
126 DE LEVENDE NATUUR. 

Blauwe Morgenster. — Op een fietstocht vond ik in de buurt van Oudebildtzijl op een 
ouden dijk eenige blauwe morgensterren, de bloemen heelemaal open, ('t was 's morgens), 
prachtige blauw-lila sterren. 

Nyelamer, 19 Juni 1922. A. BAAS. 

Albino's. — Op Zondag n Juni 1.1. nam ik te Eefde een half-albino merel </ waar. 
Zijn staart was aan de buitenzijde wit, terwijl een paar middelste pennen zwart waren. 
Ook aan de vleugels waren witte veren. Verder was hij geheel zwart. Eenige weken geleden 
nam ik daar een geheel witte zwaluw waar, terwijl mijn vriend G. F. Makkink gisteren te 
Ruurlo een witte musch zag. 

Zutphen, Mankt 73. CH. GL. BEHRENS. 

Vischarend bij Leersum.— Hierbij heb ik het genoegen u mede te deelen dat ik op 5 Juni 
op de hei bij het Lcersumscheveld een Vischarend heb waargenomen. Daar hij nog al 
laag vloog kon ik hem met mijn prismakijker prachtig zien. Vrij lang bleef de vogel rond 
zweven zoodat ik nu eens de hel witte onderkant, dan weer de donkere bovenzijde te zien 
kreeg. Bij het vliegen waren evenals bij de Bruine Kickendief, de punten der slagpennen 
uitgespreid. 

Utrecht, 5 Juni 1922. T. HAVERSCHMIDT. 

Blauwe Morgenster. — Hierbij heb ik het genoegen U te melden, dat ik gevonden heb 
de Blauwe Boksbaard (Tragopogon porrifolius). Tamelijk eenzaam stonden er een plm. 
30 exemplaren langs den weg tusschen de Weere en Barsingerhorn, plaatsjes plm. 1 uur 
ten Z.-O. van Schagen. Typisch is, dat in de omgeving geen andere Boksbaard of andere 
merkwaardige planten groeien. Aan de overzij van de sloot is bouwland en 't is mij een 
raadsel, hoe deze Boksbaard er komt. 

Maar 't wâ - een mooi gezicht, ze daar te zien bloeien. 
Schagen, 9 Juni '22. W. PORTE. 

De vorderingen der kokmeeuwen. — Onder de vele zeezwaluwcn, die boven me rond
vlogen, zag ik 3 Juni een meeuw. Aanvankelijk was de afstand nog te groot om de soort 
te kunnen vaststellen, doch toen hij naderbij kwam, zag ik, dat 't een kokmeeuw was. 
Onophoudelijk kringde hij nu boven een bepaalde plek, af en toe lastig gevallen door t̂ en 
paar Sterna's, totdat hij zich ten slotte met onbeschrijfelijke gratie op den grond neerliet. 
Terwijl ik opstond vloog de vogel weer op en, recht op mijn doel afgaande, vond ik op eene 
geringe terreinverhooging het nest met 3 eieren. Nog nooit voor zoover ik kon te weten 
komen was de kokmeeuw hier broedvogel. Het is zeer te hopen dat het legsel niet te gronde 
gaat en zich in de naaste toekomst eene kleine kolonie gaat vormen van deze prachtige meeuw 
in de onmiddellijke nabijheid van de vischdiefjes. Ik geloof niet, dat tusschen zeezwaluwen 
en kokmeeuwen eene groote animositeit bestaat, afgaande op de fraaie photo van Steen
huizen in Meerwarth, genomen op Schouwen, waar St. cant, en Larus rid. dooreen broeden. 

Schiermonnikoog, 7 Juni 1922. D. WOLTMAN. 

De brave uilen. — Herhaaldelijk blijkt het, dat er nog steeds menschen zijn, ook in 
ons land, die in uilen „schadelijke" vogels zien. Ik meen daarom goed te doen, de vol
gende waarnemingen omtrent het voedsel van jonge ransuilen bekend te maken. 

Bij twee jongen dezer uilensoort, die in de duinen bij Beverwijk op den grond werden 
aangetroffen, lagen op Zondag 28 Mei 7 jonge musschen; op Donderdag 1 Juni, toen er 
nog maar één jong was overgebleven (het scheen met het broedsel niet fortuinlijk te gaan) 
lag er een enorme verzameling van jonge vogels bij den uil. Telling en onderzoek maakten 
uit, dat de reserve-voorraad aan voedsel bestond uit niet minder dan 30 jonge musschen, 
terwijl er geen enkele andere vogelsoort onder werd gevonden. 

Wil men de musschcnplaag bestrijden, dan dient men de uilen dus zoo krachtig mogelijk 
te beschermen. 

Aerdenhout. VAN TIENHOVEN. 


