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en Boschbouwschool kan men dus, bij voldoende kennis van personen en 

Het arboretum der Kijks Hoogere Land-, Tuin- en Roschbouwschool; bloeiende Narcissen 
onder de Iepen. 

zaken, door het lezen van etiketten heel wat herinneringen aan menschen en 
landen te voorschijn roepen. 

Wageningen. J. VALCKENIER SUKINGAK. 

MOLLEHEUVELS. 
(Vervolcj en slot van hlz. S&7J. 

'EN volgend nest (fig. 7 en 8) geeft een eenigszins auder beeld; 
van de nestkamer gaat een gang schuin naar boven, om spoedig 
in het breede stuk b c uit te monden. Op 't eerste oog ziet men 
de spiraal hier niet zoo duidelijk als bij de figuren 3 en 6. Gaat 
men echter de gangen in de richting f e d c b a vervolgen, dan 

komt ze heel goed te voorschijn met deze eigenaardigheid, dat de bovenste 
winding op een bepaald punt in de onderste uitkomt, deze dan over een kleinen 
afstand volgt en daarna bij a met twee korte stompe takken blind eindigt. 
Van deze spiraalgang uit, leiden vier gangen naar buiten (bij b, c, g en h). 

Van den onderkant van de kamer gaan drie tunnels naar het jachtterrein; op 
de teekening (fig 8), zien we i naar rechts, k naar links loopen; de derde (l), 
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Kig. 7. Vrij eenvoudig gebouwde mollenheuvel, 
van boven gezien. 

die lager dan de andere begint, buigt zich met eenige bochten omhoog en ver
dwijnt van den toeschouwer af (bij m) in de wei. 

Van de buis i gaat bovendien 
een zijtak (n) schuin naar boven, 
om even buiten den rand van den 
heuvel vrij aan de oppervlakte 
tusschen het gras te eindigen. 

Wat dus dit nest voornamelijk 
van de vorige onderscheidt, is wel, 
dat hier een gang gevonden wordt, 
die bijna direct van de nestkamer 
naar de oppervlakte loopt en hier 
uitmondt. Van zulke aan de opper
vlakte uitkomende gangen vond ik 
in een anderen heuvel (fig. 9) er zelfs 
twee. Ze waren nog tot aan de 
nabij gelegen sloot als tunnels in 't 
gras te vervolgen. 

De spiraalgang had niet niet altijd een eenvoudig beloop. Zoo was b.v. in 
het nest, dat fig. 10 weergeeft, door een dwarsverbinding een soort van kring
gang gevormd. Hier kregen we dus iets, dat op het St. Hilairesche bouwplan 
begon te gelijken. Toch was 't maar een zeer oppervlakkige overeenkomst, daar 
van een directe verbinding van deze rondloopende gang met het nest geen sprake 
was, evenmin als van een tweede kringgang. 

Hoe in dit geval de verbinding van de bovenste gangen met de nestkamer 
of liever met een der nestkamers tot stand kwam, kon ik niet verder nagaan, 
wel kon ik constateeren, dat er althans geen gang liep naar den bovenkant van 
de kamers; alle gangen, die van de woonholten uitgingen, begonnen in de 
onderste helft. 

Iets soortgelijks werd waargenomen bij een nest, waar de boventunnels door 
hunne vele uitbochtingen en blind-
eindigende zijtakken een zeer grillig 
verloop hadden. Hier vond ik, dat 
de verbinding met de nestholte tot 
stand kwam door twee gangen, die 
onder in de kamer begonnen en 
waarvan een (a b) met groote 
bochten naar boven liep naar een 
vrij oppervlakkig gedeelte van het 
tunnelnet; terwijl de tweede (c d) 
en een zijtak van de tunnel e f, eveneens eene verbinding van de nestkamer 
met 't buizennet van den heuvel vormden. 

Fig. ». Hetielfde nest als Jlg. 7. 
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Volgens de onderzoekingen van Adams, heeft meestal elk mollenest een 
naar beneden gaande gang, een noodgang, die uit den bodem van de kamer 

komt, zich later weer opbuigt en zich 
dan met een andere gang vereenigt. 

Behalve deze ging er soms wel drie 
voet diep een blind eindigende schacht 
naar beneden, welke door hem voor een 
onvoltooide noodgang wordt gehouden. 
Anderen beschouwen 't als een soort 
van put, die den mol van drinkwater 
moet voorzien. Op veenachtige en moe
rassige gronden in Engeland ontbrak deze 
evenwel. In mijne nesten kon ik nooit 
een loodrecht naar benedengaande gang 
vinden; wel verbeeldde ik me eerst, 
dat de aarde op de plaats, waar zoo'n 
gang moest zijn, wat losser was, maar 
bij nader onderzoek bleek dan, dat de 

**^X^JuTSS£^*m£r* geheele bodem door de grootere vochtig
heid minder hard en stevig was dan de 

wanden; welke vochtigheid natuurlijk het gevolg was van de geringe hoogte 
boven den grondwaterspiegel. %^Ji 
Een noodgang loodrecht naar 
beneden, zou hier trouwens 
al zeer weinig nut hebben, 
daar deze toch spoedig met 
water gevuld zou 
zijn, 

Waar 't nest 
hooger boven 't 
grondwater aan
gelegd kan wor
den, geloof ik wel, dat zoo'n 
noodgang aanwezig kan zijn. 
Mocht ik later eens in de 
gelegenheid zijn, molleheuvels 
in hoogere streken te vinden, 
dan zal ik ook niet verzuimen 
dit na te gaan. 

Enkele dingen, die we 
in navolging van zoo velen, onze leerlingen steeds op den mouw gespeld hebben, 
zijn o.a. dat het nest zoo beschut mogelijk ligt, liefst op een ontoegankelijke 

Fig. •iU. Groote molleheuvel met leer grillig gangenstelsel, vun 
boven gezien-, in = molshoop ('t cirkeltje in 't midden is de gang 
die naar de oppervlakte voert; o = de plaats waar een tunnel 

aan de oppervlakte uitmondt. 
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plaats, onder boomwortels, muren enz., dat het jachtterrein door eene lange 
looppijp van 't nest gescheiden is en dat langs die looppijp geen molshoopen 
worden opgeworpen, — de slimmerd zou zijn woning immers juist daardoor 
verraden. En wat vond ik juist bij de Groningsche mollen? Ie lagen de molle
heuvels vrij in de weilanden verspreid en was er in 't geheel geen voordeel 
getrokken van de hier en daar staande waterwilgen; 2e was er geen looppijp 
naar 't jachtterrein, aangezien dit jachtterrein in de onmiddellijke nabijheid van 
het nest begon; bij nest 10 vond ik b.v. op ongeveer 1 M. afstand, een mols
hoop die bij dat nest bleek te behooren. 

Hoe moeten we ons het opbouwen van de raolleheuvel voorstellen? Adams 
geeft hierop weer ' t antwoord. Eerst wordt de nestkamer aangelegd. De aarde, 
die hierbij vrij komt, moet weggevoerd worden; de gemakkelijkste wijze, om dit 
te doen is, deze naar de oppervlakte te brengen en daarvoor moet een tunnel 
gemaakt worden. Heeft de opgeworpen aarde nog niet een voldoende hoogte 
bereikt, dan wordt een andere gang gemaakt, soms van het onderste deel van 
de nestholte, maar vaker zijdelings van de eerste naar bovengaande tunnel. 
Dit alles vereischt tijd en de mol maakt ondertusschen nieuwe gangen van zijn 
nest naar alle richtingen om voedsel te zoeken. Een gedeelte van de aarde, 
die verplaatst wordt voor het maken van de nieuwe gangen, komt in de nestholte 
terecht en wordt op dezelfde wyze vervoerd. De tunnels, die voor dit vervoer 
gebruikt worden, nemen zoo voortdurend in lengte toe en winden zich steeds 
verder onder de oppervlakte van den groeienden heuvel. 

Zoo zijn dus de verschillende tunnels niet een vooruit gedacht of vaststaand 
stelsel van kunstig geconstrueerde vluchtgangen, maar zooals Adams 't heeft 
uitgedrukt, „het natuurlijke, toevallige en onvermijdelijke gevolg van het uithollen 
van de nestkamer en het opstapelen der aarde aan de oppervlakte." 

Die opgeworpen aarde heeft bovendien nog dit nut, dat daardoor de molle
kamer tegen natworden beschermd wordt. 

SAMENVATTING. 

Ie De St-Hihilresclie teekening is een faniMsii-product 
2e De mollelienvels liggen, tenminste in onze lage weilanden volkomen onbeschut. 
,'!(• Zo zijn niet door een lange looppijp van hel jirClitleiTein ^rsrlicidcii. 
4e De gewoonlijk spiraulsgewijs verloopende tunnels van den liovenliouw dienen voor 't 

wegvoeren der uitgegraven aarde; deze helpt tevens door 't verhoogen van den heuvel 
tol beschutting van de aestkamer. 

5e In onze lage voohlige weilanden komt neen loodreehl naar beneden gaande gang voor. 
6e De nestholte staal dikwijls door een of meer gangen met de oppervlakte in verbinding. 
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Groningen. J. BOTKE. 

DE VELDUIL. 
Asio accipitrinos. 

ET is vreemd, dat sommige herinneringen, opgedaan in de eerste 
jaren van het menschelijk leven, ondanks het weinig belangrijke, 
waaraan ze te danken zijn, onverflauwd blijven voortleven en dat 
de overvloed van indrukken, die doorloopend op den geest inwerken, 
niet in staat zijn, aan de duidelijkheid dier herinneringen ook maar 

eenige afbreuk te doen. Onbewust moeten die kleine gebeurtenissen toch diep 
hebben getroffen, moeten ze de voor indrukken zoo vatbare kinderziel geheel 
in beslag hebben genomen. 

Na zooveel jaren zie ik nog voor me een ouderwetsche woning met ruim 
voorhuis en donkerbruin gelakte gang, alles, heel, heel eenvoudig en in dat huis 
een besje, vriendelijk en vol grapjes voor de dorpsjeugd. 't Moet voor dat oudje 
een voldoening zijn geweest, dat ze bij de kinderen zoogoed stond aangeschreven; 
' twas het beste bewijs, dat de tijd, waarin ze van tooverij verdacht werd, voor 
goed voorbij was. 't Arme mensch zal er indertijd genoeg last van gehad hebben! 
Duidelijk staat me nog voor den geest, dat op het einde van de gang een 
groote, geelachtige vogel zat, den kop achterwaarts gebogen, den snavel tusschen 
de veeren verborgen, een echt toonbeeld van ellende. Uit medelijden had de man 
den armen vogel meegenomen en de vrouw deed al haar best het dier te ver
zorgen. 't Mocht niet baten; de hagelkorrels dooreen of anderen jager afgeschoten, 
hadden te diep gewond en enkele dagen later was het vaste plaatsje van den 
vogel onbezet. 

Ik wist toen al, dat het dier een uil was, of eigenlijk een katuil. Dat de 


