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dus de voldoening gehad om een koekoek groot te brengen en ook nog een stel roodstaartjes 
en het koekoek-avontuur heeft hier dus de natuur niet verarmd, zooals men dat wel eens zegt. 

Maar het aardigste van het geval is wel, dat deze historie zich drie jaar achtereen heeft her
haald. Of dat nu altijd dezelfde roodstaartjes en dezelfde koekoek geweest zijn, zou ik niet 
durven zeggen. Doch nog minder durf ik, om zekerheid te krijgen, de roodstaartjes gaan ringen, 
want dan kon de reeks der voorstellingen wel eens gestaakt worden. 

Ook zijn wij voor ons er wel van overtuigd, dat we telkens met dezelfde roodstaartjes te doen 
hebben en nu willen we wel eens weten, hoeveel jaren dat zoo nog zal doorgaan. 

JAC. P. THIJSSE, 
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AUGUSTUS. 

Verschillende vogels broeden en zingen nog in aansluiting aan de lente die achter ons 
ligt en andere, na hun rui of in hun eerste volwassen kleed, zingen weer de nieuwe 
lente te gemoet. Wat beteekent de herfstzang? Broedend worden gevonden: braam-

sluiper, karekiet, houtduif, boerenzwaluw, huiszwaluw, oeverzwaluw, nachtzwaluw. Dons-
jongen van Zilvermeeuw vonden we nog op n Augustus. Zang heb ik genoteerd van: fitis, 
tjiftjaf, tuinfluiter, zwartkop, grasmusch, de zwaluwen, nachtzwaluw, groenvink, schildvink, 
boomklever, winterkoning, roodborst, spreeuwen, kneu, leeuwerik, grauwgors, kwartel, wiele-
waal, merel, goudhaantje. „19 Augs. 1914: Een goudhaantje voedsel zoekend in een spar, zingt 
onophoudelijk, haast op de interminabele manier van rietzanger of tuinfluiter. De haarfijne 
hooge toontjes wisselen af met vollere tonen in een lager register, zeer welluidend. Ook het 
voorjaarslied er tusschen, soms heel duidelijk, maar nooit apart en slechts zelden herhaald", 
Toch lijkt Augustus een stille maand en het duidelijkst blijkt dat ook wel een uur voor zons
opgang. 

Daarentegen doet de trek zich al heel duidelijk gevoelen. Het is nu zeer boeiend, om een uur 
of zoo voor zonsondergang te letten op het te ruste gaan van de trekkertjes. Zoo heb ik eens 
in het laatst van de maand een veertigtal piepers en tapuiten gezamelijk hun slaapplaats zien 
betrekken in de luwte van een wegberm in den Noordpolder in Groningen. Aan het Meertje 
van Caprera hebben de kwikstaartjes een slaapplaats in het riet. Een uur of zoo na zonsonder
gang trekken sommige troepen weer voort. De stranden van Zuiderzee en Waddenzee zijn 
ook de moeite waard, 

We kunnen dit jaar in het bijzonder letten op den invloed van de droogte op de vegetatie. 
Verscheidene plassen drogen uit. Duidelijk komt nu de afhankelijkheid van den grondwater
stand voor sommige planten aan het licht. In Thysse's Hof is Parnassia meegewandeld met het 
dalende water en heeft zijn standplaats van het vorig jaar geheel verlaten, zal die in natter 
tijd natuurlijk spoedig weer hernemen. Dit alles wordt bewerkt door de vele zaden, die lang 
hun kiemkracht behouden, Intusschen, als het maar genoeg regent, kan Parnassia nog een 
heel eind boven het grondwater gedijen. Hierover later meer. 

Verscheiden voorjaarsbloemen bloeien voor de tweede keer: Dotterbloem, Koekoeksbloem, 
Andromeda, verschillende Eereprijsjes. Wanneer na lange droogte flinke regens inzetten, gaan 
zeer veel planten weer voorjaarsachtig doen. Najaarsbloei van Kardinaalsmuts hangt dikwijls 
samen met Konijnenvraat. 

Het insectenleven is nu in volle fleur: vlinders, vliesvleugeligen, libellen, sprinkhanen vragen 
alle uw aandacht. Op 23 Augs. 1924 zag ik een dikke koningin van de Aardhommel al vast
beraden den grond in kruipen, om te gaan overwinteren, wel wat voorbarig. De vliegenvangende 
graafwespen, Mellinus, Crabro, Bembex raken nu juist het drukst aan 't werk. Hoe staat he t 
met de franjestaart van de Zuiderzeedijken, Machilis maritima? 

Hoe het met de Paddenstoelen zal gaan, weet ik op 't oogenblik nog lang niet. Wanneer 
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ze komen, dan verschijnt het Stofzaad (Monotropa) ook nog wel en ik ben er zeer benieuwd 
naar, of we dan den kalen of den behaarden vorm te zien krijgen. 

Zijn 'de vele nieuwe konijnenholen, die we in dezen tijd zien, afkomstig van eerstejaars-
konijntjes, die nu hun eigen huishouding gaan opzetten? Let ook eens op de gezellige 
graaf spelletjes van de heel jonge konijnen. Willen vacantiegangers in Zuid-Limburg nog eens 
gegevens verzamelen over hamster, eikelmuis, hazelmuis, zevenslaper? En juiste berichten 
over dassen, marters en vossen zijn ook nog altijd zeer welkom. Een nieuwe natuurbescher
mingswet is in voorbereiding, laat ons bijtijds en degelijk kunnen werken in het belang van de 
zoo verwaarloosde en miskende Nederlandsche zoogdieren: 

J A C P. THIJSSE. 
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BOEKBESPREKING, 
H. J. KUIJPER en H. v. D. NOORT. Siervisschen. ze zeer vermeerderde en verbeterde druk. 

352 pp met 24 gekleurde platen en 200 zwarte afbeeldingen. Amsterdam Holdert & Co. 
prijs ingen. ƒ 3.25, geb. ƒ 4.25, luxe-band ƒ 8.50. 

Dit fraaie boek mag wel het standaard-werk heeten voor onze aquariumhouders. De auteurs 
zien tegen geen moeite op, om op de hoogte van hun tijd te blijven en hebben heel dapper 
nieuwe nomenclatuur aanvaard, waar dat noodig was. Dit alles reeds is een bewijs van de grooten 
ernst, waarmee zij hun taak opvatten. Moge dit werk nog menigen druk beleven. Heel veel 
verbetering en vermeerdering lijkt voorloopig niet meer noodig. Misschien in het plantkundig 
gedeelte nog eens een mooie duidelijke afbeelding van Nitella? Overigens niets dan lof. 
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VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
Het Prinsenhof behouden! Wat we konden verwachten, is feit geworden. Door de vele 

bijdragen konden de Oude Venen door I T FRYSKE GEA worden aangekocht. En zijn ze dus 
een bezitting geworden van de gemeenschap; van de mensch voorzoover het dat gedeelte be
treft, dat bestemd is voor recreatieoord, voor plant endier wat betreft het reservaat. Een belang
rijk deel onzer moerasflora heeft recht op zoo een reservaat en vooral mogen onze vogels in deze 
hunne eischen stellen! 

De huisjesbouw, die al meer en meer dit kostelijk gebied nadert vormt nu voortaan geen 
bedreiging meer voor Roerdomp, Fuut, Baardmees, Ral of Kickendief. 

En wat misschien het belangrijkste is, er kan nu sprake zijn van een geregeld toezicht! Want 
— en dat is een schande voor geheel Friesland — de oude venen kregen de laatste jaren een 
slechte naam. Het is helaas maar al te waar, tientallen en nog eens tientallen „ook-naar-buiten-
trekkers" gedragen zich al heel droevig. We vertrouwen, dat het in de toekomst én door betere 
opvoeding én door beter toezicht anders zal worden. De mensch moet e rop gewezen worden, 
hoe hij zich buiten heeft te gedragen; en gemakkelijk zal dat heusch niet gaan. Met energie 
dient dit geprobeerd! 

Intusschen verheugt het ons zeer, dat het zoo geloopen is. Dat vele onzer leden steunden 
stemt ons blij; al missen we op de lijsten nog al wat namen. Er is natuurlijk nog gelegenheid 
de fout te herstellen. Onze penningmeestcres zorgt wel voor doorzending van het bedrag. 
Men zij verzekerd van onze groote dank voor iedere bijdrage. 

Een onzer leden schreef ons, dat door werkloosheid van d'r man de bijdrage minder groot 
moest zijn. Toen we op de algemeene lijst de som zagen staan wreven we toch even de oogen 
uit. Prachtig, G.! 

Van iemand uit X ontving ik een aanvrage om een steunlijst.Vrager wou voor het goede doel 
wel werken, doch — ik moclit niet op een groot bedrag rekenen. Te X woonden alleen arbeiders 
zonder geld, doch met gevoel voor 't goede en schoone. 

De lijst kwam prompt op tijd binnen met een aanzienlijk bedrag. Ik stelde belang in deze 
daad en vroeg: wie zijt ge eigenlijk? Dit was het antwoord: 


