
1Ö2 DE LEVENDE NATUUR. 

Natura docet. — Deu 5den Juni heeft de feestelijke opening plaats gehad. Een 80 lal 
genoodigden waren in Concordia te zamen. De heer F. VV. Craandijk hield de feestrede. 
Dr. Hondelink de voorzitter der feestcommissie en ondergeteekende spraken ook nog eenige 
oogenblikkea. Wat er gezegd werd en zelfs van den geïllum. goudeltocht op de Dinkel heeft 
men uitvoerig in de couranten kunnen lezen, 't Is of het zoo moest wezen, dat de heer Craandijk, 
die in 1903 hel nul van dergelijke kleine Musea in /). /,. N. bepleitte, de eersteling op Neder-
landschen grond moest inwijden. Dat w:as een vreugde voor hem en voor mii. En «meerderen 
zullen volgen», zoo werd voorspeld. En reeds heeft de afd. Deu Haag der N. N. V. hare 
voorbereidingsplaunen gereed. De Heidemaatschappij te Utrecht stelt doorloopend ten toon. 
Hel natuurkundig genootschap in Limburg heeft ook de oprichting van een Museum in zijn 
vaandel geschreven. Zoo ontwaart men hier en daar hel ontluiken en hel knop zetten van 
geurige, kleurige bloemen, die straks den zoekende zullen doen genieten; hem den smaaak 
zullen doen krijgen iu Gods schoone, rijke natuur. 

Aan allen, die hebben meegewerkt aan de totstandkoming van «Natura docet» bun 
aantal bedraagt reeds 150 eu steeds komen er nog nieuwe bij — spreek ik nogmaals vau 
deze plaats mijn hartelijken dank uil. Lang zullen ze leven!! 

Denekamj). .1. B. BERNINK, 

Vragen. — Zoudt u mij misschien in ü. L. N. op de volgende '2 vragen antwoordt kunnen 
geven'? lo. Vandaag nam ik een mij onbekend vogeltje waar : kop geheel zwart, waarop 
de oogen als twee kraaltjes uitkomen, om de hals een witte ring, liorst roodachtig, verder 
vau onderen grauwbruin, rug bruinrood met witte vleugelstreepjes, vrij korte bruine staart. 
Grootte iets kleiner dan een musch. '2o 14 Juni zagen wij boven in een denneboom een 
vreemd samenstel van nesten. Onder een verlaten eksternest hing een groote zak van lielm. 
Bovenin zal de ingang. ïoen ik er mijn heele onderarm ingestoken had voelde ik het nest 
van een koolmees met 8 eitjes. Wie zou dal nest van helm gemaakt, hebben'? Eenige dagen 
later was alles uilgehaald. 

Btustun. W. VAN LEEUWEN. 
Ken roodburst-tapuit en een oud musschennest, denk ik. 11. 

Waterjufters, — Kort geleden, zag ik in een helder slootje de paring vau een waterjuffer, 
waarover ik u, als het niet te lastig is, graag het een en ander wilde vragen. Ik zag het mannetje, 
zooals ik reeds meer gezien had, met zijn kop het achterlijf van het wijfje vasthouden. Zij ging op 
een plantje zitten dat juist even boven het water uitkwam, zoodat hel mannetje er met het 
achterlijf in hing. En toen ik ze daar met een rietje vandaan joeg vlogen ze eerst een tijdje 
rond en gingen daarna op de bloemsleel van een gele plomp zitten. Het mannetje liep langs 
de bloemsleel achteruit naar beneden en trok hel wijfje mee, en toen ze aan hel water
oppervlak kwamen gingen ze onder water verder, zonder dal hel schijnbaar eenig verschil 
voor hen maakte. Zoo trok hij haar mee tol op de bodem van het slootje. Daar verloor 
ik ze tusschen de waterplanten een oogenblik uit hel oog. Tol ik ze, nu hel vrouwtje boven
aan een andere bloemsleel weer naar boven zag komen. Het mannetje had nu het. achterlijf 
gekromd. Een oogenblik daarna, lieten ze elkander los, en kroop hel wijfje iets hooger. 
Daarna liet zij zich van de bloemsleel los, en dreef toen zonder dal ik kon bemerken dat ze 
iets bewoog loodrecht naar boven. Aan de oppervlakte gekomen, draaide ze wat rond, tot ze 
bij een plompeublad kwam, waarop ze toen ging zitten; zeker om zich in de zon te drogen. 
Het mannetje bleef steeds met gekromd achterlijf onder water zitten. Ik heb toen zeker wel een 
kwartier gewacht. Onderwijl maakte hel wijfje kleine vliegtochtjes om te probeeren of haar 
vleugels droog waren, maar kwam altijd weer op hetzelfde plompeblad terug. De zwaluwen 
vlogen vlak langs me heen en hadden zeker, als ik daar niet gezeten had, haar allang gevangen. 

Na een kwartier ouder water geweest te zijn kroop het mannetje langzaam wal hooger 
liet zich ook los en kwam op dezelfde eigenaardige manier naar boven drijven. Dadelijk 
vloog het wijfje op hem af. Ze scheen hem te herkennen, want ondertusschen waren andere 
waterjuflers bij haar gekomen waar ze geen notitie van nam, terwijl ze hem direct opmerkte. 
Samen gingen ze op het plompeblad zitten, na een oogenblik lieten ze elkaar los en gingen 
ze tegenover elkaar zitten, terwijl bet mannetje het achterlijf kromde en optilde en met den 
kop draaide. Daarna vlogen ze ieder afzonderlijk weg. Heeft de bevruchting altijd ouder 
water plaats'? En hoe kunnen ze meer dan een kwartier onder water blijven, zonder dal ze 
slikken terwijl ze toch in de lucht leven'? Ook kon het mannetje nauwelijks uit het water, 
een oogenblikje vliegen, terwijl toch zijn vleugels drijfnat moeten geweest zijn. 

Bussum. CRISTINE B. 
Wal u voor het mannetje houdt, zal heel waarschijnlijk het wijfje geweest, zijn. Deze 

libellen kunnen vrij lang onder water blijven, ze nemen lucht mee en sluiten de ademhalings
openingen lijdelijk, H. 


