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ons reeds getroffen, de stank, die er uit het hol opsteeg 
en deze vermeerderde nog toen er in rondgewoeld werd. 
We begrepen zeer goed, dat dit iets bijzonders was, want 
welke vogel laat z'n nest zoo vensö&uilen ? Na veel 
gemartel kreeg ik beet en haalde eon oude vogel te voor
schijn. Jong© wat een mooi dier. Van hooren zeggen kenden 
we hem. Vader had er ons wel eens van verteld, maar dat 
hü zoo mooi was, wisten we niet. 

't Was de Hop, wellicht 't wijfje, want ze zat nog op 
pas uitgekomen jongen. Nooit beeft 't me gespeten zooveel 
moeite gedaan te hebben dien morgen; evenmin heeft het 
strafwerk me berouwd dat we opliepen, omdat we te laat 
kwamen, daar onze vondst — wat me vooral later bleek — 
een groote zeldzaamheid was. 

Onwillekeurig drongen tal van herinneringen zich aan 
me op. Ginds aan de overkant doemt de Hellendoornsche 
Berg op, zoo genoemd naar 't dorpje Hellendoorn, waar 
we toen school gingen. Nog klinkt me ons spotdichtje in 
de ooren, uitgegalmd tegen onze schoolkameraden, wanneer 
de tijdelijke vrede weer verstoord werd door vijandschap 

Yoor verloren oogenblikken zij den minnaars van 
de levende natuur de Tijdkrans van den Vlaam-
schen dichter Guido Gezelle aanbevolen. Als 

het gure weer ons kwelt en des te heviger het 
verlangen naar lente en zomer ons overmeestert, 
dan kan ons die zanger uit het Zuiden in betere 
stemming brengen. Zingend over de natuur weet hij 
altoos de juiste snaar te treffen. Luister eens even: 

't Is weerom winter, weerom donker, 
Weerom koud en nat; 

't Zyn weerom lange nachten, korte dagen 
Och, of het haast gedaan ware, en ik 

Eind'iyk eens en stad 
En studiekamer vluchten mochte! O, hagen 

O, blyde bosschon vogelvol, gezang 
Van menschen en van dieren, ik verlang 

Myn harte uit: Wilt uw komste niet vertragen! 

'k Ben uitgepeisd en uitgepeind! Welaan, 
Wanneer zal 't mot den winter zyn gedaan? 

En zal weerom Gods zomerken verjaren? 

Ondertusschen moeten we ons goedschiks kwaad
schiks naar de tijdsomstandigheden voegen. Om 
nochtans aan het verlangen naar dat „zomerken" 
met zijn bloeiende hagen en blijde bosschen eenigszins 
te gemoeitte komen, wil ik even ettelijke opgedane 
waarnemingen meedeelen omtrent een huwelijksreis 
van Lasius flavus, d. i. een kleine gele mier, die in 
Nederland inheemsch is, al zal men ze in lagere 
streken zelden ontmoeten, 't Verhaal kan misschien 
den een of ander tot persoonlijke waarnemingen 
aansporen. Het interessante mierenvolkje vertelt 
ons altijd nog wat nieuws. 

Op Donderdag, 4 October 1900, was een gezelschap 

tusschen Nijverdal en Hellendoorn. Het scheen waarheid 
te bevatten, afgaand op de uitwerking die 't ten gevolgen had. 

Helienüoom, 
Slompen tuoni! 
Lange heiden, 
Korte waiden; 
trrooto '/jikkeiv, 
Weiftig liold, 
Zoo is 't in heele lloUleni gesteld. 

Daar schiet me ook nogeenaardig versje te binnen, datik 
zoo nooit elders hoorde, 't Was een liedje dat we zongen 
bjj 't fluitjesmaken: 

Sjip, siip, siepie., 
Wanneer iiistoe nepio! 
Toeke, loe'.ie, Mei-e. 
As de veagelties eior legt 
Wat leggen «e dan ( 
[üge, Bge ilöppe, 
l)oa schiet ze mekaar met veur di1 koppel 
Heel or, half, ot 
Sniet sappleple de kop motvr ;>!". 

Zwolle. B. G. RüTTiNK. 

van 30 personen bij groepjes in verschillende rich
tingen uit Maastricht vertroKken. Tegen den middag 
zou men elkaar aantreffen in een landhuis op den 
Lauberg bij Canne gelegen. 

Voor dezen tijd des jaars was het een ongewoon 
zachte en zonnige dag, en in de veranda, die over 
de geheele lengte langs de oostzijde van genoemd 
huis gebouwd is, was het omstreeks 11 uur al 
aardig warm geworden. 

Bij mijn aankomst, toen ik langs den steenen 
trap de 1 M. hooge veranda wilde binnengaan, werd 
al aanstonds iets opgemerkt. Bij en op de trap 
liepen een groot aantal mieren gejaagd en onrustig 
op en neer. Wat zou dat te beduiden hebben? 

Dra bleek, dat het miereanest binnen de veranda 
moest liggen. De glazen deuren werden geopend 
en jawel, juist ter plaatse waar de ijzeren stang in 
den vloer grijpt om de gesloten deuren beneden 
vast te zetten, dè&r verleende een kleine opening 
toegang tot het nest onder den steenen vloer. Dat 
was voor Lasius flavus een ongewone verblijfplaats. 
Hij pleegt te wonen, zegt Escherich (Die Ameise. 1906) 
langs djn rand van droge weilanden en straten en 
hier vind ik hem onder den steenen vloer, in de 
veranda, 1 M. boven den beganen grond. 

Deze ongewone verblijfplaats leert ons wellicht 
nog iets anders. Aan deze mierensoort, die zich zelden 
boven den grond vertoont, verschaffen geen blad-
luizen, maar aïleen wortelluizen het noodige voedsel. 
Zoo wordt algemeen aangenomen en schrijft ook 
nog Escherich. Maar zou dat wel voldoende be
wezen zijn? Onder den steenen vloer, 1 M. boven 
den grond, zijn allerwaarschijnlijkst geen wortelluizen 
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te vinden. Een breede vertakking van 't nest, waar
door toegang tot wortelluizen mogelijk wordt, is 
daar niet goed aannemelijk. Bovendien, als in een 
kunstnest onze Lasius flavus, gelijk Schmitz verhaalt, 
wel kleine wormpjes in stukken bijt en dan die 
stukjes op den kop der larven legt om ze door deze 
te laten opeten, ligt het dan niet voor de hand om 
aan te nemen, dat ook Lasius flavus zich nog met 
wat anders voedt, dan met hetgeen wortelluizen 
hem kunnen aanbieden? 

Ondertusschen nam de drukte rondom het nest 
meer en meer toe. Wellicht ten gevolge van de 
warme zonnestralen, die thans door de geopende 
deuren vrijer konden binnentreden en den geheelen 
omtrek van 't nest verwarmen. Aldoor werd duide
lijker, wat er voor zonsondergang nog zou plaats 
grijpen. De mannetjes en wijfjes zouden naar buiten 
treden, om wat men hier pleegt te noemen de 
huwelijksreis te aanvaarden. 

Men weet, dat de mannetjes en wijfjes of de 
koninginnen der mieren tot dat doel van vleugels 
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zijn voorzien. Als de tijd daartoe gekomen is, verlaten 
deze bevoorrechte individuen uit den mierenstaat het 
nest. De kleine ruimte daar beneden wordt hun te 
eng. De nijvere zorgen der werkmieren zijn hun 
niet meer welgevallig. Niets kan ze meer in hun 
verlangen naar ruimer sfeeren weerhouden. Zij willen 
de wijde wereld in en bekommeren zich niet om 
het lot der misdeelde werkmieren, die hen niet in 
hun luchtreis kunnen volgen, omdat ze de noodige 
vleugels missen en, evenals de lijfeigenen uit de 
middeleeuwen, aan den grond, waarop zij geboren 
en getogen zijn, blijven verbonden. Hun is tot taak 
opgelegd, het huiselijk werk te verrichten. Dat werk 
blijft hun deel, ofschoon het wel sterk zal ver
minderen, nu talrijke heertjes en juffers hen voor 
altoos gaan verlaten. Des te beter zullen de on
vermoeide arbeidsters gedurende den naderenden 
winter van de welverdiende rust kunnen genieten. 

Eindelijk na urenlange algemeene bedrijvigheid is 
tegen 2 uur in den namiddag het oogenblik van 
vertrek aangebroken. Omstreeks half twee werd in 

de veranda het teeken gegeven: //De huwelijksreis 
neemt een aanvang.* Al wie getuige wilde zijn 
kwam naderbij. 

Volgens Escherich loopt de tijd voor het //zwermen* 
van onzen Lasius flavus van Juli tot October. Daarom 
verdient opgemerkt te worden, dat we boven reeds 
schreven 4 October. Toch waren er geen koude 
maanden vooraf gegaan. Zooals eveneens al werd 
gezegd, bevond zich de woonplaats onzer mieren 
zelfs aan den Oostelijken kant van 't huis. Wat 
mag voor de mieren dan wel de oorzaak dier ver
traging zijn geweest? Of moet misschien de gewone 
tijd voor het zwermen var Lasius flavus tot later 
dan één October worden verlengd? 't Laatste komt 
mij waarschijnlijker voor. Te meer, omdat Janet bij 
Beauvais in Frankrijk nog op 28 Oct. iets heeft 
waargenomen, dat een aanstaande huwelijksreis 
deed vermoeden. 

Wat was dat interessant die uittocht der man
netjes en koninginnen uit het nest! Wat een ont
steltenis, wat een beroering in den mierenstaat, 
wat een opschudding onder dat kleine volkje ging 
daarmee vergezeld! De wijfjes verlaten het nest 
somtijds gelijktijdig met de mannetjes, gelijk hier 
gebeurde. Dikwijls echter komen ze eerst later te 
voorschijn. 

De mannetjes— die bij Lasius flavus donkerder 
gekleurd zijn en kleiner van gestalte en ietwat 
vlugger in hun bewegingen dan de wijfjes— kropen 
en krioelden tegelijkertijd rondom het nest door 
elkander. Iedereen beproefde om strijd zijn nog 
nooit gebruikte vleugels, die dan als zilveren plaatjes 
glinsterden in 't zonlicht. De eerste proeven mis
lukten, maar meer en meer vermochten zij zich te 
verheffen, tot eindelijk de één voor de ander na èn 
koninginnen èn mannetjes zich door de geopende 
deur verwijderden in de vrije luchten. 

Doch daarmee is misschien te veel gezegd. Het 
gebeurt, dat 't een of ander wijfje reeds aan de 
oppervlakte van 't nest bevrucht is, en dan door de 
arbeidsters wordt aangehouden en in 't nest terug
gebracht. Daar moeten ze meewerken om den 
mierenstaat voor het verlies aan bevolking schade
loos te stellen. Ze gaan dan in den stand en den 
staat der oude koningin, hare moeder, over en 
worden op gelijke wijze door de werkmieren met 
onderscheiding behandeld. 

Ook gebeurt het, dat onbevruchte wijfjes in 't 
nest achterblijven, maar haar lot pleegt dan minder 
benijdenswaardig te wezen. Zij vervallen allengs 
uit den stand waarin ze werden groot gebracht, 
verliezen onder den arbeid mettertijd haar vleugels 
en worden in een woord van koningin een gewone 
arbeidster, die zoo goed als de andere zich met 
huiselijk werk moeten belasten. 

Maar waarheen begeven zich de uitgewekenen ? 
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Wat is het doel der reis? Waar blijven ten slotte 
die wegvliegende mannetjes en wijfjes? 

Als na een korten tijd het heele gezelschap, zoowel 
mannetjes als wijfjes, somtijds van verschillende 
nesten tegelijk, zich weer heeft vereenigd boven in 
de blauwe lucht, dan eerst ontstaat er een zwerm, 
gelijk bij de bijen. Doch bij de mieren is natuurlijk 
een groot verschil op te merken. Hier ontbreekt 
het ééne groote aantrekkingspunt, dat bij de bijen 
de koningin pleegt te zijn. Bovendien blijven bij de 
mieren, zooals reeds werd aangeduid, de arbeidsters 
thuis. Daarom komt het hier nooit tot een dichte 
massa, een groeten tros of kluwen. Beter spreekt 
men hier van dichte drommen. 

Afwisselend stijgen en dalen die vliegende colonnes, 
wier zilveren vleugels in 't licht der zon schitteren 
en glinsteren en flikkeren als de bajonetten van een 
voortrukkend leger; heeriyk mooi! 

Wat bij deze diertjes wier leven straks zich onder 
de aarde zal verbergen opmerkelijk is, zij zoeken 
bij voorkeur hoogten, torens, boomtoppen of heuvel-
spitsen op, om er de dolle vaart wat te onderbreken. 
Men zou zeggen, dat ze van de reis, die ze maar 
eens zullen maken, dan ook zooveel mogelijk willen 
genieten. Bekend is, dat het den grooten mieren
kenner Huber eens gelukte, zich zelf als basis van 
zoo'n zwerm te laten gebruiken, niet alleen voor 
een oogenblik, maar terwijl hij langzaam voortwan-
delde gedurende geruimen tijd. 

Het doel van de reis is dit: er wordt daarbij een 
stof overgebracht, die later de eitjes der mieren tot 
ontwikkeling kan doen komen, evenals 't stuifmeel 
dit doet bij de eitjes of zaadknoppen in de vrucht
beginsels van de bloemen; of zooals men het uitdrukt: 
onder het zwermen moeten de koninginnen worden 
bevrucht. Bij sommige mieren heeft de bevruchting 
plaats, als de zwerm by het aantreffen van een 
hooger voorwerp een weinig tot rust is gekomen. 
Bij onzen Lasius flavus evenwel gebeurt dat tijdens 
het zwermen in de vrije opene lucht onder het vliegen. 

Bij hare vlucht draagt een Lasius-flavus-koningin 
dikwijls twee tot drie mannetjes. Hiertoe is natuurlijk 
noodig, dat de mannetjes van Lasius flavus veel 
kleiner en lichter zijn. Waar dat niet het geval is, 
zooals bij de Myrmiciden, kan daarvan onder het 
vliegen geen spraak wezen. Dan storten de in de 
lucht gevormde paren uit de hoogte neer, of beide 
partijen vereenigen zich eerst op den grond; zoo is 
aan de voorwaarden voor een nageslacht voldaan. 

Hiermede is het bruiloftsfeest der mieren, als het 
zoo heeten mag, ten einde. De feestvreugde heeft 
slechts korten tijd mogen duren. Wittebroodsda^en 
mogen zij niet beleven. Reeds aanstonds begint 
voor beide partijen de strijd om het bestaan. Als 
tegen den avond de dieren, die zoo even in dichte 
drommen vlogen, wellicht door de vermoeienis van 

de vlucht ergens op de aarde zijn neergetuimeld, dan 
is alle vriendschap verbroken en gaat ieder zijns weegs. 

Wat moet er nu van die hulpeloozen worden. In 
weerbaarheid staan ze bij gewone werkmieren ver 
achter, zelfs kunnen ze nauwelijks of in 't geheel 
niet het voedsel tot zich nemen, dat vóór hen zou 
liggen. //Laat ze terugkeeren naar 't ouderlijke huis* 
zou men zeggen. Doch dat is niet meer mogelijk-
De luchtreis heeft geen spoor achtergelaten. Den
zelfden weg nog eens afleggen is buitengesloten. 
Derhalve staan zoowel de mannetjes als de wijfjes 
weerloos op de wijde aarde en nog wel te midden 
van zoovele vijanden en gevaren. 

De mannetjes kunnen zelfs onder hun eigen volk 
geen vijand van een vriend onderkennen. Zij zijn 
bovendien voor huiselijk werk in een mierennest 
totaal ongeschikt. Wapens of verdedigingsmiddelen 
missen zij ten eenenmale. Zij wachten er als ' t 
ware op om vertreden of opgegeten te worden, want 
zich zelf voedsel te verschaffen, hebben zij niet 
geleerd. 

Maar de koninginnen waar blijven zij ? Voor haar 
zou nu eerst het leven eindelijk moeten beginnen. 
Haar is de instandhouding en verspreiding der soort 
toevertrouwd. Lettend evenwel op de groote menigte 
koninginnen, die het ouderlijke nest verlaten, en op 
het weinig of langzaam toenemen der mieren in 
bepaalde streken, besluiten we al spoedig, dat aan de 
meeste koninginnen eenzelfde lot ten deel valt als 
aan de mannetjes. Slechts aan een klein gedeelte 
gelukt het een verborgen en veilig en geschikt plekje 
te vinden, om er de eieren te leggen en te verzorgen 
en met het eigene kroost een nieuwen mierenstaat 
te stichten. 

Maastricht. A. HAANS. S. J. 
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IETS OVER HET OPZETTEN 
VAN RUPSEN. 

Over 't geheel wordt er door vlinderverzamelaars niet 
veel gedaan aan het opzetten van rupsen. Voor zoo
ver het den beginnenden verzamelaar betreft, is dit 

natuuriyk. Hy verzamelt in de eerste plaats om iets 
moois te hebben, en eene opgezette rups heeft dus veel 
minder aantrekkeiyks voor hem, dan een mooie vlinder. 
Voor hen echter, die over deze periode van het verzamelen 
heen zyn, en die het bedryven met een wetenschappeiyk 
doel, moet eene rupsenverzameling als aanvulling van 
hunne vlinder-verzameling van veel waarde zyn. Dat ook 
zy het opzetten van rupsen vaak byna geheel verwaar-
loozen, zal zeker hierin zyne reden vinden, dat de resultaten 
vaak in 't geheel niet bevredigend zijn. De meeste opge
zette rupsen hebben geleden wat hunne kleur betreft, en 
ook de vorm verschilt gewooniyk vry wat van dien van 
het levende exemplaar. Ze zyn, voor zoover ik ten minste 


