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Op de hem eigen prettige wijze vertelde onze voorz. iets over 't /abyrintlz-orgaan, hoe 't is gebouwd, 
waarvoor het dient, hoe 't werkt enz. Spr. had gezorgd de nood i ge vertegenwoordigers dezer visschen bij 
ziclJ te hebben; zoodat we alles in natur~ nog eens in oogenschouw konden nemen. 

Het was een zeer gezellige en leerzame bijeenkomst. Het plan bestaat om spoedig ook eens een 
excu'rsie te maken in de omgeving der pfaats. Hopen we, dat de· jonge vereeniging in ons mooie plaatsjé 
moge groeien! 

De Secretaris, 
j. VAN DER MEIJ . 

VRAGENBUS. 

Wie kan iets naders mededeelen omtrent de volgenden dieren: 
Tengoe. Een zeer klein, nauwelijks zichtbaar lichtrood insect? dat zich in de aarde en op planten 

Qphoudt. 

Goerem. Een heel kleine kippenvloo of ander klein ongedierte, waarvan de broeikorf van een 
leggen krielt; fijne insecten, die men op de huid voelt kruipen, maar niet ziet. 

Kemerki of Merki. Een diertje zoo groot als een tengoe of een goerem, witachtig grijs van kleur, 
dat aan den wortel van de horens der buffels zit en invreet. 

Ka mi tetep of Woeloetetep. Naam van een zeer klein insect, wit, kleiner dan tengoe, dat zich ophoudt in 
den grond, in een cili.nder.vormige huize, en zich met een paar dunne angels (?) in de huid dringt en 
daardoor bulten en brandende jeukte veroorzaakt. 

Rang. Naam van een · zeer klein, bijna onzichtbaar wormpje(?) in den grond. dat zich in de huid dringt 
en een hevig jeukend voeteuvel veroorzaakt. 

CORRESPONDENTIE. 

De.n heer J. A. MARONIER te Bandoeng. 

Veel dank voor Uwe intressante zending Spathoglottisvijanden. De gele kever is een Clzrysomelide, 
(Criocerinea) en komt hier ook voor. Ik vond haar larven op Vanabloemen waar ze een groote ver
woesting in aanrichtten. Binnenkort zal ik er wat over publiceeren. 

De Spathoglottiskever "met streepjes" is vermoedelijk een varieteit, want, bij de gezonden exem
plaren bevinden zich exemplaren van het type met stippen, in copula met de gestreepte exemplaren. 
Mogelijk, dat alleen in hooggelegen streken als Bandoeng neiging bestaat tot dergelijke variatie. Elders 
zal ik er ook eens op letten. Het best&an vaH een dergelijke varieteit was me niet bekend, en daar ik 
vele honderden der kevertjes van verschillende plaatsen in handen heb gehad, komt zij op onderstaande 
plaatsen niet voor. Wat het snuitkevetje aangaat, vrees ik, dat we hier met een import uit Japan te 
doen hebben, vooral omdat het diertje de javaansche Ptzàlaenopsis versmaadt; zekerheid is er- bij de zeer 
onvolkomen en verspreide kennis van de insectenfauna van Ned. lndie- niet. 

De diertj_es die zooveel schade. doen, naar . U meent springen en zich achter de kelkbladeren (?) 
ophouden, zijn geen torretjes 'maar ·Th ripsen of Blaaspooten. De imagines bleken bij onderzoek gevleu
geld ; heeft U de larven ook zien springen? 

Te Padang, Batavi~ en Buitenzorg waren de Spathoglottiskevertjes de belangrijkste vijanden van 
Spatiloglottis en de andere door U gezonden insecten heb ik daar niet gevonden. Mogelijk echter, dat 
de aardorchideeen in hooger gelegen streken weer andere vijanden hebben en daarom was Uwe zending 
van andere vijanden etc. zeer welkom. Als l.J eens in lagere streken komt, moet U zich zelf maar eens 
overtuigen en mij dan bij afwijking van mijne ervaring, Uwe bevindingen vooral mededeelen . 

s. L. 


