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VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
Aan alle Insecten-verzamelaars, oud en jong. — Voor het Insectarium, dat in 

de Rotterdamsche Diergaarde wordt ingericht (zij het ook op bescheiden schaal), 
zoek ik materiaal, als eieren, poppen, larven en volwassen insecten. Voorloopig 
wenschte ik mij te bepalen tot de grootere insecten, die, uit den aard der zaak, 
het oog het meest boeien. 

Ten zeerste zoude U my verplichten, mij met het verzamelen behulpzaam 
te zijn, er niet aan twijfelend, dat Uwe groote belangstelling in de insectenwereld 
ook voor U een aanleiding is, den bezoekers der Rotterdamsche Diergaarde een 
blik te gunnen in deze zoo belangrijke afdeeling van het dierenrijk. 

Natuurlijk behoef ik U niet te zeggen, dat Uwe inzendingen met groote 
dankbaarheid zullen worden aanvaard en dat ik mijn beste krachten zal aan
wenden, om alles goed tot ontwikkeling te brengen en op de meest passende 
wijze te doen tentoonstellen. 

Wanneer gewenscht, zal ik gaarne kosten voor verzending enz. vergoeden, 
en stel ik mij ter beschikking voor ruilmateriaal. 

Rotterdam. J . H . JUBRIAANSE. 

N. B. Om oponthoud te vermijden, verzoek ik U Uwe zendingen te willen 
adresseeren aan mijn adres: Schiekade 75, Rotterdam. 

De Vennen van Oisterwijk. — Den 15deii November hield Professor Eng. Dubois in Teylers 
Genootschap een zeer interessante voordracht over venen en vennen, in hot bijzonder over 
de Peel en zijn omgeving en don ouderdom van het hoogvoen. Daarbij kwam ook het ontstaan 
der vennen ter sprake, die men in de Maasbocht allerwegen vindt van Roermond tot voorbij 
Breda, Professor Dubois schrijft zo niet alloen too aan oudo watorloopen of"op-enuitwaalïngen, 
ilij vond hoven op de lieuvelrnggen hier en daar tamelijk groote keitjos en vertoonde er 
een paar, die drie ü vier c.M. lang, twee a drie breed en dik waren. Een houvelrng waarin 
zulke keien voorkomen kan niet door opwaaiïng ontstaan zijn, maar is waarschijnlijk een 
overblijfsel van oude ijsophoopingon van Maas on liijn afkomstig. Ook vele vennen souden 
ontslaan zijn door uitsmelting van achtergebleven ijsmassa's wat ook heel goed overeenstemt 
met hun geringe diepte en hun ligging, vaak parallel aan de thans nog bestaande watorloopen. 

Wij kunnen zoo iets gerust aannemen, maar dat neemt niet weg, dat toch ook Lorié's 
veronderstellingen niets van hun kracht verliezen. De streek van Choorvon en Duivelsborg 
vertoont een bijzomlor duideiyk duinenkarakter en daar vonden wij ook niet anders dan 
kleine keitjos, even good als aan de afgraving bij het Rielven en het Hildsche ven, Initusschen 
wordt door de mededeelingen van Professor Dubois voor ons de wandeling in de vonnenstreek 
alweer onderhoudender on wij mogen niet rusten voordat wij ze alle behoorlijk ingedeeld 
liobbon als slrooindiil-voimon, uitwaai-vonneii, duinpan-vennen of smeltijs-vennen. 

JAC. P. TH. 

Het vallen der bladeren. - In de Timorslraat in Den Haag slaan kaslanjeboomen, waar-
tnsschen gaslantaarns. Nu is het opvallend, dat vlak om de lantaarns nog blaren aan de 
iivorigons geheel kale boomen zijn blijven zitten. Misschien is dit verschijnsel zeer algemeen; 
is hoi moor wa:irgonomoir,' Kn wat zou de verklaring zijn'.' Do verbrandingsgassen van 
lichtgas zijn juist nadeelig voor plantengroei, maar EOUmissohion do zachte warmte, godurondo 
den koelen nacht gunstig werken? 

'tGrarwnhatfé. WII.H. SMIDT, 

Kraanvogels. — Gisteravavond, 13 Nov., omstreeks half elf, hoorde ik op den weg van 
Amersfoort naar Utrecht een troep kraanvogels overtrekken. Naar 't geluid te oordeelen 
was het een groote vlucht, die in ongeveer westelijke richting trok. Hedenmorgen, 14 Nov., 
zag ik weer een troep passeeren van ± 40 stuks in westelijke richting, 't Was even over acht, 

Amersfoort. V. B, 


