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van den schedel bedraagt 24 c.M. de lengte van de plaats af 
waar do kam zich splitst tot aan de voortanden in een 
rechte lijn gemeten, bedraagt 33 cM. De achterkant is geheel 
plat en vormt weer een mooie aanhechüngsplaals. 'I Achter
hoofdsgat is groot 3>£ c.M. in doorsnede. Hiermee heb ik 
zoo goed als ik kon, den schedel beschreven, die wel 't 
glanspunl van m'n collectie uitmaakt. Een schedelkundige 
zou er u echter wel meer van kunnen vertellen. Maar ik 
l>egin pas. 

Laren. A. G. TÜTEIN NOLTII'ENIUS. 

VAN VOGELS EN NONVLINDERS. Gorilla-schedel (gezien op zijdcl. 

NLANGS ben ik eens wezen kijken, hoe een door den nonvlinder geteisterd 
bosch er wel uitzag. Anderhalf uur benoorden Arnhem en llozendaal, een 
klein half uur ten oosten van Terlet, in 't naaldhout van de Koolhof, de 
Beerenberg en de Velperbcrg (een uitgestrektheid van ± 400 H.A.) richten 
de nouvlinders op groote schaal hun verwoestingen aan. 

Uit de verte gezien al, hebben die bosschen een bruinachtige tint; dat 
komt omdat de dennen nog maar zóó spaarzaam van groene naalden voorzien zijn, dat het. 
bruin van stam en dorre naalden, de overhand heeft. Van nabij zagen de bosschen er 
niet al Ie test onderhouden uit. Er was niet op tijd gedund. Dood hout was niet verwijderd; 
"t zat nog aan de boomen of lag overal verspreid op den grond. Eu nesthokjes, die in naald
hout onmisbaar zijn, om er de kiiifmees en de zwarte mees, zoowat de eenige, nuttige 
vogels van 't onvermengde dennenwoud, en wier politiediensten gewoonweg onbetaalbaar 
zijn, te laten broeden, waren — natuurlijk ! — afwezig. In zulke bosschen breekt het eerst, 
de nonvlinderplaag uil. 

In de Koolhof, waar ik 't. eerst kwam, was niet heel veel meer te vernielen. Daar had 
de plaag verleden jaar al gewoed. Ik vond 

A daar enkel eenige vlinders, — hier en 
daar tegen een stam, — geen rupsen en 
ook geen vogels. En juist voor de laatste 

i interesseerde ik rae eigenlijk 't meest! 
Maar in de Beerenbergsche bosschen 

| waren enorm veel nonvlinders in allerlei 
stadiën van ontwikkeling: rupsen, poppeii 
en vlinders. Eieren heb ik niet gezien, 
maar poppen des te meer. Als vruchtjes 
hingen de cocons aan de boomen. Bij 
honderden. De koekoeken die we hier 
overal opjoegen hadden volop voedsel. 
Nooit heb ik meer koekoeken bijeen gezien. 
ü'r schuwheid hadden ze nog niet afge
legd. Vóór we ze aan 't werk konden zien. 
verried een kort, luchtig, vleugelgeklapper, 
dat. ze ons eerder gesignaleerd hadden dan 
wij hen, en even later zagen we den 

grijzen vogel in z'n vlugge valkenvlucht, ver boven ons hoofd, door de lucht schieten. Waar 
de plaag het hevigst woedde, waren ook de meeste koekoeken! 
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Van de meezen zag ik alleen de kiiifmees en de zwarte mees. Ze waren lui en traag 
van tewegen, geluid gaven ze niet, on 't kwam mij voor, dat ze er dik en welgedaan uit
zagen. Zeker van de ontzaglijke hoeveelheid voedsel, die overal en zonder moeite te 
krijgen was. 

Maar wie ik er ook trof en er stellig niet verwacht zou hebben, waren de vele, vele 
hoschduiven. De vogels zelf kreeg ik maar weinig te zien. In eenzame streken is de bosch-
duif ook al vrij schuw, maar de krachtige vleugelklap bij 't opvliegen, en 't fluitend suizen 
van de vlucht, zijn meer dan voldoende aanwijzingen. Ook vond ik overal duivenveeren; 
slaartveeren, slagpennen en de kleine, zachte borstveertjes met hun, van onderen vooral, 
zoo grove, zware schachten. Het zou mij niet verwonderen als in Juni en Juli de ruitijd 
der toschduiven valt. 

In de aanwezigheid van boschduiven in een dennenbosch behoeft men niets ongewoons 
te zien, want het is bekend, dat juist de duiven zéér verzot op dennezaad zijn. Dat ze daar 
kwamen om nonvlinders te ' vangen, 't zou geen oogenblik bij mij opgekomen zijn. Duiven 
hooren tot 't «schadelijke gedierte,» die uitsluitend van zaden, eikels, kool enz. leven. Dal 
is zoo goed als een axioma, waaraan ik in de laatste plaats zou willen tornen. 

Maar ook de heer Schreurs, boschbaas van Baron van Pallandt van Roosendael, had mij 
reeds van de vele boschduiven, die in de geteisterde bosschen te zien waren gesproken. 
Hij had evenmin kunnen gelooven, dat die duiven daar op de nonvlinder-jacht waren; toch 
had hij de zaak willen onderzoeken en den jachtopzioner Burgers opgedragen, bij gelegenheid 
eens een boschiluif te schieten. Burgers slaagde daarin, opende de krop van zijn slachtofler 
en vond daarin werkelijk eenige poppen van de nonrups aanwezig. Het schijnt dus een 
feif te zijn, dat de boschduif in sommige omstandigheden insekten-eter wordt, iels wat zéér 
stellig maar aan weinigen bekend zal zijn. 

Ter bevestiging van mijn teweren, ontleen ik 't volgende aan een schrijven van de waar
nemende ooggetuigen aan den heer G. Dasse Hesselink te Arnhem. 

De heer A. F. W. Schreurs te Rozendaal schreef, dato Juli '11: »De houtduif, waarover 
wij spraken is ongeveer 15 minuten gaans van mijn huis geschoten, dus niet dicht b\j de 
door de nonrups aangetaste bosschen. In de krop kwamen een 10 A 1'2 tal deels vergane 
poppen der nonrups voor. Bedoelde duif is geschoten en mij is 't een en ander meegedeeld 
door J. Burgers, onbezoldigd rijksveldwachter alhier.» 

.lachlopziener llurgers schreef dato '2'2-7-TI : »l)e door mij drie weken geleden gescholen 
luisi'liduif bleek mij bij opening in de krop te hebben ongeveer 10 poppen, precies gelijkende 
op de poppen van de nonvlinder en een paar boschbesseu.u 

De boschduif, die zoo gaarne de zaden van allerlei naaldhout eet, schijnt dus als de 
dennenbosschen door inseklen-plagen worden bedreigd, ook het hare bij te dragen tot wering 
van hol kwaad. 

/•.Wc (G). J. L. F. DE MEIJERE. 

VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
Dennetakje. — Dezer dagen werd mij vertoond een deunetakje, waarom gewerkt was 

een melkwitte raat: de cellen leeg en kleiner dan van bijeiicellcn. Kan dit werk van een 
wesp zijn'.' Tot mijn spijt was ik niet in de gelegenheid het nsi te leekenen: dit is een 
zeer schetsmatige voorstelling van den vorm : de inktstrepen beteekencii de takjes die buiten 
de raal iiilstckcn, dir er in gewerkl /ijn schemeren eenigszins door, 

Den Haag. A. DE VISSER. 

Waarschijnlijk een gal van Ghermes abieles, aardbei gal. I I . 


