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EEN WEINIG ERVARING. 
^<Y?et is altijd prettig, wanneer men iets van zijn 
<TY ondervinding mag mededeelen, want dan heeft 
' men wat moois gevangen of nieuwe soorten 
verschalkt of vroegere kennis omtrent levensvoor
waarden der rupsen uitgebreid. Zoo liep ik 1.1. zomer 

Aan 't Hollandsch Diep. 

in een snipperkwartier langs een rij iepeboomen 
mijn gewone gangetje, toen ik achter een landhek 
een pulpput ontwaarde. Nu worden bij ons de 
koeien gedurende den winter met die afgewerkte 
suikerbieten gevoederd, welk voedsel niet beter 
te vergelijken is dan met ingelegde getrokken 
komkommers, die de menschen hier sjamballen 
noemen. Ik meen, dat het vreerade woord uit het 
Portugeesch is overgewaaid. Zoo'n put dan heeft 
steile wanden. De uitgestoken grond wordt netjes 
naast den put opgestapeld en zoodoende verkrijgt 
hij een diepte van 1M. ongeveer. Is alles opgegeten, 
dan kijkt de boer naar de put niet meer om en 
die wordt langzamerhand een aardig broeibakje. 
Het zonnetje heeft er vrijen toegang. Daar vindt 
ge dan grassen in bossen, veronica's, varkensgras, 
wilde wilg, wilde boekweit, zuring, ganzevoet, witte 
melde, vogelmuur, hoornbloem, paardebloemen en 
enkele bieten, wat wij altegader lage planten noemen. 
Van de klei is niets meer te zien. Wat er nog 
aan den dag kwam, is ingenomen door witte winde 
en de kleine akkerwinde. De bloemen van deze 
plant varieeren aardig. Ge vindt geheel witte of 
roode, of witte met roode langsstrepen, welke boven 
en onder aanwezig kunnen zijn. 

Ik spring in den put en schud met een stok 
het groen langs 'de wanden heen en weer. Jawel, 
spanrupsjes en groene dikkerds met en zonder 
zwarte streepjes op zij van den ruglijn vallen naar 
omlaag. Onder de grasbossen vond ik dikke, grijze 
aardrupsen en weer groene met zwarte streepjes. 
De verzameling leverde mij Tephroclystia albipunc-
tata Hw. en vulgata Hw. De groene met zwarte 
streepjes brachten Mamestra trifolii Rott. voort, 
eene soort, waar ik slecht inzat. De dikke gaven 

Hadena monoglypha Hufn, wel een uiterst gemeene 
soort, doch deze waren e. 1. en dat blijft steeds 
gewenscht. Verder kreeg ik nog de spannertjes 
Larentia fluctuata L. en ferrugata Cl. Ge begrijpt, 
dat ik voortaan m'n geluk weer in die put beproef. 
Van een bezoek aan de hei had ik zaad meegebracht 
van Lychnis diurna Sibth. Dat is nog eens een 
bloem waar ge plezier van hebt. Een vlinderplant 
bij uitnemendheid! Zij bloeit vroeg en houdt het 
met een beetje verzorging tot November uit. De 
vrouwelijke vlinders deponeeren de eieren in de 
zaaddoozen; de rupsen eten deze ledig en ge komt 
in het bezit van drie soorten, welke ge anders 
moeilijk vermeestert: Dianthoecia cucubali Fuesll. 
nana Rott. en capsincola Hb. De wollige bladeren 
trekken niet veel bezoekers, alleen Orthosia pista-
cina F. en Mamestra oleracea L. lusten ze wel. 
De laatste verorbert bladeren, bloemen en zaad. 
Het gezellige van die plant zit echter in het schemer-
bezoek. Met het net gewapend, kunt ge heel wat 
mooie dieren te pakken krijgen. De heerlijke Chaero-
campa Elpenor L. komt al vroeg, een drom van 
uilen volgt, waarbij Plusia gamma L. het meest 
vertegenwoord is. De mooiste vangst vormden twee 
ex. Plusia moneta F., die op de diurnabloemen 
afkwamen Ge kunt licht bevroeden, wat een genot 
zoo'n buit voor een entomoloog is! Ik had reeds 
alle tuintjes bezocht, waar monnikskappen (Aconitum 
napellus L.) groeiden, om de rupsen te zoeken; 
deze spinnen de uiteinden der planten bij elkaar, 
evenals de Taeniocampa-soorten dit de wilgen doen, 
maar steeds was de uitkomst nul. Toch wanhoop 
ik nog niet, want de verbreiding gaat steeds verder. 
De vlinder is te Arnhem ontdekt door Mr. A. Brants 
en na dien tijd zijn er vele vangplaatsen bekend 
geworden. De late bezoekers van de bloemen heeten 
Cucullia's of monniken en wanneer het me in Mei 
of begin Juni mocht gelukken C. asteris Schiff. of 

Een Grasuil (Hadena furvaj. 

C. chamomillae Schiff. te vangen, hoop ik daar later 
verslag te doen. De monniken zijn tevens trouwe 
vrienden van de kamperfoelie, doch komen nooit 
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op smeer. Dit hebben zij gemeen met H. abjecta Hb. 
Verscheiden ex. dezer soort heb ik reeds verschalkt, 
in 1909 zelfs tien stuks, maar slechts eenmaal 

De Rietmijt. 

zag ik een afgevlogen vlinder op de stroop. Gelukkig 
weet ik daar een andere methode voor. In de 
verandah on aan den westkant van mijn huis 
hang ik een zestal oude kleedjes en matten op, 
liefst dubbel, waarachter deze soort zich gaarne 
verschuilt. Ook achter platen, borden en gordij
nen in de school zijn ze nog al eens te vinden. 
Bovendien kiuipen ze vaak onder de lappen, die 
om jonge boomen zitten, welke met drie paaltjes 
gesteund worden. Aldus verraste ik 26 Juli 1909 
een uil, die veel op H. abjecta Hb, geleek, 
maar toch een veel helderder teekening bezat. 
Bij het nazien van ter Haar en een afdruk 
van 't Tijdschr. voor Entom. van den heer 
Snellen merkte ik, dat de bewuste vlinder niets 
anders zijn kon dan Hadena fur va W. V., 
wat door den heer Snellen dan ook bevestigd 
werd. Ziehier een penteekening van het voor
werp, van welke soort door den heer Polak 
in Drente een paar stuks gevangen zijn. Op 
het heuveltje langs het Hollandsch Diep had 
ik uit de rietpluimen nog zoo iets verkregen, 
meende ik, maar Dr. Oudemans noemde dien 
vlinder H. abjecta Hb. en wel de type, welke 
bij ons zeldzaam verschijnt. Meest alle vormen 
zijn variaties. Nog een ontdekking deed ik ten 
opzichte van Hadena unanimus Tr, die steeds 
als zeldzaam geprezen is, maar dat epitheton 
wel kan missen. De tarwe kwam in 1909 
in September van het land, hetgeen anders 
Augustus geschiedt en die gelegenheid neem 

de schuren. Een mensch wordt voortdurend slimmer 
in die zaken. De schooven blijven wel eens met 
regenachtig weer een paar dagen staan en dan 

kruipen er veel jonge rupsen in de holle halmen 
om te overdagen, want ze eten 's nachts. Komen 
de bossen nu in de schuur, dan rollen de dieren 
door het op den tas smijten op den planken vloer. 

Indien ik er een paar weken aan besteed had, 
deze dieren te verzamelen,geloof ik zeker, dat de 
geheele Nederl. Entom. Vereeniging genoeg rupsen 
voor alle leden beschikbaar had. Gelukkig, dat de 
tarwe rijp was en de rupsen nog jong, anders 
zou er geen nadeeliger insect voor de oogst zijn 
geweest. Nu kon die groote hoeveelheid toevallig 
zijn, maar reeds driemaal achtereen is dit door 
mij waargenomen, en andere boerenmenschen, 
wie ik er naar vroeg, verklaarden allen, dat de 
schuren bij het binnenhalen steeds vol //ripsen* 
waren. Reken nu nog uit, hoeveel er op het 
land achterblijven. De kweekerij wilde maar 
niet vlotten, want Had. unanimus Tr. eet tot 
Januari, als ge maar voert. Dat komt, denk 
ik, omdat ze in huis gehouden worden. Buiten 
kruipen ze, als het gaat vriezen, in een riet

stoppel, blijven tot het voorjaar zitten om dan 
to verpoppen. Ook heb ik ze wel in op den grond 
liggend riet aangetroffen. Dan schudde ik zoo'n 
riet zacht heen en weer, waardoor de aanwezig
heid der pop voelbaar werd. Binnenshuis krijgt 
ge zoetjesaan sterfte, het voederen is niet zoo 
gemakkelijk vol te houden met het slechte weer, 
dan slaat ge wel eens een of twee dagen over om 
kropaar en struisriet te snijden en de schimmel 

in 
ik 

tegenwoordig te baat om rupsen te gaan zoeken in 

Op 't Heuveltje. 

zal er ook wel deel aan hebben. Behalve deze soort 
vindt ge prachtig zwartharige beertjes, glimmend 
als een poes, over den grond kruipen. Die pakt ge 



N E S T E N E I E R E N V A N D E N K I E V I T. 233 

inr want Spilosoma urticae Esp is werkelijk een 
mooie vondst. De vlinder heeft minder breede voor
vleugels dan Sp. menthastri Esp en ook veel min
der zwarte stippen. Bovendien is S. urticae Esp 
meer krijtwit, menthastri roomkleurig getint. 

Nu meende ik nog wat te melden over Miana 
ophiogramma Esp en een paar andere beestjes, 
maar ik moet gaan smeeren, en de zon zinkt bijna 
in het schitterende water van het Hollandsch Diep, 
Een poosje geduld dus. Saint! 

Numansdorp A. DUI.FER. 

NEST EN EIEREN VAN DEN KIEVIT. 
e weet, dat de kievit in moerassige weiden 
thuis hoort; ik heb eens gelezen, dat hij ner
gens zoo talrijk voorkomt, als in Nederland. 

Zijn voedsel bestaat uit wormpjes, slakjes, insecten 
en allerlei kleine waterdiertjes. Hij staat om geen 
enkele reden als eenigszins schadelijk bekend. 

In 't vroege voorjaar, zagen we de kieviten weer 
in onze weiden terugkomen. De eerste weken vlo
gen ze nog rond in troepjes, maar in Maart of het 
laatst van Februari bij paren. Dan begonnen ze ook 
zoo zachtjesaan over den nestbouw te denken. 
Evenwel moeten we hier aan dat ,/bouwen* al een 
heel zwakke beteekenis toekennen. Een knappe 
architect is de kievit geenszins. 

Als we dan in Maart eens in dis weiden kwamen 
vonden we nog wel geen nesten met eieren, maar 
toch hier en daar in het gras de bewijzen van de 
werkzaamheid der kieviten. Op een oppervlakte van 
een tiental Ma vonden we soms wel 4 of 5 kuiltjes 
die allemaal voor een begin van nest konden aan
gezien worden. Of de vogels die maakten uit tijd
verdrijf, dan wel, om zich al vast te oefenen, is 
mij niet bekend. Wel weet ik, dat we die kuiltjes 
later nog wel eens opzochten en dan niet zelden 
in sommige er van eieren vonden. Ook wanneer 
de kieviten druk aan het leggen waren, vonden we 
om het nest heen meestal enkele kuiltjes, die wij 
//krauwseltjes* noemden. Het vinden van zoo'n krauw-
seltje was ons een vingerwijzing om in die buurt 
dubbel goed uit de oogen te kijken. 

In schoolboekjes op dit gebied, las ik vaak, dat 
het nest van den kievit niets anders is dan een 
kunstloos kuiltje in het gras, zonder meer. Dat is 
nu niet precies juist, of liever, maar half waar. 
Zoolang er nog maar één of twee eitjes in 
liggen, mag dat gezegd worden; die liggen vaak 
zoo maar in de vochtige aarde. Maar mag de kievit 
zijn aantal (zijn ,/rand*) van 4 eitjes voltallig krij
gen, dan is er gaandeweg een laag strootjes en 

sprietjes ingebracht, zoodat het dan niet langer is 
een simpel kuiltje in het gras, maar een zacht 
nestje, warm en dik gevoerd. Op 4 eieren gaat de 
kievit broeden. Wordt er druk gezocht, dan is hem 
dat gedurende April maar zelden vergund. Als dan 
de eieren zoo vaak worden uitgehaald, dan is de 
gejaagde vogel nog minder kieskeurig in het bou
wen van zijn nest. Elk kuiltje in het gras kan dan 
een nest worden. Eens vond ik een ei in het water. 
Een andermaal lag er een in een hoop uitwerp
selen van een koe, waarin een of andere viervoeter 
met zijn poot een //nest* had getrapt. 

En de eieren. Die zijn peervormig, in hoofdzaak 
groen gekleurd met zwarte spikkels, die klein op 
het spitse en grooter op het breedere uiteinde zijn. 
De groene grondkleur wisselt van donkerder tot 
lichter, ik zou haast willen zeggen, al naar de ge
steldheid van den bodem. Daarover straks meer. 

Het nest van den kievit, zei ik, ligt zoo maar 
open en bloot op den grond. Men zou daaruit op
maken, dat de eieren zoo maar voor het oprapen 
zijn voor ieder die er naar zoekt. Ja, de kans daarop 
zou groot zijn, als nu de natuur haar schepselen 
niet te hulp kwam. Die hulp is tweeërlei. Die zit 
'm In de kleur der eieren en ten tweede in de 
groote mate van slimheid, waarmede de vogels be
giftigd zijn. 

Deze laatste houdt de onervaren zoekers ver van 
het nest. We hebben allen wel eens gehoord of 
gelezen van de taktiek der kieviten, om de zoekers 
«op een dwaalspoor" te brengen. Ik sta er daarom 
hier niet bij stil. Faalt deze taktiek tegenover meer 
geroutineerden en naderen deze het nest al, dan 
moet de kleur der eieren hem misleiden. En dat 
doet die nog al vaak. Ik wil er daarom een en ander 
van mededeelen. Die kleur is werkelijk voor den 
vogel van groot belang. Want hieraan dankt hij het, 
dat de eieren zoo weinig opvallen, al liggen ze dan 
maar bloot op den grond. 

De groene grondkleur met de zwarte spikkels 
vormt met de tinten van nest en omgeving zóó'n 
geheel, dat je oog er op geoefend moet zijn, of je 
trapt ze eerder kapot, dan dat je ze vindt. Dit is 
dus een groote waarborg voor het behoud der eieren, 
die de natuur zelf schenkt, a. h. w. als een ver
goeding voor het gevaarlijke van het nestelen op 
zoo'n in 't oog vallende plaats. 

Eenige staaltjes uit mijn ervaring mogen boven
staande helpen bevestigen. 

't Was op een Zaterdagmorgen. Ik was er met 
een kameraad op uit geweest. Om onzen weg naar 
huis wat te bekorten, zouden we de wei doorgaan, 
waar de kieviten nestelden, op gevaar af van door 
den jachtopziener — onbez. rijksveldw. — op ' t lijf 
gevallen te worden, 't Was snikheet, het sras stond 
te schroeien in de zonnehitte. Plotseling hoorden 


