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hun aandeel in 't buitenkansje; en dan waren er ook
tallooze kleine kortschildkevertjes aanwezig. Natuuriyk
kreeg je die dan alleen te zien, wanneer je, onder hevig
protest van de vliegen en je reukorgaan, 't cadaver oplichtte
of wegschoof. Die vliegen waren trouwens 't onbeschaamdste; overal kropen ze in en tusschen, en kwamen dan

Doodgraver (ongeveer nat. grootte).

weer om je ooren gonzen, als waren ze bang dat je ook
aandeel in den buit kwam halen.
Die doodgravers vooral zyn merkwaardige dieren. Voorzien
van een byzonder ontwikkelde reukzin, schynen ze doodo
dieren op grooten afstand te kunnen bespeuren. Ze kunnen
dan ook uitstekend vliegen, wat me meermalen bleek.
Toen ik voor 't eerst een Necrophorus aanpakte, liet ik
hem of haar heel spoedig weer vallen, want niet alleen
scheidde 't dier een afschuwely'k stinkende bruine vloeistof
af, maar verraste me bovendien met een piepend geluid.
Dit wordt voortgebracht door het
tegen de dekschilden schuren van
twee op een der ringen van 't
achterlyf geplaatste geribde iysten.
De wyfjes Itggen ha^ylfe eieren in
de doode dieren en deze worden,
als ze niet te groot zyn, geheel
ondergraven. De witachtigo weeke
larven voeden zich dan met het
in ontbinding verkeerend dier,
De tarsen van de voorpooten
der doodgravers zyn uitmuntend
voor graven ingericht en bestaan
Voorpoot van Necrophorus.
uit driehoekige plaatjes elk voorzien van twee uit stevige gele
haren bestaande borsteltjes.
Op myn dood konyn vloog, vreemd genoeg, ook een kleine
nachtvlinder af, en kroop geheel in de donkere wondgaping.
'k Ving haar, benieuwd wat dat voor een vlinder kon zyn,
Wel zyn er die mest opzoeken, maar in lyken heb ik ze nooit
gezien, 'k Dacht dan ook al iets heel byzonders ontdekt te
hebben, maar Dr, Oudemans lichtfc me in, dat 't waarschyniyk toeval was; dat 't diertje (Luperina strigilis) in
die wond een donkere vochtige plek vond en daardoor
vooral aangetrokken werd. Bovendien leeft
het rupsje op grassen en was myn gedachte,
dat 't vlindertje misschien eieren kwam leggen
en de rupsen dus in aas zouden leven, ongegrond.
Enfin, ook zonder vlindertjes, zal er over eenige snpiinusmotaiweken van 't konyntje niet veel meer dan wat "c»9 (X 2).
botjes over zyn, daar zullen de kever, en
vliogenlarven wel voor zorgen, 'k Heb eens waargenomen
dat de larven van een vliegonsoort, zoo'n mooie „keizervlieg",
een groote kat in 14 dagen tyd, byna geheel, verslonden.
Of dat ook opruimers zyn, en hoe de natuur toch snol
dood weer in levend omzet,
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</ergens was ik vry" vroeg op en begaf my, na ontbeten
, i j l te hebben, op weg naar Sippenaken.'t Was weer mooi
s
/
zonnig weer. Meikevers, hommels, citroentjes, oranjetip, dagpauwoog, vespa vulgaris, van alles vloog er rondom
de bloomen langs den weg, een enkele maal zag ik ook
de reusachtige Vespa crabro, de hoornaar. Langs den weg
en in een weide stond in flink aantal de blauwe rapunzel
(Phyteuma nigra), bezocht door Apis mellifica en natuuriyk
weer Eucera longlcornis, de by van 't seizoen. Ze is ongeveer even groot als de honingby, heeft een roodbruin
behaard borststuk en een achterlyf, dat aan de voorzyde
een dunne, bruine beharing draagt, doch naar achteren
glimmend zwart is. Maar alleen aan de byzonder lange
sprieten is ze terstond reeds te kennen. In de heggen
liet het gryskoppige basterdnachtegaaltje zyn hoog en hel
liedje klinken. Op een plaats aan de Geul onder een
boschje verscholen wist ik gele monnikskap (Aconitum
Lycoctonum) te staan. Die zat wol vol gele knoppen, maar
bloeide nog niet. Vlak er by stond weer Cardamine amara
en Polystichum Filix Mas, de mannetjes
varen met zyn beschubde stengels. Calopteryx, die mooie libel, fladderde boven
de Geul af en aan. Een doodo tak van
de Geul stond vol met de groote zoden
van Carex paniculata, verder schaafstroo,
dotterbloembladen, spiraea en iris. De
weiden waren hier zoo moerassig, dat
je van de eene hooge plek op de andere
moest springen, en stonden vol Orchis
latifolia, die in Zuid-Limburg alle zeer
donkerpurperen bloemtrossen hebben,
Pedicularis palustris, Calthaen Polygonum
Bistorta, ook Veronica Beccabunga en de
nietige Stellaria uliginosa, alle vocht minnende planten. Een hagedisje (Lacerta vivipara) glipte voor
myn voeten weg,
Later, toon 't wat droger werd, vormde Orchis Morio
den hoofdschotel, er tusschen door stonden nog wel exemplaren van Orchis latifolia, maar die waren zeer klein en
zwak en hadden een heel licht gekleurd bloemtrosje, dat
byna vlak op den grond lag. Mooi was hier dus te zien,
hoe Orchis latifolia in 't moeras. Orchis Mosio meer op
weilanden thuis hoort. Verder leverde de wandeling niet
voel op en langs een opstygend weggetje bereikte ik langs
rose bloeiende appelboomgaarden Sippenaken, een dorpje
op Belgisch grondgebied,
Als je in Amsterdam mot oen plantenbus loopt, kykt
niemand jo meer verbaasd aan tegenwoordig, hoogstens
hoor je de straatjeugd achter je rug zeggen: „Kyk,jonges,
daar gaat een natuurforser" of „een natuurkundige meheer".
Maar hier in Limburg is men daar nog niet zoo goed van
op do hoogte en overal richten zich de blikken op de
groene bus. Een paar douanen vroegen belangstellend wat
dat voor een instrument was en wat er in zat. Gelukkig
kostte het niet zoo heel veel moeite het hun aan 't verstand te brengen en met een: „Ah, monsieur ostétudiant"
lieten ze my door. Langs de overzyde van de Geul keerde
ik terug,
Een kennis van mi) had de vorige week daar in de
weilanden op Nederlandsch gebied Platanthera viridis
(Coeloglossum) gevonden, een groonachtige, heel weinig
opvallende orchidee. Met sperwersblikken doorzocht ik
dan ook weiland na weiland, geen hoekje overslaand,
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Links liep de Geul en rechts een boschhelling, aan welks
voet weer Phyteuma nigra met haar donkerblauwe aren
bloeide. Ook waren er de gevlekte bladen van 't longkruid
(Pulmonaria) to zien en in 't loof wedyverden wielewaal,
zwartkopje en roodborstje in zuiverheid van zoet geluid.

Longenkruid.
De zonnige weiden waren bont gekleurd door de duizenden
groote gele zinkviooltjes en rose armeria en er boven
fladderden blauwtjes en vuurvlindertjes en hooibeestjes,
citroentjes, witjes en dagpauwoogon rond. Ook Eucera
ontbrak weer niet. Doch 't mooiste van wat hior moest
staan: Plantanthera viridis vond ik ondanks myn volhardend
zoeken niet, hoeveel Orchis morio en latifolia (ook albino's)
er ook stonden, 't Speet me erg, want naast Platanthera
montana had ik ook graag viridis gevonden, 't Beste was
maar, een briefkaart om nadere inlichtingen omtrent de
standplaats aan myn vriend in Amsterdam te schryven.
Dit deed ik 's middags dan ook en ontweek tevens do
drukkende middaghitte door een pakje orchideeën klaar te
maken voor een anderen kennis te Amsterdam, die ze in
zyn tuin wilde zotten. Alleen op plaatsen, waar heel veel
exemplaren stonden, had ik er de vorige dagen enkele
hiertoe uitgestoken. Tegen een uur of vier ging 't pakje
naar 't kantoor te Mechelen, een dorpje ten noorden van
Epen, brengen; Epen zelf is er geen ryk. Nu stonden op
de stafkaart vry groote bosschen aangegeven ten W, van
Mechelen, waar ik nog nooit geweest was. In 't zuiden
eindigden die op de Eperhei en vonden daar hun voortzetting in 't bekende Onderste en Bovenste Bosch. Ik
besloot er meteen maar eens een kykje te nemen en sloeg,
myn boodschap te Mechelen volbracht hebbend, na de brug
over de Geul te zyn gepasseerd, niet links, naar Epen,
doch rechtsaf.
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Tusschen myn weg en de Geul stonden de weilanden
weer vol Orchis Morio on latifolia. Ik liep ze oens heel tot
't eind af, om te zien of er wat bijzonders groeide, doch
vond niets. Doch zie, toen ik reeds terugkeerde naar den
weg, bleef ik op eens stil staan voor oen klein groen plantje
aan myn voet, dat ik terstond herkende als de langgezochte:
Platanthera viridis. Maar ' t w a s een nietig exemplaartje en
om wat grooter te vinden keek ik nog eens goed rond en
liep de weilanden nog eens flink af. Doch geen tweede
vertoonde zich aan myn speurende blikken, niets dan gras
was 't, wat ik zag. Ten slotte besloot ik in een spiraal om
de eerstgevondene heen te gaan loopen, met 't gevolg,'dat
ik nu vlak erby een paar grootere ontdekte, die ik al dien
tyd over 't hoofd gezien had! En toen ik in 't gras ging
zitten om ze te teekenen, toen eerst ontdekte ik om my
heen de een voor en de ander na, tot ik er een kleine
twintig telde. Of de plant ook weinig opvalt! Deze orchidee
is ook bekend onder don naam Coeloglossum ( = holtong)
en vertoont dan ook vry grooto verschillen met de boido
andere platanthera's, die zoo sprekend op elkaar lyken.
Zoo is de onderlip breeder en ingesneden en de spoor van

geheel andere vorm. Terwyl deze by de beide platanthera's
door lengte uitmunt, is ze by Coeloglossum zoo kort, dat
ze de gedaante van een balletje heeft. Hiermee in verband
zijn ook de bestuivers geheel verschillend. Terwijl toch de
beide eerstgenoemde door groote, langtongige nachtvlinders

114

D E L E V E N D E N A T U U R ,

bezocht worden, nam ik onder 't teekenen van onze viridis
juist waar, hoe een zeer klein vliesvleugelig insectje bezig
was haar te bestuiven. De kop van 't diertje zat vol met
de polliniën. Don naam ervan heb ik tot myn spyt niet
te weten kunnen komen. Andere verschillen zyn nog de
vorm en plaatsing der vyf bovenste bloemdekbladen, waarvan de drie buitenste breed en rond zyn en een gesloten
helm vormen, terwyl de twee binnenste als het ware door
de andere drie verdrongen en maar heel smal zyn. Dan
zyn de schutbladen der bloemen veel langer dan deze zelf,
en terwyl we zoowel by Plat, bifolia als montana twee
breede wortelbladon en een zoo goed als onbebladerden
stengel aantreffen, waaraan niet bloeiende exemplaren
terstond te herkennen zyn, is de stengel hier geheel
bebladerd.
Gereed met myn teekening begaf ik my op weg naar
't bosch, 't Eerst kwam
ik aan een klein boschje
tegen een helling gelegen,
dat veel mooie dingen
bleek te bevatten. Mercurialis perennis dekte aan
de eene zyde volkomen
den bodem en langs den
rand stonden weer die
orchideeën die ik voor
Cephalanthora houd, maar
ook weer nog lang niet
bloeiend. Verder vond ik
een paar mooie Ophrys
muscifera met haar fluweelen bloempjes, en vlak
daarby Neottia's by hoopjes overal in 't rond, als
een verspreid legertje van
kaboutertjes de helling
beklimmend. En ook een
paar groote bleekroode
trossen van Orchis purpurea rezen er trotsch en
voornaam op. Maar hoe
groot en ryk haar trossen
ook zyn mogen, toch schynen ze voor insecten niet
genoeg aantrekkeiykheid
te bezitten, Darwin bevond ten minste, dat
slechts een gerin.; aantal
bloemen bevrucht werden
en zaad voortbrachten en
schryft daaraan de zeldzaamheid van de plant in Engeland toe. Dat het in 't bosch
verder vol stond met Arum, Asperula, Galeobdolon, Melica,
Adoxa, Paris, Sanicula, Polygonatum, Listera, Majanthemum,
Convallaria en Ranunculus auricomus begrypt elke lezer,
die wel eens in Zuid-Limburg geweest is. Ook de sieriyke
Luzula albida stond er veel, maar dat was geen goed
teeken, want die staat meest op drogeren grond en werkeiyk
werd 't bosch spoediger hooger. Langs een heel mooi paadje
ging 't berg opwaarts, maar de zeldzame boschplanten
ontbraken hoogerop, slechts vaccinium, gras en hei dekten
den grond.
't Was heeriyk wandelen in de koelte van den avond,
nu de heete dag voorby was, en 't bosch scheen wel geen
einde te hebben. Telkens openden zich weer nieuwe paadjes,
voortkronkelend door 't dichte hout. De wildzang ontwaakte
weer en vogels riepen en sloegen aan alle zyden. De tuin-

fluiter orgelde uit volle borst, een ryk en vol geluid, dat
hoort by de rustige voornaamheid van oude buitenplaatsen
met bloemperken en grasvelden voor 't breede huis en
aan de zijden heesters en zware, schaduwryke boomen,
Heel simpel klonken daarby' de toontjes van 't kinderiyke
tjiftjafje en ook zyn knapper broertje de litis verloor 't er
verre by. Uit een sparreboom klonk nog een ander geluidje,
luister: Tjip, tjip, tjip, tjip, tjip, tjirrrrr, eerst een aanloopje, hoe langer hoe gauwer, tot het overgaat in een
trillertje met een i-klank. Pitis en tjiftjaf (Phylloscopus
trochilus en rufus) kennen tegenwoordig velen, maar
dezen derden phylloscopus, den fluiter (Ph, sibilatrix)
slechts enkelen, en het vogeltje is dan ook lang niet
zoo algemeen, als de beide andere en laat zich ook lang
niet zoo makkeiyk waarnemen, 't Houdt van groote loofbosschen en zit 't liefst boven in de boomen, zoodat men
't weinig ziet. In 't Vondelpark te Amsterdam
hoorde ik zyn trillertje
een paar maal in 't voorjaar, doch langer dan een
dag of wat scheen 't nooit
te biyven. In grootte en
uiteriyk heeft 't veel van'
tjiftjaf en fitis, doch behalve 't geluid is een
lichte streep boven 't oog
een duideiyk onderscheidingsmerk, In „Onze Vogels" van Buekers, anders een héél bruikbaar
boek, vond ik dit geluid
gequalificeerd als „schelle
tonen" zonder meer, iets,
wat toch kant noch wal
raakt en by eenvolgende
oplage wel verbeterd mag
worden,
Weer omlaag dalend
naar den rand van het
bosch vond ik eenige
Orchis mascula en nogal
veel Alchemilla, blaadjes
van anemonen dekten
den grond. Blauwe mestkevers waren druk bezig
met een koeienvla. Langs
schilderachtige holle weggetjes dwaalde ik voort
in den kalmen avond, nu
eens door bosch, dan weer
langs een hellende boschweide vol bonte bloemen en de breede
tyioozenbladen. Voor een enkel wit huisje tegen de helling gebouwd aan den woudrand speelden wat mooie, gebruinde kinderen, wier stemmen helder in de avondstilte klonken, overigens kwam ik geen menschen tegen. Op een stillen plek In
't bosch zat de wielewaal te vertellen van 't verre, zonnige
Zuiden, waar 't eeuwig zomer is en waar zich eeuwig een
diepblauwe hemel welft boven de donkergroene beweginglooze cypressen en de groote bonte bloemen, vuurrood en
oranjegeel, die daar groeien op de rotsen, bespeeld door
het .azuren zeevlak, effen zoover 't oog reikt, met in de
verte een paar witte zeilen, fel schitterend in de zon. De
andere vogels luisterden zwygend en ook ik bleef even
hooren naar den schoonen zwerver. Maar hy zag my en
vloog weg, vreezend de ruwe menschen. En verder ging
't weer langs dichtgegroeide paadjes tot 't loofbosch geheel
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in naaldbosch overging. Hier sloeg ik linksaf in de richting
van Epen en kwam na een tijdje aan de Öede uit, een
kleine boschhelling met een stukje vochtig weiland aan
den voet. Er ontspringen hier een paar bronnen, 't Weiland
stond vol Orchis latifolia en Rhinanthus minor en by de
bron bloeide Chrysosplenium en Veronica Beccabunga. Spoedig had ik van hier Epen weer bereikt over de bouwlanden,
Toen 't donker was geworden klonk weer 't geheimzinnige:
tu
t u . . . . tu
't Geluid scheen van verre te klinken,
maar toen ik in de richting ervan opliep, bleek 't
te komen van onder den
stoepsteen van 't huis naast
't onze en van onder een
paar vry groote steenen in
de buurt. Maakte ik gerucht
dan hield 't op. Nadat ik
goruischloos naderby was
geslopen, wentelde ik snel
den steen om, waaronder
vandaan 't t u . . . . t u . . . .
met regelmatige tusschenpoozen gehoord werd, doch
vond niets. Op gezag van
anderen zal ik dus maar
gelooven, dat 't vroedmeesvi KA minoR.
torpadjes geweest zy'n.
Zondag 28 Mei was
gewyd aan een onderzoek van 't Bovenste en
Onderste Bosch, uitgestrekte bosschen zooals op 't hoofdje
van dit stuk te zien i s , waarvan echter de bekoring van 't onbekende voor my af was, daar ik er
vorige jaren reeds menigen dag in.had doorgebracht. Reeds
vroeg toog ik er op uit, maaj> toch had de zon reeds veel
kracht en meikevers gonsden druk rond. Achter my toonde
in de verte vriendeiyk 'tkerkklokje en van alle zyden
stroomden de landbewoners langs de zonnige wegen naar
Epen om ter kerke te gaan, de laatkomers op een drafje.
Op de heggen langs den weg zongen grauwe klauwiertjes
met hun witte, heel even rose borst, leikleurigen-kop met
zwarte vlek over 'toog, en bruin-roeden rug, heel sieriyke
vogeltjes In 't bosch zongen fitis, tjiftjaf en tuinfluiter,
uit de verte klonk zacht de roep van den koekoek, 't Trillertje van den fluiter scheen veel aftrek te vinden by de
vogels. Ben vink en een fitis bootsten het tenminste beide
na, de vink maakte dan aan 't eind zyn bekende slag, de
fitis haar droevig wegmurmelend slot. Ook de wielewaal
zwierf door 't hout en liet zich lokken door myn fluittonen,
jammer dat hy tusschen zyn zoete klankgetoover nu en
dan dat onaangename kattengeluid liet hooren. 't Zwartkopje zat op stelligen toon iets te betoogen, Luzula albida,
maxima en pilosa stonden overal, ook Milium effusum,
Aan den voet van de kalkrots kropen haastig een paar
vuurpadjes weg, grauw en wrattig van boven maar van
onder mooi zwart met oranje gevlekt. In poeltjes komen
ze hier in de buurt geregeld voor, maar wat ze daar toch
altyd aan die droge kalkrots doen moeten is mij een
raadsel. De rykdom aan zeldzame planten van dit bosch
viel niet bepaald mee. Hier en daar stond een Orchis fusca
en mascula en ook één Plantanthera montana in knop trof
ik aan, Eén mooi ding stond er echter, n.m. Cephalanthera
pallens met duideiyke bloemknoppen, ja, één bloem was
bezig open te gaan. Ze stonden weer op dezelfde plaats,
waar ik ze altijd vond tot nu toe, n.m, achter de eerste
ry heesters aan den boschrand op een donkere plek, waar
geen andere planten groeiden. De bloemen zyn wit, doch
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op 't korte lipje zit een geel honingmerk. Dat lipje doet
je eenigszins denken aan Epipactis en daarmee vertoont de
plant, wat bladoren en stengel betreft, een zoo sprekende
geiykenis, dat ze er zonder bloemen niet van te onderscheiden is. 't Vruchtbeginsel is hier ook niet gedraaid,
Cephalanthera houdt van kalkgrond, misschien was ze
daardoor hier reeds zooveel verder dan op andere vindplaatsen, want kalk is hier in overvloed. Onder 't loopen
langs den zonnigen heeten boschrand ontdekte ik nog een
nestje, half onder den grond, met 5 eitjes, wit met bruine
stipjes, waarschijnlijk van de fitis. Vlak aan de grens
staan weer vogelnestjes (Neottia), nog net op Nederlandsch
gebied. Het was ondertusschen zoo hinderiyk warm geworden, dat myn botanisch vuur er zeer onder begon te
lyden en by de groote beukenlaan was 't bosch zoo heeriyk
koel, dat ik de verleiding niet langer kon weerstaan en
een beetje by de geurende waldmeister ging liggen, waar
ik een heeriyk slaapje maakte. Daarna ging het langs het
kasteel Beusdaal, Klein-Keulen en Terziet met loomen tred
terug en 's middags voelde ik heel geen moed meer, er
nog eens op 'uit te gaan. Deuren en luiken moesten gesloten worden om de meedoogenlooze zonnewarmte buiten
te houden. De felle hitteschichten kletterden neer op den
drogen gelen weg, de muursteenen en deuren gloeiden, alles
verzengde buiten, geen mensch liet zich zien. Verlamd lag de
aarde neer onder 't onbarmhartige zonnevuur. Maar binnen
achter de gesloten luiken was 't heeriyk koel en gedempt,
't licht, dat buiten door zyn geschitter de oogen vermoeide,
Eerst tegen den avond ging ik weer op pad, om te
zwemmen in de Geul. De natuur herademde, in de heggen
zongen de basterdnachtegaaltjes hun hoog en hel liedje en
zwarte roodstaartjes lieten er hun korte toontjes hooren.
En uit de verte kwam zachtjes tot my over 'tietwat
schorre, maar welluidende geelgorsliedje, eerst een serie
korte toontjes en dan, lager een lange zachtuitvloeiende,
heel melodieus. Langs den weg vond ik kniptorren, legde
je ze op hun rug op je hand, dan knipten ze op on sprongen weg. Heeriyk was-tbad in de Geul, eerst was 't water
wel erg koud, maar daar wende je wel aan. Daarna ging
Ik nog wat teekenen. Eerst
longkruid. Op de plaats
echter, waar dit verleden
jaar veel stond, waren nu
nog maar weinige exemplaren tevinden.Een vrouwtje vertelde, dat de gevlekte bladeren wel geplukt
werden voor een geneeskrachtige thee. Toch vond
ik nog enkele bloeiende
exemplaren. Naar Vinca
minor behoefde ik minder
lang te zoeken, haar teerblauwe bloemen waren op
sommige plaatsen langs den
hollen weg in overvloed
te vinden en een schetsje
was er spoedig van gemaakt. Tot slot toekende ik
nog een gezichtje op 't bruggetje over de Geul, vlak by
den watermolen met de hooge populieren. Voetgangers
gaan over 't bruggetje, doch karren gewoon door de Geul
heen, de weg met de diepe wagensporen verdwynt onder
water en komt aan de overzyde weer te voorschyn, In de
holte van een wilg ontdekte ik nog een nestje met jongen
van 't zwartkopmeesje (Parus palustris) terwyl ik over de
bouwlanden naar Epen terugkeerde.
H. C. DELSMAN Jn(Wordt vervolgd).

