
"kunstmati g meertje. Slechts · één exemplaar bl oe id e. Jonge blad eren zijn beiderzijds 
"duid elijk witviltig behaard . Voor zoover ik de planten gez ien heb, waren de blade ren 
"altijd enkelvoudig. De bloe men en vruchten zijn zee r opva ll end ge vormd en dede n mij 
"aan Pterisanthes cissioides de.nken ". 

Zoo blijkt deze voor Java ni euwe soort daar een vrij groot verspreidingsgeb ied te 
hebben. We houden ons zee r aanbevolen vqor toezendin g van bl oe iend en vruchtdragend 
materi aal, voo ral voo r bl oe ti1 en en vruchten op alkohol of form ol. Men ké! n de be ide 
soo rten met behulp van het volgend tabell etj e ond ersch eiden: 

P te ris á n t h es BL. 

1. Bladeren handvormi g dri etalli g of voetvormi g 4- 5-talli g, langs den rand niet di cht 
bruinharig. Bloeiwijzen forsch , 10- 18 cM. lan g, uit ee n aantal 15-30 mM. breede 
platen bestaand, welke langs den rand lang gesteelde onvruchtbare bloemen dragen. 
Klimmende heester. 3.00-25.00. Mrt. Sept. Bosschen van West Java tusschen 90 
en 1200 M. zeeh oogte, zeldzaam. Areuj ki djoeoelz , s.-Ki koepoe koepoe, s. (Vit i s 
c i s s i o i d e s BACKER) . Pt. cissioides BL. 

Bladeren enkelvoudig, met ondi ep hartvormi gen voet, langs den rand dicht rossig 
behaard . Bloeiwijzen tenger, 7- 121/ 2 cM lan g, uit eeni ge 5- 12 mM. breede pl aten 
bestaa nd, we'lke lan gs den rand geen lang gesteelde bl oemen dra ge n. Klimmende 
heester. 2.00- 5.00. Mei, Juni. In West-java tu sschen 550 en 1200 M. zee hoogte 
hi er en daar in bosschen gevonden (Vit i s e r i o p o d a MI Q.) Pt. eriópoda PLANC H. 

8. 

KORTE MEDEDEELINGEN. 

Excursie Zondag 14 Januari a.s. naar Ni e u w-Gond a ngd i ~ . Verza melen 's morgens 7 uur, Post
kantoor Gondangdia. 

V. W . 

Excursie door de sawahs en kampongs. De eerste excursie der ni euwe afd elin g g ing van de 
Lembangw eg over de Tji-kepoendoeng naar de Dagow eg. Ee n 15- ta l dee lnemers sloten zich om 7 uur 
aan, w aarond er twee aspirantleden. De gewone sawah- en w egsplant en werd en bekeken en met het 
dete rmin ati eboekj e van den Heer B uLDINGH, waarvan verschillende dee ln emers een exemplaa r medegenomen 
hadd en, gedetermin eerd . Dit boekje is voor dergelike tochten een onbetaa lbaar hulpmi ddel en all en 
waren er dan ook even zeer mee in genomen. 

In een kati i pong vond en we de Desmodium gyrans met de draa iende blaadjes va n het eerste juk 
va n het blad ; verd er ve rschillende leverm osse n, waaronder Marchantia en zwam men- en varen soorten. 

Bandoeng, De Secretaresse. 
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