-16DE ZACHTE WINTER 1974/1975
Klimatologisch gezien beleefde we deze winter een "hittegolf". De temperatuur
was 5-7o C boven normaal. De prachtige voorjaarsachtige zondagen in januari en
februari liggen nog vers in het geheugen.
Zachte winters kwamen vroeger ook voor. De winter van 1917/1918 bleek zo'n
extra zachte winter te zijn. In "De Levende Natuur" is Thijsse uitvoerig ingegaan op deze winter. In latere afleveringen van dit tijdschrift volgende uit
het gehele land eigen waarnemingen.
In de winter van 1917/1918 bloeide de volgende planten gewoon door. Madeliefje,
vroegeling, klein kruiskruid, vogelmuur en straatgras. De blaadjes van de liguster waren nog steeds niet afgevallen.
Egel, eekhoorn, bijen, dwergvleermuis waren op 22 december 1917 nog regelmatige
gasten.
Op 21 december 1917 zong winterkoning, roodborst, heggemus, zanglijster, boomleeuwerik en pimpelmees. De grote lijster liet zijn alarmroep wel horen maar
zong nog niet. Vlak voor nieuwjaar 1918 zong de vink, de merel zong op 11 januari 1918 en het winteraconietje bloeide. De hazelaar bloeide op 6 januari en het
peperboompje een week eerder.
In de winter 1917/1918 hebben graspiepers overwinterd. Dit waren de bevindingen
van Jac.P.Thijsse.
Uit Venlo kwam een bericht, dat op 8 en 10 januari 1918 de volgende planten nog
bloeide of alweer bloeide.
Vogelmuur, klein kruiskruid - madeliefje - fluitekruid - bingelkruid –
tuinwolfsmelk - kroontjeskruid - herderstasje driekleurig viooltje maagdenpalm - grote brandnetel - straatgras - hazelaar - spurrie - overblijvende hartbloem - hoenderbeet - witte dovenetel - en paarse dovenetel.
Uit Hilversum kwam een melding van op 27 december 1917 de zang van de grote lijster was
gehoord.
Ik zelf heb ook aantekeningen bijgehouden van de winterperiode. Ik kwam tot de
volgende resultaten.
Kieviten zijn niet weggeweest. Een Scholekster was een vrij algemene gast.
Op 4 januari bloeide bij de begraafplaats de dagkoekoeksbloem nog. De gaspeldoorn langs het rijwielpad in de Noordduinen begon omstreeks eind november
te bloeien en bloeit nu nog. In december bloeide in de Noordduinen de brem
en op een zonnig plekje bij de begraafplaats een gouden regen.
2 januari zong de koolmees en op 6 januari de eerste zachte toontjes van de
merel.
In mijn achtertuin bloeit bernargie nog steeds.
9 januari zingt de roodborst en op 10 januari de eerste bloei van het winteraconietje.
11 januari: Sleutelbloem bloeit en op 12 januari staat speenkruid
langs de slootkant bij het vogelasiel in volle bloei. De narcissen staan 10-15
cm boven het dek.
12 januari: Aan de binnenduinrand bloeit witte dovenetel en dagkoekoeksbloem,
fluitekruid schiet de grond uit en de kamperfoelie heeft alweer blaadjes.
De mussen "vechten" alweer.
15 januari een winterse hittegolf met temperaturen van 12-15°. Crocussen in
volle bloei en narcissen in knop. Eerste zang van de zanglijster; heggemus,
winterkoning, roodborst en veldleeuwerik zingen volop. Boksdoorn heeft blaadjes.
23 januari bloeit langs de Gooweg prunus en krenteboompje, in de wegberm een
pluk bloeiende hoenderbeet.
27 januari: De ribes heeft bloemtrosjes en de zuurbes staat in knop.
1 februari bloeit vroegeling en kleine veldkers.
8 februari de wulp gehoord, voorjaarshelmbloem bloeit in berm bij begraafplaats.
In de periode 20/2-25/2 stopt de groei iets door zware nachtvorsten.
22 februari wordt een veldje narcissen in Noordwijkerhout gekopt.
15 februari wulp zingt in de AW-duinen en in de Noordduinen de boomleeuwerik.
1 maart een zeer vroege waarneming van een zingende boompieper op De Blink
en op 8 maart zingt de vink en Geelgors langs de Kapelleboslaan.
Langs de Koepelweg schijnt een tjiftjaf de winter daar doorgebracht te hebben en in de Zuidduinen kwamen regelmatig waarnemingen van roodborsttapuiten.
U ziet een rare winter.

