VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN.
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WdMrom de Jaheholvers niet meer broeden in 't Naardermeer. — Vijftig jaar geleden
broedden er aalscholvers in hot stuk van 't moor, dat Rommelgat wordt genoemd, een zeggenmoeras vol lage waterwilgen. De nesten lagen in die wilgen net als nu de reigernesten, één
tot drie meter boven den grond. De visscher van destijds koesterde natuurlijk een doodelijke
haat jegens de aalroovors en heeft toen, op een dag, dat hij niets beters te doen had, al de
jongen gedood, ze daarna opgehangen rondom hun nesten en toen het heele Rommelgatbosch
in brand gestoken. Sedert deze waarlijk Spaansche executie hebben do aalscholvers daar
nooit moor durven broeden. Wel zwerven er altijd een stuk of twintig van die zwarte
vogels — de tegenwoordige visscher noemt ze „rotganzen" — over 't meer, maar hoewel er
gelegenheid genoeg bestaat en niemand ze storen zal, durven ze er niet meer te broeden.
JAC. P. TH.
Jodofomüticht door planten. — In verband met de vraag van den Hoer L. H. van Berk
in aflevering 4 van 7). L. JV. kan ik hot, volgende mededeelen: In October 190i) worden door
mij in eene weide te Helden (Limburg) verschillende exemplaren gevonden van een groote
soort zwam, behoorende tot de Gasteromyceten en door mij gedetermineerd als Lgcoperdon
ceidatum (lij. Zij kwamen wel is waar niet overeen met de teekeningen in Michael of Buys,
of met tie beschrijving in Wünnke, daar zij bezet waren met pyramido-aehtigo, ve/.elige schubben,
hetgeen echter wel overeenkomt met, do beschrijving in Gostantin et Dufour. Deze zwammen
nu hadden alle, hoewel op verschillende plekken ± 50 Meter van elkaar gevonden, ('en zeer
sterke, opvallende jodotbrmlucht, van welk verschijnsel ik in geen enkel werk melding vind
gemaakt. Het is niet onmogelijk, dat ook de mycelium-draden van deze zwammen dien eigenaardigen reuk bezitten, en tins op plaatsen waar dit myceliuni in groote hoeveelheid voorkomt,
de jodoformlucht zich vertoont. Het komt mij dus aanbevelenswaardig voor, in zomer en
herfst eens geregeld na te gaan, of zich op tie bewuste plaatsen de bovengenoemde zwammen
vertoonen. Desgevraagd kan ik belangstellenden mogelijk in hot najaar wel een exemplaar
der jodoformzwam bezorgen
Oss.
P. LlGTENBERG.
Bovenstaande lucht meen ik te mogen toeschrijven aan het stuiven der rogge.
Dieren.

J. CRANS.

Wetenschappdijke Tentoonstelling Antwerpen September 1910. — Ter gelegenheid van het
XlVe Vlaamsch Natuur- cn Geneeskundig Congres wordt te Antwerpen, van den 17en tot den
25en September a. s., eone Internationale Wetenschappelijke Tentoonstelling gehouden, die
eene physico-chemische, eene biologische en eeno geneeskundige afdeeling zal omvatten.
De inrichters stellen zich ten doel, in een zoo volledig mogelijk geheel alles te vereenigen
wat betreft de vooruitgang, in de laatste jaren zoowel op gebied tier zuivere wetenschappen
als in de verschillende vakken der toegepaste wetenschappen gemaakt.
Zij doen daarom een warm beroep op de medewerking van al tie geleerden, in de hoop,
dat al diegene die heschikken over eenig demostratiemateriaal betreffende hunne persoonlijke
onderzoekingen of over verzamelingen die in eene tier voormelde secties plaats vinden, deze
voorwerpen aan de inrichtingsconiniissie, voor den duur der Tentoonstelling, wel zullen willen
toevertrouwen, on dusdoende zullen bijdragen lot het welgelukken dezer belangrijke onderneming van wetenschappelijke voi-oponbaring en verspreiding.
De inschrijvingen worden ontvangen door Dr. Is. Gunzburg, Schermerstraat, 7, Antwerpen
Voor alle inlichtingen zich te wenden tot Dr. Van der Gucht, Cuylitsstraat, 11, Antwerpen.
Nieuwe speliing. — Mag ik de redactie beleefd verzoeken, niet op 't verzoek van den
hoer Padmos in te'gaan. Ik waardeerde het zoo, dal u de stukken van den boor Bernink inde
officieele spelling opneemt en ik was lilij. dat hij secretaris-van-Twenthe'af is. Nu begint waarlijk
Groningen ook! Als men veel officieel schrijfwerk moet doen, mag men zijn oog niet laten
bederven door andermans werk. Ik moet dus wel alles overslaan, wat in nieuwe spelling staat.
Crroningen.

W. GANTER—GREMERS.

CORRESPONDENTIE.
Let s. v. p. op hel vacanlie-adres.
Glaiiconiet. In een Fransch werk over geologie, lees ik herhaaldelijk van Glauconie en
sable glaueonifére. Wat is dat. toch? In andere Duitsche en Engelsche werken vind ik het nooit.
Leeuwarden.
S. G.
Wat tie Franschen en Belgen zoo noemen; is een fijn, groen gekleurd zand, dal. meest in
de tertiaire en secondaire gronden wordt gevonden. Met de loupo, on nog boter met een
microscoop bekeken, blijkt, dit zand, dat ook tot oen hartien zandsteen aaneongekit, kan voor-

