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verdwenen. Het zal mij verwonderen, of we ze het volgende jaar weer zullen zien, nu de 
laatste stukjes braakland tusschen de huizenblokken ook bebouwd worden. 

Drie ransuilen waren gedurende Februari en de eerste week van Maart lederen dag te 
zien in een populier aan de groote Zuidervijver van het Vondelpark. Ze hebben wat veel 
bekijks gehad; misschien is dat wel de reden, dat ze nu verdwenen zijn. 

De steenuiltjes broeden nog ieder jaar in een boom daar in de buurt. 
De groote vijver daar dicht bij ligt nog vol met wilde eenden, zeker wel 50 paren. 

Daartusschen was begin Maart één paartje pijlstaarten. 
Op de grasoever staat een groote troep kokmeeuwen te dommelen, ouden en jongen, 

de koppen in alle stadiën van ontwikkeling, van een smalle zwarte veeg tot bijna compleet 
lentekleed. Een heel rijtje stormmeeuwen staat er tusschen, gemakkelijk te onderscheiden 
aan hun opvallend dikke spierwitte koppen en groene pooten. Een paar waterhoentjes zijn 
daar ook gewoonlijk te vinden. 

Een wonderlijke verschijning, die we een paar weken lang dagelijks konden waarnemen: 
op de Vinkeleskade was een van boven geheel zwarte meeuw; hij zwom en zat tusschen 
de gewone kokmeeuwen geheel als een der hunnen; blijkbaar een kokmeeuw, die z'n rug 
en kop op een of andere manier had besmeurd met roet of teer, of een andere onafwasch-
bare verfstof. 

De kuljleeuweriken zijn er in de nieuwe straten van Zuid nog niet veel minder talrijk 
op geworden met de uitbreiding der bebouwing; 's zomers zien en hooren we er echter 
niet veel meer van. 

Torenvalk en sperwer zien we er ook in deze maanden beiden nog vaak genoeg over 
de huizenrijen scheren. 

Maart 1930. J. Hs. 

Jeugdkampen voor Natuurstudie. — De Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie, 
(N. J. N.), die jonge Natuurliefhebbers van 13 tot 22 jaar verenigt, organizeert, evenals 
andere jaren, in de aanstaande zomervakantie tussen eind Juli en half Augustus, kampen 
op Schouwen en bij Winterswijk. Elk kamp geeft gedurende een tiental dagen aan de 
deelnemers gelegenheid tot het bestuderen van een mooie en natuur-histories belang
wekkende streek, tijdens een opgewekt kampleven. De kampen zijn uitsluitend toegankelijk 
voor N. J. N.-ers; ieder meisje en iedere jongen, die geen lid is van de bond, en een kamp 
wil meemaken, moet zich eerst als lid van de bond opgeven. Zij kunnen zich wenden 
tot de Algemeen-sekretaresse, tevens sekretaresse der kampkommissie, Anna van Oven, 
Cobetstraat 28, Leiden, die graag alle gewenste inlichtingen over de bond en het kamp 
verstrekken zal, ook aan ouders en andere belangstellenden. De aanmelding sluit, wanneer 
het maximum aantal deelnemers is bereikt, of op 15 Juni; men vrage dus spoedig inlich
tingen, wil men niet teleurgesteld worden. 

GEVRAAGD: 

„Natura", (Orgaan der Nederl. Nat. Hist. Ver.) aflevering Februari 1927. — Onkosten 
gaarne vergoed. 

Adres: W. H. DE WETTE, Huizen (N. H.). 

AANGEBODEN: 
Verkade Albums: Bonte Wei, Bosch en Heide, Het Naarder Meer, Bloemen in onze Tuin, 

Texel; geheel compleet en in goeden staat; Blonde Duinen (met 108 van de 144 plaatjes), 
Winter (met 103 van de 144 plaatjes). — Eveneens ter overname de Albums van de 
Karnemelkzeepfabriek .Het Klaverblad", nl. Vogelalbum no. 1 en De Bloemenvelden 
(geheel compleet). 

Aanbiedingen te richten aan P. MALTHA, Hoogstraat 387, Rotterdam. 


