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LEVENDE NA TUUR

Noordzee. Het afgebeelde exemplaar is afgesleten en kan zoowel recent en verweerd, als
opgespoeld en fossiel zijn.
Typisch zijn de steenen welke door het wier zijn getransporteerd. Het zijn alle vuursteenen,
deels afgerond en min of meer bolvormig, deels onregelmatig van vorm en dan met een witte
verweeringskorst bedekt. Vuursteenbanken komen zeer algemeen voor in de Cretaceische afzettingen langs de Fransche en Engelsche wal van het Kanaal en langs de Zuidkust van Engeland.
De witte krijt-rotsen van Zuid-Engeland en de bruine rotsen van Normandië zijn vol van deze
banken. Als afbraakproduct leveren ze de rolsteen-stranden van deze kusten. Ieder die daar
wel eens gewandeld heeft kent de dikke laag van door de branding afgerolde vuursteenen waarin
je bij iedere stap onaangenaam wegzakt. De nog niet afgerolde exemplaren dragen de witte
verweerings-korst van de vuursteen-banken die als parallelle lagen in de krijtwanden ontsloten
zijn. Een vuursteen-fragment met verweeringskorst is ook op onze foto aanwezig.
Zeer waarschijnlijk is de wier-invasie op onze kust dus uit het Zuiden gekomen, uit het
Kanaal, b.v. van de kust van Normandië of van de Engelsche wal.
Of de wieren zelf een aanwijzing geven voor de plaats van herkomst, doordat tusschen de
gewone soorten ook „buitenlanders" aanwezig zijn, is mij onbekend. Wie onderzoekt het eens?
Leiden.

Dr. R. IJZERMAN.
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et nieuwe park van Amsterdam Oost, nu een jaar of vijf zes oud, is een vreugde voor
de oogen geworden. Vrijwel van zijn feestelijke inwijding af kom ik er geregeld, en
ik moet zeggen, het Zuiderzeepark is een van de dankbaarste waarnemingsterreinen
voor den natuurvriend. Niet alleen door zijn heerlijke ligging aan het oude Nieuwe Diep
met zijn fraaien rietzoom, meeuwen en aalscholvers, maar ook door beplanting en vogelrijkdom. Alles brengt mee, dat men zich hier, zoo vlak onder den Zuiderzeedijk, niet opgesloten voelt zooals in het Oosterpark en Vondelpark nog altijd min of meer het geval is. Men
kan er genieten van de natuurruimte van het Nieuwe Diep, een oude doorbraakplas van
de Zuiderzee, een aantrekkelijke rust- en slaapplaats voor allerlei watervogels, vooral in den
winter, terwijl voorts het park zooveel fraaie en bloemrijke heesters en zooveel gezellige kleine
vogelsoorten herbergt, dat een wandeling er heen steeds tot een bijzonder genot wordt. Bovendien beantwoordt het door zijn ruime speelweiden bijzonder goed aan zijn eischen als recreatieoord ten behoeve van de bevolking uit de zoogenaamde Indische buurt, zoodat iedereen reden
heeft om tevreden te zijn.
In het vroege voorjaar begint het al met de bloeiende elzen en het kleine hoefblad. In de
eerste weken van April prijken de grasvelden met een weelde van stralende goudgele bloempjes;
in Mei verheugt men zich over de zilverwitte pracht der vruchtpluisjes, terwijl dan de grootere
paardebloemen zorgen voor de opvroolijking van het grastapijt. Intusschen letten de meeste
menschen daar niet eens op, want de talrijke heestersoorten prijken dan in de mooiste kleuren.
Het begint met het geel van de Forsythia's en het rose en rood van de ribes, dan volgen roode,
rose en witte Prunus- en Pirussoorten, krentenboompjes en vogelkers; Sorbus, lijsterbes en vlier,
volgen. En schitterend is de kleurenmengeling in het jonge hout: de teere lichtbruine tinten van
balsempopulieren, het zilveren looverkleed van jonge abeelen en sierperen, het goudgeel van
waterwilgen, het purper en lila van ontluikende rozen, en wat al niet meer! Er is hier waarlijk
voor een rijke afwisseling gezorgd, zoodat men oogen te kort komt, om alles behoorlijk te waardeeren.
In den herfst herhaalt zich natuurlijk dit fraaie schouwspel: dan zijn het de talrijke nuances.
van geel, bruin en rood van het afstervende blad, dat de rijkste kleureffecten geeft.
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Komt daar nog bij het schilderachtige werfje vlak bij het oude gemaal: kleine heldergeschilderde huisjes met bloeiende appelboomen geflankeerd: waarlijk, hier is een prachtig stuk
natuurschoon geschapen, zooals wij in en bij andere stadsparken maar zelden vinden. De rust
van het park wordt bovendien zeer bevorderd door de ligging aan de niet meer gebruikte Israëlietische Begraafplaats, welke zich uitstrekt van den weg naar Zeeburg tot aan de ringvaart
van de Watergraafsmeer, een terrein, dat zoo langzamerhand weer het karakter aanneemt van
een oud veenland, met prachtige partijen meidoorn en bloemenrijke weiden. Hier komt de
koekoek nog zijn eieren in de nestjes van kleine zangertjes deponeeren, en vindt men ook nog
den schitterenden ijsvogel.
Zoo is het te begrijpen, dat zich er vrij snel de vogels kwamen vestigen. In de breede heesterzoomen van het park — jammer genoeg moest de Zuidelijke het vorig jaar worden uitgedund —
vinden zij een veilige nestgelegenheid, ofschoon de kwajongens er nog al eens in aan het struikrooven zijn. Toch breidt zoowel het aantal soorten als het aantal individuen zich aardig uit.
Zelfs is er het vorig jaar een stoutmoedig eksterpaar een nest gaan bouwen in een laag boompje —
waar het natuurlijk geen plezier van beleefde.
Het meest vinden wij er nu de merel of zwarte lijster, waarvan misschien wel vijftien paren
aanwezig zijn. Het is een interessante bezigheid, die merels gade te slaan bij hun pogingen in het
nieuwe terrein een territorium te veroveren; daar moet heel wat voor gevochten worden. In
minder groot aantal komt er de zanglijster voor, maar die is toch ook al heel aardig ingeburgerd.
Ook 's winters hoor ik dezen prachtigen zanger geregeld; de merels natuurlijk ook. Voorts komen
er dan de Noordelijke wijnlijsters: de koperwieken, die er in den afgeloopen winter ook voor
het eerst een slaapplaats hadden in enkele zware dichte ligusters. Vermoedelijk is dit een afsplitsing geweest van de groote bevolking koperwieken, welke de Oosterbegraafplaats, midden
in de Watergraafsmeer gelegen, eiken winter rijk is. Bovendien nam ik er eens op den voorjaarstrek een paar beflijsters waar.
Van het kleine goed, dat zich er blijvend gevestigd heeft — de zomerzangertjes verlaten het
park natuurlijk in Augustus en September — noem ik de roodborst, waarvan ik er 's winters
meer zie dan in het broedseizoen, de winterkoning (nog heel weinig), de heggemusch, de tjiftjaf,
de fitis, de groenvink, de spotvogel, de grasmusch, en sinds het vorig jaar de tuinfluiter. Of de
vink er broedt durf ik niet te bevestigen. Voorts komen er nog talrijke gewone musschen en
spreeuwen fourageeren, in het stille seizoen een paar leeuweriken, en dan de grootere roeken en
zwarte kraaien. Dat ziet er dus al heel aardig uit.
Bij deze parkvogels komt echter ook nog een mooi aantal watervogels, dank zij het Nieuwe
Diep. In het park bevindt zich ook een aardig vijvertje, decoratief met riet en zeggen en lelies
begroeid, doch hierin vinden wij slechts in het winterseizoen enkele vogelsoorten: een wilde
eend, een meerkoet en een waterhoen. De plas is echter meestal zeer goed met vogels bezet,
terwijl ook de rietzoom heel wat paren herbergt: een flink aantal waterhoentjes, enkele koeten,
enkele rietgorzen en een flink aantal kleine karekieten en rietzangers. Hoe het met de groote
karekiet staat, durf ik niet met zekerheid te zeggen. Hij wordt er in de mooie maanden gehoord,
maar het staat niet vast, dat deze zanger er broedt. Er is hier trouwens ook een vrij drukke
zeilsport. Voorts zijn er, in herfst en winter, baardmeesjes waargenomen, die prachtige diertjes,
die eigenlijk in Europa nergens anders meer te vinden zijn dan in Nederland. Het zijn natuurlijk
zwervers, die tijdelijk hun broedplaatsen in het Naardermeer of langs het Kampereiland hebben
verlaten.
In den winter biedt de plas een zeer levendig beeld, want dan komen er dikwijls honderden
en honderden meeuwen slapen en spelen. Alle bekende soorten zijn er dan: mantel-, zilverkleine- en kokmeeuwen, meest kok- of zwartkopmeeuwen. Tegen zonsondergang gaan de meeste
vogels naar hun eigenlijke slaapplaats, de kokmeeuwtjes vooral naar Durgerdam en De Nes
boven Uitdam aan het IJselmeer. In het afgeloopen vroege voorjaar werd echter ook geconstateerd, dat de kokmeeuwtjes den nacht op de speelweiden van het park hadden doorgebracht.
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Van het midden van Maart af neemt deze blanke bevolking af; dan trekt zij zich op de verschillende broeddomeinen terug. Maar in het begin van April komen de vischdief jes terug;
dit jaar waren de eersten er op 12 April. Met hun hooge schrille geluiden en hun snelle bruiloftsvluchten tooveren zij ons weer het blonde duin der Waddeneilanden en de zilveren zee voor
oogen. Dagen lang blijven ze hier flirten en stoeien; dan wordt het — in de tweede helft van
Mei — stil op den plas. Alleen wat heel jonge en oude dieren blijven achter.
Den heelen winter door — ja zelfs nog in Mei! — vinden wij er ook de zwarte schollevaars,
de vischjagers bij uitnemendheid. Eenmaal waren er vijftien tegelijk. Voorts komen er dan
futen, nonnetjes, kuifeendjes en dergelijke mooie watervogels.
Zoo is er altijd vertier en kleur in en om het Zuiderzeepark, dat dan ook ten volle de belangstelling van den buitenvriend verdient.
F . KOSTER.
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et had reeds een paar dagen gevroren, de vorst zat al aardig in den grond, terwijl de
slooten en plassen door een ijslaagje bedekt waren. Zooals mijn gewoonte is, ging ik .
er ook nu weer op Zondagmorgen op uit, om kevers te vangen. Niet zoo zeer om de
kevers zelf, doch meer in de hoop kevers of andere insecten te kunnen bemachtigen, die besmet
zouden zijn met Laboulbeniaceae, d.i. een eigenaardige groep van schimmels, behoorende tot
de Ascomyceten.
Veel hoop had ik echter niet. Mijn ervaring is, gedurende de toch nog maar korten tijd, dat
ik dergelijke entomologisch werk verricht, dat men tijdens een vorstperiode maar bitter weinig
op den kop tikt. Dat nam echter niet weg, dat een wandeltocht tusschen de besneeuwde velden,
uit het oogpunt van natuurschoon, evengoed nog wel de moeite waard was.
Er was mij verzocht, tegelijkertijd tijdens mijn Zondagochtendsche rondzwervingen rondom
de hoofdstad, eens op mollennesten te letten, speciaal voor het nestonderzoek op daarin levende
insecten. Nu had ik wel niet veel verstand van mollennesten, maar hoopte toch, door de pittige
beschrijving, die ik daarover door den verzoeker gekregen had, bij gelegenheid wel eens succes
te kunnen boeken.
N u , dat succes kwam dan ook en wel op dezen bewusten Zondagmorgen. Eigenlijk meer om
het terrein eens beter te verkennen en ook, omdat ik nu, nu het water in zooverre toegevroren
was, dat men er zonder te veel gevaar van inzakken dwars in en door heen kon loopen, bezocht
ik de rietlanden langs de Nieuwe Meer- en daar stuitte ik op een stukje moerassig weiland, dat
er zoo midden in lag. Er was een sloot tusschen, die voor uitwatering van de daarachter gelegen
polder dient en bij gewone temperatuur slechts heel weinig water bevat, maar des te meer
modder. Er zijn daar meer van die slootjes en daar heb ik eens, toen ik er met een roeibootje
in de buurt was een roeispaan ingestoken, omdat ik met m'n bootje aan den grond geloopen was,
om mij zoo weer vlot te duwen, doch het ding ging er voor drie kwart in en kwam er met een
niet nader te omschrijven reuk weer uit. Thans was dat slootje weliswaar bevroren, doch dat
kon niet verhinderen, dat ik toch pas inwendig weer goed tot rust kwam, nadat ik het met goed
gevolg overgestoken was. Ik had zoo'n studie noodig gehad voor het oversteken van dat slootje,
dat ik er in het geheel geen erg in gehad had, dat ik vlak voor een eigenaardige bult op den grond
uitkwam. Dat zou wel eens een molshoop kunnen zijn? Gewapend met een snoeimes trok ik
aan den arbeid, hakken en snijden in den vastgevroren grond, met als resultaat, dat er een half
uur later een prachtig mollennest te voorschijn kwam. Bij nadere beschouwing bleken er wel
negen dergelijke molshpopen op dat kleine stukje grond te liggen, wat mij deed besluiten er
een week later nog eens heen te gaan en dan met betere instrumenten; liefst in gezelschap van
een ervaren nest-zoeker. En dat is gelukt.
Een week later, toen de vorst helaas geheel uit den grond was en het al een paar dagen duchtig

