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zaden. Ook staan zijn zijtakken meestal rechtop,
zoodat er geen onder- en bovenzijde aan te onderscheiden is, en de oliekliertjes komen aan weerszijden voor als vrij lange smalle groefjes.
Ik vind dezen boom het mooist in 't najaar,
wanneer de vrij groote, dikschubbige vruchten nog
groen zijn, overdekt met een heel fijn blauw wasiaagje.
Deze plant groeit wild van den Kaukasus tot in
Japan en is al sinds eeuwen in Europa ingevoerd.
In de Middeleeuwen schreef men hem groote
geneeskracht toe, vandaar de naam Levensboom
(Arbor vitae). Als symbool der onsterfelijkheid
werd hij (ter vervanging van den antieken cypres)
op kerkhoven aangeplant.
Hoe het nu met die geneeskracht staat weet ik
niet, maar een feit is het, dat het hout van alle
Cypres-achtige boomen zeer duurzaam is en weinig
te lijden heeft van schimmels of insecten.^ En dat
de geur van de bladeren je doet opleven, als je
wat te lang in do stad hebt gezeten, heb ik aan
't begin aan dit opstel al verteld.
JAC, P. TH.

UIT HET LEVEN DER SCHOLEKSTERS
(Hacmatopus ostrilcgus L.).
p al mijne zwerftochten, die ik in den verloopen winter heb gemaakt lange het Noordzeestrand en de Zuiderzeedijken, kon ik niet veel
nieuws ontdekken. Zwanen en rotganzen, zaagbekken
en roodkelige zeeduikers, jagers en drieteenige
meeuwen, bergleeuweriken en sneeuwgorzen en nog
tal van andere, geregeld wederkeerende,wintergasten,
waren er dikwijls te zien, en de vogel die er nimmer
ontbrak, dat was de Scholekster. Mr. R. Baron
Snouckaert van Schauburg heeft mij herhaalde malen
geschreven, dat er zoo weinig viel op te teekenen
voor het jaarlijksch ornithologisch overzicht, zoowel
van uit Groningen, als van Texel, en daarom nog
werd door mij herhaalde malen een extra tochtje
gemaakt, en bijna nimmer viel er iets bijzonders
te vermelden. Toen de ijsgodin een poosje lang
haren scepter zwaaide, had ik hoop, dat nog wel
wat belangrijks uit het Noorden zou overkomen;
maar de winter heeft daartoe te kort geduurd,
zoodat ijs en sneeuw te spoedig waren verdwenen,
om niet weer te komen. Zoo komt het, dat ik allen
beschikbaren tijd kon besteden aan de meer bekende
vogels, waaronder dan nu de scholekster eene eerste
plaats heeft ingenomen. Iedereen kent dezen vogel
met zijn langen oranjerooden snavel en zijne zwarte
en witte vederen, welke kleuren scherp belijnd zijn.
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Deze belijning komt het mooist uit, wanneer de
vogel pas opvliegt en dan recht voor den beschouwer
uit; de helder witte kleur van het voorste gedeelte
der staartpennen en de breede witte band over de
vleugels geven dan, vooral wanneer de achtergrond
donker is, te zamen een vogel vorm aan. Van
dit wit bespeurt men zoo goed als niers, wanneer
de vogel loopt of neergehurkt zit in het gras. Dan
zegt men, dat het dier geheel zwart is aan de
bovendeelen en wit van onderen.
Maar ik wil niets meer zeggen van het kleed
van den Scholekster, omdat ik van de veronderstelling ben uitgegaan, dat de vogel bij de meeste
menschen bekend is, in elk geval bij allen, die
slechts eene enkele schrede op ornithologisch gebied
hebben gedaan. Voor meer gevorderden vertel ik
misschien weinig of geen nieuws, daar zij wellicht
herhaalde malen hebben gezien en gehoord, wat
ook mij van dezen vogel bekend geworden is. Uit
de verschillende plaatselijke namen, men spreekt nl.
elders van Bonte Piet, Lieuw, Strandkievit, Oestervisscher, Zee-ekster, Slijkaakster, Oost-Indische
Kievit, Strandjiep, blijkt genoegzaam, dat de Scholekster in vele gedeelten van ons land voorkomt.
In den broedtijd vindt men de vogels steeds aan
paren in de weidelanden en dikwijls ook vele uren
van de kust verwijderd. Dan kan men ook het
groote, eenvoudige nest op zeer onderscheidene
plaatsen vinden; meestentijds is het gemaakt in
het gras, somtijds ook op wallen van bouwlanden
en op dijkjes en een enkele maal zelfs is het nest
met eieren gevonden op den nok van een schuurtje
in het veld, waar de vo|el het dan dooi- zijne
•aanwezigheid al spoedig verraadt. Overigens gaat
het dier nogal slim te werk, want komt men in de
nabijheid van zijn nest, dan duikt de Scholekster
neder, om aan den onwelkomen bezoeker den
indruk te geven, dat hij zich op het nest bevindt.
Loopt men dan naar dien kant, zoo spoedt de
vogel zich weldra verder, teneinde het spelletje te
herhalen. Wie alsdan het nest wil vinden, doet
wijs, juist de tegenovergestelde richting te nemen.
Bespeurt de Scholekster zulks, dan zal hy opvliegen,
zijne schelle stem laten hooren, en links of rechts
van den wandelaar opnieuw beproeven het doel
te bereiken. Zijn de eieren reeds zwaar bebroed,
of wel bevindt men zich in de nabijheid der jongen,
dan schiet het mannetje, onder het maken van
gillende geluiden, op den vermoedelijken roever van
eieren of kroost toe, en durft dezen zeer kort te
naderen. Ook het koevee wordt op deze wijze op
eenigen afstand gehouden. Nu heb ik meermalen
gezien, dat eene koe door den vogel werd aangeraakt, doch nog nimmer heb ik zelf in dat opzicht
kennis gemaakt met den langen snavel. Dikwijls
heb ik de beweging van de lucht, door de wiek-
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slagen veroorzaakt, gevoeld. Al deze drukte wordt
niet aangehaald door de Scholekster, wanneer de
eieren nog onbebroed zijn. Het getal eieren is
gewoonlijk vier (Prof. Schlegel zegt twee of drie);
de grondkleur er van is meestal geelachtig, doch
men vindt zoowel op de binnen- als aan de buitenzijde der schaal zwarte vlekken. Die van den
binnenkant schijnen als grijze plekjes door den
dop heen. De eieren zijn uitstekend van smaak,
misschien even lekker als kievitseieren, en worden
dan ook wel als „dubbele kievitseieren" in den
handel gebracht. Hieruit blijkt dus, dat ze grooter
moeten zijn, dan de eieren van den kievit. Ze zijn
dan ook ongeveer zoo groot, als die van eene
gewone boerenkip, wat men bij het zien van den
Scholekster niet zou verwachten. Wel is de vogel
breed, doch hij lijkt niet veel grooter dan een
kievit. Heeft men evenwel een voorwerp in handen,
dan blijkt alles van krachtig maaksel te zijn. Vooral
de pooten, waaraan de achterteen ontbreekt, zijn
stevig en lichtrood gekleurd. Het nest wordt gemaakt
in de tweede helft van April, of begin Mei wanneer
het voorjaar ongunstig is, en ook in de tweede
helft van Juni vindt men nog eieren. Uit onderzoekingen is dan ook gebleken, dat de Scholekster
ieder jaar tweemaal eieren legt, en somtijds wanneer
het eerste legsel wordt weggenomen, wel driemaal.
Onder de laatste „gelege," in Juni vindt men meermalen maar drie eieren, zoodat zich hier hetzelfde
voordoet, wat men bij andere vogelsoorten aantreft,
dat het laatste legsel een kleiner aantal eieren
bevat, dan het eerste. Uit verschillende mijner
aanteekeningen van het vorig jaar blijkt, dat ik in
April op het aan mij afgestane terrein in //het
Noorden" in alle nesten (14 stuks) 4 eieren kon
vergaren; in Mei noteerde ik op hetzelfde terrein
27 nesten met 4 eieren en 3 met 3 eieren, en in
Juni 7 nesten met 4, 9 met 3 en 2 met 2 eieren.
Als de Scholeksters den broedtijd achter den
rug hebben en ze hunne jongen hebben groot
gebracht met allerlei wormen, insecten en kleine
waterdiertjes, die opgescharreld worden in greppels
en kleine slootjes, dan gaan deze vogels een meer
gezellig leven zoeken. Men vindt ze dan tegen het
najaar bijna nimmer meer in het land, maar steeds
in de nabijheid der zee, op het strand, en op de
bij ebbe droogvallende buitengronden. Ze voeden
zich dan met allerhande vischjes, broedsel, slakjes,
garnalen en velerlei andere diertjes. Zeer behendig
weten ze op te nemen en om te keeren schelpen van
oesters en andere weekdieren, waaraan ze den naam
van Oestervisscher te danken hebben. Ze houden
er dan op eenzame plekken verzamelplaatsen op na,
waar ze in groeten getale te zamen kunnen zijn
en een oorverdoovend lawaai kunnen maken. Met
den kop naar eene zijde gericht en daarmede vele
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op- en neergaande bewegingen makende, loopen
ze dan om elkander heen en geven voortdurend
hunne schelle ieu geluiden. Gaan de vogels om
voedsel uit, dan verspreiden ze zich over eene
oppervlakte, om later weder naar de gezelschapsplaats terug te keeren. Zoo leven ze hier nog
geruimen tijd, totdat de koude ze te lastig wordt,
wanneer ze voor het grootste gedeelte naar warmere
oorden vertrekken. De vogels zijn dan zeer vet
geworden, doch voor de keuken zijn ze niet gewild,
zoodat er slechts enkele exemplaren in staltnetten
gevangen worden, terwijl ze verder vrijwel van
vervolgingen verschoond blijven. Voor den wildjager zijn ze het schot niet waard, omdat de
poelier er gewoonlijk niet meer voor betaalt, dan
8 a 10 cents per stuk. De hier overwinterende
voorwerpen vindt men bij heele kleine troepjes
langs de zeedijken en aan het strand, waar ze heel
kalmpjes leven en voedsel genoeg kunnen vinden.
Bij gebrek aan beter, stellen ze zich tevreden met
het weeke vleesch van kwallen.
Zoo heb ik verscheiden Scholeksters in dezen
winter kunnen zien, bijna telkens, wanneer ik mij
bevond op den zwaren zeedijk, die den polder het
Noorden van de Zuiderzee scheidt. Toch begon het
.troepje langzamerhand te dunnen, en dit heb ik
toegeschreven aan de staltnetten, die op eenigen
afstand buiten den dijk waren geplaatst. Eindelijk,
toen het een paar dagen streng winterweer was
geweest, kon ik geen enkel voorwerp meer ontdekken;
maar toen ik aan het strand der Noordzee kwam,
vond ik er hier en daar eenige bij elkander. Blijkbaar waren ze hierheen verhuisd, omdat de ondiepten
in de Zuiderzee geheel met ijs waren bedekt. Nauwelijks was de wind weder naar het westen geloopen
en waren de ijsvelden afgedreven naar Friesland en
de Wadden of de Scholeksters waren weder op het
oude terrein teruggekeerd, waar ze verder zijn
gebleven tot einde Februari. Op de gewone verzamelplaats zag ik ze evenwel niet voor den 24en
van Sprokkelmaand.
Op den avond van dien datum hoorde ik hoog
in de lucht de bekende geluiden van Scholeksters,
ofschoon er niets van vogels was te zien. Toen ik
den volgenden morgen een bezoek bracht aan de
bekende plaats, vond ik wel tienmaal zoovele dezer
vogels aldaar, als den vorigen dag. Nog twee avonden daarna hoorde ik verscheidene keeren dezelfde
klanken, en op den derden avond nog een paar
maal. Daarna niet meer. Maar de kolonie was nu
aangegroeid tot misschien wel 2000 stuks. Ik bracht
ook een bezoek aan eene tweede plaats op het
eiland, waar zich ook jaarlijks vele Lieuwen ophouden
en daar vond ik vergaderd naar gis 1500 van deze
langsnavels. De troep in het Noorden heb ik eiken
dag bezocht. Tot den 6en Maart bleef hij verzameld.
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Op één dag heb ik drie tochten naar den polder
gemaakt, om te zien, of de vogels niet waren weggevlogen, ten einde voedsel te vinden, doch telkens
waren ze in dezelfde groote hoeveelheid aanwezig.
Eenmaal heb ik alle vogels opgejaagd en mij daarna
in hinderlaag begeven, doch ongeveer een half uur
later was alles weer aan de verzamelplaats teruggekeerd. De grond is daar bezaaid met kleine veertjes en uitwerpselen en op het eenigszins zachte
zand vindt men ontelbare voetindruksels. "tls mij
evenwel een raadsel gebleven, hoe alle deze vogels

NATUUR.
stuk land in de verschillende polders, waar men
niet een of meer paren aantrof.
Hier verblijven ze nu, om reeds uit te zien naar
goede nestgelegenheid en over eenige weken zullen
ze weder in het bezit van de mooie, groote eieren
zijn. Bij het eerste legsel komt het gewoonlijk niet
tot broeden toe, omdat de eieren dan weggenomen
worden door de zoekers, die wel hoofdzakelijk uitgaan om Kievitseieren, doch en passant ook de
groote Lieuweieren maar voor eigen gebruik medenemen. Na den laatsten April is dit evenwel uit en

Scholeksters.
Tuekening van J A N VAN OORT.

zich gedurende eene week van voedsel hebben voorzien. Op al de dagen tot met genoemden datum
zag men in het veld geen enkelen Scholekster.
Wel was dit het geval op den 7den Maart, toen
men hier en daar paren in het land aantrof; op de
plaats van vereeniging waren zichtbaar minder
voorwerpen aanwezig, dan op den vorigen dag.
lederen dag later was de troep telkens sterk verminderd en op den Uden Maait was alles verdwenen.
Ook op de andere plek, waar ik op den 8en en Uden
Maart een onderzoek instelde, heeft zich hetzelfde
verschijnsel voorgedaan. De Scholeksters waren toen
alle verspreid over het geheele eiland; bijna geen

bij goed toezicht kan dan het broedingswerk rustig
plaats vinden, wat hier vrij goed gebeurt.
En nu nog eens teruggezien naar die verzamelplaatsen. Zouden de huwelijken daar beklonken
worden ? Zouden de verschillende Scholeksters van
het vorig jaar daar komen zoeken, of ze het oude
verbond kunnen hernieuwen, en zouden ze meteen
hunne kinderen uithuwelijken ? Dit zijn duistere
vragen, waarop stellig niemand een juist antwoord
durft geven. Waarvoor dat vasten en dat lawaai ?
Wat al vragen kunnen zich hier voordoen, die wel
nimmer beantwoord kunnen worden. Toch is het
zeker mogelijk, te onderzoeken, of een Scholekster-
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paar slechts één broedsaizoen verbonden blijft, dan
wel, of de beide echtgenooten elkander eenige jaren
telkens opnieuw toebehooren.
Ook kan onderzocht worden of do jongen uit
hetzelfde nest weder terugkeoren naar de plaats,
waar ze zijn uitgebroed. De middelen voor dat
onderzoek meen ik te kennen en het resultaat deel
ik gaarne later mede.
Dat de vogels jaarlijks terugkeeren aan de plaats,
waar ze eenmaal hebben gebroed, is vrij zeker aan
te nemen.
Reeds drie jaren achtereen heb ik een kievit,
kenbaar aan zijn vreemd geluid, broedende waargenomen op hetzelfde hoekje land en stellig verwacht
ik hem dit jaar opnieuw terug. Toen de heeren
Steenhuizen en Thijsse hun' verzameltocht voor
het Museum „Fauna Neerlandica" hebben gehouden
(zie den len jaargang van de L. N.) bestond hier
de kwestie van de botkoleieren, die later bleken te
zijn van een abnormalen Scholekster. Enkele jaren
achtereen werden deze vreemde eieren, van een
ruwe kalkkorst voorzien, bijna op dezelfde plaats
gevonden. Later zijn dergelijke eieren nimmermeer
voorgekomen. Ook is reeds lang bewezen, dat zwaluwen en ooievaars jaarlijks het oude nest weder
terug weten te vinden.
Toch kan er ook op dit gebied stellig nog veel
waargenomen worden, doch daarvoor zijn speciale
middelen en een goed bewaakt terrein voor onderzoek noodig.
Ook gelden lang niet dezelfde bijzonderheden
voor alle vogelsoorten.
In den zomer leven de Scholeksters als doodkalme dieren op de weiden. Overal ziet men ze in
kleine troepjes, die families vormen, bijeen. Gewoonlijk leven te zamen twee ouden en drie of
vier jongen; de laatsten zijn gemakkelijk te kennen
aan het smalle witte kraagje, dat ze dragen en dat
bij de oude dieren niet voorkomt. Ook zijn de
vederen der bovendeelen nog niet zoo zwart als die
van vader en moeder, daar ze meer een bruinen
gloed vertoonen. Het rood van den snavel is niet
zoo innig, de kleur van de pooten is meer groenachtig, dan vleeschkleurig en het jonge dier toont
zich nog wat onbeholpen. Kom maar eens plotseling
uit uwe bedekking te voorschijn, wanneer ge zoo'n
familie, b.v. door een gaatje van een weidehek
hebt waargenomen. Ge hebt dan reeds gezien, dat
de jongen, die niet veel kleiner zijn dan hunne
ouders, nog steeds door de ouden van voedsel
worden voorzien. De oude dieren duwen den langen
snavel herhaaldelijk tot aan den wortel in den
bodem en weten zoo af en toe een aardworm of
een ander lekkerbeetje uit den zwarten grond te
trekken, niet om dit zelf te verorberen, maar om
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het over te geven aan de jongere nimmerzatten,
die nog niet veel moeite schijnen te doen voor
eigen onderhoud. Liever spelen ze af en toe krijgertje
rondom het zoo teeder zorgend ouderpaar, zonder
zich te ver uit zijne nabijheid te begeven, om toch
maar dadelijk bij de hand te zijn, wanneer weer
het een of ander bemachtigd is. Komt ge dan zoo
geheel onverwacht te voorschijn, zoo zult ge onmiddelijk twee niet geringde scholeksterhalzen naar
boven zien steken, terwijl de karmijnkleurige oogen
naar rechts en links blikken, om uit te zien, waar
het veiligste terrein zal zijn, wanneer het gevaar
grooter afmetingen gaat aannemen. De nog jeugdige dieren staken onmiddellijk hun spel, naderen
zoo dicht mogelijk hun verzorgers en vliegen op,
zoodra daartoe het sein gegeven wordt. Treft men
de jongen alleen aan, wat gebeurt, als de ouders
een tweede nest hebben te verzorgen, dan zullen
ze, wannneer men ze nadert, veel minder gauw
opvliegen, maar zich snel loopende langs een slootkantje of door een greppel uit de voeten trachten
te maken.
Zoo leven de Scholeksters ongeveer tot September
op de weiden, en al verorberen ze misschien wat
te veel regenwormen, die immers, wanneer ze niet
al te veelvuldig voorkomen, meer bevorderlijk dan
schadelijk voor een goeden grasgroei zijn, toch meen
ik, dat de landman ook deze vogels meer onder
zijne vrienden dan tot zijne vijanden moetrekenen.
Want ook tal van uiterst schadelijke insecten worden
buitgemaakt. Gaarne vertoeven deze vogels dan ook
op bouwlanden, die pas bewerkt zijn, om zich te
verzadigen met emelten en ritnaalden. Op mooie
zomeravonden gaan de Scholeksters niet vroeg ter
ruste. Ze kunnen dan een leven maken, dat de
bijna voortdurende schelle geluiden tot op groeten
afstand hoorbaar zijn. Evenals de menschen verlustigen ze zich dan in den schoenen avond, die volgt
op een dag van zonneschijn en zweetwarmte. Zelfs
in het midden van den nacht gaan ze dan voort
met hunne lawaaimakende bewegingen, terwijl ze
dan bij dag loom en lusteloos nederzitten of duiken
tusschen het gras en de bloemetjes van Arméria
elongata.
Het meeste leven maken ze evenwol, als men ze
's nachts een bezoek brengt. Eenmaal heb ik zoo'n
nachtelijke wandeling door ,,het Noorden" gemaakt.
Maar nimmer heb ik een heftiger vogelconcert kunnen
waarnemen dan toen. Boven het geschreeuw van
allerhande moerasvogels, die daar nesten of jongen
hadden, klonken voortdurend de schelle geluiden
van onze Bonte Pieten. Overal waar ik ging, bleef
dit liefelijk? orkest mij omgeven, en onwillekeurig
moest ik denken aan „David Dezel" uit Frits
Reuters's „Herinneringen uit mijn leerjaren op het
land" die op zijn instrument blies, alsof de geheele
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koestal in brand stond: „de Pruisen hebben Parijs
genomen: er zullen wel betere tijden komen, —
toeteroetoe! toeteroetoe! Doch al was Oom Bnlsig
hier in hoogsteigen persoon tegenwoordig geweest,
zijn „halt" zou hier heen „doezemang" te voorschijn geroepen hebben; hier bleef alles bijna onafgebroken „parfors" toeteren.
Ook in de duinen brengt de Scholekster gaarne
een gedeelte van den zomer door. In de valleien
kan men hem vinden en af en toe brengt hij dan
met zijn gezin een bezoek aan het strand, om zijne
dikke, drieteenige pooten eens ferm te wasschen,
of het een en ander te gebruiken, dat door de
golfjes wordt opgeworpen. Allerlei kleine weekdiertjes zijn hem lief en ook een vette kwal wordt
niet versmaadt. Aan zoo'n boutje doet de geheele
familie te gelijk zich te goed.
Met September trekken de Scholeksters weder
naar de kusten, of ze gaan heen naar oorden, waaide wintervorst geen vasten voet kan krijgen.
Gaarne zullen we ieder voorjaar deze interessante
vogels opnieuw in de weiden terug zien keeren,
waar ze leven en beweging brengen en een schoon
decoratief vormen in hunne groene omgeving.
J. DAALDER DZN.

GALMUGGEN.
1 n afl. IV van dezen jaargang heb ik getracht,
l de aandacht te vestigen op de galvormingen,
•^ door bladluizen veroorzaakt; thans wil ik de
galvormende galmugjes een weinig naar voren
brengen.
Trouwens, ze wachten er m. i. al lang genoeg
op, wat duidelijk blijkt, als we van de acht jaargangen van D. L. N. maar even de inhoudsopgaven nazien. En al zijn de galmuggen zelf nu
geen dieren, die door hunne afmetingen, kleur of
vorm, zich tegen wil en dank aan den waarnemer
opdringen, de door hare larven veroorzaakte gallen
doen dit voor een groot gedeelte wel. Verder vormen zij zoowel door aantal als door verscheidenheid een zeer aantrekkelijk waarnemingsmateriaal.
Het aantal galmuggen is in de laatste jaren zeer
groot geworden; d. w. z. men heeft er zeer veel
leeren kennen. Soms komt eenzelfde soort voor
op min of meer verwante planten, soms verleent
ééne plant gastvrijheid aan meerdere soorten.
De bekendste muggengal is wel het „wilgenroosje", dat vooral 's winters in het oog valt, als
de wilgen hun blad verloren hebben. Nu weet ik
wel, dat een groot aantal onzer lezers half onbe-

wust zullen denken: „Nooit gezien!" Maar dat is
niet waar: alleen is nog nooit hun aandacht er op
gevestigd. Want wie eens een ,/wilgenroosje" heeft
gezien, ziet ze
telkens en telkens weer, terwijl hij zich verbaast, ze vroeger
niet te hebben
opgemerkt.
Men
behoeft
evenwel niet tot
den winter te
wachten, om ze
te zien, want in
't begin van Juli
zijn ze al volwassen. Dat is
te zeggen, de gallen; de bewoners, n.1. de muggenlarfjes zijn het dan nog lang niet. Eerst in het
najaar hebben deze haar definitieve grootte.
In larvetoestand wordt de winter doorgebracht
en eerst in April verpoppen zich de oranjekleurige,
pootlooze maden, om in Mei de volwassen mugjes,
C e c i d o m y i a r o s a r i a Low., te leveren.
Dat zijn teere diertjes, hoewel ze als galmugjes
lang niet tot de kleinste behooren; ze zijn ± 4 m.M.
lang, bij eene vleugelspanning van 9 m.M. Sommige
soorten zijn ruim C m.M.; maar andere daarentegen
zijn slechts 1 m.M. lang.
De wijfjes leggen hare eieren aan de uiteinden
der twijgen, die pas begonnen waren, zich te ontwikkelen. Door de stof, welke de larven afscheiden,
vlak boven het vegetatiepunt van den tak, kan
deze laatste zich niet in de lengte ontwikkelen.
Ze groeien nu ongeveer zooveel m.M., als ze anders
d.M. hadden kunnen halen, ten minste bij de
twijgen, die voor de mandenmakerij worden gekweekt.
Doch al groeit de tak niet noemenswaard in de
lengte, de bladeren worden toch, zij het ook abnormaal, gevormd; naar
het midden toe worden ze steeds kleiner,
tot we eindelijk het
larfje door eenigeschubben omgeven vinden.
Het is begrijpelijk,
dat dit insect soms
buitengewoon schadelijk kan zijn, wanneer
het talrijk optreedt in de wilgencultures voor
hoepel- en mandenmakerij.
In niet mindere mate kan zulks het geval zijn
met C e c i d o m y i a t e r m i n a l i s H. Lw. Dezen
zomer nog zag ik onder Heemskerk een paar akkers

