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mist de middelen om die te bereiken. Op 4 Maart begon de bloei. In 1938 kwam op 5 Maart 
Corydalis opeens te voorschijn. Sinds 19 Februari hadden we helder zonnig weer gehad. De 
temperatuur van de lucht op borsthoogte zweefde voortdurend om het vriespunt, maar de 
grond en het onderste luchtlaagje werden flink warm. Winteraconiet en Crocus stonden dan 
ook wijd uit te bloeien. De Corydalis stond dan ook 22 Maart in vollen bloei, omzwermd door 
Sachems. In 1940 hadden we streng winterweer tot 24 Februari en tot 18 Maart bleef het nog 
guur. Dan wordt het veel zachter en op 24 Maart bovendien nog zonnig. Dan komt Corydalis 
op in snel tempo: piek, bladprop, stengel in 3 dagen en dan de opkomende stengel niet liggend. 
Dat stadium wordt dus overgeslagen. Op 31 Maart bloeien ze al, doch tevergeefs want het 
duurt nog veertien dagen eer de Sachems verschijnen. Later blijkt dan ook, dat de onderste 
bloemen van de tros geen vrucht hebben gezet. 

In 1941 duurde het strenge winterweer tot 6 Februari, dan wisselend guur en minder guur 
en nachtvorst tot 1 Maart. Alles staat in afwachting. Maar dan duikelen bij 8° luchttemperatuur 
op borsthoogte in eens sneeuwklokjes en lenteklokjes uit hun scheeden en de bloem van het 
vroege crocusje Crocus Imperati schiet in één nacht 6 cm omhoog. Dan komt 5 Maart Corydalis 
voor den dag, geen groeipiek boven den grond, maar dadelijk bebladerde stengel en die dan 
plat. Dan blijft het weer guur en eerst op 27 Maart komt Corydalis in bloei. 

Nu zullen we eens zien, wat de Helmbloem in 1942 te aanschouwen geeft. Vergeleken bij 
twintig jaar geleden moeten wij wel constateeren, dat in den laatsten tijd de voorjaarsverschijn
selen wel wat naar later datums zijn verschoven. Destijds was het misschien juist den anderen 
kant uit. In 1920 was Corydalis op 1 April al uitgebloeid! J A C P. THIJSSE. 
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BOEKBESPREKING. 
W. HOEKSMA. De familie Lepus, natuurhistorische verhandeling over het haas, zijn aard en 

zijn levenswijze, geschetst in verband met de jacht. (Deventer, Ae. E. Kluwer, geb. ƒ2.60.) 
Dit is een uitmuntend boek, berustend op een rijke ervaring van vele jaren en gekleurd door 

warme liefde. Trouwens aardig geïllustreerd ook. In zijn „introductie" tot dit boek zegt de 
bekende Moustache, dat noch in het Nederlandsch noch in eenige andere moderne taal een 
zoo goed boek over het haas is verschenen. Tot op zekere hoogte mag dat waar zijn. Maar dan 
moet ik het toch opnemen voor „The Hare" door the Rev. H. A. Macpherson en anderen, een 
deeltje uit de mooie Fur and Feather Series, ook een uitmuntend boek. Heel grappig is het, 
dat onze beide auteurs geheel overeenstemmen in hun zeer ongunstig oordeel over hun jacht-
wetten. Er is met die wetten iets niet in den haak. Niemand houdt van ze: de jagers niet, de 
rechters niet, de stroopers niet, de natuurbeschermers niet en de wetenschappelijk geschoolde 
beschaafde menschen het minst van allen. Er is bij ons een nieuwe jachtwet in de maak. Zal mij 
benieuwen. JAC. P. THIJSSE. 

WERNER HAGEN: Erk, de Wilde Eend; WERNER HEINEN: Agrion, de Libel; KURT KNAAK; 
Ti-it, de Ijsvogel. (Naarden, Uitg. Mij. Rutgers, prijs per deeltje ongev. ƒ 2.10, geb./2.90.) 

Dit zijn „dieren-novellen". Ko Zweeres heeft ze heel verdienstelijk uit het Duitsch in goed 
vloeiend Nederlandsch vertaald en een beetje gecorrigeerd en opgehelderd waar dat noodig was. 

JAC. P. THIJSSE. 
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VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
Winterbloei. 13 Dec. 1941 zwierf ik langs het Sloe, en kwam zodoende ook over de Sloedam. 

Mijn oog viel op wat bloeiende Senecio vulgaris, en ik begon toen nog meer bloeiende planten 
te noteren. Het werd een aardig lijstje. Aan de Noordzijde, langs de spoorlijn: tientallen kleine 
plantjes Senecio vulgaris, veel Matricaria inodora, hartjes meest grasgroen, straalbloempjes 
verfomfaaid, een Pastinaca sativa, bloeiend aan een oude stengel, de specifieke geur was nog 
zeer krachtig, en bleef de gehele middag aan m'n handen, één Achillea Millefolium, groenig-
wit, Erigeron acer. Zuidzijde, onder het ligusterhaagje: zeer veel Stellaria media en Capsella 
Bursa pastoris. Op het dijkje aan de Walcherse kant van het Noord-SIoe (op open plekken, 
waar in oorlogstijd gaten waren geweest): twee Chrysanthemum Leucanthemum, erg veronge
lukte bloemen, met L 18 groenachtige straalbloemen, een pol Cerastium triviale, grote plekken 
met Lamium purpureum, waarvan de bloemen nogal bleek waren, enkele stengels Lamium 
album, met kleine, groenachtige bloemen, een nietige Cirsium lanceolatum met nog drie knoppen 
aan een geheel verdorde plant. Bellis perennis, soms vijf bloemen aan één plantje (in alle weiden 
bloeide nog veel B. en een pas uitgebloeide Taraxacum. Al die planten groeiden in de zon, 
behalve de Stellaria onder het haagje. 

5 Jan. '42 kwam ik er weer, maar toen had ik slechts de gelegenheid een strookje van ongeveer 
100 m aan de Zuid-Bevelandse zijde te onderzoeken. Daar bloeide volop: Stellaria media, 
Senecio vulgaris, Capsella Bursa pastoris en vooral ook Lamium purpureum. Verder nog een 
klein beetje Matricaria inodora en Erigeron acer. 

7 Jan. was ik op de mooie vluchtheuvel in Coudorpe naar oude scherven aan 't zoeken. Daar, 
op de hellingen bloeide tot m'n verwondering in grote overvloed: Senecio vulgaris, Veronica 
Tournefortii, Stellaria media en Lamium album. Van Lamium stonden grote pollen, van Veronica 
hele plakkaten. Het blauw viel echter niet erg op, de kleuren waren wat verwaterd. Onder 
Baarland deed ik nog een heel aardige vondst. Daar bloeide aan een slootkant warempel een 
frisse, ± 40 cm hoge Anthriscus silvestris! Diezelfde dag bloeiden onder Oudelande enkele elzen 
reeds, doch dat was weer al voorjaarsbloei. De vorst zal sindsdien aan alles wel een einde 
hebben gemaakt, denk ik. JOH. A. M. WARREN. 

l>i stel vinken. „Gedurende meer dan een maand (van begin Nov. tot begin Dec. 1941) 
heeft in het Julianapark te Schiedam een troepje Distelvinken vertoefd. Zij hielden zich voor
namelijk op in de iepen, wilgen en vleugelnoten. 

Het komt mij voor, dat de vogels zich overdag buiten de stad ophielden — waarschijnlijk op 
de onkruidterreinen van de Vondelingenplaat — aangezien ze steeds in kleine troepjes tegen 
den avond uit het Zuiden kwamen. Vermoedelijk kwamen ze hier in de boomen dus slapen. 

lederen dag konden we minstens dertig tot veertig vogels tellen en op „drukke" dagen heb 
ik een paar maal wel zestig exemplaren gezien. Ze deden heel gezellig en zaten in koor zachtjes 
te zingen. Zoowel het getwetter der zwaluwen als ook het gezang der sijsjes was uit hun liedje 
te hooren. 

Het was een schitterend gezicht zooveel Distelvinken bij elkaar en ik geloof niet, dat dit 
een veel voorkomend verschijnsel is; daarom maak ik er even melding van. 

Den sden December hebben we ze voor het laatst gezien. 
Komen dergelijke Distelvinken-invasies meer voor?" 
Met opzet heb ik den naam Distelvink gebruikt, omdat Putter mij te veel herinnert aan die 

pieterige kooitjes van vroeger, waarin de vogels werden gehouden (vooral op het platteland). 
Om aan het benoodigde eten of drinken te komen, moesten de arme beestjes — zoo „onvogel-
achtig" mogelijk — aan een draadje een miniatuur karretje met zaad of een vingerhoedje met 
water naar zich toe trekken. 

Schiedam. A. DE JONG. 

Avontuurlijke Zeeëenden. Dinsdag 16 Dec. j.1. ontdekte ik in de Hoevervaart tusschen 
Alkmaar en Egmond a. d. Hoef een é Zwarte Zeeëend (Oidemia n. nigra L.), die blijkbaar niet 
in staat was te duiken. Het overigens monter uitziende dier verhief zich herhaaldelijk recht
standig op het water, om met gerekten hals overvliegende insecten weg te snappen. Afgaande 
op de slokbewegingen daarna, was het altijd raak. Een gezicht verderop zwom een tweede 
woerd, welk heerschap geweldig kon duiken en onder water zwemmen niet minder. Later 
zaten beiden op den walkant te dutten. Dit versterkte mijn indruk, dat ze zich er volkomen 
thuis voelden. 

Alkmaar, 18-XII-41. JAN VISSER. 
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