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VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
De 23ste October . De algemeene weersgesteldheid in de tweede helft van de in den regel 

zoo vriendelijke Wijnmaand, was niet bijzonder gunstig, maar de beroemde 23ste maakte toch 
alweer een uitzondering en handhaafde zijn vanouds bekende opgewektheid. Reeds vroeg in 
den morgen zweefden groote troepen kauwtjes kakelend hoog in de lucht. Boomklevers lawaai
den in de eiken, benden vinken, sijsjes kwamen onregelmatig opdagen. Dat was allemaal heel 
gewoon. Maar er moest ook iets ongewoons bij en dat was dan heden de bonte specht, de groote, 
die 's morgens van half tien tot half elf in zijn welbekenden populier kwam snorren, alsof 
het Maart was en daarmee een nieuwe plaats kreeg in mijn feitenverzameling. Ik heb deze 
Groote Bonte Specht nu snorrend gehoord en gezien van 1 Januari tot 23 October. 

23 October 1939. JAC. P. THIJSSE. 

Verkleuren en afvallen de r b l ade ren in 1939. In aansluiting aan de mededeeling in het 
Novembernummer kan nog het volgende worden vermeld omtrent het verloop der herfst-
verschijnselen te Amsterdam. 

Na 15 October is de geelkleuring van de iepenhoomzn, die op 13 October was begonnen, weer 
stopgezet tot en met 3 November. Gedurende deze 2 ^ 3 weken zijn de gele bladeren afgevallen 
(vooral tengevolge van den Noordooster storm op 28 Oct.), doch wat groen was is blijven zitten. 
Op 4 Nov. werden met één slag alle overgebleven groene bladeren geel. Vooral frappant was 
de snelle verkleuring der „monumentale" iepen. 

De onderbreking van het geelworden tusschen 15 Oct. en 4 Nov. hangt vermoedelijk samen 
met de abnormaal lage temperatuur in dat tijdperk (overigens zonder vorst), die het „rijpings
proces" der bladeren tegenhield. Zoodra op 4 Nov. een tijdperk van zacht weer was ingezet, 
verliep het proces snel. 

Na 4 November verloren de meeste boomen (ook de populieren en de Robinia's) binnen 
anderhalve week hun bladeren. De Westersche platanen lieten hun bladeren ongeveer op den 
normalen tijd vallen ( ± 10 Nov.), de „monumentale" iepen waren ook ongeveer op tijd, de 
„gewone" die in de koude weken gefixeerd waren, verloren hun bladeren later dan in gemid
delde jaren. 

Er waren echter gedeelten van boomen, die langer in blad bleven dan de rest: de bladeren, 
die zich onder de lampen van de openbare verlichting bevonden, bleven groen en boden nog eenige 
weken langer dan de andere weerstand aan den wind, die ze poogde af te rukken. 

Dit merkwaardige verschijnsel, dat ook vroeger nu en dan is gesignaleerd, was dit najaar 
opvallend duidelijk. In een volgende aflevering zal er nader over geschreven worden. Thans zij 
volstaan met een opsomming van de boomsoorten, waarbij het te Amsterdam met groote duide
lijkheid optrad: gewone iep, wilde kastanje, vleugelnoot, Robinia, Canadeesche en Italiaansche 
populieren, berk, plataan. 

Daar de bewuste groene bladeren ook na den storm van 19 Nov. en na de vorst van 23 Nov. 
nog aan de boomen zaten (blijkbaar was de scheidingslaag in de bladsteel nog niet gevormd) 
is het mogelijk, dat zelfs in December nog iets van het verschijnsel te zien zal zijn. Daartoe 
worden hier eenige plaatsen met name genoemd: Apollolaan (platanen); Van Heutzmonument 
en omgeving Amst. Lyceum (Ital. populieren); Leidsche boschjes (platanen, berk); Plantage 
Middenlaan bij Hortusbrug, J. D. Meijerplein (iepen). 

(Mededeeling van de Ned. Phaenologische Vereeniging). 

AANGEBODEN: 
Allg. Zeitschr. f. Entomologie. Dl. 8 en 9, geb. ii ƒ 2.— p. deel. Amsel, H. G. Die Lepi-

dopteren Palastina's ƒ 5.—. Barendrecht, Dr., Het insectenboekje geb. ƒ 0.90. Barendrecht, 
Dr. en Dr. Kruseman. De glorie van ons polderland, geb. ƒ 3.—. Dr. A. A. Beekman, Neder
land als polderland, 3e dr. 1933 ƒ 6.25 geb. Dr. Broekhuizen, Mossen en varens, geb. ƒ 0.90. 
Duursma, Cactussen, geb. ƒ 1.—. Koning, M. de. Het dierenleven in onze bosschen, geb. 
ƒ 1.—. Lamarck, Zool. Philosophic, geb. ƒ I.—. Verkade alb.. Dierenleven in Artis, ƒ 2.25. 
Strasburger e.a., Lehrb. d. Botanik, 17e dr., geb. ƒ 3.—. Veldhuizen, A. v.. Op en om Adder
horst, geb. ƒ 2.50. Visser, Langs de noordelijke flanken van den Karakorum, geb. ƒ 1.50. 
Wigman, Bruine verten en blinkend zand, geb. ƒ 2.50. Zwart, K., Zomerweelde en dorre 
dagen, geb. ƒ 1.—. Zeitschrift für wissenschaft!. Insektenbiologie, Dl. 1 tot 6 en Dl. 8 tot 
19, gec. per deel: ƒ 2.—, alle 18 delen samen ƒ 30.—. Winckler-Prins. Algemeene Encyclo
pedie, laatste druk (als nieuw) ƒ 160.—. Porto voor koper(s). Antwoord binnen 1 week anders 
verkocht. ADRES: H. HOOGENDOORN, Markt 216, Oudewater. 


