
of in de Potten zelf waargenomen zijn. 
In de rietzone om het opgespoten terrein 
nestelen Kleine karekieten, die eind Mei 
en begin Juni zelfs gedurende de nacht 
zingen. Ze vliegen zeer vaak in de ter dro
ging op het land opgehangen fuiken. Op 
het plateau zelf vonden wij tot op heden 
alleen nog maar een broedende Wilde 
eend, die daar 27 Juni 1949 nog een nest 
met zeven eieren had. Toen ik een week 
later weer ging kijken, was het nest ver
stoord. Volgens mededeling schijnen er af 
en toe ook enige kleine zangvogels te broe
den. In de Potten zelf broeden tussen het 
riet Wilde eenden, Koeten en Futen. Het 
is bijzonder aardig om in de late voorjaars
maanden of in de eerste zomermaanden 
tot laat in de avond op deze plassen te 
verblijven. Als de drukte van het water
toerisme voorbij is, komen de vogels met 
hun jongen uit het riet te voorschijn. In 
Juni 1949 zat op enkele tientallen meters 
afstand van mijn boot de Koekoek in een 
wilgenboom te roepen. Heel vaak laat zich 
hier ook de Bruine kiekendief zien, die 
over het terrein zweeft om iets van zijn 
gading te vinden. Van deze soort werd 

Toen wij ons, nu 35 jaar geleden, als Am
sterdamse jongens, voor de wilde planten 
en dieren begonnen te interesseren, be
hoorde de Zuiderzeedijk bij Zeeburg tot 
onze geregeld bezochte excursieterreinen, 
en een van de vele attracties, en misschien 
wel de meest opvallende, was daar in de 
zomer de Haagwinde, die de bazaltglooiing 
over grote oppervlakten met haar grote 
witte bloemen bedekte. Wij vonden dat 
destijds iets heel bijzonders. 
Nu is het helemaal niet ongewoon, dat de 

in 1951 op een vogelexcursie een nest ge
vonden bij de Gauwster Hoppen, een 
kleine plas, die bij het eigenlijke Sneker 
Meer aansluit. In de Potten zelf zagen we 
toen ook Zomertalingen. Natuurlijk komen 
ook weidevogels als Kievit, Scholekster en 
Grutto voor op de omliggende weiden. 
Zij broeden echter niet op het baggerstort-
terrein. 

Komt men in October of November op de 
Potten, dan liggen daar vaak honderden 
Kokmeeuwen op het water, die zo weinig 
schuw zijn, dat ik met een langzaam va
rende motorboot tussen deze dieren door 
kan varen, zonder dat zij opvliegen. Veel 
schuwer zijn de Smienten, die ik daar dan 
vaak aantref. Zelfs als ik de motor van de 
boot afzet, vliegen zij reeds op wanneer ik 
nog op aanzienlijke afstand ben. Bij zware 
bewolking zijn ze echter minder schuw. 
Van de Amphibieën werden tot nu toe al
leen de Groene waterkikvors en de Bruine 
kikvors waargenomen. Padden en sala
manders zagen wij er tot nu toe niet, maar 
zij zullen er waarschijnlijk wel voorkomen. 

(wordt vervolgd). 

Haagwinde bij gebrek aan steun over de 
grond groeit, maar als ze de kans krijgt 
slingert ze zich toch, linkswindend, om
hoog in heggen, in kreupelhout of in het 
riet. 
Ook zijn de bloemen niet altijd wit, niet 
zelden zijn ze lichter of donkerder rose. 
Ze bezitten vijf kelkbladen, vijf kroonbla-
den en vijf meeldraden, maar de stamper 
bestaat uit twee vruchtbladen en heeft dan 
ook twee stempels. Op het eerste gezicht 
lijkt ook de kelk uit twee bladen te bestaan. 
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Fig. 1, Haagwinde. In het midden : open bloem met stamper-meeldradenzuil en ho-
ningputten. Rechts boven : knop. Rechts midden : verlepte bloem van de vorige dag. 

Foto ƒ. Wilcke. 
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maar dat zijn de twee grote schutbladen, 
die vlak onder de bloem zitten en de kleine 
kelkbladen bijna geheel bedekken; een 
kenmerk van het geslacht Calystegia. De 
schutbladen van de Akkerwinde, een 
Convolvulus, zijn veel kleiner en zitten 
lager aan de bloemsteel. 
De kroonbladen zijn vergroeid tot een 
wijde trechter. De meeldraden, die met de 
stamper als eeri gesloten zuil midden in de 
bloem staan, zijn onderin op die kroon-
trechter ingeplant : de helmdraden vormen 
met hun verbrede bases over het vrucht-
beginsel en de nectarring een koepel, die 
op vijf fijne spleetjes na, practisch volko
men gesloten is. Rondom die koepel zitten 
onderin de kroontrechter vijf putten, waar
in de nectar, die door de spleetjes naar 
buiten treedt, zich kan verzamelen. Mis
schien ook kan de insectentong, tussen die 
spleten door, tot de nectarring zelf door
dringen. 

De juiste weg naar de honing wordt ons 
duidelijk getoond door de Snuitvlieg 
(Rhingia campestris), een goed kenbare 
zweefvlieg met een lange snuit als geen 
andere en een roodbruin achterlijf met een 
zwarte middenstreep. Rustig komt hij aan
vliegen, zet zich op de zoom van de kroon
trechter, vouwt zijn vleugels samen, wan
delt langs de binnenkant van de kroon 
naar beneden en steekt zijn uitgeklapte, 
verwonderlijk lange tong achtereenvolgens 
in de vijf honingputten. Dan loopt hij ach
terwaarts weer dezelfde weg naar boven 
terug en eet nog wat stuifmeel uit de open 
helmhokken. 

Die helmhokken zijn bij de Haagwinde 
extrors, d.w.z. ze openen zich naar buiten. 
Voor het in- en uitlopen vindt onze Snuit
vlieg maar net genoeg ruimte tussen kroon-
wand en meeldraadzuil ; zijn rugbeharing 
strijkt dan ook precies langs de buitenkant 
van een helmhok en komt daarbij vol stuif

meel te zitten. Dat is, zelfs van een behoor
lijke afstand, duidelijk te zien. 
Weliswaar is de Snuitvlieg over het gehele 
lichaam behaard, maar over het algemeen 
is dat maar povertjes ; alleen op de kruin 
en op de rugzijde van het borststuk is de 
beharing dicht en kort en stijf en vormt 
daar, juist op de goede plaats, een prachtig 
stuifmeelschuiertje. Het lijkt alsof de 
Snuitvlieg speciaal gemaakt is om het stuif
meel uit de Haagwinde-bloem te vegen. Of 
hij het echter even effectief op de stempels 
van dezelfde of van een andere bloem 
overbrengt, is voor mij nog altijd een open 
vraag. 

De Snuitvlieg is in ons land de trouwste 
bezoeker van de bloemen van de Haag
winde, maar daarnaast komt er nog bezoek 
van allerlei andere zweefvliegen, vooral 
van de Rosse zweefvlieg ; voorts van Em-
piden en nog andere vliegen, van Honing-
bij en hommels en van vlinders. De Rosse 
zweefvlieg (Epistrophe balteata). een door 
de dubbele dwarsbanden op het achterlijf 
evenzeer kenbare soort (zie de fig, op p. 
188), heeft een korte tong en kan daardoor 
niet bij de honing komen ; ze komt, evenals 
vele der andere vliegen, alleen maar stuif
meel eten ; de Empiden hebben een lange 
snuit en kunnen wel honing zuigen. Net 
als de Honingbij, de hommels, waarvan ik 
vooral Boom- en Akkerhommel, en de 
vlinders, waarvan ik vooral Klein geaderd 
witje en Gammauil op de bloemen trof. 
Die vlinders hebben zo'n lange tong, dat 
ze niet in de kroontrechter hoeven af te 
dalen, maar de hommels moeten dat wel en 
dat gaat die dikkerds lang niet zo netjes af 
als de Snuitvlieg ; ik heb een paar keer 
gezien, dat zo'n ploeterende Boomhommel 
de stamper-meeldradenzuil, die hem zo in 
de weg zat, tenslotte maar eenvoudig 
doorbeet. 
Met al die verschillende soorten is er over-
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dag meestal bezoek genoeg en ik kan het 
alleen al daarom niet eens zijn met de 
oudere bloembiologen als Knuth en Del-
pino, die de bloemen van de Haagwinde 
beschrijven als pijlstaartbloemen, welke 
overdag slechts weinig bezoek ontvangen, 
maar 's nachts worden bevlogen door de 
Windepijlstaart en daarvan zelfs zo af
hankelijk zouden zijn, dat waar deze vlin
der ontbreekt, ook geen Haagwinde kan 
voorkomen. En de 40 bloemen, waarvan ik 
de gehele bloeigeschiedenis heb nagegaan, 
hebben mij er volkomen van overtuigd dat 
de Haagwinde, althans in ons land, met 
veel meer recht als een dagbloeier be
schouwd moet worden. 
Die 40 bloemen ontloken — op verschillen
de dagen — alle 's morgens ; ze begonnen 
daarmee zo tussen 5 en 8 uur, hoe warmer 
het was, hoe eerder. Ze bleven alle gedu
rende hun gehele levensduur open. Een 
tijdelijke sluiting bij somber weer of nach
telijke duisternis kwam nooit voor ; bij 
regen evenmin, zelfs niet bij fikse buien 
die uren aanhielden. De bloemen sloten 
pas, en dan voorgoed, als ze uitgebloeid 
waren. De levensduur was steeds kort. 
maar, al naar de temperatuur, verschillend. 
Bloemen, die een matig warme dag troffen, 
met temperaturen tussen 17 en 20° C, slo
ten reeds dezelfde dag bij het begin van 
de schemering, om 19.30 uur zonnetijd. Op 
warmere dagen, met temperaturen tussen 
19 en 22 0 C, sloten de bloemen nog ruim 
een uur eerder en op dagen met tempera
turen boven de 22 0 C zelfs reeds in de 
middag. Van nachtelijke bloei was hier dus 
absoluut geen sprake. Slechts de bloemen, 

Rectificatie. In het artikel over het Meijendell-
Ondcrzoek (D.L.N. blz. 148-154) staan een 
aantal onjuistheden die hierbij rechtgezet 
worden. 

die een koude dag troffen, hielden het tot 
de volgende dag uit ; zij waren dus de 
enige, die ook gedurende de nacht open 
bleven, maar dat was dan natuurlijk door
gaans nog een koude nacht, waarin niet 
veel pijlstaarten gevlogen zullen hebben. 
Ik heb ze tenminste niet gezien. 
Proefjes met afgeknipte bloemen op water 
hebben me geleerd, dat ontluiking en bloei-
duur bepaald worden door temperatuur en 
vochtigheid. Bij hoge temperatuur en hoge 
luchtvochtigheid gaan de bloemen snel 
open en zijn ze spoedig uitgebloeid ; bij 
lage temperatuur en hoge luchtvochtigheid 
gaat het ontluiken heel langzaam en blij
ven de bloemen lang bloeien (bij 6° C zelfs 
vier dagen); is het droog dan gaan ze niet 
of nauwelijks open. De warmte is nodig 
om het proces voldoende snelheid te geven, 
de hoge vochtigheid om de grote dunne 
kroontrechter geen water door verdamping 
te doen verliezen, zodat hij zijn vochtspan-
ning, zijn turgor, die voor het ontplooien 
noodzakelijk is. behoudt. 
Waarschijnlijk wordt de voor het ontlui
ken gunstige combinatie van voldoende 
warmte en luchtvochtigheid in ons land 
meestal in de morgen bereikt. Het is na
tuurlijk heel goed mogelijk, dat ze soms en 
vooral in zuidelijker landen 's avonds of 
's nachts tot stand komt en dan krijgt de 
Windepijlstaart zijn kans. Maar, pijlstaart 
of geen pijlstaart, ook in Nederland rijpt 
de Haagwinde, in tegenstelling tot de Ak
kerwinde, elk jaar in groten getale haar 
dunwandige lichtbruine doosvruchten, elk 
met vier kiemkrachtige, zwarte zaden. 

1. Het artikel is door een aantal leden van het 
Comité samengesteld, zodat D. J. Kuenen 
niet als auteur hiervan genoemd mag wor
den. Hij verzorgde slechts de eindredactie. 
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