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VAN GROEI EN BLOEI EN JAARGETIJDE. 

Wanneer een klimmer geen steun kan vinden, dan gaat hij kruipen. Het beste voor
beeld is wel de Hagewinde, die zoo mooi kUmt in riet en struiken, maar op de steen-
glooiingen van onze dijken tapijten vormt van kruipend vlechtwerk. En let er eens 

op, wanneer die plant eenmaal gewoon is te kruipen, dan geeft een geschikt steunpunt dikwijls 
niet eens een prikkel tot kUmmen. 

Soms vindt een Heggerank geen stijggelegenheid. Hij zwaait met zijn groeitop, wuift met 
zijn ranken, doch tevergeefs. En dan gaat hij Uggen en kruipen. Oude planten die in vorige 
jaren wél een steun vonden, maar die verloren door houtkap of stormschade, putten nu al 
hun vergaarde voorraden uit en hun loten kruipen over den kalen grond naar aUe kanten. 
Ga eens na, hoe de ranken zich nu gedragen. Juni is hiervoor een heel geschikte tijd. Zooals 

Kruipende Heggerank. 

onze foto laat zien, brengt hij het zelfs tot bloeien en vrucht zetten. Grappig is het hem daar 
in gezelschap te zien van de dauwbraam. Aan die dauwbraam (rechts onder) kunt ge zien, 
dat we nog in den voorzomer zijn, de groeitop van die loot heeft nog niet de boodschap ge
kregen, dat hij moet zweUen, omlaag krommen en wortels maken. 

Onze mooiste kUmplant, de Kamperfoelie, kruipt dikwijls zonder noodzaak, zonder reden 
en met onbegrijpelijke halsstarrigheid en wel vooral in de duinen, 't Is een van de vermake-
lijkste planten van onze flora, ik kan er nooit genoeg van krijgen. Een paar zomers, het was 
in 1931 en 1932 heb ik mij eens bezig gehouden met die kruiperij. Aan een paar loten ging 
ik vrijwel dag aan dag na wat zij uitspookten. Ze groeiden rechtuit langs den grond. De groei 
zat voornameüjk in de vijf of zes leden vlak achter den groeitop. Nu bood ik aan dat stuk de 
meest verlokkende steuntjes, maar die werden niet aangenomen, de kruiper maakte geen ge
bruik van de gelegenheid, zich te verheffen. Alleen heel in het najaar boog de top even omhoog, 
maar dat had verder geen zin. 
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Deze loot maakte in het volgend jaar uit zijn zijknoppen weer kruipende loten, behalve 
éen, die al slingerend verticaal poogde te staan en dan ook heel dankbaar gebruik maakte van 
een takje, dat ik hem presenteerde. Ge hebt dat wel meer gezien en ook dat twee van die sün-
geraars elkander grijpen en dan werkelijk zoo stevig komen te staan, dat ze wel een meter om
hoog komen. Dit alles is heel fraai te zien in de merkwaardige zelfstandige kamperfoeliebosschen 
op Texel, die dikwijls beginnen met steun van Kruipwilg, die dan ook weer eens niet kroop, 
wat hem op eenigszins vochtige plaatsen nog al eens overkomt. 

Liguster en Kardinaalsmuts kruipen ook heel dikwijls. Ik weet nog altijd niet, of hier de 
konijnen in het spel zijn. Soms lijkt het wel zoo, maar heel dikwijls zie ik ze kruipen, waar geen 
konijnen mogen komen. De Liguster kruipt het meest, wanneer hij aan den rand van een 
dicht bosch groeit en het is dan wel aannemelijk, dat hij het licht zoekt. Dat klopt ook wel, 
want uit de kruiptakken stijgen in volgende jaren weer twijgen recht omhoog. Heelemaal 
zeker ben ik daar echter niet van. Let er ook eens op. 

En wat de Kardinaalsmuts betreft, ja, die reageert heel gevoeUg op konijnen. Maar tevens 
heeft hij ook nog de eigenschap dat hij vaak heel dunne, lang uitgroeiende twijgen vormt en 
als hij dat doet, dicht bij den grond, dan zit er niet anders op, dan dat ze gaan kruipen. Maakt 
hij ze hooger, dan gaan ze hangen. Een enkele keer gebeurt het ook, dat zoo'n snel groeiende 
dunne loot in het struikgewas steun gaat ondervinden en dan gebeurt het wel, dat hij een 
halven, een heelen of anderhalven slag gaat sUngeren. 

Allemaal dingen, cm op te letten in dezen tijd van druksten groei. 
JAC. P. THIJSSE. 
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VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
Klemvlinders in Lischdodde. In het Aprilnummer van D. L. N. schrijft de heer Leef-

mans iets over het voorkomen van de kleinvUnder Limnaecia phragmitella Stt. in Thijsse's Hof. 
Ik kan mededeelen dat deze vlinder bij Loosdrecht en Kortenhoef zeer algemeen is. In Maart 
1938 vond ik de geel-witte met bruine lengte strepen geteekende rupsen bij honderden in de 
kolven van Typha angustifolia. De kweek verliep echter slecht, want de rupsen schijnen in het 
voorjaar nog groen voedsel tot zich te nemen en ik kon er niet achter komen welk voedsel dit is, 
zoodat ze allen stierven. Daarna verzamelde ik nog rupsen en poppen in Mei en deze leverden 
begin JuU de vUnders. Het schijnt, dat de vlinder overal in het land waar het voedsel groeit, 
voorkomt, maar dat er weinig acht op wordt geslagen. 

De tweede soort waarover de heer Leefmans schrijft, n.1. Crambus paludellus Hb is hier 
ook zeer algemeen. In 1939 kwamen ze bij tientallen op licht. 

Een derde soort die volgens GrasUn ook op Typha voorkomt en waarvan ik in 1939 het 
eerste en tot nu toe het eenige nederlandsche exemplaar ving, is de over de geheele wereld 
zeer zeldzame vlinder Atremaea lonchoptera Staud. 

Hilversum. C. DOETS. 

Agaatuil . Op 6 Maart '41 kroop onverwachts bij mij thuis — Amsterdam, Leidschekade 
op de ze verdieping — een vuilgroene rups van de Agaatvlinder, Trigo nop hora meticulosa, 
uit een pak oude kranten te voorschijn en trachtte zoo vlug mogelijk zich te verwijderen. Het 
diertje zag er slecht uit en was vermoedelijk door honger gedreven, uit zijn winterkwartier ge
komen. Inderdaad begon het, op een paar andijviebladeren gezet, deze aanstonds gulzig op te 
peuzelen; den volgenden dag kreeg het witlof, den 3en veldsla, den 4en andijvie — en aUes 
werd gretig gevreten. Haast zienderoogen zette ze vet aan en was op den 4en dag ca. 50% 
grooter en zwaarder dan bij den uittocht. Op den 4en dag 's avonds hield de eetlust op en ze 
begon rond te dwalen. Den volgenden ochtend was de kleur bruinachtig; het was dus duidelijk 
dat de rups klaar was om zich te verpoppen. 

Nu deed ik droge aarde in haar verblijfplaats en dadelijk verdween ze onder den grond. 
Dat was den n e n Maart. En reeds op 3 April zat de fraai gekleurde vlinder in het potje, was 
dus de metamorphose binnen 23 dagen beëindigd, wat mij bijzonder vlug voorkomt en ver
moedelijk toe te schrijven is aan de warmte in huis. 

Hoe echter deze rups — 48 trappen hoog — bij mij aangeland is, blijft een raadsel. 
Amsterdam. R. OPPENHEIM. 


