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bacteriënknolletjes aan olijfwilg en elzenwortels ge
vonden en ook sommige zeewieren bevatten stikstofbe-
reidende bacterie-haarden. Of ook die planten er profijt 
van trekken, is nog niet met zekerheid aangetoond. 

W or t elk o ol ie t je*. 
t. Wortel mot grooto on kloino knollotjes; 2. dwarse doorsnede van den 

wortel mot een knolletjc; 3. oen cel uit het knolletjo met kern, groote 
donkore korrels en talloose bacteriën (350); 4. bacteriën totbacteroiden 

vereenigd; 5. Afzomlerlijkc beweeglijke stikstor-bacteriön; 
G. wortel van een erwt met kleine knolletjes. 

Wie een microscoop tot zijn beschikking kan 
krijgen, kan al heel gemakkelijk de bacteriën zelf 
waarnemen, ook al ia hij geheel onervaren in de 
techniek van snijden en kleuren. Ge snijdt maar 
zoo'n bolletje door; en met de punt van een naald 
wipt ge een haast onzichtbaar puntje uit de inhoud, 
niet ver van de rand van het knolletje; midden in 
zitten meer bacteroïden. Ge legt dit partikeltje op 
een voorwerpglaasje en droppelt water er op, daarop 
een goed schoon dekglaasje, druk eventjes en leg het 
onder het objectief. Dan ziet ge een ontzaglijk ge
kriebel van bacteriën, die zich razend snel tusschen 
dikke onbeweeglijke korrels heen en weer draaien 
en voortschuiven. Dat zijn de wortelbacteriën, korte 
staafjes eigenlijk en daarom ook bacillen genoemd 
{Bacillus radicicola). 

De figuurtjes uit het midden van oude knollen 
zijn de genoemde bacteroïden, die bewegen zich niet. 

Wie voor zichzelf een gemakkelijke proef wil nemen, 
kan een levende plant lupine of erwt in een vaas 
met schoon water zetten, enkele knolletjes er van 
wat kneuzen en een dag of twee dagen later het water 
eens onderzoeken; het wemelt dan van de bacillen, 
die hebben al spoedig de overhand gekregen boven 
de vele andere in het water. E. HEIMANS. 
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EEN AUGUSTUSDAG 
IN HILVERSUMS OMSTREKEN. 
* ^ 3 randend in zengenden zonnegloed heeft de 

j j heide haar lila bloementooi aangetrokken, zeker 
teeken van naderenden herfst. Juist nu de 

vacantie ten einde spoedt, is 't Gooi op z'n mooist. 
En om de heide in vollen bloei te genieten is 't 
niet noodig naar Drente te reizen. Wel is de heide 
bij Hilversum en Laren ontsierd door weggeworpen 
boterhammenpapier van Zondags-stadsgewoel ont
vluchtende menschen en door allerlei andere natuur-
bedervende overblijfselen van buitenluchtzoekende 
stadsbewoners. We mijden 't //Spanderswoud* of 
„Hoogt van 't 
Kruis", en wan
delen in de 
richting van 't 
//Wasmeer". Als 
we den spoorweg 
naar Utrecht zijn 
overges token, 
halfweg Hilver
sum-Zwaluwen
berg, liggen al 
spoedig golvende 
h e i d e h e u v e l s 
voor ons. Nog een 
enkele boeren
woning, omgeven 
van welriekende 
lupinevelden, die 
s p o e d i g zullen 
worden omge
ploegd, en dan 
de weinig be
zochte, ongerep
te, echt levende 
natuur. 

Zon en wind 
achter, richten 
we ons dadelijk 
naar het vóór ons 
liggende dennen-
bosch,datdonker 
afsteekt tegen de 
l i ch tbewolk t e 
lucht. W i t t e 
wolken-gevaarten, hoog overdrijvend, werpen af en 
toe een schaduw over de heide. Ver weg, zonbe-
schenen, hullen de bosschen zich in een blauw waas. 
Rakelings langs ons scheren een vijftal zwaluwen de 
insecten weg, die we bij 't gaan door de meter-
hooge heidestruiken opjagen. Alleen de bijen brommen 
nijdig, en gaan amper opzij. 

j S i n ! • J a n s K r w i c t irj-v/Vuclil-
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Hier, waar 't droog is, heerscht de struikhei, 
vormend miniatuur-wouden, waarin 't vol leven en 
wondere bedrijvigheid is. Talrijke bijen zweven 
hier rond en zamelen zorgvuldig hun wintervoorraad. 
Wat verder, in dien hollen, zandweg hebben zich 
een paar dagen geleden door een hevige onweersbui 
kleine, bruisende beekjes gevormd, en in hun vaart 
een mierennest meegesleurd: enkele eenzame achter
blijvers dwalen nu hulpeloos rond op de overblijf
selen, gaan zonder voorraad den langen winter 
tegemoet. Dan wonen die kleine geelwitte mieren 
toch heel wat veiliger. Til van die hoop heideplaggen-
er een tiental op, dan vindt je ook tien kolonies-
In één ruk is heel het intieme mierenleven voor 
je oogen blootgelegd, en duizenden kleine mieren 
breken uit alle gangen en gaten te voorschijn, en 
verliezen volstrekt het hoofd niet bij zoo'n, voor 
hen reusachtige catastrophe, 't Eerste werk is de 
zoogenaamde miereneieren in veiligheid te brengen, 
terwijl talrijke bruine duizendpooten naar links en 
rechts een goed heenkomen zoeken. 

De enkele dopheide-struiken zijn bijna uitgebloeid; 
tusschen de bruine, verwelkte bloemtrossen hangen 
nog wel enkele nieuwe, lichtrose hoofdjes, maar 
ginds, waar 't Wasmeer zich als eene nu uitgedroogde, 
brons-groene vlakte uitstrekt, is de grond vochtig 
en groeit en bloeit de Erica nog overvloedig. 

's Winters trekt half Hilversum naar 
't Wasmeer om schaatsen te rijden, en 
onder die los en luchtig daarheen zwie
rende sportbeoefenaars is er misschien 
niet één die ook maar in de verste verte 
vermoeden heeft, hoe rijk des zomers op 
deze vlakte Drosera groeit, groote roode 
plekken vormend met slank-gesteelde, 
helderwitte bloempjes, die met hun liefelijk 
uiterlijk verraderlijk het moorddadig 
karakter van de plantjes verbergen: 
menig insect vindt in de bladen van de 
zacht-wiegende zonnedauw een langzamen 
marteldood. En niet één schaatsenrijder 
die er aan denkt, hoe dicht onder de 
gladde ijsvloer in de modder de heikikker 
zit ingevroren. 

Jammer, dat kleuren-reproductie voor 
ons tijdschrift te kostbaar is. Want de 
prachtigste kleurencombinaties liggen hier 
voor ons: de lilavoorgrond met debrons-
rood-groene vlakte; de purper-bruine 
achtergrond, paars, waar juist een wolk 
er een schaduw overwerpt en de nevelig 
blauwe bosschen aan den horizont geven 
een volmaakt heerlijke kleurenharmonie. 

Aan den zoom van 't dennenbosch, dat 
we nu genaderd zijn, groeit eikenhakhout. Het 
St. Janskruid hier is al in vrucht, met nog een enkele 
gele bloem. Ook de bramen aan de zonzijde zijn 
nu rijp, terwijl aan de schaduwzijde de bekende 
rose-witte bloemen nog in volle schoonheid prijken. 
Wat 't eikenhakhout betreft, dit ziet er treurig uit, 
als overdekt met een wit poeder, dat na de hevigste 
regenbuien zelfs niet verdwijnt, 't Is eene ziekte, 
(.meeldauw» geheeten, veroorzaakt door eene soort 
van zwammen, behoorend tot de Erysipheeën, waar-
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van een der meest bekende en meestvoorkomende 
soorten is de »Phyllaetinia Suffulta". 

Voor we het bosch ingaan houden we even nog 
een praatje met den schaapherder. Z'n kudde, die 
hier aan 't „heuen" is, telt eventjes 135 stuks, 
terwijl we zelf 't aantal op hoogstens 60 schatten. 
Van den scheper vernemen we als eigenaardigheid, 
dat een dag of wat geleden een paar herten met 
de kudde meetrokken, die zich echter verwijderden, 
toen de hond naderde. 

Hier van af de zonnige heide steken de stammen 
roodbruin af tegen de sombere donkerte van het 
bosch. Zijn we er echter eenmaal in, dan plekt het 
zonlicht helder lichtgroene moskleuren op den bruinen 
dennenaaldengrond, waaruit, als ander kenteeken 
van naderenden herfst talrijke paddestoelen verrijzen. 
Welk een oneindige verscheidenheid in kleur en 
vorm, en hoe weinig worden deze gewaardeerd. 
Als jongen, toen ik al veel hield van allerlei natuur
voortbrengselen, vond ik, even als veel volwassenen 
nu nog, er m'n grootste genoegen in, ze met een 
stok stuk te slaan. Nu heb ik spijt van m'n weinige 
bekendheid met de zwammen. 

Waar we hier in de schaduw wat willen uitrusten, 
komen al spoedig de eekhorentjes bij ons op bezoek. 
Op geen tien pas afstand komt er een door de 
droge greppel aanhuppelen. Blijf doodstil liggen, 
nu het nadert. Met 'n plotselingen schrik krijgt het 
ons in 't oog, springt met een klokkend //tjök, tjok, 
tjèk, tjok" in den naastbijzijnden boom, bekijkt 
ons even nieuwsgierig van 'n halven meter hoogte, 
en verdwijnt dan snel onder een vragend „korrrr?". 
Ginds bewegen er zich weer een tweetal in de 
boomen, en als we straks onze wandeling vbort-
zetten, blijken ze hier talrijk te zijn. Onder't loopen 
vallen telkens afgevreten boomknoppen naast ons, 
en als we even tegen een boom slaan, waar in een 
oud vogelnest de eekhoorn z'n voorraadschuur heeft 
aangelegd, dan glijdt de bezitter met onnavolgbare 
behendigheid van boom tot boom en is in een 
oogwenk uit 't gezicht. 

Ook herten komen hier veel voor, en 't is vol
strekt geen zeldzaamheid, als er een stuk of vijf in 
de verte tusschen de boomen zichtbaar worden; 
ook damherten met prachtige geweien. Hoewel het 
mannetje elk jaar z'n gewei verliest wordt er zelden 
of nooit een gevonden. Een houthakker, die de denne-
stammen van de onderste doode takken ontdoet, 
verzekert ons, dat de eekhoorns ze buit verklaren, 
doch weet niet wat ze er mede doen. Of hier 
gejaagd wordt? Ja, door den eigenaar der 
bosschen. De bordjes met verboden toegang zijn 
hoofdzakelijk voor de stroopers, hoewel 't betere 
toezicht in de laatste jaren dit bedrijf vrijwel 

onmogelijk maakt. De lichtbak is onbruikbaar gewor
den, de vangst met netten levert in één week soms 
honderden konijnen op. Als de netten maar gesteld 
worden aan den zoom van het hakhout. Tegen den 
avond trekken de konijnen dan uit. de struiken 
naar de grasvelden en worden zóó gevangen. Treft 
men zulk een vlak stuk land aan, dan zijn alle 
kleine verhevenheden steeds met uitwerpselen 
bezaaid, daar de konijnen voortdurend op deze 
kleine hoogten gaan zitten uitkijken of er ook 
gevaar nadert. Ook in 't nu bijna opgedroogde 
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,/Wasmeer* kan men deze uitwerpselen vinden in 
elk uitstekend polletje buntgras. 

Of er ook eenhoorns geschoten worden? Zeker, 
want die zijn schadelijk; waar ze voorkomen ver
dwijnen de vogels, wier eieren en jongen niet veilig 
zijn; en heel wat jong loof vernielen ze ook; dat 
is duidelijk op den grond te zien, waar het groen 
van de wolfsklauwen bijna door een laag afgevreten 
boomknoppen wordt bedekt. 

Daar onder dien boom ligt, half in ontbinding. 
een lijk van den boosdoener, zeker aangeschoten, 
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Trouwens, over de geheele heide liggen ze verspreid, 
uitgebleekte geraamten van kleine zoogdieren en 
vogels. 

Als we weer den zoom van het bosch zijn gena
derd, ligt de heide weer voor ons. Het bordje 
,/Verboden toegang// dient als nestplaats voor een 
vliegen vanger, die onbevreesd voor onze aanwezig
heid z'n jongen, die heerlijk beschut zijn geweest 
tusschen bordje en boom, blijft voeren. De jonge 
vogels zitten nu wijsgeerig op 'n rijtje op den rand 
van het bord, laten zich, als waren ze hulpeloos, 
door het bedrijvige ouderpaar van eten voorzien, 
en verdwijnen bij onze nadering in de struiken. 

't Loopt nu langzamerhand naar den avond, en 
een regenbui dreigt. De lucht hangt zwaar, en de 
zon, laag, overgiet door een stralende wolkenpoort 
de dennen achter ons met 'n gouden glans. Een 
kikker springt haastig over het pad, en bergt zich 
onder de heidestruiken, waarin we een tweetal 
rupsen van den Nachtpauwoog ontdekken. Meenemen 
heeft geen nut, daar het twee,, soms drie jaar duurt 
eer de vlinder zich ontpopt. 

Toch, eentje er van nam ik mee naar Amsterdam, 
waar de lucht haar geen kwaad deed: tenminste ze 
is ongemanierd aan 't eten gegaan, 't Eene heide
takje vóór 't anderena werd afgegraasd; aan ' t uit
einde begonnen, verdween het eene rijtje lijnvormige 
blaadjes na 't andere, en zelfs de bloempjes werden 
aangevreten. 

De kleur is groen met witte, door zwarte ringen 
omgeven behaarde verhevenheden: volgens /,Vlin-
derwereld" (van F. J. van Uildriks en Dr. Vitus 
Bruinsma) 4 op den Isten, 8 op de 2 volgenden en 
verder 6 op eiken ring, behalve op den laatsten of 
twaalfden, die er maar 4 heeft. Op mijn exemplaar 
kon ik op den 2en en 3en ring er echter ook maar 
6 ontdekken. Hoe zit dat? 

Op de heide wordt 't nu donkerder. Een blauwe 
nevel stijgt op uit 't //Wasmeer" en verspreidt zich 
over het paars van Gooische heide. Af en toe valt 
er 'n regendroppel; in de verte klinkt de roep van 
een kikker. Haastig glijden een paar kraaien over 
ons heen naar gindsche hooge boomen. En de nu 
zachtjes vallende regen is het einde van den moeien 
Augustusdag. 

Hilversum. J. GODEPROY. 
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DE POELSLAK. 
(Limnaea stagnalis L.). 

y'eder, die een, zij het ook slechts vluchtig, kijkje 
1 genomen heeft in de bedrijvige wereld onzer 

' poelen en slooten, zal ongetwijfeld getroffen 
zijn door het enorme getal slakken, die er in ons 
zoet water voorkomen. Bij troepen ziet men deze 
weekdieren voortscharrelen door het dichte gewirwar 
van planten, dat den bodem van alle ondiepe binnen
wateren bedekt, en een enkele slag met een schepnet 
is voldoende om er een tiental naar boven te brengen. 
Wij kunnen daarom veilig beweren, dat de water
slakken tot de meest algemeene dieren behooren, 
die er in ons land voorkomen. 

Toch is de kennis van de meeste menschen omtrent 
deze dieren uiterst onvolledig te noemen. Spruit 
deze onwetendheid stellig wel voor een deel voort 
uit het vooroordeel, dat er bij velen bestaat tegen 
alles wat weekdier is, voor een ander deel is de 
schaarse hte aan populair-wetenschappelijke lectuur 
op dit gebied wel een der redenen, dat zoo weinigen 
iets meer weten van het leven dezer toch zoo 
interessante waterbewoners. 

Om aan dit gebrek althans iets tegemoet te 
komen en ook om den een of anderen conchioloog 
op te wekken, ons eens met een geraakkelijken 
determineertafel te verblijden der hier te lande 
voorkomende zoetwaterweekdieren, heb ik de vrij
heid genomen over een der inheemsche waterslakken 
reeds nu iets in het midden te brengen. 

De soort dan, die haast iedereen wel gezien moet 


