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M E 1 — 15

JUNI.

UIT EEN DAGBOEK VAN
17 Mei. Gele Raat (Rhinantlius major) bloeit in overvloed,
Wollegras (Eriophorum angustifolium) hoeft rijpe vruchten.
Kardinaalshoedje bloeit en wordt druk bezocht door kevers,
waaronder eenige grooto Elateridae. Eiken bloeien, de groote
gele brem (Sarothamnus vulgare) is in 't volst van zyn
bloei. Jongen van Merel zyn al vlug.
18 Mei. Spotvogeltjes (Hypolais icterina) zingen sinds
eenige dagen in 't Vondelpark, houden zich bij voorkeur
in berken op en zitten bijna nooit in booraen, hooger dan
een meter -of acht. In 't nachtegaalshoekjc kon ook wel
een zwartkop-grasmusch zitten.
20 Mei. Op eon plek, waar veel smeerwortel, bloeit, wemelt het van hommels (Rombus terrostris en B. lapidarius)
die allo zonder uitzondering op wettige wyze de honing
inzamelen.
21 Mei. Tulponboom staat geheel in blad; Catalpa bloeit,
vlier begint; kamperfoelie, lysterbos, sneeuwbal én sering
zjjn op hun prachtigst.
23 Mei. Bryonia dioicia £ (heggerank) bloeit en wordt
behalve door honigbijen en hommels (B. agrorum) veel
bezocht door bohangersbütjes. (Megachile centuncularis.)
26 Mei. Honigbyen verzamelen in, de vroege morgen
al vliegende stuifmeel uit do ver vooruitstekende meeldraden van een tamme kamperfoelie, wat buitengewoon aardig
is om te zien. Aau de honig kunnen ze natuurlijk niet
komen. Paardebloem raakt uitgebloeid.
28 Mei. Een musschenpaar broedt voor de tweede maal.
Een enkele plant van reigersbek (Erodium cicutarium) beslaat een kring van anderhalve Meter in middollijn: de
snavels van de vruchten ervan zyn 5—7 centimeter lang.
Papavers bloeien prachtig, maar er is geen enkel insect
op te zien.
29 Mei. Mieren zyn in de tuin druk aan 't sjouwen met
zaden van stinkende Gouwe (Chelidonium majus), vast
wortelige Ilelmbloem. (Corydalis solida) en van Anemoontjes.
Anemone nemorosa).

1896.

3 Juni. Bij Bloomendaal in een boschkuil onder eiken
en beuken veel Scrophularia vernalis in prachtige exemplaren; Anchusa officinalis en braamsoorten bloeien. De
Aristolochia's achter Klein Zomerzorg staan in volle bloei;
de meeste bloemen zitten vol vliegjes. De Duinroos vormt
een wit kleed op 't duin; verder bloeien Polygala en zeer
talrijk de Bremraap van 't Walstroo (Orobanche Galii).
Listera Ovata bloeit druk, maar tevergeefs zoek ik er op
naar zijn insecten. (Grammoptera is anders in do duinen
niet zeldzaam). Kieviten, Tureluurs, Grutto's en Wulpen
maken een verbazend misbaar.
5 Juni. Paardebloemen met bandvorming vertoonen alle
toch neiging om hun platte bloemstengels weer rolrond te
maken. Dat doen zo op tweeërlei manier: sommige doen
net, alsof zo van binnon opgeblazen werden, andere probeeren een kring te vormen. Dit alios geeft aanleiding tot do
gekste verwringingen.
7 Juni. Wilde wingerd bloeit en lokt natuurlük ook al
honigbyen. Van hommels komen al veel kleine werksters
voor. Populierbok (Saperda Carcharias) gevangen in holle
knotwilg.
8 Juni. Jonge ooievaars doen vliegkunston, zwermen
jonge spreeuwen zijn er al lang. De koekoek roept nog.
I I Juni. Plompen bloeien overvloedig. Fonteinkruid (Potamogeton nitensi begint ook. Boschbessen zijn al heerlijk
rijp, ook wilde aardbeien. Do slangenwortel bloeit, waterklaver is al büna gedaan.
14 Juni. De oeverzwaluwtjes in de Haarlemmermeerpolder hebben al jongen, maar die zijn nog kaal en hulpbehoevend. De kolonie heeft veel last van ratten. Do nestgangen liggen byna horizontaal. De zwaluwtjes bij Ouderkerk a'd Amstel bouwen hun gangen naar 't achtereind
toe opwaarts hellend. Jonge geelgorzen vliegen.
JAC. P. T H U S S K .

R UPSENKALENDER.
(Vervolg van blade. 46).
Evenals we de eerste maal met de Lente gedaan hebben,
geven we nu ook eerst eene reeks van rupsen, die den
geheelen zomer door te verzamelen zyn en daarna van elke
maand afzonderlijk.
/OMES (Juni, Juli, Augustus).

Vanessa Lo L.
Doornrups als de voorgaanden. Zwart met witte stippen.
Groote brandnetels — Hop

Vanessa C-album L.
Half oranjekleurig en verder wit met dito doornen. Aan
de zyden bruin.
Brandnetels — Olmen — Aalbessen — Hop

RHOFALOOEBA—Dagvlinders.

Vanessa urtivae L.
Doornrups. Zwart, geelgestreept.
Brandnetels.

Vanessa polychloros L.
Vuilgrijs en bruin, met gele zijdestrepen en dito rugstreep.
Bruine doornen.
Wilgen — Olmen — Kspon — Ooftboomen: Kersen — Peren.

Vanessa cardui L.
Zwartgrijs, geelgestreept of met dito stippen. Geelgedoornd.
Distels — Brandnetels — Duizendblad — Kliswortel — Malvasoorten.

Vanessa Antiopa L.
Zwart met zwarte doornen, hoogrood gevlekte rugstreep
en witte stippen.
Wilgen — Berken — Populieren : v. n. Espen

Fanessa Atalanta L.
Grondkleur wisselt af tusschen groonachtig geel, bruinrood
of vleeschkleurig en zwartachtig. Aan beide zijden eene ry
halvemaan-vormige gele vlekken en gele doornen.
Brandnetels (in te zamen gesponnen bladoren) — Tuinmalva.

Pieris brassicae L.
Blauwgroen. Op den rug en aan de züden gele strepen.
Overal met zwarte stippen en dito haartjes. Zwarte kop.
Alle koolsoorten — Mosterd — Nachtviooltjes — O -I. kers.

Pirns rapae L.
Dofgroen met gele zijdestrepen. Gele stippen aan de zyden.
Koolsoorten — Rapen — Rammenas — Nacht viooltjes — Knoflook —
Reseda — enz.

Anthocharis cardamines L.
Blauwgroen, witachtig gestreept.
O -I. kers — Waterkers — Tuinmosterd —- Tascbjeskruid.

Papilio Machaon L.
Aanvankelijk zwart met roode doorntjes en eene witte
vlek op den rug, later groen met zwarte ringen, die bruinrood gestippeld zijn.
Fenkel — Rapen — Karwij — Peterselie — Selderij — en and. Schermbloemigen.

Melitaea cinxia L.
Zie April.

Rhodocera rhamni L.

Zie Mei.

