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grond, wat mij nog rost naast hel aquarium, in te richten 
voor ecu terrarium. Mocht dan^eenmaal alles goed en wel 
weer voor elkaar zijn gebracht en aangelegd, zoo hoop ik 
met genoegen een en ander omtrent mijn bevindingen in 
D. L. N. mede te deelen. 

Een excursieplan is reeds uitgewerkt en bepaald waar 
planten, mossen, varens enz. vandaan gehaald moeten 
worden, en hoe we er komen zullen, op die mooie, stille 
plek. Doch, geduld, laat ik niet mijn tijd vooruilloopen en 
wachten tot goed en wel de beslissing gevallen is, 

Amsterdam, 1 Juli 1909. W. H. DE FAUWE. 

UIT HET VISSCHENLEVEN. 
el is een heerlijke Mei-morgen. De zon overgiet 't land
schap met een zee van licht. Van den vochtigen grond 
stijgt trillend omhoog een geurige damp, fijn reukwerk 

van groeiend kruid. 
Het water is glad en glanzend en de bodem ervan lijkt 

een omgekeerd helder blauw gewelf, in duizelingwekkende 
diepte. Over het vlak — elders overal effen — vloeien op 
één plekje kleine golfkringeltjes uil, als hadden onzichtbare 
spoelsche kindervingerljes 't heel eventjes beroerd. En als 
de eene nauwelijks vergleden is, komen or naast weer nieuwe 
aangegolfd, cirkelen de kringelljes in en door mekaar en 
verglijden dan lot niets. En steeds worden nieuwe golfjes 
geboren, met glinsterende randen. 

Af en toe schiet er iets blinkends op uit 't blauw en laat 
bij zijn wegzinken nog meer kringelljes spelen. 

Op 't zelfde plekje drijft een troepje eenden, sommige 
met hun lichaam voor de helft tusschen 't aankomende riet. 
Ze liggen daar zoo zelfgenoegzaam met uitgezette kroppen, 
als zuigelingen, die zich dik gedronken hebben. 

Hoven huu hoofden zweven en bidden eenige vischdiefjes 
mei roode bekken en pootjes. Soms schiet er oen pijlsnel 
naar berieden, beroert even het watervlak en maakt zich 
dan uit de voeten met iels in den hek, dal glanst als zilver. 

Aan de rietzoom staan een paar blauwe reigers te luren 
langs hun geweldige snavel. Als er een zich schielijk neer 
gebukt heeft, vliegt hij op met langzamen vleugelslag en 
geeft een harden schreeuw. 

Tusschen de planten van de zachtgloeiende oeverhelling 
scharrelen een paar ratten, die er natte voetjes voor over 
hebben. 

En in de verte komt een klein bootje, waarvan de natte 
riemen blinkeren met rytmische tusschenpoozen. — — —-

De kringelljes cirkelen door en vervloeien en worden 
opgevolgd door nieuwe. — — — — — — _ _ — 

Waar is dal plekje, dal zoo'n geheimzinnige bekoring 
uitoefent op reiger en vischdief, op eenden en ratten'.' 

Verreweg het grootste gedeelte van de Alblasserwaard 
behoort tot 't Waterschap de «Overwaarde. Dit mag zich 
verheugen in 't bezit van een prachtig gecombineerd boezem-
stelsel, dat bij Elshout op de Lek af watert, 't Eigenaardige 
van de Overwaard is, dal niet, zooals elders meestal'lgeval 
is, de polders door middel van lange vlieten de boezems 
moeten opzoeken, maar dat deze hier lol de aparte polders 
komen. Een van die boezems loopt achter Streefkerk naar 
Elshout en draagt den eigenaardigen naam van »Waterschap« 
en hier ergens bevindt zich nu het bovenbedoelde »plekje«, 

waar zich zoo verscheidene diersoorten ophouden in do eerste 
warme week van Mei. 

Piel, dis 's winters kooiman is en 's zomers visscher, had 
me er al veel van verteld, en beloofd mij te waarschuwen, 
zoo gauw hij merkte, dal »de visch ree». (Een vakman 
bedoelt natuurlijk met »visch<i volstrekt geen snoek of baars, 
maar alleen witvisch, vooral blank- en ruischvoorn). 

In April bleef 't dan toch bar koud. Piet had nog niets 
gezien, wal op mjen» geleek. Eindelijk warm weer in Mei. 

De visschen, die zoo lang hadden moeten wachten, dar
telden vol nieuwe levenslust in hel weldadig verwarmde en 
verwarmende water. Ze haastten zich, in vroolijken optocht 
te zwemmen naar het plekje, waar hun ouders en ook de 
onderin onder hen zich 't vorige jaar in den rijtijd haddon 
verzameld. Van heinde en ver, van kwartieren afslands 
(uren?) uit Oost en West stroomden ze samen, tot ze waren 
met duizenden op dat kleine plekje. Spartelend zetten de 
kuilers haar eieren af aan de vlottende oeverplanten, en de 
hommers lieten hun homvocht glijden in hel water, dat nu 
hier dan daar voor een poosje melktroebel gekleurd was. 

Het vischdiefje heeft 't mei zijn bijzonder scherp gezicht 
al gauw in do galen, dal hier wal te halen valt. De reiger 
zal van den wal af zijn kost zien te verdienen. Do rat moet 
er ook een graatje van hebben. En 't verwondert me nog 
altijd, dat ik geen verwilderde veldkat aan de open tafel 
ontmoet heb. De eenden lalcn bij deze feestelijke gelegen
heid de vischjes onaangeroerd en slobberen met hun honge
rige lepelbekken zulke massa's kuil naar binnen, dal hun 
kroppen tot berstens toe gevuld zijn. 

Nog heb ik niet gesproken van de allervraalzuchligsle 
onder de kuilverslinders: de palingen. Onzichtbaar voor den 
wandelaar kronkelen en schuifelen ze snel vooruit in groote 
scharen naai- ons plekje. Ik begrijp niet,door welke organen 
ze in staat zijn, de aanwezigheid van kuit op grooton afstand 
gewaar te worden. Dat begrijpt Piet ook niet, maar practisch 
als hij is, stelt hij van uit de kleine bunschouw eenige 
fuiken, zóó kunstig, dat er een minimum »visch« en een 
maximum »aal« in terechtkomt, Hij T lichten wordt de visch 
in vrijheid gesteld en de aal in de baan geschud. Dezeeene 
week moet zijn visschershalljaar voor de kleinste helft goed 
maken. 

Nu voorzichtig een drijvend grashalinpje gepinkt, 't Is 
bezet met bleekgele blaasjes, do eitjes, waaruit nieuw leven 
zal komen. Zooals ieder weet, kan zich in de lichaamsholte 
van een visch of hom of kuil bevinden. Deze kuit wordt 
gevormd door twee eierstokken, die duizenden korreltjes 
dragen, allemaal eitjes, gezamenlijk omgeven door een vlies. 
De kuit is in 't eerste stadium van ontwikkeling hard en 
de korrels .zijn nog klein. Later zijn de eitjes zoo gegroeid, 
dat 't omhullende vlies strak gespannen staat, en nog iets 
later, als de zon helder scliijnt en ' t water warmer geworden 
is, worden ze uit hel lichaam verwijderd en vastgekleefd 
aan vlottende oeverplanten of anders aan echte waterplanten. 
Elk eitje versmelt met een miniem klein zaadcellelje uit het 
homvocht dat in 't water drijft en is dan levensvatbaar. 
Het zal zoo twee, drie, vier dagen onbeweeglijk blijven 
zitten, tol 't huidje openknapt, en een jong levend wezentje 
geboren wordt, zoo klein, dat 't nauwelijks met 't bloote 
oog te zien is. De geborsten omhulsels blijven aan de planten 
of de netten zitten, tot ze vergaan zijn. 

En nu moet 't kleintje vooruit zien te komen in de wereld. 
En dal wil wal zeggen, zoo geheel zonder moederzorg. Pas 
uil 't ei, moet 'l al op eigen »beenen« staan, en zelfde kost 
opzoeken. Of opzoeken is eigenlijk niet 't rechte woord. 
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't Wicht moet afwachten, wal 't in' de mond zal gevoerd 
worden door de zachte schommelingen en stroomingen, die 
zelfs in afgesloten water voorkomen. Het voedsel bestaat 
uit plankton, de voor ' t bloote oog geheel onzichtbare levende 
waterwereld. 

Als ons kleintje nu niet blootgesteld wordt aan snel af
wisselende groote temperatuursverschillen, en als voldoende 
voedsel naar de mond gevoerd wordt, en als 'i zolf niet 
opgegeten wordt door hongerige larven van waterkevers en 
libellen of door eigen klassegenooten, en als 't door ver
laagde waterstand niet droog komt te liggen, of 't water 
niet te modderig wordt, — dan groeit 't als kool en kan 
gedurig solider voedsel verdragen. 

Eenmaal aan 't groeien, worden do jonge vischjes recht 
gezellige beestjes. Ieder Is meermalen in de gelegenheid 
geweest een school «speldevischjes» gade te slaan, bij zonnig 
weer dicht tegen de oppervlakte. Bij de minste verdachte 
beweging maken ze, dat ze wegkomen. Ook nu nog, misschien 
nu vooral, moeten ze oppassen, niet in de kaken van roofziek 
watergebroed terecht te komen. Door ongelukken van allerlei 
aard komen de meeste om 't leven. Een klein deel van oen 
percent wordt volwassen. Gelukkig, dal 't aantal eitjes legio 
is. Zoo kan pr heel wat verloren gaan, zonder dat de visch-
stand verslechtert, terwijl 't leven van andere walerbe
woners mogelijk wordt. 

Het is opmerkelijk, hoe groot 't aantal bijzonder kleine 
vischjes is, die aan do voortplanting deelnemen. En Piet 
beweert, dat wel 80 percent van de met zijn kruisnet opge
haalde aas-vischjes hommers zijn, blijkens 'L uitvloeien van 
't melktroebele vocht bij "f, aanraken. Door mijn ondervin
ding als hengelaar kom ik tot een geheel andere conclusie. 
Bij hot schoonmaken van de gevangen visch komt. allicht 
kuit voor den dag. Nu dient opgemerkt, dal de met den 
hengel gevangen visschen grooter zijn dan de met 't net 
opgehaalde aas-vischjes (doggervischjes). Zou daarom de 
verklaring van de tegenstrijdige conclusies gevonden kunnen 
worden in 't verschil van grootte en dus van leeftijd? 

Nog een vraag. In Juni zijn do gezellige scholen «spelde-
vischjes« al te zien. Maar wal ik bijzonder merkwaardig en 
levens raadselachtig vind, is, dat in allo maanden van hel 
jaar zulke scholen rondzwermen. Hak in den winter een bijt 
in hel ijs, en daar komen ze aan, de kleintjes. Nu weet ik 
wel, dat in den winter de kwabaal kuil schiet, maar van 
die zijn er niet zooveel, dat 't overal vol zou zitten met 
jongen daarvan. En bovendien vóór den winter zwemmen 
ze ook al rond, de scharen spoldevischjes. Een ervaren 
visscher, met wien ik over 't geval sprak, veronderstelde, 
dat de »vjfech« in 't eerste jaar weinig zou groeien. Dat kan 
ik evenwel niet gelooven. Immers de verleden jaar te 
's-Hage geëxposeerde collectie visschen van de Heirlomaat-
schappij liet ons van den groei der visschen, ook in 't eerste 
jaar, heel wal anders zien, ten minste van sommige soorten. 
Witvisschen waren er niet bij, voor zoover ik weel. Wie 
weel een oplossing voor dit raadselachtige geval? Denk 
niet, dat de visschen in alle tijden van het jaar paaien 
(kuit schieten); wel doel de ééne soort het iets vroeger of 
later dan de andere, maar de paaitijd van elke soort is een 
periode van één lot drie, hoogstens vier weken. 

We zouden zoo waar onze kleine schepseltjes uil 't oog 
verliezen. Wat is hun-verdere levenslot? Voorloopig groeien, 
nel zoo lang lot ze zelf hun geboorteplaats weer op gaan 
zoeken. Hoe vinden ze 't plekje zoo precies terug? 

Bergambacht. ,1. K.OBTLAND. 

EEN GRAPPIG VLINDERTJE, 
OF LIEVER EEN GRAPPIGE RUPS. 

en vorige keer gaf ik in korte trekken hot leven weer 
van een eigenaardige zandloopkeverlarve, die boor-
gangen in koftietakjes maakt, van waar uil ze allerlei 

dieren aanvalt. Nu kom ik weer eens even uw aandacht 
vragen voor een insect, dat ik hier op sommige plaatsen 
vrij veel vond, en dat werkelijk wel de moeite waard is, 
om eens wat nauwkeuriger bekeken te worden. 

Het is voornamelijk de rups van een klein groon-grijs 
vlindertje, die ik hier bespreken wil. Op stammen van 
boomen, die zwaar bokorstmost zijn, levon ze soms in 
groot aantal tegelijk. In mijn tuin zitten ze dikwijls op de 
stam van een ongeveer 10-jarige cacaoboom. die aan allo 
kanten met dikke plakkaten van korstmossen bedekt is. 
Het rupsje leeft nu van de korstmossen en gebruikt er 
tevens bepaalde ontwikkelingsstadiën van om zich mee te 

bedekken. Er zijn al heel wal insectenlarven bekend, die 
zich een huisje maken van de sloffen waarvan zij leven 
of van afscheidingsproducten. Zoo herinner ik u aan de 
larve van een kevertje, dat op de Lelie leeft en soms groote 
schade kan aanrichten. U vindt dat diertje beschreven ir. 
De Levende Natuur. 

De larven van sommige gaasvliegen, wier voedsel Uit 
plantenluizon bestaat, bedekken zich met de uitgezogen 
huidjes: anderen, als de zakrupsen en kokerjuffers vormen 
echte huisjes, waarin zij zich verschuilen kunnen, als er 
gevaar dreigt. Maar bij ons rupsje is dit laatste niet hel 
geval. Wel zouden velen zeggen, dat dit een prachtig voor
beeld van mimicry is, maar daar wil ik 't nu liever niet 
over hebben; ik wil alleen maar vertellen, wat ik er van 
weet, en dat is niet zoo heel veel. Hel zijn slechts een 
paar feiten uit de ontwikkelingsgeschiedenis, die ik mee 
kan deelen. 

De rupsjes, die ik lol nu toe vond, waren allen bijna 
volwassen en zoo weet ik niet, of de jongste outwikkelings-


