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HOE EEN HANDELSREIZIGER VAN DE NATUUR GENOOT. 
(Vervolg van bl'z 77J. 

EN vreemd verschijnsel is dat de poppen op hun kop staan bij deze 
soort (N. typhea Esp). Bij nog een der soorten van dit geslacht 
is dit het geval n.1. bij Nonagria arundinetis Schmidt, terwijl bij 
de drie andere inlandsche soorten de pop gewoon overeind staat. 
Zooiets kan niet toevallig zijn, maar het ^waardoor* is goed 

verborgen en het ^waarom" nog duisterder. Waar we in één geslacht echter 
zulke uitersten waarnemen als bij Nonagria (en bij de Vanessa's, die hun 
poppen of aan de staart met den kop naar beneden, of in een gordeltje rechtop, 
hangen) zou je tot de conclusie komen dat de stand der poppen, ' t zij liggend, 
staand, of op den kop, van weinig belang is. 

De poppen zijn goed overgekomen naar Amsterdam en zijn allen uitgekomen. 
Eén kwam er nog uit voordat ik in militairen dienst moest en die Week volgens 
Dr. Oudemans niet van onze inlandsche af. De anderen heeft mijn moeder laten 
wegvliegen, anders had ik ze toch afgevlogen en leelijk teruggevonden. 

Maar laat mij nog even naar mijn plekje terugkeeren. 
Na de poppenvondst begon het water door mijn schoenen heen te komen 

en omdat aan de helling een onophoudelijk druk verkeer was van vogels en het 
weerklonk van waarschuwingskreetjes, ben ik daar eens gaan kijken. 

Een enorm hooge wilg was omgevallen; hij had de zware last der klimop, 
die er zich tegen hem had opgewerkt niet meer kunnen dragen en vormde nu 
een schilderachtig soort brug, die tevens een ideale vogelschuilplaats was. Ik zat 
er nog^ maar even of de druktemakers kwamen te voorschijn, t. w. een 
zanglijster, een roodborst en een paartje winter-
koninkjes benevens een paar pimpelmeezen. 

Op een boomstam merkte ik nu een levend 
ding op, zóó vreemd dat ik eerst als beteutert 
stond, niet wetend wat eruit te moeten maken. 
Maar bij goed aankijken werd me ' t mysterie 
helder, ' t Bleek 't achterlijf met de zeer lange 
legboor te zijn van een groote sluipwesp, die Nonadia typhea. 
hare eieren in boktorlarven uitbesteedt. 

Rhyssa persuasoria is haar zeer welluidende naam. De groote sluipwesp 
had een houtlarve in den stam bespeurd, knagend diep in ' t hout ; ze had de 
plaats bepaald en had langzaam de 5 cM. lange legboor diep in ' t hout geboord. 

Toen kwam 't noodlot, een lijster of een roodborst of zooiets en hapte naar 
Rhyssa, maar de legboor verankerde de wesp als ' t ware. De vogel rukte dan 
ongeduldig en de slanke wespentaille knapte af, de voorste helft in des vogels 
bek, de achterhelft in den stam latende. De laatste wilde stuiptrekkingen van 
het achterlijf duurden nog voort, toen ik ' t vreemde natuurobject vond. 
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Zorgvuldig heb ik de legboor uit 't hout getrokken en 't nog hevig sparte
lende achterlijf in alcohol gedood. 

Alsof ik nu allerlei interessante dingen moest zien op dien éénen gedenk-
waardigen dag, heb ik ook nog 't aansteken van zebrarupsen gezien door de 
kleine gele sluipwesp Apanteles. 

Het nietige wespje zette zich ongehinderd op de zebrarups neer en dreef met wiek
slagen van haar kleine vleugeltjes de korte legboor in het rupsenlijf. Aan het 
geringe verzet van den armen drommel stoorde het wespje zich dan ook in 't 
geheel niet en stak de rups 5 d, 6 keer achtereen in de laatste segmenten aan. 

Het aardige van deze waarneming is, dat 't wespje de vleugels als 't ware 
als beweegkracht voor den legboor aanwendde; bij elke reeks vleugelslagen ging 
de legboor met een schokje iets dieper in 't rupsenlijf. 

Vele interessante dingen heb ik dien middag nog gezien. Bij Lasius fuliginosus 
een gewone miersoort, vond ik dezelfde mierengasten (Plathyarthus hofmanseggi) 
die ik bij Amsterdam aan de Zuiderzee bij Lasius flavus vond. Agrimonia, 
kruipend Stalkruid en Polygala, de Vleugeltjesbloem, herinnerde mij onze duinen. 

Ik vond de Aronskelk met vruchten en een heg vol clematis die me aan 
Epen (Zuid-Limburg) en de beekpunge die me aan de Beek bij Castricum denken 
deed, en hooge bremstruiken voerden me naar 't Spanderswoud bij Hilversum; 
zoo gaan je gedachten altijd naar de Heimat terug. 

Het slot van den dag was een vogelt af reeltje. Op de steenen in een smal 
watertje waren twee kwikstaartjes aan 't insecten vangen, 't Mannetje was grijs 
op den rug, met gelen buik en had witte pennen in den staart, ' t wijfje was een
voudiger gekleurd en had 't geel bleeker. Ze riepen elkaar met een hoog tsie-tsie. 

't Wijfje vooral was erg bedrijvig en liep bij 't insectenvangen onvervaard 
door 't snelstroomende water, ze scheen nu en dan even te zwemmen om ten 
slotte zelfs kopje onder te maken. 

Wat een aantrekkelijk tooneeltje die beweeglijke vogeltjes in 't spattende 
water tusschen de frissche oeverplanten en over alles 't gouden zonlicht dat 
iedere waterdruppel tot vloeibaar goud maakte! 

Later in een verloren uurtje 't museum te Dublin even inloopende, herkende 
ik mijn kwikstaartjes daar in de mooie collectie, 't Is Motocilla sulphurea Bechst, 
ook wel M. melanope Pali, bij ons heet hij: groote gele kwikstaart, bij de 
Engelschen: the Grey wagtail, bij de Duitschers: Bergstelze, en die laatste 
naam is het beste want 't is een bewoner van 't bergland. 

Uiterst voldaan over den heerlijken dag ging ik in de schemering naar 
Lucan terug en zelfs toen ik boven op de «car" een flksche regenbui kreeg, had dat 
geen verkoelenden invloed op mijn prettigen zin. Zóó voelde ik mij op mijn gemak 
dat ik in een onbewaakt oogenblik iemand in 't Hollandsch iets vroeg. Tableau! 

Dat komt nu van den intiemen omgang met de Natuur, die steeds en overal 
een troost is zoowel als een genot en die je bijna overal je thuis doet gevoelen, 
als je de natuurdingen maar om je ziet. 'S. LEEFMANS. 


