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Milanen in ons land. 7 Aug. vloog op geringe hoogte een Milaan (Milvus milvus L.) 
over ons huis, komende uit zuidelijke richting. Daar hij langzaam over mij heen zeilde, kon ik 
goed de soort onderscheiden. Het geslacht kon ik echter niet vaststellen. Vond ik deze waar
neming op zich zelf al een buitenkansje, des te meer was ik verwonderd, dat ik eenige dagen 
later bericht kreeg van mijn broer uit Eelderwolde (Gron.), dat die een Milaan had opgezet. 
Bij een bezoek bij hem bleek het een jong $ te zijn van dezelfde soort met nog veel donsveeren. 
Bij informatie bleek hij gevangen te zijn in Wassenaar, door wie en wanneer precies konden 
we niet gewaar worden. 

Wie heeft nog meer Milanen in ons land waargenomen? Vermoedelijk zijn er veel door ge
trokken, gezien deze beide los van elkaar staande waarnemingen. 

Rijk. Haarlemmermeer. A. A. v. VOORN. 

De versierde nesten. In Scolt Head Island vertelt Miss Turner, dat zij gezien heeft, 
hoe het mannetje van het vischdiefje aan het broedende wijfje schelpen en steentjes bracht en 
dat dat wijfje dan daarmee ging spelen. Zoodoende zouden dan de zoogenaamde „versieringen" 
rondom de nesten van sterntjes en pleviertjes ontstaan. Daar bij al die vogels zoowel mannetje 
als wijfje broeden rijst de vraag, of nu het wijfje ook wel speelgoed aan het mannetje brengt. 
We moeten daar weer eens op letten. Het komt mij voor, dat de gewoonte lang niet algemeen 
is, want de meeste nesten van pleviertjes en sterntjes zijn toch onversierd. Wie weet hier iets 
meer van? T . 

Meeuwennesten in boomen. Nu komen ook berichten uit Engeland van meeuwennesten 
in boomen, nu niet van zilvermeeuwen, zooals die van Strijbos, maar van zwartkopmeeuwen en 
wel in Dclamere Forest in Cheshire. De meeuwen nestelden daar in de buurt van een plas, 
maar die werd ontwaterd door de waterleiding. De vossen konden toen bij de meeuwennesten 
komen en verjoegen de kolonie. Twee paren echter gingen er toe over, om in de boomen te 
nestelen en wel heelemaal in den top. Eén broedsel van drie bracht het er goed af, het andere 
mislukte. 

Hadden nu die meeuwen van Bergen een even dringende reden, om de boomen in te gaan? 
Kent de Natuur grillen? T . 

AANGEBODEN: 
Alle Verkade's albums, geheel compleet in goeden staat a ƒ 2.15. Porto (ƒ0.30") voor kooper. 
Na één week geen antwoord, dan verkocht. 
Adres: A. H. MEYER CLUWEN, Willemstraat 21 , Dordrecht. 

Verkades album Blonde Duinen compl. ƒ 1.75; De IJsel 2 plaatjes ontbr. ƒ 1.25; Friesland 
4 plaatjes on tb reken /1 .—; Strasburger c a . Lehrbuch der Botanik geb. 12e druk 1913 ƒ0.75; 
Dr. O. W. Thomc, Lehrbuch der Zoölogie für Gymnasiën etc. geb. 6. Aufl. 1895 ƒ0.50; A. F . 
W. Vogt en Dr. H. W. Heinsius, Wilde Dieren geb. Amsterdam 1916/0.30; Prof. J. Meisen-
heimer. Die Weinbcrgschnccke, Leipzig 1912 ƒ 1.25; Jhr. L. J. Quarks van Ufford, Zang- en 
Kamervogels en het kweeken van kanaries ƒ o.10; Heinrich Fischer, Methodik des Untcrrichts 
in die Erdkunde, Breslau 1905 heb. ƒ 0.50; H. A. Berlepsch, Die Alpen in Natur- und Lebens-
bildern, Jena 1866, geb. ƒ0.50; H o m en de Gast, Leerboek der Natuurkunde, deel 1, geb. 
's-Gravcnhage 1916 ƒ0.40. Na een week geen bericht, dan verkocht. Porto voor koopers. 

Adres: C. O. VAN REGTEREN ALTENA, P.C. Hooftstraat 176, Amsterdam-C. 

Brchm-Buckers, Het leven der Dieren geb. ƒ 5.50; D, J. v. d. Ven, Bloemen geb. 1,—; Rein-
ders, Hoofdlijnen der Nat. Hist. 1930 /2 .—; Ritzema Bos, Lecrb. d. Dierk. 1930 geb. ƒ 1.75; 
Dr. J. I'. Thijsse, De Bloemen en haar Vrienden ƒ 2.—; Zoethout e.a.. De Schatten der Aarde 
geb. ƒ 3.—; Heimans, Uit de Natuur geb. ƒ0.75; Heukels, Geïll. Schoolflora 1929 geb. ƒ 2.50; 
Heimans-Thijsse, Van Vlinders, Bloemen en Vogels geb. ƒ 1.—; Vereen, tot behoud van Nat. 
Monum. 1923—1928/0.50; Maandbl. v. h. Nat. Hist. Gen. Limburg 1929 t /m. 1933 è ƒ 2.— 
per jaargang (in aflev.). Schneider, Histol. Praktik der Ticre geb. ƒ 3 . — . Friese, I3ie Europ. 
Bienen geb. ƒ 5.—; Lamarck, Zool. Philosophic g e b . / 1.50; Hemel én Dampkring 1933 ƒ 1.—; 
Vakblad voor Biologen 1933 en 1934. In afl. è ƒ 1.— p. jrg. „Licht" 2e Reeks 4 dln. in leder 
ƒ 14.—; Kooy, Het boek V/d Hemel (Sterren) geb. 1.—; Nijland, De Bouw v/h Heelal geb. 
ƒ0.75; 85 verschillende gedetermin. gesteenten en mineralen ƒ7.50; 35 spanplanken voor 
Vlinders ƒ 7.50; Houttuyn, Nat. Hist. Afd. 3. Miner., Gesteenten e.a. 5 dln. geb. ƒ3.50. Niet 
franco. Adres: H. HOOGENDOÜRN, Roode Zand 297, Oudewater. 


