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jongen: hij is op het nest neergestreken, vond dit door de veelbelovende spruiten 
verlaten en is dadelijk daarop gevlogen in de richting van waar hun honger-
geschreeuw kwam, heeft daarbij ongetwijfeld met de vleugels den bewusten 
rietstengel aangeraakt, met het gevolg, dat er in de donkere kamer een hoogst 
interessant kiekje voor den dag kwam l), juist daarom belangrijk, wijl er het 
bewijs mee geleverd werd, dat ook de allerschuwste vogels volgens het electrische 
systeem zonder opoffering van veel geduld op de meest zekere wijze te photo
grafeeren zijn. 

Dordrecht. Dr. C. EYKMAN. 

[Wordt vervolgd). 
1) Helaas door te langzame moii\entbolichting minder voor reproduclie geschikt. 

DE BOSCHBES VAN WINTERSWIJK. 

EN vraagt mij, hoe het nu staat met de nieuwe boschbes. Wel, ik 
weet nog altijd niet, wat ik er van denken moet, maar kan wel 
zeggen, dat de bestudeering der boschbessen en het bewandelen 
van den Achterhoek een paar uiterst plezierige dingen zijn, waar 
ik gerust nog graag een paar zomerweken aan wil besteden. De 

ontdekker van de zeldzame plant heeft de vriendelijkheid gehad, mij te geleiden 
naar de standplaats: een greppelrand langs een boschje van eikenhakhout op 
een der mooiste en meest afgelegen plaatsen in de schoone gemeente. De plant 
stond er goed bij, eeu breed gespreide struik van zoowat drie decimeter hoogte, 
dooreen gegroeid met de roode vosbes Vaccinium Vitis Ideae. De plant is al flink 
oud en dat vind ik nog al zorgelijk, want die boschbessen houden het volgens 
de boeken niet zoo heel lang uit: niet meer dan vijfentwintig of dertig jaar. 
Als onze plant zich dus niet uitzaait, en daar heb ik nog niets van te zien 
gekregen, dan zullen we haar over een jaar of tien wel te gronde zien gaan, wat 
dood en dood jammer is. De beide andere boschbessen, de blauwbes en de 
veenboschbes groeien ook bij die rplek, zoodat we daar de heele familie bijeen 
hebben. 

De plant stond rijk in bloei, tweeden bloei, want het was 3 Augustus. 
De Meibloei was niet weelderig geweest. Ook de vosbes stond flink te bloeien 
voor de tweede maal, of eigenlijk, die plant bloeit den heelen zomer door van 
April tot October. Van de veenboschbes vonden we met moeite ook nog een 
najaarsbloempje en de blauwbes trof ik onder Varsseveld aan op een kaal
geslagen plekje zeer rijk in bloei, maar dat kwam misschien wel van het kaal
slaan. Intusschen hadden we een schoone gelegenheid om de vier bloemen met 
elkander te vergelijken. 

Het bleek al dadelijk, dat de plant veel meer lijkt op de boschbes, Vaccinium 
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Vitis Idaea, dan op de blauwbes V. myrtillus of op de veen-boschbes V. uliginosum, 
en een nog al hard dravend jongmensch aarzelde niet, om kort en goed den 
Winterswijker te verklaren voor sen mutant van de Vosbes. Daar durf ik echter 
heelemaal niet op ingaan. Bij nauwkeurig onderzoek blijken zoowel V. Vitis Idaeae 
als V. uliginosum zeer rijk te zijn aan modificaties vooral in de grootte, vorm 
en kleur der bladeren en in de bloeiwijzen. Soms hebben ze zoo goed als alleen
staande bloemen, een andermaal vind je ze met bloeitakken dicht opeen gehoopt, 
zoodat er bloemenmassa's van bij de honderd tegelijk in een enkele dikken tros 
voorkomen, je zoudt haast zeggen heksenbezems van bloemen, 't Is ook niet 
onmogelijk, dat die weligheid te danken zou zijn aan den prikkel van zwammen. 

Maar om op onzen Winterswijker terug te komen, we doen het best met 
hem te vergelijken met de Vosbes. Beide zijn ze altijd groen en beide hebben 
ze twee steelblaadjes aan de bloemstelen. Die ontbreken bij onze andere bosch
bessen. Nu komen bij de Vosbes die steelblaadjes heel dicht op het vrucht

beginsel, maar bij de bloemen van de 
nieuwe boschbes, die langere stelen hebben, 
zitten de steelblaadjes ook meer hoogerop. 
Die langere bloemsteel herinnert wel weer 
wat aan de Rijsbes of Veen-boschbes. Een 
ander, zeer interessant verschil, zit hem 
in de kelktandjes. Die staan bij de Vosbes 
duidelijk gescheiden van het vruchtbeginsel 
en zijn gewimperd met heel mooie klier-

vv haartjes, die bij de nieuwe bes ontbreken. 
/ ^ | Bij deze zijn de kelktandjes ook veel 

i. iiioem van d« Nieuwe bnehbss, s. Bioem van s t o m p e r en verloopen geleidelijk u i t h e t 
de Roode boschbes. r J- <= j 

3. Bladrand van de Nieuwe boschbes. ,vruchtbeginsel. Bij de Blauwbes ontbreken 
kelktandjes zoo goed als geheel en al. 

Bij beide soorten kunnen de bloemen zoowel viertallig als vijf'tallig zijn, de 
bloempjes van de nieuwe soort waren iets grooter dan van de Vosbes en niet 
spierwit, maar zeer mooi rose. Het was inderdaad een prachtige plant. 

De bladeren verschillen nog meer dan de bloemen. Die van de boschbes zijn 
dik, aan de bovenzijde zeer glanzig, aan de onderkant dof, bleekgroen en er is 
daar zoo goed als niets van de nerven te zien. Daarentegen is de onderkant 
bespikkeld met nog al wijd uiteen liggende klierpuntjes. De bladrand heeft 
weinig tandjes, het meest nog nabij den top. De nieuwe boschbes, om hem nu 
maar eens zoo te noemen, vertoont de nervatuur duidelijk, zoowel aan de boven
zijde als van onderen. Echte klierpuntjes kon ik niet ontdekken, maar de 
bladrand is duidelijk getand en heeft op de meeste der tanden een aardig, 
donker klierhaartje. Overigens heeft de nieuwe bes aan beharing niet veel te 
vertoonen, terwijl de Vosbes dikwijls een nog al sterke, korte beharing vertoont 
in de bloeitakken, bladstelen en bladvoeten, 
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Meer weet ik er op het oogenblik niet van te vertellen, alleen nog, dat het 
mij voorkomt, dat onze plant niet overeenkomt met de tot nu toe in ons land 
aangetroffen boschbes-bastaarden of' variëteiten. Het is stellig de moeite waard 
om nu nog eens overal uit te zien naar boschbessen, die hun bladeren behouden 
en die zwartig-violette vruchten vertoonen. Mochten de vruchten ontbreken, dan 
is de plant aan de duidelijk generfde bladeren nu toch ook nog duidelijk te 
kennen en zij is in den winter ijler bebladerd dan de Vosbes, ziet er ook veel 
ranker uit. Het zou werkelijk zeer geruststellend zijn, als onze plant nog op 
een paar andere plekken werd gevonden, al staat zij nu ook veilig en wel op 
haar afgelegen plekje onder bescherming van den vinder. 

JAC. P. THIJSSE. 

NIJMEEGSCHE VOGELS IN I 9 I 8. 
(Lente) 

OODUA de dagen lengen, begint het gevogelte zich te roeren. Dat kon je hier 
direct al met Kerstmis merken, toen een boomkruipertje, dat rondkuierde op 
een bemoslen iepenstam, van louter plezier om de opkomende zon boven 't 
sneeuwtapijt of om de slapende insocljes die hij snapte, aan 't zingen sloeg. 
En ondanks de vorst begroeten '2 zwartkopmeezen in 't Hunnerpark zingend 
den eersten morgen van 't nieuwe jaar. En toen na den 4en door het weken-

oude snecuwkleed de blauwe straatkeien zich lieten zien en koning winter zijn strakke teugels 
wat vierde, begonnen de koolmeezen ook een kriebeling in hun keeltje te voelen en lieten zoo 
ongemerkt een paar zaagtoontjes: „tieten-tie-lie-ta" glippen. 

Den 7en zag. ik de eerste leeuweriken, een dikke dertig, op 't bouwland verschijnen. Een 
troepje roeken volgde weldra. Den daarop volgenden Zondag teekenden zich de eerste ganzen, 
een rij van 19 stuks, tegen de blauwe vrieslucht af. Weer streken twee groote troepen leeuweri
ken, terwijl de overblijvende spreeuwen, door een massa nieuw-aangekomenen bijgestaan, 
's morgens te snateren zitten op de daken. 

Na een dag of tien kwamen alle spreeuwen en roeken weer. Eiken dag bijna zag je 
phalanxen ganzen naar 't Noorden stevenen. liet leeuwerikengeroep was niet van de lucht. 
Nog een week on overal zitten of hangen de zingende meezen. Zoo zacht was 't weer, dal de 
kauwtjes op 't Valkhof al huwelijksplannen koesterden en net als op de Wageningsche 
molenwiek, die de heer Wolda kiekte, gezellig te vrijen zitten in de kale olmenkronen. Eiken 
avond maken de vleermuizen uitstapjes. 

Dan komt een halve maand waarin dooi en vorst elkaar afwisselen. Voortdurend trekken 
de ganzen. De brilduikers knlkkebollen in de plassen. Winterkoninkjes, heggemusschen, 2 
merels probeeren te zingen. Maar de eigenlijke vogellente begon 12 Februari. 

Toen zaten de lijsters, pas teruggekomen, te schallen dat 't daverde overal, in 't park, op 
de heuvels, in den boschrand. De vinken oefenden allen langs de straten. En de merels, de 
achterdochtige goudgesnavelde merelmannen lieten zich zoowaar overreden om mee te zingen 
met de kweclende roodborstjes. Tusschen alles door kabbelt het heggemusschenliedje. Do 
Oude Waal lag vol eenden, naar schatting een eendenarmee van 3000 stuks. Allerhande, 
galante, brilduikers, die bogen voor even galante brilduiksters, schitterend mooie nonnetjes, 
roetzwart op sneeuwwit. Smienten met hooge.gele kuiven opgestreken volgens de Amerikaansche 


