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echter niet veel van aantrok. Toen kreeg de kikker een paar fiksche houwen en bleef liggen. 
De vlaamsche gaai trok verder. Misschien had het voorzichtig openen van de tuindeur hem daar 
aanleiding toe gegeven. De kikker lag nog op het slagveld, ' t Bleek, dat het dier geen wonden 
vertoonde, behalve dat beide oogen waren uitgepikt, 't Onderzoek deed het dier wat bijkomen 
en 't sprong nog verder. Zonder de pooten mat de kikker 6,5 cm. 

Bergen Binnen, De Haaf. D. MAC GILLAVRY. 

Kluten in de Dollart. Op Maandag 30 Aug. j.1. nam ik op het z.g. Reide (dat is de landpunt 
die vlak tegenover de Duitse stad Emden in de Dollart steekt) vijf kluten waar. Als we zien 
dat deze vogels niet worden genoemd in de door Van Dobben en Makkink gepubliceerde lijst 
van op Rottumeroog en aan de Friese kust waargenomen soorten en in vier jaren tijds van bijna 
onafgebroken waarnemingen door den jachtopziner van Schiermonnikoog ook nooit is opge
merkt, meen ik dat dit een vrij zeldzame waarneming is. 

Hoogezand. Tijs G. VISSER. 

Wintermuggen. N u er bij het naderen van de wintertijd steeds minder gelegenheid blijft 
voor het doen van entomologische waarnemingen, kan men zijn aandacht eens bepalen bij de 
wintermuggen (Trichocera), waarvan de soort T. hiemalis juist boven sneeuw steeds maar in 

kleinere of grotere zwermen in de lucht 
danst. Wanneer men nu een witte lap op de 
bleek, achter het huis legt, zal er al gauw 
zo'n zwerm boven komen, en verplaatst men 
dan de lap dan gaan de wintermuggen mee. 
Bepaald vermakelijk was het, toen onze witte 
kat laatst op de bleek speelde. Er vormde zich 
al spoedig een kleine zwerm boven, op ander
halve meter hoogte. Maar sprong de kat dan 
weg, dan stoof de zwerm eveneens weg, en 

T,, , , „ • . . verzamelde zich in enkele seconden weer 
Vleugel van eenWintermugje. b o v e n d e k a t E e n a n d e r e s o o r t j T mda_ 

tionis, doet juist het tegenovergestelde. Die danst boven een zwarte ondergrond, bv. een plek, 
waar de sneeuw weggesmolten is en laat zich ook beetnemen met een stukje asfalt, een oude 
mat of iets dergelijks op de bleek. 

Oude-Pekela, 27 Oct. 1937. J. M A R T . DUIVEN. 

Klein Springzaad. Impatiens parviflora werd deze zomer door mij gevonden in Hilversum 
en wel op de Trompenberg en bij het Gooische gat. 

Groningen. Dr. S. J. DIJKSTRA. 

Klein Springzaad. In No. 1 van de loopende jaargang van De Levende Natuur gaf ik mijn 
voornemen te kennen klein springzaad op een afgelegen plek van mijn erf uit te zetten. Op een 
wandeling in het voorjaar bleek mij, dat achter het Hof te Bergen bij de boerderij Oostdorp 
de berm van de weg volstaat met klein springzaad. Uitzetting in Bergen N.H. is dus reeds 
vroeger geschied, of zou de plant er nog van vroeger zijn? 

In No. 3 van jaargang XLI I raadt de redacteur aan gevallen van uitzetting in nieuwe omgeving 
aan het Instituut voor Vegetatie Onderzoek in Nederland te willen melden. Ware het niet aan 
te bevelen, daartoe het adres van genoemd Instituut hierbij mede te deelen? D. MAC GILLAVRY. 

Dit adres is: J. G. SLOFF, Halsterscheweg D 78, Bergen op Zoom. 

G E V R A A G D : 
Ter Haar, Onze VUnders. Binnen 10 dagen geen antwoord dan voorzien. 
Adres: G. PRINSZE, Parallelweg 64, Koog aan de Zaan. 

Een Mineralogie (geb.) van Tschermak, Naumann-Zirkel, Groth of ander. 
Prijsopgave P. VAN DER L I J N , Joh. Geradtsweg 49, Hilversum. 

Veertig jaren Spoor en mijnen in Zuid-Limburg. 
Aanbieding aan Dr. J. C. VAN DEN BOSCH, Tramlaan 13, Steenwijk. 

AANGEBODEN: 
Een geheel nieuwe Avifauna der Nederl. Prov. Limburg, door P. A. Hens, 1926, voor ƒ 4.50 
Adres: M. DE KONING, Ernst Casimirlaan 66, Arnhem. 


