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VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
Verbetering. — Op pag. 119 van de vijfde aflevering slaat dat de tuintjes aan de 

Mauritskade in Den Haag 160 M2. groot zijn. Dit is helaas niet zoo, er is een nullelje te veel, 
maak er dus 10 van. • T. 

Libellentrek. — Het interresseert u misschien te vernemen, dat de libellentrek, waarover 
de heer Keuier heeft geschreven, ook door mij is waargenomen. Ik fietste op 15 Juni van 
Leiden naar Den Haag, en ontmoette de libellen op den achterweg, die evenwijdig aan den 
hoofdweg aan den achterkant van hel «Paleis in 'l floscha heenleidt. Bij genoemd Paleis zag 
ik geen libellen meer, maar op den achterweg, die zooals bekend niet lang is, zeker eenige 
honderden. De dieren kwamen in kleine troepjes van 4 of 5 of meer aanvliegen; maar de 
troepjes volgden elkaar zeer gauw op; ze vlogen heel kalm en in N.-Westelijke richting 
tegen den wind in. Ik zelf fietste met den wind mee en werd door deze richting van vliegen 
getroffen. Het was omstreeks 2 uur. 

lA'iden. K. MARTIN. 

Waterjuffers. — 13 Juni trokken duizenden en duizenden Waterjuffers (groot soort) over 
het Oostelijk deel van het Amsterdamsche kwartier (Centrale Werkplaats o.a.), komende 
uit het N.-VVesten en vliegende in Z.-O. richting, dus zoo goed als legen den wind, zoudt u 
in D. L. JV. hierover niet eens eene beschouwing ten beste willen geven; (het verschijnsel 
kwam ca. 10 jaar geleden hier ook voor), en daarbij de vraag ophelderen: lo. hoe kunnen 
zich somtijds zoo ontzaggelijk veel dezer dieren op eens ontwikketen 2o. hebben zij een 
doel, voor zoover bekend, met dezen trek »en masse«; 3o. boe komen deze betrekkelijk zwakke 
insecten er toe tegen den wind in te vliegen. 

P. S. Gaarne ook eenige bijzonderheden over het leven der dieren, voedsel en wie hun 
vijanden zijn. 

Haarlem. H. I. AnnEscn. 

Naar aanleiding van 't bericht uit den iV. ƒ?. C. — overgenomen uit D. L. A. — 
wilde ik u gaarne een en ander mededeelen: Zondag 14 Juni trokken wij van 
hier vroeg op pad. Doel Quackjeswater. Op de toot varende door 't Voornsche Kanaal ± 
8 uur zagen we enkele groote libellen. Hoe dichter we bij Hellevoelsliiis kwamen, hoe meer 
er over de boot heen trokken. Door llellevoetsluis loopende zagen we niets. Toen we echter 
op den Zeedijk kwamen zagen we steeds meer libellen, 't Was een gesnor van vleugels 
Nog steeds grooter werd 't getal. Ze vlogen op manshoogle — niet hooger, maar wèl ook 
vlak langs den grond. Merkwaardig vloog er geen enkele tegen ons aan, echter mijn neefje 
— een jongen van 13 jaar — kon er ook met geen mogelijkheid één vangen. ICen massa 
spreeuwen en ook kleine slerntjes schenen jacht op hem te maken met de noodige drukte. 
Hoe dichter bij den Quack, hoe minder 't getal werd en toen we daar langs 't strand onzen 
tocht vervolgden, waren ze daar niet. Bij 't. Quackjeswater weer enkele. Op den terugtocht 
gingen we binnen door. Hier en daar waren weer enkele korenboulen. Op een toerderij 
vertelden ze ons, dat er dien Zaterdag te voren zooveel geweest waren. Wij vermoedden, 
dat zij kwamen van do uitgestrekte gorzen voor den Zeedijk. Allen trokken landwaarts in. 
Om ruim 3 uur voeren we weer door 't Voornsche Kanaal. Geen enkele libel Ie zien. 

15 Juni werden ze in Amsterdam gezien. Vindt u dat 't ook niet merkwaardig.' Wij zagen 
ze echter niet bij vijfliglallen maar bij honderden en honderden, 't Was een vroolijke 
bruiloftsloet, dat kan ik u verzekeren. 14 Juli was een dag vol schitterende zonneschijn. 

Schiedam. A. VAN ANDEL. 

GEVRAAGD: 
een Klap-Camera, liefst met dubbelen uittrek met opgaaf van staat en prijs, door J. v. Malssen, 
Den Haag, Obrechtstraat 400. 

A A N G E B O D E N : 
Flammarion: Het Rijk der Sterren. De Wonderen der Techniek, dl. I, II, Hl en IV. 

Adres: V. Steup, Oranjeplein IGa, Ginneken. 

CORRESPONDENTIE. 
W. P. te U., Amsterdam. Hel «kroosplantjeci door u gezonden is de beroemde Watervaren 

Azolla caroliniana, die in den nazomer door zijn snelle vermenigvuldiging wel weer van zich 
zal laten spreken, 't Is een aardig plantje voor het aquarium. In onzen vorigen jaargang 
vindt u een en ander erover verteld. H. 


