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Artemisia biennis. Delft (J. L. v. Soest). 
Achillea ptarmica angustissima. Neerbossche broek (Ke. en R.). 
Chrysanthemum coronarium. Wormerveer (KL). 
Cirsium palustre x anglicum. Alblasserwaard (KL in N. K. A. 1923 p. 135). 
Carduus tenuiflorus. Wormerveer 1923 (KL). 
Helminthia echioides. Wormerveer (KL). • 
Taraxacum officinale paludosum. Bergen op Zoom 1923 (J. G. Sloff en KL). 
Lactuca virosa. Wormerveer (KL). H. HEUKELS. 

VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
Paarden in troebel badwater. — .De heer W. H. Wachter te Rotterdam had de vriende

lijkheid, om mijn aandacht er op te vestigen, dafer over het troebel maken van water door 
paarden ook een en ander te vinden is in „Dr. Th. Zeil. Waar en Onwaar," terwijl hij me 
tevens in de gelegenheid stelde er kennis van te nemen, wat me er toe bracht, eens nader 
inlichtingen te vrag5n bij de eigenaar der bewuste paarden, bij de heer C. J. de Kam, 
landbouwer te Wissenkerke. Zijn antwoorden werpen, dunkt me, nieuw licht op het vraag
stuk. 

Hoewel bij Zeil alleen sprake is van het troebel maken van 't water bij het drinken 
en niet bij het baden, acht ik het toch gewenscht enkele zinsneden uit zijn boek over te 
schrijven alvorens ik nader op het probleem inga. Ik vind dan bij hem o.m.: „In de lof
spraken van de Arabieren over hun paarden leest men: Hij drinkt niet, voordat hij het 
water in beroering heeft gebracht, hetzij met den poot, hetzij met den bek. De zaak wordt 
nog daardoor merkwaardiger, dat reeds de ouden bij andere dieren dergelijke bewegingen 
hebben opgemerkt. Zoo verhalen zij van olifanten, dat deze nooit dronken, voordat zij het 
water in beweging hadden gebracht. Bij Aristoteles komt de volgende mededeeling voor 
omtrent de kameelen: Zij drinken liever troebel dan zuiver water en maken het, als het 
zuiver is, eerst met opzet troebel, als ze willen drinken. Alfred Jacob, die ongeveer twaalf 
jaren als veefokker in Zuid-Amcrika heeft doorgebracht, schreef mij: Toen ik op een 
Estanzia in Cordoba werkte werd een troep van ongeveer driehonderd merries dagelijks 
door de oudste merrie naar de lagune gevoerd om te drinken. Zij gingen tot bijna aan de 
buik in het water. Daarna begonnen ze met één poot in het water te trappen, tenminste 
de meesten. Eens zeide ik aan een Gaucho: Ik weet niet, waarom de domme paarden in 
het water trappen en het troebel maken. Hij antwoordde: „Van boven is het water door de 
zon verwarmd, van onderen is het frisch en koel, dat onderste water willen zij drinken 
en halen het met den hoef naar boven." Het krabben bij den drinkemmer is dus afkomstig 
uit den tijd, toen de stamvaders der volbloedpaarden, de Arabische paarden, in de woes
tijn in het water der lagunen dronken. Hieruit kan verder* verklaard worden, waarom 
paarden uit koude streken nooit die gewoonte bezitten. De meeste paarden met tempe
rament hebben wel een druppel Arabisch bloed in hun lichaam en bewijzen dooi de bewe
ging met hun hoeven, dat ze getrouw gebleven zijn aan de gewoonte hunner voorvaderen. 
Het is den paardenliefhebbers niet verborgen gebleven, dat die eigenaardigheid bijna 
uitsluitend voorkomt bij paarden van edel ras. Zware paarden zullen dergelijke bewe
gingen nooit maken." 

Tot zoverre Zeil. En nu de inlichtingen, die ik van de heer De Kam moest ontvangen. 
Daaruit blijkt: 

Ten eerste. Alleen die zijner paarden, welke uit de stal komen, gaan bij zeer warm 
weer baden. Die doorloopend in de weide zijn doen het niet. 

Ten tweede. Niet al zijn paarden nemen een bad, maar alleen die, welke Belgisch bloeO 
in de adeien hebben. Deze zweeten op de stal, volgens hem eerder, dan de anderen en hebben 
spoediger een „branderige" huid. Zoo o.a. heeft zijn oude bruin het nooit gedaan, maar die 
was dan ook niet van Belgische afkomst. 

Ten derde: Hoewel er meerdere putten tot hun beschikking staan, maken ze uitslui
tend gebruik van één en dezelfde en wel van die, welke het meest ondiep is. 



384 DE LEVENDE NATUUR. 

Waarom de dieren het water troebel maken wist hij blijkbaar niet te zeggen. Toch de>et, 
dunkt me, het feit, dat ze uitsluitend ondiep water zoeken wel een verklaring aan de 
hand. Dat de diepte van het bad hun volstrekt niet onverschillig is, blijkt ook hieruit, 
dat ik ze steeds alleen zag wentelen dicht aan de kant van de put vlak bij de zacht glooiende 
ingang. In het diepe deel liepen ze natuurlijk gevaar er bij te verdrinken. Maar er dreigen 
hun nog twee andere gevaren nl., dat ze bij een zeer wecken bodem met de pooten er in vast 
gezogen worden, zoo, dat ze zich niet meer los kunnen maken en, dat ze na het wentelen 
te moeilijk of wel in 't geheel niet weer overeind kunnen komen, 't Is dus noodzakelijk, da t 
ze weten, hoe diep het water en hoe de toestand van de bodem, is. Hoe kunnen ze daar 
achter komen? Wel, eenvoudig door te gaan peilen en dit doen ze door met de voorpcoten 
te gaan stampen. Dat het water daarbij erg troebel wordt spreekt van zelf. Maar, dat ze 
hier naar verlangden om het te kunnen drinken, bleek niet. Nooit heb ik ze het modderig 
vocht in zich zien opnemen. En als oude schrijvers, zooals uit bovenstaande aanhalingen 
uit Waar mOnwaar" blijkt, dan ook meenen, dat olifanten en kameelen liever drassig dan 
helder water drinken of, als de bovengenoemde Gaucho aanneemt, da t de paarden in het 
water stampen, om het koelere naar boven te brengen, komt het me voor, dat ze het 
niet bij het rechte eind hebben, maar dat het de dieren er veeleer om te doen is, zich de 
zekerheid te verschaffen, dat het water niet te diep is of een te wecken bodem heeft en da t 
ze tot het erlangen van die zekerheid het er voor over hebben, zich met troebel drink
water te moeten vergenoegen. 

Men gelooft, dat de paarden afstammen van dieren, die nogal wat overeenkwamen met 
tapirs. Tapirs hebben de gewoonte om af en toe in stilstaand water te wentelen. Zou het 
niet mogelijk kunnen zijn, dat de oervoorouders onzer paarden ook deze gewoonte met 
de tapirs gemeen hadden en dat deze zich heden ten dage nog onder bepaalde omstandig
heden openbaart? 

Winschoten, Febr. 1925. W. W. SCHIPPER. 

AANGEBODEN. 

door D. TOLLENAAR, Marktstr. 3, Wageningen, nieuw gebonden: 
W E N T , Plantenkunde / 16,75; STRASZBURGER, Lehrb. d. Botanik / 5,40; J O S T - B E N E C K E , 

Pflanzenphysiologie, 2 dln., 1924/15,90; HOLLEMAN, Organ. Scheikunde / 1 1 , —; HOLLEMAN 
Anorg. Chemie, / 5,50; W A L K E R , Einf. i. d. physikal. Chemie f6, — ; HABERLANDT, Eine 
botan. Tropenreise / 3,50; E N G L E R , Syllabus d. Pflanzenfamiliën f 7, — ; W E T T S T E I N , 
System. Botanik dl. 2 / 9,75; dl. 1 en 2 / 19, — ; NATHANSON, Der Stoffwechsel der Pflanzen; 
BÜTSCHLI, Vergleich. Anatomie 3 dln. / 14, —; H E R T W I G , Lehrb. d. Zoolgie / 6,50; STECHE, 
Zoölogie fj, — ; FRUWIRTH, Die koloniale Gewachse ft, — ; VON SALISCH, Forstaesthetik 
f6, — ; N E G E R , Nadelhölzer en Laubhölzer a f 0,75; L O R E Y , Handb. D. Forstwissensch., 
4 dln. f25, — ; BROCKHAUS, KL Lexikon / 32,50; R A N K E , Der Mensch, 2 dln. / 12,50; 
MITSCHERLICH, Bodenkundf f5, — ; NEWCOMB-ENGELMANN, Populare Astronomie f %—; 
SORAUER, Handb. d. Pflanzenkrankh. 3 dln. f 2$,—. 

DORSMAN, De schelpen van ons s trand, ing. / 1, —; H E I M A N S en T H I J S S E , Wandelboekje 
5e druk, geb. / 0,95; COOL en VAN DER L E K , Het paddestoelenboekje, ie druk, geb. / 2,— 
VAN UER VEN, Ken ons land en heb het lief, geb. / 1, —; T H I J S S E , Het vogelboekje, geb. 
/ 1,50; BAANS album, Ned. Insecten, geb. / 2, — ; GRAMBERG, 3 kl. deeltjes: KL Pilzfrcund 
1 en 2 en Wild-Nutzpflanzen, ing. samen / 0.30; N A B E R , De ster van 1572 (Drebbel), 
ing. f 0,20; Daglichtvergrootingskoker „Cia", z.g. a. n. van / 10,— voor / 5, — ; 4 /4 X ^. 
6 X 9 en 9 x 12 vergrooten op 13 X 18 en 18 X 24. De boeken alle als nieuw. 

Port voor kooper. Geen bericht, dan verkocht. 
Adres: R I J N B E N D E , Kazernestraat 8", Amsterdam. 

M. v. T R E Y , Physiologic, 2de dr. geheel nieuw / 5 . —; L U D W I G J O S T , Pflanzenphysio
logie, beide deelen, 3de dr. f6.—; TSCHERMAK, Lehrbuch der Mineralogie, 7de dr., zoo 
goed als nieuw / 5.—. 

Adres: Mej. T H . SCHOUTEN, Oude Vlissingsche Weg 12, Middelburg. 


