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Vondsten en waarnemingen in 't afgeloopen jaar» 

De maandolijksche lijsten van den heer Thijsse en de 
groeiplaatsen van den hoor Heukels — ziedaar zaken, die 
ik telkens nog eens van voren af aan nalees, ' t Brengt je 
zoo al je eigen ondervindingen weer voor den geest. 
En daarom wil ook ik uit mijne aanteekeningen over 1897 
iets ten beste geven. 

De „voorhoede van Flora's leger," als Sneeuwklokjes, 
Vogelmelk, Draba verna, enz. kan ik met stilzwijgen voor-
bygaan, omdat daarover in ons tüdschrift al heel wat te 
vinden is. Ik val dus maar met de deur in 't huis: 

Zondag 'M Mei- Ik zat, zooals ik wel meer deed, in 't 
water van myn aquarium te turen naar alles, wat er in 
loefde. Het was een echt brokje natuur. — De groote 
zwarte Hydrophilus trappelt traag door 't water; de gerande 
ligt stil tegen eene waterplant en de zilveren schubben der 
stekelbaarsjes glinsteren als diamanten in den zonneschün.— 

Vooral van één stekelbaarsje had ik plezier, ' t Was 
kleiner dan de andere en gemakkelük te kennen, doordat 
de twee buikstekels niet wit, maar vuurrood waren, 't Werd 
zoo mak, dat het een stukje vleosch of worm van mün 
vinger aannam. „Och, daar steekt niets achter; 't becstji' 
had honger on was vormotel genoeg, om voor die vingor 
niet to vreezen!" hoor ik iemand zeggen. — En toch vond 
ik hot aardig. — 

De waterspin rust uit in haar luchtkasteel on de water-
plantjos wiegelen zacht op en neer, als een vischje hou 
vlug voorbüschiet. 't Gelukt alles vrede! 

Maar wat schiet daar voorbü 't glas? 't Is een rugzwem
mer. De vier voorpooten uitgespreid, als wildo hü alles, 
wat er tusschcnkomt, omhelzen, schokt hü door 't water; 
naar den bodem. Maar dan bemerkt hü loodrecht boven 
zich mijn aardig stekelbaarsje. De lange, samenklappondo 
roeiriemen worden buiten dienst gestold en gedreven door 
de zooeven aan het oppervlak verzamelde lucht, stügt het. 
dier loodrecht omhoog. Plotseling omvatten de vier grüp-
armen den kop van 't stekeltjo, dat, geen gevaar duchtend, 
zich stil lag te zonnen met de oogjes aan de oppervlakte. 
Het wentelt en kromt zich en schiet vooruit, zoodra het 
zich voelt aanvatten alles vergeefs. De rugzwemmor 
heeft de eenige plaats gekozen, waar hü zonder gevaar 't 
visclye kan aanvatten. Met de vier voorpooten (de achter
ste ledematen hangen hem slap langs 't lüf) omklemt hü, 
den kop en drukt de kieuwen dicht. De spies, dat vroeso-
hjke wapen vooraan den kop van den rugzwemmer dringt 
door de kieuwoponing in de kieuwen door. Eenige mislukte 
pogingen, om adem te halen en eene angstige staartbewe-
ging uitgezonderd, geeft het stekeltje alle verdediging op. 
De rugzwemmor zuigt het bloed uit de kieuwen, merk
waardig juist de bloedrükste plaats; hier kunnen hem ook 
de krampachtig op- en neergaande stekels niet bereiken. 

Dit alles had vüftien tellen geduurd. Ik licht het glas van 't 
aquarium op en het volgende oogenblik weg is de boots
man! Maar mün arm stekelbaaisje zwemt moeilük en op züde 
voort. Hü zal züu ongeluk niet overleven. In doodsangst 
schiet hü verbazend snel door 't water,. steeds op züde. 
Daar komen drie, vier groote stekels aangezwommen. Zü 
verbeelden zich, dat hun kameraad een wormpje heeft 
gepakt en er zich mee uit de voeten wil maken. Zü willen 
ook hun deel van 't lekkere hapje en buten werktuigelük 
naar den bek van hun soortgenoot. Maar ' t is, alsof ze 
bomerken, wat hun klein makkortje lüdt en ze zwemmen 
zachtkens heen. — 

Hot ongelukkige diertje beweegt zich niet moor. Met 

den kop tegen 't zand, de stekels angstig trillend, bluft het 
liggen en probeert nog adem te halen. Maar vergeefs. Een 
schok doortrilt het glinsterend lichaampje, de stekels rijzen 
op, de bek wordt wüd geopend en nooit zal het vlugge 
vischje door züne levendige bewegingen, mfln aquarium 
meer opvroolüken. 

Ik had zonder een woord te spreken, met gespannen 
aandacht, het geheele drama gevolgd en stond nu op om 
heen te gaan. En toen was ik boos; boos op müzelf, dat 
ik mün klein diertje niet eerder verlost had en op den 
rugzwemmer. 

Een half uur later is, zie ik de gerande bezig, zich aan 
het doode lichaampje te vergasten! — 

8 Juni. Tocht naar 't rietland. Overal rupsen van Lasio-
campa potatoria. Ik pakte er een paar mee om te kweeken. 
Daartoe nam ik een comostiblesflesch met een laagje water 

op den bodem. Hierin zette ik 't voedsel: riet. Dat bleof 
dan meteen, daar 't in 't water stond, frisch. Maar de rup
sen hebben zelf ook water noodig, om te drinken; 't geen, 
hun harde kost in aanmerking genomen, wel te begrijpen 
is. Nu is 't iedereen bekend, hoe spoedig de meeste andere 
rupsen verdrinken. Maar wat deden do potatoria's? Zo 
lieten zich maar pardoes van 't rietblad afvallen en kwamen 
dan, volgens de wet der zwaartekracht, in 't water terecht. 
Geheel onder gingen ze evenwel niet, dank zü hunne bruin
achtige haren, waartusschen zich a la pikzwarte watertor 
een groote hoeveelheid lucht ophoopt, die hun belet te 
zinken en 't lichaam als verzilvert. Dan staken ze den kop 
in 't water en, hadden ze hun dorst gelescht, dan rukten 
en zwaaiden onze sinjeurs net zoo lang met kop en voor-
lüf, tot ze een' rietstengel te pakken hadden, waarna ze 
zich, alsof ei' niets gebeurd was, naar deszelfs bovenver
diepingen begaven. 

Eens vond ik op een morgen twee rupsen geheel onder 
water op don bodem dor flesch liggen,. Zo werden or 
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echter met oen üZ6rdraadje uitgelicht, in de zon gelogd en 
zie, na een uur waren ze zoo gezond als oon potatoriarups 
maar wezen kan. 

Ik heb nog vergeten te zeggen, dat de rups, als men 
haar van een blad nemen wil, zich dadelijk in 't water 
laat vallen. 

Dan zitten nog in 't riet die kleine, mooie, geelgoringde 
rupsen van dat kleine, mooie, rood en groene vlindertje met 
zwart lichaam, (Zygaena' filipendulac L.), die zich in gele, 
parkamontachtigo hulsels verpoppen. 

Verder vliegen natuurlijk Ino's (zie: door hot Rietland) 
en zelfs de Koninginnepago. 

Veenbos (Vaccinium Oxycoccus L.) bloeit rük met echte 
bessenklokbloempjos. Ook de grasachtige Trigloohin vindt 
tusschen 't veenmos zü'ne standplaats. Lysimachia thyrsi-
flora draagt er zijne gele bloemen dicht opeengodrongen in 
de bladoksels; 't lijkt wel een hoofdje, maar 't is een tros. 
Zün verwant Vulgaris staat er broederlük naast, maar die 
heeft gele bloemen in siorlijko pluimen; gele fakkels in 't 
groene riet. De Typha's, hoewel 2 M. hoog, bloeien nog 
niet. De Orchideën zijn behoorlük vertegenwoordigd. 
Orchis latifolia en incarnata in honderd kleurverscheiden-
hodon; soms niet te onderscheiden door de vele overgangs
vormen. Dan de. zedige, groengele Sturmia Loesellii met 
twee bladen aan den voet van den stengel en een aardig, 
opwipbaar mutsje boven de stuifmeelklompjes. De forsch 
ontwikkelde Platanthora's bifolia hebben pas bloemknoppen 
evenals Kamperfoelie. Dat alles staat uitgestald op een 
mollig tapijt van veenmos en nog niet bloeiende Drosera, 
geschakeerd door de alleraardigste blaadjes van Waternavel. 
Ziedaar, zoowaar een plantje kraaiheide, stellig hierheen 
gevoerd met 't slik aan de pooten van jonge moerasvogels, 
die overal vliegen en schreeuwen. Moerasviooltjes waren 
uitgebloeid, maar vormden flink zaad van cleistogame 
bloemen. 

10 Juli. Galla palustris bloeit in de Utrechtsch-Hollandsche 
veenplassen, omringd door allerlei varens en de gewone 
moorasorchidoön : bü de Geldersche Koos (Viburnum Opulus) 
steken de als uit roomwit papier geknipte onvruchtbare 
bloemen prachtig af togen 't groene loof; roode waterbezie, 
(Gomarum palustre) en Scheeren (Stratiotes) bloeien, even
als gele en witte plompen, lisch, Utricularia en alle gewone 
moerasplanten. 

Van al deze vondsten maakte ik een veen terrarium. In 
veenmos kwamen de Drosera's, Platanthora's en andere 
Orchideën enz. te staan. Nu werd dat altüddurende henge
len met potloodpuntjes, grassprietjes, enz. naar stuifmeel
klompjes, hoe belangrijk overigens, op den duur wat saai 
en o, zoo gaarne wildo ik den dienst eens laten verrichten 
door echte, levende hommels en büen. Op een mooien dag 
ging ik er dus eens op uit, gewapend met reageerbuisjes, 
enz. Ik ving er een tiental, meerendeels verschillende 
hommels en bijen. Onderwü'l had ik ook gelegenheid hen 
met stuifmeel en honig bezig te zien. Ik deed ze zoolang 
in een grooter fleschje bü elkaar; ze waren nog al wild, 
vooral in ' t licht. De arme beestjes werden geplaagd door 
kleine vleeschkleurige müten. 

Nu heb ik hommels genoeg, spoedig huis- en terrarium-
waarts! Maar die moet ik nog even hebben, dat's een groot© 
en wat vliegt die op een gekke manier! Een eind verder 
strijkt hij neer, nota bene in 't gras. Gezocht, gevonden! 
spoedig 't buisje over hem heen! Die is beet!.— Daar 
begon opeens zoo'n raar, regelmatig gepiep, dat ik haast 
het buisje uit mün handen liot vallen. Ik dacht, dat ik 
den hommel knelde en 't buisje inplaats van over hem heen, 
op zün hjf had gezet. — Het gepiep hield aan. Ook 
bevreemdde het mij, dat de hommel niet in 't buisje op

vloog. zooals ze toch gewoonlijk doen. Toen ik echter 
goed keek, merkte ik, dat er een kever onder 't buisje zat 
en wel een doodgraver. Nu was 't gepiep te verklaren, 

Hoe dat toegaat, kun je precies lezen 
V w ^ in elk dierkunde-book. 

• ^ J ^ L ut* Toen ik hem bekeek, zag ik, dat 
A ^ ^ ^ t / hij hevig door mijten geplaagd werd. 
jcaffifei en wel door twee soorten tegelijk. 

-wy^yjWBvVw-^ Onder aan 'i borststuk zaten een 
y^^S\ tiental onbewegelijk op een hoopje en 
V ™ J behalve die, marcheerden er nog eenige, 

Jf vfr die veel op de hommelparasicten ge-

Doodgraveï. l e k e l 1 ' 0 V e r ^ n l i c h a a m -
(Necrophorus vespills). ^ e i n d J e v e r d e r z a g e n w e ^ 

een doodgraver vliegen ( t was bij 
Sloterdijk), maar die konden we niet machtig worden. 

Thuis gekomen waren 9 mijner büen dood en één lag op 
sterven. Zü hadden elkaar in hunne ontvluchtingswoede 
doodgestoken. De op sterven liggende ging ook spoedig 
den weg van alle bü'en op. Ik had ze ook niet bij elkaar 
moeten doen. Er schoot nu niets anders over, dan ze 
voor de verzameling op te prikken. - -

12 Juni. In een veenland, op anderhalf uur afstands van 
Amsterdam groeien tusschen Drosera, Orchis latifolia en 
Incarnata prachtige Platanthora's, waarvan er een 47 c.M. 
hoog is en de bloomtros alleen 13,5 c.M. meet. — 

Ik had van mijn tocht door de veenplassen twee jonge 
PÜlkruidplantjes meegebracht om te kweeken. Ik zette ze 
in een pot met klei en water. Maar ze gingen steeds 
achteruit. Blad na blad verdorde, doordat de steel knakte. 
Eindelük zag ik wat do oorzaak van dien ramp was. In 
den wand van den broezen stengel was een rond gaatje. 
zoo groot als een speldenknop. Ik spleet den stengel in 
de lengte open en daar lag een groen rupsje in 't weefsel. 
Zoo vond ik er nog wel tien. Eindelük hield de plaag op. 
Ik had echter een aangestoken stoel met de rups in een 
doosje overgebracht, 't Beestje -verpopte zich in wit spinsel 
en er is een mooi, geelbruin motje te voorschijn gekomen. 

19 Juli. In den Alkmaarderhout honderd soorten rupsen 
en vlinders. By Heilo albino's van Erodium cicutarium. 
Verder een weiland, dat verleden maand rood geweest is 
van Orchis Morio, latifolia on incarnata. Verleden jaar in 
den bloeitüd een prachtig gezicht. 'Nu alle vruchtdragende 
stengels. In de wagensporen en tusschen 't grint op den 
weg telden we een dozün stengels met vruchten van Orchi
deën. In de slooten bü Egmond: Egelskop, Fonteinkruid, 
Zwanebloem. In de duinen een duinpan, zeer moerassig, 
met waternavel enz., waartusschen Epipactis palustris en 
de prachtige Gymnadenia conopsea, van wier liefelüke geur 
de heele pan doordrongen was. En dan niet te vergeten: 
Parnassia. In de duinen en aan ' t strand: Zoeraket (Cakile 
maritima.) Bü Egmond binnen aan do duinvoet een gele 
zoom van 2 M. hooge St. Theunisbloeinen (Oenothera 
biennis.) 

Den volgenden dag bedelde ik uit de keuken twee spoel
kommen, waarin de uitgestoken Parnassia, Epipactis en 
Gymnadenia smaakvol gerangschikt werden. Ik zette müne 
miniatuur-duinpannen voor 't open raam. De herfstvliegen, 
die stekers, zün juist gearriveerd en veroorzaken veel last 
met hun verdrinkings-zucht in melkkannen en theekopjes. 
Vele gonzen om mün buit en proeven van de honig uit de 
schoongevormde honigklioron van Parnassia. Ook lusten 
ze wel Epipactis en Gymnadenia-nektar, maar de laatste 
kunnen ze natuurlijk niet bereiken. 

Daar zit toch zoowaar eene vlieg zijn snuitje in eene 
Gymnadeniaspoor te wurmen. En kijk, hü heeft al twee 
gekneusde polliniums op zün kop. Hij heeft dus bevruch-
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tingsdionst verricht, zonder in honig uitbetaald te worden. 
Om 't aardige goval werd hü gevangen en opgezet. Dat 
Epipactis druk vliegenbezoek had, zal ik maar niet eens 
melden. 

Mijn oudste Parnassiabloem verdorde en toch schrompelde 
't vruchtbeginsel ineen, inplaats van naar behooren te rüpen. 
Toen ik 't opende, zat het vol met vier witte larijes. Ik 
heb ze opgezameld, maar ze wilden niet meer eten. Ik 
weet dus niet wat 't waren. 

24 Juli. Excursie naar Haarlems omstreken. Behalve de 
gewone Haarlemmers alweer albino's van Erodium cic. in 
de Elswoutsche laan. Ze zyn echter, jammer genoeg, niet 
mee te nemen. Terstond na 't plukken vallen de bloem
blaadjes af. Over den weg voor Kraantjelek marcheert 
een mooie zwart en wit gemarmerde duinkever. Koekoeks-

Drunkever. (Julikever). (Polyphylla fulls). 

bloemen strooien zaden. Langs een duinmeertje: Epilobium 
palustris en Moeras-vergeet-mü-niet (Myosotis palustris) met 
mooie, groote bloemen. Kondom den Blinkert overal: Keseda 
lutea, bezocht door tallooze insekten. In de duinen: wilde 
roos (natuurlijk met bottels,) salomonszegel en asperge, 
beide met groene bessen. « 

11 Aug. Wandeling naar Muiden. Aan den spoordük in 
de Watergraafsmeer heeft Viola canina ellelange wortels 
en honderd vruchten, te wüten aan cleistogame bloemen, 
ook bloeiend: heide en Campanula. Bü de brug over 't 
Merwedekanaal talrüke peloriön van Linaria vulgaris. Langs 
den zuiderzeedük terug. Massa's vUegende mieren, die hun 
bruiloftsvlucht houden en onze hoeden en kleeren voor 
feestterrein aanzien. Groene sabelsprinkhanen, allerlei uilen, 
enz. En dan iets prachtigs: langs 't riet aan de buitenzü 
van den dük een dichte zoom Heemst (Althaea officinalis) 
met haar talrüke schoone bloemen en zachte bladen even-
mooi wel ab de verwante Stokroos. 

26 Augustus. De dikke Epipactisvruchten barsten aan 
drie zijden open en laten hun zaden vallen. Bewegen do 
Gymnadeniastengels maar even, door den wind büv., dan 
stuift het door de heele kamer: alles fijn zaad. Onder de 
stengels ligt op den imitatie duinpan-grond een laagje fijn 
zaagsel, alia zaad. Af en toe schud ik de zaaddoozen eens 
leeg, om te zien, of ik van 't vooijaar ook Orchideën uit 
zaad kan kweeken. 

De rimpelige Parnassiavruchten barsten van boven bü de 
vier verdroogde stempels in vieren open en bevatten veel 
zaad. 

Heksenkrnid bloeit nog buiten in een bak, evenals 
Scrofularia nodosa. Kookoeksbloemzaden ontkiemen. Do 
bloemen der pelorische Linaria's verdrogen, maar overal 
slaan uit de wortels nieuwe plantjes op. 

Vrüdag 17 September. Parnassia heeft nog een open 
bloem, 't Laatste Epipactis- en Gymnadeniazaad wordt 

door den storm heinde en ver bü wolkjes meegevoerd. 
26 Seeptember. Speenkruid vertoont spitse, groene win

terknoppen. Ze worden bedokt door over elkaar liggende 
schubben. Vele nog niet volwassen Atalanta-rupsen op 
brandnetel, ' t Komt mü voor, dat van 't jaar Atalanta 
sterk vertegenwoordigd is, maar bü wüze van tegenwicht 
zü'n er ook veel meer sluipvliegen en wespen. Uit eeno 
rups kropen twintig larven, die zich plus de rupsenheid, 
inspinnen in reinwit spinsel. Zoo'n nest vond ik vandaag 
op een' brandnetel. Er kwamen gewone sluipwespjes uit. 
Uit eene andere pop kropen op dezelfde wüze als verleden 
jaar met Vanessa Urticae, sluipvliegen. Misschien is 't wel 
dezelfde soort. 

Dinsdag 12 October. Eene Gymnadenia en eene Orchis 
incarnata hebben groene, spitse scheuten, die even boven 
de aarde komen. 

Daar dit najaar nog al rupsenrü'k was, verzamelde ik nog 
verschillende soorten larven. Alleen de voornaamste wil ik 
even opnoemen, daar anders dit opstel al te veel uitgerekt 
zou worden. 

Van den Wapendrager of het Berkontakje (Phalera buce-
phala L.) verzamelde ik een tiental rupsen. Ze zün zeer 
algemeen, geel en zwartgroen gestippeld en gestreept en, 
naar 't my voorkomt, zeer lui. Aan 't uiteinde van een 
wilgetak zit soms eene heele kolonie roerloos bü elkaar. 
Ze houden zich verbazend goed vast, waarom het ' t beste 
is, ze met takje en al mee te nemen. Volwassen zün ze 
groot en dik, wel 6 a 6 cM. lang met groeten zwarten kop, 
waarop eene gele V staat. Onder de aarde veranderen ze 
in eene pop van nog geen 3 cM. lang en in 't voorjaar, 
soms eerst in Juni komt de mooie vlinder te voorschün, 
die op de donkere voorvleugels in de hoeken lichte, donker 
omlyste vlekken heeft, die wel wat op een wapen gelüken. 

Met deze rupsen had ik wel eens last, dat ze geen bladen 
wilden eten, die op den bodem hunner gevangenis lagen. 
Ze moesten altüd takjes met bladen hebben, die vrü rechtop 
stonden. 

Dan trof ik nog in doode vliertakken aan de poppen 
der mooie kleine vliervlinder, waarvan de rups zich 

Vliervlindertje. 

voedt met 't vliermerg en in den door hem uitge
vreten koker verpopt. De poppen werden zeer geplaagd 
door oorwormen. 

Ziedaar een uittreksel uit myne aanteekeningen over 
1897. Misschien zün er onder müne medelezers, die ons 
ook met hunne wederwaardigheden willen in kennis stellen. 

CHRISTIAAN H. J. RAAD. 


