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aan de onderzijde, (dit is een kenmerk ter onder
scheiding der soort van Naumann's lijster) maar 
met roestroode vlekken aan de bijna geheel verborgen 
basis. Bek zwartachtig, aan de basis van den onder
snavel iets lichter, pooten donker zwartbruin. 

Nergens vertoont deze lijster de karakteristieke 
olijfachtige kleur van andere soorten. Bij haar is 
alles eerder dof donkerbruin op zwart af. 

De plaat, welke Dresser in zijn »Birds of Europe" 
van deze lijster geeft is uitstekend en gelijkt op mijn 
exemplaar als „twee druppelen water." Wie in de 
gelegenheid is, dit lijvige werk in te zien, raad ik 
aan gemelde plaat (No. 7 in deel II) op te slaan; 
dan weet men ineens en voorgoed, hoe het dier er 
uitziet en kan bij voorkomende gelegenheid zijn 
voordeel er mee doen. 

Behalve den naam van Turdus dubius draagt 
onze vogel nog dien van T. fuscatus Pall. (Zoogr. 
Rosso-As. I. p. 451. 1811), van T. eunomus Temm. 
(Pi. col. 514. 1831. Japan) en van Meruia fuscata 
Seebohm (Cat. B. Br. M. V. 1881 p. 262). Volgens 
de aangenomen regels van prioriteit in de nomen
clatuur moet evenwel de naam van T. dubius den 
voorrang hebben, wijl deze (van Bechstein) de 
oudste is (1795). 

Wat ik omtrent bedoelde lijster heb kunnen 
nagaan is het volgende : zij behoort thuis in Noord-
Oostelijk Azië en broedt van den beneden-Jenisei, 
waar Seebohm eenige harer nesten vond, door 
Siberië tot in Japan en in China (Swinhoe). Het 
Leidsch Museum bezit negen exemplaren uit Japan 
en een van Formosa. In den winter trekken de 
bruine lijsters zuidelijk, hoewel vele ook in het barre 
jaargetijde in hun noordelijke woonplaatsen schijnen 
te blijven, althans Von Middendorf zegt, dat hij in 
het koudste gedeelte van den winter voorwerpen 
geschoten heeft aan den Jenisei boven 59° N. B. en 
in het begin van Februari gezelschappen van dertig 
tot veertig stuks eenigszins ten Zuiden van Jeniseisk 
heeft waargenomen. Von Schrenck, ook een reiziger 
in Siberië, deelt mede, dat de bruine lijster de alge
meenste is in het land van den Amoer, waar zij in 
den herfst in groote vluchten doortrekt, en Tacza-
nowski heeft haar op den trek waargenomen in 
Daoeriö, waar zij tegelijk met de Roodhalslijster en 
Naumann's lijster verschijnt. Een enkelen keer vindt 
men T. dubius des winters ook in het Noordwesten 
van den Himalayaketen (Jerdon). 

Volgens Dresser is een ei van de bruine lijster, 
't welk hij van Swinhoe ontving, zeer gelijkend op 
de eieren van onze groote lijster (T. viscivorus), 
maar eenigszins kleiner. 

Evenals vele andere Oost-Aziatische vogels dwaalt 
de bruine lijster somtijds op den trek naar Europa 
af. Toch schijnt dit niet dikwijls te gebeuren, al
thans de in de ornithologische literatuur opge-

teekende gevallen van hare verschijning zijn weinig 
in aantal. In de collectie de Sélys Longchamps is 
een exemplaar, 't welk in België is gevangen; in 
Italië zijn enkele voorwerpen bemachtigd, bij Turijn 
1829, Brescia 1844, Genua 1862 (Salvadori). Buiten
dien werd een stuk gevangen op Helgoland (10 
October 1880) 't welk in het Museum van H. Gatke 
is opgenomen en door hem is beschreven (Vogelw. 
Helg. 256). Deze beschrijving komt volkomen over
een met den thans bij Veenwouden gevangen vogel. 

Toen ik vroeger in dit blad schreef, dat Friesland 
eene voor onze Ornis hoogst belangrijke provincie 
is, had ik, dit blijkt nu, wel gelijk. Onverwachte 
vondsten zijn daar vroeger door Mr. Albarda (o. a. 
de Aziatische goudplevier) en thans door den jonge
heer Van der Werff gedaan. Ik wil van harte hopen, 
dat de rij van dergelijke vondsten nog niet gesloten 
is, en tevens bewoners van andere gedeelten van 
ons land nogmaals opwekken, om in hunne buurt 
goed rond te zien en zoo mogelijk ook herhaalde 
bezoeken af te leggen bij poeliers, want bij dezen 
moet men voor rariteiten terecht. 

Doorn, 19 December 1899. 
MK. R. BN. SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG. 

I'i-niirc recepten en wenken voor den ver/ameliinr. 

Middel om hout waterdicht te maken, 
Men roert goed dooreen 3 deelen versch geklopt bloed en 

4 deelen poedervormige ongebluschte kalk. 

Lijm voor aquaria. 

1 K.O. loodglid, 1 K.G. fijn wit zand, 1 K.G. gips en 
Vs K.ö. tot fijn poeder gebrachte hars worden met gekookte 
Ujnolie zorgvuldig tot een koek samengestampt en een 
weinig siccatief bijgevoegd. De lijm is eerst na eenige dagen 
te gebruiken. 

lici'pt voor inscktenverzamelaars, die (/ten lurfplatcn willen 
of kunnen koopen. 

Men begiet den bodem met het volgende mengsel: 10 deelen 
rinse harst, 6 deelen gele was, 2 deelen schapenvet, 1 deel 
venetiaansche terpetün en een paar handen vol turfmolm. 

Dit moet onder elkander gesmolten on te geiyk goed 
vermengd worden, terwijl men hij hot ingieten vooral zorg 
moet dragen, dat de laadjes waterpas staan, opdat hot 
mengsel niet naar ééne z^Jde loope; goed bekoeld zijnde, 
plakke men er, met gesmolten vischlijm, wit papier over 
en de spelden zullen er zeer goed in bl(jven steken. 

liecept voor „spekkige" vlinders. 
Men plaatse den vlinder op een stukje papier, legge dit 

op eon warme stoof en bestrooie den vlinder met fijne 
PÜpaardo, zoodat hij daardoor geheel bedekt is. Door de 
warmte nu, trekt de pypaarde het olieachtige tot zich. 
Indien na een half uur het succes nog niet voldoende is, 
herhale men het met schoone püpaarde. 

Methode voor )tet conservceren van visschen met behoud 
hunner kleur. 

Men maakt gebruik van gewone glycerine. 

Methode om vliegen, wespen en bijen te vangen. 
Men neemt 1 deel stroop en 2 deelen brandewijn, die men 

in een gieter met water verdunt, met dit vocht besproeit 
men een bloeiende plant, die afzonderlijk staat en het liefst 
een grooten omvang moet hebben, bijv. een phlox; de vliegen 
zullen zich alsdan in groote getalen na eenigen t\jd op de 
besproeide plant bevinden. 

(Vervolg op bis. 268.) 
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Een en a n d e r over de Kevers . 
(Vervolg van blz. 249.; 

Criocephalus. 
O. rusticus L. 

Bruin'met weinig glans; kop en halsschild iets donkerder. 
Pooten on sprieten „gewoon". 21—32 mM. 

Dennen. Houtwerk, ook in huizen. 

Asemum. 
A. striatum L. 

Gelykt in grootte, vorm en kleur veel op Spondglis 
buprestoidcs (onzo eersto afbeelding!, maar de kaken zün 
kleiner; óók het halsschild is kleiner in verhouding tot het 
heele lichaam. 13—21 mM. . • 

Dennenhout. 

Callidium. 
C. variahilc L. 

\ 

Veel uiteriyke overeenkomst met de weekschildkovors 
Cantharis (= Telephorns) der schermbloemen, zoodat begin
ners deze boktorren nog al eens daarby plaatsen. De 
langere sprieten en de knotsvormige dijen zijn echter zeer 
duidelijke verschilpunten. Mat-glanzend en verder zeer ver
anderlijk van kleur. Geheel bruin komt voor, maar óók 
kunnen dekschilden en pooten byv. donkerblauw zyn. 
8—14 mM. 

Larf in eiken en beuken. 
C. Alni L. 

der dekschilden donkerblauw; voorste '/s der dekschilden 
met inloop langs den dekschildnaad roodbruin; sprieten en 
pooten óók roodbruin. Eenigszins glanzend. 4 mM. 

Larf onder de schors van eiken en elzen. 
C. violaceum L. 

Als men maar eerst hoeft opgemerkt, dat deze een boktor 
is, is zjj onder de boktorren heel goed kenbaar: blamo of 
violet, plat en breed (de dekschilden te-zamen genomen 
hebben een grootste breedte, die slechts een paar keer 
op hun lengte gaat). Een weinig glanzend. 12 — 14 mM. 

Geveld hout. Dennen, elzen, wilgen. 

Rhopalopus. 
B. clavipes F. 

Lijkt in lichaamsvorm veel op de volgende; is verder 
zwart, wat glanzend on heeft stipjes op de dekschilden. 
16—22 mM. 

Geveld dennonhout. Eiken, elzen. 

Hylotrupes. 
E. bajulus L. 

Een lief .kevertje, gekleurd als volgt: de lichte banden 
op de dekschilden geel; kop, halsschild en achterste ^U deel 

Brons-zwart, met doften glans. Twee glanzende plekken 
op het halsschild en een aantal vuilwitte vlekken (die bü 
verschillende exemplaren iets verschillen) op de dekschilden. 
12—18 mM. 

Gewoon in tuinen en huizen; de larf in balken en zelfs 
in meubelen. 

Clytus, P r o n k b o k t o r . 
C. arcuatus L. 

Zwart met gele teekening. Niet glanzend. 10—18 mM. 
Een mooie tor! 
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G. arietis L. 

Oppassen met deze schets, want het wit beduidt swart, 
en het zwart beduidt geel. 9—15 mM. 

De larf in eiken en beuken. 
Deze soort is onze meest gewone Clytus. 

Anaglyptus. 
A. mysticus L. 

/ :xu.iil 

\ l J rv 
Voor de herkenning is deze schets dor dekschilden vol-

Volg me nu nog even deze steile helling af, dan 
kunnen we eens een kijkje in de moerassen nemen. 
Ja, drassig is 't hier, zelfs op de helling en uw 
voet zinkt weg in de molmende humuslaag, terwijl 
de krakende, hakende braamslingers u langer 
dan u lief is, kluisteren aan die gevaarlijke plek. 
Nu nog over dit beekje gewipt en zie: hier heel 
beneden is 't waarlijk nog droger en vaster dan op 
de helling omhoog! 

Vóór u hebt ge een zoo goed als vlakke veenhei, 
met hier en daar een boom groepje; en doorsprenkeld 
met plassen en poelen. Links de donkere, steil 
oprijzende heuvelrand, waarvan we straks af
daalden. Volgen we dezen rug, dan arriveeren we 
vanzelf in het Eijkswald, maar dat blijft een onbe
reikbaar ideaal op deze onze spoedreis. 

Wollegras vormt hier en daar de karakteristieke 
vlokken groepjes in 't geelgroene sphagnumkleed. 
Waterklaver steekt overal in en langs de plassen 
de Japansche bloemtrossen omhoog. Drosera, moeras
aardbei, waternavel zetten tint in 't waterig fluweel. 
Elke plas is omzoomd door dophei; soms maakt 
een els van kreupelen vorm er een beeldig tafereeltje 

doende; de hier zwart geteekende dwarsbandjes stellen 
geel voor. 

Een alleraardigst geteekend kevertje van 't Clytus-model. 
9-14 mM. 

De larven in Acer campestre. 

Cerambyx (Hammaticherus). 
Dit kovertype heeft als voorbeeld gediend voor de ge-

styleerdo figuur op het omslag van dit tijdschrift, bovenaan. 

C. cerdo L. {heros Scop.). Heldebok, 

Groo te E ikenbok . 
Een prachtig bezit voor ieder verzamelaar, maar zóó 

zeldzaam, dat hj] eigenlijk niet inlandsch te noemen is. 
De larf in oude eiken. 
Wie den kever hier te lande mocht vinden, kan hom 

onmiddellijk kennen aan de grootte (42—50 mM.), terwijl 
de verhouding van lengte en breedte ongeveer zijn als bü 
de beide volgende soorten. Pooten en sprieten forsch, opper
vlakte als bruinzwart leer. Sprieten van 't wijfje oven lang, 
van 't mannetje 1% maal zóó lang als het lichaam. 

C. Scopolü Füssl. {ce7-do Scop.) 
Kan een verkleinde uitgave van de vorige soort genoemd 

worden. 26—30 mM., zwart. 

(Slot volgt.) Jl&i.J^6- J. JASPERS J B . 

van, vooral's zomers, als de dé" witte waterrozen 
bloeien, die zich in de ondiepe plasjes overal bij 
massa's genesteld hebben, in gezelschap van pota-
mogetonsoorten. 

Listera en klimop, twee soorten Salomonszegel 
en de »Vleugeltjesbloemen" beminnen meer de 
drogere standplaats, die de kleine beltjes bieden, 
terwijl Zenegroen, tallooze Moeras-, Kam- en Konings-
varens, Munt, Gagel en Dotters geen nadeel van 
natte voeten schijnen te ondervinden. 

Van weer een andere dier schets waardige pias-
levensgemeenschappen stijgen verschillende jubel
zangen omhoog. Geen wonder! Zie eens, welke 
heerlijke nestgelegenheden dat dichte randriet, die 
lischdodden bieden en vooral die boomgroep van 
bloeiende Meidoorn, Wilde Sneeuwbal en Els op 
gindsch eilandje! 

Op den bodem van zoo'n gewoonlijk koepelachtig 
,/hol" boschje is 't weer een rijkdom aan soorten 
ongekend! De grond is er besneeuwd met de veel-
bloemige Salomonszegels, waartusschen Rapunzels, 
Euphrasia's, Pulmonaria's, knollige Lathyus, Vicia, 
vroeg Havergras, Heggekruid, Vleugeltjesbloemen 

Vier dagen in een do rado . 
{Vervolg van blz. 246.) 
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en Moehringia's hare kleurige, zachte oogjes opslaan. 
Weer wat verder en zeer verspreid staan tallooze 

Orchis5««ncarnata,y, minder latifolia's en weinig 
Sturmia's, terwijl men hier Orchis Morio slechts 
aantreft in groepjes van vijf of zes. 

Tallooze liefelijk jubelende, aardige donsballetjes 
komen uit de 
bosschen, ginds 
hoog op de heu
vels, hier vooral 
's avonds een 
kijkje nemen, om 
heel in de verte 
de neigende dag-
vorstin gloeiend 
rood te zien weg-
schuilen achter 
nevelgaas, dat 
zijne fantastische 
vormen trotsch 
tooit met heur 
glansen. 

Klauwieren,de 
grootste onder 
de kleine, laten 
zich dicht naderen, zoodat we 't roofvogelachtige 
snavelpuntje duidelijk kunnen onderscheiden. Geel-
gorzen zingen ginds, hoog verheven boven vlakte 
en moeras, op 't hoogste twijgje een aanhoudend 
avondlied. Alleen Paapjes en Roodborsttapuiten 
blijven bij troepjes ijverig in de weer in de kreupel-
boschjes der hellingen, hun karakteristiek geschetter 

Opkomende Listera tusschen rosetten van Saxifraga. (Nat. grootte). 

Jonge Listera ovata. 

uitende. Ge volgt ze meermalen naar de kleine 
veilige boomgroepjes, wat meer omlaag; soms volgt 
een paartje u steelsgewijze er heen en dan doen ze 
samen erg angstig, vallen vleugellam neer, maar 
hun nestjes vindt ge niet. 

En nu terug langs den schemer der beek, waar 
Moehringia slingert haar eenvoudige sterretjes langs 
bloedroode beltjes van vroeg Havergras, en Polygala-
oogjes zich verliezen in 't duister. 

Vaarwel, schoone streek, niet voor steeds, zoo 

we hopen. Wees gegroet, bloem en plant, vogel-
keeltjes; zij 't kort . . . . 

De laatste nacht is nu doorgebracht in deze 
liefelijke landouw, waar de geest zich zoo rustig 
voelde . . . . 

't Is morgen ! We zullen heden nog eenmaal bosch 
en heuvelen en 
dal en beemd 

doorkruisen, 
maar reeds weer 
op den terugweg 
naar stadsgewoel 
en kargerol en 
hooge bruggen 
en grachten met 
water, waarvan 
het helder nat 
van 't spattend 
beekje geen fa
milie meer is. 

't Is een stille, 
vredige, bijna 

doodsche mor
gen ! Heuvel en 
woud hebben 

zich dichte, mistige dampenkleeden om de leden 
geslagen, die ons beletten, hun schoon te bewon
deren. We gaan op weg! Eerst nog eenmaal, heden 
voor ' t laatst, den Kiekberg beklommen! We bereiken 
den top! Diepe stilte heerseht, door geen geluid, zelfs 
geen vogelgeluid of geen droppelgetik nu verbroken. 
't Is of de nevelkleeden elke trilling doen sterven, of 

L/c u; r y ^ yiixn C~~ 

si '^fé 

r^-
Jonge Listera, door fazanten gehavend. 

we ons verhieven op wolken tronen boven aarde en 
heuvelen en dalen en bosschen! Boven ons: mist 
en nevelen; geen schitterend hemelazuur. En rondom 
waar we tceten, dat heuvel en dal zich plooit in de 
diepte, die diepte ook gevuld met de matwitte 
sluierdampen. Alles is nevel en ondoorzienbaar 
vocht! En instinctmatig zouden we de handen 
willen uitstrekken naar die boomen, die stammen, 
die we weten, dat er zijn, ginds omlaag; naar dat 
landschap aan onze andere zij, den vlakken bodem, 
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zich uitstrekkend tot den horizon! Maar slechts 
een eiland, in wolken gehuld, door nevels gekroond, 
van welks bodem niets dan een kleine cirkel te zien 
valt, die den voet omringt, schijnt ons ter woning 
gegeven! 

Zoo dalen we weer van den top en gaan af in 
een dal, waar we weer slechts nevelen vinden en 
de hoogte niet meer aanschouwen, die we daareven 
verlieten. Maar dan rijst onze weg. Weer staan we 
omhoog; dat voelen we, al zien we niet de ketel
dalen, die omlaag wis bestaan. En dan komt er 
plotseling een lief blauwe ruit omhoog in het mat-
wit. Dan scheurt zich de nevel vaneen en rolt 
zich naar wijd 
en ver heen, weg 
in zichtbare wit-
grijze, rollende 
golven en ont
dekt als door een 
tooverslag aan 
ons verwonderd 
oog dalen en heu
vels en donkere 
bosschen, die hij 
verborgen hield 
onder 't dek. En 
nog verder ont
rolt zich het 
matwit gordijn, 
tot 't de heldere 
zonne weer vrij 
laat, die plotse
ling bosch en 
dal en heuveltop 
in schittering 
werpt. En 't is 
of de schepping 
opnieuw werd 
geschapen! Ook 
't zuchtje, dat 
scheurde den ne
vel vaneen, schudt takken en twijgen, die tikk'lend 
hun dropp'len verliezen. Meteen rijzen juublend de 
vooglen omhoog uit de takken, waar mist hen 
verborgen eerst hield, en 't uit alles één loflied, één 
vreugdegejuich en ginds omlaag, in de diepe verte, 
rollen de laatste mistkleedjes zich op en weg over 
bosch en velden. En hangt er hier en daar nog 
een matwit wolkje in de diepe dalklooven, 't is de 
heldere zon, die 't optrekt. 

Nu door 't heerlijk in zonlicht badend landschap 
op Groesbeek aan en vandaar op 't kompas maar 
recht toe, recht aan naar Nijmegen. Den //Weg over 
de zeven heuvelen" zullen we heden eens niet 
nemen; al dwalend komen we over wel twintig 
heuvelen met de bijbehoorende bosschen en beken 

De grauwe Klauwior of Negondooder. 

en diepten en al die eigenaardige schoonheden, die 
ons zooveel vertellen, dat ons zoo moeilijk uit de 
pen wil. 

Wat hebben we gedwaald; wat zyn we een dalen, 
een bosschen doorgetrokken, waar de vogels in 
geen jaren andere tweebeeners gezien hadden, zeiden 
ze! Eindelijk arriveerden we bij een dicht dennen-
bosch en daar lag op een hoogen top op een kwartier 
afstands; „huize Den Heuvel." Nu konden we ons 
weer wat beter op de wgndelkaart oriënteeren. Er 
te komen was echter een onbegonnen werk: een 
buitengewoon diep dal, waar een weg een onbekend 
verkeersmiddel is, scheidde ons ervan en maakte 

den afstand dooi
de bodemgol-
ving een verba
zend eind groo-
ter. 

Daarom sloe
gen we naar 
links af en be
groetten einde
lijk den eersten, 
heusch echt aan-
gelegden weg 
weer bij 't dorpje 

Wij Ier op 
Duitsch grond
gebied. Spoedig 
voerde de weg 
van Kleef naar 
Berg en Dal ons 
nu weer op va-
derlandschen bo
dem terug. Nu, 
die weg is alleen 
wel een vacantie 
waard; al was' t 
maar alleen om 
zijne Rapunzels, 
zijne leemgroe-

von, als geknipt voor sepia-teekeningen en zijnen Dui-
velsberg, waar, tusschen de diverse onderdanen der 
beklimmers door, die hier zich verlustigen aan een 
majestueus panorama, tallooze graafwespen de snuit-
torren slepen naar hun holen. Nog even ons schoone 
vergezicht achter hotel Berg en Dal aanschouwd en 
dan rest ons nog juist de tijd, om een kijkje te nemen 
in 't overschoone kastanjedal, waar echter de natuur 
heel wat meer van den restaureerlustigen mensch 
heeft te lijden gehad dan 't heerlijk plooiend land
schap, dat we van morgen verlieten. 

Toch is 't een eenig heerlijk plekje! Een diep, 
nauw dal, waarvan de hellingen ellendikke tamme 
kastanjes dragen, bergt in zijn schoot een helder 
beekje, dat bijna overal zich schuchter bergt onder 
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een weligen kleurenschat: groen en geel en wit en 
paars van Impatiens, Scrophularia, Rapunzels, Salo-

Bloeitop van Aquilegia x Va-

monszegel, Convallaria, Heksenkruid, Varens, Gale-
obdolon, Geranium Robertianum, Oxalis enz. enz., 
in 't kort: een kleine 
repetitie van al 't ge-

. notene. Steile paden, 
die hier en daar zelfs 
een trap noodig maak
ten en artistieke brug
gen voeren u langs de 
hooge helling en over 
de beek, die zich voedt 
uit den kunstmatigen 
waterval van den hoog
gelegen vijver, om
ringd door een moeras-
sigen bodem, waar 
alles en nog wat te 
vinden is. Nu nog 
een verdieping hooger, 
zou ik haast zeggen, 
en ge vindt een bank, 
vanwaar ge dat alles: 
vijver en val en beek 
en bosch en kruid 
op eenmaal saam kunt overzien! 

Zie, dat noem ik: kunst natuur de hand reiken, 

dat 't ideaal voor aanleg. Dat brugje is door 
menschenhanden gespannen over de beek, maar 
deze zelf boorde, door geen menschenoog gezien, 
voor eeuwen zich een weg door den zandbodem en 
natuur zelf plantte die kastanjereuzen, die lelietjes, 
dat springzaad, die Rapunzels er naast. Toon zulk 
een „aanleg" gerust nog ééns, voor 't laatst voor 
zijn vertrek, aan een natuurliefhebber, die op 't 
punt staat zijn lievelingsland te verlaten, terwijl 
het „rollend materiaal" al sist en stampt van 
ongeduld, om hem weer met gierenden vaart te 
sleuren in een atmosfeer van vullen schoorsteen-
damp en tramgebengel! 

Nog even geduld! Ik zal even voor De Levende 
Natuur een schets maken van dien gewrongen 
kastanje, daar op de helling. Daar heeft de heer 
Thijsse vroeger eens om gevraagd, 't Is lastig 
teekenen hier op dit hellend vlak, met 't schets
boek op den wandelstok; en ga je zitten, dan zie je 
de kurketrekkers niet mooi, en ga je hoogerop, dan 
zie je de grootste dikte niet. Eindelijk is 't ding 
klaar; pinxit in tormentis! Nu nog even gemeten: 
dwarse doorsnede van den stam 1^ a 2 M. Boom 
gespleten onder 't draaien in de richting: noord, 
west, zuid, oost. 

En thans voor goed vaarwel! Ook hier zij 't 
scheiden kort. 

De bel luidt; de plantenbus krijgt een schok, dat 
fieschjes en doosjes rammelen en stampend gaat 
't voort; al sneller. Nog wacht ons 't prachtig 
vergezicht over Waal en stad op de spoorbrug en 
dan ligt alles weer achter ons; maar 't telkens 

afgebroken gesprek, 
dat slechts loopt over 
wat we genoten en 
zagen, over de vogel-
zangen en vergezich
ten, die onzen geest 
verkwikten, het tuigt, 
dat dat alles nog voor
staat in onze ziel en 
er nooit, nooit zal uit-
gewischt worden. 

Wortelblad van Aquilegia x '/a-

Naschrift: den vijf
den dag! Beschouw 
thans den natuurlief
hebber, met opge
stroopte hemdsmou
wen zijne schatten 
uitpakkende! In dit 
terrarium de kluit poo-
tende van een Orchi
dee, in gindschen bak 

een Dalkruidplantje schadeloosstelling biedende voor 
zijn vrije heuvelen en bosschen. Dan zorgvuldig 
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zijn Aquilegiazaad uitzaaiend en eindelijk is de 
planterij klaar! De „vuile boel," alias echt Geldersch 
zand en slijk is opgeveegd; eene „vieze" spin, bij 
ongeluk meegebracht, onmeedoogend doodgetrapt; 
een duizendpoot, die uit een hoopje bladeren kroop, 

Stengelblad Bovenste stengelblad 
van Aquilegia x Va- v a n Aquilegia x Va-

„ajakkes" gedoopt, alvorens eveneens den slofdood 
te ondergaan en alles is aan kant. 

Hier en daar lees ik in 't bloemoog van een echt 
plasmolenaartje: „die hooge heuvel, hè?" of: ,dat 

Het geslacht Iris bevat soorten, waarvan de 
bloemen in schoonheid voor die der schoonste Or-
chideen niet behoeven onder te doen. Iris foetidissima 
behoort daartoe niet. De bloemen zijn klein, en 
vallen ook door hare kleur — een grauwachtig 
lilablauw — niet in het oog. Toch is de plant een 
sieraad voor eiken tuin, al ware het alleen om hare 
glanzende, donkere, groene bladeren, die ook 'swin-
ters hunne frischheid blijven behouden. 

Haar grootste sieraad zijn echter de zaden. De 
vrucht is in verhouding tot de bloem bijzonder 
groot, wel 6 a, 8 cM. lang. Zij neemt er dan cok 
behoorlijk den tijd voor. Bloeit de plant reeds in 
Juni, niet voor half October worden de vruchten 
rijp. Nu berst de doosvrucht open, de kleppen 
buigen zich naar achteren om, de prachtige oranje
kleurige zaden treden te voorschijn en coquetteeren 
in het herfstzonnetje. 

Wat komen ze prachtig uit tegen de donker 
groene kleur der zwaardvormige bladeren, en wat 
blijven ze lang aan de zaadlijsten hangen! Het is 
inderdaad een prachtig gezicht. Ook afgesneden 
houden zij zich zeer lang goed, en zijn voor winter-
bouquetton een uitgezocht materiaal. De plant 
groeit op eiken bodem, maar geeft de voorkeur aan 
een vochtige, niet beschaduwde standplaats. De 
maand Maart is de beste tijd voor het verplaatsen. 

Er bestaat ook een bonte variëteit, die veel in 

schoone dal, waar ik ook vandaan kom!" en de 
Alpensalamanders, die zich dadelijk bij de wormen 
in 't ruime aquarium thuis voelen, wippen me met 
hun vroolijk staartgekringel toe: wde groeten aan 
neefjes en nichtjes, als je er soms weer komt!" 

En nu, 't is toch nog vacantie, wat aan 't teekenen 
in 't gezicht van al die souvenirs en nieuwe 
vrienden uit 't schoone land! En dan komt ook de 
gewrongen kastanje weer voor den dag; en de 
zooveelste aflevering der Levende Natuur wordt op
geslagen, om die andere plaat ook nog eens te zien 
en de wringingen te vergelijken. En dan blijkt 't 
waarlijk, dat 't een en dezelfde boom is en dat de 
heer S. denzelfden boom fotografeerde voor ons 
tijdschrift. Dat treft aardig! Ja , ' t is precies dezelfde 
en van dezelfde zijde genomen! Nu een aansporing 
te meer, om nog eens plasmolenwaarts te trekken 
en dan naar wringstammen uit te zien, die aan de 
lezers van ons tijdschrift nog niet voorgesteld zijn. 

CHBISTIAAN H. J. RAAD. 

A'dam, Dec. 'Oi» 

tuinen wordt aangetroffen, bijna meer dan de groen-
bladerige soort. Ik heb er echter nooit bloemen of 
vruchten op aangetroffen. Is misschien een uwer lezers 
gelukkiger geweest, dan zou ik dat gaarne vernemen. 

Hillegom. VAN MEERBEEK. 

Kouig-u rocejtteii on wenken voer don Tor/iimelutir. 

Ku nut matig zeewater. 

Voor het vullen van een zeewater-aquarium kan men do 
volgende oplossing gebruiken, ('t Is en bljjft armoO lyden). 

Op 100 liter zuiver welwater neme men 2Vs K.G. keu
kenzout, 180 gram zwavelzure magnesia, 45 gram zwavel
zure kali en 270 gram chloormagnesia. 

Is de oplossing gereed, dan zet men haar open in de lucht 
voegt eenige aan steenen hechtende zeewieren bij en laat 
alles 2—3 weken bjj de gewone temperatuur rustig staan. 
Znodra zich aan de glazenwanden mikroskopisch kleine 
wieren afzetten, is het water voor het gebruik geschikt. 
Men zuivert nu de wanden, brengt het aquarium op zijn 
plaats en kan don volgenden dag beginnen het te bevolken. 

Recept voor arsenikalr srep, ter bereiding ran huiden. 

Men neemt 1 deel zuivere witte zeep, 1 deel witte arsenik 
(= rattenkruid, zwaar vergift, wees voorzichtig), Vs deel 
kamfer. 

Men snijdt de zeep in dunne schilfers, brengt ze boven 
een zacht vuur in een pot met zeer weinig water, roert 
aanhoudend om met een houten lepel; wanneer het goed 
gesmolten is, kan nog Va deel fijn gestampte gips worden 
toegevoegd. Hierna neemt men hot van het vuur; voegt er 
langzaam de arsenik bü, terwijl men 't mengsel voorzichtig 
omroert. Ten slotte voegt men ook de kamfer toe, die men 
in een weinig alcohol heeft opgelost; na het nogmaals goed 
dooreen gemengd te hebben, bewaart men deze zeep in 
verglaasde stoenen potjes (achter slot). 

(Vervolg op hls. S80). 

I R I S F O E T I D I S S I M A . 


