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Men verzuime noo it, om grote re insekten, als ze verzo nden moeten worden in de
doze n goed vast te zetten, met behul p van enige sp elden.

Bij grote inse kten kan men, om de inwendi ge rottin g te voorkomen, aan de onde rzijde
van de buik een dwarse (bij Coleoptera) of overlangse (bij ande re insekten) insnijding maken
en met een pincet de ingewand en en spi eren verwijderen .

Onopgeprikte inse kten verzendt men in grof zaagsel, dat eerst door zeven van alle
stof .en fijne delen bevr ijd moet worden. Daarn a wordt het gedroogd en wat naftalin e er
bij gevoegd . Men brengt nu de vooraf gedroogde insekten laagsgewijze in een doos of
blik en stro oit daarop telkens een laagje zaagse l. Deze methode is echter alleen voor meer
weerstand biedende inse kten te geb ruiken. Instede van zaagsel worden door so mmigen
watte n aan bevo len, waa rtusse n men laagsgewijze de insekten legt. Het best gebruikt men
daarvoor gego mde watten en zorgt, dat de insekten steeds tussen twee gego mde kanten
komen te liggen. Men loopt anders kans, dat ze met de pootjes in de watten vastraken.

Odonata (Libellen) verzendt men in papil otten evenals vlind ers, met naar boven
dichtges lagen vleugels. Eksemplaren, die reeds met uitgespreide vleuge ls gedroog d zijn,
kan men niet anders da n opgepr ikt verzende n, doch heeft dan veel kans op brekage.

Grote Sp rinkhanen, Ph astniden (Wa nde lende Takken) en Mantiden (Roofsprinkhanen)
rolt men in pap ieren hulzen. Zowel bij deze als bij de Odonata schrijft men de biezon
derheden buite nop het papier.

Diptera (Vliege n) zijn steeds opge prikt te verzend en, evenzo alle Planipennia,
Trichoptera, Plecoptera , Embiidae, in 't kort alle tere en licht breekb are insekten.

Hiermede is het voornaa mste op dit gebied meegedeeld en hop en wij, dat de lezers
met de gegeve n voorschriften succes zullen hebben. Mocht en belangstellenden omtrent 't
een of ande r nog nadere ophelde ring of inlichtin g wensen, dan zijn wij gaa rne bereid, door
'tussenkomst der Redaktie van dit tijdschrift, deze te verschaffen, voor zover wij daartoe in
staat zijn.

E DW. j ACOBSON.

E XCU RSIE NAAR DE MANGROVE BIJ ANTJOL.

In verband met het besluit van het Hoofdbestuur van de Nat. Hist. Vereeniging om art. 3
van de statuten, n.1. het houden van excursiën, beter tot zijn recht te doen komen, had genoemd
H.B. een botanische excursie uitgeschreven naar de Mangrove bij Antjol op Zondag, 17 Oct. j.1.
Een 10-tal Dames en .Heeren hadden zich dien Zondagmorgen vroeg opgemaakt om onder leiding
van den Heer VAN WELSEM de Mangrove in te gaan. Te ruim 7 uur arriveerden we te Antjol
en lieten ons daar over het kanaal zetten. Terwijl we nog op het prauwtje stonden te wachten,
keken we eens rond naar de planten aan den kant van den weg en weldra 'kwam de Heer
VAN WELSEM aandragen met een Tjeplikan (Ru ellia tuberosa) , die cleistogame bloemen droeg.
Deze soort bloemen, die bij de Tjeptikan nogal vaak voorkomen, zijn bloemen, die zich nimmer
openen en weinig ontwikkelde bloembekleedselen hebben, doch goedgevormde vruchten of zaden
voortbrengen. 't Best neemt men ze 's morgens waar, omdat men dan de afgevallen bloemdeeIen
vaak op de bladeren ziet liggen. Ook de Commetina benghalensis L., beschreven in de laatste afl.
van De Tropische Na tuur, vertoont in de onderste bladoksels vaak cleistogame bloemen. Wel
werd het lieve blauwe bloempje is groote menigte aangetroffen, doch het mocht ons niet gelukken
cleistogame bloemen te vinden.
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Natuurlijk kan bij deze, van de gewone woeiwijze afwijkende, bloemen van kruisbestuiving
geen sprake zijn.

Bij onzen overtocht over het kanaal werd een der heeren, die als vogellieflJebber gewapend
was met een verrekijker, door de bij het fort aanwezige militairen gewaarschuwd, hiervan geen
gebruik te maken. Of ze ons voor spionnen aanzagen weet ik niet, maar we werden op onzen
geheelen tocht goed in 't oog gehouden door een tweetal militairen, waarvan de een, om den
ernst van de zaak goed te doen uitkomen, gewapend was met een oud Beaumontgeweer. Nu
eens liepen de Heeren ons een eindje vooruit, dan weer lieten ze ons voorbijgaan en sukkelden
ze achter het gezelschap aan.

Aan de overzijde van het kanaal gekomen, liep onze weg in een noordelijke richting over
een soort dijkje. Aan onze rechterhand zagen we een groote waterv lakte, het meer van Slingelandt,
terwijl zich ter linkerzijde éen moeras uitstrekte met tallooze nipahpalmen en wate rplanten.

Voor we in de eigenlijke mangrove aankwamen, ontmoetten we reeds heel wat bekenden .
De Beloentas (Pluch ea indica) en Flemingi a lineata troffen we in groote menigte aan, evenals

de Urena lobata L. , die hier hier al bijzonder groote bloempies droeg.
De familie der Mimoseae was door een tweetal heesters vertegenwoordigd, n.1. Mimosa asperata

en Acacia jarnesian a. Vooral de laatste met zijn rolronde, bruingele bloemhoofdjes en mooie
dubbelgevinde bladeren verdient onze bijzondere belangstelling. De bloemen zijn zeer welriekend,
waarom deze plant dan ook vaak in tuinen wordt aangetroffen . We moeten echte r eenigszins,
voorzichtig zijn bij 't afsnijden van bloem of tak, aangezien de stengel gewapend is met vrij
groote steunbladdorens.

Nog een andere plant, die veel op deze moerassige plaatsen groeit , is Derris uliginosa.
Deze Papilionaceae zult ge tevergeefs in de hoogere streken zoeken. Het is een links

windende slingerplant met witte, lichtelijk roodgetinte bloempjes, die in veelbloemige trossen groeien.
De peulen zijn ovaalvormig en bevatt en doorgaans slechts één zaad.

Verder zagen we nog een aardige gele composiet, de Wedelia bijlora en Acanthus ilicifo lius,
welker bladeren ons dadelijk deden denken aan de Hollandsche Hulst.

Overal was de bodem bedekt met den bekenden Oeitepoot (Ipomoea pes capré) en de
Zeepostelein (Sesuvium portulacas trum) . Niemand van de Dames wilde de sterk zouthoudende
blaadjes proeven. Waarschijnlijk waren ze op een vroegeren tocht al eens beetgenomen.

De Caesalpinia nug a, die we vroeger eens ontmoet hadden in de buurt van het abattoir,
zagen we hier terug. 't Is een heester met sterk gesteke lde twijgen, die vooral in de
vloedbosschen voorkomt. Als die ons bij de kleeren te pakken heeft, zijn we nog maar niet zoo
dadelijk los. Nuga , d.i. pra atje, beuzeling , heeft RUMPHIUS deze plant dan ook gedoopt: "want",
zegt hij "a ls deze haakjes" (d.z. de stekels, waarmede de twijgen bezet zijn) "in 't
minste iemands kleren raken, en men daaraan trekt, zoo haald men den gehelen struyk naar zig en
men kan anders niet los raken, dan met stil te staa n, of wat achte rwaarts te treden , en met gedult
de haakjes' los te maken, even als of men aan den struyk een zoet praatje verleenen meeste, dat
hij ons wederloslate." (Zie de Schooljlora van BACKER).

Nog een paar andere planten, een boomachtige heester en een tamelijk groote boom, die
op 't eerste gezicht wel iets op elkaar gelijken, al zijn ze ook volstrekt niet aan elkaar geparenteerd,
zijn de Murraya Koenig ii SPR. (Daoen tikoesan) en Aza dirachta indica juss. De eerste toch
behoort evenals de Kemoening , waar ze wel iets van weg heeft, tot de Rutaceae, de tweede tot
de Meliaceae.

Inmiddels waren we vlak bij de zee gekomen, die we reeds lan; hadden hooren ruischen
en van tijd tot tijd tusschen de boomen konden zien. En om die boornea vooral was het ons
te doen.

Daar was vooreerst de Rhizophora mucronata LAM. met zijn steunwortels en eigenaardige
aan de plant ontkiemende vruchten. (Fig. 1). Reeds vóór de vrucht volwassen is, komt er een op
een wortel gelijkend orgaan te voorschijn, hypocotyl geheeten,
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Woensdag, 27 Octobe r, had de
eveneens door het Bestuur uitgeschreven
bijeenkomst plaats in de Prins Hendrik
schooI.

De Heer VAN W ELSEM deelde tal
van bijzon derheden mee over 't leven
van de planten, die we op onze excursie
hadden leeren kennen. Ook hield hij een
interessante causerie over deKlapperkreeft
(Birgus latro L.), die voora l op de rotsige
kusten der Mo lukken leeft en 's nachts
zijn hol in den grond verlaat om voedsel
te gaan zoeken, bestaande uit klappers,
kanari 's .en de vruchten der Nipahpalm.

Or. VAN OIJE DE FONTENOIJ gaf een overzich t van de geslachten Periophihalmus en
Boteaphihalmus (Slijkspringers) en deelde eenige bij zonderheden mee over de door hem uit de
Mangrove meegebrachte zeeslakken (brakwat ervormen).

Aan het boveneinde van de hypocotyl , dat in de vrucht verborgen is, bevinden zich reeds
de eerste jonge bladeren. (Zie Fig. 2).

Overal staken de ademwortels van Sonneratia boven het slij k uit en daartusschen bewogen
zich de welbekende Slijkspringers (Periophthatmusi. Oroote en kleine gaten in het sli jk di enden
tot schuilplaats aan krabben van allerlei grootte, die hierin bij onze nadering snel verdw enen.

Andere boomen, die hier veelvuldig
voorkomen, zijn de Avicennia en de
Excoecaria agallocha of Blindboom, die
bij de Inlanders in zoo'n kwad en reuk
staat.

Ook zagen we nog de Carapa
moluccensis LAM. in het Mal eisch wel
Boewah telor genaamd. Deze.boom, die
tot de familie der Meliaceae behoort, brengt
bolv ormi ge vru chten voort, die uit 5 of
meer zaden bestaan, alle van eenigszins
verschi llenden vorm. Deze vrucht wordt
in de Mo lukken wel als een soort puzzle
gebezigd. Men schudt de zaden van een
vrucht fli nk door elkaar en nu is het de
kunst ze weer netjes aan elkaar te passen.

Langzamerhand was 't al half tien
geworden en daar we gaarne den trein
van ruim 10 uur wilden pakken, besloten
we de halte Antjo l weer op te zoeken.
Om half elf waren we op Kemajoran
terug, waar ieder ten hoogste voldaan
over -de uitstekende leiding van den Heer
VAN WELSEM, zij ns weegs ging.

A. VAN STRATEN.
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