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(f-ig. 3, beneden). dan zien we dat tegen de voo.rzijde daarvan a:ls het w·are een eveneens 
behaard dwarsplaatje is aangegroeid. Het lijkt mij 
niet buitengesloten, dan dit plaatje eigenlijk bestaat 
uit de beide met de verdikking vergroeide tanden. 

Zooals boven reeds is gezegd, waren alle 
aanwezige bloemen van dit exemplaar op dezelfde 
wijze vervormd . Afgaande op hetgeen ik bij gekweekte 
orchideeën met abnormale bloemen heb waargeno
men, acht ik het niet onwaarschijnlijk, dat deze plant 
nooit anders dan zulke afwijkende bloemen heeft 
voortgebracht. Het is wel jammer, dat orchideeën 

Fig. 5 Overlangsche doorsnede van de 
abnormale lip vàn Vanda saxatilis. 

zich over het algemeen zoo moeilijk uit zaad laten voortkweeken,· want het zou wel de 
moeite loonen na te gaan, of dergelijke afwijkingen, tenminste bij bevruchting met 
eigen stuifmeel zaadvast zijn. 

]. J. SMITH. 

KORTE MEDEDEELINGEN. 

Vlindertrek.- Dat trekken van de vlindertjes (Terias hecabe), waarover de Heer VAN WELSEJ'vl. 
in afl.' 7 schreef, heeft zeker nog wel een 14 dagen aangehouden, al is 't dan njet tot Let:nbang toe. 
Ze waren afkomstig van theeondernemingen ten noorden van den Tangkoeban Prah.oe, waar de rupsen bij 
millioenen de Albizzia-boomen kaal vraten . De Heer STRUBY, administrateur, vond dat niet erg: zoo'n 
natuurlijke bladsnoei in den drogen tijd kon niet veel kwaad. De vlindertjçs waren tot dicht bij Soebang 
nog in grooten getale te zien. C.A. W. 

Periodieke bloei. - Naar aanleiding van de artikelen over ééndagsorchideeën kan ik mededeelen, dat 
zoo'n periodieke bloei ook voorkomt bij de ket j oe boen g ( Pseudodatara arborea): Op het schoolerf 
eA bij mij thuis (Bandoeng) staan 2 struiken, die alle vier tegelijk gebloeid hebben, nadat er in een paar 
maanden geen bloem aan te zien was geweest. De planten bloeien regelmatig met tusschenpoozen van 
een maand of een paar maanden, ik heb daar niet zoo precies op gelet. · · 

C.A.W. 

MEDEDEELINGEN DER VEREENIGING. 
. . . 

Afdeeling Buitenzorg.- Op Zondag 25 October jl. hield deze afdeeling een excursie naar de e'itanden 
in de baai van Batavia. Op den 23sten daaraanvoorafgaande had een inleidende vergadering plaats, waarin 
Dr. DAMMERMAN iets van de dierenwereld en Dr. LAM iets van de vegetatie mededeelde en demonstreerde. 

Dien Zondag was de afdeeling gast van den heer A. C. H. VAN MOTMAN, Landheer. van Dramaga, 
op zijn motorjacht "Barent Fockesz'' en de 18 deelnemers (het maximum, da·t kon worden meegenomen) 
werden op uiterst gulle wijze door den eigenaar en door Jhr. WtCHERS, Hoofdadministrateur der Onderneming, 
aa1<1 boord ontvangen en onthaald, waarvoor beiden he eren hier nogmaals onze hartelijke dank moge worden. 
betuigd. Om ongeveer 5 uur vm. met een drietal auto's uit Buitenzorg vertrokken, kon men omstreeks 
7 uur uit de jàchthaven te Bat a via uitvaren. Bezocht werd eerst het eiland Leiden, dat werd rondgewandeld en 
waar men verscheidene op den voordrachtavond genoemde zaken in natura kon waarnemen . Aan Bruguieia 
en Rhizophora werd het verschijnsel der viviparie in alle stadia bekeken en ook .de Pes Caprae-formatie 
werd in oogenschouw genomen, waarbij de roem Poet I ar i-1 ar i (Spinifex Utoreus) wel het meest de 
aandacht trok. Van de diereAwereld waren het de gewone parade-paardjes van elke excursie naar de eilanden 
boe I oe babi (zeeegels) en de zeekomkommers (Holothuria). · 

Bij het voortzetten van den tocht werd op zee nog een fraai zeegroen exemplaar van een geep gezien, 
die door een snelle beweging van den staartvin over het water heen wegvluchtte; ook zagen we de 
rugvinnen van eenige dolfijnen. 

Vervolgens werd Edam aangedaan. Hï'er splitste zich het gezelschap in een groep, die den vuurtoren 
beklom en een andere, die onder léiding van Dr. DAMMERMAN : in deNlet de zeetuinen bev.oer.en plun.derde. 


