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der kweekgevallen zou hierin meer licht kunnen brengen. Het is op zichzelf zeer goei mogelijk 
dat een Spil migr. gekweekt uit een Bombyx quercus verder ook op deze soort voortparasiteert. 

Over het kweken van deze sluipwesp vermeldt Habermehl slechts één geval. „Beide Ge-
schlechter von L. v. Heyden aus Cocons von Bombyx quercus erzogen. 2 Cocons von der Lands-
krone i. Ahrsthal lieferten nach 1 Jahr 44 W. und 3 M. Die M. schlüpften einige Tage spater 
als die W." 

Het getal van een goede 20 per cocon komt dus wel goed overeen met mijn geval. De ver
houding tussen W. en M. is bij mij echter heel anders. Ook is het merkwaardig, dat bij mij, 
zoals wel de regel is, de M. eerst uitkwamen. 

Ten slotte, mocht een ter zake kundige de cocon verder willen onderzoeken, dan stel ik 
hem deze gaarne ter beschikking. Uit de geordende ligging der cocons zou men willen be
sluiten tot een zekere samenwerking tussen de spinnende larven. M.i. hebben we hier te doen 
met een echte gezelschapscocon, wat een heel ander geval is dan een willekeurige opeenhoping 
van cocons, zoals we die b.v. aantreffen bij de bekende sluipwesp van het koolwitje: Apanteles 
glomeratus L. A. ADRIAANSE. 

M. S. C. 

si sa sa 

VAN GROEI EN BLOEI EN JAARGETIJDE. 

Met Juni begint er een eind te komen aan de „grilligheden" van onze voorjaren. Dit
maal in 1940 hebben wij wel heel wat „tijdsomstandigheden" te verwerken gehad, 
daar eerst 20 Februari een eind kwam aan den echten winter en de „hal" nog tot een 

heel eind in Maart in den grond bleef. Het heeft er dan ook niet aan gemankeerd, dat Groot 
Publiek zijn meening te kennen gaf, dat we twee maanden „ten achter" waren. Later werd 
dat éen maand, veertien dagen, een week en eindelijk sprak men er niet meer over, vooral 
niet na de „zomersche week" van 19—26 April. 

Hoe zat dat nu in de werkelijkheid? Inderdaad zijn we begonnen met een achterstand van 
bijna een paar maanden, maar dat liep al gauw terug tot één maand en minder. Ziehier een 
paar data. 

Mijn vroege hazelaar begon in 1933 op 2 Februari en ditmaal op 7 Maart 1940, de vrouwe
lijke bloemen het eerst. 

De Witte Els bloeide in 1933 op 28 December; in 1940 op 1 Maart. 
Winteraconiet kwam in 1940 op Binnenduin in bloei op 4 Maart, in 1933 op 10 Februari, 

was in 1934 uitgebloeid op 25 Maart, in 1940 eveneens. Deze vrind had dus zijn achterstand 
toen reeds ingehaald, door versnelling van zijn bloei. 

Sneeuwklokjes deden ongeveer hetzelfde, begonnen 4 Maart 1940 te bloeien (in 1933 op 
18 Febr.) waren 7 April uitgebloeid. 

De Aaronskelken, gewone Arum maculatum, hebben zich van den heelen winter niets aan
getrokken en waren 28 April 1940 precies even ver als op 28 April 1938. 

Hetzelfde was het geval met het Wintergroen. Daarvan hebben we een voorbarige bloeier, 
die strijk en zet midden April een bloeistengel te voorschijn brengt, die dan al gauw vinger-
hoog is. Ook ditmaal. 

De Sleedoorn was werkelijk in April nog veertien dagen ten achter, staat gewoonlijk ± 
20 April in volle bloesempracht en vertoonde in 1940 op 27 April pas schuchter zijn eerste 
bloempjes aan zijn onderste takken. Maar op 1 Mei stond hij in vollen bloei. 

Corydalis en Anemonen hadden ook reeds eind April hun achterstand ruim ingehaald, 
dank zij die laatste week. Met de rijping van hun vruchten, het afsterven van hun loof en het 
ingaan van de zomerrust waren ze ook precies op tijd. 
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Juni is de maand van de rozen. De drie, die het meest voorkomen en aller aandacht steeds 
ruimschoots waard, zijn de Duinroos, de Hondsroos en de Eglantier. 

Ik noem ze in de volgorde van in bloei komen. Bij ons in Kennemerland beginnen de duin
roosjes al te bloeien in de derde week van Mei (17 Mei 1938 begint; 29 Mei 1935, flink in bloei) 
en dan raken ze uitgebloeid in het begin van Juli. Op Texel vindt ge ze in het begin van Juli 
nog flink in bloei en daar houden ze het uit tot Sint Jacob. 

De Hondsroos komt iets later in bloei dan de duinroosjes; zijn bloeitijd is vrij wel beperkt 
tot de Junimaand; 2 Juli is mijn laatste datum. De Eglantier begint weer een week later dan 
de Hondsroos en eindigt tegelijk met de Duinroos. Al deze rozen bloeien op bescheiden schaal 
weer opnieuw in den herfst, vooral de duinrozen. 

Roode duinroosjes treffen wij zeer veel aan op Texel van paal XV tot paal XVII en ook 
veel in de Kennemer duinen. Sterk door roest aangetaste planten vertoonen vaak ziekelijke 
roode bloemen. Hondsroos vinden we een enkele maal met witte bloemen; eglantier nooit. 
Kiemplantjes van Hondsroos vinden we dikwijls genoeg, Duinroos en Eglantier minder, maar 
hier is waarschijnlijk het konijn bij betrokken. Nog eens uitkijken dus. 

De Duinroos vermenigvuldigt zich sterk door ondergrondsche uitloopers en wordt daardoor 
op menige plaats overheerschend. Zoowel op Texel als in Kennemerland, maar daar het meest, 
vinden we de duinen over oppervlakten van verscheidene hektaren dicht bedekt met lage 
duinroosjes, echt een tapijt, alleen hier en daar een plekje thym, muurpeper, doddegras en mos. 
De planten blijven laag, gemiddeld 30 cm hoog. Het konijn is aan deze formatie waarschijnlijk 
niet vreemd, maar de straffe zeewind, de heldere zonneschijn, de droge bodem zijn toch wel 
de voornaamste factoren. Op beschaduwde plaatsen en tusschen ander gewas (kruipwilg, struik
hei) worden de Duinroosjes vaak hooger dan een meter. 

Al die rozen gaan na den bloeitijd uitgroeien met nieuwe loten uit de „wortel" en ook uit 
de stengels boven den grond. Hier leeren we de Hondsroos kennen als een snelgroeier. Op 
10 Sept. 1939 mat ik in Thijsse's Hof een „grondloot" van 4.20 m lang. Hij ging eerst recht 
omhoog, is later sierlijk omgebogen. Aan dezelfde plant schiet ook een „stengelloot" recht 
omhoog, 3.80 m lang. We zullen zien, wat er met die loten verder gebeurt. 

De bloemen van deze rozen duren twee dagen, 's nachts zijn ze gesloten, 's Morgens ontluikt 
de „oude" bloem een uur eerder dan de knop. 

Iedereen heeft wel eens gehoord van de „duizendjarige" Hondsroos van Hildesheim met een 
stam van een halven meter dik. Waar staat de dikste en oudste Hondsroos van Nederland? 

JAC. P. THIJSSE. 
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VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
Mededeeling van redactie en uitgever. 
Tot onze zeer groote spijt kon de aflevering van Juni van De Levende Natuur 

niet op tijd verschijnen. Zij komt nu welhaast een maand te laat. 
Uitgever en redacteuren hebben overwogen, wat er in deze ernstige en onzekere 

tijden met ons dierbaar Tijdschrift moet gebeuren. Nu haast een halve eeuw lang 
heeft het getracht natuurgenot en natuurstudie te bevorderen en te strijden voor 
natuurbescherming in de ruimste beteekenis en dat alles met groote ernst en degelijk
heid en strevend naar duidelijkheid en eenvoud. De besten uit den lande hebben 
hiertoe medegewerkt: jong en oud, leek en geleerde, allen bezield met de liefde voor 
onze vaderlandsche natuur. 

Wij zijn er van overtuigd, dat hetzelfde slag van medewerkers ons trouw zal blijven 


