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D E L E V E N D E NATUUR.

Papa verbijt je. — In „de Levende Natuur" van Juli j.1. wordt gevraagd naar inlichtingen
omtrent behangers- en metselbijtjes en wordt o.a. gezegd, dat degenen, die in Brabant
en Limburg wonen, wel eens het papaver-behangersbijtje konden vinden. Het is mij een
genoegen, U te kunnen mededeelen, dat ik in de jaren 1909—1913 meermalen die bijtjes
hier bij Vogelenzang gezien heb. Ik wist toen nog niets van hun bestaan af en was dan
ook op zekeren dag zeer verwonderd, toen ik een helderrood insect zag vliegen, dat in
een spleet van het seinhuis verdween en mijn belangstellihg opwekte, om te weten te komen,
wat voor diertje dat was. Eindelijk zag ik er één van nabij en zag ik, dat het een bijtje
was, dat een stuk van een klaproos meesjouwde. Eerst in lateren tijd las ik van behangersbijtjes en toen was het raadsel opgelost. Sedert 1914 ben ik niet meer op dat seinhuis geweest, dus weet ik niet, of ze daar nu nog huizen. Wel heb ik later in Oegstgeest bijtjes
gezien, die ronde stukken uit groene bladeren knipten en meenamen, doch met papavers
zag ik ze niet bezig. Verdere bijzonderheden kan ik U tot mijn spijt niet mededeelen.
Vogelenzang, 11 Juli 1922.
C DE GEUS.
Uilen op de Veluwe. — In „De Courant" van eenigen tijd geleden zag ik een kaartje vaii
Nederland, waarop was aangegeven welke streken de meeste uilen waren gestorven bij
de laatste epidemie. Tot mijn verbazing zag ik daarbij in Gelderland (Veluwe) niets .aangegeven, hoewel ik juist, met April eenige dagen op de Veluwe zijnde, daar bijzonder veel
uilenproppen aantrof. Ik kan U helaas niet zeggen van welke uilensoort deze proppen
afkomstig waren, daar ik er verder niet op heb gelet.
Beverwijk.
J. WIJNVELDT J . J Z N .
Musch onder de duiven. — Reeds eenige malen merkte ik hier op, dat onder een koppel
duiven een musch medevloog, die alle zwenkingen enz. getrouw volgde. Komt dit meer
voor, en wat kan hiervan reden of aanleiding zijn?
Beverwijk.
J. WIJNVELDT J . J Z N .
Sterns in Amsterdam. — Veel Amsterdammers is het opgevallen dat we dezen zomer
een ongewoon druk bezoek van Sterns (Vischdiefjes) boven onze grachten hebben gehad.
lederen zomer komen er zoo enkele geregeld de grachten inspecteeren, maar dit jaar zagen
we ze meer dan ooit en telkens hoorde je tot 's avonds laat hun rauwen kreet. Op sommige
punten dwarrelden ze zoo druk als anders de kokmeeuwen in den herfst en heel veel menschen
hebben zich verlustigd in hun heerlijke vliegbewegingen en hun rappe neerstooten tot in
het water. Volgens de meening vaii den heer Steenhuyzen zouden ze afkomstig zijn van
de broedkolonie bij het vuurtoreneiland van IJdoorn, welke kolonie dit jaar veel talrijker
was dan vroeger.
J. Hs.
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