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VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
Het zachte najaar van 1934. Laat ons eenige feiten opteekenen ter vergelijking met 

andere jaren. Korenbloemen ontkiemd in September staan nu (11 Dec.) in bloei, tegelijk met 
Hutchinsia, die in mijn tuin al aardig een concurrent begint te worden van de gewone sterre
muur. Dotterbloem bloeit nog langs slooten in den Leidschen Hout. Uitheemsche heesters 
botten uit zooals Ribes alpinum, Ribes rubfa. Dag»- en Avond Koekoeksbloem zijn blijven 
bloeien, evenals Gevlekte, Witte en Paarse Doovenetel. Gaspeldoorn staat bijzonder rijk in 
bloei, Bitterkruid bloeit nog. Kiemplanten van Slaapbol blijven stevig doorgroeien. De Kleine 
Teunisbloem houdt ook nog vol. Een Zanglijster zingt hier al sinds de laatste dagen van Novem
ber. In een enkelen tuin vertoont de Narcis al bloemknoppen. De Hazelaar bloeit op beschutte 
plaatsen. De Bonte Specht kwam hier naar zijn trommelboom, bekeek de vier dorre takken 
van zijn instrument en elk oogenblik dacht ik, dat hij zou gaan roffelen, maar hij deed het niet. 
Dit voorjaar zag ik hem voor het eerst roffelen op 14 Januari. Nu verwacht ik het iederen dag. 
Een gewone pad kuierde door mijn tuin op 21 November. Toen vloog ook nog een Vleermuis. 
Een Campanula latifolia staat 15 December prachtig te bloeien in Thijsse's Hof. Dienzelfden 
dag wordt de rijk bloeiende klimop nog druk bezocht door de welbekende dikke blauwe vliegen 
(Pollenia en Mesembrina), zong een Groote Lijster op Hartelust en maakte een Bonte Kraai 
op zijn eentje dartele buitelvluchten in het weiland aan de Delft. Maar daar staat tegenover, 
dat wij hier Winterkoning, Boomkruiper, Pimpelmees niet zoo druk hooren zingen als in nor
male winters. Dat kan een plaatselijk ongevalletje zijn, maar wij moeten er elders toch ook 
even op letten. 

De Zomerfijnstraal {Stenactis) blijft nog steeds bloeien, ook eenige eerste-jaarsplanten en 
die heel mooi met diep blauwe straalbloempjes. Een verplante linde maakt mooi frisch groen 
voorjaarsblad. Over het algemeen kan gezegd worden, dat de „abnormale" verschijnselen zich 
vooral voordoen bij planten die de een of andere schok te verduren hebben gehad, of bij uit
heemsche planten, dat zijn dan die in parken en tuinen en de onkruiden. In het duin of op de 
heide zien we een ietwat weelderiger groei van de najaarsontkiemers, een rijker bloei van Gaspel
doorn, een later bloei van heide, een langer duur van Paddenstoelen, een drukker werkzaamheid 
van den Driehoornkever, een vollediger verhouting van jonge twijgen. Maar ik zal er heel 
dankbaar voor zijn, wanneer onze lezers en lezeressen hier ook hun bevindingen willen vermelden. 

JAC. P. T H . 

De broedvogels van Voorne's Natuurmonumenten. Naar aanleiding van genoemd 
artikel zond de Heer J. van Hoey Smith van Oost-Voorne mij de volgende waarnemingen: 
18. Watersnip is een zeer algemeene broedvogel. ad. 24. Blauwe reiger is geen broedvogel in 
het reservaat, maar wel in een kolonie op de buitenplaats Mildenburg. Purperreiger. Deze 
zomer geregeld in het Quakjeswater in meerdere ex., niet broedend. Woudaapje. In den zomer 
'34 geregeld 1 of 2 ex. in het Meertje de Waal, geen nest gevonden. Een nieuwe broedvogel 
voor het Breede Water is 61. Lepelaar. 1 paar heeft gebroed, eieren onbevrucht en meerdere 
ex. hebben speelnesten gemaakt, vermoedelijk het begin van de vorming van een kolonie. 
ad. 29. Boschuil, hoewel algemeen op Oost-Voorne nog geen broedvogel in het reservaat. 
62. Nachtzwaluw. Komt tegenwoordig wederom veel voor, den geheelen zomer door en dien
tengevolge natuurlijk ook broedend. 

Ik zelf hoorde nog even buiten het reservaat op 27 Mei 1934 de Zwartkoptuinfluiter zingen. 
Wij zijn nu vol verwachting, of 1935 ons een blijvende vestiging van Lepelaars en Roode Reigers 
zal brengen. 

Haarlem, 20 Nov. '34. L. v. 'T SANT. 

Najaarsbloei. In verband met D. L . N . Nov. p. 231 „Tweede bloei of vroegbloei?" wilde 
ik U nog meedeelen, dat Ajuga reptans sinds enkele weken weer volop bloeit in onzen tuin. 

Het merkwaardige vond ik, dat juist de na den zomerbloei gevormde uitloopers in bloei zijn 
geraakt — terwijl deze, als ik me niet vergis, toch gewoonlijk pas den eerstvolgenden zomer 
bloemen geven, als ze wortel hebben geschoten en een rozet hebben gevormd. Dit deed mij 
tenminste ook direct aan abnormale vroegen bloei denken. Of is het verschijnsel gewoon, 
zooals b.v. bij de maagdepalm, die ook al de heele maand October en November bloeit? 

Langeweg. P. BENNO. 

Wandelende Tak. Nog moet ik U meedeelen, dat wij dezer dagen een Wandelende Tak 
(verm. Bacillus Rossii) vonden in het raamkozijn, dat door klimop is omgeven. Wel zijn er hier 
ooit enkele exemplaren binnenshuis gekweekt: maar dat is minstens 3—4 jaren geleden — 
dus toch merkwaardig genoeg, als deze vluchteling 't zoolang zou uitgehouden hebben in de 
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buitenlucht. Nu vertelde één mijner leerlingen me, dat in zijn dorp bij sommige woningen 
de klimop krioelde van zulke dieren (ik had hem een volwassen, opgezet exemplaar laten zien 
van Bacillus Rossii). Zijn deze dieren bij ons mogelijk aan 't inburgeren? Ik bedoel natuurlijk 
in de vrije lucht. Het gegeven van mijn leerlingen zal ik nog nader controleeren. 

Langeweg, 2 Dec. '34. P. BENNO. 

De Heksenkring van de Nevelzwam. In November is de heksekring van de Nevelzwam 
weer te voorschijn gekomen, dit-
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Drie jaren Nevelzwam. van de gewone honingbij, vijf flinke 
raten (de grootste ongeveer 3 bij 

2 dm.) mooi parallel geschakeld, alsof ze zoo uit een korf waren genomen. Natuurlijk was er geen 
spoor van leven meer aan, maar daar moeten toch weken lang in den nazomer duizenden bijen 
bezig zijn geweest, een niet opgevangen zwerm. Zooiets is alleen mogelijk bij langdurig mooi 
droog weer, zooals wij dat dan ook in den nazomer van 1934 hebben ecnotcn. 

T . 
Het Staartje en niets meer. In een tuin in Southbourne (Hants) zag Miss Ansell, dat een 

Zanglijster een Heihagedis pakte. De hagedis slaagde er nog bijtijds in, om zijn staart los te 
knakken en ontkwam, terwijl de lijster dien staart verslond. Een aardige waarneming. British 
Birds, waaraan wij dit bericht ontlcenen oppert de veronderstelling, dat de Zanglijster door de 
droogte en dus door gebrek aan wormen en slakken, tot deze uitbreiding van zijn spijslijst is 
gekomen. T . 

AANGEBODEN: 
Jaarbericht der Club van Nederlandsche Vogclkundigcn Nrs. 3 en 4 a ƒ 2.— per stuk. 

De Levende Natuur Jrg. 32 in afleveringen èi f 1.50. Verder een aantal brochures en kleinere 
geschriften op vogelkundig gebied. Porto voor koopers. 

Adres: Mr. F R . HAVERSCHMIDT, van Hogcndorpstraat 17, Utrecht. 

L. Klein: Unsere Wasscrpflanzcn (geb. met | 100 gekl. platen, nieuw ƒ3.—) voo r /1 .50 ; 
L. Klein: Unsere Unkrautcr (geb.met 100 gekl.platen,nieuw ƒ 3.—)'voor/i .50; A.P.Smits. 

Rotsplantcn (ingen. nieuw ƒ1.50) voor ƒ0 .75; H. Schilthuis. Sierplanten voor huis en tuin 
(geb. nieuw f2.60) voor f 1.—. Ch. F. Druery. British Ferns and their Varieties (geb. met 40 
gckl. en 96 ongek. platen) ƒ 2.50; Calwer. Kaferbuch (geb. 2 din. als nieuw) ƒ 6 . — ; Thomson 
Seton. Wild Animals at home (geb.) ƒ 1.—; Voor meestbiedenden: A. Rieken: Sic BlStterpilze 
(geb. 2 din. als nieuw, met 112 gckl. platen); Flora en Fauna dcr Zuiderzee, (monografie van 
een brakwatergebied) geb. als nieuw. 

Vracht voor koopers. 
Adres: Mej. Dr. A. S. TIMMERMANS, Warmondcrweg 20, Oegstgeest. 


