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De eieren van de Bontbekplevier zijn iets grooter dan die van de Strandplevler en 
vertoonen meer den priktolvorm. De kleur is meestal ook iets groener, ofschoon ik eieren 
van het Strandpleviertje vond (op Texel), die groener waren dan eieren van de Bontbekplevier. 

Ik .geloof zeker, dat er tusschen Zandvoort en Wijk aan Zee meer Bontbekplevieren broeden 
dan Strandplevieren, 

Alkmaar. JAN P. STRUBOS. 

De eerste pestvogels. — Daar het u misschien zal intere sseeren, deel ik u mede, dat ik 
Zondagmiddag 3 pestvogels in mijn tuin zag; ze liepen te scharrelen in het gras. 

Mijn zoontje zag er vandaag één in den tuin van mijn buurman, die'kennelijk zat te 
zoeken naar besjes van cotoneaster. 

Hengelo, 24 Nov. 1914. H. KRABBE. 

Notenkraker? — 2(WlJctober 1.1. zag ik in den Koedood nabij Rotterdam een bruinachtig 
zwarten vogel iets grooter dan een lijster met witte vlekjes op het eind der veeren. Hij had 
een dikken snavel en was zeer mak. Welke vogel kan dit geweest zijn? 

Rotterdam. W. HUSSEM. 

Herfstbloel. — Is het u, in verband met uw opmerkingen over «Novemberbloesem* in 
de laatste afl. van D. L. N. bekend, dat over groei en bloei van verschillende planten in 
herfst en winter ook gesproken wordt in het artikel van Dr. J. Jeswiet in de «Beihefte zum 
Botanischen Zentralblatto (1913 of begin 1914); «Eine Einteilung der Blütenpllanzen der Hol-
Mndischen Dünen in ökologischen Gruppen nach MassarU. (De titel luidt in hoofdzaak aldus; 
ik heb het stuk niet hier om dien letterlijk over te schrijven). Het is een aanvulling van 
het in 't zelfde tijdschritt verschenen proefschrift van Dr. Jeswiet. 

In eigen tuin hier merkte ik het verschijnsel bij verschillende soorten op. De rozen 
bloeien ieder najaar voor de tweede maal, sommige variëteiten in grooter mate dan andere. 
Dezen herfst was deze nabloei rijker dan vaak anders. Overblijvende Riddersporen maakten 
in den nazomer nieuwe frissche bladeren en bloeistengels; de bloemen zijn echter slechts 
gedeeltelijk: tot ontwikkeling gekomen. Oost-Indische kers blijft doorbloeien, totdat bloem en 
blad bevriezen, zooals nu de vorige dagen geschied is. Hoewel de vorst vrij streng was, ziet 
het er naar uit, dat bij eenigszins zacht weer de rozen nog wel zullen voortgaan met bloeien. 

In de genoemde gevallen zou de bloei ongetwijfeld langer duren, indien te lage tempera
tuur dat niet verhinderde. Interessant is hel zeker na te gaan, in hoeverre de bloeitijd (of 
in het algemeen de periodieke ontwikkeling), die van elders ingevoerde planten in hun vader
land eigen is, onder den invloed van het nieuwe klimaat, waarin zij nu leven, gewijzigd 
wordt of behouden blijft. Deze periodieke ontwikkeling blijft voor een deel conservatief, door 
erfelijke factoren, bewaard, ook bij verandering van levensomstandigheden. Voor een ander 
deel kan die ontwikkeling onder den invloed van het klimaat of den bodem wijzigingen 
ondergaan; de bloeiperiode wordt bijv. verkort, verlengd of in een anderen lijd van het jaar 
verschoven. Deze veranderingen staan klaarblijkelijk in verband met de specifieke, erfelijke 
gevoeligheid voor lage temperaturen, weinig licht e. d. 

Als normale Novemberbloeiers (uw rubriek 1) kunnen ook de Herfstchrysanthen genoemd 
worden. Dat in een veld suikerbieten e. d. (tweejarig), vaak enkele eenjarige individuen een 
bloeistengel vertoonen en dat het Prof. Hugo de Vries gelukte Oenothera Lamarck iana door zorg
vuldige cultuur geregeld in het eerste jaar te doen bloeien, kan hij rubriek 5 vermeld worden. 
Late bloemdragende zijtakken aan den voet van den hoofdstengels (6) komen ook voor 
bij stokrozen (Althaea). 

Tegelijk met den beschreven laten bloei, kan een abnormaal vroege bloei van andere 
soorten plaats hebben. Primula acaulis, die op Walcheren veel gekweekt en verwilderd 
voorkomt, draagt vanaf Oct. of Nov., wanneer het weer niet al te koud is, aldoor enkele 
bloemen; de volle bloei valt in April. Een sterk voorbeeld is ook, dat aan een peperboompje 
(Daphne Mezereum) in den Hortus te Utrecht in het bijzonder mooie najaar van-1913 begin 
November een aantal bloempjes zich openden. 

Het is de vraag, of wij niet met zulk een buitengewoon vervroegde voorjaarsbloei te doen 
hebben bij de winterjasmijn (Jasminum nudiflorum), die door u onder de normale herfsl-
bloeiers genoemd wordt, Persoonlijk ken ik dezen heester weinig, maar in »Onze Tuinen». 
VII 254, vind ik een artikel van H. Witte, waarin deze in 't bijzonder den bloeitijd bespreekt 
en waaruit blijkt, dat deze soort in ons klimaat op open standplaats in het vroege voorjaar 
bloeit, doch dal op beschutte standplaats, byv. als klimplant tegen een muur op het zuiden, 
een groot gedeelte der bloemen vóór de wintervorst opengaan. Al naar de omstandigheden 
zou dit heestertje dus van eind October tot begin April bloeiend zijn aan te treffen. 




