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aan de resten van de Calandpolder te komen, en daar, juist waar de dijk afbreekt 
en de schorre zich uitstrekt, groeit het plantje. Geen bebouwing is hier, geen aanvoer 
van welke stof of uitheems materiaal dan ook. Het plekje ligt vergeten in de stilte. 
Slechts de schaapherder trekt erlangs met zijn kudde, de scholekster legt er in een 
kuiltje zijn drie eieren boven op de dijk. De winterstormen laten het plantje vrijwel 
ongemoeid, zo hoog komt het water maar zelden. Als de plant dus met Frans lucerne 
of -roodklaverzaad zou zijn aangevoerd, dan moet dat stammen uit de jaren, toen de 
polder nog bebouwd werd, dus uit het einde van de vorige eeuw. Ongetwijfeld is 
er toen dat zaad verbouwd, maar het lijkt mij toch wel zéér gezocht. Het waarschijn
lijkst lijkt het mij inderdaad, dat een zaadje is blijven hangen aan de poten van een 
of andere trekvogel. In dat geval zou het dus op volkomen natuurlijke wijze hier 
zijn beland. 

Maar . . . het blijft een raadsel. Ik deel echter met Dr van Ooststroom de over
tuiging dat deze bijzondere nieuwe indigeen zeker de Calandpolder voor onze botanici 
een apart cachet zal geven, temeer daar we hier van een blijvende attractie kunnen 
spreken. 

En wat de overige flora betreft: die is buitengewoon interessant. Zo zijn er langs 
de Noordwestelijke, sterk vervallen dijk, de prachtigste vegetatiestroken te zien, zeer 
scherp begrensd en kleurig, er zijn prachtige, ongerepte plekken met kaardebollen, 
kruisdistels, akker- en speerdistels; de nazomer kleurt de schorren dieppaars van 
het limoenkruid en geel van Aster Tripolium var. discoideus. Zo zou ik verder kunnen 
gaan, doch dat valt buiten het kader van dit artikeltje. Ik vertel er graag een volgende 
keer over. 

Moge het Calandklokje een tijdperk van bewondering en waardering voor de 
onvergelijkelijk mooie Calandpolder inluiden! 

JOH. A. M. WARREN. 

Borssele, October 1941. 

SI SI S3 

VAN GROEI EN BLOEI EN JAARGETIJDE. 

Zoolang het nog niet bepaald vriest, groeien en zelfs bloeien de planten kalmpjes door. 
Dat doen ze zelfs met nog meer energie, wanneer ze een prikkel te doorstaan hadden. 
Waar reeds vroegtijdig ruigt en riet is gemaaid zien wij het land dra groenen onder 

de nieuwe spruiten: riet, zeggen, liesgras, smeerwortel, moeras-spiraea, lathyrus en alles en 
nog wat. Je hebt nu een prachtige gelegenheid, om met één oogopslag de samenstelling van 
het gezelschap te overzien. Aardig zooals de moeras-spiraea ook in kringen groeit, evenals 
de lisch. 

Een weinig vreemd doet het aan, dat nu ook reeds de zomerklokjes hun glanzige donker
groene bladeren omhoog steken. Van de lenteklokjes is bovengronds niets te zien, maar in 
den grond zelve is al dat voorjaarsgedoe al lang bezig en in het begin van December kunnen 
we de eerste groepieken al verwachten, zoowel van sneeuwklokjes als van lenteklokjes en ook 
van schermdragende vogelmelk of enkele aaronskelken. 

Als het nu gaat vriezen, dan komt er vrij spoedig stilstand, en als het blijft vriezen dan lijden 
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die naakte zomerklokjesbladeren schade, de lenteklokjes en de vogelmelken niet. Let bij die 
vogelmelkjes er op, of zij opkomen met bundels van rechte, dicht opeenstaande sprieten of 
met tamelijk breede, eenigszins gespreid gerichte blaadjes. Daar zit misschien een verhaal 
aan vast. 

Zoolang de temperatuur nog net oc C. blijft, bespeur je weinig verandering. Maar nu gaan 
we lager. Bij —2° worden de eikvarens onrustig en als het meteen ook een beetje waait, dan 
schrompelen ze ineen, maar niet voor goed. Wanneer het dooit, dan zijn ze dadelijk weer even 
frisch als te voren. De eikvaren is een altijdgroene plant en regelt zijn gedrag en uiterlijk op 
de wisselingen van temperatuur en vochtigheidsgraad. Hij heeft in de opperhuid aan de onder
zijde der veeren veel en groote huidmondjes. Je kunt die opperhuid er gemakkelijk afpellen 
en dan bij een vergrooting van 5 x die huidmondjes duidelijk zien. 't Is licht te begrijpen, 
dat zoo'n plant gauw last heeft van droogte en dan gaat verschrompelen. 

De Aaronskelk doet anders. Ik heb er een, die komt al in October op en staat in November 
al met drie of vier wijd uitgespreide groote vlakke bladeren, twee decimeter boven den grond. 
Wanneer het nu gaat vriezen, dan schrompelt hij niet ineen, maar gaat gewoon plat op den 
grond liggen en blijft zoo, tot het weer gaat dooien. In de drie strenge winters, die nu achter 
ons liggen, heeft hij met plezier de laagste temperaturen doorstaan! 

Heel aardig zijn ook de aarzelingen en stoutmoedigheidjes van de mannelijke katjes van 
els en hazelaar bij wisselend Decemberweer. Aanvankelijk zitten ze stijf en bochtig aan de 
twijgen. Dan gaan ze zich richten, loodrecht. Het lijkt dan al, alsof ze hangen en zouden kunnen 
„wiegelen", maar dat is niet zoo; ze zijn nog stug en stijf en kort en blijven zoo, zoolang het 
vriest. Bij een volgende warmtestoot gaan ze zich strekken, worden wel tweemaal zoo lang 
en de helmknoppen zijn zichtbaar. Dit is altijd nog geen bloei, want die helmknoppen kunnen 
nu nog wel vele dagen gesloten blijven. Eindelijk geeft een milde dag de laatste stoot en het 
eigenlijke bloeien is begonnen. Dat kan ook alweer langer of korter duren, al naar de weers
gesteldheid. Al die voorzichtigheid is niet overbodig, want een „terug" is niet mogelijk. Alweer 
een aardig werkje voor onze phaenologen. Je moet een thermometer in de struik hangen. 

JAC. P. THIJSSE. 
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VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
Vogels van Marlet. Het lijstje Vogels van Marlot van den heer D. J. Simon in „De Levende 

Natuur" van October jl. las ik met veel belangstelling. 
Rekent U tot Marlot niet alleen het park, maar ook de naaste omgeving, dan kan ik er nog 

een paar aan toevoegen: In schuur en hooiberg van de boerderij „De Zuidwerf" broedt niet 
alleen de boerenzwaluw, maar ook de huiszwaluw. Aan mijn huis Hofzichtlaan 1, broedde 
voor een paar jaar de grauwe vhegenvanger in de muurbegroeiing. In de dikke beuk bij de 
onbewoonde duivetil voor de school zit in de holte van de vork elk jaar een uil, vermoedelijk 
een bosuil; of hij daar broedt, kan ik niet zeker zeggen. Ik kan er nog wel een paar opnoemen, 
die hier geregeld huizen, maar daar ik aangaande het broeden geen zekerheid heb, geeft U er 
waarschijnlijk niet om. F. KERDIJK. 

den Haag. 
De meeuwen in 1941. De meeuwen hebben dit jaar een bijzonder slecht broedseizoen 

achter den rug. In alle kolonies werden grondig de eieren geraapt en maar zeer weinig zilver
meeuwen hebben jongen weten groot te brengen. Ondanks goed zoeken konden wij in de kolo
nies van Bergen, Schoorl, de Franschman, Geversduin, Heemskerkerduin en in de duinen 
der Amsterdamsche Waterleiding geen enkel nest met meer dan één ei vinden. Uit Egmond 
aan Zee vertrokken eiken morgen voor dag en dauw ongeveer 200 eierrapers. Enkele malen 
werden zij reeds bekeurd voordat zij de duinen hadden bereikt, omdat zij zich vóór 4 uur 
op pad hadden begeven. Bij het zoeken van eieren van zilvermeeuwen werden de eieren van 
andere soorten niet gespaard. Zoo gingen ook alle gevonden wulpen-, kieviten en scholekster-
eieren mede. Ook de kleine zeemeeuwen moesten het ontgelden en vrijwel alle paartjes, welke 
in de Bergerduinen broeden, zagen zich telkens van haar eieren beroofd. Zelfs de nesten van 


