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is vlak uitgespreid en heeft een eenigszins ingesneden rand . Op den overgang van nagel 
tot plaat hangen de blaadjes met elkaar en met de staminadien samen. Deze laatste 

staan afwisselend met de kroonbladen , vertegen-
woordigen dus de buitensten krans van meeldraden. 
Ze vertakken zich even boven de plaats van samen-
hang in twee armen, welke vele lange haren dragen. , " 
Deze haren zijn op zichzelf ook alweer de moeite 
van het bekijken waard. Bij de aanhechtingsplaats 
bestaan ze uit langgerekte leedjes, die zonder onder
breking tegen elkaar liggen; naar den top toe 

. Fig. 9. worden de leedjes gedrongener van vorm en zijn 
dan door steeds langer wordende, kleurlooze steeltjes verbonden. Het uiterste 
lid draagt een stomp spitsje. (fig JO). In den knoptoestand liggen deze 
twee armen in de aangrenzende naar binnen toe, opgevouwen kroonblaadjes, 
(fig. 9) welke dan klepsgewijze aaneensluiten. De meeldraden staan tegenover 
de kroonbladen, en zijn hiermee vergroeid. Het connectief is breed, naar boven wat Fig. JO. 

spits toeloopend, zoodat de twee helmknoppen gescheiden liggen en naar den top convergeeren. 
Het vruchtbeginsel is bovenstandig, driehoekig doch rugglings platge

drukt. Het is eenhokkig, en draagt langs drie wandstandige zaadlijsten zeer 
.~alrijke eitjes. De vrucht springt tusschen de placentae Qpen. De zaadjes 
z-ijn heel kl ein, eivormig; hun oppervlak vertoont overlangsche ribben (fig. 
11 ). Aan de aanhechtingsplaats komt een klein propje voor. Het is ook aan 
dezen kant, dat ik het embryo meende waar te nemen . De stijl is vrij lang, 

Fig. 11. en split st zich in drie takken, die aan het eind een eenigszins tweelob
bigen stempel dragen. 

Op Java wordt nog een tweede soort van hetzelfde geslacht gevonden, n. I. Xyris 
melanocephalus, die echter beperkt blijft tot het hooggebergte. Deze verschilt van de hier 
besproke'ne door gladde, ongeribde bloemstelen en kleinere bloemhoofdjes. In sommige 
moerassen (Dieng, Papandajan , Patoeha) komt zij in overvloed voor. 

Mocht een onzer lezers Xyris indica of X. melanocephala aantreffen, dan houdt de 
Botanist der javaflora te Buitenzorg zich voor toezending der plant zeer aanbevolen. 

Bui.enzorg, juli 1917. j. BEUMÉ E. 

EEN WELGESLAAGDE LIST. 

Het is een bekend feit, dat sommige dieren, waarop veel gejaagd wordt, zoals b.v. in 
Europa de vos en de ree, soms een eigenaardige llst te baat nemen, om aan hun belager 
te ontkomen. Worden ze vervolgd, dan keren ze in wijde boog op hun eigen spoor
terug, om zodoende de honden de kluts te doen kwijt raken. 

Een vijftiental jaren geleden, toen ik zelf nog tot de kategorie van jagers behoorde, 
waarop ik nu met minachting als " meat-hunters" neerzie, was ik in de gelegenheid er 
getuige van te zijn, hoe op de genoemde wijze een kidang zijn vervolgers in de luren 
wist te leggen. 

. Ons jachtveld was tussen Tjandi (bij Semarang) en Djeraka gelegen, een heuvelachtig 
terrein, begrueid met alang-alng en struikgewas, grotendeels tembelean (Lantana camara). 
Wilde varkens waren er veelvuldig en af en toe kon men. er ook .een .kidang opjagen. 
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Ik was dien dag geposteerd op een steile heuvelkam, van waar ik de golvende vlakte 
beneden mij goed - kon overzien. Aan de voet van de helling strekte zich een kale 
terreinstrook uit, met kort gras begroeid en hier en daar verspreid bosjes tembelean. 
On'ze inlandse drijvers met hun honden, echte gladakkers (ik bedoel de honden), hadden 
zich in een wijde boog opgesteld en zouden ons het wild tegemoet drijven . 

Het is altijd een opwindend moment, als bij zulk een jacht de honden een vers spoor 
ontdekt hebben en onder het aanheffen van een woes t gehuil de standplaats van de jager 
hoe langer hoe m ~e r naderen. Het wild , veel vlugger ter been dan de honden, heeft 
meestal een grote voorsprong. 

Met intens gespannen aandacht nam ik de rand van het alang-afangterrein op, want 
elk ogenblik moest het opgejaagde dier- daaruit te voorschijn breken, om de kale strook 
over tè steken en de begroeide heuvel op te stormen, waar ik geposteerd was. Plotseling 
verschijnt op de· top van een terreinplooi een kidang; met vlugge, hoge sprongen baant 
hij zich · een weg door de alang-alang- en s1ruikwildernis, totdat hij het open veld be
reikt heeft. Hier gqat het in volle ren recht op een bosje tembelean af; in een cirkelloopt 
het dier daar omheen , totdat het weer zijn eigen spoor bereikt heeft. Bij het kruispunt 
aangekomen neemt het een geweldige sprong zijwaarts, om zodoende het nieuwe spoor 
te onderbreken, en snelt daarna in schuine richting naar ·de alang-alang terug. 

Eerst nu verschijnen de honden, de een na de ander, op het open terrein. Met de neus 
langs de grond volgen zij het nog wárme spoor, dat hen naar het tembëlean-bosje voert; 
in een cirkel gaat het er om heen en, bij het kruispunt gekomen, volgen zij , nu in 
omg~keerde . richting, de zelfde weg waarlangs zij kwamen! Na een poos bemerken zij 
echter op een 'koud spoor geraakt te zijn en geven de vervolging op. 

De list was dus volkomen gelukt en ofschoon de buit mij daardoor ontging, was 't 
toch met grote voldoening, dat ik het interessante schouwspel had gade geslagen. 

fORT DE KoeK, Maart 1917. EowARD jACOBSON. 

Rectificatie : Blz. 136 (vorige afl.) 5de regel van boven staat: Pelargoderus. 
biparitatus Dit moet zijn P. bipuncta.tus. 

Tot ons groot genoegen kunnen we weer de oprichting van een afd: vermelden. En wel 
van de afd. Padang Reeds zijn 25 leden toegetreden . 

Voorzitter: S. LEEF MANS, Secretaris: MR. H. BEU KEMA. 

AFDEELINGEN. Batavia: Secretaris-Penningmeester- W. ]. EILERS. 
Bandoeng. Secretaresse - Mej . C. REYN\'AAN. 
Fort de Koek. Secretaresse- i\. M. HonYKAAS- DE LANGE. 
Buitenzorg. Secretaris-DR. TH. V ALETON. 
Padang. Secretaris- MR. H. BEUKEMA. 

In dank ontvingen we het 4cte (laatste) deel van: " K. HEYNE. De Nuttige planten van Ned. 
Indië." Het 1 cte deel is reeds weder in herdruk. Het werk beantwoordt ten volle aan de ver
wachtingen, die door het 1 ste deel werden opgewekt. Het is een nuttig boek, dat atie planten-
liefhebbers . kan _ worden aanbevA>Len. Red . . 


