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schap zag, geleek veel op onzen gewonen „boerenhaan* maar kam en lellen 
en ook de staart waren minder ontwikkeld; trouwens het heele dier was slanker 
dan onze dageraadverkondiger en ook kleiner dan de hanen der ordinaire Indische 
dessa-kippen. Ik zag er een kruising van met die laatste, die gemakkelijk kan 
verkregen worden. 

Op sawah-terrein in de buurt trof ik steltloopers aan b.v. een bruine soort, 
gelijkend op ons woudaapje en evenzoo klimlustig, een groote bruine reigersoort, 
en een witte ibisachtige vogel. In de steile wanden der kali's, die vaak zeer 
diep in 't terrein hun bedding „vreten7', nestelen de prachtige ijsvogeltjes. Vaak 
heb ik ze met den kijker bespied. Schitterend mooi is 't staalblauw van den 
rug, zoodat 't diertje, als 't pijlsnel door 't kaliiavijn vliegt, wel een levende 
saffier gelijkt, fonkelend in 't felle licht. Opvallend is de gelijkenis met onzen 
ijsvogel !). Zelfs de roode vlek op de borst ontbreekt niet. Even welbekend komen 
ons ' de zwaluwtjes8) voor. De hier zoo allertalrijkst voorkomende soort gelijkt 
met z'n roodbruin slabbetje veel op onzen boerenzwaluw. En dan de zoo aller
talrijkst voorkomende wielewaal, die ook al een copie van onzen vrij schuwen 
boschvogel schijnt3). Z'n zoet jodelend geluid, dat mij zoo vaak onze mooie 
Gooische en Geldersche bosschen in herinnering brengt, klinkt menigmaal uit 
de Ficuspagger (haag) vlak bij huis. De befaamde beo zag ik slechts in kooien. 
Een andere vogel die mij aan de „heimat" herinnert, is een soort van specht4), 
die door grootte en teekening wel wat van onze „middelste bonte" heeft, maar 
die zag ik alleen in een koffietuin, waar hij de dadaptakken betimmerde. En 
als ik nu nog een soort van vliegenvanger 6) vermeld, wit en zwart als onze 
witbonte soort, en een grauwe lijsterachtige vogel«), dan geloof ik dat ik onze 
gevederde vriendjes hier, voorzoover ik met ze mocht kennismaken, wel de 
„revue* heb doen passeeren. 

Maar 't is waar, de glatiks, de bekende rijst vogeltjes zou ik nog vergeten 
en de groote javaansche uil. 

Bondoredjo bij BUtar O. Java. S. LEEFMANS. 

(Wordt vervolgd). 

') 't Is best mogelijk dat het onze soort was, Alcedo ispida L., daar die hier ook voorkomt. 
-i llirimdo gutturalis Scop., een soort, die, volgens Dr. Koningsberger onze ruatioa ver

vangt, er de Noord-azialische vorlegenwoordiger van is, en er in 't grensgebied in overgaat. 
Nu 't. Oostmoesson wordt, zijn ze weg. 

3) Oriolus maculatus Vieill. .lav. Kapödang. 
*) Iloeroeng platök (de K niet uilspreken) w.s. Dendrocopus spec. 
6) Timelia piliala Horsl'. Doeroong Trutjak. 
^ w. s. Pralincola caprala L. 
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HET BONTE BRANDNETELVLINDERTJE 
(Eurrhypara hortulata L.). 

EZ E tot de Pyralididae of lichtmotten behoorende vlinder is al een 
zeer algemeen insect. Waar de voedselplant, de groote brand
netel, groeit, en die zal wel haast nergens ontbreken, daar kan 
men dit sierlijke, wit met donkergrijs en goudkleurig geteekende 
vlindertje ook vinden en bewonderen. Men behoeft in Juni of 

Juli slechts even met een stok door de brandnetels te slaan, en aan alle kanten 
vliegen de lichte diertjes op, om ook even snel weer te verdwijnen. Wanneer 
men dan nauwkeurig de planten bekijkt, ziet men hier en daar een wit puntje 
onder een blad uitsteken. Daar zit dan een van onze vlinders aan de onder
zijde van het blad, de vleugels ver uitgespreid, de sprieten schuin omhoog naar 
achteren gericht, en het 
achterlijf, vooral bij het 
mannetje, een weinig 
naar boven gebogen, 
zooals vele soorten uit 
deze familie gewoon zijn. 

Naast mijn tuintje 
ligt een stukje grond, 
dat grootendeels met 
brandnetels is begroeid 
en eene ware kweek-
plaats is voor Eurrhy-
para. Zoodra Juni in ' t 
land is, soms ook reeds 
in ' t l a a t s t Van Mei, Bonte Bmndnetelvlindertje. 

verschijnen de vlinders 
en tot in Augustus ontbreken ze dan geen enkelen avond meer op het appèl. Tegen 
het schemeruur, iets vroeger dan de meeste andere nachtvlinders, komen ze 
voor den dag en brengen in groeten getale bezoek aan mijn tuintje, waarin 
velerlei planten, ook heel wat inheemsche soorten, groeien. Ik zag dit steeds 
met veel genoegen. Het is een aardig gezicht, die vroolijke, witachtige vlindertjes 
tusschen het donkere groen (ze schijnen juist de donkerste hoekjes op te zoeken) 
of soms ook op de trossen van het theeboompje, op schermbloemen en dergelijke, 
te zien rondfladderen. Ik had daarbij de prettige gedachte, dat ze niet, gelijk 
zoovele avondbezoekers, als Spilosoma' lubricipeda, verschillende Mamestra-
soorten, enz. een blijvend aandenken op de planten achterlaten in den vorm 
van eieren, waardoor in den nazomer je planten vol rupsen zitten. Ieder, die 
een tuintje bezit, weet wel, hoeveel last men van de bedoelde soorten, die 


