
Wilde ridderspoor. De akkeronkruiden zijn op hun 
retour. Hoewel de onkruiden d.m.v. eggen en 
schoffelen bij gebrek aan en duurte van arbeids
krachten thans beslist niet intensiever worden be
streden dan vroeger, loopt het aantal soorten 
kwalitatief toch sterk terug. Als belangrijke oor
zaak hiervoor is het spuiten met chemische be
strijdingsmiddelen (herbiciden) van de laatste tijd 
te noemen. Hierdoor verdwijnen niet alleen de 
Korenbloemen en Klaprozen, maar vooral ook de 
zeldzamere soorten. 

Het kan dan ook tot vreugde stemmen, wanneer 
men plotseling op een akker komt, waar nog wèl 
heel wat langzamerhand zeldzaam geworden soor
ten voorkomen, zoals Eironde leeuwebek, W^ilde 
weit, Doffe ereprijs. Naakte lathyrus, Muize-
staartje. Glad biggekruid e.d. Tot de zéér zeld
zame behoren deze — het normale verspreidings
gebied in aanmerking genomen — gelukkig nog 
geen van alle. 

Een soort die ongetwijfeld thans wel tot de zeer 
zeldzame akkeronkruiden behoort — en waar
schijnlijk altijd in Nederland vrij zeldzaam is ge
weest — is de Wilde ridderspoor (Delphinium 
consolida L.). In De Levende Natuur heb ik alleen 
in de Ie jaargang van 1897 een opgave van het 
voorkomen van deze plant gevonden. Heukels 
geeft daar op p, 200, onder de Ranunculaceeën in 
zijn „Bekende groeiplaatsen der tot bijgenoemde 
familiën behorende Planten", de volgende groei
plaatsen op: in korenvelden, omgeving Nijmegen, 
Mook, Tiel, Arnhem, Zutfen, Utrecht, Cothcn e.o., 
Wassenaar. Den Haag. Hoek (Z.-Vl.) en ten
slotte in Deventer en Leiden adventief. 
LI begrijpt, dat het een ware ontdekking voor mij 
was, toen ik deze zomer in een roggeakker van 
enige ha grootte in de omgeving van Lobith (geen 
geannexeerd gebied) een mooie gelijkmatige be
groeiing met deze prachtige ridderspoor aantrof. 
Bij informatie bij de betreffende landbouwer bleek 
mij. dat hij deze plant jaar op jaar in zijn akkers 
met wintergraan heeft, maar haar beslist niet als een 
schadelijk onkruid waardeerde (hoe zou het ook 
kunnen!). Daar ook de andere onkruiden niet in 
hoeveelheden voorkwamen, waardoor het gewas 
te veel concurrentie zou ondervinden, werden dan 
ook geen bespuitingen in wintergraan uitgevoerd. 
Voor degenen, die plantensociologisch geïnteres
seerd zijn, geef ik hierbij de opname met 22 soorten, 
die ik ter plaatse maakte. De begroeiing duidt erop, 
dat wij hier te maken hebben met een zeer vrucht
bare, vrij stikstofrijke akker met tevens een goede 
kalktoestand en vochtvoorziening. 

Datum opname: 19-7-'58 ( Z 58018). 
Plaats: Ossenwaard bij Lobith—Herwen. 
Grondsoort: zware zavel. 
Bemesting; hoofdzakelijk met kunstmest. 
Gewas: rogge in de aar. 
Grootte proef vlakte: 10 x 2 m langs oostrand ± 
in midden van perceel van ± 2 ha grootte. 
Bedekkingspercentage onkr.: ca. 30 %. 
Soorten, waardering en fenologische ontwikkeling: 
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P. ZONDERWIJK. 

Vaal stormvogeltjc (Occanodroma leucorrhoa). Op 
29 oktober |L s avonds vond de heer G. B. van 
Dijk Jr. op een landweg aan het Oosteinde in de 
gemeente Waarden (Z.H.) een Vaal stormvogcltje. 
Door een jeugdlid van de „Natuurbeschermings-
wacht Woerden" is het blijkbaar verdwaalde 
vogeltje verpleegd. Het werd met kleine stukjes 
vlees, nu en dan gedrenkt in halitran, gevoerd. Op 
6 november werd een vergeefse poging gedaan 
het vogeltje aan het Scheveningse strand in zijn 
element te brengen. De volgende dag echter glipte 
het diertje uit de hand van zijn jeugdige verzorger, 
vloog pijlsnel zeer hoog de lucht in en verdween 
in zuidoostelijke richting. 
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