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Met een rijke buit, opgedaan langs Waal en Rijn reden we tenslotte met onze 
i pk omnibus van de dijk af, naar de laatste pleisterplaats, de stal van het paard en 
de garage van de auto. 

P. LEENIVAAR. 
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VAN GROEI EN BLOEI EN JAARGETIJDE. 

Rozetten van tweejarige en overblijvende planten beginnen zich reeds in Juni voor te 
bereiden op den naderenden winter. Ze maken hun trekwortels en we zien hun hart 
gaandeweg neerwaarts bewegen. In Augustus zijn velen al een eindweegs gevorderd. 

Hommelkoninginnen gaan dan ook al wel hun winterholen graven. 
De daling van het hart van die rozetten is nog al uiteenloopend. Bij de stengellooze sleutel

bloem bedraagt die dikwijls genoeg 6—10 centimeter bij P . elatior en P. officinalis minder. 
Slangenkruid ook omstreeks 6 centimeter. De Teunisbloemen doen heel verschillend: de 
Kleine Teunis (hetzij dan Oe. muricata of Oe. ammophila) blijft dikwijls kloekweg boven den 
grond, liefst nog op een stuk stengel van één of zelfs meer centimeter. De Groote en de Gewone, 
(O. Lamarckiana en O. biennis) trekken hun rozet een paar centimeter omlaag, maar soms ook 
weer niet. Ik heb in al die gevallen pogen te ontdekken, of soms de structuur van den bodem 
of de begroeiing van de omgeving of de aanwezigheid van beschutting daarbij in aanmerking 
zou komen, maar zonder eenig resultaat en heb dikwijls genoeg rozetten van gelijksoortige planten 
vlak naast elkaar gevonden, die zich geheel verschillend gedroegen. Niettemin blijft het een 
zeer indrukwekkend verschijnsel en voor die uitzonderingen moet wel een oorzaak worden 
gevonden. 

De rijping van vruchten en zaden brengt de vogelwereld in beweging, de musschen gaan 
naar de graanvelden, de eenden gaan naar de gerst. Ieder jaar heb ik er schik in, dat de Zwartkop-
meesjes, zoowel de Glanskoppen als de Matkoppen precies weten wanneer de zaden van de 
Hennepnetel beginnen te rijpen. Dan komen ze dadelijk op de proppen. Verleden jaar had ik 
weinig Hennepnetels, eigenlijk heelemaal niet, maar even goed verschenen de meesjes op de 
hun sinds jaren zoo goed bekende plaats en waren waarschijnlijk wel verwonderd, daar niets 
te vinden. Thans heb ik er weer en we zullen nu zien, wat ze doen. Die Hennepnetels hebben 
een heel langen bloeitijd, dat ligt zoowel aan hun labiatendom als aan hun éénjarigheid en zoo
doende verschaffen ze maanden achtereen voedsel aan die meezen. Een enkele keer komt een 
Pimpeltje er ook op af, maar meestal zijn het de Zwartkoppen, tusschen twee haakjes de sierlijk
ste en de viefste van alle meezen. Of de Hennepnetels zelve van die voorliefde profiteeren weet 
ik niet. Eigenlijk zijn het als zooveel andere lipbloemen planten, wier zaden door de mieren ver
spreid worden: myrmecochoren. 

De mieren houden in Augustus hun groote paringsvluchten. Gewoonlijk genieten ze daarbij 
de belangstelling van de vogels, groot en klein, van winterkoninkjes af tot zilvermeeuwen toe: 
musschen, spreeuwen, vliegenvangers, roodstaartjes, meezen, grasmusschen, zelfs eenden. 
Let er bij gelegenheid eens op, hier kunnen we weer eens lijsten samenstellen. Op 7 Augustus 
1940 hadden we hier zoo'n groote mieren vertooning; onderaan die kleine vogels en heel in de 
hoogte kokmeeuwen en stormmeeuwen. Daarentegen op 1 en 2 September 1941 had een min
stens evengroote mierenvlucht plaats in Thijsse's Hof en op Binnenduin en daarbij vertoonde 
zich geen enkele vogel, hoewel ze toch allemaal goed en wel in het land waren. Wat was dar 
nu weer? JAG. P. THIJSSE. 
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