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Kruisbekken, — Op uw vraag kan ik U mededeelen dat er zich ± 20 Juli j.1. een
exemplaar van deze interessante vogelsoort bevond bij het dorpje Voiron, in de buurt van
Grenoble. Langen tijd bleef de vogel in het veld van mijn kijker.
Witte meerkoet. — 27 Sept. j.1. hadden een paar vrienden en ik het gelukje onder
een groote troep koeten een bijna wit exemplaar te ontdekken. Alleen de kop was iets
donker. Het was een aardig gezicht de bijna witte vogel op koetenmanier over het water
te zien peddelen. In tegenstelling met andere albino's was deze niet buitengewoon schuw,
Leeuwarden.
H. H. B.
Een ernstig verzoek, — In de Septemberaflevering van de „De Lev. Nat.," stonden
weer eenige aanteekeningen vermeld aangaande libellentrek. Zeer zeker een verblijdend
feit! Doch, zooals doorgaans, wordt wèl nauwkeurig de richting van den trek aangegeven,
een aanduiding van welke soèrt (of soorten) deze beweging werd waargenomen, ontbreekt
zoo goed als altijd.
Nu is dit euvel zeerwei begrijpelijk; zeker, tot nog toe zijn er zoo heel veel menschen
niet, die in onze Odonata voldoende thuis zijn, om in de vlucht reeds met zekerheid het
meerendeel der libellen te herkennen. Dit neemt echter niet weg, dat zij, die een libellentrek aantreffen, hun aanteekeningen hierover zeer belangrijk in waarde zouden doen stijgen,
indien hierbij tevens kon worden vermeld, welke soort het was.
Persoonlijk is mij nooit het geluk te beurt gevallen een trekbeweging gade te slaan,
doch het komt me voor, dat het vangen van enkele dieren tijdens een massavlucht, of
zeker tijdens een rust (misschien nog beter in den vroegen morgen, als ze half verkleumd
zijn), doorgaans geen moeilijkheden zal opleveren. Indien U zelf de dieren niet kent,
zend dan enkele exemplaren op naar personen, die U hierover met zekerheid kunnen
inlichten, of zoo ge wilt aan adres van ondergeteekende, die zich ten zeerste houdt aanbevolen voor exemplaren.
Het is gebleken, dat niet alleen de treklibel bij uitstek, Libellula quadrimaculata L.,
zich tot ontelbare massa's vereenigt, maar ook andere soorten (o.a. enkele vertegenwoordigers van het genus Sympetrum), zoodat een onderzoek naar het aantal trekkende soorten
misschien nog menig belangrijke bijdrage kan opleveren. Eerst dan kunnen we, aan de
hand van talrijke betrouwbare gegevens, een poging wagen tot oplossing van het nog
steeds in duister gehulde vraagstuk van den libellentrek.
Leiden, Groenhovenstr. 21,
D. C. GEIJSKES.
[Vacantieadres: Berlicum N.Br.].
De Witoogeend van Scheveningen. — Juist heden ontving ik de October-aflevering
van „D. L. N." waarin ik met belangstelling de ingezonden mededeeling van den Heer
J. Kist las; met te meer belangstelling, waar ik zeer onlangs den ingebonden 31en jaargang nog eens door mijn vingers liet gaan, waarin mijn oog viel op ingezonden mededeelingen van dienzelfden Heer J. Kist, waarin hij o.a. gewag maakt van waarnemingen
van: bladkoninkje, steltkluut, dwerggors, e. m a. Nu diene hier niet ter zake het scepticisme waarmee ik van die toenmalige mededeelingen kennis nam, ik wil ook geen melding
maken van het ongeloof, waarmede ik déze waarnemingen beschouwde, ik wil thans even
de aandacht wijden, uitsluitend aan één dezer waarnemingen, n.1. die van de „Witoogeend."
Te dezer zake diene het volgende:
Het westelijk gedeelte van het z.g.n. ververschingskanaal is te verdeden in 3 gedeelten;
de monding, — met links het „Stille strand", rechts de „Haven" met „het kleine
Strandje" — welke loopt tot de zeesluizen, ten tweede het stuk van de zeesluizen tot
de steenen brug over het kanaal, waarin o.a. de zaad-laad-plaats is gelegen, vervolgens
het stuk tusschen meergenoemde brug en de „Houtrust-brug". Nu bevindt zich, afwisselend
in de beide laatstgenoemde deelen al langer dan een jaar een brilduiker, blijkens de
witte vlekken, welke hij dit voorjaar ter weerszijden van den snavel vertoonde een (waarschijnlijk jong) mannetje. Bedenkende, dat dit diertje daar dagelijks voor een ieder te zien
is, èn dat het niet zeer waarschijnlijk (natuurlijk niét onmogelijk) is, dat zich in dat bedoelde Ververschingskanaal (oók nog) een witoogeend zou vertoonen, kom ik tot de

