
netje. Deze vier exemplaren bevinden zich in 
mijn verzameling ; het nest kon ik bezorgen aan 
het Natuurhistorisch Museum te Rotterdam. 
Inderdaad dringt deze bij steeds verder in ons 
land door. G. V A N DER Z A N D E N . 

Koperwieken. Op 6 December 1954 heb ik de 
eerste Koperwieken van deze winter waarge
nomen midden in Rotterdam. Ze fourageerden 
aan de kant van het druk bereden rijwielpad 
dat van de Maastunnel langs de lepcnlaan van 
het stadspark loopt. Ik kon de weinig schuwe 
vogels van slechts enkele meters afstand rustig 
waarnemen. A. RIETVELD. 

Hoog water. Medio Januari jl. bereikte het peil 
van de Rijn en zijrivieren een wel wat veront
rustende hoogte. De krant, als gewoonlijk bij 
zulke opmerkelijke dingen, was er weer als de 
kippen bij, gaf een verslag van de situatie, 
zoals die was bij Tiel (in een nog niet eens 
vergevorderd stadium) en sprak over tonnen 
en struiken die werden meegevoerd, hetgeen 
niet eens ongewoon zou zijn voor hoog water. 
Ik dacht vrijwel dadelijk aan de planten-
geografie („struiken") en was al spoedig op 
pad naar het bedreigde Nijmegen, dat immers 
behalve een door de strijd tegen het water 
interessante kade ook een tegen hoge rivier-
standen zeer goed bestand zijnde grote brug 
telt. Erg veel viel er toch niet te beleven daar: 
tonnen zag ik niet (meer??) struiken wel, dat 
wil zeggen, één oude wilg, die het kennelijk niet 
had kunnen houden tegen het inderdaad vlot 
stromende en op de in de buitenbocht gelegen 
zomerkade zelfs bruisende en kolkende Waa l 
water. W a t het water verder meevoerde wa
ren plantaardige voorwerpen, met welke de 
mens veelal reeds bezig was geweest: wilgen-
en andere takken (waaronder stengels van 
Artemisia vulgaris en andere ruderalen), hooi-
achtig materiaal en witte knollen, die ik voor 
voederbieten hield. Al deze dingen hielden zich 
vooral op in een zone, die nogal beperkt van 
breedte was en dichtbij de grens van de zomer-
bedding lag en die bovendien opviel door een 
oppervlakkige verkleuring van het water (hu
mus?) . — Bij een vroeger in het jaar vallend 
hoog water zouden er natuurlijk ook vrucht
dragende takken, enz. kunnen worden meege
voerd, die dan vooral bij het einde van de 
hoogwaterpcriode heel goed zouden kunnen 
stranden, vooral in wilgen- en mcidoornstru-

weel, en het volgend jaar zou het inmiddels op 
de grond terechtgekomen zaad dan kunnen ont
kiemen. Ik denk dan (maar met een Augustus-
hoog water?) bv. aan Hippocrepis comosa, die 
bij Ameide inderdaad achter een zware mei
doornhaag, niet ver van de grens van de zomer-
bedding (en: op een prima rivierduin !) groeit. 
W a t de associatie betreft, waarin de genoemde 
soort voorkomt, nl. het Medicagineto-Avcne-
tum pubescentis : ik bezocht een paar plaatsen 
waar elementen (tegen de winterdijk) voorko
men. Hier stond bijna of in het geheel geen 
stroming ; op andere plaatsen, waar geen soor
ten van deze associatie voorkomen, des te 
meer. 

Wageningen. J. A. F. C O H E N STUART. 

Verwilderde Krielhaan. Reeds geruime tijd 
woont er in de bossen van Oranje-Nassau's 
Oord bij Renkum een ontsnapte krielhaan. Hij 
leeft daar in volkomen wilde staat en heeft een 
groepje van zes a zeven fazantehennen om zich 
heen verzameld, waarvan hij de onbetwiste 
leider is. Doordat hij het kraaien niet heeft ver
leerd, is hij gemakkelijk op te sporen. Deze 
krielhaan behoort tot het ras der patrijskrielen, 
dat practisch geheel overeenkomt met de wilde 
stamvorm van onze kippen. 

H. V A N D E N BRINK. 

De Kauw. Nu er uit artikelen en mededelingen 
in deze en in de Februari-aflevering van De 
Levende Natuur blijkt in welke grote belang
stelling van de lezers onze Kauwtjes zich mo
gen verheugen, wil ik nog eens in het bijzonder 
de aandacht vestigen op het boekje van Konrad 
Lorenz, dat op blz. 2 van het omslag van dit 
nummer wordt besproken. 
Lorenz wijdt in dit boekje een heel hoofdstuk 
van 33 bladzijden (V, Blijvende gasten) aan 
het gedrag der Kauwen. Hij vertelt daarin van 
hun hoog ontwikkeld familie- en gezelschaps-
leven en wat daarmee samenhangt: de taal, 
het herkennen van ouders en andere soortge
noten door de jongen, hoe jonge vogels hun 
vijanden leren kennen, de rangorde die in de 
Kauwenkolonie bestaat, de schermutselingen 
en de gevechten om de nestholten, het liefde-
leven (hofmakerij, verloving, huwelijk en hu
welijkstrouw, kibbelen en liefkozen) en nog 
vele andere zaken. 
Vele van de vragen, die in De Levende Natuur 

79 



naar voren kwamen, en ook problemen, die niet 
aan de orde werden gesteld, vindt de lezer in 
dit boekje opgelost; wat niet wegneemt, dat er 
altijd nog wel een aantal voor onze waarne
mers overblijft. J.W. 

Over een belangrijke bijdrage tot de kennis van 
de herkomst onzer flora. In het Februari-num
mer van dit tijdschrift verscheen een voortref
felijk artikel van de heer J. M. Duiven over de 
Blauwe morgenster, Tragopogon porrifolius L. 
(D.L.N. 58 (1955) p. 30-34). Het verheugen
de in dergelijk gedegen werk is onder meer een 
poging om te komen tot beantwoording van de 
vraag „hoe zijn wij aan deze plant gekomen ?" 
Dit artikel brengt mij er — evenals dat van de 
heer D. T. E. v. d. Ploeg over Stinsenplanten 
(D.L.N. 56 (1953) p. 108-115 en 129-136) -
toe, op deze plaats eens te wijzen op een zeer 
belangrijke bijdrage tot de invoergcschiedenis 
van vele planten, en wel een bijdrage die tot 
mijn verbazing klaarblijkelijk vrijwel onopge
merkt is gebleven door latere onderzoekers. 
Zij, die zich bewegen op het zo uitermate 
boeiende, maar vaak hachelijke gebied van de 
verspreiding en herkomst van onze flora, zullen 
er ongetwijfeld hun voordeel mee kunnen doen. 
Ik meen het artikel van K. Wein, Deutschlands 
Gartcnpflanzen um die Mitte des 16. Jahrhun-
derts (in de Beihefte zum botanischen Central-
blatt, Original-Arbeiten XXXI, 2tc Abt., 1914, 
p. 463-555). Prof. Dr R. Hegnauer (Leiden) 
was zo vriendelijk mijn aandacht op dit artikel 
te vestigen. 
Men mene niet dat uitsluitend sierplanten be
handeld worden, want men vindt er naast de 
Moerbei ook Kweek (Triticum repens L.) en 
wij komen aan de weet dat Conrad Geszner 
het Moederkruid (Chrysanthemum parthenium 
Bernh.) al onder de onkruiden rangschikte. Het 
begrip „Duitsland" moet zeer ruim genomen 
worden, aangezien ook Zwitserland, België en 
Nederland bij dit prachtige, maar uiteraard on
volledige, onderzoek betrokken zijn, Aan de 
hand van allerlei kruidboeken en vooral ook 
van inventarislijsten, krijgen wij een indruk van 
wat er destijds in de tuinen der liefhebbers en 
in wetenschappelijke kruidhoven groeide en 
bloeide. En dan blijkt, dat de migratie niet al
leen is gegaan van de siertuin naar het vrije 
veld, maar dat ook omgekeerd wilde planten 

het tot tuinplant brachten. 
Het in de tuin kweken van wilde planten is 
trouwens door de eeuwen heen een hefhebberij 
geweest van vele ware natuurvrienden. Men 
denke bijvoorbeeld maar aan onze onvergete
lijke Jac. P. Thijsse, die het verslag van zo vele 
avontuurlijke, zeldzame en wetenschappelijk 
waardevolle waarnemingen jaar in jaar uit in 
De Levende Natuur publiceerde. 
W a t betreft het werk van Wein moet ik nog 
wijzen op de uitgebreide litteratuuropgaven 
waarmede hij ons zijn bronnen toont. Het ware 
te wensen dat men dergelijk werk systematisch 
voort zou zetten en — zo mogelijk — zou com
pleteren. Een instituut als het Rijksherbarium 
zou mijns inziens de ideale plaats zijn om, in 
samenwerking met de Landbouwhogeschool •— 
voorlopig in kaartsysteem — de doopcelen van 
onze gehele flora, met inbegrip dus van land
en tuinbouwgewassen, genees-, keuken- en sier-
kruiden, -heesters en -bomen bijeen te brengen. 
Het prettige is, dat een ieder in de gelegenheid 
zou zijn een steentje bij te dragen door feiten 
te verzamelen en te verifiëren. Kruidboeken en 
andere gedrukte werken, keukenhoeken en 
-recepten, inventarislijsten, liedjes, rijmpjes, 
schietgebeden, archiefstukken, oude rekeningen 
en dergelijke handschriften alsmede talloze 
artikelen, verspreid over even zovele tijdschrif
ten, zouden ons — mits deskundig en critisch 
bewerkt — al een heel eind op weg kunnen 
helpen. En zoals gezegd, ieder zou naar ver
mogen mede kunnen, en velen zouden mede 
moeten werken. Dat het een onmogelijke taak 
zou zijn voor een kleine groep mensen, is naar 
ik meen zonder meer duidelijk. Het blijkt bo
vendien uit het vele werk dat steekt in enkele 
Zwitserse dissertaties over de geschiedenis van 
een klein aantal geneeskruiden, of -— om dich
ter bij huis te blijven •— in het voortreffelijke 
proefschrift van Dr L. Burema, De Voeding 
in Nederland van de Middeleeuwen tot de 20e 
Eeuw (Assen 1953). 
Maar hoe dan ook, of deze luchtkastelen ooit 
kaartsystemen worden of niet, het artikel van 
K. Wein is in ieder geval altijd de moeite van 
het naslaan waard. Moge het de gebruikers 
tevens inspireren op de ingeslagen weg voort 
te gaan. 

Leiden. A, H, HUUSSEN, 
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