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afstand van mij vandaan riepen twee koekoeken, de ene op toonhoogte: f-d, de andere: 
e-c. Doordat de een tevens een klein beetje vlugger tempo had dan de ander, kreeg 
ik het volgende resultaat te horen: 

enzovoorts. Een allerleukst gehoor. 
Maar dit alles is alleen als aardigheid bedoeld (hoewel het toch nog scherp ge

hoor en fantazie vraagt!); de echte studie van vogelzang en haar notatie is een 
uitgebreid, maar interessant en dankbaar onderwerp. En onder het opschrijven van 
hiëroglyphen en noten krijgt men meteen een grote kennis van de gewoonten en 
gedragingen van de verschillende soorten! 

Nijmegen. A. C. WIJSMAN. 
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DE LINDEVALLEL 

Die is hier al dikwijls te sprake gekomen en geen wonder. Het eerst kwam ze voor het 
voetlicht met de ontdekking van de Groote Vuurvlinder in 1915, destijds een unicum 
in de wereld onder den naam van Chrysophanus dispar. Later is hij wegens de on

verbiddelijke nomenclatuurregelen Heodes dispar geheeten. De vindplaats werd geheim gehou
den, maar ieder wist, dat het in de buurt van Wolvega was. Trouwens, die plaats is thans door 
ontginning voor dergelijke dieren verloren gegaan. Doch er werden andere plekjes ontdekt 
en de meeste daarvan bevinden zich in de Lindevallei en het gold nu, die te behouden. 

Gelukkig behoefde dit niet alleen om de vlinder te gebeuren, want in dat moerassig stroom-
dal met zijn verlandende veenputten huizen een flora en fauna van grooten rijkdom. Bodem 
en ligging waarborgen een groote graad van stabiliteit en het sprak aldus vanzelf, dat een 
goed deel van de Lindevallei de bestemming zou moeten krijgen van natuurmonument. 

De wakkere provinciale organisatie voor natuurbescherming in Friesland, It Fryske Gea, 
heeft die zaak ter harte genomen en ter hand. Met evenveel moed, beleid en trouw als Natuur
monumenten vastberaden en geduldig de groote reservaten Veluwezoom en Oisterwijk-Kampina 
tot stand heeft gebracht, heeft It Fryske Gea naast veel ander werk geijverd voor het Natuur
monument Lindevallei, dat reeds de respectable oppervlakte heeft van 100 hektaren. 

Thans biedt zich de gelegenheid aan, het met nog 52 hektaren te vergrooten. Dat alles ligt daar 
open en bloot aan beide oevers van de Linde bij de Blessebrug tusschen Steenwijk en Wolvega 
ten aanschouwe van voetgangers, fietsers, treinreizigers, die daar flitsen kunnen opvangen 
van het rumoerig vogelleven en de bonte bloemenpracht. Het terrein zelf is niet zoo buiten
gewoon goed toegankelijk of begaanbaar, maar des te gemakkelijker te bewaken. Doch It 
Fryske Gea streeft er ernstig naar, om toch zoo velen mogelijk te doen genieten van dit heer
lijke land en water. 

Het is ook van belang, dat velen de waarde van dit stuk Lindevallei gevoelen, want, en hier 
zit hem de kneep, er is 26000 gulden noodig voor den aankoop van dit nieuwe stuk. De goed
keuring voor aankoop werd reeds van de bevoegde instanties verkregen. Het bezit van een 
groot reservaat Lindevallei is voor ons heele volk van groot belang, voor ieder bioloog, voor 
ieder natuurvriend, voor ieder, die gevoel heeft voor zeer bijzonder landschapsschoon. Al 
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ga je er nooit heen, dan is het toch prettig te weten, dat het er is en dat de wakkere Friezen 
zelve zich zoo inspannen, hun gewest in eere te behouden. Daarom nog maar weer eens in de beurs 
getast. U hebt de keus: 
1°. Lid te worden voor het leven tegen een storting van ƒ 50 in eens of veelvouden daarvan. 
2°. Gewoon lid te worden van It Fryske Gea voor ƒ 2,50 per jaar of meer. 
3°. Een renteloos voorschot te verleenen van minstens ƒ 200, aflossing binnen 10 jaar. 
4°. Een schenking te doen tegen elk willekeurig bedrag. 

Penningmeester van It Fryske Gea is Mr A. N. Duintjer, Harlingerstraatweg 83a I te Leeu
warden, postrekening 195212. 

Goed besteed geld! JAC. P. THIJSSE. 
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VAN GROEI EN BLOEI EN JAARGETIJDE. 

Voor vele éénjarigen is Juli de maand van afsterven. Muurdravik, Schrale Dravik, Zand-
doddegras leggen het nu af. De rijpe bloempakjes van de Schrale Dravik breken in 
hun geheel af met vrucht en al. De lange, smalle stijve kelkkafjes zijn aan de randen 

ruw en blijven aanhaken. Zoo worden ze versleept. Weldra gaan de zaden ontkiemen en het 
eerste blad komt frisch en eenigszins gedraaid te voorschijn, een aardige tegenstelling met die 
doode kafjes. 

Tegelijk met de zomerpaddestoelen komt nu het Stofzaad te voorschijn, soms jaren achtereen 
op de zelfde plaats, maar ten slotte weer verdwijnend en plotseling te voorschijn komend op 
een nieuwe plek. Als een krammetje gebogen rijzen ze op uit den boschbodem. De bocht van 
de kram ligt even onder de bloemtros. Met het heffen en strekken gaan gewoonlijk tien tot 
veertien dagen gemoeid. Vochtigheid en warmte werken duidelijk versnellend. De afmetingen 
loopen nog al uiteen. Er zijn er met een stengeldoorsnee van 12 mm, en weer andere slechts 
half zoo dik. Die smalle schieten dikwijls het hoogste op, maar hebben minder bloemen. De 
dikke zijn dikwijls behaard, de andere glad, maar er is geen vaste regel te stellen. In de laatste 
jaren wordt Stofzaad hier minder talrijk. In 1928 groeide het bij honderden, zoowel onder oud 
geboomte als in jonge aanplantingen. Maar sinds zijn heel wat van mijn studiegroepen ver
dwenen, zonder dat de standplaats merkbaar veranderde; hetzelfde mos, hetzelfde dennen-
strooisel, hetzelfde eikenblad, dezelfde paddestoelsoorten. Maar niet dezelfde regenval en 
andere neerslag. Toch een aardige plant om nadere kennismaking mee te zoeken. 

Let eens op de rondbladige zonnedauw. Waar die groeit tegen loodrecht afgestoken hoog-
veenlagen gaat zijn bloeistengel loodrecht omhoog, dus parallel aan die wand, terwijl het blad
rozet vlak tegen den wand staat uitgespreid, dus haaks op zijn „natuurlijken" stand. Een aardig 
geval voor de studie der tropismen. J A C P. THIJSSE. 
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BOEKBESPREKING. 
L. TINBERGEN: Vogels in hun Domein. (Scheltema en Holkema's Boekhandel. 8vo. geb. 104 pp. 

rijk geïllustreerd ƒ2.25). 
Dit is wel het aardigste en meest opwekkende vogelboek van de laatste kwarteeuw. Een heele 

stap verder op den weg om de vogels te leeren kennen in hun landschap en het landschap naar 
waarde te schatten om zijn vogels. De landschappen worden met name genoemd. Teekeningen, 
kaarten, alles even belangrijk. J A C P. THIJSSE. 


