
Naast d eze wantsensoort werden de Duikerwants en 
het Bootsmannelje of Rugzwemmer waargenomen. 
Deze laatste soort zwemt inderdaad op z'n rug en wel 
in een verbazend snel tempo. 
De opmerkelijkste wants, d ie bemachtigd kon worden, 
was de Waterschorpioen. Zoals zijn naam al aangeeft, 
lijkt hij enigszins op een Schorpioen. In elk geval is het 
even snel en eetlustig als zijn naamgenoot op het land . 
Zelfs in het aquarium deed zij zich nog te goed aan een 
soortgenoot, d ie juist aan het vervellen was. De Water
schorpioen is vrij zeldzaam en is verder, gezien zijn 
lengte (3 1/2 cm.), een opvallende verschijning. 

In een sloot leven ook allerlei wormen, zoals platwor
men en koord wormen. 
Vooral de platwormen trokken de aandacht. Door zich 
steeds in te trekken en ui t  te strekken wisten zij zich 
toch met een behoorlijke snelheid d oor de bakken te 
verplaatsen. Opvallend was de Dugesia lugubris ofte
wel de Lugubere platworm. Door zijn heldere l ichte 
ogen in zijn pikzwarte l ijf leek hij zeker op een soort 
spook. 
Een andere merkwaardige groep d ieren is d ie van de 
bloedzuigers. Hiervan vonden we zelfs verschillende 
soorten. Doordat zij voor een belangrijk deel zijn aange
wezen op het bloed van andere dieren komen zij ge
woonlijk bij ons over als een soort bloeddorstige 
parasieten. In wezen zijn zij zeker niet bloeddorstig en 
laten zij hun gastheer geheel in leven, iets dat van vele 
andere d ieren niet gezegd kan worden. Een leuke waar
neming was een Visbloedzuiger, d ie zich had vastgezo
gen aan een Stekelbaarsje en vrolijk meezwom. 

Bij zo'n speurtocht kom je de meest wonderlijke vor
men tegen. Vele soorten vliegen, muggen, haften, libel
len e.d . beginnen hun leven als larve in het water. Dit is 
een beelje te vergelijken met een rups, die zich later ver
popt tot vlinder. Het v iel  nog niet mee de verschillende 
soorten larven van elkaar te onderscheiden, maar het 
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Onder de rubriek "Oud nieuw" is ditmaal de keuze ge
vallen op het boek "Beschrijving van de Natuur der Vo
gelen" van John Johnston, dat in 1660 te Amsterdam 
werd uitgegeven. 
John Johnston was een Schots geleerde, d ie leefde van 
1603 tot 1675. De gegevens putte hij hoofdzakelijk uit 
eerdere werken van o.a. Gesner en Aldrovandi.  Zijn 
werk is in feite een beknopt overzicht van hetgeen o.a. 
over vogels in de 17e eeuw bekend was. 
Veld werk en onderzoek waren destijds nog weinig 

bepalen van de juiste soort is beslist een aardige sport. 

Het zou hier te ver voeren al onze waarnemingen te ver
melden. Toch wil ik er hierbij nog een paar noemen. 
Van de slakken kwamen we het meest de Gewone poel
slak en de Posthoornslak tegen. Ook de tweekleppige 
schelpdieren ontbraken niet, want er werden nog ver
schillende Erwtenmosselljes gevonden. Voor degenen 
d ie d achten dat schelpen alleen maar in zee voorko
men, was dit  toch een hele openbaring. Daarnaast ver
baasde ons het grote aantal jonge salamanders en 
Groene kikkers . 
Een bijzondere verrassing vormde tenslotte de Water
spin, de enige spin in Nederland d ie haar hele leven 
onder water doorbrengt. We zagen haar steeds met een 
luchtbel rondzwemmen, d ie zij als het ware verzamelt. 
Daarmee bouwt zij een soort "duikerklok" op, waarin 
zij dan verder onder water kan leven. 

Na zo'n anderhalf uur werden de spullen weer ingeza
meld en de gevangen dieren weer netjes in de sloot te
ruggezet. De deelnemers waren zonder uitzondering 
zeer enthousiast en gezien dit  enthousiasme verdient 
een excursie als deze het zeker om nog eens herhaald te 
worden. 

gangbare begrippen. Vele gegevens zijn ontleend aan 
overlevering, waarbij de fantasie soms een grote rol 
speelde. 
Het werk van Johnston is oorspronkelijk in het Latijn 
geschreven, maar gezien de toenemende belangstelling 
in Nederland voor o.a. de vogels, volgde al spoedig de 
Nederlandse vertaling, welke hierboven genoemd is. 
Als voorbeeld volgt hieronder zijn beschrijving van de 
Spreeuw. 
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VAN DE NATURE 

D 
ESpr�euw b� de Latyne�_Sturnu�.' by .�Y nelleien by na op de felvc plaatfen, en 

, ·de Gneken I farpfatus,Btjpta,BlJptus WlJie als de Mulfçbcn: men fe1t dacfe dry
··cn Golmis(gelijk ghy by _Hefychitu, en Phav�- maal 's jaars broeyen , en crp een tijd feven of 
rmus lefcn fult) genoemr,ts een vogel om fiJn acht eyren leggen. DeGneken feggcn dat
verfcheiden verwen,en over 'tlijf gdprenkel- fe Ktchlizein,ende de fchryyer van.de N ach
devlekken fc�oon, en wordt vande Dich�er . tegaal feit P.ifitare, wy feggen.datfe ft uite�. 
fchoon gefch1lderde genoemt. Hy wort·met 's Morgens vroeg rafen fy feer, s nachts fwtJ
alleenlijk met witt-e .plekken.geverwt, maar genfe fril.Daar zijnder gefien die de frem van 
is ook roodaghtigh, en is ook fomtijds geel; alle vogelen na boot! ten , en in de freden van 
op de vleugels, omtrent d.e ogen en achter I Vrankrijk zijnder die eenreden volkoment
op den rugh is hy groenagtigh: hy heeft een lijk met lange t'famenknopingh uitdrukken. 
bckniet ongelijkdenExter,in'tcindcbruin, De jonge Keyfers haddenerook een van de 
een fhrt kort en fwart , en de voeren by na felve wetenfchap. 
fatfraanagtigh. Arijloteles fchijnt alleenlijk Sy hebben eyghen dacfe met febalen vlie
hct gemeen gefiaght, dar met fün fmgh bo- gen, en alseen rondenbal in malkander [wie
ven op de huyfen , ons de oyren moede ren,ider naar het midden tr:Khtende.'s avones 
maakt, gekene te hebben. Aldrovand'IU ver- vergaderen fy meefl:, en vliegen dikmaal mee 
toonter dry, çen geheel wit, deq bek, welk fo groot en menighte en ghcwclt, datfe çen 
uitten gcele rood is, en de voeteq die light fchaduw en een ghedruis maken. Meu feit 
vleefch-verwigh zijn uitgenomen ; de ander datfe haar felven éen Genees:middel berei
had het hooft, hals, en bek wit, boven de o- den: ecnfckerc wreef an f�n ontlede been, 
gen twee fwarce vlekken, de puik was wit, de eyrenvan de Mieren, geftoten eri onder 
debeginfelsvande vleugekmet blauwagtige �jn v�e�gelg warm gemaakt, enwierd alfo 
plekken ondcrfcheiden: de flaghpeonen van ui w�m1�h daghen ghenefen. Sy vrefen den. 
de vleugels en de frart , ghelijk inde gemene Ha Vl�. den welken fy van boven aft ter zj j· 
�preeuw, de voeten zijn geel, hetgehele !i- den opbaar ankamende, met haar vleugels 
chaam vanden derde w�s uitten afchgrauwc verwayen en onder haar vliegende met drek 
geel; de borfr was met {lippelen bcfprenght: bewerpen. Sy frcrven van Lookzaat, en 
d�.: bek, en voeten waren f ware. ,werden van de honden gcvree!L 

So ghy h1ar plaats befier , fywerdenovcr -�a/enur �ekent haaronder dèverdunnende 
al ghevonden , fy foeken de Haver-landen fpt]fe etH.he van goetfap zijn,''twelkvande 
Brock-landen,en de landen daar beefren wey: jonge, ofi: �ie op de. �ergen leven te verftaan 
den. 's Winters houden fy haar in de torens 1s. In de W tJnpars-tlJd W?rdenre om de over
en daken : fo ghy haar voedfel befic.r, fy zijn vloct van J?Oet voedfel met m1fprcfen. Car
�l-ecers; want behal ven Beycn, Druiven die damu fchnJft.?atfe beter werden,als haar eerfr 
1 y graagh eren, en daarfc vee af wcrden,eten.. gevanghen liJnde, de h<;>ofden afghefnede�· 
feook Geers, Boekweyt, fcherlingh, drek werden. pe�drekvand!e gene,d.ie metR.ij� 
en \Vormen, ja de dode lichamen van gehan- gcvoeq ZIJn, lS goet om c angefight Ce fin uk� 
gene menfchcn. Daarom onthoudcn fich dc ken. 
Neerlanders van haar gebmik in fpijfc. 




