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HILVERSUM.

Ja, Hilversum met zijn heerlijke bosschen en heiden, dat
was het doel van ons uitstapje. Reeds vroeg in den morgen
verlieten we de Amstelstad en spoorden, full speed, naar
't oosten. Vanuit den trein hadden we reeds aardige kijkjes
op de rietlanden tusschen Weesp en Bussum, maar toen
we de heide in 't gezicht kregen, boeide die ons veel meer.
De heerluke heidelucht stroomde hot geopende raampje binnen, en gaf ons reeds een voorproefje van hetgeen ons te
wachten stond. Eindelijk werden we zelfs ongeduldig en
waren blijde dat wij er waren.
We stapten uit en wandelden den kant naar Baarn op,
met links den spoorweg en rechts een beukenhaag, waar
't in 't voorjaar wemelde van zweefvliegen en adela's, die er
den dauw kwamen drinken.
Na een kwartiertje geloopen te hebben staken we links
den spoorweg over, en wandelden de fraaie breede laan in,
welk naar Baarn leidt. Natuurlijk was onze eerste gang
naar 't plekje met de gevelde boomstammen, waar de roode
boschmier in huisde, en het in 't voorjaar krielde van kevers.
De stammen bekijkend en sommige onwentelend, vonden
we mooie boktorren zooals Spondylus buprestoides, Crioce-

(Haltica erucae) namelijk afgegraasde bladeren met larven
en een enkel volwassen insect.
Verbazend veel sluipwespen vlogen hier rond, vaak fraai
gekleurd, zelfs één met zeer langen legboor, wier larve in
boktorlarven leeft, nl. Ephialtes manifestator. Ook snapten
we een kakkerlak (Blatta laponica) een vlug, aardig diertje.
We besloten nu onzen innerlyken mensch te gaan versterken, we zetten ons daartoe onder een Rhamnus-struik
neder en deden ons aan 't medegenomene te goed. We
keken op onzen struik naar de rupsen van 't Citroentje,
doch zagen er geen.
Spijtig gingen we weer aan 't afdwalen, en kwamen op
een plekje te land, dat ons ruimschoots schadeloos stelde,
zoovol als 't er stond met bramen, zandklokjes (Campanula)
en distels. Eerst smulden we van de reeds rijpe bramen en
keken toen eens naar de bezoekers uit de insectenwereld.
We vingen weer verschillende soorten blauwtjes, dikkopjes

Hesperia sylvanus, ongeveer nat. grootte.

Leptura rubra 5, donkerrood.
ongeveer nat. grootte.

Leptura rubra d", geelbruin
ongeveer nat. grootte.

phalus rusticus en Loptura rubrotestacea, en vooral niet te
vergeten de fraaie Carabus catenulatus, een groote donkere
loopkever met violetten rand die ons in de vingers trachtte
te bijten.
Eenige fraaie blauwtjes en vuurvlindertjes lokten ons
naar een open plekje, begroeid met heide en zandklokjes.
Al jagende op deze vlindertjes zochten we verademing
onder 't heerlijk koele dennendak, en soms uitglijdend op
de gladde laag dennennaalden, doch genietend van do
gezonde dennenlucht, wandelden we tusschen de met mos
begroeide stammen, tot we terecht kwamen in een uitgestrekt boschje eikenhakhout, we drongen er dwars door
heen en zagen hier reeds sporen van de eikenaardvloo

(Hesperia thaumas en sylvanus) en de Aardbeivlinder
(Syrichthtus malvae), ook Citroentjes kwamen ons een
bezoek brengen, doch enkel mannetjes, wijfjes schijnen
nogal schaarsch te zijn.
Met leedwezen verlieten we ons fraaie plekje, om 't donkere
bosch in te gaan, een bosch, waarvan de onderste takken
dood waren, verstikt door de bovenste. Niets verstoorde
de indrukwekkende stilte dan het gegons der lastige vliegen,
die ons geen oogenblik met rust lieten.
We vingen ze soms als 't te erg werd in onze vllndernetten en verpletterden ze met een gevoel van bevrediging.
Onze voetstappen smoorden in de dikke laag dennennaalden
en op 't laatst werkte de doodsche stilte zoo beklemmend,
dat we blij waren er uit te zijn.
We bevonden ons nu op een zandpad, met links heide
en rechts 't bosch, dat we pas verlaten hadden. Op de
heide vlogen weer allerlei insecten, groote geel met zwarte
roofvliegen (Asilus crabroniformis), bijtjes, en de door zijn

Asilus crabroniformis,
ongeveer nat. groott?.

Ephialthes manifestator, ongeveer nat. grootte.

Conops 4-fasciatus,
ongeveer nat. grootte.

levenswijze merkwaardige hommelparasiet Conops 4-fasciatus
alle druk aan 't honingzuigen. Nu en dan vloog er plotseling een sprinkhaan met blauwe ondervleugels uit de heide
op, soms achtervolgd door een zandloopkever. Ook ontmoetten we een flinke ringslang. Wel een rare plaats voor
een ringslang, doch misschien was er een poeltje in de
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buurt. In de verte zagen we in een dwarslaan fletsrijdors,
en daaropaanloopend bevonden we ons weldra weer op den
weg naar Hilversum. Wo hielden nog even halt aan een
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Cicindela sylvatica,
Cicindela hybrida,
ongeveer nat. grootte.
ongeveer nat grootte.
plekje vol met gevelde boomen, waar een bordje stond
met Art. 461 enz.

N A T ü U K.
We keken echter maar zoo nauw niet en zochten op en
onder de boomstammen met een goed resultaat.
We vonden er namelijk verscheidene exemplaren van
Spondylus buprestoides, ook kwam er één aanvliegen, een
tamelijk zeldzame loopkever (Abax ater) en een dito houtwesp een soort Sirex. Het was nu vrij laat geworden, en
daar we tijdig aan 't station wilden zijn stapten we stevig
door, doch namen in 't voorbljloopen een paartje nonnetjes
(Psilura monacha) mede, welko togen een boomstam zaten.
Troepen wandelaars kondigden aan, dat we Hilversum
weer naderden en weldra waren we aan 't station gearriveerd, tot hiertoe uitgeleile gedaan door de akelige vliegen,
alsof ze ons weggejaagd hadden.
S. LEEFMANS.

Chrysotoxum intermedium, ongeveer nat. grootte.
Zweefvlieg op de heide.
Ocneria monacha ?.
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8 April. Mooi weer, wandeling naar „Het Kalfje." Intuinen
bloeien Crocussen in alle kleuren, sneeuwklokjes hebben
zoo goed als gedaan. Op vette klei bloeit Hoefblad
prachtig; geheele bossen van fijne goudgele bloempjes op
vliezige steelen. Langs een sloot groeit lidsteng (Hippuris
vulgaris (L). Verscheidene leeuweriken zingen ; het is een
onophoudelijk gejubel hoog in de lucht; terwijl men
de zangers alleen dan ziet, wanneer ze uit het gras
omhoog stijgen.
14 April. Met het vischnet naar Diemen. Veel Salamanders
en groote spinnende waterkevers gevangen, ook nog

een buitenkansje n. I. Ranatra Linearis of Staart wants,
een smal dier met lange pooten, on zeer traag in do bewegingen. In den tuin worden Crocussen bestoven door
aardhommels.
18 April. Prachtig weer. In de Watergraafsmeer vliegen
eenige kleine vossen. Allerlei „onkruid" bloeit: doovenetel, paardebloem en hondsdraf met groote blauwe
en paarse bloemen. Viola Canina heeft bloemknoppen.
Veel hommels bestuiven de bloemen. In het aquarium
pronken de Salamanders. In de schemering vliegen veel
vleermuizen in paren, al spelende zooals dagvlinders het
dikwijls doen.
21 April. Aan den Amsteldijk bloeien in 't wild albino's van
het Maartsche viooltje. Thuis iets aardigs ontdekt. Op
de vensterbank staan eenige potten met klimop, dat
zeer veel van bladluizen te lijden heeft. Elk jaar komen
de diertjes weer terug en vooral in de bladoksels zijn zij
in heele kolonies gevestigd. Allerlei middelen zijn reeds
beproefd, doch niets heeft gebaat, maar vandaag heeft

DAGBOEK.
moeder natuur een middel aangegeven, dat beter schijnt
te helpen. Op de klimop op de vensterbank en tegen het
raam krioelt het nu van tweestippige Lieveheersbeestjes,
die ijverig jacht maken op do bladluizen. Alweer een
aardig voorbeeld hoe zelfs in de huiskamer het evenwicht
in de Natuur gehandhaafd wordt I
IflOl.

3 April. Speenkruid heeft nauwelijks nog bloemknoppen.
Iep bloeit. In tuinen staan de crocussen en narcissen

