
het Frans raaigras (Arrhenatherum elatius). Telkens 
sprongen zij tegen de halmen op en pikten de vruch
ten er uit. Een vlak onder het raam van hetzelfde 
laboratorium lopende Veldleeuwerik at uitsluitend 
peulen van de Witte klaver (Trifolium pratense). De 
uitgebloeide, bruin geworden bloemkroon van deze 
soort omsluit de kleine peul, en het was op de zeer 
korte waarnemingsafstand heel duidelijk te zien dat 
uitsluitend de bruine bloeiwijzen werden geplunderd. 
Op enige afstand van dit weitje is een wat grotere 
wei, die al jaren praktisch geheel aan zijn lot over
gelaten is. Hier liep deze winter dagelijks behoed
zaam een Blauwe reiger rond, die soms een half uur 
op het zelfde plaatsje bleef staan en dan plotseling 
een Veldmuis oppikte. Op een ruderaal veld, waar 
het voorafgaande jaar een „monocultuur" van Poly
gonum persicaria, het Perzikkruid, voorkwam, was 
gedurende het hele winterseizoen 1964/65 een grote 
groep Ringmussen aan te treffen. 
In de proeftuin van het Instituut voor Systematische 
Plantkunde van de Rijksuniversiteit worden vele hon
derden exemplaren van de Smeerwortel, Symphytum 
officinale, gekweekt. Praktisch geen enkele vrucht 
komt tot rijpheid, gezien de grote aantallen Groen
lingen die zich vooral in juli en augustus tegoed 
doen aan deze vruchten. In de nabijheid van deze 
proeftuin groeien op enkele plekken veel Hennep
netels (Gateopsis tetrahit). Hier komen op het eind 
van de zomer vele Matkopmezen op af, die het voor
al op de dopvruchten gemunt hebben. Een van mijn 
kennissen, die het geluk heeft 's winters Appelvinken 
op zijn voerplank te krijgen, vertelde mij dat deze 
vogels vooral verzot zijn op witte zonnepitten. Een 
Roodborstje in mijn tuin gaat vaak onder de slingers 
pinda's zitten en pikt de stukjes pinda's op, die de 
Kool- en Pimpelmezen laten vallen. 
Ik zou deze waarnemingen nog wel verder kunnen 
uitbreiden, maar wil er nu mee volstaan. Misschien 
verdient het aanbeveling dat meer soortgelijke waar
nemingen worden vermeld in deze rubriek „Vragen 
en korte mededelingen". Daardoor zou een beter 
beeld kunnen ontstaan van het voedselspectrum van 
onze inheemse vogels. Niet alleen kunnen per soort 
de menu's per jaargetijde worden bestudeerd, ook kan 
een bijdrage worden geleverd aan de studie van regio
nale variatie in de voedselpreferentie. Aangezien som
mige voedselbronnen van vogels wel, andere niet be
spoten worden, zouden we door bovenvermelde stu

dies enig inzicht kunnen verkrijgen in de problemen 
van achteruitgang van bepaalde soorten. 
Ik hoop dat dit artikeltje een stimulans is cm voort
aan regelmatig waarnemingen van deze aard 'n deze 
rubriek te publiceren. 

Dr. Th. W. J. GADELLA, 

Iets over de stand vorig najaar van overdag vlie
gende vlinders. In onze korte mededeling „Op
vallend veel Heidevlinders en Knollewitjes deze zo
mer" (D.L.N. 70: 214-215) kon de aandacht gevestigd 
worden op het ogenschijnlijke feit, dat de vlinder-
stand weer aan het toenemen was, althans in Gel
derland. Daar onze belangstelling eenmaal gewekt 
was, gingen we in de mooie herfstdagen van vorig 
jaar door met waarnemen. Der gewoonte getrouw 
ging dit al spoedig in tellen over. Nu moet men het 
in het najaar, wat de vlinders betreft, wel echt van 
tuinen hebben. Die zijn er gelukkig in Wageningen 
en omgeving volop, waaronder de bloementuin van 
het Arboretum der Landbouwhogeschool voor vlin
ders een grote trekpleister is. Daar vindt men op een 
oppervlakte van enige ares Aster-soorten als A. 
amellus en A. novi-belgii. benevens Sedum spectabi-
lis overvloedig naast elkaar, een waar paradijs voor 
vlinders, hommels, bijen en zweefvliegen! Zo zagen 
we er op 16 september veel Kleine vossen (Aglais 
urticae) en Nummervlinders (Vanessa atalanta), 
enige Distelvlinders (Vanessa cardui) en Kleine ge
aderde witjes (Pieris napi), bovendien tot onze blijde 
verrassing ook enkele Kleine vuurvlinders (Lycaena 
phaeas) en een Bont zandoogje (Perarge aegeria). 
De tellingen op 23, 26 en 29 september leverden de 
volgende uitkomsten op; Kleine vos 25, 10, 14; 
Nummervlinder 4, 8, 3; Klein geaderd witje 3, 1, 0; 
Pistooltje (Autographa gamma) 2, 2, 3 en Koolwitje 
(Pieris brassicae) 0, 0, 1. Op de mooie 23ste oktober 
was er geen enkele vlinder meer. 
Vermeldenswaard is nog, dat enige malen trek van 
Nummervlinders naar het zuiden werd waargenomen. 
voor het laatst op 6 oktober tijdens de geregelde vo
geltellingen in het Wageningse Binnenveld. Toen 
vlogen er 3 stuks afzonderlijk snel tegen de matige 
ZW-wind in bij 14° C en bewolkt weer. 
Wageningen, 

Prof. Dr. D. M. DE VRIES, 
G. DE VRIES-SMEENK. 
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