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Een aparte vermelding verdient het krijtlandschap van Zuid-Limburg, want hier 
heeft men met eenige karrevrachten grond uit die streek wel zeer opmerkelijke resul
taten bereikt. Er is een holle weg gemaakt met kalkhellingen, waarlangs men onder 
den drogen vorm van het eiken-haag b ukenbosch beerlook en lieve vrouwe bedstroo, 
lelietjes der dalen en peperboompje vindt. Op de zonnige bermen bovendien thijm 
en marjolein en borstelkrans. 

Deze plantensociologische tuin is oorspronkelijk bedoeld als hulpmiddel voor 
het onderwijs, en daarom is ernaast een afdeeling Plantensystematiek. Daar heeft 
men in een aantal bedden eenige honderden planten zoo gepoot, dat er een geheel 
overzicht, zeer duidelijk, is ontstaan. Het is een inderdaad buitengewoon mooi hulp
middel voor het onderwijs, maar de beteekenis reikt er ver boven uit. Want hoe 
eenvoudig ook van opzet, toch is deze wetenschappelijke tuin ook voor den begin-
nenden plantensocioloog van groot belang. Hij krijgt er op eenvoudige wijze een 
overzicht van de mogelijkheden zijner wetenschap. 

's-Gravenhage. A. C. W. VAN DER VET. 
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DE OOYPOLDER BIJ NIJMEGEN 

E T is één streek bij Nijmegen, die wel een heel bijzondere plaats heeft in het hart van 
den natuurliefhebber, nl. de Ooy. Dit is het land, dat, als men in oostelijke richting 
vanuit Nijmegen de grote dijk opgaat, zich aan weerskanten daarvan uitstrekt. Een 

landschap van weiden, slikken en wielen, waarin direct domineert de grootste plas, de zgn. 
Oude Waal. De dijk affietsende, treft men tal van schilderachtige boomgroepen, hier en daar 
een boerderijtje en zelfs enkele gehuchten, bv. Persingen, dat dadelijk opvalt door zijn gedron
gen, opeengepakte bouw en het spitse kerktorentje in 't midden. Er is geen jaargetijde, waarin 
de vogel-, planten- en insectenliefhebbers hier niet hun hart kunnen ophalen! Of het water 
nu hoog is, zoals meestal in de tweede helft van de winter, als de Oude Waal wel driemaal 
zijn normale oppervlak beslaat en de laag gelegen Wilgenbosjes soms tot over hun kruin in het 
water staan, óf dat de grond droog en goed begaanbaar is, — altijd is het er vol van interessant 
leven. Gedurende een heel kalenderjaar heb ik er wel 85 verschillende vogelsoorten kunnen 
zien, en dit getal zou nog gemakkelijk aan zijn te vullen. Vooral in Lente en Zomer is er een 
schat van meer of minder zeldzame planten te vinden. Om een voorbeeld te noemen: de Pyre-
nese Ooievaarsbek is hier op enkele plaatsen rijk aanwezig. 

Vooral de reeds genoemde Wilgenbosjes verbergen, na een gunstig voorjaar wat de water
stand betreft, in een ware wildernis van Brandnetels, Grassen en Bitterzoet (meest zich vanuit 
de'kruinen der Wilgen naar beneden slingerend!) een weelde van weide- en moerasplanten. Ik 
mag hier nog wel even verwijzen naar de beschrijving, uitgegeven bij de Biologische Kalender 
1940 van Chr. Ie Roy. Hij heeft hier een stukje natuur vereeuwigd (en nog wel op twee manie
ren!), dat helaas deze Herfst (1941) ten offer is gevallen aan bijl en zaag. Er was 's zomers al 
wel te merken dat de wilgen veel geleden hadden na een winter, waarin ze een paar weken 
tot over hun kruinen door ijs bedekt waren, en na de daarop volgende gure en vrij droge maanden. 
Het geheel was niet meer zó dicht, besloten en geheimzinnig als vroeger. Maar nu is vrijwel 
het gehele complex omgehakt en zo is er alweer een toch waardevol Natuurmonumentje minder. 

Nu wil ik tot slot nog trachten een beeld te geven van het landschap in verschillende jaarge
tijden, vooral wat de vogels betreft, 
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De mooiste tijd is in het voorjaar wel de eerste week van April. De wintergasten zijn nog 
aanwezig: de Oude Waal is vol Kuif- en Toppereendenj Bonte Kraaien scharrelen op de mest
vaalt (die het landschap wel niet verfraait, maar voor een vogelvriend toch niet te versmaden 
is!). Een leger van doortrekkers houdt hier even siesta: Ruiters, Snippen, Grutto's, Tureluurs, 
soms een Geoorde Fuut, of een Blauwe Kiekendief zijn er te vinden. Broedvogels zijn weer 
aangekomen: Fuut, Slobeend, Taling, Meerkoet zijn present, en de Roeken spektakelen in htm, 
helaas ook al niet meer zo talrijke, kolonies. 

In de tijd van overvloed, begin Juni, wemelt het in het jonge riet van allerlei Rietzangers-
soorten en Tuinfluiters, Tjiftjafs, Braamsluipers zingen het hoogste lied. Koekoek, Wielewaal 
en Zwarte Stern beheersen het toneel, en met een beetje geduld en geluk kan men ook de schu
were bewoners als 
Wouwaapje, Waterral 
en een enkele Ijsvogel 
zien. In de moerassige 
bosjes ziet men, be
halve millioenen mug
gen, ook hun vijanden: 
Spotvogels en Vliegen-
vangers, die gezellige 
familietafereeltjes te 
zien geven. Alles is 
geel van de Dotters, 
Boterbloemen en Lis
sen, of wit van de vele 
soorten Schermbloe-
migen en de Margrie
ten. Op Zaterdagmid
dagen trekken vele 
troepjes kinderen er 
op uit, om deze schat 
te plukken. Maar nooit is dat hinderlijk of is het er „druk". Ze worden geheel in de wijdheid 
van dit land opgenomen. Voor de aardigheid vermeld ik nog even, dat ik op 28 Mei 1941 een 
volkomen witte Tuinfluiter aantrof, die heel mak was, en, na informatie bij anderen, kwam ik 
tot de slotsom, dat hij hier een paar dagen heeft vertoefd, maar niet tot broeden is gekomen. 
Hij zong het hoogste lied, anders had ik hem ook nooit als zodanig herkend! 

Voor den trekwaarnemer is de Ooy in de Herfst een waar Dorado. Omstreeks het jaar 1934 
heeft de NJN hier veel aan het licht gebracht over de trek van de kleine vogels als Vinken en 
Piepers, vooral over het vermijden van grote open vlakten en het zich richten langs de rivier 
en het opzoeken van bomen. 

Duizenden Spreeuwen verzamelen zich in het al geel wordende riet en worden belaagd door 
den Sperwer. Kieviten, die als broedvogel vrij schaars zijn, worden nu hoe langer hoe talrijker. 
Nog wat later komen weer de Toppers^ gevolgd door Kuif- en Tafeleendjes. Van de laatste 
zag ik er in 1941 al een op 22 Septtmber, wat wel vroeg is. 

Vriest het stilstaande water dicht, dan zijn er nog twee plaatsen, die de aandacht vragen: de 
vuilnisbelt, waar nu ook Zilver- en Mantelmeeuwen komen, en soms ook de Stormmeeuw. 
Verder kunnen die stukken van de dijk, die vlak langs de rivier liggen, een prachtige uitkijkpost 
bieden voor 't zien van de vogels, die zich stroomafwaarts laten drijven, tot ze te dicht bij de 
stad komen, opvliegen, en in een rustiger streek weer neerstrijken. Nog mooier is het, zoals 
wij in Januari 1941 deden: over het ijs klauteren tot vlak achter een strekdam. Het was als 
een film, die voor ons afgedraaid werd: Brilduikers, Tafeleenden, Zaagbekken, Nonnetjes, 

Foto A. C. Wijsman. 
In de Ooypolder bij Nijmegen. 
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een enkele Pijlstaart, Smienten, alles dreef voorbij! Ook Zwanen en Ganzen hebben we dat 
jaar goed kunnen waarnemen. En dan, als er een dikke laag sneeuw ligt! Als je 't geluk hebt, 
een hongerige Roerdomp te zien staan, of een even hongerige Slechtvalk kunt besluipen, die 
op de uitkijk zit in een Populier, of een koppel Patrijzen ziet wegstuiven als zwarte balletjes 
op de felwittc sneeuw. Dan weet je heel zeker: dit onbetaalbare stukje land moet bewaard 
blijven in deze toestand! Laat dit nu eens niet in „cultuur" gebracht worden! 

A. C. WIJSMAN. 
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VAN GROEI EN BLOEI EN JAARGETIJDE. 

De vier strenge winters laten mij altijd nog niet met rust, maar het is heel moeilijk en 
bedenkelijk, iets over hun uitwerking te zeggen. Het veiligst is, iets te vertellen uit 
eigen, sinds vele jaren bekende omgeving. 

De Gele Hoornpapaver heeft manmoedig stand gehouden door drie winters heen, maar 
de vierde gaf den genadeslag: alle rozetten zijn dood gevroren. Maar zijn zaden kunnen 
blijkbaar lage temperaturen goed doorstaan en misschien mogen wij ze wel rekenen tot die, 
waarvan de ontkieming door de vorst wordt bevorderd. Ook kunnen zij, na lange jaren rust, 
weer actief worden. Dat weten wij ook van andere leden van de Papaverfamilie. 

In ieder geval in Juni kregen we een menigte kiemplantjes van Glaucium luteum en ze 
maakten veel haast om op te groeien, zoodat er op het eind van Juli al flinke rozetten waren 
gevormd voor het volgend jaar. Maar een aantal daarvan schoten zelfs door en bloeiden in 
September, aanvankelijk nog prachtig. Bij het korten der dagen, de vermindering van licht 
en de daling van de temperatuur geraakten ze echter in moeilijkheden en weldra was het zoo 
ver, dat ze in den morgenstond hun slaapmuts niet konden afwerpen en dat zelfs in den loop 
van den dag niet klaarspeelden. Gelukkig was nu ook de verdere bloeilust van die andere 
rozetten gestuit en nu kunnen we 1943 met gerustheid afwachten. 

Ook het Wintergroen (Pyrola rotundifolia) vertoonde een afwijking. Bij ons heeft deze plant 
drie bloeiperioden: voorjaarsbloei beginnende eind Mei en durende tot eind Juni, de zomer-
bloei, de voornaamste begint ± 20 Juli en duurt tot midden September en dan volgt in October 
nog een najaarsbloei die kan duren tot December. Nu, in 1942 zijn zoowel voorjaarsbloei als 
najaarsbloei onbeduidend geweest, de zomerbloei daarentegen heel mooi. 

Een volksgeloof wil, dat een rijke dracht van „besheesters" wijst op een naderenden strengen 
winter. Wij hopen, dat dit nu eens niet bewaarheid zal worden. Op het oogenblik hebben wij 
hier een zeer rijke dracht van Lijsterbes, Meidoorn, Geldersche Roos, Berberis, Hulst en vooral 
van Taxus. Ik zou eerder geneigd zijn dit toe te schrijven aan den voorbijgeganen strengen 
winter, tenminste voor de Hulst, die zich zoo schadeloos tracht te stellen voor belangrijk „in
vriezen". Taxus heb ik nooit zoo overdadig in vrucht gezien als dit najaar. Een taxus-kiem-
plantje uit 1929 is dit jaar zoo ver gekomen dat het vrucht droeg, die was er dus nog al vlug 
bij. Het is wel eens aardig, na te gaan, op welken leeftijd onze boomen en heesters beginnen 
vrucht te dragen, 't Is een zaak van geduld, maar hoe eerder je er mee begint, des te meer 
kans heb je er iets van te zien te krijgen. Alweer een zaak voor Natuurmonumenten en 
Instructieve Plantsoenen, waar men kan studeeren zonder vrees voor stoornis. 

JAC. P. THIJSSE. 
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