
308 DE LEVENDE NATUUR 

MAAK ZELF UW AQUARIUM. 

IT wordt natuurlijk in hoofdzaak gezegd tot hen, die gaarne een groot 
aquarium wenschen te bezitten en wier beurs niet toelaat daarvoor ettelijke 
guldens uit te geven. 

De aquaria van hout en glas, door verschillende liefhebbers zelve ver
vaardigd, bieden nogal dikwijls moeilijkheden, ze waterdicht te maken en 
le houden. Beter en gemakkelijker is het daarom ze samen te stellen uit 

gewapend beton en glas. En goedkoop bovendien. 
Mijn aquarium van ongeveer 80 liters inhoud kost mij slechts één gulden en tien cent. 

De materialen bestaan uit cement, grof zand, zwaar ijzerdraad en fijn ijzergaas. De ruilen 
zijn van enkele dikte, de goedkoopste dus, twee van 60 x 40 c.M. en twee van 40 x 40 c.M. 

Men gaat aldus te werk: 
Men zorgt voor een stevig, waterpas vlak, hetwelk mei papier wordt bedekt. De cement-

mortel moet bestaan uit minstens ^ cement en ^ grof zand. Vóór de bijvoeging van hel 
water vermenge men cement en zand goed dooreen. De vloeibaarheid der mortel moet 
ongeveer gelijk zijn aan die der kalkmortel welke men de metselaars ziel gebruiken. 

Ter vervaardiging van den bodem, brengt men een dunne, gelijke laag mortel op het 
met papier bedekte vlak. Over deze mortellaag legt met het ijzergaas. Alvorens dit ijzergaas 
onder de tweede mortellaag te verwerken, bevestige men daarin hel geraamte voor den 
bovenbouw, bestaande uit ijzerdraad en ijzergaas. Voor hel gedeelte A B C D kan men één 
lengte ijzerdraad nemen, eveneens voor E F G IL Men zorge er voor de hoeken A, E, H en D 
zoover om te buigen dal hel ijzerdraad onder het ijzeegaas schiet. Vervolgens verbinde men 
de hoeken B F en G G. 

Daarna neemt men smalle repen ijzergaas, welke men om het ijzerdraad buigt, zoodanig, 
dal eene holle van ongeveer 2 c.M. middellijn ontstaat, in welks midden het ijzerdraad komt 

te liggen of te slaan. De lengten dezer 
repen te nemen gelijk aan de lengten 
A B, B C etc. en ter breedte van ± 0 cM. 
Tegelijkertijd plaatse men het glas. Dit 
zet men boven en aan de zijden vast, 
door de ruiten — met de holle zijden 
naar buiten gekeerd — tusschen het 
omgebogen ijzergaas le knijpen. 

Na aldus alle ijzerdraad met vlecht
werk te hebben omkleed en het glas 
daartusschen vastgezet, make men nieuwe 
morlcl,tenoinde het ijzergaas opden bodem 
te bedekken en de holten binnen het om
gebogen vlechtwerk nauwkeurig te vullen. 

De hodemdikte voor een aquarium als voren genoemd, le brengen lot S'/j c.M. 
Na deze vulling late men de cementmortel verharden, liefst buiten de zon — door hel 

geheel 24 uur in rust te laten. Daarna gaat men afwerken. 
Na eerst de v e r h a r d e cement g o e d b e v o c h t i g d te hebben, strijkt men een 

laagje mortel over het ijzergaas, zoodal dit goed bedekt is, eveneens legt men nog een 
laagje over de bodemranden, dus buiten het glas. 

Hout-imitatie kan men verkrijgen door in de gladgestreken oppervlakte met een puntig 
houtje of anderszins, lichte kervingon aan te brengen. Het gaat dan vrijwel op boomschors 
gelijken. Een klompje mortel hier en daar er legen geplakt en met een mesje schuin afge
sneden, geeft hel aanzien van een afgekaplen tak. 
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Voor de waterdichtheid is het wenschelijk den bodem en vooral de binnennaden langs 
het glas met eene dunne laag zuivere cementmortel le bestrijken. Na verharding der tweede 
mortellaag zette men den bodem eenige dagen oen paar centimeters onder water, waardoor 
de hardheid en waterdichtheid wordt verhoogd. Na 12 h 14 dagen kan hel aquarium in 
gebruik worden genomen. 

Op deze wijze is verleden jaar mijn aquarium, hiervoren genoemd, vervaardigd. Aange
zien tiet mij uitstekend voldoet, deel ik den abonné's en lezers van dit tijdschrift deze 
methode van aquariumbouw mede. Dal velen er hun voordeel moe doon! 

Rotterdam. WILLEM VAN BODEGOM. 

BOEKBEOORDEELING. 
Ome Kevers, door Dr. P, G. Buekera. 

Zutten, W. J. Thieme en Cie. 

Na kennismaking met dit werkje acht ik zoowel de oorspronkelijke Duitsche uitgave van 
Dr. Aug. Schleyer «die Kafer Europas», alsook de vertaling en bewerking door Dr. Buekers 
van weinig of geen nut. Wanneer de bedoeling van Dr. Buekers is geweest, een werkje voor 
beginners le geven, waarin ook vele «goedea afbeeldingen, dan is m. i. hel doel totaal gemist 
en wel om de navolgende redenen. Vooreerst zijn in genoemd werkje slechts 465 van de 
336'5 bekende Nederlandsche Keversoorton beschreven, d. i. dus nog minder dan het 7e ge
deelte. Daarbij is geen rekening gehouden met eenig hulpmiddel om de families, geslachten 
en soorten gemakkelijk te vinden; er zijn geen dichotomische tabellen, zooals bij de bekende 
Flora's van Nederland, bijgevoegd, die het determineeren mogelijk maken. Niemand ter 
wereld, laat staan een beginner, is ooit in staat om één dier 465 soorten met zekerheid te 
bepalen, het zal altijd een gissen zijn. En dan de afbeeldingen, die de schrijver in zijn voorwoord 
«goede» noemt, maar m. i. van de slechtste zijn die ik in dergelijke werkjes ooit zag; men 
heeft maar alleen op plaat VIII de zoo bekende Meikevers en Julikever, flg. 13, 14, 15 en 16, 
te bezien om daarvan overtuigd le zijn en dan behooren die slecht geteekende meikever
afbeeldingen nog niet eens tot de oilersiechtste. Een groot aantal der afbeeldingen is zeer 
slordig gekleurd, de figuren zijn dikwerf schots en scheef en onsymmotrisch geleekend. 
Vergelijk daarmede o. a. eens de meesterlijke afbeeldingen in de »Fauna Germanica«, Kafer, 
van Edmund Reitier, bewerkt voor de «Deutsche Lehrer-Verein für Naturkunde» (I, II, III;een 
IV en laatste deel is in bewerking), 1908—1911. 

Hoe moet een beginner, b. v. een leerling van Dr. Buekers, doen, wanneer hij een kever 
vangt, met de zoo geringe kans, dal die in genoemd werkje beschreven en afgebeeld is. 
Daarvoor zou vooreerst noodig zijn een tabel om de familie le bepalen, evenals bij de deter
minatie der inlandsche planten. Heeft hij «toevallig» de familie gevonden, wal dan!, zoeken 
en niet vinden is meestal het teleurstellend resultaat.. 

Merkwaardig is, dat zoovele groote keversoorton, die een beginner allicht op zijn eerste 
excursie vangt, niet in het werkje te vinden zijn. Zoo b.v. eene soort loopkever, genaamd: 
Carabus catenulatus, die o. a. in den Haarlemmerhout en in hel Haagsche bosch vrij 
algemeen is. Door in den blinde in hel werkje le zoeken, denkt hij dat hel is No. 20, 
Do donkerblauwe Loopkever fCardbus intricatns) Taf. II fig. 5 ; mis! de beschrijving, die zoo 
onvolledig is, past ook wel wat op onze bedoelde soort; maar nn de afbeelding, die deugt 
niet. Fig. 5 is de nog vrij goed geteekende on gekleurde Carabus purpurascens, die niet in 
het werkje vermeld is. Maar nu wordt do lezer verrast door bij No. 28 dezelfde soort beschreven 
le zien, met figuur 13, welke figuur inderdaad de bedoelde intricatus is, maar weder zeer 
slecht geleekend. In het werkje is echter fig. 13 Carabus monilis, wat er niets van heeft, en in de 
beschrijving bij No. 13 wordt van deze soort gezegd: alleen in Zuid-Limburg. Wanneer 
Dr. Buekers werkelijk mijne «Coleoptera Neerlandica» had geraadpleegd, dan zou hij gezien 
hebben dat in Deel I blz. 43 staat: «op vele plaatsen gemeen, o.a. op rivierdijken, diluviale 
zand- en grindgronden en op de mergelgronden van Zuid-Limfcurg. Dr. Buekers is hier wat 
haastig te werk gegaan en heeft vergeten de behandelde stof nogmaals te controleeren. 
Misschien is Dr. Aug. Schleyer de hoofdschuldige en Dr. Buekers, niet genoeg op de hoogte 
van Entomologie zijnde, onwillekeurig zijn medeplichtige. 

En nu die barbaarsch klinkende Hollandsche namen die Dr. Buekers gemaakt heeft, 
overwogen hebbende «dat jeugdige verzamelaars Nederlandsche namen eischen.d Volgons 
dit beginsel zou het nu ook noodig zijn Hollandsche namen uil te denken voor de bijna 


