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veroorzaken die sterke zuignappen witte, ronde opzwellingen van J- i mm in door
snede. Toch zou de Trematode zich als regel slechts van de maaginhoud voeden. 

Azygia is een Trematode met een gedaanteverwisseling, die met een tussengastheer 
verbonden is. Deze tussengastheer schijnt niet bekend te zijn. Het zal vermoedelijk 
een van de gewone prooidieren van de snoek zijn. 

De tweede parasiet is een lintworm of Cestode en heet Triaenophorus nodtdosus 
Pali., een dier dat langer dan 3 cm kan worden, wit of geelachtig van kleur, van 
voren cylindrisch en _h 1 mm dik, naar achteren platter en tot 3 mm breed wordend. 

Terwijl de lintwormen, die bij den mens voorkomen, bestaan uit een kopgedeelte 
(scolex) met daaraan talrijke leden (proglottiden), bestaat dit dier uit één geheel. 
Bij enige vergroting maakt het wel enigszins de indruk van gesegmenteerd te zijn, 
doch dit wordt veroorzaakt door de doorschemerende, inwendige organen. De scolex 
is niet duidelijk afgezet en vertoont een krans van vier eigenaardig gevormde drie-
puntige haakjes. 

Deze lintworm bezit eveneens een gedaanteverwisseling, de larve komt voor hoofd
zakelijk bij de snoek en bij de baars en wel vooral in de lever. In tegenstelling met 
de vorige soort, die in de maag leeft, komt Triaenophorus voor in het gedeelte van 
de darm achter de maag, ook wel in de maag, als zich hierin een prooi bevindt die 
bezig is te verteren, want zonder die geelslijmige verteringsbrij schijnt het dier niet 
te kunnen leven. Het komt soms in zo enorme hoeveelheden voor, dat het lumen 
van een gedeelte van de darm er mee schijnt opgevuld te zijn. Azygia daarentegen 
komt meestal slechts in enkele exemplaren per snoek voor. 

Groningen. H. H. EVENHUIS. 
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VAN GROEI EN BLOEI EN JAARGETIJDE. 

Op 23 Februari 1921 had in mijn tuin in Amsterdam (daar had ik destijds ook een tuin) 
de Vastwortelige Helmbloem (Corydalis solida) zijn bladeren al ontplooid aan de 
stengels, die volgens de gewoonte van deze plant nog stijf plat ter aarde lagen. Eerst 

veertien dagen later waren de Corydalisjes in mijn tuin in Bloemendaal zoo ver. Hieruit blijkt, 
dat het stadsklimaat voorlijker is dan dat van buiten, maar we hebben hier ook rekening te houden 
met individueel verschil. Op 19 Maart 21 stond die Corydalis in Bloemendaal in vollen bloei. 

In 1934 duurde het tot 3 April eer Corydalis goed bloeide, dat was alweer in Bloemendaal 
en daar blijven wij nu en wel bij dezelfde groep planten. In 1935 was Corydalis op 28 Februari 
boven den grond, de bebladerde stengel uit het schutblad en op 21 Maart stond alles in vollen 
bloei. Dat was dus ongeveer net als in 1921. In 1936 waren de groeipieken op 21 Februari 
boven den grond, maar ze schoten niet omhoog. Op 26 Februari puilden de bladpakketten uit 
de scheede, op 7 Maart werd de stengel zichtbaar met zijn bekende voorjaarskromming, die 
de plant stijf tegen den grond drukte. Op 19 Maart komt hij rechtop te staan als voelde hij bij 
voorbaat de warme dagen van 20—24 Maart. Dan gaat hij ook bloeien en als het op 25 Maart 
weer guur wordt dan blijft hij rechtop. In 1937 vertoonen de eerste pieken zich op 7 Februari. 
Op 24 Februari zijn enkele al in blad, andere hebben de groeipieken nog gesloten en weer 
andere hebben die pieken nog onder den grond. Deze verschillen bleken samen te hangen met 
de diepteligging van de knol. Corydalis schijnt er geen optimum-diepte op na te houden of 
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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. 

SI SI SI 


