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Dan hebt ge even gelegenheid den ' Loerik, of I<oepoe .matja n, waar te nemen. Even
ook maar!
Oogenblikk elijk jacht hij zich verder, maakt even een rondedansj e met een paar
confraters . en gaat honigsap pur end e van bloem tot bloem. De bovenka nt der vleugels is
een zwarte ondergr ond met heldergroene vlekken bezaaid. De onderkant der vleugels is in
een geheel andere toon opgewer kt. De groene vlekken, hier wat vergee ld, daar wat
verbruind, komen bont uit tegen een ondergrond, die lila tinten heeft.
Mannetj es en wijfjes zijn zeer moeilijk van elkaar te onderscheiden. De achtervleugels zijn bij de dames iets meer uitgewerkt. Er vertoonen zich sp oren van lobvormige
aanhangsels, die aan vele Papilio-soorten zulk een elegant uiterlijk geven (Koninginnepages).
Ook is het acht erlijf wat zwaard er en de vleugelopp ervlakte iets grooter.
Ik geloof, dat ik hiermede ' mijn rol als tusschen-p ersoon kan beëindi gen. Ge zijt nu
eenmaal in kennis gebracht met een veelvuldig voorkomenden tuinvlinder, 't ligt aan U om dieper
in 't leven en den aard van den Rusteloaze door te drin gen.
H. SCHROO JR.
H ET "UITSTüüTEN" UIT DE K UDDE.

Aan het slot van Kapit ein T E WECH EL'S interessant e Korte Zwerftochtherinneringen.
in De Tropische Natuur van Septemb er, worden nadere mededeelingen gevraagd omtrent
het uitstooten van oude mannelijk e exemplaren uit de gerege lde olifantenkudde.
Ofschoon mijn ervaring op het gebied van grofwild-jacht zich niet uitstrekt, helaas !
tot dat van den Olifant, kan het hier toch misschi en van nut zijn even te melden hoe het
hiermed e gesteld is bij den Banteng. De Heer T E WECHEL kan dan nagaan in hoever de
toestand hier analo og is met dien bij den Olifant.
Op bI. 68 (Juli-nummer) van dit tijdschrift heb ik reeds in 't kort mijne meenin g
hieromtrent weergegeven.
Bij mijne zeer talrijke ontmoetingen met den Banteng heb ik slechts éénmaa l een zeer
ouden stier bij de kudd e aangetroffe n. Alle andere oude, bijzonder kapitale stier en, die ik
scho ot, of zag, waren steeds alleenloopers, wel gemakkelijker te benadere n doch tevens
veel gevaarlijker dan de stier uit de kudd e, en steeds 'tal van litteekens vertoonend.
Dit laatst e wijst er m.i. op, dat zij in den str ijd met jongere exemplaren het onde rspit
moesten delven, hetgeen tevens aann emelijk maakt dat zij boosaardiger van karakter worden
tegen den menschelijken belager.
Hierin verschil ik dus van meening met den beroemden jager SANDERSON, die het
vrij talrijk verlies van mensch enlevens bij ontmoetingen met zulk een "so litair" slechts
meent te moeten toeschrijven aa n de omstandigheid dat men hem vaak plotseling, en geheel
onverwacht, opdoet, waarbij de tegenwoordi gheid van geest dan ineens zou verdwijnen.
Van belang acht ik voor den Heer T E WECHEL nog de volgende mededeeling van
bovengenoemden jager in zijn buitengewoon interessant standaardwerk "T hirteen years
among the Wild Beasts of India" :
"Unlike solitary elephants, individuals amongst which are frequ ently young
males bidin g their time till they are able to appropr iate a herd, so litary bison (*)
are always, as far as my experience goes, old bulls, and invariab ly scarred with
healed cicatri ces showin g the fights th ey have been engaged in their declinin g days".
(*). Met "bison" wordt bedoeld de Enge lsch-Indisc he Bant eng "Gav ae us ga urus" zee r nau w verwant aan onze n Oost-Indisc hen "Bibos Banteng "
A. J.

Doch de Heer T E · WECH EL leze het boek in zijn geheel. De aan gename , ónopgesmukte , verhaaltrant, de zeldzaam rijke jagerservaring en de scher pe blik bij de beoordeeling
van het leven onzer Indische dieren zal iederen liefhebb er en bewonderaar van de tropisch e
natuur, en de n jager in 't bijzond er, dit boek met de grootste belangstelling van a. tot z. doen
volgen : Onder de talrijke grofwildjagers en-s chrijvers blijft SANDERSON, naast SELO US, de
" primuss inter pares".

W lingi, Octobe r 1915.

O. A. ALB ERTS.

E IGE NA AR D IGE ORCHIDEEËN.

Eenigen tijd gelede n werd ik aangenaam verras t door de toezendin g van een paar
prachtige Cattleya's. Terstond viel het mij op, dat de bloemen iets vreemds hadden.
Toch kon ik nog niet dadelijk zegge n, waardoor het eigenaardige aa nzien der bloemen werd
veroorzaakt. Eerst bij nadere beschouwin g en na lezing van een bege leide nd schrijven van
den Heer D. VAN MULLEM, die mij de bloemen toezond , bleek mij, dat het bloemdek slechts
uit vijf laderen besto nd.
Zooals de lezer zeker weet, behooren de Catt/eya's tot de familie der Orchideeën.
De bloe men dezer familie stemmen in bouw meestal overee n, doch wijken veel van de
samenstelling van andere bloemen af, zooda t zij daardoo r een natuurlijk e groep vormen.
De bloemen zijn tweeslachtig, symmetrisch en heb ben een onderstandig, meestal gedraaid
vruchtbeginsel, dat door de n leek dikwijls voor een bloemsteel wordt aangezien. Het
bloemdek is zesblad ig. De drie buitenste bloemdekblade n - de sepale n - kunn en als kelk,
de drie bin nenste - de peta/e n - als bloemkroon worden beschouwd. Een dier petalen heeft
een veel van de andere afwijkenden vorm en wordt het lipje (labe/lum) genoemd. Het is naar
benede n geboge n, of staa t recht vooruit, draagt dikwijls een s poor en is fraai getee kend.
Doordat het vruchtbegi nsel een halven cirkelomtrek is gedraai d, vindt men het labellum op
de teekening aan de n bove nkant va n de bloem. Meeldraden en stamper zijn meestal gehee l
met elkaar vergroe id en v orm en een zooge naa mde n stempe lzuil (gynostemium). De vermeerderi ng door zade n levert nog al moeielijkheden op, zoodat deze vaak door scheurin g
plaats heeft. In de laatste jaren heeft men door kruising heel wat nieuw e soo rten verkregen.
Er zij n hiermede verrasse nde resultaten bereikt. T ot de geslachten, die veel gekwee kt en
gekruist wo rde n, behoo ren de grootbloemige Catt/eya's.
Hoe komen nu de mij gezonde n bloemen aan dien eigenaa rdige n vorm ?
't Blijkt-woals de Heer VAN MULL EM zegt- dat het voornaamste bloemblad (het labellum)
blijkens de eige naa rdige kleurteekenin g juist de helft van zijn daarzijn heeft opgeoffe rd en
deze heeft ingeruimd v oor een innige verbindin g met een der kelkblad eren. Dat beid e
bloemen zoo zijn gevormd en wel en penda nt, verhoog t de merkw aardi gheid.
Wat dunkt U, vraagt de Heer VAN MULLEM, zoude n we hier te doen hebben met een
eenvoudige verg roeIing, of wel met een pogen tot terugslag naar een vroegere periode?
Deze kwestie is natuurlijk vooralsnog niet met zekerh eid uit te maken. Op 't eerste gezicht
stemde ik v oor 't eerste, dus voo r een eenvoudige vergrce iïng. Maar bij nauwk euri ge
besch ouwing bleek het, dat er nog iets merkw aardigs aan een der bloemen te zien was.
De jongste bloem vertoo nt n.1. een poging om het gewone aant al van zes bloemdekbladeren
weer terug te krijge n. Aan de niet-vergroeide zijde van het labellum heeft dit een diep e

