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Nog eenige opmerkingen over de systematiek. Het geslacht Actias telt slechts een 
beperkt aantal soorten, met Zuid-China als verspreidings-centrum. Van hieruit hebben 
verschillende soorten zich in een centrifugale richting verspreid resp. geïsoleerd. Een 
soort, Actias Luna, is in Noord-Amerika zeer gewoon en wordt in Europa gaarne door 
liefhebbers gekweekt (met bladeren van den walnoten-boom, fuglans). Japan, Siberie, 
Mandsjoerije hebben enkele soorten; een soort komt, geheel geïsoleerd, in Zuid-Europa 
voor,, en wel op het hoogland van Castilië in S~anje; de betreffende soort heet Actias of 
Graëllsia isabellae, zoo genoemd naar Koningin ISABELLA van Spanje. De rups leeft op 
Coniferen (Pinus, Larix). Actias maenas is de Indornaleische soort, verspreid tot en met 
de Molukken. In de Molukken komt een variëteit voor, waarvan de mannetjes overwegend 
bruin zijn gekleurd. Ik heb wel eens hooren beweeren, dat deze bruine vorm der man
netjes ook op Java is gevonden, echter ontbreekt dienaangaande alle zekerheid. 

Actias se/ene is de continentaal-Indische soort, ook van Borneo vermeld. Van 
haar wordt eveneens beweerd, dat zij · op Java voorkomt, echter houd ik verwisseling met 
maenas niet voor uitgesloten. 

Zooals men ziet, valt hier faunistisch nog het een en ander te onderzoeken. Voor 
medewerking, door gevangen Actias exemplaren, ook geheel beschadigde, ter determinatie 
op te zenden, houd ik me gaarne aanbevolen. 

EEN TOCHT NAAR HET DIËNG=PLA TEAU. 

. (Vervolg) 

Van de desa Pari Kesit trokken we naar het Noordoosten tegen den langen bergkam 
op, die . van den Prahoetop naar het zuidoosten loopt. Op 2000 M. zeehoogte vonden we 
hier nog een paar Lantana Camara-struiken in vollen bloei. Het was niet bekend, dat 
deze plant nog ·zoo hoog voorkwam. Trouwens de plant is op de hoogere gedeelten van 
het plateau zeer zeldzaam, tegen de lagere hellingen groeit ze in menigte. Tegen een 
steilen wand vonden we een verwilderden Chrysanthemum, voorts een kleine kruipende 
Gaultheria (0. numnzularioides, Grinting Diëng) en de Javaansche paardenstaart (Equisetum 
debile) overigens vrijwel dezelfde planten als 's morgens. Toen we 's avonds de oogst 
van de Parikesit bekeken, bleek dat we ons tegelijkertijd de Avena junghunii in handen 
hadden laten stoppen. Deze twee grassoorten lijken zoo sprekend op elkaar, dat men ze 
alleen na nauwkeurig onderzoek met zekerheid van elkaar kan onderscheiden, het gemak
kelijkst aan de plaatsing der kafnaalden, die bij Bronzus vrijwel op den top der kafjes 
zijn ingeplant, bij Avena veel lager. In de blijdschap der ontdekking was na vaststelling 
van de juistheid der eerste tien exemplaren, bij het in ontvangstnemen der andere niet 
meer zoo scherp gekeken. Nu, de Avena was ook welkom. De koelis bleken te goeder 
trouw gehandeld te hebben.· En al hadden ze ons opzettelijk bedrogen, dan zouden we 
dat ons zeiven veel meer kwalijk genomen hebben dan hun. Wie zich bedriegen Iaat, 
zeide de heer BACKER, is even onnoozel als de bedrieger gewiekst is. Als straf voor die 
onnoozelheid verdient hij bedrogen te worden. We maakten het verschil tusschen de 
beide gr.assen duidelijk aan den verdienstelijken Tawikromo, die gelukkig uitnemend 
Maleisch sprak en verstond. Hij expliceerde de zaak aan een paar desaluiJ die de 
opdracht kregen den volgenden dag van beide grassoorten een groote hoeveelheid te 
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brengen. We wilden namelijk genoeg gras hebben om de voedingswaarde ervan schei~ 

kundig te doen onderzoeken. En om even op ons reisverhaal vooruitteloopen, we kregen 
den volgenden avond een pakje van beide grassen, keurig uitgezocht, en daarbij de mede
deel ing. dat er nog een derde soort van Parikesit was aangeroffen. Daarvan moesten we 
meer weten en we gingen terstond met onzen berichtgever mee. Deze derde soort bleek 
Microlaena stipoides te zijn, een grassoort, die pas een jaar geleden op het Hjangplateau 
is ontdekt en voor dien tijd alleen van Australië bekend was. Ook zij bleek in pager.s te 
groeien en toevallig in zulke, · welke geheel van den weg afstonden en welke wij waar
Schijnlijk zonder hulp van Tawikromo, gedurende den korten tijd, dien we op het plateau 
vertoefden, niet zouden hebben gevonden. Weer werd het dien dag laat voor we naar 
bed gingen, omdat we meer dan honderd soorten gevonden en te verwerken hadden. 

Tegel ijk met het hanengekraai werd ik reeds door mijn wekkerhorloge uit den slaap 
gerateld en na eenig tikken aan de slaapkamer van mijn reisgenoot verkondigde een wel
gemeend brommen, dat ook hij wakker was geworden. Dit maal was het westelijk deel 
van het plateau aan de beurt om onderzocht te worden. Was den eersten dag het weer 
al slecht geweest, het was nu, getrouw aan de traditie van Chineesch Nieuwjaar, nog 
slechter. Het woei en regende als op een echten Hollandsehen herfstdag. Eerst trokkeri 
we naar de vier oude Hindoetempels, welke in · rechte lijn achter elkaar nabij den noord
rand van het groote moeras liggen. Het terrein vlak voor de tempels is tegenwoordig 
drooggelegd, dientengevolge is daar de moerasflora grootendeels verdwenen. Maar in 
den naasten omtrek heeft ze stand gehouden. Hier vonden we eindelijk een paar bloeiende 
exemplaren van het moeras viooltje en in groote hoeveelheid de Ranunculus javanicus. 
een boterbloem met enkelvoudige bladeren, welke aan die van speenkruid herinneren. Reeds 
juNGHUHN verzamelde deze plant op het plateau. In de reeds bovenvermelde ventilatietrechters, 
welke zich dicht nabij de tempels bevinden, hebben nog enkele planten der oude 
vegetatie stand gehouden, o.a. behalve kamperfoelie, een windende Leguminoos met 
heldergele bloemen (Dumasia) een lelieachtige met roodpaarse bloemen, Dispoturn pullam 
door de inlanders Eger eger genoemd, de Javaansche Meekrap (Rubia cord(/olia) en 
enkele varens. Naar het westen toe daalt het terrein vrij snel. We volgden nu den weg 
naar Batoer. waar onder meer boomen ook aangeplant waren Dodonaea viscosa, (Tengsek) 
waarvan het hout voor wandelstokken en als brandhout wordt benut en Eurya japonica 
(Sadan). In het kreupelhout langs den weg viel hier en daar Desmodiurn Scalpe op door 
donker oranje vlinderbloemen. Na tof op ongeveer 1750 M. zeehoogte gedaald te zijn 
(het hotel ligt op 2075 M.) bereikten we langs een kort vrij steil pad het bekende 
doodendal (Ooewa Djimat) dat mogelijk zijn naam ontleent aan het feit dat de dood daar 
van zijn werk uitrust, daar er nog bijna nooit iemand in dood is gegaan. Wij hebben 
tenminste niet het geluk gehad er eenig lijk in aan te treffen, zouals in vele verhalen 
"schauderhaft" wordt beschreven. Het dal zoü nl. vol doode mensellen en dieren Iiggen

1 
alle verstikt door het uit den grond stroomende koolzuur. jUNGHUHN drijft op ver
makelijke wijze met deze zotte verhalen den spot. Wáár is het, dat zich des nachts op 
den bodem van het dal eenig koolzuur verzamelt, dat echter na zonsopgang zeer spoedig 
verdwijnt. Boven in dit kleine, komvormige door vrij steile wanden ingesloten dal, was 
de plantengroei bijzonder weelderig. Een meter van den bodem af, waar zich ook eenig 
water verzameld had, was echter geen plantje meer te bekennen, zoodat hier waarschijnlijk 
het domein van het koolzuur begon. Bevreesd bleven de koelis ·aan den ingang van het 
dal staan, terwijl wij óns door het plantenwarnet een weg baanden. Dikwijls hoorde ik 
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nog achter mij een waarschuwing uiten, waarin het woord mati voorkwam, maar waar de 
heer BACKLR het goede voorbeeld gaf, durfde ik gerust volgen. Dit kleine dal is dank 
zij de kinderachtige vrees der inlanders een natuurmonument gebleven. 

De plantengroei kan zich hier ongestoord ontwikkelen en men is blij eindelijk eens 
een plekje gevonden te hebben waarop de cultuur nog geen beslag gelegd heeft, zooals 
haast overal. op het Diëngplateau wel het geval is. Wij verzamelden daar de Javaansche 
aardbei (fragaria indica) waarvan de bloemen geel en dè kle ine sappige vruchten totaal 
zor..der smaak zijn, voorts weer de Gunnera macrophylla, de Javaansche hortensia (Hydrangea 
oblongifolia), meerdere varens, enkele orchideeën en Melastomataceeën (Medinilla's) en tal 
van andere boschplanten. Terug uit het dal volgden we in westelijke richting den weg 
en strekten we onzen tocht voorloopig tot Batoer uit. Daar de plantengroei steeds minder 
interessant werd, besloten we niet verder westwaarts te trekken, maar ons zuidwaarts te 
wenden. We werden voortdurend door stroomenden regen en koude windvlagen begunstigd, 
onze schoenen vervulden op verdienstelijke wijze de rol van veldflesch, onze kieeren 
deden aan natte dweilen denken. Iets minder regen ware wel wenschelijker geweest maar, 
zooals .de heer BACKER terecht opmerkte, werd ons hierdoor de moeite van het mandiën 
bespaard. Op dien teru.gweg vond de heer BACKER op 1550 à 1600 M. zeehoogte een 
Europeesch, toen voor Java nog onbekend gras, nl. Plzalaris arundinacea. Eerst als enkeling 
voorkomende, werd het naderhand in zoo'n grooten getale aangetroffen, dat het als een der 
algemeenste grassen aan deze zijde van het plateau beschouwd kan worden. Evenals in 
Nederland groeit het ook hier aan waterkanten en op zeer vochtig terrein. Daar we toch 
al door en door nat waren, verzamelden we op een drassig weiland tot over de enkels in 
het water staande, eenige rose aardorchideeën met eigenaardig schroefvormig gedraaide 
aar, (Spiranthe sinensis), in haar nabijheid groeide ook een kleine gele, vlinderbloem 
(Smithia javanica) en een aan rijst verwant gras, Leersia hexandra. Veel nieuws werd 
niet meer gevonden en we waren dan ook 's avonds reeds om 11 uur kla!}r om krachten 
te verzamelen voor het bestijgen van den zich slechts 500 M. boven den oostrand van het 
plateau verheffenden Prahoe, ·welke tocht voor den volgenden dag op het programma stond. 

(Slot volgt.) 

DE VERDEDIGER DER WITTE-MIEREN-KONINGIN. 

Welk een geducht wapen de soldaten der witte mieren in hunne kaken hebben en 
welk een ondoordringbaren muur zij om hunne Koningin vormen, heb ik heden kunnen zien. 

Witte mieren, een soort van Termes, tot een schilderij in mijn kantoortje opge
kfommen, waren daar juist in het begin van hun maaltijd, toen ik dat ontdekte. Met een 
sapoe maakte ik den muur schoon en liet de aarde en de witte mieren wegvegen. Buiten 
kwamen ze juist terecht tusschen rondazende zwarte mieren, Odontoponera transversa 
Smith, die daar hunne holen hadden en in no time waren ze door deze opgepakt en naar 
hunne voorraadkamers gesleept. De spoed, waarmede dat gebeurde, deed me vermoeden, 
dat de vondst, zoo onverwachts als van uit den hemel gevallen, voor hen een ware 
sappige lekkernij moest zijn. 

Nu wilde ik weten, of die miersoort misschien een natuurlijke vijand der witte 
mieren is. Een levende, ofschoon door het vegen niet meer gehe.el weerbare vond ik en 
liet d-ie voor een der zoekende mieren vallen; zij werd direct aangegrepen in het middenlijf 


