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KORTE MEDEDEELINOEN. 
Vogelbezoek aan bloemen. Met groote belangstelling tas ik het artikel over· de koetilangs en de 

Spathodea in het Februari-nummer. Ook ik heb mij altijd geïnteresseerd voor de bloemenbezoekende 
vogels en heb in den loop van den. tijd enk~le waarnemingen daaromtrent gèdaan, doch kon alleen nooit 
de diverse vogels op zoo korten afstand observeeren, dat ik kon zien, wat ze daar uitvoerden , of ze 
dronken, op den insektenjacht waren dan wel honin g slurpten. En dat niettegenstaande ik toch bijna 
altijd een 8 maaJ vergrootenden Zeiss-kijker tot mijn dispositie had. 

Behalve de twee genoemde bezoekers van de Spathodea-bloemen heb ik ook aan die bloemen 
bezig gezien: Aeridotheres javanieus, Calornis ehalybea en Crypsirhina varians. 

Wat de opmerking van- PORSCH betreft, dat bloemenbezoekende vo'gels zelden hun dorst tesschen 
aan randen van beekjes, zoo heb ik gedurende den drogen tijd juist Pyenonotus aurigaster en Pyenonotus 
simplex dikwijls aan waterplassen kunnen waarnemen, waar ze kwamen om te dririken en om te baden 1). 

Ze waren dan in het gezelschap van glatiks, tikoekoers, deroeks en perkoetoets. 
Toen verleden jaar in Tjiàsem (29 Augustus 1924) de regenboamen in bloei stonden, noteerde il<: 

de regenboamen staan sedert een vier tot zeven dagen in vollen bloei; koeiilangs en Cinnyris peetoralis 
telkens tusschen de rose bloemen. 

A: W. SPENNE/\1ANN. 

'). In dien drogen tijd was zeer waarschijnlijk voor die vogels geen andere gelegenheid 9m aan 
hun behoefte aan water te voldoen. j. B. 

Geen "water" noodig voor aanwezigheid van vogels? Eenige nummers geleden haalt Cr. BEUMÉE 
in dit blad aan de bewering van PoRSCH, dat "bloemenbezoekende vogels zelden hun dorst l~sschen aan 
randen van beekjes of plassen", maar hiervoor gen.oeg vocht vinden in de boomen . Na11r aanleiding 
hiervan is het wel interessant de volgende als het ware aanvullende kleine waarneming je vermelden. 

Wanneer men 's morgens vroeg de Hevea-kweekbedden (trouwens 'ook andere plant ~n) langs gaat, 
ziet men, wanneer 't 's nachts niet te zeer heeft geregend, dat de onderste bladeren volkomen droog 
zijn, terwijl die van de bovenste "krans" dik bezet zijn met gróóte afzonderlijke druppels, die zelfs aan 
verticaal afhangende bladeren zeer goed blijven kleven en die teza!J1en werkelijk een vrij beduidende 
hoeveelheid water vormen. Op een morgen nu zag ik een mannelijk exemplaar van Leptoeoma jugularis 
ornata (= Cinnyrus pectoralis) . komen aan vliegen en zich op zulk een bovenste kriinS zetten, waar hij 
aanstonds en met overtuiging begon te baden. Kort daarna verscheen ook 't wijfje en deed hetzelfde. 
De ho~veelheid water bleek ruim voldoende, de dieren schenen kletsnat en vlogen ietwat "zwaar" weg. 
Later zag ik volkomen hetzelfde van een paartje Dieaeum jlammeum. 

De conclusie uit PORSCH's mededeeling, dat voor de drink-behoefte van sommige vogels aanwezigheid 
van open water geen vereisehte behoeft te zijn, mag dus zelfs tot 't baden worden uitgestrekt. 

Soov. 

MEDEDEELINOEN VAN DE VEREENIOING. 
Afdeeling Soeraba:a.- De vergadering op Woensdag, 11 Februari, in de H. B. S. gehouden, was 

goed bezocht. 
De Voorzitter, Dr. ÜEERTS, wekte in z'n openingswoord de leden op tot inte nsiever deelname aan 

de taak der Vereeniging: het opwekken van liefde en belangstelling voor de levende natuur, de opvoeding 
tot natuurgenot Al werkt hier het klimaat en daardoor de dagindeeling het naar buitengaan wel ee·ni gs
zins tegen en al zijn ook de groote afstanden een bezwaar, daar tegenover staat, dat er hier zoo oneindig 
veel interessante dingen te zien zijn, veel meer dan in Holland, en, wanneer we ons vereenigen, kunnen 
we, om de afstanden te overwinnen, ook steeds van auto's gebruik maken. Een moeilijkheid is ook, · dat 
het ter-rein hier niet zoo goed is voorbereid als in Holland, waar door de jarenlange propaganda van mannen 
als HEYMANS en THYSSE, het deelnemen aan natuursport en natuurstudie al meer ·tot vele kringen is door
gedro nge n. De kennis van de flora en de fauna van Java is nog niet zoo gepopulariseerd, dat ieder er zich 
gemakkelijk in kan werken. Ook hierin moeten allen, ctï'e het eenigszihs kunnen hun steentje bijdragen ; 

Daarna besprak de Voorzitter het werkprogramma der afdeeling voor het jaar 1925. Dit belooft
heel veel. Nog in Februari zal een excursie worden gehouden naar de djatibosschen bij l\\antoep, ver
volgens in Maart een korte excursie in de rimboe's van Koepang, · Darmo enz. Een bezoek aan het 


