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en dat De Levende Natuur als voorheen opwekkend, aansporend, voorlichtend zal 
kunnen blijven werken, vooral in dezen tijd nu de dichte bevolking en een levens
lustige jeugd al meer en meer vragen om ruimte voor studie, voor natuurbeschouwing 
voor natuurgenot en ontspanning, terwijl tegelijk landbouw en verkeer, uitbreiding 
van stad en dorp al meer en meer beslag leggen op den bodem. 

Juist in onze laatste vijf jaargangen hebben wij met kracht en klem ons standpunt 
in dit conflict toegelicht en hoopvol betoogd, dat door degelijk overleg bevredigende 
oplossingen kunnen worden verkregen en dat Flora en Fauna genoeglijk kunnen 
verkeer en met Ceres en Mars en Vulcanus. 

Wij gaan dus voort, wij moeten voortgaan. Uitgever en redactie zullen zich offers 
getroosten, dat is trouwens van hun kant niet voor het eerst. Doch — voorzichtig
heidshalve zullen wij voortaan niet maandelijks, maar om de twee maanden een 
aflevering geven. Zoodra het mogelijk is, keeren wij terug naar het oude peil mis
schien er boven. 

Zoo blijven wij trouw aan de goede zaak en wij hopen, dat onze abonné's ook 
ons trouw zullen blijven, ja, hier en daar een goed woordje zullen doen voor onze 
Levende Natuur, ter uitbreiding van lezerskring en werkingsspheer. 

HEIMANS en THIJSSE. 

Nog eenige gevolgen van den 
strengen winter. Het voorjaar 
heeft de gevolgen van den strengen 
winter wel heel afdoend ongedaan 
gemaakt, doch wij moeten naar 
aanleiding van de hierbij gerepro
duceerde foto den winter nog even 
in herinnering brengen. 

Het scheuren van deze boomen 
moet als volgt worden verklaard: 
tengevolge van den overgang van 
water in ijs in het hout van den stam 
wordt het volume grooter en daar
door de spanning in de omgevende 
schors. Dit kan zoo ver komen, dat 
de schors en het buitenste hout 
barsten. 

In aansluiting aan de mededee
ling op blz. 384 van den vorigen 
jaargang kan nog worden vermeld, 
dat evenals de wintergroene eiken
soorten en ligusters ook de gewone 
klimop op vele plaatsen na de vorst 
geen groene bladeren meer vertoon
de. Al deze in den winter zoo on-
oogelijk geworden planten loopen 
in het voorjaar weer normaal uit. 

M. PINKHOF. 
(Mededeeling van de Ned. 
Phaenolog. Vereen.) £)oor de vorst gebarsten iep op den Willemsparkweg te Am-

„ .. ,-7- ; N sterdam; gefotografeerd op 29 Jan. 1940. 
De eikenpage{Zephyrus quercus) 

Toen ik ongeveer midden Juli '37 uitgegaan was om een paar Tecla's te vangen, had ik 
het geluk een eikenpage in mijn net te krijgen. Ik was blij met dezen vangst, omdat het 't eerste 
exemplaar was, dat ik te zien kreeg en dit mooie vlindertje voor het Westen van ons land als 
zeldzaam te boek staat. 


