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VAN GROEI EN BLOEI EN JAARGETIJDE. 

Op i Juli 1941 was de klok nog niet heelemaal gelijk. Wel was als normaal de gewone 
Teunisbloem op 21 Juni in bloei gekomen en strooide de Gouwe rijpe zaden. Duin
roosjes waren uitgebloeid ± 14 dagen later dan anders. De Hondsroos, die anders op 

1 Juli zoowat uitgebloeid is, had nog een week te goed. Kamperfoelie stond flink in eersten 
bloei, was nog maar een week achter. De tweede bloei behoort normaal 15 Juli te beginnen, 
knoppen daarvoor waren 1 Juli reeds hier en daar eventjes te zien. Water- en oeverplanten 
vrijwel normaal o.a. Zwaneblosm en Groote Lischdodde. Goed op tijd zijn ook: Vlier, Hoorn-
papaver, Parnassia, Goudhaver, Fransch Raygras, Kropaar, Trilgras, Boschandoorn. 

Wintergroen en Liguster nog wat ten achter. Van 28 Juni tot 2 Juli weer nieuwe terugslag. 
Dat de oever- en waterplanten langs den binnenduinrand zoo weinig afwijking bleven ver-

toonen is geen groot wonder. Zij profiteeren van het afvlosiende grondwater van de duinen, 
vooral daar, waar de hooge en breede massieven van den oostrand nog niet te veel aangetast 
zijn door de aftapping voor de waterleidingen. Vijftig jaar geleden was de toestand veel gun
stiger. Toen kon de heele binnenrand van het duin gelden als éen groot brongebied en den 
heelen winter door, zelfs bij vrij strenge vorst, was daar op menige plaats nog levend, warm water 
en in droge zomers lag daar nog altijd een gordel van levend groen. Thans is dat heel wat minder, 
maar toch nog steeds goed merkbaar. Ook elders in ons land blijken de bronnen oasen te 
scheppen. 

Iedereen heeft ook wel opgemerkt de schaarschte aan insecten en wel in het bijzonder het 
gebrek aan bloembestuivers. Het duurde tot heel achter in Maart, eer er wat leven in de brou
werij kwam en ook toen was het maar dunnetjes. Natuurlijk had daarvan in de eerste plaats 
onze Helmbloem te lijden, die kruisbestuiving niet kan missen. Toen medio April de Sachems 
zich begonnen te vertoonen waren sommige Corydalis al uitgebloeid en hadden dan ook geen 
vrucht gezet. Andere hielden het nog eenige weken vol, maar ook die gaven een misoogst. Ook 
Anemonen, Primula's, Salomonszegel gaven slechts middelmatige opbrengsten. Lelietjes van 
Dalen, die het vorig jaar de aandacht trokken door overvloed van prachtige roode bessen, 
staan er nu leeg en schamel bij. Ook Sleedoorn, Vogelkers, Lijsterbes vertoonen achterstand. 
Dag aan dag zag je geen enkel insect op het weelderig bloeiend Fluitekruid. 

Zullen we het dit jaar weer zonder Stofzaad moeten stellen? De paddestoelen van den voor
zomer zijn nu, half Juli, nog niet present en daarmee houdt het Stofzaad zich ook koest. Het 
was anders zoo'n prettige opleving in het saaie dennenbosch. En even goed als met de padde
stoelen is het met de mossen ook maar dunnetjes. Goed opletten, wanneer en onder welke 
omstandigheden de herleving optreedt! 

Normaal geeft Augustus ook altijd herleving te aanschouwen: de hernieuwe bloei van het 
hooiland en op de akkers waar de oogst is weggehaald (de echte driekleurige viooltjes op de 
Drentsche roggeakkers!), de groote tweede bloei van Pirola en Kamperfoelie, het bloeien van 
tweejarige planten in hun eerste jaar, dus „doorschieters" van Toorts, Teunisbloem, Slangen-
kruid, Hondstong, het bloeien van „verlate" éénjarigen of in het algemeen van planten, die in 
dit eigen jaar ontkiemd zijn. Ook nog bloei aan Sint Janslot en aan nieuwe loten van uitge
bloeide tweejarigen, die eigenlijk hadden moeten afsterven. Een van de aardigste van deze 
rubriek is het Voorjaarshelmkruid dat door deze omstandigheid soms nog in October bloemen 
vertoont. Maar daarvoor moet de regen eerst nog optreden. Laat ons vooral het Dagboek voor 
1941 goed bijhouden. JAC. P. THIJSSE. 


