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De F r i e s c h e t e r p e n worden beschreven door den directeur van het Friesch museum
Mr. B o e l e s . Van de 500 terpen, die er in Friesland geweest zijn, is het meerendeel
afgegraven. Ze hebben gediend als toevluchtsoord voor de bevolking, toen de kleistreken
nog niet door dijken beschermd, toch reeds door de zee zoover opgehoogd waren, dat
ze nog alleen bij exceptioneel hooge stormvloed onder loopen konden. Het zijn meestal
van oorsprong natuurlijke heuvels, die echter later naar behoefte door opgebrachte klei
en ook van zelf door cultuurafval opgehoogd zijn geworden. De vondsten uit afgegraven
terpen van gebruiksvoorwerpen en huisdierresten zijn van groot belang voor de beschavingsgeschiedenis van de laatste eeuw vóór, tot de elfde eeuw na het begin onzer jaartelling.
V o g e l l e v e n in F r i e s l a n d door Tj. Gs. de V r i e s . Aan water- en weidevogels zal
wel geen provincie zoo rijk zijn als Friesland. Soorten (als kiekendieven), waarvan men
elders een enkele ontmoet, zijn daar bij tientallen te zien; een zestal Nederlandsche
broedvogels komen alléén in Friesland voor. Van de 350 in Nederland waargenomen
vogels zijn 279 voor Friesland vastgesteld,
Amoeba. Orgaan van den Nederl. Jeugdbond voor Natuurstudie. 9e Jaargang No. 9,
is bijna geheel gewijd aan mededeelingen omtrent en voorbereidingen voor de Zomerkampen, waarvan er dezen zomer drie zullen worden gehouden: twee voor de ervaren
kampeerders op Schouwen en een Novietenkamp, als in vorige jaren te Kotten bij Winterswijk.
J. HEIMANS

VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN:
Natuurmonument Veluwezoom. — Met groote dankbaarheid en voldoening
kunnen wij mede deelen, dat de aankoop van de Worth-Rhedensche heide en van de
landgoederen Beekhuizen en Herikhuizen thans een voldongen feit is. De koopsom,
groot bijna een half millioen, is voor iets meer dan de helft verschaft door giften,
voor de rest door rentelooze voorschotten en de gebruikelijke drie-percents-leening.
Er ontbreekt nog een kwart ton. Het spreekt vanzelf, dat die voorschotten en de leening
een zware last vormen voor de Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten,
een last, die zij alleen kan dragen, wanneer zij gesteund wordt door een voldoend
aantal leden. Werft dus leden voor de Vereeniging. Het secretariaat is gevestigd
Heerengracht 540. Minimum contributie f 2.50 per jaar. Geïllustreerde inteekenkaarten voor propaganda verkrijgbaar aan het secretariaat.
j A c . P. THUSSE.
Vischotter in Den Haag. - In de nacht van 21 op 22 Maart 1930 is in de Hoogstraat
te 's Gravenhage, dus in het hartje van de binnenstad een vischotter bemachtigd. Het
dier werd vanaf de Hoogewal vervolgd. Het bleek te zijn een volwassen wijfje, lang
96.5 cM. en wegende 4.6 Kg. Het exemplaar is opgezet door het Museum v/h Onderwijs
en. zal aldaar, zoodra het nieuwe gebouw geopend is, te bezichtigen zijn. A. J. DE LORM.
Een geringde zilvermeeuw. — 4 Mrt. j.l. werd me een tweejarige zilvermeeuw gebracht
met ring C 5268 uit Helsingfors. Ik heb hem naar 's Rijks Museum van Nat. Hist, te
Leiden gebracht. Prof. Dr. E. D. v. Oort was zoo vriendelijk me te berichten, dat de
me^euw in den zomer 1929 in Zuid-Finland werd geringd. De juiste datum kon nog niet
worden opgegeven.
Rijnsburg, 25 Mrt. 1930.
J. H. KROON.
In aansluiting op mijn schrijven in het laatst der vorige maand, kan ik U berichten,
dat ik een nader schrijven heb ontvangen, waarin wordt medegedeeld, dat de meeuw den
15den Juni 1929 geringd werd op de Alandseilanden, in de Botnische Golf, Finland.
J. H. KROON.

