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eel1e was zoo bros, dat men ' t met de vinger in stukken kon wrijven. Na dien tijd heeft
het groote steentie niet meer gebaart en men kon niet bemerken, waar de gebaarde steentj es
gezeten . hadden" .

Het verhaal wordt R UMPHIUS zelfs te' machtig, want hij vervolgt:
"Doch ik gisse, dat het uitgevallene brokjes zullen geweest zijn, en de plaatsen ,

daarze gestaan hadden zijn misschien effe n wit en glad geweest , dat men het afvallen niet
bemerken konde. Zij bewaarde hem met dat bijgeloof, dat ze goed geluk met mosselen te
zoeken hebben zoude, om goed Bocassan daarvan te maaken . Diergelijke baarende
steenen heeft PLiNI US mede beschreeven, Lib 37, daar hij ze Peantides en Gentonides
noemt". v. W.

HET AQUARIUM IN INDIË.

(2e GEDEELTE).

2°. Oe Bodem bedekking.
Wanne er men een handb oek voor het aquarium hierop naslaat, vindt men hieronder

meestal opgegeven een mengsel van de meest heterogene bestanddeelen, zooals turf, leem,
aard e, zand enz. Natuurlijk zal de te kiezen beplanting hierop van zekeren invloed zijn.
Niet alle planten gedijen in denzelfden bodem. Enkele waterpl anten gebruiken hun wortels
voor niet veel anders dan om zich vast te houden, en stellen dus aan den bodem geen
hooge eischen , andere daarentegen onttrekken wel degelijk al hun voedsel aan den bodem.
Daar ik me echter tot het studie-aquarium bepaal, heb ik in ' t volgend e slechts een paar
planten opgegeve n, welke het best voor het doel geschikt zijn, en voor deze is het niet
noodig een gecompliceerde bodembedekkin g te bereiden.

Het eenvoudigste is, men neemt voor de bedekkin g een laagje gewone grond, zoo
als men die in zijn tuin aantreft, en spreidt dit op den bodem van het aquarium ter dikte
van minstens 3 cM. uit. Daar deze grond bij het vullen natuurlijk het water geheel troebel
zou maken, dekt men ze vervolgens toe, met een laagje van minstens 2 cM. goed uitge
wass ehen zwart kalle-zand . Men verkrijgt · dit , door het bij kleine hoeveelheden in een
waschkom met water te overgieten, en hiermede goed door een te roeren, vervolgens na
bezinken het bovenst aande troebele water weer af te gieten, en dit net zoo lang te
herhalen, totdat ten slotte het afgegoten water zoo goed als helder is. Volkomen helder
krijgt men het niet licht, maar dit is ook niet noodig.

Voor de onder opgegeven planten is 't echter zelfs voldoende, als men inplaats van
de 3 cM. dikke laag tuingr ond gewoon kalie-zand neemt, maar dan niet uitgewasschen.
Oe bovenlaag moet steeds gewasschen worden.

Bij het in brengen van de bodembedekking moet men er voor zorgdragen , dat deze
naar een der hoeken, de hoek ·n.1. waar zich de vuilhoek (zie boven) bevindt, afhelt. Daar
in deze hoek geen planten komen kan de totale bedekking hier minder dan 5 cM. bedragen.

Het door het omgebogen zinkstreepje ontstane rechthoekje blijft leeg, en dient om
het vuil, dat zich in ' t aquarium langzamerhand vormt, en door den afhellenden bodem en
door de beweging die de visschen aan het water geven van zelf daarheen afzakt, op te nemen.
Door van tijd tot tijd de kurk even uit den afvoer weg te nemen, kan men het grootste
gedeelte van dit vuil, op zeer eenvoudige wijze verwijder en.
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Daar in dit warme klimaat de waterplanten 'zeer snel groeien, is binnen korten tijd
(± 14 dage n) een aquarium waarvan de bodemb edekkin g als boven is ingericht zoo vol
gegroeid, dat men de dieren er in zeer moeilijk kan waarnemen. Wil men de beplanting
dunnen, door de overto llige stekken uit te trekken, dan haalt men met de wortels daarvan
een gedee lte van den ondersten ondergrond mee omhoog, waardoor men alle kans heeft,
dat het water vertroebelt. Om deze al te weelderigen plant engroei tegen te gaan, maakte
ik sede rt korten tijd de bodembedekking zooda nig. dat slechts de helft, of een kwart er van
voor plantengroei geschikt was, ' en deze methode voldoet mij zoo goed, en heeft nog
zoovele andere voordeelen, dat ik ze hier even nader wil beschrijven.

Ik bede kte daartoe den bodem voor de helft, of drie kwart met een mengsel van
uitgewasschen kalizand en cement (gemengd in een verhouding van 3 op 1) aangelengd
met water tot een kneedbare massa, en spaa rde hierin een ruimte uit, die later op de oude
manier met grond en zand werd gevu ld, en waarin de planten werden geplant. De laag
cement moet ook weer in een van de hoeken waar zich de vuilhoek bevindt het dunst
zijn, en naar de andere hoeken zwak hellen. Een zeer doelmatige inrichting geeft Fig. IX
te zien. Indien de hoogte van den vuilhoek
3 cM. bedraagt, en men de hoeken a, b, C

en d noemt" dan moet de hoogte van de
bodembedekking in de tegenovergestelde
hoek aan de korte zijde b ± 4 cM. bedra gen,
in hoek C 5 cM. en in hoek d 6 cM.

Ten einde het cementbrok later gemak-
~S·

kelijk uit het aquari um te kunnen nemen
indien men hiervan bijv. een ruit zou willen
verwisse len, smeert men, alvorens ze er in ~_. - , .

te vullen, de bode m en de op staande wand en, +- ."'-----....:.:..--------
voor zoover het cement ongevee r zal komen
door middel van een stukje watten in, met
door verwarmi ng vloeibaar gemaakte para
fine. Daar het cement hier niet op houdt , kan men zoo noodig later, desnoods door zwakke
verwarming het cementbrok er uit halen.

Zeer gemakkelijk wordt het onder houd, indien men op de plaats waar men de wa
terp lanten wil planten een zinken bakje zet, dat men door middel van twee kleine ringetjes,
die naar binnen dicht klapp en er gemakkelijk uit kan nemen. Men laat bijvoorbee ld voor 't
besc hreven aquarium een rond bakje van 15 cM. diameter en 6 cM. hoogte maken. Al
vorens 't cement in te vullen plaatst men dit bakje op de gewenschte plaats, na ' t vooraf
van bui ten met parafine te hebben ingesmeerd. Na hard worden van 't cementbro k giet
men dit bakje vol met kokend wate r en kan het er nu gemakkelijk uit tillen, door
dat het laagje parafine smelt. Dit bakje vult men op de bekende wijze, plaats het in een
bak met water en plant er de waterplant en in. Daarn a vult men het aquarium met water
en laat het bakje in zijn ope ning zakken, waarna men er eventueel nog wat uitgewasschen
zand overheen stroo it.

3°. De Beplanting.
a. Doel.
Het doel van de beplantin g

** *

is in het kort in de volgende pun ten samen te vatten.
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1°. draagt de beplanting er niet weinig toe bij den aanblik van het geheel te ver
fraaien.

2°. dient de bep lant ing om voor de bewoners zoovee l mogelijk de vrije natu ur na
te bootsen, waar immers ook geen water voorkomt, of 't is met verschil lende plant ensoorten
begroeid , die de dieren een welkome schuilplaats aanbiede n, waar ze zich aan het oog van
hun werkelijke of vermeende vijanden kunnen onttrekken, en waar tusschen ze hun eieren
kunn en afzetten.

3°. en dit is wel het voornaamste, zorgen de plan ten voor een geregelde verversching
van het water, doo rdat ze het door de bewoners afgescheiden koolzuur abso rbee ren en de
door hen benoodigde zuurstof daarvoor in de plaats afscheiden, die zich weer gedeelte lijk
in 't water oplost. Het is dus een soort regenerat ie proces.

De beide eerste punt en behoeve n geen nadere toelichtin g, het derde is voor de
goede instandh oud ing' van het aquarium van zoovee l belang, dat ik er wat verder op in
zal dien en te gaan.

Een vraag , die dikwijls door eerst beg innenden wordt gedaa n is de volgende: Hoe
dikwijls moet ik het water in mijn aquarium verversc hen? Het antwoor d op deze vraag is
zeer eenvoudig. Indien het aquarium goed is ingericht, nooit! Natuurlijk dat na verloop
van eenigen tijd de waterstand , hetzij door verdampi ng, hetzij dat bij het uit hevelen
van vuil, of door het schoonmaken van den vuilhoek een weinig water onvermijdelijk ver
loren gaat, daalt. In dit geval moet worden bijgevuld, maar de noodzakelijkheid, het water te
moeten ververschen, omdat de zuurstof daarin door de bewo ners is opgeb ruikt, mag niet voorko
men. Of de bevolking is in dat geva l voor de afmetingen van het aquarium te groot, of
cle beplantin g ervan is onvoldoende.

In een goed onder houden aquarium moet, zooals dat ip de natuur ook het geval is
een z.g. biologisch evenwicht bestaan. Het eenige onderscheid is, dat dit evenwicht in de
natuur in een veel breeder zin- is op te vatten. , Het best aat paar ook tussch en de dieren
onderling. Dit nu is in het aquarium , dat een nabootsin g er van moet voors tellen zelden
te bereiken. In dat geval toch, zou het niet noodig zijn de dieren te voede n. Het voedsel
zou dan in 't aquarium zelf moeten op groeien, maar deze ideaal-toestand is in ons kleine
stukje natuur helaas niet na te bootsen. Wel moet echter dit evenwicht bestaan tusschen
de planten en de dieren , zullen deze laatst e niet onherroe pelijk te gronde moeten gaan,
of zullen we niet onze toevlucht moeten nemen tot zeer gecompl iceerde inrichtingen ter
luchtverversching. Dit is dan ook de eenige reden, waarom het zoo moeilijk is deze lief
hebberij tot het zoute water uit te strekken, omdat in de zee geen plan ten voorko men, die
voor dit d oel geschikt zouden wezen, en in een aquarium zouden willen groeie n I).

(Wordt vervolgd).

I). Toc h zijn oo k aa n ee n zeewater aq uar ium, zij het da n ook op meer besche iden schaal , geen
onove rko me lijke moeilij khed en verbon den. Missch ien heb ik 't daar over een vo lgende maal.

W AT IS SAMACA?

In het zeer interessante wer k : De Eerste Schip vaart der Nederlanders naar Oost
Indië onder Corneli s de Houtman ; uitgegeven en toegelicht door G. P. ROUFFAER en
J. -Wo IJZERMA N, wordt in deel I op pag. 140 een vrucht bes chreven, die de commentatoren niet
hebben weten thuis te brengen. De betreffend e passage luidt in ' t origineel:


	TN19160050078
	TN19160050079
	TN19160050080

