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Afdeelingen haalde zijn Durandal half uit de schede 
en zei: „wat nu?" 

„Staan laten!" 
„Maar als die of die (er werden namen genoemd) 

hem vindt, dan pikt ie em mee/' 
„De groeiplaats moet blijven bestaan; we zullen 

den bloeitop afsnijden en zorgen dat we 't volgend 
jaar bijtijds er bij zijn. Ook wordt dit stuk misschien 
afgerasterd." 

Zoo gezegd, zoo gedaan. De bloeitop werd met 
een zekere plechtigheid afgesneden, van de honderden 
bloempjes namen de kenners er elk een paar mee 
— ik heb de mijne nog op spiritus — en de 
Vrouwelijke Student kreeg den heelen top voor haar 
herbarium onder voorwaarde, dat ze zou zorgen 
voor een mooie foto of teekening voor Bc Levende-
Natuur. 

Er was nog sprake van, om hem naar 't Rijks-
Herbarium te sturen, //maar," zei To met de Wijs
heid van de slang, //dat kunnen wij nog altijd 
doen. En 't is toch beter, dat ik hem droog, dan 
kan ik hem dezen winter vertoonen in de afdeelingen. 
Later kan hij dan naar Leiden, op zoo'n manier 
hebben er veel meer menschen plezier van." Aldus 
geschiedde. 

De Vrouwelijke Student heeft natuurlijk haar 
broer al 't werk laten doen en zoo kunnen we 
dan hierbij een mooie foto èn een teekening geven 
van de Bokken-orchis, Himantoglossmn hircinum, 
gevonden in de duinen den 8sten Juli 190G. 

Vuyck zegt in zijn „Plantengroei der Duinen", 
dat de Bokken-orchis eigenlijk niet mag meetellen 
in de flora der duinen en dat 't een grooter wonder 
raag heeten, dat hij er ooit is gevonden, dan dat hij 
er uit verdwenen is. 

Intusschen is dit wonder dan nu toch weer eens 
geschied en ik vraag mij nu al een maand lang af, 
hoe die bijzondere plant daar kwam. Van opzettelijk 
uitzaaien of uitplanten is geen sprake en onwille
keurig dringt zich het vermoeden op, dat trekvogels 
in 't voorjaar de zaden uit 't Zuiden hebben mee
gebracht. In Zuid-Frankrijk en Portugal schijnt de 
plant veel voor te komen. 

Ons exemplaar had 't hier blijkbaar naar den 
zin, de plant zag er gezond en flink uit, was boven 
de gemiddelde hoogte en bloeide met honderden 
bloemen. De Vrouwelijke Student heeft met 't deter
mineeren natuurlijk niet de minste moeite gehad, 
want er is geen enkele Europeesche orchidee die 
zoo'n ontzettend lange lip heeft. In de knop ligt 
die lip spiraalvormig opgerold, dan strekt hij zich, 
maar voor hij nog volkomen recht is, gaat hij evenals 
de beide zijlippen kurketrekkervormig omkrullen. 

Het Vlijtige Lid gaat zeker nog een groot epos 
op de duinen dichten, want een paar dagen latei-
vonden we in een boschje een groote massa Salvia 

verticillata en van den Hoek van Holland kreeg 
ik een mooi bloeiend exemplaar van Ophrys apifera, 
de Bijen-orchis, die daar dus ook nog staat. 

Ik houd echter niet van dat uitgraven. 
Het Lid van Drie Afdeelingen was niet haatdragend. 

Integendeel, hij stuurde me een paar dagen later met 
de complimenten net zoo'n prachtig plantenschapje 
als ' t zijne. Maar 't is een Nessus-hemd of liever het 
zwaard Dainsleif, dat ieder keer een mensch moest 
dooden, als 't uit de scheede kwam. Want dat 
schopje graaft zoo prettig, dat ik er gedurende de 
halve vacantie uren per dag mee heb zitten delven 
in 't blonde duin. 

Welke schatten ik er mee heb opgegraven, vertel 
ik van den winter misschien wel. 

JAC. P. TH. 

VLEERMUIZEN. 
^yXe avond valt. De oude torenklok doet hare 

/ ^ / zeven doffe slagen in de zoele Juli-lucht 
dreunen. Blaauwgrijze waterdamp stijgt op 

uit de langzaam afkoelende aarde. 
Het is heden drukkend warm geweest, en we 

verademen, nu de zonneschijf ook eens de kracht 
van haar stralen aan een ander deel onzer planeet 
zal doen gevoelen. 

Verrukkelijk is 't nu ora buiten te zitten, ge
schaard om de gezellige theetafel. Van de rogge-
akkers komen de landlieden voorbij, de mannen 
met de zicht op den schouder, de vrouwen, de 
ledige karneraelkskruik dragende. Ze spoeden zich 
niet; neen -— loom en raat is hun tred, ze zien er 
vermoeid, afgewerkt uit, want tusschen de hoog 
opgeschoten rogge bereikte hun zelfs geen koeltje. 
Het vooruitzicht echter op een goeden oogst liet 
den nijveren maaiers en de vrouwen, die de bossen 
met rappe vingers samenbonden, geen tijd, om over 
de hitte te klagen. Zoo aanstonds, te huis gekomen 
en ' t avondmaal genuttigd, leggen ze zich ter ruste, 
want morgen is 't weer vroeg dag, en met het 
bestendige weder moet worden gewoekerd. 

Geleidelijk treedt de duisternis in, de raerel doet 
zijn avondlied nog een enkele maal uit de verte 
hooren, dan wordt het al stiller en stiller in de natuur. 
Ook wij geraken onder den indruk dier kalme rust, 
totdat opeens uit ons midden een schrille meisjes-
kreet, gepaard met afwerende hand-en armbewegingen 
allen doet opschrikken. Een vleermuisje dat wat 
dicht boven ons op een avondvlinder jacht maakte, 
was oorzaak der opschudding. Hoe laf niet waar, 
om voor zulk een onschuldig klein diertje zoo te 
ontstellen! Toch is 't eenigszins verklaarbaar, dat 
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ietwat zenuwachtige dames voor het spookachtig 
optreden van den vleermuis wel eens schrikken. 
Door de duisternis zien we ze niet van verre aan
komen, en eerst als ze dicht boven ons zijn, maken 
ze af en toe evoluties in de lucht, die het vermoeden 
doen ontstaan, dat ze op ons zullen vallen. 

De ongemotiveerde vrees en de afschuw voor de 
vleermuis worden ons door onkundige, bijgeloovige 
menschen, aan wie we in onze kinderjaren worden 
toevertrouwd, maar al te dikwijls ingeprent, zóó diep, 
dat wij er op rijperen leeftijd nog noode van scheiden. 

Door afbeeldingen van draken met koppen en 
vleugels, ontleend aan de vleermuis, ook door die 
van duivels, voorzien van vleermuisvleugels, wekt 
het diertje bij kinderen afgrijzen, temeer daar de 
engelen, tot contrast, met welgevormde vogelvleugels 
worden afgebeeld. 

waar? Nu zóó erg is 't niet, maar dat sommige 
wat schrikachtige menschen het ,/griezelig'' vinden 
is te begrijpen. Met een kapellennet of doek zijn 
ze gemakkelijk te vangen of uit het venster te jagen. 

De vleermuizen zijn zoogenaamde fladderdieren, 
ze fladderen, maar vliegen niet zooals de vogels. 
In tegenstelling met deze hebben ze geen lucht in 
het beendergestel en bezitten ook geen luchtzakken. 
Ze slaan, om het zoo maar eens uit te drukken, 
met hunne armen of voorpooten de lucht, en kunnen 
dan ook niet, zooals de vogels, met uitgespreide 
vleugels zweven. Ze vertoeven dan ook nooit lang 
in het luchtruim, maar rusten af en toe tegen 
muren of boomen uit. 

Aan hunne handen of voorpooten zijn de vingers 
zeer ontwiskeld en de duim is van een scherpen 
nagel voorzien. Onderling zijn die vingers verbonden 

Europeesche Vleermuis. 

De zotte sprookjes, dat de vleermuizen het op 
onze hoofden gemunt hebben en zich in ons haar 
verwarren, dat ze bij den boer het spek uit den 
schoorsteen roeven, en meer dergelijke verzinsels 
•vermeerderen onze achting voor't diertje ook al niet. 

's Zomers als men terecht het raam van zijn 
slaapvertrek zoo laat mogelijk open houdt om 
's nachts frisscher te slapen, — ja dan gebeurt het 
wel eens, dat een vleermuis in zijn wilde jacht op 
een of andere nachtvlinder, bij ongeluk het raam 
is ingevlogen en de uitgang niet meer vindende, 
zich aan een of ander gordijn heeft vastgehaakt. 
Komt men nu 's avonds met licht in de kamer, 
dan laat het diertje verschrikt los, en fladdert 
rond. Door het kunstlicht beneden hem, werpt hij 
een vergroot schaduwbeeld op 't witte plafond 
O Hemel! 't Is om 't te besterven van angst, niet 

door een haarlooze huid evenals de staart met 
de achterpooten. Die vlieghuid wordt voor het 
gebruik steeds vettig en dus le^nig gehouden, waartoe 
de vleermuizen tusschen neus en oogen vetkliertjes 
hebben eu daarmede die huid inwrijven. De vijf 
teenen der achterpooten worden niet door een huid 
verbonden, en zijn voorzien van groote scherpe 
nagels, waarmede zij zich aan voorwerpen, als: 
balken, steenen of takken hangen, en aldus met 
den kop nederwaarts rusten en slapen. Ze wikkelen 
zich dan in hun vlieghuid, alsof ze een mantel om 
zich heen slaan. Al is het ook gebrekkig, op hun 
armen of voorpooten steunende en met de achter
pooten zich voortduwende, kunnen ze vrij vlug 
kruipen of loopen. 

Is de vlieghuid kaal, het lichaam is daarentegen 
dicht met haar begroeid. Op den rug zijn de meeste 
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grijsbruin, van onderen iets lichter, terwijl de kin-
haren vaak witachtig zijn. Ze beminnen alle de 
warmte, waarom ze zich hier te lande dan ook 
alleen des zomers vertoonen, terwijl ze 's winters 
aan hun achterpooten hangende, op goed beschutte 
plaatsen, als: holle boomen, onder daken of in 
rauurspleten van oude kerktorens, éen winterslaap 

il ^Mfi 
5 ^M 

De Grootoor in rusthouding. 

houden. In de tropen slapen ze allen des daags. 
In gematigd klimaat, zooals bü ons, hebben ze in 
de weinige maanden dat ze fladderen zeer veel 
voedsel noodig, niet alleen voor dagelijksch onder
houd, maar ook tot voorbereiding van den winter
slaap. Tegen dien tijd zijn ze dan ook zeer vet en 
teren er op tot het volgend voorjaar. 

Kruipende Vleermuis (Vcspcriilio daubentonii). 

Hun lichaamstemperatuur daalt dan tot bijna 
die van de han omgevende lucht, hun vet neemt 
langzamerhand af, zóó zelfs, dat wanneer in het 
voorjaar de lucht en dus ook hun bloedwarmte 
weer toeneemt, zij slechts een zesde van hun 
vroeger gewicht behouden hebben. 

Tijdens hun winterslaap worden ze soms, maar 
niet altijd, verlost van hun parasieten, die op een 
koud lichaam niet gaarne vertoeven. Zoolang de 
vleermuis in goede conditie is, herbergt ze veel 
ongedierte in haar dichtbegroeide pels, en dat is 
ook al weer wel wat „griezelig." Maar er is geen 
nood; die insecten gaan niet over op den mensch 
en we behoeven er de vleermuizen dus niet hard 
om te vallen. Onze trouwste vierbeenige vrienden, 
de honden, we verachten ze immers ook niet, al 
hebben ze al eens een vloo? 

Worden de vleermuizen in 't voorjaar wakker, 
dan fladderen ze dadelijk al jagende rond, om den 
honger te stillen, en verdelgen al vast duizenden 
schadelijke insecten. 

Gewoonlijk werpen ze slechts één, somtijds twee 
jongen, die door de raoeder trouw verpleegd worden 
en die door haar wel zes weken lang bij het 
fladderen worden medegevoerd, totdat ze volkomen 
geschikt zijn om zelf den kost te zoeken. De jongen 

Slapende Vleermuis (Vespcrugo noctula). 

weten zich aan de buikzijde der raoeder zóo vast 
te houden, dat ze niet vallen. 

Men heeft een 400 soorten waargenomen, de 
meeste in Zuid-Araerika, maar ook in onze tropen 
zijn ze talrijk vertegenwoordigd. In het gematigd 
Europa, dus ook in Nederland, leven slechts een 
vijftal soorten, nl. Vespertilio noctula en Vespertilio 
murinus die de grootste zijn en eene vleugelspanning 
van 37 cM. hebben. De Groot-oorvleermuis Vespertilio 
auritus en Vespertilo daubentonii zijn veel kleiner 
terwijl Vespertilio pipistrellus, het dwergje, is en 
een vleugelspanning van slechts 67 cM. heeft. Zij 
heeft een bizonder klapvlies in de vrij groote ooren, ora 
die te kunnen sluiten. Zij komt het eerst van 't 
jaar uit haar schuilhoek en begeeft zich soras zeer 
hoog in de lucht. 

Een drietal der hier voorkomende soorten zijn 
door mijn vriend den kunstschilder J. Kleintjes, 
alhier, naar de natuur geteekend en aan deze 
beschrijving toegevoegd. 
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Alle vleermuizen hebben puntige, sterke tanden. 
Sommige lezers van dit tijdschrift zullen des avonds 
wel eens het eigenaardige knarsende geluid waar
genomen hebben, als een vleermuis, een meikever 
of ander hardvleugelig insect in de lucht te pakken 
kreeg en 't met zijn sterk gebit kraakte. 

Zijn de hier te lande voorkomende onschuldige 
wezens, in de tropen, waar ze grooter en talrijker 
zijn, kunnen ze onder de carnivoren of vleeschetenden 
gerangschikt worden. De „vliegende honden" op Java, 
de „vliegende vossen" op Ceylon, die een vleugel
spanning van een Meter hebben, en de „Vampirs" 
in Brazilië voeden zich wel is waar ook met 
vruchten, doch vallen ook kleine zoogdieren aan 
en zuigen, zooals beweerd wordt, slapende rnnderen 
en zelfs menschen het bloed uit. 

Dat men er daar jacht op maakt en ze tracht 
te dooden, is begrijpelijk, doch dat de inheemsche 
soorten, die des avonds het dagwerk der zwaluwen 
voortzetten, nog door onwetenden van 't leven 
beroofd worden is te betreuren, en het is zeker de 
taak van ouders en onderwijzers ora de jeugd met 
het leven en de gewoonten dezer nuttige dieren 
vertrouwd te maken, opdat ze niet, zooals thans 
maar al te vaak gebeurt, in stallen en schuren mee-
doogenloos worden doodgeslagen. 

Heerde, Juli 1905. J. J. VAN HEEKEREN. 

DE NESTBOUW VAN ONZE VOGELS. 
aar het geldt het juiste inzicht in natuurverschijnselen, 
kan niet gezegd worden, dat overdaad schaadt. Hoe 

meer gegevens, hoe dichter bij de waarheid. Dit ter ver
klaring van het volgende. 

Als eene bedrage tot do kennis van onze vogels, wil ik 
hieronder laten volgen, aan de hand van Albarda's bekende 
naamlijst, eenige bijzonderheden der nestbouw, die mü uit 
eigen ervaring bekend zgn. In de meeste gevallen komt 
het mv) overbodig voor uit te weiden over de samenstelling 
van het nest of de kleur der eieren, primo omdat deze 
bijzonderheden door ieder aan het materiaal in musea 
kunnen nagegaan worden en secundo omdat ik van meening 
ben, dat zelfs de beste beschrijving nog maar eene voor
stelling geeft, die een heel eind van de waarheid af is. Ik 
zie bijv. geen kans het Vlaamsche Gaaienei zóó te beschrijven, 
dat iemand, die zoo'n ei nooit in natura zag, het daaruit 
herkennen kan. 

Regel is, dat lederen dag een ei gelegd wordt, totdat het 
legsel voltallig is en wel in de vroege morgenuren. 

Roek. De roekenkolonies zijn, waar ze weinig of niet 
gestoord worden, zeer dicht bevolkt. De nesten worden 
zoo hoog mogelijk gebouwd, vijf tot tien nesten in een 
boom is dan geen zeldzaamheid. Behalve op groote buiten
plaatsen worden de roeken echter veel vervolgd. Nog ver 
in den broedtijd ziet men somtijds gezelschappen, die uit 
slechts enkele paren bestaan, zich hier of daar vestigen. 
Dit zullen wel gedeelten zijn eener grootere kolonie, die 
elders verjaagd is. De eieren, gewoonlijk vijf in getal, 

worden tusschen 25 Maart en 10 April gelegd, naargelang 
het weer meer of miinder gunstig is. In een dorp in Limburg 
zag ik, hoe de nesten in Mei worden uitgestooten, om do 
kale jongen te verzamelen en op te eten. 

Raaf. My zijn van zeer nabij bekend de bijzonderheden 
van een nest in Overijsel. Dit nest, dat elk jaar op nieuw 
gebruikt werd en daardoor aanmerkelijk in omvang was 
toegenomen, bevond zich in een dikken spar en bevatte 
reeds eind Februari eieren. Een ander jaar bevatte het 
nest in het midden van Maart zeven eieren, die reeds een 
dag of tien bebroed waren. 

De eieren zijn maar zeer weinig grooter dan kraaieneieren. 
Kcmw.. Bij gebrek aan geschikte nestplaatsen in gebouwen 

en holle boomen nemen de kauwen ook konijnenholen 
voor lief. Ik nam dit waar in de Haagsche duinen. Het 
normale aantal eieren is vijf, het legsel is einde April begin 
Mei voltallig. Bi] uitzondering komt het voor, dat het ei 
geheel ongevlokt is, dus de kleur van een spreeuwenei 
vertoont. 

Kraai. Het nestelen op den grond, door Schlegel en 
Albarda vermeld, heb ik nooit gezien, wel dikwijls in zeer 
lage dennen en berken in de duinpannen. Het normale 
aantal eieren is vijf, by uitzondering zes of zeven, het 
legsel is voltallig in de tweede helft van April, 

Ekster. Waar de eksters in de buurt van menschen 
wonen, zoeken ze de hoogste boomen uit om het nest te 
bouwen. In de duinen en op de heide moeten zij zich soms 
tevreden stellen met lage berkenboompjes en meidoorn
struiken, dikwijls nog geen meter boven den grond. Half 
Maart zjjn de vogels al bezig het nest in orde te maken, 
vóór half April bevat het echter zelden eieren, meestal is het 
legsel eerst in de tweede helft van de maand voltallig. Het 
normale aantal eieren is vijf a zes, bij uitzondering zeven, 

Vlaamsche Gaai. De gaaien nestelen by voorkeur in 
dennen en sparren, eschdoorns en meidoorns. In eenzame 
streken is het nest dikwijls zoo laag, dat men het met de 
hand kan bereiken. Eeen paar maal vond ik het nest ook 
in een hollen boom, op een oud fcauwennest. Het normale 
aantal eieren is vyf, zelden zes of zeven. Het legsel is 
eerst in het begin van Mei voltallig. Is het nest reeds 
meermalen verstoord, dan worden de eieren belangryk 
kleiner, tot de grootte van een lysterei en nemen de peer-
vormige gedaante van een kievitsei aan. 

Wielewaal. In het gemengde loofbosch zijn het vooral 
de jonge eiken, die ze voor het nest uitkiezen. Tegen ca. 
tien nesten in eiken, zag ik twee nesten in eschdoorns en 
één in een elzenboompje. De hoogte boven den grond 
bedroeg twee tot vyf meter. Men vraagt zich af, waarom 
de vogels aan een dun boompje de voorkeur geven, terwyi 
het nest in de uiteinden der horizontale zytakken van 
dikke boomen haast absoluut veilig zou zyn. Ik heb my 
dat nooit kunnen verklaren. Onder de bouwmaterialen van 
het nest komen dikwyis stukken papier, draadjes wol, 
touwtjes enz. voor. Daar de wielewalen begin Mei terug 
zy'n en gewacht moet worden tot de eiken bladeren hebben, 
kan men het voltallige legsel van vier of vyf eieren eerst 
in het laatst van Mei of begin Juni verwachten. 

Indien een gunstig toeval niet te hulp komt, is het op
zoeken van een wielewaalnest een zaak -van geduld en 
voorzichtigheid, daar het altyd zeer goed tusschen de 
bladeren verborgen is. 

Grauwe Klauwier. De grauwe klauwier nestelt in doorn
struiken, bramen, meidoorns en duindoorns, Va tot 2 meter 
boven den grond. Eens zag ik een nest op een zytak tegen 
den stam van een grooten boem, op ca. 4 meter boven 
den grond. Het normale aantal eieren is zes, by uitzon
dering zeven. Het legsel is pas begin Juni voltallig, 


