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Ge ziet het was een tamelijk vervelende maand, die April 1941. Maar die sprong van I Mei, 
60 m.m. in iets meer dan een etmaal, geeft toch wel te denken. Ik probeer het straks weer eens 
aan dezelfde plant en de opvolgende spruit. Op de groeiplaats staan eenige planten, ik weet 
niet hoeveel en ook niet hoeveel spruiten iedere plant voortbrengt, want die dingen vertakken 
zich. Maar wel weet ik dat die spruiten zeer ongelijk verschijnen. Sommige komen pas uit den 
grond kijken, terwijl andere haast aan bloeien toe zijn en dat alles binnen een oppervlak van 
nog geen tien vierkante meter. 

Er is nog heel wat te vertellen van deze „veertien dagen Salomonszegel" maar dat zal ik wel 
doen bij de tweede ronde. J A C P. THIJSSE. 
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BOEKBESPREKING. 
Dr. W. J. JONG. Kern Geografie voor Gymnasiaal en Middelbaar onderwijs (met medewerking 

van Drs. A. H. F. Bredemeyer en Dr. B. G. L. M. Tosseram) deel IV. Kern der Physische 
Geografie. (W. Versluys N.V. 8vo, 140 p.p 105 illustraties. Prijs ingen. ƒ 1.85, geb. ƒ 2.20). 

Een beknopte en heldere uiteenzetting van de avonturen van land, water en lucht en hoe 
zij met elkander vorm geven aan het aangezicht der aarde. De vragen aan het eind der hoofd
stukken wekken tot nadenken en een goed vocabulair aan 't eind van het boek vergemakkelijkt 
de lectuur. Zeer aan te bevelen ook voor hen, die de schoolbanken reeds verheten. 

J A C P. THIJSSE. 

A. MIDDELHOEK. Ontdek een Nieuwe Wereld. (Uitg. v. d. Broek & Adolfs, Enschede. 8vo, 
205 blz., 160 afb. 

Dit is wel een heel bijzonder boekje; het is volgens de ondertitel „een boek over Lagere 
Dieren en Planten met vele illustraties naar de Natuur". De microscopische lagere dieren en 
planten uit het zoete water n.1. worden hier vertoond en besproken, en wel met een enthou
siasme en met een toewijding, die zeker veel jonge liefhebbers, die wel eens van dit kostje ge
proefd hebben, zal meesleepen. 

Zelf met een heel eenvoudig microscoop werkend, zonder verdere hulpmiddelen, geeft de 
schrijver gelukkig geen ingswikkelde technische aanwijzingen, vertelt alleen maar van al zijn 
ontdekkingen en van het plezier, dat hij er door beleefde. Alles uit greppel en plas, uit ven 
en leemkuil, aquarium en regsnton wordt levend bekeken en in z'n levensuitingen bestudeerd. 

Uit het groate aantal soarten dat de schr. „algemeen" noemt en waarvan hij de ontwikke-
lingsstadiën afbeeldt, die toch heusch niet zoo maar voor het grijpen liggen, blijkt met hoeveel 
ijver hijzelf heeft gemicrospiseerd. 

De talrijke prachtige teekeningen zijn ongetwijfeld het belangrijkste deel van het boekje, 
die maken het tot een zeer bruikbare gids voor beginnende en zelfs voor meergevorderde lief
hebbers. Alleen van Protozoëa zijn meer dan 30 soorten afgebeeld, evenveel van Desmidiaceeën 
met nog IOD van andere groepen van Algen, van Mosdiertjes, Raderdieren en Kwalletjes. 
De lezers van ons tijdschrift hebben al meer dan eens kennis gemaakt met de fraaie penteeke-
ningen van den heer Middelhoek. J A C P. THIJSSE. 
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VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN 
De geschouwde Kievitjes. In een vorige brief schreef ik U, dat de eieren van een Kievit, 

die ik geschouwd had, goed uitgekomen waren. Het eerste ei kwam uit 26 April '41 om halfacht 
en het laatste om 10 uur, alle« zonnetijd. Toen ik om half twaalf zonnetijd nog eens kwam kijken 
waren zij alle vier reeds verdwenen; 

Deventer. AAD MONTFOORT. 

Klein Springzaad. Eenige jaren geleden werd er in de Levende Natuur een onderzoek 
ingesteld naar 't voorkomen van Impatiens parviflora. U ontving toen van mij enkele opgaven 
uit de omstreken van Groningen. Daar ik nu werkzaam ben in Heerlen kan ik hieraan toe
voegen Hulsberg, Z. Limburg, 1941. 

Heerlen. Dr. S. J. DIJKSTRA. 

Vogels bij de Afsluitdijk. Enkele dagen voor de inval van de strenge vorst, viel hier te Mak-
kum vnl. langs de IJselmeerdijk een geweldige trek van leeuweriken waar te nemen. Volgens 
de hier wonende jagers zou dit wijzen op strenge vorst. De beide vorige strenge winters, zag 
ik hetzelfde. Ook toen duizenden leeuweriken, die zich zuidwaarts repten. 

Bij de Afsluitdijk nam ik gedurende de strenge vorst vele buizerds en valken waar. Over 
een afstand van 4 km kon ik zeker 15 buizerden waarnemen, waaronder 3 ruigpootbuizerds, 
te herkennen aan de mooi donkere ronde vlek aan het polsgewricht. Tallooze torenvalken 
stonden ook in de lucht. Tijdens de sneeuwval zijn verscheidene gesneuveld, de rest verdween. 

Een ongewoon verschijnsel was hier een invasie van uilen, vnl. ransuilen, boschuilen en een 
steenuiltje. Twee ransuilen vond ik in de sneeuw. De beesten waren verhongerd. Verder wilde 
ik U iets vertellen over de merkwaardige gedragingen van een merel. In een tuin in Makkum 
heeft dit dier de lastige gewoonte uren achtereen vanaf een afdak tegen een vensterraam te 
vliegen, gaat dan op het kozijn zitten en vliegt weer terug op het afdak. Dit is nu misschien 
niet zoo vreemd, maar het dier vertoont dit kunstje reeds maanden achtereen en gedurende 
meerdere uren per dag. De betekenis hiervan is mij niet duidelijk. Of hij z'n spiegelbeeld ziet 
in het raam is misschien mogelijk, maar bij open zetten van het tuimelraam, gaat de ver
tooning rustig door. Weet U een verklaring? (Neen. Th.). 

Makkum, 15 Febr. '42. F. N . BOGTSTRA. 

Jan van Gent in het binnenland. In het laatst van October 1941 werd te Nieuw-Beerta 
een Jan van Gent bemachtigd. Het was een volwassen exemplaar en zonder stookolieresten. 
Na eenige dagen gevoerd te zijn, werd de vogel naar de Dollard gebracht, om daar in vrijheid 
gesteld te worden. Even na aankomst gaf hij echter de geest. JAN P. STRIJBOS. 

Merkwaardig broedgeval. Op 10 Augustus j.1. vond ik in den Hout alhier een tjiftjaf-
nestje met drie eitjes, waar het wijfje rustig op te broeden zat. Het wondermooie wiegje, onge
veer een halve meter boven den beganen grond in een hulststruik gebouwd, was van binnen 
met witte veertjes bekleed, terwijl het overhuivende dak geschraagd werd door een stevige 
boschduivenveer. Veertien dagen later werd een jong geboren, dat ondanks een vochtig en ver
gevorderd seizoen een normalen groei vertoonde. Den vijfden September lag het nest ver
scheurd op den grond. De echtgenoot en vader heeft zich nimmer op of in de buurt van het 
nest laten zien. Dit wettigt het vermoeden, dat hij bij den aanvang van het broeden is ver
ongelukt, door een roover gegrepen, of op natuurlijke wijze gestorven. De beide onbevrucht 
gebleven eitjes wijzen tevens in die richting. 

Alkmaar, 6-9-'4i. JAN VISSER. 

Groene Specht met geheugen. Toen de strenge koude was ingetreden, ontdekte ik op 
tien meter van ons huis tegen de stam van een eik een Groene Specht, die plotseling verdween 
in een gat, dat zich onder een oude boom bevond. Op die plaats had ik 's zomers veel mieren 
gezien. Dit spelletje herhaalt de mooie groene vogel met roode kuif sinds acht dagen eenige 
keeren per dag. Sedert alles nu met een dikke sneeuwlaag bedekt is en de opening van het gat 
nauwelijks terug te vinden, verschijnt de Specht weer en baant zich met zijn groote snavel een 
toegang tot het gat. Hij blijft lang weg, ik vermoed, dat hij zich aan mieren te goed doet. 

Bussum 25.i.'424 A. POVEL-BIEGEL. 
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