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Tenslotte zijn er nog een aantal mossen, die in te weinig kwadraten voorkomen 
om met zekerheid hun verspreiding op te kunnen geven. Het zijn: 

Dicranum Bonjeani; Hypnum cupressiforme; Aulacomnium androgynum; 
Mnium subglobosum; Chiloscyphus polyanthus verspreid in gordel I; Lopho-
colea bidentata; Cephalozia bicuspidata; Drepanocladus aduncus; Pellia epi-
phylla verspreid in gordel I; Calliergon giganteum; Calliergonella cuspidata 
verspreid in gordel I; Mnium hornum; Poly trie hum; Eurhynchium Stockesii; 
Lophocolea heterophylla; Rhytidiadelphus squarrosus. 

Hiermede hebben wij de verspreiding der planten in de verschillende zones nage
gaan; hopelijk bestaat er later eens gelegenheid om de veranderingen, die in de loop 
der tijden ingetreden zijn, aan een nadere beschouwing te onderwerpen. 

Tenslotte wil ik niet nalaten den heer W. H. Wachter hartelijk te danken voor zijn 
determinatie van de verzamelde mossen en den heer Ir J. Vlieger te bedanken voor 
zijn hulp bij de vaststelling van de plantengezelschappen. 

E. M. VAN ZINDEREN BAKKER. 
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WILGENHOUT 

Zware, oude wilgenboomen zijn in ons land zeldzaam, omdat alleen vruchtbare slib-
gronden gezond en gaaf wilgenhout kunnen voortbrengen. Op oudere zand en zavel-
gronden blijken dikke wilgenboomen aan het worteleind altijd rot te zijn. Dat aan dit 

ongemak niet veel aandacht wordt geschonken ligt aan het algemeen gebruik van wilgentwijg-
hout, van knotwilgen, of van aangelegde twijgwaarden. 

Het rotworden van het hout der wilgen heeft vermoedelijk dezelfde oorzaak als bij espen
hout nl. de voortplanting door stekhout. 

In de natuur komen wilgenzaailingen zelden voor en in de kweekerij wordt wilgenhout in 
alle variëteiten door stekken voortgeteeld. 

Ik herinner mij een lange droge zomer, zéér lang geleden, toen de slibplaten langs onze groote 
rivieren den geheelen zomer droog lagen, dat in 't najaar deze platen met welig groeiende wilgen
plantjes bedekt waren. 

In 't najaar heb ik dit verschijnsel hoogst zelden en dan nog slechts sporadisch, weergezien. 
I n den regel worden de kiemende zaden door wassend water ten ondergang gedoemd en 

evenals bij espen kiemt het wilgenzaad in de natuur slechts onder bijzonder gunstige omstan
digheden om te kunnen doorgroeien. 

De Geldersche IJssel werd door de Romeinen Isala (wilgenrivier) genoemd. Waarschijn
lijk ontving deze rivier, toen de Drususgracht nog niet gegraven, of liever uitgediept was, 
in den zomer geen water van den Rijn en bleven de slibplaten droogliggen, waardoor de ge
kiemde wilgenplantjes konden doorgroeien en dit hout zich sterk vermeerderde. 

De meest bekende wilgensoort van de zandgronden „het werfhout" geeft reeds de eerste 
week van Maart de bekende wilgenkatjes, de vroege lenteboden waarop de bijen stuifmeel 
vinden. 

Wie in zijn jeugd de uiterwaarden der rivieren heeft gekend met de geurende wilgenbloesem 
in de laatste dagen van April, met de koekkoeksroep, de grutto's in de lucht, de dotterbloemen 
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langs de slootkanten en de wriemelende waterbewoners; de geweldige stapelwolken als sneeuw-
bergen in de blauwe lucht, geniet van dit alles nog evenzeer op hoogen leeftijd. 

Te veel menschen, jong en oud, missen dit natuurgenot door onbekendheid. 
B. STOFFEL. 
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VAN GROEI EN BLOEI EN JAARGETIJDE. 

De strenge winter van 1942 heeft bij menigeen weer bespiegelingen gewekt over de achter
lijkheid van het seizoen. Toen het eenmaal was gaan dooien in het begin van Maart kwam 
men telkens met de vraag hoeveel dagen, weken, maanden zelfs, wij ten achter waren. 

Wel, op 8 Maart waren we precies twee maanden ten achter want op 8 Januari was de felle 
sneeuwlooze vorst begonnen en die duurde tot 24 Januari. De Engelschen noemen dat heel 
aardig „black frost". Toen kwam een zware sneeuwval en op 29 Januari eventjes dooi en regen. 
Maar dat was een korte vreugd. In den nacht van 30 Januari wees mijn thermometer weer 
— 12° C. en nu bleef het vriezen totdat op 7 Maart de overdag-zonnedooi inzette en de eerste 
vorstvrije nacht was die van 14 Maart. 

Op beschutte plaatsen bloeiden de sneeuwklokjes en winteraconieten reeds op 12 Maart. 
Met een paar dagen werd die bloei onstuimig en de groei hevig. Het door de sneeuw saam-
gedrukte dorre blad werd omhoog geheven door de opkomende en zich strekkende winter
aconieten en doorboord en geheven door sneeuwklokjes en vogelmelk. Daarmee begon het „in
halen" en ondanks de guurheid en dank zij de zon kwam dat in zes weken in orde. Ja, in het 
eind van April hadden sommige beuken zelfs weer een voorsprong en vertoonden al een rijken 
bloei, waar we dezen herfst van hopen te profiteeren. Dan gaan we beukennootjesolie persen. 

In normale jaren bloeien de sneeuwklokjes drie maanden lang. Maar nu in 1942 waren ze 
pas goed in bloei op een tijdstip, dat ze anders eindigden. Ze repten zich dus en speelden dat 
klaar in drie weken. Eranthis, Scilla, Crocus, Erythronium speelden ook van haast-je rept-je, 
evenals de elzen en de hazelaars. Corydalis kwam een eindje achteraan, maar was op 1 Mei 
zoowat uitgebloeid. 

De overwinterende wilde planten, zoowel de éénjarige, als de tweejarige en overblijvende 
kwamen ongedeerd van onder de sneeuw te voorschijn: Gouwe, Lookraket, Pinksterbloem, 
Silene, Viooltjes allemaal even frisch. Lookraket speelde het nog net klaar om op zijn 30sten 
April de eerste bloemen te vertoonen en ook de Gouwe was toen al paraat. 

De planten, die hier hun grensgebied hebben, kwamen er minder goed af. Mijn Gele Hoorn-
papavers zijn allemaal bevroren en dood en ook Gaspeldoorn en Brem hebben een knauw 
gekregen. Jonge lage Bremmetjes konden het nog net redden. Hoe is het met Zeewolfsmelk 
en met Catapodium? 

Mijn Sleedoorn staat ,,gewoonlijk" omstreeks 20 April in vollen bloei. Ditmaal vertoonde hij 
zijn eerste bloemen aan de onderste takken (dat is zoo zijn gewoonte) op 26 April. Die week 
verschil schrijf ik geheel toe aan de gure Grasmaand en de Sleedoorn heeft dus van den strengen 
winter niet geleden. De Berken bloeiden precies op tijd en weer heel mooi en overvloedig. 
Ook de larixen. 

De Schildvink zweeg omtrent 23 Februari, voor het eerst in vele jaren. Hij wachtte hier 
tot 7 Maart. Van elders kreeg ik bericht, dat hij daar op 28 Februari zijn slag had doen hooren. 
Wulpen riepen op 8 Maart, een week te laat; het is intusschen best mogelijk, dat sommige lezers 
ze eerder hebben gehoord. De Tjiftjaf kwam ongeveer een week later dan gewoonlijk, de Fitis 
ook. Nachtegaal op 20 April is eigenlijk vrijwel gewoon. De officieele datum is 15 April. De 
Koekoek heet tegelijk te komen met de Nachtegaal, maar was ditmaal een week later. 

Het ontluiken van boomen en heesters ging in de Aprilmaand in versneld tempo, hoogst 


