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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. 


