
mag voor zijn natuurlijke groeiplaats in het bos 
opgaan, maar de struik in mijn tuintje zal het 
wel te goed hebben en teveel gecultiveerd wor
den om zich daaraan te storen; althans daar 
gaan de verschillende perioden onmerkbaar in 
elkaar over. Op het moment, dat ik dit schrijf, 
op 18 september, pronkt deze liaan nog steeds 
met een schat van bloemen (volgens de flora 
is de bloeitijd juni-aug.). terwijl tussen de bla
deren en bloemen de rode bessen prijken. 
En als het dan een stille avond is en de sche
mering valt in, is het hele tuintje vervuld van 
de heerlijke, doordringende kamperfoelicgeur. 
Daar komen dan allerlei langtongige nachtvlin
ders op af. Omdat het daglicht al begonnen is 
te wijken, valt dat alleen op, a b je er speciaal 
op let, maar dat is dan ook best de moeite 
waard. In het begin van de bloeitijd (dit jaar 
was dat begin wel erg laat) waren het voorn! 
Cucullia's (grauwe monniken) met hun lange 
spitse vleugels, maar ook talrijk waren de pijl
staarten Avondrood en Klein avondrood (Per-
gesa elpenor en P. porcellus). Soms was het 
klapperen van de vleugeb. terwijl ze zich in de 
lucht voor een bloem staande hielden, te horen. 
Een enkele keer kwam ook een Ligusterpijl-
staart. een andere maal een Walstropijlstaart 
meeprofiteren. Overdag heb ik wel eens een 
Onrust of Meekrapvlinder bij de kamperfoelie-
bloemen zien zuigen. 
W a t later in het jaar worden de Cucullia's en 
Pergesa's zeldzamer en dan komen daar de 
Plusia's voor in de plaats. Om deze tijd van het 
jaar (half september) zijn dat voor het over
grote deel Gamma-uiltjes (Plusia gamma). Dat 
die hier pas in de nazomer talrijk zijn klopt 
aardig met de voorstelling, dat deze soort hier 
trekvlinder is, die elk voorjaar opnieuw hier
heen komt. De nu vliegende Gamma-uilen vor
men dan de uit die trekkers voortkomende 
generatie, die straks weer zal uitsterven. Maar 
onder die Plusia's zijn er toch ook altijd enkele 
andere dan gamma. nl. P. chrysitis (de Koper-
vlinder) en P, festucae: allebei mooie vlinders 
met prachtig glanzende vlakken op de vleugel. 
Toen me van de zomer één van die uiltjes op
viel door zijn lichte kleur, en ik dat exemplaar 
ving, bleek dat een Plusia moneta te zijn. Geen 
wonder, want het moest al heel toevallig zijn, 
als in de tuintjes rondom het mijne geen Ridder
spoor of Monnikskap gekweekt werd. 

K. VEGTER. 

Polychrisia moneta L. Het voortreffelijke arti
kel van de heer Muijldermans in het september
nummer van De Levende Natuur geeft mij aan
leiding tot enkele opmerkingen. De vlinder is 
geen trekker, maar een echte indigeen, in België 
even goed als in Nederland. Het wijfje legt de 
eieren ook niet in het voorjaar, maar reeds in 
de zomer kort na het uitkomen. Het grootste 
deel der rupsen overwintert klein aan de wor-
telkroon van de voedselplant (Brants. Neder-
landsche Vlinders, afl. 5—6, p. 54. 1908). In 
gunstige jaren groeit een deel der rupsjes on
middellijk door en levert een partiële tweede 
generatie, die in Nederland van eind augustus 
tot ongeveer half oktober is waargenomen en 
die bleker van kleur is dan de meeste zomer-
dieren. Het lijkt me uitgesloten, dat deze twee
de generatie in België, althans in de warmere 
gedeelten, niet zou voorkomen. 
In Nederland is de vlinder inderdaad in bijna 
het gehele land gevonden, al zal men de rupsen 
niet elk jaar op zijn Riddersporen en Monniks
kappen aantreffen. Op het ogenblik ken ik ruim 
100 vindplaatsen uit het land, verspreid over 
allerlei grondsoorten. Voor België geeft De-
renne in zijn „Addenda au Catalogue des Lépi-
doptères de Belgigue de J. Lambillion" (1928) 
op p. 94 aan: ..Deux generations. Localise". Hij 
vermeldt slechts drie vindplaatsen en op p. 58 
(tweede gedee'te, 1933) nog drie (Laethem-St. 
Martin. Ganshoren. Hannut. Jambes, Heusy-
Verviers, Roberville). Kweekt men in België 
minder Riddersporen en Monnikskappen dan in 
Nederland, of zijn er te weinig mensen, die ook 
belangstelling hebben voor andere groepen 
vlinders dan alleen maar de dagvlinders? 

B. J. LEMPKE. 

Late vogelzang. Dat na een periode van koud 
weer een stijging der temperatuur en algemene 
verbetering der weersgesteldheid zang uitlokt 
van vogels, zoab Merels, Koolmezen en 
Spreeuwen, is niet uitzonderlijk, evenmin het 
wederom broeden van Houtduiven in een der
gelijke periode. Dat ik op 22 september jl. in 
het geboomte om een boerderij nabij Wasse
naar de zang hoorde van een Vink en een Tjif-
tjaf lijkt me wel vermeldenswaard. Een derge
lijke verrassende ervaring deed ik eveneens op, 
toen ik op 11 oktober jl. op De Beer de zang 
hoorde van Wulpen. Een wonderlijke sensatie: 
vanuit de vrij dikke mbt klonken de melodieuze 
trillers over de slikken langs de Brielsche 
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Maas. En door het slechte zicht was er geen 
vogel te zien. H A N S BLAAK. 

De Tjiftjaf zingt, hoewel aanmerkelijk minder 
dan in het voorjaar, de gehele zomer door en 
in de herfst tot ver in oktober. De zang ver
toont daarbij in de herfst, gedurende de trek. 
weer een duidelijke opleving. Mijn laatste tjif-
tjafzang hoorde ik dit jaar op 23 oktober. 

J. W . 

Opvallende afwijkingen bij Cichorei en Lupine. 
Op 7 september vond ik op de oostelijke 
kanaaldijk Sluiskil-Terneuzen een tweetal 
cichoreiplanten, waarvan alle bloemen de vol
gende afwijking vertoonden. In plaats van lint-
bloemen droegen deze planten buisbloemen en 
wel zo. dat waar de lintspreiding geacht wordt 
te beginnen, deze eventjes aanving, maar direct 
daarop ophield, zodat de bloempjes verder tot 
boven toe rolrond en gesloten bleven (inclu
sief de top). De exemplaren stonden 10 a 15 m 
uit elkaar. 

In mijn tuin had een Lupine een late dunne 
bloeitop ontwikkeld, ogenschijnlijk de aanvang 
van een late bloei. Thans blijkt de stengel, 
die onderaan reeds zeer sterk vertakt is, niets 
te zullen schenken dan een reeks groene sprui
ten, zodat elk apart „bloempje" een jong plantje 
schijnt te geven. Een dergelijk geval van „ver
groening" was mij van Lupine niet bekend. 
Biezelinge. B. J. J. R. W A L R E C H T . 

\Vintcrschadc. De vorstschade in de afgelopen 
winter is volgens mijn waarnemingen, vooral in 
boomkwekerijen, voor een aanzienlijk deel ver
oorzaakt door uitdroging nadat de dooi reeds 
was ingetreden. Het heeft weken geduurd voor 
het ijs uit de grond verdwenen was. De grond 
bleef koud en de wortels konden niet goed 
functioneren. Door de veel hogere luchttempe
ratuur verdampte het water uit de planten. 
vooral bij winderig weer, en dit kon niet wor
den aangevuld door de wortels in de koude 
grond. Daardoor loopt de vorstschade bij de
zelfde soorten aanmerkelijk uiteen op verschil
lende standplaatsen, zoab de heer Taapken op
merkte in het september-nummer. 
Plantenziektenkundige Dienst. Wageningen. 

Dr. J. W. HES. 

Nogmaals zandstem en schelpenstem. Naar 
aanleiding van mijn verhaal over sterns in de 

storm, in het oktober-nummer van D.L.N. 
vraagt de heer Walrecht zich in het november
nummer af, of er wel sprake is van een tegen
stelling schelpenstern-zandstern bij de Dwerg
sterns. Door onvolledigheid van het verhaal 
kan inderdaad de vraag opkomen of de zand
stem niet eerst heeft genesteld op een schel
penstuk, dat daarna ondergestoven is. Deze 
mogelijkheid lijkt me in dit geval niet waar
schijnlijk omdat het zand hier minstens een 
halve meter dik was en de vogels nog maar 
nauwelijks een week aan het broeden waren. 
W e vonden het legsel al. voordat het compleet 
was, in het zand. J. ROOTH. 

Bladval van plataan. Naar aanleiding van het 
artikeltje van de heer J. Taapken, „Winter
schade in onze tuin". De Levende Natuur 59 
(1956): 215 (septembernummer 1956), mer
ken wij op dat de oorzaak van de bladval 
van plataan (Platanus sp.) vermoedelijk te 
wijten is aan de schimmel Gloeosporium ner-
visequum (Puck) Sacc, de imperfecte vorm 
van de schimmel Gnomonia veneta (Sacc. et 
Speg.) Kleb. In Tuinbouwgids 1956 is deze 
ziekte op blz. 535 vermeld ab bladvlekken-
ziekte van Platanus. 

Betreffende deze bladvlekkenziekte laten wij 
de volgende gegevens vo'gen. 
Bladeren van plataan zijn dikwijls bïdekt m:t 
opvallende bruine vlekken met hoekige randen, 
die veelal de hoofdnerf volgen. Op deze vlek
ken worden de minuscule vruchtlichamen ge
vormd. In voor deze ziekte gunstige jaren 
(vochtig vooral) kan een sterke ontbladering 
door deze ziekte veroorzaakt worden. Jonge 
scheuten kunnen ook aangetast en gedood 
worden; de zich openende bladeren vallen dan 
al af. 

De besmetting geschiedt in het voorjaar via 
ascosporen die in vruchtlichamen op het dode 
blad gevormd worden. Waarschijnlijk vindt 
ook besmetting plaats via vruchtlichamen die 
op dode takjes e.d. in de boom gevormd wor
den. Ter bestrijding wordt geadviseerd om het 
dode blad zo veel mogelijk te verwijderen. 
Verder worden bespuitingen met 1 % Bor-
deauxse pap, 1 % Bourgondische pap of 
0.5 % koperoxychloride aangeraden. 
Omtrent het jubte tijdstip is weinig bekend. 
Daar vanwege de aantasting van de takken de 
ziekte enigszins te vergelijken b met takschurft 
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van appel en peer, wordt het wel wenselijk 
geacht vroeg met spuiten te beginnen. 
Economisch is het veelal niet verantwoord 
om deze als laanboom aangeplante boom
soort (en) te bespuiten, terwijl het bij grotere 
bomen praktisch ook niet goed is uit te voeren. 
Plantenziektenkundige Dienst, Wageningen. 

Ir. W . P. D E L E E U W . 

Vorstschade. Naar aanleiding van de vraag 
van de heer Taapken naar de vorstschade in 
de afgelopen winter, kan ik mededelen, dat bij 
ons zware schade leden: Ligustrum ovalifolium, 
Prunus laurocerasus, Cytisus scoparius. Daph
ne mezereum, Buddleia en een enkele Hedera 
helix plus Cotoneaster horizontalis. De Cytisus 
schijnt zich niet te zullen herstellen, evenmin 
als Buddleia en Daphne. Van Sparren gingen 
de onderste takken vooral verloren. 

E. H O O G E V E E N . 

Denneorchis op de Waddeneilanden. In het 
vorige nummer van De Levende Natuur (59e 
jaarg.. afl. 11. nov. 1956, p. 264) vermeldde 
de heer Boer Leffef een vondst van de Denne
orchis, Goodyera repens (L.) R. Br., op Ter
schelling, 
Naar aanleiding van deze vondst heb ik in de 
collectie en in het archief van het Rijksherba
rium eens nagegaan, hoe het verder met het 
voorkomen van deze soort op de Wadden
eilanden staat. 
Het blijkt dat Terschelling het tweede Wad
deneiland is, waarvan de Denneorchis nu met 
zekerheid bekend is. Het andere is Ameland. 
waar de soort in juli 1952 op een drietal plaat
sen werd ontdekt door de heer M. T. Jansen 
(Veenendaal). Deze vondsten werden door mij 
vermeld in De Levende Natuur 56. afl. 11, nov. 
1953, pag, 219. Voorts bestaat er nog een op
gave van Texel, voorkomende in de Prodromu1: 
Florae Batavae, ed. 2 I, 4, 1916, p. 1789, doch 
deze is zeer twijfelachtig. Verdere vondsten 
zijn niet bekend. 
Tijdens de excursie van de Kon. Ned. Bota
nische Vereniging, die jl. zomer gehouden werd 
naar Schiermonnikoog, werd uitvoerig in de 
dennebossen op dat eiland naar de soort ge
zocht, doch zonder resultaat. 
Leiden, Rijksherbarium. 

Dr. S. J. V A N OOSTSTROOM. 

Voorkeur. Bij het oogsten van zaden van ver
schillende wilde p'anten in mijn tuin in augus-
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tus-september jl. bemerkte ik, dat de zaden van 
Vogelwikke in sterke mate waren aangetast 
door larven van het kleine snuitkevertje Oxy-
stoma craccae L. 
In Evers dl. II staan a b voedselplantcn voor 
deze snuitkever genoemd: Vogelwikke, Ringel-
wikkc en Boslathyrus. In dl. III met aanvullen
de gegevens staan voorts nog ab voedselplan
tcn vermeld: Zachte wikke. Hegge wikke. Smal-
bladwikke en Tuinboon, 
In mijn tuin groeiden in de directe omgeving 
van de Vogelwikke óók Ringelwikke en Heg-
gewikke. op een afstand van resp. 1 en ca. 5 
meter. 
Evenals de Vogelwikke, die ongeveer % m3 
groot was, waren ook de beide andere wikken 
tot forse exemplaren uitgegroeid. Ook zij had
den in genoemde tijd zaden gevormd. 
Het merkwaardige was nu, dat noch aan de 
ringel-, noch aan de heggewikkeplant ook 
maar één peul voorkwam, waarin zich de lar
ven van de snuitkever bevonden. Van de 
vogelwikkeplant, waaraan enkele honderden 
peulen werden geteld, konden met moeite 
8 gave zaden worden geoogst, 
In mijn tuin deed Oxystoma craccae in elk ge
val zijn naam eer aan, P, ZONDERWIJK. 

Resolutie. De leden van de Nederlandse 
Jeugdbond voor Natuurstudie in District Vil 
(Zuid-Holland-Zuid), in vergadering bijeen op 
17 november 1956 te Rotterdam, ten zeerste 
geschokt door het dreigïnde tekort aan natuur
en recreatiegebieden binnen de grenzen van het 
District, besluiten door middel van deze reso
lutie mede te delen, dat: 
Ie. het District en speciaal Afdeling Dordrecht 

zich zeer verontrusten over een dreigende 
algehele inpoldering van de Brabantse 
Biesbosch; 

2c. het District en speciael Afdeling Voorne, 
Putten & Rozenburg zich verontrusten 
over het steeds toenemende gebrek aan 
natuur- en recreatiegebieden, met name 
ten gevolge van: 
— de plannen voor het natuurreservaat 

„De Beer" en het Brielse Gat, 
— de toekomst van het natuurreservaat 

„De Scheelhoek ", en 
— de plannen tot de aanleg van een weg 

door het zuidoostelijke duingebied van 
Voorne naar de toekomstige Haring-
vlietdam. 


