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M. hoer a n g (hoerang =ga maal) voor Alcedo meninting, in wiens nesten men 
werkdijk steeds, ·behalve vischschubben, ook de rose restanten van garnalen aantréft. 

Djogdjog-djanggot (djanggot=kinbaard of sik) voor Criniger gularis met 
zijn witte, vrij lange e_n vaak recht naar v<;>ren gehouden keelveeren. · · · · 

Mij naar hun beteeken is nog niet bekend (maar er vermoedelijk wel een hebbend!) 
zijn bijv.: 

Sa é ra n- bod o (Saéran = Buchanga ssp.; bodo =dom) voor Crypsirhina varians. 
Tetimplik (nimplik="ophoopen"; tetimplik=toegift) voor· Mirafra javanica. 
Es è- na n g ka (èsè · , zaad; nangka =bekende vruchtboom) voor Zosterops ssp. 
Dj e u n g dj in g- te ure up ( djeungdjing = Albizzia sp.; teureup =een soort vogel-

lijm) voor Parus cinereus. 
T jen è n è (nènè = oud vrouwtje) voor Sutoria ede/a en Orthalomus sepium. 
Bè ke r~p ao k (paok= gappen) voor Eucichla cyanura (Pitta mulleri_heet wel bèker~ajer). 
Tj al ad i-kolok (tjaladi ="specht''; kotok =bijziend, kippig) voor Dendrocopus a na lis . 

. M. moe n tja n g (moentjang =een boomsoort) voor Lalaga nigra (___:_te rat). 
M. oen t joe in g voor Cucu{us sonnerati. 
Ka I i mbo e kan voor Ptilopus melanocephala. 

·Doel van het bovenstaande . is ten slotte slechts: anderen op te wekken tot ver
zamelen en opgeven van vogelnamen-maar dan steeds met vermelding van de "ver-: 
klaringen". Door" deze nl. ·krijgt die naam 1°. "relief" en wordt 2°. de kans, dat ment~ 
doen zou hebben met een slechts "beleefdheidshalve" door een bruinen broeder instantelijk 
"verzonnen" naam sterk gereduceerd. En ten laatste maakt juist dit de zaak interessant, 
omdat voor zulk een "verklaring'' kennis van den vogel wordt vereisebt! 

SöDY. 

KORTE MEDEDEELINGEN 
Nog iets van de tokèh.- In de December..:aflevering van 1923 wordt verteld, hoe een tokèh zich 

schuldig maakt aan muizenmoord. Toevallig heb ik een ongeveer· gelijk geval gezien. 
In de badkamer en omgeving huist een groot exemplaar muurwandelaar. Op een morgen vond ik 

daar een musch zonder kop op den grond. In gedachten beschuldigde ik al een jeugdig exemplaar van 
het zachtste volk der aarde van de misdaad ·. Doch twee dagen later zag ik mijn tokèh met een musch 
in den bek tegen den muur zitten, den vogelkop in den breeden muil en het doode lichaampje met 
afhangende pooten er uit! Toen ik sinjeur met een vlindernet trachttere vangen, rende hij met medeneming 
van zijn prooi naar boven en verschool zich. 

Zijn gebit s.chijnt dus sterk genoeg te zijn om musschenhalzen door te knippen. V. 

Het trekken van vlinders.- Zaterdag, 16 en Zondag, 17 Mei werd te Lembang 's morgens tusschen 10 en 
12 uur een trek waargenomen - van Terias hëcabe L., een klein geel vlindertje uit de groep der "witjes", 
of Pieridae (gek!. afb. in DAMMERMAN, Landbouwdierkunde). Het was mooi zonnig weer en er was 
bijna geen wind. De vlinders vlogen alle 'in de richting Noord-Zuid. Soms vlog·en ze alleen of paars
gewijzé, dan weer in · groepen van tien à twintig. Vreterij aan planten werd nergens waargenomen. Op 
geen enkele plant heb ik ze zien rusten, wel zaten er op vochtige plaatsen van dert weg liier en daar in· groepjes 
bijeen, waarschijnlijk om te rusten en te drinken. Rondom een plasje van ongeveer een vierkanten meter 
zaten er zeker een · honderdtal bijeen. Het aantal was zoo groot, dat met één slag van een vlindermet 
achtentwintig vlinders werden buitgemaakt. 

De trek duurde 5 dagen, daarna wàs het trekken minder duidelijk1 al was het aantal vlinders nog 
altijd abnormaal groot. Op een morgen, tijdens een regenbui · zochten duizenden een schuilplaats onder de 
groote bladeren van een aardappelboom (Solanum grandijlorum). 

Volgens KONINGSBERGER (Java, zoölogisch ert biologisch) komt deze vlinder soms in eenige generaties 
achter elkaar in groot aaFttal voor, maar wordt dan weer binnen normale grenzen gehouden door sluip~ 
wespen, en. weLdoor een Chalcis~soort. · . .VAN W:ELSEM. 

• 
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Een drh~stammige klapper. De Heer B. A. DE .RUITER zag tijdens . een vacaJJtie~reisje op het 
achtererf van . het hotel Chalet Bagatelle te Soekaboemi een driestammigen klapper, waarvan hij, jammer 
genoeg, geen foto heeft kunnen maken. Wie helpt de Redactie daaraan? 

2oo'n meerslammigheid kan op verschillende wijzen tot stand komen. In de eerste plaats kuhnen zich de 
drie hokjes van het vruchtbeginsel gelijkelijk ontwikkeld hebben, en een kiemkrachtig zaad hebben· geleverd, 
terwijl gewoonlijk slechts een der hokjes uitgroeit, terwijl de andere in de vrucht niet meer terug te 
vinden ·zijn. Gewoonlijk bevat zoo'n vrucht dart ook slechts één kiem, maar door de Heeren COSTERUS 
en SMITH werden in de "Annales" ook gevallen bekend gemaakt, waarin de noot eenhokkig was, doch 
meerkiemig. Ook in deze gevallen kan natuurlijk een meerslammige klapper uit één noot ontstaan, bf 
de planten zijn vanaf het begin met elkaar vergroeid, bf de eerst ·gehe!!l vrije individuen zullen, zoo 
dicht naast elkaar opgroeiende, den indruk maken van een vanaf den voet vertakten klapper. 

MEDEDEELINGEN VAN DE VEREENIGINO. 
Ons eerste populaire werkje.- Nu dank zij het voortreffelijk beheer der finantiën in de laatste 

jaren het saldo in kas een wel langzaam, maar . toch geleidelijk stijgende lijn veréoont, meende het 
Hoofdbestuur dit geld niet beter .te kunnen aanwenden, dan door de uitgave van populair-wetenschappelijke 
werkjes, waaraan hier in Indië zoo zeer behoefte bestaat. Als eerste der serie is in juni gereed gekomen 
het boekje "Uit de Tropische Natuur" door Dr. H. C. DEL~MAN, dat een dertigtal korte schetsjes 
bevat, die oorspronkelijk in "De Indische Post" verschenen zijn en diè nu gebundeld en van enkele 
afbeeldingen naar foto's voorzien werden. 

De onderwerpen zijn zeer uiteenloopend, maar zoo gekozen, dat zij geschikt zijn, ook bij niet-vak
mensch!!n belangstelling te wekken . Men vindt eronc\er zoowel op botanisch gebied, zooals de waterhyacinth, 
kruidje_-roer-me-niet, epiphyten en parasieten ond~r de- planten, palrpen, aronskelken, de herkomst onzer 
cultuurgewassen, als op zoologisch gebied, ?:OOals d~ bandengvijvers, de witte mieren, stadsvogels,·houtbijen, 
dolfijnen en walvisschen, vliegende visschen, glimwormpjes en goerami's, en nog vele andere. 

Voor onze leden wordt dit boekje, dat 142 bladzijden telt, verkrijgbaar gesteld tegen kostprijs, 
zijnde 80 cents, vermeerderd echter met 20 cents voor porto. Men vindt daartoe een postwisselfor
q-tulier in dit nummer ingesloten. Wij hopen, dat alle leden hiervan gebruik zullen maken. Hoe eer toch 
de gemaakte kosten op deze wijze weer in de kas teruggevloeid zullen zijn, des te spoediger kan met 
een tweede boekje een aanvang gemaakt worden, bijv. een vlinder- of vogelboekje. De afdeeling Batavia, 
Kediri, en Soerabaia steu_nen b.ovendien het hoofdbestuur reeds, door aan hun leden elk één exemplaar 
present te geven. Wij hopen, dat de afdeelingen Bandoeng en BuitenzÓrg in de toekomst dit voorbeeld 
volgen zullen . En . . . . .. dat velen .zich als lid onzer vereeniging zu.llen aanme.lden, opdat met te 
meer kracht in deze richting kan voortgegaan worden. 

Voor niet-leden onzer Vereeniging zal de ·prijs op f 1.25 (te vermeerderen met f 0.20 voor porto) 
gesteld worden. HET HOOFDBESTUUR. 

Afdeellog Buitenzorg. - Op 24 Mei vond de eerste excursie der heropgeleefde afdeeling plaats. 
Wel was de opkomst gering en schaarde zich slechts een vijftal leden onder de leiding van den Heer 
j . j OCHSE, den gouvernementspomoloog, maar de afwezigen hadden grooter ongelijk dan ooit. Gedurende 
de afwisselende wandeling in de moo.ie, kampongrijke streek ten oosten van Buitenzorg, werden een 

• groot aantal cultuurplanten behoorlijk ·gemonsterd en onder deskundige leidhig gewoonl,ijk ook herkend. 
Het bleek weer eens, · da.t er z.ich onder de boorrien, die de kampongs omgeven, nagenoeg geeneen 
bevindt, die niet aan de bewoners dirékt nut oplevert. De allermeeste daarvan zijn vruchtboomen. Sterk 
de overhand hadden 1) de thans zeer rijk bt'oeÎende. dj è n g k o I (Pithecolobium lobatum BENTH,) doekoe 
(Lansium domesficum jACK) en .zijn verieteit kokosan of langsep (Lansium ·domesficum jACK var . 

. pubes,eens), verschillende mangga-achtigen, zooals man g ga ( Mangijera in die a L.), I i moes (M. joelid a 
LOUR.), k e man g (M. caesia jACK) en b e mb em . of ka wen n i (M. odorata GRIFF.), die onP,erling ook aan 
den habitus wel te onderscheiden zijn, een aantal soorten dj ambo e, als dj. aj er (Eugenia aquea BURM. f.), 
dj. se mar a n g (Eugenia javanica LAMK.), . dj. b o ö I (Eug. malaccensis L.), en dj. bi dj i (Psidium 
Quajava L.). Zeer algemeeri wa,ren verder de ramboet a n ( Nephelium lappaceurn L.) en de veel smal
bladerige (ka) poe I a sa n (N. mutabile BL.), vers.chillende djeroek-soorten als ,pompelmoes (Citrus 
decumana L.) en dj er o.e k k e pro k ( C. nobi(is" LOUR.), van welke laatste soort overh.e!'!rlijke exemplaren uit 
de _kweekerij van een hadji werden geproefd , en verder na n g ka (A riocaipus integra MERR.), m è n t è n g 

I) Deze lijst is samengesteld in samenwerking met den Heer R. C. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK. 


