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brandnetels, koekoeksbloemen, lookkraket, andoorn e. d. Eens hebben we zelfs 
een nachtegalennest gevonden tusschen de hooge fluitekruidplanten en dat was 
heelemaal gebouwd van doode fluitekruidstengels. Die naam van Nachtegaals
kruid is dus nog zoo slecht niet. 

Het Fiuitekruid is van belang voor nog een ander dier, waar we in ons 
vriendelijke Holland niet zoo spoedig aan denken en wel voor de Gorilla. 

In het mooie boek van Mrs. Akeley: „Carl Akeley's Afrika" vinden we het 
Fiuitekruid vermeld als hoofdvoedsel van de gorilla's. Ge weet, dat onlangs 
door de Belgische regeering in Centraal-Afrika een groot reservaat is gesticht: 

Schema van de Kivu-berg in het Park Albert. De Gorilla's houden 
zich op in de strook tusschen de twee zware zwarte lijnen. 

het Parc-Albert. In dit uitgestrekte gebied bevinden zich de hooge Kivu-bergen; 
die reiken tot ver boven de boomgrens. In de woudzóne komen voornamelijk 
twee schermbloemen voor en wel boven ons Fiuitekruid een soort van Eppe, 
Peucedanum. Nu leven de Gorilla's bij voorkeur in de Fluitekruid-streek, eten 
daar de wortels van onze plant en raken die van de Peucedanum niet aan. 

Ik heb er de wortels van het Fiuitekruid eens op aan gekeken. Zoo'n Gorilla 
zal er heel wat van moeten eten, eer hij genoeg heeft, want ze zijn nog al 
voozig en in het bovenstuk met groote luchtkamers. Wie van ons daartoe in de 
gelegenheid is, moet toch eens nagaan of bij ons sommige dieren ook van de 
wortels eten b.v. de Das of het Wilde Zwijn. Ze zijn gemakkelijk genoeg uit 
te graven. j A C . p. THIJSSE. 

Winterzang en Winterbloel. — 15 December, een zoele Z.W.-wind en malsche regen. 
Geen wonder, dat ik op een wandeling in de omstreken van Driebergen een troep zingende 
koperwieken aantrof en de spreeuwen zich ook niet stilhielden, maar het verbaasde mij 
toch een paar groote lijsters te ontmoeten, die eikander schetterend najoegen, en vervolgens 
gingen zitten te zingen; niet sotto voce als de koperwieken, maar luid klonk hun lied 
over de wintersche velden. Toen ging ik eens op de planten letten en vond, behalve de 
gewone winterbloeiers zooals klimop, madeliefje, gewoon kruiskruid, muur, purperen 
doovenetel, ook nog in bloei: witte doovenetel, slipbladooievaarsbek, Robertskruid, zand-
hoornbloem, kale jonker, kruldistel, engelwortel en Jakobskruiskruid; van het laatste een 
exemplaar met niet minder dan 20 bloemhoofdjes. A. A. TJITTES, Driebergen. 


