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geduld der lezers te vergen voor ditmaal eindigen
met den wensch, dat enkele hunner zich door dit
schrijven zullen laten verleiden tot het nemen van
een proef. Experience passe science.
Voorschoten.
G. J, KLOKMAN.
Aantee keningen.
> Doordat de jongo rupsen dicht bij den bodem huizen
kunnen ze onder normale omstandigheden half Mei hun
winterverbiyf reeds verlaten. De overhangende takken van
boomen en struiken verhinderen eene. groote warmteuitstraling gedurende den nacht. Do hoogere, gemiddelde
temperatuur is wellicht een van de redenen, waarom ze
zoo laag bij den grond biyven.
2
) De larven van Meteorus verlaten spoedig na de overwintering de rups. Ze hangen zich aan een stevig draadje
op en beginnen dan een kleine cocon aan het ondereinde
te spinnen, geelgrys van kleur en ter grootte van een
roggekorrel.
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Koen ik het vorig jaar op dien welbekenden weemoedigen laatsten vacantiedag gereed stond,
om Texel te verlaten en Amsterdam weer
op te zoeken, kwam op het nippertje nog een schooljongen aanhollen met een kartonnen doos en de
vraag of ik de rupsen, die daarin waren, ook
gebruiken kon.
Of ik zo gebruiken kon! Het waren halfwassen
rupsen van de Winde-Pijlstraat, mooie, dikke
monsters, die hun gevangenschap zeer philosofisch
opvatten en onbekommerd aten van de bladeren
van de Witte Winde, waarop ze gevangen waren.
In de boeken staat wel, dat die rupsen het meest
gevonden worden op de lieve kleine Akkerwinde
met zijn roodgestreepte bloemen, maar dat dateert
uit den tijd, toen er nog maar weinig Winderupsen
gevonden waren en die zaten dan toevallig op de
kleine plantjes,
Myn pijlstaartrupsen dan waren gevangen op
de groote witte heggewinde, die een aardappelveld
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De beide b e w u s t e p o p p e n verdroogden beide.
) Dr. J. Th. Oudemans deelde mij m e e , d a t hij voor eenige
jaren ook eenige dier cocons h a d gevonden. E é n ervan w a s
zoo doorzichtig, d a t hij bij doorvallend licht de bewegingen
der larven k o n w a a r n e m e n . Voor ze zich g a a t verpoppen,

houdt ze zich, vooral bij verhooging van temperatuur, met
die gymnastische toeren bezig. Ze zet haar kaken vast in
het spinsel der cocon, spant het lichaam als een boog en
slaat na het loslaten der kaken met zulk een kracht met
den bovenkant van het.kopstuk tegen den tegenovergestelden
wand der cocon, dat die dan opspringt en zich soms wel
eenige centimeters in eene of andere richting voortbeweegt.
Deze eigenaardige manier om zich te verplaatsen vindt
men waarschijnlijk niet bij andere inlandsche insecten. Het
zijn er enkele die een zaadkorrel uithollen en zich daarin
bewegende het hulsel doen voortrollen op de wijze van het
betooverde ei, dat uit eigen beweging over do tafel rolt,
omdat er een meikever in rond loopt. En wie heeft niet
gehoord van den man bij Barnum, die in een holle metalen
bol zich tegen een hollend vlak opwerkt? Vergeleken bij
de larve van het sluipwespje is dit echter maar kinderspel,
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de boeken onder de voederplanten opgegeven,
Misschien ligt. het ook aan mij, dat ik niet genoeg
waakte tegen het verwelken der bladeren, wat bij
die balsemien zoo spoedig geschiedt.
Al heel gauw waren het groote en sterke dieren,
en als je ze aanpakte konden ze zich met snelle
kronkelingen en strekkingen heel aardig verweren.
Zooals bij windepijlstaarten gewoonte is, leken er
geen twee op elkander; een was bijna geheel effen
lichtgroen, de tweede was groen met twee gele rugstreepen, bruin met zwart omrande flankvlekken,
een lichtgroene flankstreep en schuin opgaande witte
zijstreepen, de hoorn oranje met zwarten punt. De
derde was donkergroen met zwarte teekening, de
vierde bruin met gele teekening en de vijfde was
helder oranje met zwarte streepen en vlekken en
een grooten, pikzwarten hoorn. Als hij zijn
naschuivers ingetrokken had, leek zijn laatste lid
net een vinnige eenhoornkop met een groot, dreigend
bewenkbrauwd oog en een diepgespleten zwarten

muil. Wanneer ik weer
eens een stuk of tien
VL/
dergelijke rupsen te pakfW/ " " ^ f V
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ken kan krijgen, dan ga ik
"""•
OK probeeren of ze kippen of
kraaien schrik aanjagen. Ik
zou wel denken van neen.
In behoorlijken tijd waRups van de Winde-pyistaart.
ren de rupsen volwassen
en een voor een verdwenen ze in den poreuzen
verpestte, want zooals we nader zullen zien, die
terrariumbodem, waar ze zonder veel moeite zich
plant met zijn mooie, groote, witte klokken is een
een mooi hol om te verpoppen konden fabriceeren,
echt lastig onkruid, In Amsterdam deed ik ze in
Toen de poppen met hun olifanlfenuit eenmaal
een terrarium en voerde ze afwisselend met akkerbehoorlijk hard en bruin waren, heb ik ze aan een
winde, heggewinde en wilde balsemien, maar van
vriend gegeven en verder mijn aandacht gewijd aan
't laatste wilden ze niets weten, al staat dat ook in
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hun voederplant, waar ik vroeger nooit bijzonder
op gelet had en waaraan ik nu allerlei aardige
dingen vond, die jaren geleden al in het Kruidkundig
Archief beschreven zijn, maar waar ik niets van
af wist,
Wel had ik gelezen, dat de bloemen van de
heggewinde haast niet anders bestoven kunnen
worden dan door de pijlstaart-vlinders zelf, en wel
door de windepijlstaart in het bijzonder. Dat had
ik nooit geloofd, omdat er zooveel heggewinde
bloeit en er maar weinig van die vlinders gezien
worden.
Dat laatste is echter alvast niet geheel juist,
want er komen meer windepijlstaarten voor dan ge
denken zoudt, en in sommige jaren, zooals ook
verleden jaar, zijn ze legio. Daarbij komt nog, dat
verscheiden poppen reeds uitkomen in 't eind van
Augustus of begin September, andere pas in Juni
van het volgende jaar, zoodat geregeld gedurende
den ganschen bloeitijd aan de heggewinden pijlstaarten voorhanden zijn.
Ook is wel eens het bezwaar gemaakt, dat de
heggewinde in hoofdzaak een dagbloeier is en dus
niet veel aan die avondvlinders hebben kan, maar
deze bewering is geheel ongegrond. Verscheiden
heggewinde-bloemen blijven 's avonds open, sommige
openen zich zelfs in 't avonduur, en bovendien zijn
de pijlstaarten geen echte avondvlinders, want ik
heb ze vaak op snikheete, zonnige middagen monter
en blij op allerlei bloemen zien zweven. Er is dus
kans op bestuiving genoeg en het is dan ook
volstrekt niet waar, wat nog al eens
beweerd wordt, dat de heggewinde
maar weinig rijpe vruchten of kiembare zaden zou voortbrengen,
Het is gerust de moeite waard,
dat bloeien en zaad vormen van de
winde nog eens opnieuw te onderzoeken en dan zult ge u ook kunnen
verbazen over de velerlei groeiplaatsen,
die deze plant er op na houdt. Normaal behoort zij thuis in heggen en
kreupelhout, waarom zij zich behoorlijk
links windend omhoog werkt om op
geschikte plaatsen haar groote witte
kelken te ontplooien. Is er evenwel
geen kreupelhout, dan vergenoegt ze
zich gaarne met rietstengels of ze
vestigt zich in een aardappelveld, waar
ze in 't geheel niet de hoogte in wil,
maar eenvoudig de aardappelstengels
omstrengeht en overdekt.
Wringing
by een
Een andere maal weer groeit de Windestengel.
plant gewoon tusschen 't gras of wel
ze bedekt uren gaans achtereen de zware steenglooiïngen van onze zeedijken. Het karakter van
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klimpiant is dan geheel verloren gegaan. Wel
slingeren de stengels om elkander heen en zoekt
een enkele top de hoogte, maar de heele plantenmassa ligt vlak tegen de rotsblokken, die ze overdekt met een groen tapijt, waarin de groote, witte
kelken blinken.
En juist daar aan den zeekant, op onze Amsterdamsche Zuiderzee- en IJ dijken brengt de plant
rijpe vruchten voort in overvloed en lederen zomerdag kunt ge -op uw gemak nagaan, welke insecten
de bloemen bezoeken, en welk resultaat dat oplevert,
Al dadelijk treft het u, dat de bloem in volledigheid van ontwikkeling achterstaat bij andere bloemen,
Ja, de honing is diep geborgen en in aanzienlijke

Doorsnee door het onderste deel der bloem, rechts
helmdraad mot shiitharen,

hoeveelheid alleen te verkrijgen voor sterke insecten
met lange tongen, die de vijf holten tusschen de
meeldraden bereiken kunnen. Maar niets belet de
mieren en ander klein grut om af te dalen in den
trechter tot de honingputten toe en daar naar
hartelust te snoepen, al moet er dan ook soms eens
een kopje onder in het suikerwater. Zweefvliegen
van allerlei soort, waaronder in de eerste plaats
de snuitvlieg (Rhingia campestris) en ook vliegen
van andere families doen zich te
goed aan het stuifmeel en bewerken daarbij heel dikwijls kruisbestuiving, welke stellig geschiedt
wanneer de groote vlinders en hommels zich met de zaak bemoeien.
Een nadeel is weer, dat er hoegenaamd niets te bespeuren is van
bescherming tegen dauw of regen,
zoodat ge vaak de witte kelken
halfvol water vindt tot groot detriment van honig en stuifmeel en
van de stempels zelve. Geen wonder dat zulk een bloem naderhand
geen vruchten voortbrengt.
Er is nog iets. Zoodra ge een paar
honderd bloemen onderzocht hebt,
zal het uw aandacht trekken, dat
Meeldraden, aan- <le meeldraden in sommige gevallen
getast door de uiterst kort zijn en ge poogt u
helmknop-zwam. ,
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dan tevergeefs te herinneren of
ge vroeger wel eens gehoord hebt van kortstijligheid
bij Winde, zooals dat voorkomt bij Waterviolier,
Sleutelbloem en Longenkruid. Een blik op de stijlen
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overtuigt u echter, dat dit hier niet 't geval is,
want bij lange of korte meeldraden zijn hier de
stijlen alle van dezelfde lengte,
Het is heel iets anders. Die korte meeldraden
zijn ziek. Ze zijn aangetast door een zwam, zooals
dat acht jaar geleden ontdekt is door prof. Oudemans, die natuurlijk den onverlaat heel spoedig te
pakken had en hem ter waarschuwing van volgende
geslachten heeft beschreven en gedoopt met den
naam van Gloeosporium Antherarum Oud. et Vuyck,
Sedert is er niet veel op gelet, maar verleden jaar
bevonden wij, dat bijna alle bloemen van de Heggewinden langs het Sloter jaagpad er
mee bezet waren.
De kleine Akkerwinde lijdt aan
een dergelijke ziekte. De meeldraden
blijven dan zeer kort en het stuifmeel
wordt totaal onbruikbaar. Het spreekt
van zelf, dat in een streek waar deze
ziekte epidemisch woedt, niet veel
van de bestuiving der winde-bloemen
terecht komt en het komt mij voor
dat de mythe omtrent de geringe
zaadvorming bij de Heggewinde wel
eens ontstaan kon zijn in een regenachtig, vlinderarm, gloeosporium-jaar,
Toen had dus een samenloop van
ongunstige omstandigheden de oogst
doen mislukken, maar dat neemt vol- Bloemknop
strekt niet weg, dat er ook wel eens 'kiein^sch"?-511
betere tijden kunnen komen,
blaadjes.
De verleidelijke omstandigheid in deze is echter
dat de Heggewinde evengoed als speenkruid en
sneeuwklokje zich zonder zaden uitstekend kan
verspreiden en vermenigvuldigen en dat wel op een
zeer bijzondere wijze.
Indien ge in Augustus een boschje doorzoekt,
waar veel Heggewinde groeit, dan zult ge hier en
daar rechte loten zien neerhangen, soms wel van
een meter lang of langer nog. Ze zijn donkergroen,
lijnrecht, zonder de minste kronkeling en vertoonen
slechts hier en daar een enkel klein blaadje, dat
echter in vorm en nervatuur volkomen overeenstemt
met normale Convolvulus-bladeren. Deze loodrechte
hangende takken, die u doen denken aan luchtwortels van tropische orchideeën, zijn afkomstig uit
de oksels van bladeren, die meestal vrij hoog aan
de plant zitten en het is zeer merkwaardig, om
daar heel in de hoogte een en dezelfde plant met
de eene tak moeite te zien doen om klimmend en
kronkelend zoo hoog mogelijk te komen, terwijl de
andere zich langs den kortst mogelijken weg nederwaarts tracht te begeven. Dat lijkt mij een zeer
groot mysterie en voor de liefhebbers ligt hier een
ruim veld voor studie en proefneming.
Eindelijk bereikt zoo'n hangtak den grond en nu
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wordt de geschiedenis nog wonderlijker. Je zoudt
kunnen verwachten dat hij nu langs den bodem
ging groeien als een uitlooper en dat dan op de

manier van de aardbeien hielen daar een knoop wortelen zou
ter vorming van een nieuw
plantje.
Neen de top zelf tracht zich
in den grond te boren. Lukt
het niet dadelijk, dan scharrelt
hij een eindje rond, maar eindelijk verdwijnt het teere puntje
in de aarde en in weinige dagen
is de tak twee, drie decimeter diep
in den grond doorgedrongen.
Daarbij gebeuren weer heel
merkwaardige dingen. Het onderaardsche stuk wordt kleurloos,
gaat zich vertakken, zwelt be-

Omhoog en omlaag.

langrijk op en gelijkt ten
laatste geheel en al op een
gewone onderaardsche stengel van de Heggewinde,
Breekt ge zoo'n hangstengel boven de aarde door
dan stroomt er overvloedig
melksap uit, veel meer dan
bij wolfsmelk of papaver;
schors en merg zitten vol
groote melksapvaten, In
het gedeelte onder de grond
echter is maar weinig melksap voorhanden, daarentegen
zitten hier alle merg en
schorscellen stamp en stampvol met zetmeel. De gevolgtrekking ligt voor de hand,

^ ^ f ^ ^ S '
uitlooper,
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dat er een sterke voedingstroom naar dat onderaardsche deel plaats heeft en dat de melksapstroom
hier als transportmiddel optreedt.
Tegen den winter sterven alle bovenaardsche deelen
van de Heggewinde af en overal waar zoo'n naarondër-kruiper in den grond gedrongen is zie je dan
nog een klein rattestaartje naar buiten uitsteken.
Elk zoo'n rattestaartje beteekend een dikke, rijk
verfekte, goed gevoede onderaardsche stengel, waaruit het volgend jaar tal van nieuwe Heggewindeplanten kunnen opschieten.
In aardappelvelden, grasvelden en op de zeedijken

vertoonen die najaarsloten zich ook. Daar ze niet
hangen kunnen, vergenoegen ze zich met lijnrecht
over den grond voort te schieten totdat 't hun lust
in den grond te kruipen. Op de groote granietblokken
van de Zuiderzeedij ken is dat weer allerkeurigst te
zien. Ge moet daar ook eens bepaald naar gaan
kijken en vooral ook eens nagaan hoe de groeipunt
aan zijn doordringvermogen komt, want hij is lang
zoo spits en hard en scherp niet als die van andere
ondergrondkruipers zooals Kweek en Zandzegge. En
wie weet hoeveel andere nieuwtjes ge nog erbij
zult opdoen.
JAC. P. THIJSSE,

De Ornis van Doorn.
{Vervolg van bh. 74,)
30. Certhia famüiaris L, Boomkruiper. Zeer gewone
vogel, het geheele jaar door aanwezig. Of de
subspecies brachydactyla hier of op andere plaatsen
in Nederland voorkomt, heb ik tot dusverre niet
kunnen vaststellen.
31. Sitta caesia. Wolf. Boomklever. Zeer gewone
standvogel. Leeft het meest op hooge beuken;
komt ook op den grond om voedsel te zoeken,
32. Parus major L. Koolmees. Zeer gewone standvogel.
33. Parus coeruleus L. Pimpel. Als bij N». 32.
Dezer dagen nam ik een J1 waar 't welk van
een vliertak in mijn tuin groote lappen bast
afscheurde om daaronder naar kleine insectenlarven of eieren te zoeken. Bij onderzoek bleek
mij de tak over eene lengte van ongeveer
50 cM. bijna geheel van den bast te zijn ontdaan.
34. Parus ater L, Zwarte mees. Algemeen, in
sommige winters zeer talrijk. Ik zag deze
meezen soms in de paarden mest op den straatweg naar voedsel zoeken. Of, behalve de typische
ater, eenige andere vorm hier voorkomt is mij
niet gebleken.
35. Parus palustris L. Zwartkopmees. Houdt zich
niet zoo streng als de vorige soort .ian het
verblijf op naaldhout en is minder algemeen.
Het materiaal waarover ik beschik, is niet voldoend om uit te maken of zich hier ook andere
vormen dan de gewone vertoonen.
36. Lophophanes cristatus (L.) Kuifmees. Algemeen
in het naaldhout, waar soms troepjes bijeen
zijn, meest in gezelschap van P. ater.
37. Aegithalus caudatus (L.) Witkop-staartmees.
Zeldzaam. Het nestelen van althans één paar
werd door mij in het voorjaar 1001 geconstateerd. Op 3 Febr. 1902 zag ik één exemplaar
in gezelschap van twee Koolmeezen.

38. Aegithalus caudatus vagans {Leach) = Acredula
rosea (Blyth), Gevlekte staartmees. Broedt niet
dan in zeer enkele paren; in het najaar zoowel
als in de vroege lente worden soms kleine
gezelschappen zwervende aangetroffen. De staart-

Kaal veld; broedplaats van tapuiten en duinpiopers,

meezen zijn hier veel minder talrijk dan in
Holland.
39. Begulus regulus (L.) Goudhaantje, Algemeen in
het naaldhout, veelal in gezelschap van kuifen zwarte meezen. Broedvogel.
Ik bezit een jong cT van 3 Juli 1896 op welks
groenachtig grijzen kop geen spoor van zwarte
en oranjegele lengtestrepen zichtbaar is. In dit
stadium gelijkt de vogel zeer sterk, tot verwisseling toe, op den jongen vogel van Phyllo-

