
i88 DE LEVENDE NATUUR. 

Blauwborstjes en Roodstaartjes. — Van 't voorjaar ontdekte ik, dat de blauwborstjes, 
meestal als zeer zeldzame vogeltjes beschouwd, hier in 't geheel niet zeldzaam zijn. Ik 
weet hierin den omtrek wel 10 plaatsen, waar ik ze de heele zomer kan aantreffen. Ze leven 
in de half droge, dicht met doornstruikjes begroeide slootjes, die de stukken bouwland 
van elkaar scheiden. Nesten heb ik dit voorjaar niet kunnen vinden maar wel een plek, 
waar, als ik er dichtbij kwam, een wijfjes.blauwborst uit de wal vloog, en zich net als een 
rietgors, hield, of ze niet vliegen kon. Ze zijn overigens niet schuw en zingen ook vliegende. 

Misschien interresseert ook het volgende de lezers van „De Levende Natuur": In onze 
tuin zat deze zomer een roodstaartjesnest met 6 jongen, 4 gewoon bruine, en 2 albino's, 
zuiver wit met roode oogjes. De moeder van deze roodstaartjes had in haar vleugel ook 
één klein wit veertje. 

Pietersburum bij Harlingen (Friesl.), WIM v, DOBBEN, 
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Bandvorming bij Teunisbloemen, 

Bandvorming bij Teunisbloem. — 
Den vorigen zomer had ik een me
nigte Teunisbloemen in den tuin op 
versfhillende plaatsen. De herkomst 
was onbekend en dat is nog al jam
mer, want het trok de aandacht, 
dat alle planten die langs een druk 
begaan pad stonden en die nog al 
een in de verdrukking kwamen, 
f asciaties (bandvorming) vertoonden. 
Al de andere planten in den tuin 
waren normaal en nu lag het nog 
al voor de hand om aan te nemen, 
dat in dit geval de bandvorming 
het gevolg zou kunnen wezen van 
directe beschadiging. Langs paden 
en wegen vindt men nog al dikwijls 
fasciaties, ik herinner mij van eenige 
jaren geleden nog prachtige van 
Streepzaad langs den Keverdijk. 

T. 

Muggenvoedsel. — Naar aanlei
ding van de mededeeling op blz. 95 
mag er wel even aan herinnerd 
worden, dat reeds sedert de onder
zoekingen van R. Ross in 1898 de 
mug als aanbrenger van de malaria 
bij de vogels bekend is. Volgens 
Brehm is het de gewone steekmug, 
die de vogelmalaria overbrengt op 
musch, roofvogels, duif enz, 

G. DOORMAN. 
's-Gravenhage, 14-7-1922. 

Kievitsbloemen. — Eenigen tijd geleden las 'k in een tijdschrift een stukje over 
de z.g. kievitsbloemen. Daar stonden o,a, ook vermeld de vijf plaatsen, waar ze in ons 
land voorkomen. Ik heb ze echter in de nabijheid van Utrecht gevonden, in een weiland 
aan de linker Zijweg v. d, weg Utrecht—Ruigenhoek, Ze waren rood met witte spikkels, 

Misschien stelt U er eenig belang in dit te weten. 
Zalt Bommel, G, INGENHOVEN. 


