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had, omzoomd door een zwart streepje, heeft zich nog niet 
weer aan mij vertoond, maar man-blauwborst heelt een 
extra voorstelling voor mij gegeven. Gezeten op een hek, 
een „wring", zooals 't hier heet, met zijn staart omhoog 
a l a ' Winterkoning, en zijn blauwe, wit gedecoreerde en 
rood omzoomden borst naar my toegekeerd, begon hij te 
zingen, of liever eerst was 't een piepen zoo hoog, dat het 
sprekend op krekelgeluid geleek en daarna een imitatie 
van 't rietzangertjes-lied, zóó treffend gelijkend, dat alle 
andere imitaties in de vogelwereld er een punt aan konden 
zuigen, 't Geluid was wat voller en reiner dan van een 
Rietzanger, meer de toon van een Nachtegaal, maar anders 
wonderbaarlijk nagebootst. Tusschen dat lied af en toe een 
helder piepje, dat hij ook laat hooren, als hij op den grond 
bezig is en dat maar moeilijk te onderscheiden is van de 
vele piepjes, die de gele Kwikstaarten laten hooren. 

't Is trouwens toch een toer om 't Blauwborstje te zien 
te krijgen, je moet het al treffen, want je Kjtat ook met 
plezier een half uur en langer in de karwei omscharrelen, 
of bij de slootkant zitten wachten, zonder dat je een glimp 
van sinjeur hoort of ziet. Een nest heb ik niet gevonden 
en 't lijkt me erg moeielijk zoeken, waar de vogels zelf al 
zoo geheimzinnig zyn. 

En dan ben ik sinds verleden jaar nog twee vogelerva-
ringen ryker geworden. Ten eerste heb ik verleden jaar 
den heelen zomer een Roodborst-Tapuit kunnen bewon
deren in een klein afgelegen tuintje, die daar constant in 
denzelfden boom, op 't zelfde takje zijn liedje zong, dat 
aan Roodstaart en Rietgors doet denken, vind ik, en dat 
zelfs eens duidelijk met een flauwe imitatie van 't fitisliedje 
eindigde, van de droevige tirade van altijd. 

En ten tweede heb ik verleden Woensdag 17 Moi, op 
Vogelsang,. State,bij Veenklooster, voor ' t eerst met bewust
heid de poet der poëten gehoord en gezien, 't Liedje viel 
me eerst niet mee, maar toen ik 't eerst een uur of vier 
gehoord had, moest ik bekennen, dat 't werkelijk poëtisch 
was, en wat een elegante, afgewerkte vogel is ' t! Hij zong 
oen beetje anders dan u opgeeft, zijn refrein eindigde altijd: 

2 of 3 maal herhaald, 't had veel 
van de 2^e slag, vgl. trouwens in 
' t „Vogeljaar". Zeldzaam, helderen 
rein van toon en enorm ver klinkend. 

Ook de zwartgrauwe Vliegenvanger was daar in 't bosch, 
maar die kan nog wel op de doortrek geweest zijn. 

Om de» 'curiositeitswille nog even iets anders. In mijn 
tuin hier bloeien momentaan verscheidene tulpen met éen 
of twee gekleurde bloembladen. Aan de bloemsteel onder 
den bloem, een paars en wit gestreepte, heeft er zelfs twee 
tegenover elkaar en nog een er onder. Komt dat meer voor ? 
Ik zag het nog niet eerder. 

Grijpskerk. P. v. D. BüBO. 
Moer gezien. (T.) 
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Dnbbole schede by Richnrdia. 

Het was een schoon gezicht, wat men wenschte te be
waren. De zoon uit het gezin nam daarom bijgaande photo. 
Wij meenen dat deze groeiwyze zeldzaam is en zenden wy 
u nu de plaat. 

Eerbeek, Gelderland. JOHANNA STAHING. 

Hittebarst of Vorstbarst. 

Verleden zomer was by eenen bloemenliefhebber alhier 
een Aronskelk te zien, waar, nadat de eerste zoogenaamde 
kelk zich ontwikkeld had, een tweede kleinere kelk uit de 
grooteie kolk opgroeide. Deze tweede kelk was veel kleiner 
van omvang, maar even zuiver van vorm als de eerste kelk. 

Vorstbarst bij Elk. 

Naar aanleiding van uw verzoek, in zake het stukvriezon 
van boomen, wil ik u gaarne het een en ander van mijn 
ervaring daaromtrent mededeelen. Het is geen verschijnsel 
dat zich telken jare voordoet, evenwel bij strenge winters, 
vooral bij aanhoudende koude wél. Zoo herinner ik me, dat 
in 1890, toen we ook een vroege en aanhoudende winttr-
koude hadden, hier vele boomen waren gespleten Ook dit 
jaar doet dat verschijnsel zich vry menigvuldig voor, ik 
telde op myn wandelingen der laatste dagen een tiental 
die meer of minder geschonden waren. 

Opmerkeiyk is het dat de barsten alle aan de Zuidzyie 
zyn, en dat zoowel hard hout, zooals eiken en beuken, als 
ook zacht hout, peppels (populieren) en wilgen er van te 
lijden hebben. Dennen schijnen er geen last van te hebben, 
ik zag er ten minste nog nooit een door den vorst geschonden. 

Met een bejaard tuinman, tevens boomkweeker, sprak ik 
er eens over dat het mij vreemd voorkomt dat de boomen 
juist aan de suidzyAe en niet aan den noorderkant ge
schonden werden, aan welke kant het toch het koudst is, 
vooral dit jaar met zijn noordoosten sterke winden. 

Het oordeel van dien man is, dat van alle boomen de 
zuidzyde het zachtst en het saprykst is, en dus gemakkelijker 
onderhevig is aan storingen. Hy' levert veel oiken en 
beuken telken jare af voor wegenbeplanting voor het Rijk 
ontmoet hij steeds aan ieder stammetje op den Noorderkant 
een toeken met witte verf maken vóór hy ze rooit, opdat 
by' het planten door het Rijk de boomen precies zóó komen 
te staan als ze in zijn kwoekerij stonden. Bij felle zonne
schijn komt het ook voor, dat jong verplante boomen op 
de zuidzyde barsten, maar niet zoó diep als by' koude. 

Nu u van plan is, om er in de Levende Natuur de aandacht 
op te vestigen, dacht ik dat het u naar den zin zou zijn om 
zulk een geschonden boom te fotografeeren e n t e n d u 
daarom hierby een foto, waarop u de spleet of barst toch 
duidelijk zien 'kunt, al is de foto geen chefd'oeuvre, —- maar 


