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En dan de tekst. Je kimt gerust een „leeg" album koopen en dan nog heb je een boek om 
te lezen en te herlezen. De beide auteurs beheerschen hun stof en hebben boschbouw, bosch-
leven, woudpracht beleefd en doorleefd. Een heel goede vondst is het, om bij het begin den 
heer Hoek in te voeren. Mijnheer Hoek is een nog al goed bekend figuur in den boschbouw: 
een rijk zakenman uit de stad, die voor nut en genoegen wel een boschbezit wil scheppen. 
Onder leiding van zijn boschwachter brengt hij een bezoek aan zijn nieuw bezit en dan krijgen 
we van alles te hooren, van nut en schade, van onkosten en opbrengst, maar ook van schoonheid 
en genoegen. De naïeviteit van den stedeling en zijn goede wil en aardige gevoeligheid van den 
nieuwbakken eigenaar zijn meesterlijk geschetst. Hij krijgt van zijn boschwachter al veel te 
leeren en ook al dadelijk, dat een goed boschbeheer onvereenigbaar is met een dichte konijnen
bevolking. Daarom wordt het hermelijn geprezen. Maar ik vind, dat de boschwachter ook wel 
milder mocht handelen ten opzichte van de Das. Ook heeft hij een verkeerd idee van de bloem-
biologie van de bezembrem. 

Typisch is het, dat dit eerste hoofdstuk gewijd is aan de Coniferen, altijd nog het voornaamste 
object van den boschbouw. Doch in het volgend hoofdstuk krijgt het loofhout een goede beurt 
en vooral onze beide inheemsche eiken en de zegen van het bosch op langen termijn. Dit is 
meteen een heel mooi lentebeeld. De volgende hoofdstukken heeten: van Bloesem, Bes en Blad; 
Van Zwammen en kleine wezens; Van Vriend en Vijand; Waar Blauwrok regeert; Wind en 
Vlammen; Herfstgeluiden en Wintertijd. 

Rijk van inhoud, goed verteld in zuiver, vloeiend, goed verzorgd Nederlandsch, zonder 
ophef, maar tegelijk toch treffend en verfrisschend, geven deze hoofdstukken een duidelijk 
beeld van het boschbedrijf, wekken zij een begeerte naar nog meer en nog beter bosschen in 
ons woud-arme Nederland. Het hoofdstuk Wind en Vlammen is een juweel en de beide laatste 
hoofdstukken vormen een waardige climax. Alles is zoo goed en degelijk, dat de recensent 
eventjes zijn bril afveegt als hij ziet, dat ergens staat, dat de Taxus echte bessen heeft, dat de 
Zwarte Nachtschade pronkt met roode bessen en dat het Kauwtje niet in het bosch thuis behoort. 
Zulke vergissingen zijn in dit prachtige boek heel zeldzaam. 

Ringers en de Heidemaatschappij hebben ons een grooten dienst bewezen met dit boek van 
blijvende waarde. 

JAC. P. THIJSSE. 

KEES HANA, Van Zee tot Meer. Zwerftochten rondom de Zuiderzee; met foto's en teekeningen. 
(Amsterdam. Meulenhoff. 234 p.p., rijk geïllustreerd. Ingenaaid ƒ 1.75. Gebonden ƒ 2.50.) 

Alweer zoo'n vlot, frisch, degelijk boek van Kees Hana, met prachtige foto's en geestige 
teekeningen. Het geldt hier het land rondom de Oude Zuiderzee en het Nieuwe land, dat de 
plaats van dat zeetje gaat innemen en reeds voor een deel ingenomen heeft. De droogmaking 
van de Zuiderzee begint nu gelukkig een bij-product op te leveren, waar ik al lang naar heb 
uitgezien: goede bevattelijke lectuur over wat was en wat wordt. Kees Hana betoont zich hier 
een waardig voorganger. JAC. P. THIJSSE. 
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VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
BELANGRIJK BERICHT. 

Tot ons groot genoegen kunnen wij mededeelen, dat te beginnen met deze 
aflevering De Levende Natuur weer geregeld iedere maand zal verschijnen. 

DE REDACTIE. 
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De uitroeiing van onze groote roofdieren. Met groote belangstelling heb ik de artikelen 
in „De Levende Natuur" en in de dagbladen over de dreigende uitroeiing van den otter in 
Nederland gevolgd. Het zal een ieder, die belang stelt in de fauna van Nederland en in natuur
bescherming in het algemeen duidelijk zijn, dat wettelijke bescherming van den otter dringend 
noodig is, indien men de algeheele uitroeiing van dit interessante dier wil voorkomen. Laat 
ons hopen, dat het al niet te laat is! 

Hierbij vraag ik de aandacht voor het feit, dat er in ons land nog enkele dieren zijn, welke 
in hetzelfde schuitje varen als de otter. Ook hier gaat het om roofdieren, welke in een klein 
gebied zeker eenige schade kunnen aanrichten. Daar het totale aantal van deze dieren in ons 
land echter reeds zeer geslonken is, mag deze schade geen motief zijn om deze dieren geheel 
uit te roeien. Ik denk hierbij in de eerste plaats aan de das. Dit dier behoort nog steeds tot de 
Nederlandsche fauna, al geniet het misschien nog minder belangstelling dan de otter. Ik kan 
hierbij mededeelen, dat in het jaar 1940 in de bosschen van de Wouwsche Plantage (gelegen 

__ Zuid-Oosten van Bergen op Zoom) 6 dassen gedood zijn, waaronder twee volwassen exem
plaren, waarvan er één 25 kg woog. De schade, die aan het jachtwild zou worden toegebracht 
was de aanleiding tot deze vervolging. Het aantal dassen neemt in deze buurt voortdurend af. 
Vroeger is dit dier hier, te oordeelen naar de verhalen, welke de ronde doen, besüst vrij alge
meen geweest. 

Voorts zijn in de Plantage in 1940 in het geheel vier vossen geschoten, terwijl op de nabij
gelegen Woensdrechtsche heide eveneens een vos werd gedood. De vos is in ons land zeker 
wel minder zeldzaam dan de otter en de das, maar toch zal het nuttig zijn gegevens omtrent 
den vossenstand te verzamelen, ten einde tijdig te kunnen ingrijpen, wanneer gevaar voor 
uitroeiing mocht dreigen. 

Bergen op Zoom, 20 Januari 1941. Dr. P. KORRINGA. 

Late Huiszwaluw. Op Zondag 17 November 1940 hield zich boven Boschbeek te Santpoort 
een huiszwaluw op, die blijkbaar druk op zoek was naar insecten. De vogel werd waargenomen 
omstreeks 12 uur en tegen den avond was hij nog ter plaatse aanwezig. 

J. DRIJVER. 

Putters in den winter. Den 2den Januari zag ik een groepje van ± 8 putters onder Dom
burg in struiken aan den Noordweg. O. wind. Vorst 60C. 

R. M. WICHERS WIERDSMA. 

Vogelobservaties rond Nijmegen. Het afgelopen najaar stond in het teken van massa
waarnemingen: in October zag ik op een mooie Zondagavond bij zonsondergang zeker tien of 
vijftien reusachtige spreeuwenwolken over de Waal Oostwaarts vliegen. Ik had er nog nooit 
zóveel bij elkaar gezien, het moeten er wel millioenen geweest zijn. 

Verder verschenen ruim twee weken iedere middag tussen 4 en 5 uur grote troepen Vinken, 
waaronder ook enkele Kepen, in onze en aangrenzende voortuinen. Hoewel de schooljeugd 
zeker een maandlang niets deed dan beukenoten rapen, en wel juist in de tuinen, liggen er nog 
steeds overvloedig. Misschien was het de laatste week wel steeds dezelfde troep, want ze werden 
opvallend veel makker en stoorden zich soms niet meer aan fietsen. Vooral de vrouwtjesvinken, 
maar ook de Kepen toonden zich heel mak. Een paar keer zag ik, hoe ze, bij langskomend ver
keer, een nootje in hun bek meenamen, het op de oksel van een dikke tak neerlegden, om daarna 
als alles veilig was, met de buit naar beneden te komen en de maaltijd voort te zetten. Ze kraken 
de nootjes in hun bek, zoals wij met een notekraker. 

Op 20 November des ochtends vlogen tenslotte zeker 400 of meer Houtduiven boven onze 
woonwijk in Z.-W. richting. Waren dit Noordelijke gasten? 't Lijkt me wel waarschijnlijk. 

Nijmegen. A. W. 

Insecten in de vruchtkolven van Lischdodde. De meezen zijn knappe snuffelaars, maar 
zij moeten er van leven. Het is hun broodje. Maar ons aller vriend Thijsse bespiedt, onvermoeid 
de Natuur, die hij zoo grondig kent, op een leeftijd, waarop anderen dicht bij het vuur in een 
gemakkelijke stoel een plaatsje zoeken en hoogstens het vuur beturen of een uiltje knappen. 
Thijsse leidt uit het gedrag van de meesjes af, dat er wel een of ander insect in de Doddekolven 
zal wonen. En hij heeft het wel bij het rechte eind! 

Op mijn beurt ben ik voor hem aan het speuren gegaan in de literatuur en vond het volgende, 
hetgeen waarschijnlijk wel op de meezenlekkernij betrekking heeft, iets, wat we door kweeken 
zullen trachten te bevestigen. 

Er woont in de Doddekolven een micro-rupsje, dat ontdekt is in 1862 door Saalmüller in 
Darmstadt maar al in 1858 beschreven is als vlinder door de befaamde Engelsche lepidoptero-
loog Stainton als Laverna phragmitella. Thans heet het Linnaecia phragmitella Stt. 
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In Snellen, Microlepidoptera (1882), vindt men de soort niet vermeld; ze was hier te lande 
toen nog niet gevonden; Snellen vermeldt slechts 4 inlandsche soorten. Op pag. 421 wordt de 
soort in een noot, onderaan de bladzijde, wel vermeld, als beschreven te zijn door Stainton. 

In het altijd nog zeer handige werk van J. H. Kaltenbach, Die Pflanzenfeinde aus der Klasse 
der Insekten (1874), staat een micro vermeld, die in Typha-kolven leeft en die zeer goed de 
bewoner kan zijn geweest van de lischdodden, die zoo door de meezen werden gemaltraiteerd. 

Het rupsje ervan leeft gezellig tusschen de zaadwol en maakt in Mei een wit spinsel, maar 
kruipt ter verpopping ook wel in den dorren stengel (Saalmüller). Volgens een ander waar
nemer (Dr. Schleich) zouden de rupsjes niet van het zaad der lischdodden, maar van het „merg" 
der bladscheden leven en het zou ook in den herfst en den winter nog actief zijn. Eckstein 
(1933) geeft ook op: Typha; overwintert in de kolven. 

Uit het artikel „Aanteekeningen omtrent Nederlandsche Microlepidoptera", door Dr. H. J. 
Lycklama a Nijeholt (Tijdschr. voor Entomologie, dl. LXX, pg. 152) blijkt, dat de soort hier 
te lande ook gevonden is. In hetzelfde tijdschrift, deel XL, dus in 1900, is zij ook al vermeld. 

Lycklama geeft als vliegtijd op: Juni en Juli, deelt mede, dat de rups in kolven van Typha 
voorkomt en dat ze hier zeldzaam is. Ze werd door hem eenmaal te Nijmegen, en door Corporaal 
gevangen bij gelegenheid van de Zomervergadering der Ned. Ent. Vereen, bij Ootmarsum. 

Het zal dus wel van eenig wetenschappelijk belang zijn, of deze zeldzame soort nu inderdaad 
in Thijsse's Hof voorkomt, waarbij natuurlijk ook zal worden nagegaan, vanwaar de Lisch
dodden aldaar herkomstig zijn. 

Als andere bewoners van Typha vermeldt Eckstein nog de volgende microlepidoptera: 
Crambus paludellus Hb. (op of van afgestorven bladeren) en Orthotelia sparganella Thbg. 
Van de eerste soort kan hier geen sprake zijn en wat de tweede aangaat, deze komt vooral op 
Sparganium (Egelskop) voor en het rupsje leeft dan in de bladeren of (later) in de stengels, 
zoodat de kans, dat we in Thijsse's Hof met deze soort te doen hebben, veel geringer is. 

Nader onderzoek zal dat trouwens wel uitmaken. 
Heemstede. S. LEEFMANS. 

Reuzenhaai . 17 Nov. 1940 werd op het strand bij Castricutn een Reuzenhaai (Selache 
maxima Gunn. = Cethorrhinus maximus Blainv.) gevonden. De grote bek met bijna onzicht
baar klein tanden, de enorme kieuw
spleten (de voorste namen nagenoeg 
de gehele omtrek van het dier in be
slag) en vooral de eigenaardig ge
vormde „slurfsnuit" waren evenzo
veel typischekenmerken. Ook ontbrak 
het spuitgat, dat voor andere haaien
soorten typisch is. Het verband van 
de meeste dezer kenmerken met de 
levenswijze van het dier wordt dui
delijk als we weten, dat het een 
plankton-eter is. Wonderlijke conver
gentie met die andere reuzen der zee, 
de Baleinwalvissen! Ook een analoog 
zeefapparaat ontbreekt niet: tussen 
de kieuwen bevinden zich rijen bor
stels, die functioneel met de baleinen 
vergelijkbaar zijn. 

De bij Castricum gevonden haai 
was nog niet volwassen; de lengte was Reuzenhaai op het strand bij Castricum. 
maar 3,75 m, terwijl 9 m voor een 
volwassen Reuzenhaai een normale lengte is. Trouwens, ook de andere 5 op of bij de Neder
landse kust gevonden exemplaren waren jonge haaien van dergelijke afmetingen. 

Op één van de vinnen werden nog parasieten aangetroffen: het bleken Copepoden van de 
soort Dinematura producta te zijn. Evenals enkele delen van de haai belandden deze in het 
Zoölogisch Museum te Amsterdam. 

T H E O BELTERMAN, W I M MARGADANT, JAN DE WILDE. 

Planten in de sneeuw. In D . L. N . werd enkele jaren geleden door Dr. J. P. Thijsse nog
maals de aandacht gevestigd op de verschijnselen in de sneeuw rondom planten. Zooals haast 
iedereen wel eens gezien zult hebben, bestaan deze vooral in het eerder wegdooien van de 
sneeuw, en verder, bij dikkere sneeuwlaag en lichte vorst tot temperatuur onder het vriespunt, 
in het ontstaan van een cylindervormige ruimte tusschen stengel en sneeuw. 
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De cylindervorm van deze ruimte is een teeken, dat dit niet door beweging door wind of 
eigenbeweging van de plant plaats vindt. In dat geval toch zou de ruimte onregelmatiger of 
kegelvormig zijn. Het is ook niet gepraeformeerd door stromingen bij de sneeuwval, daar de 
sneeuw eerst vast aanligt. Het verschijnsel treedt ook, zij het in mindere mate, op bij dode, 
nog vastzittende plantendeelen; in veel geringer mate bij zeer ondiep in de grond gestoken 
stokjes. Dit laatste zal verderop nog toegelicht worden. 

Waar mechanische oorzaken, tenminste in bruikbare waarnemingen, uitgesloten zijn, dringt 
zich de gedachte op, of dit een thermische werking, hetzij van door de plant ontwikkelde warmte, 
hetzij door geleiding vanuit bodem en bovenlucht, kan zijn. 

De warmteontwikkeling van planten is uiteraard gebonden aan de mate van stofwissehng. 
De meeste gegevens hieromtrent betreffen kiemende zaden, bloemen (Arum!) e.d. De warmte
ontwikkeling is hier vrij belangrijk door de sterke stofwisseling tijdens de ontwikkeling, en is 
goed te meten. Bovendien verloopen deze processen pas bij hogere, soms zelfs alleen bij opti-
rr,oip temperaturen goed. Dit is van belang, daar de stofwisseling sterk daalt bij lagere tem
peratuur. 

Door de lage temperatuur en de afwezigheid van sterk groeiende delen is de stofwissehng, 
en daarmede ook de warmteontwikkeling 's winters welhaast tot nul gereduceerd. 

In een daarvoor geschikt toestel kon ik door een compensatiemethode en vergelijking met een 
electrische warmtebron een waarde daarvan bepalen. De vereiste constante en lage temperatuur 
(i°C.) is gevonden door het gehele toestel in het Koelhuis te Arnhem op te stellen. De proef
objecten waren alle in rust en aangepast aan de heersende omstandigheden. 

Het resultaat van deze waarneming was, dat, zelfs al zouden we aannemen dat tussen plant 
en sneeuw geen warmte verloren ging, het bij een temperatuur van —o,i 'C. en een s.g. van de 
sneeuw van 0,2 nog duizenden uren zou duren vóór er voldoende warmte ontwikkeld was om 
een ruimte van 1 mm rond een stengel van 1 cm door smelting vrij te maken. 

Dit is volkomen in strijd met de buiten waar te nemen feiten, en sluit dus de veronderstelling, 
dat dit de enige factor in dit proces zou zijn, geheel uit. 

Gezien de langzaam wisselende bodemtemperatuur, die bovendien altijd enkele dagen achter 
een verandering in luchttemperatuur aankomt, biedt de veronderstelling, dat geleiding een rol 
speelt, meer kans. Proeven in die richting zijn echter nog niet in voldoende en betrouwbare 
mate ingezet. 

Pleitend voor de belangrijke invloed van de geleiding is ook: 1) de afwezigheid der verschijn
selen na langdurige, diep in de bodem gedrongen vorst; 2) bij ondiep geplaatste kunstproducten 
zijn de verschijnselen veel minder, daar de aan de oppervlakte gelegen lagen veel meer de 
buitentemperatuur volgen; 3) dood materiaal geeft de verschijnselen ook. Bij dooi en zonbe-
straling is de aard van het bovengrondse deel ook van belang voor de geleiding naar de sneeuwlaag 

Ongetwijfeld is dus bestraling door zonnewarmte ook van invloed, verklaart echter niet dat 
het verschijnsel ook optreedt als het bovengrondse, straling absorbeerende deel te nauwernood 
boven de sneeuw uitsteekt. 

Hoe ver de warmtestraling door de sneeuwlaag zelf dringt, en zoodoende, bij scheef invallen 
of verstrooiing, de plant in de diepte bereikt, is mij onbekend. Maar dat dit een belangrijke 
rol zou spelen moet ik, zoo op het eerste gezicht, betwijfelen. 

Instructief is mogelijk nog wel het volgende voorbeeld over de invloed van de groei op de 
stofwisseling: gebruikt object was een kastanjetak met eindknop, gemeten deel in het toestel 
130 x 7 mm, temp. o0. Tussen 3 en 14 April 1939 langzaam, regelmatig stijgende warmte
ontwikkeling, die we 100—150 stellen. Op 21 April toonde de knop neiging tot uitlopen, ondanks 
de koude. De warmteontwikkeling steeg daardoor tot 3000, om na verwijderen van de knop 
tot 8 te dalen, en op dat peil constante te blijven. 

Mocht een der lezers critiek of aanvullingen hierop hebben, dan zou mij dat zeer welkom zijn. 
Zoo mogelijk hoop ik te zijner tijd nog enkele nieuwe gegevens hierover te kunnen mededelen. 

Arnhem. J. A. NIEMEIJER. 

Enquê te over Fungi lore . De Heer H. Kleyn te Amsterdam is bezig met een onderzoek 
naar de rol, die de paddestoelen spelen in het volksgeloof en de geneeskunst. In tegenstelling 
met het buitenland is hier te lande over deze groep (Fungi) van het plantenrijk nog maar weinig 
opgeteekend. 

Wie mee wil doen, om gegevens te verzamelen, kan een „Vragenlijst over Fungilore" ter 
invulling aanvragen bij de Volkskunde-Commissie van de Ned. Akademie van Wetenschappen 
te Amsterdam, Kloverniersburgwal 29. RED. 


