
BOEKBESPREKING. 121 

soonlijk contact met de groote Amerikaansche Onderzoekers, die zulk prachtig oorspron
kelijk werk doen en in zoo nauwe verbinding staan met onze eigen geleerden. Dit alles 
maakt, dat er van dit boek een bijzondere opwekking uitgaat. Het ligt nu bij mijn „dage
lij ksche boeken." T. 

Prof. Dr. F. A. F. C. WENT. Leerboek der Algemeene Plantkunde, geb. 600 p.p. 253 
illustraties. Groningen. Wolters 1923. pr. / 18.50. 

Een zuiver boek, waar we al jaren naar verlangden en waar niet alleen de jonge biolo
gische studenten van tegenwoordig, maar ook de oude leeraren van vroeger zeer mee ge
baat zijn. Het is prettig, om in goed Hollandsch de morphologic en de physiologic der 
planten te kunnen bestudeeren, vrij van onnoodige en onvruchtbare bespiegelingen en in 
meesterlijke beperking. Door zijn klaarheid en methode is dit Leerboek voor het Hooger 
Onderwijs vrij wat gemakkelijker dan menig Middelbaar Leerboek en daardoor is het ook 
uitmuntend geschikt voor belangstellende leeken, die liefde genoeg voor de Natuur be
zitten, om zich eens te verdiepen in de levensgeschiedenis zelve. T. 

AAN DE BOCHT VAN DE ZUIDERZEE. 

EVEN ten Noorden van de uitmonding van de Hierdensche Beek is er aan zee nog 
zoo iets van Zandduin te bespeuren en aan de zanderigheid van den bodem der 
zee zelf kan men goed weten, dat daar duinen zijn geweest, langzamerhand afge-
kabbeld. Op die overgebleven stukjes duin staan wat rozenstruiken — wie weet 

eeuwen oud — en in de zee zijn eenige reigers bezig hun kostje op te halen. Reigers ziet 
men veel trekken (beter gezegd hoort men véél trekken) wanneer men in ErmeJo woont, en 
ook wanneer men aan den Zuiderzeeoever komt bij Telgt (gemeente Ermelo) — 

Aan den Hierdensche Beek zelf vindt men nabij zee een mooie flora — misschien is er 
ook wat te zien op Vogelgebied — ik voor mij heb er niet meer gezien dan een paar Ijs-
vogeltjes, behalve de gewonere kleine zangers. Zeer veel heb ik vertoefd aan de Zuiderzee 
achter het dorp Ermelo (buurtschap Telgt) waar ik jaarlijks duizenden en duizenden 
vogels heb zien voorbijtrekken, en zooals ik reeds nederschreef — ook vele reigers heb 
zien voorbijtrekken en ook wel vertoeven aan de slootjes, die hier en daar door de gras
landen aan zee loopen en ook meest in zee uitloopen, mits ze niet al te sterk stroomend 
zijn. 

Van vogels die hier in deze buurt broeden heb ik niet merkbaar veel bespeurd. Het eenige 
wat mij opviel, was dat hier elk najaar Eenden en Ganzen aankomen. De Eenden komen 
dan in één ontzaglijke zwerm (van duizenden en duizenden) en strijken in zee neder, soms 
hier, soms daar. Eenige keeren was de zwerm zoo dicht bij den oever dat men de benauwde 
eendenlucht (zooals men dat wel bij makke eenden-fokkerij ruikt) dagen aan één kon 
ruiken. Waar al die eendies langzamerhand bleven . . . ik weet het niet . . . ik heb ze 
nooit langer dan 14 dagen aanéén waargenomen. 

De Ganzen komen altijd bij kleine koppeltjes en trekken veel heen en weer; hun 
hoofdverblijf is 's-winters echter in of op de graslanden aan zee — men kan dit goed zien 
aan de excrementen die ze achterlaten. 

Verjaagt men de ganzen, dan vliegen ze het water in of het ijs op . . . al naar omstandig
heden. . . 

De flora in deze buurt (Telgt, dorp Ermelo) aan de zee is zeer belangrijk, wat bloeit 
daar al niet aan zee. Het begint natuurlijk met madeliefjes, dotterbloemen enz. . . . dan 
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velden van carmijn-roode bloempjes van Statice Armaria . . . dan orchideetjes . . . Har
lekijns orchidee . . . Orchis maculatus (heel enkel exemplaar tusschen de vele van de ge
wone soort). Ook heb ik er wel gevondenheerlijk riekende kleine gele of geelwitte bloempjes, 
De naam van deze orchis soort is mij op dit oogenblik ontschoten; ik ben namelijk geen 
botanicus en heb zelfs geen zak-ontleedboekje meer in mijn bezit. 

(De echte groene Orchidee groeit ook in deze buurt, in een boschje bij den groententuin 
van de stichting 's Heerenloo) 

Om mij te bepalen tot de flora aan zee . . . gaat men de RietbroekerSteeg langs, dan ziet 
men dat het aantal bloemen hier legio is . . . te veel om op te noemen. Een paradijs voor 
een botanicus. 

Om nu terug te komen op mijn eendjes, ik vatte het plan op om eens te gaan zien 
wat er eigenlijk wel in de bocht van de Zuiderzee huisde tegen de Arkenheemsche 
polders aan.Zoo ging ik dan den i6den April 1.1. (dus 1924) per rijwiel den dijk op töj de buurt
schap „steenen kamer" gemeente Putten en reed dien over tot aan het Nijkerksche ka
naal. Voor zoover ik de zee kon overzien waren er veel eenden in zee, geen duizenden 
maar toch wel honderden. 

Het versterkte mij in mijn vermoeden, dat van dien grooten zwerm, die ik in Telgt ieder 
najaar zag aankomen, en enkele keeren in Januari ook wel eens Noordwaarts heb zien 
trekken, (ik zag dan heel ver in zee een groote donkere wolk gaan die langs den horizon 
trok) vermoedelijk heel wat eenden in de Zuiderzee blijven gedurende den winter. 

Ook zag ik eenige reigers aan de landzijde van den dijk. 
Nu maakte ik het plan, om den dijk eens over te fietsen van af het Nijkerksche kanaal 

tot Bunschoten, en dit plan heb ik volvoerd juist eenige dagen geleden, den 1 ;den Mei. 
Wat heb ik hier veel verschillende vogels gezien — niet in koppels, maar in paren; dus 

vermoedelijk broedende vogels. (De eenden, die ik in April nog /ag bij de massa waren nu 
verdwenen). In paren zag ik dan kokmeeuw, tureluur, een klein watervogeltje op hooge 
pooten, vele reigers (aan de landzijde), om niet te reppen van de vele kleine zangvogels 
als leeuwerik, gele kwikstaart, tapuit, harmsijsje en wie weet wat meer. 

Hel grootste genot leverden mij echter de vele kemphaantjes. Ik had ze nog nooit ge
zien — maar ze gaven mij een verrukkelijkschouwspel. Soms zag ik zoo'n gekraagdenrooden 
hansworst te midden van 4 of 5 kleine eenvoudige bruingrijze wezentjes hollen en stilstaan 
en ronddraaien. Waren dit zijne toeschouwers? of was dit de harem van zijne hoogheid? ik 
weet het niet . . . maar het was potsierlijk om te zien. En dit niet éénmaal maar meerdere 
gevallen. Dan zag ik weer vier geklaagde bazen naast elkaar zitten . . . roodkraag, wit-
kraag, bontkraag, lichtbruinkraag. Maar hoe dan ook, er waren er velen, Aan de binnen
zijde van den dijk zijn waterpoelen met riet, daar huizen ze. 

Vóór dat ik de zecwaarts gebogen ronding van den dijk opging naar Bunschoten ging 
ik den dijk af . . . daar was een mooi fietspad op een bijdijkje, loodrecht op den zeedijk. 
Dit bijdijkje was een Eldorado voor flora-bewonderaars, maar ook nestelden er water
vogels, dii' opvlogen, wanneer ik nadenk'. 

Mijn fietspad bracht mij op den grindweg die mij verder lol Amersfoort voerde. Ik 
denk wel indien ik den dijk geheel was gevolgd tot Spakenburg en Bunschoten, dat ik 
dan nog heel wat meer zou gezien hebben. 

En wie weet, wat er nog huist om en nabij den dijk van Bunschoten tot Eenmes Buiten. 
Moge dit stukje, geschreven door iemand, die veel liefhebberij en bewondering heefl 

voor het vogelenheir . . . maar toch geheel en al leek is, eene vingerwijzing zijn voor or-
nithologen, die eens willen onderzoeken, welke fauna en ook flora hier welig tieren. Ik ben 
vast overtuigd, dat het de moeite zal loonen. 

Ermelo. v. WAVEKEN. 


