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gansche voormalige kust. Nu ligt het voor de hand, om eenige van die meren, zoo niet alle, te 
wijden aan de moderne internationale vogelbescherming. De Vereeniging tot Behoud van 
Natuurmonumenten is in dezen reeds werkzaam. Ik voor mij zou al tevreden zijn, als we met 
de jacht half om half zouden kunnen doen en denk, dat de jacht daar heel wel bij zou varen. 

J A C P. THIJSSE 

De Veenboschbes op Terschel l ing. Reeds eenige jaren geleden werd op Vlieland de 
veenboschbes of rijsbes (Vaccinium uliginosum) gevonden in gezelschap van de vosbes (Vacci-
nium Vitis Idaea). Prof. Wevers schreef de aanwezigheid van deze en dergelijke planten toe aan 
de vogels. De vraag rees, waarom wij dan op de Noordzee-eilanden, waar toch zoo'n drukke 
vogelbeweging is, nog niet veel meer van die bessenplanten zouden vinden. Nu, waarschijnlijk 
zijn er nog meer dan wij weten. Wij vonden ten minste in Mei van dit jaar in de Oostelijke duinen 
van Terschelling nog een flinke plek van de rijsbes en wel op dezelfde soort van standplaats als 
op Vlieland, een grazige duinvlakte. De planten bleven ook laag, al stonden ze in bloei, wel 
vreemd om te zien, als je zoo in het Korenburgerveen gewend bent aan bijna manshooge heesters. 

In de Kennemerduinen hebben de vogels lelietjes van dalen gezaaid op een Noordhelling van 
op een na den laatsten duinrichel naar de zee. Ze vormen al een plek van 25 vierkante meter en 
groeien daar in gezelschap van salomonszegel en aardbeien. 

Wie zijn vacantie op Texel doorbrengt, moet probeeren ook daar in de duinen eens zulke 
vondsten te doen. J A C P. THIJSSE 

Een jachtveld in de hooge lucht ? Door ongesteldheid te bed liggend, heb ik gelegenheid 
een groot stuk van het luchtruim te overzien, 't Is een prachtige herfstdag, met haast nog zomer-
sche temperatuur. Langzamerhand betrekt de hemel en uit Zuid en West en zelfs uit N . West 
drijven, bijna onzichtbaar, grillig gevormde wolkenmassa's tezamen. Weldra is nog slechts hier 
en daar, af en toe, een enkele opening door de wolken te bespeuren. 

Nu wordt mijn aandacht getrokken door een steeds in aantal toenemend gevogelte, zwaluwen, 
spreeuwen en meeuwen. De dieren vliegen zeer hoog of eigenlijk fladderen alleen. Soms staan 
ze haast stil, een oogenblik rustend op de wieken. Dan zie ik een plotseling happen en snappen. 
't Is alsof ze iets pikken uit de lucht. 

Reeds meermalen zag ik iets dergelijks, soms van meeuwen, soms van spreeuwen. Maar nim
mer zag ik zooiets doen door de drie genoemde vogelsoorten tegelijk. Zwaluwen grijpen 
haar prooi, snelvliegende, onmerkbaar. Maar nu hielden ze, als de andere vogels, soms ook een 
oogenblik haar vlucht in, om iets weg te happen. Wat kan dat „iets" zijn geweest, zoo vraag ik 
me af. Natuurlijk moet het een voor alle drie vogelsoorten welkome prooi geweest zijn. 

Misschien dat door de zuidelijke, hooge luchtstroomen een insectenheir werd meegevoerd, 
dat door een koudere noordelijke luchtstroom opgehoopt, tegengehouden, aan de vogels, in het 
voor mij zichtbare deel van de lucht, gedurende een half uur ongeveer, een prachtig en begeerlijk 
jachtveld bood. 

Wie weet het? 
B. V. L. 

Zwartkopmees en mais. Meerdere malen heb ik waargenomen, dat niet alleen zwartkop-
meezen maar ook vooral pimpels en zelfs koolmeezen maïskorrels bewerkten. Ze durven daarvoor 
gerust kippenhokken binnengaan, al is 't door een deurtje! 

Het is jammer, dat de heer Joman (tenminste hij rept er niet van) niet even de moeite heeft 
genomen een „gevallen" maïskorrel op te rapen! Hij had dan zeer zeker kunnen zien, dat 't onze 
meesjes vooral te doen is om de witte, scherpe punt, waar de kiem zit. Is die er uitgeplozen, dan 
wordt als regel de korrel weggegooid en moet er een nieuwe aan gelooven. Een enkele maal pro
beert er nog eens eentje de korrel wat verder uit te hollen, maar vaak gebeurt zooiets niet. Het 
is te begrijpen, dat een troepje meesjes heel wat korrels wegsjouwen kan in een kwartiertje! 

Rijssen (O.) J A C BOUMA 

Torenvalk op toren. Vorige week vond ik in Warmenhuizen op den toren der Ned. Herv. 
Kerk een valkennest met 6 eieren, daar U nu in uw vogelboekje aangeeft dat de torenvalk 3—5 
eieren legt, wilde ik U dit toch even berichten. Dit was in een oud roekennest. In het jaar 1929 
vond ik in de luizalen van denzelfden toren naast elkaar twee valkennesten, die ze zelf gebouwd 
hadden op afstand van pl.m. 60 cm. van elkaar, alle twee met twee eieren, later waren de eieren 
geroofd. Nu weet ik niet, of het voor U nog van waarde is dit te weten, maar ik wilde het U toch 
even berichten. 

Warmenhuizen 18 Mei '31 J. WESTRA 


