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binden. Het langsto eind kon dan beneden worden vast
gehouden. Eén van ons kon dan don zwermtak bü den 
stam afzagen en ermee langs den ladder omlaag loopen, 
terwijl een ander op den grond het touw langzaam mee
vierde. De tak was namelük te groot en te zwaar om zoo 
maar in de hand te worden meegenomen. 

Dat plan wordt goedgekeurd. De schilder gaat weer den 
ladder op en maakt den katrol aan den hoogston tak vast. 

M'n vriend, de tuinman, leent een lang touw, dat hy 
gebruikt, om langs lange moesbedden te spannen. Hü 
hoopt, dat 't nog sterk genoeg is, want het ligt wel eens 
dagen lang buiten in regen en wind! Het touw wordt 
boven bevestigd. Dan gaat de schilder voorzichtig aan 't 
zagen. Regelmatig wiegelt de byentros aan 't eind van 
den tak, ginds omhoog, door de zaagbeweging. Haast is 
de tak door! Nog een paar halen! Daar zweeft de tak met 
zwerm en al vrü hoven ons hoofd; de schilder op den 
ladder houdt hem aan 't afgezaagde eind in balans en 
gaat dan langzaam dalen, terwül wü op den grond het 
touw vieren. 

Het gaat langzaam, maar zeker 
Dan pang! Daar breekt het touw op een zwakke 

plaats, waar het „verlegen" was. En do zware dennetak 
stort met zwerm en al van een hoogte van twaalf meter 
omlaag. Krakend baant hü zich een weg door lagere 
heesters en ploft neer op 't dak van een schuur. 

Eenige oogenblikken is 't een dooreenwarreling van 
takken, bladeren, dennenaalden en büen; deze laatste zün 
natuurlyk reeds bü 't begin der salto mortale opgevlogen. 

Dan komt alles langzaam tot rust; de diertjes vliegen 
weer rustig aan, maar nu goed bereikbaar, aan een der 
onderste takk&n van een boom in m'n eigen tuin, dichtbü 
de voor hen bestemde woning. 

We laten ze nu kalm zich verzamelen. Ondertusschen 
wordt do woning in orde gebracht. De kast wordt aan 
den voorkant opgelicht; een breede plank, met een laken 
ovordokt, komt voor de opening. 

De zon neigt ten ondergang; m'n trouwe helper haalt 
z'n snoeischaar. Hü knipt voorzichtig den dunnen tak af, 
waaraan de zwerm in een langwerpigen, tweepuntigon 
tros hangt en vlüt dien kalm op 't laken vóór de kast neer. 

Geen by vliegt op. Met een lepel brengen we een aantal 
by de kastingang. Dadeiyk komt er richting in de trillende 
glasvleugeltjes der bruine massa op 't laken. En de levende 
stroom trekt vlug de donkere, beschermende kasthólte binnen. 

Ik zet een flesch met suikerwater als voeder er op f*) 
breng alles in den gewonen stand. En daarbinnen, in de 
duistere woning, klinkt een tevreden, regelmatig geluid. 

Daar begint het wonderiyke werk in't nieuwe koninkrük 
nog dien eigen nacht. . 
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MIJN OPEN AQUARIUM. 
(Zie blz. 79 van dit deel). 

| a a t ik nu vertellen hoe 't van den Zomer met mün 
J\-^ aquarium gegaan is. 

Langzamerhand ontwikkeldende verschillende planten, en 
kregen de waterleliön hunne volle afmeting, trots al de 
kou gedurende de geheele maand Juni. 

Op zekeren dag zag ik een mijner watersalamanders over 

het midden-tuinpark marcheeren; ik dacht niet beter te 
kunnen doen, dan het diertje in de vyver te zetten, doch 
in minder dan geen tyd had de waterschildpad het diertje 
te pakken, en deeriyk gehavend. Eén voor één werden de 
pootjes uitgerukt en eindelük voorgoed naar binnen 
gewerkt. 

Ongeveer begin Juni kwam het duizendblad in bloei, 
ontelbare kleine witte bloempjes op teere dunne stongeltjes 
staken boven het water uit; een allerliefst gezicht. 

29 Juni kreeg ik de knoppen der waterleliën te zien, en 
voorn.1. van een zware plant, waaraan ik niet minder dan 
elf groote bladen telde, van 20 tot 25 c.M. diameter. 

Voor het eerst van my'n leven zag ik hioi- het pijlkruid, 
zooals het dan werkelyk is. Aanvankeiyk kleine blaadjes 
in en op 't water, doch van lieverlede kwamen er al by', 
die rechtopstaand uit het water omhoog reikten, totdat 
ik ten slotte de eigenlüke forsche bladen te zien kreeg 
van ongeveer 12 tot 18 c.M. lengte. 

Zoo ongemerkt raakte de oppervlakte vol met bladeren 
en planten, de eene al mooier als de andere. Een hand vol 
wurmen deed mün visschen boven het water uit
springen. . 

Myn open aquarium. Bloeiend Pyikruid. 

Aardig is het om te zien, hoe de moeras-schildpad alle 
pogingen in het werk stelt om toch maar zoo vlugmogeiyk 
naar den bodem te komen. Wat heeft zoo'n dier toch een 
toer om vlug naar de diepte te komen. 

Het is een keer voorgekomen dat ik hem een dikke 
dauwwonn voorhield, doch eer de schildpad het benul had om 
toe te happen, schoot er geheel onverwachts een karper 
van een 20 c.M. van onder oen plompeblad vandaan, en 
kaapte heel netjes de worm voor z'n neus weg. Wat stond 
ik daar beteuterd van te küken; zoo iets had ik nu toch 
allerminst verwacht. 

Van al de slakken, die ik ongeveer ha'f Maart in de 
vyver gebracht had, is er na verloop van ongeveer 3 maanden 
niet één meer te bekennen. Of myn schildpad daar opruiming 
onder gehouden heeft? Om de 2 a 3 dagen wierp ik er een 
kap oudbakken brood in, doch meestal was daar den 
volgenden dag niets meer van terug te vinden. 

Vanaf 12 tot ongeveer 21 Juli heb ik genoten van den 
bloei mynerwaterleliën. Twee zware rosetten met hagelwitte 
schermblaadjes en goudgeel hart lagen onbewegelük op 
het water. Nog maar kort hebben deze afgedaan, of het 
pÜlkruid brengt weer wat afwisseling. Om do 3 dagen zoo 
ongeveer telkens een niouw forsch blad, en ook hieraan 
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ten slotte de bloeiende knopjes. Niet bijster groot van stuk, 
doch klein, maar rein van kleur en hagelwit, en ik kon 
het dan ook niet nalaten ook hiervan een kiekje te nemen. 

Begin Augustus komt er kentering in de plantengroei 
en begint het een na het andere te slinken. Alleen het 
pijlkruid houdt zich nog goed en maakt nog steeds nieuwe 
bladeren. 

De zomer raakt op z'n eind, doch ik kan zeggen, dat ik 
van mün vüver genoten heb; wat een heerlijk gedoe. Ik 
geniet niet meer, dan wanneer ik stil in mün eentje bij 
de vijver kan zitten en dan maar toeküken, hoe een paar 
kikkertjes om het hardst een paar ingeworpen wormpj es 
elkaar afhandig trachten te maken. In een ander oogenblik 
blijft zoo'n worm in een rietstengel hangen, doch dit is 
voor de rakkers geen bezwaar, in een ommezien zijn ze 
er in geklauterd, en roeven de worm er uit. Niet bewegen, 
doch altyd maar stil toeky'ken, en oogen en ooren goed de 
kost geven. Daar vertoonen zich ied're keer en onophoudeiyk 
heele kleine kringetjes aan het oppervlak; wat dit toch 
eigeniyk wel zou zün? Hoe ik ook mijn oogen scherp, ik 
kry'g niets byzonders te zien, tenminste, het schynt me 
zoo toe. 

Maar eindelijk, ja daar zag ik nu toch werkelijk iets zich 
voortbewegen; nog kon ik niet onderscheiden wat het toch 
was. Na nog een kwartier wachtens ongeveer werd het 
raadsel opgelost. En wat zou men wel denken dat het nu 
was niet meer of minder dan een ontelbaar aantal 
kleine, heele kleine tienstekelige stekelbaarsjes, die, naar 
het scheen, van huis waren gegaan om het zwemmen te 
leeren. Daar waren er bij van ± 8—10 m.M., ja een stuk 
of 3 van wel 2,5 c.M. Verscheidene malen heb ik in mijn 
kamer-aquarium, door die volwassen gasten een nestje zien 
maken, met al wat daar bü komt, ook de jongen uit zien 
komen, doch nimmer was het me gelukt ze in het leven 
te behouden. 

Nu herinnerde ik me nog wel, dat ik ongeveer half April 
van een paar kleine jongens eens zoo'n paartje van die 
nikkertjes gekregen had en ze toen zonder vorm van proces 
in de vijver geworpen had. Ik dacht er zelfs niet meer over. 
Thans bleek echter klaar en duidolük, dat dit stelletje een 
woning gebouwd had en gezegend was geworden met een 
talryk kroost. Weer een mooi bewüs, wat een bron van 
genot zoo'n plasje water, in den vorm van een vüver, elk 
rechtgeaard liefhebber der natuur te,tf allen tüde verschaft. 
Ik was natuurlijk de wereld te ryk en heb dan ook van 
stonde af aan een vast vertrouwen gekregen, dat ook 
eenmaal de andere bewoners zich aldus zullen vermenig
vuldigen. 

Goudvisschen van ongeveer 7 tot 10 c.M. zyn nu, d. i. in 
de tyd van een rond jaar, opmerkelijk gegroeid, ongeveer 
naar schatting wel 4 c.M. In één woord gezegd, wat al zoo 
niet aan zoo'n stukje vy'ver allemaal is op te merken, is 
gewoonweg niet allemaal neer te schryven. Men moet 
dat alles zelf zien en hooren. Al zou het maar alleen 
zijn, om te zien, hoe handig zoo'n kleine groene kikker 
boven op de rots, onder het groen der rotsbeplanting 
verscholen de verschillende vliegen en bijen bespied^die 
zich te goed komen doen aan de bloemen. Heel even zijn 
de bloemen verlaten; vlug klautert de groene gast een 
paar blaadjes omhoog, om z'n prooi in een volgend oogenblik 
met een vaste en zekere sprong te overvallen; een enkele 
maal sprong sinjeur zelfs op planten en rots heen naar 
z'n prooi, om aan het andere einde tusschen de water
planten te verdwijnen; maar zelden ontsnapte de prooi. 
Allerlei insecten doen myn vyver eer aan; vliegen, bijen, 
gaasvliegen, glazenmakers, zweefvliegen e tc , komen bij 
afwisseling zich aan de bloeiende planten vergasten, en 
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geven mü ruimschoots datgene gade te slaan, wat ik 
wellicht nog nimmer gezien heb. 

Als eerstbeginnende heb ik getracht een paar kiekjes 
van een en ander te nemen, hetgeen mo dan ook ten deele 
gelukt is. De geachte lezers duiden het my' ten goede, 
zoo ze niet volmaakt zijn, daar ieder begin, en althans 
van dien aard van doon, nog bü lange na niet meevalt en 
ook de ligging der vüver op zich zelf by de opnamen 
steeds in myn nadeel zal blyven. Niettemin heb ik toch 
de grootste zelfvoldoening, gedaan te hebben wat ik kon. 
De bijgaande kiekjes stellen respectievelijk voor: de vüver 
zooals die was heel in het begin; iets later met de diverse 
planten er in en de plompen in knop en in bloei. Daarna 
het opkomen en ontwikkelen van het pyikruid, waarbij 
tamelijk duidelijk de knoppen uitkomen, en de onderste in 
bloei staan. Het laatste kiekje stelt voor de vijver met de 
later aangebrachte bekapping. >) 

Mü'n open aquarium met de veiligheids-
ramen. Waterlelies. 

Gerust durf ik tot besluit ieder liefhebber der Natuur, die 
er voor in de gelogehneid is, aanraden, het eens te pro
beeren met het aanleggen van zoo'n vüver. Het verschaft 
menig uurtje van rein en stil genot en geeft dingen te 
zien, die menigeen wellicht nog nooit opgemerkt heeft. En 
ik zeg met zoovele anderen: alle eer aan Heimans en 
Thüsse, die door hun schryven vanZ,S/ooi en Flas, Door het 
Bietland, enz. mün drüfveer en raadslui zijn geweest bij 
myn vijveraanleg, waarop ik thans na ongeveer een jaar 
met het reinste genot en de grootste zelfvoldoening kan 
neerzien. 

!) Slechts twee van deie waren voor reprocluctie geschikt. H. 
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