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Grootvruchtige bramen. Van de minder algemeen gekweekte fruitsoorten verdient o.a. 
de braam meer aandacht. De vele botanische soorten en hybriden, die zowel in Europa als in 
N.Amerika te vinden zijn, lopen wat eigenschappen betreft, sterk uiteen. Zo varieert de groei-
wijze van rechtop tot liggend, de bedooming van fijn, priemvormig tot sterk, haakvormig. Dat 
ook de smaak en afmeting der vruchten belangrijk kunnen verschillen, weet ieder, die wel eens 
wilde bramen heeft gezocht. 

De meeste grootvruchtige bramen, die als handelsproduct worden gekweekt, zijn afkomstig 
van selecties uit het wild, d.w.z. van bij toeval in het wild ontstane hybriden. In Engeland ver
zamelde men op deze wijze een tamelijk uitgebreid sortiment en ook in Amerika zijn van oudsher 
voor de uiteenlopende gebieden aanbevelenswaardige rassen bekend. Noch in Engeland, noch 
in Amerika is men echter tevreden met de ter beschikking staande rassen en men zoekt er nu 
meer stelselmatig, o.a. door het maken van opzettelijke kruisingen, naar verbetering. 

In ons land kennen wij als handelsbraam eigenlijk alleen de „Himalaya" die echter verschil
lende nadelen heeft. Hij is b.v. niet voldoende winterhard en de sterke bedooming is hinderlijk 
bij het plukken. Dit ras, dat zou stammen van een W.Europese soort, Rubus procerus P. J. Muell. 
werd naar Amerika overgebracht en vond daar langs de Westkust der Verenigde Staten zulke 
gunstige groeivoorwaarden, dat het er op grote schaal verwilderde! Hetzelfde geldt voor de in 
ons land vrij veel gekweekte „Rubus laciniatus" (ook genoemd „Parsley leaved" of „Oregon 
Evergreen"). Deze braam, die wel als een mutatie van de W. Europese Rubus vulgaris Wh.et 
Nees. wordt beschouwd, is beter winterhard, maar even doornig, terwijl de opbrengst bij die 
van de Himalaya achterblijft. Ook voor ons land is de „ideale braam" dus nog niet gevonden. 
Maar al wint men in het buitenland in de toekomst een verbeterd ras, dan behoeft dit, o.a. met 
het oog op klimaatsverschillen, nog niet van betekenis te zijn voor Nederlandse omstandigheden 
en wij doen dan ook het beste om zelf te gaan zoeken. Allereerst zullen wij daarbij de mogelijk
heden van onze inheemse bramen beter moeten kennen. 

Het Biologisch Station te Wijster wil daarom trachten een collectie wilde vormen met gunstige 
eigenschappen bijeen te brengen. Voorlopig kan daarbij alleen worden gelet op vormen uit de 
naaste omgeving, dus uit het midden van Drente. Maar ook in Twente, de Achterhoek en Lim
burg zullen zeker bramen groeien, die waard zijn om in deze collectie te worden opgenomen. 
Het is vrij eenvoudig om van een bramenstruik jonge planten te verzamelen. In de loop van 
Augustus ontwikkelen zich bij de liggende vormen n.1. planten aan het uiteinde van de stengels 
terwijl van de rechtop groeienden altijd wel worteluitlopers kunnen worden afgestoken. 

Dit artikeltje zou ik daarom willen eindigen met een verzoek. Zouden degenen, die in hun om
geving een werkelijk opvallend goede bramenstruik kennen (d.w.z. met krachtige groei, niet 
te sterke bedooming en met smakelijke vruchten van behoorlijke afmeting) hiervan bij gelegen
heid een stukje willen opzenden naar Wijster? Wij krijgen dan een overzicht van de mogelijkheden 
en, wie weet, vinden wij nog eens de „ideale braam". 
Adres: Mej. A. J. TER PELKWIJK, Biologisch Station, Wijster (Dr.). 

Muizensoorten in de omgeving van Zutphen. In de ruïne van het tijdens de oorlog afge
brande kasteel „De Voorst" bij Zutphen huist een kerkuil. Half Mei vond ik er n.1. een 12-tal 
braakballen van deze uilensoort. Deze bleken de resten te bevatten van 3 Huisspitsmuizen, 
19 Bosspitsmuizen, 1 Dwergspitsmuis, 1 Rosse woeltnuis, 2 Aardmuizen, 13 Veldmuizen, 9 
Bosmuizen en 1 Huismuis. 

Niet ver daar vandaan, in een sparrebos bij de boerderij „De Rees" vond ik in Maart 1948 
een aantal ransuilbraakballen. Deze bleken toen de resten te bevatten van een Huisspitsmuis, 
3 Bosspitsmuizen, 9 Rosse woelmuizen, een Aardmuis, een Veldmuis, 2 Bosmuizen en van 
3 ex. van de mestkever Ceratophyus typhaeus. 

Dr. G. F. WILMINK. 

Vreemde nestmaterialen voor een spreeuw. In ons dorp had laatst een vreemd voorval 
plaats. Iemand deelde mij mee, dat een spreeuw bezig was een bloementuin te plunderen. 
Eerst rukte hij al de uitgeplante astertjes een voor een uit en vloog er mee naar z'n nest, dat 
onder de vorst van het dak was aangebracht. 

Toen veranderde de voorkeur van de vogel opeens. Nu moesten de jonge chrysantenplantjes 
het ontgelden. Eén voor éen werden de blaadjes afgeplukt en meegenomen. Van de 6 plantjes 
in de tuin, waren 5 totaal kaal geplukt. Alleen de stengel stond nog. 

Het nest werd om begrijpelijke redenen verstoord. Ik heb de ravage zelf gezien en vraag me 
af: komt het gebruik van vers materiaal bij spreeuwen meer voor; en . . . . heeft men wel eens 
meer een dergelijke voorkeur voor een bepaalde plant opgemerkt? 

Biezelinge. B. J. J. R. WALRECHT. 


