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Evenzoo op den 13en November, waarop het zelfde exemplaar wederom één
bloem voortbracht. Uiterlijk is deze plant geheel identiek met de andere "duifjes"
en · ook de bloemen vertoonen geenerlei onderscheid en beantwoorden geheel aan
de beschrijving, die Dr J. J. SMITH van deze soort in De Tropische Natuur gaf
(jaargang XVII, 1928, blz. 23).
Nog een ander merkwaardig verschijnsel deed zich voor, dat ik volledigheidshalve vermeld. Den 16en December bemerkte ik aan drie gekweekte exemplaren
een tiental knoppen, welke naar schatting ongeveer 5 dagen oud waren. Deze
knoppen zijn niet tot verdere ontwikkeling gekomen en verschrompelden. Den 24sten
December stonden alle "duifjes" in vollen bloei en een der bovengenoemde planten
prijkte zelfs met meer dan 100 bloemen.
Ik kan hiervoor geen enkele, mij bevredigende oplossing geven en roep der~
halve de hulp van botanici in, om mij omtrent de hier vermelde afwijkingen wel
nadere inlichtingen te willen verstrekken.
Pontianak, ] anuari 1930.

L. COOMANS DE RUITER.

Omtrent den bloei van Dendrobium crumenatum valt nog wel het een en
ander te onderzoeken, en het waarnemen van uitzonderingen is bij uitstek geschikt
om de eventueele leemten in de bestaande verklaring van het periodiek bloeien
op te zoeken en aan te vullen.
Zoo is b.v. de bloei op 1 Juli, hierboven beschreven, zeer interessant. Vermoedelijk zal de verklaring ook wel gezocht moeten worden in een beschadiging
of in elk geval in ongunstige omstandigheden. Het kan b. v. zijn oorzaak hebben
gehad in een tijdelijk verminderde toevoer van voedingsstoffen naar de bloemknoppen,
aangezien bekend is, dat licht (in casu de illuminatie) het voedseltransport remt.
Interessant is in elk geval de vergelijking van dit geval met het feit, dat "duifjes",
overgebracht naar kassen in Europa, daar zelden al hun bloemen op denzelfden
dag ontplooien, maar dit meestal op 2 of meer opeenvolgende dagen doen. He·t is
zeer waarschijnlijk dat dit het gevolg is van de minder gunstige groeivoorwaarden
daar, die zelfs bloei van November tot Maart geheel onmogelijk maken.
Het verschrompelen van bloemknoppen vóór het bloeien komt meer voor,
ook indien de knoppen gelijktijdig met andere uitgroeien, doch dan alleen bij slechte
conditie van de plant.
F.

Buitenzorg.

w.

WENT.

HET WANDELENDE PADDENSTOELTJE

Kijk, wat een aardig zwammetje zit daar op dat takje, dacht ik bij mezelf.
Meenemen voor BOEDIJN! Maar toen ik het takje naar me toe boog om het paddenstoeltje van dichterbij te bekijken, ging dat ding .... aan den tippel. Met kleine
rukjes en schokjes schoof het langs het takje voort. Ik stond een oogenblik paf,
doch opeens schoot het me te binnen: over zulke platte, op paddenstoeltjes lijkende
dingetjes heeft ROEPKE vroeger eens iets gepubliceerd. Thuis gekomen bleek al gauw,
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dat mijn geheugen me ditmaal geen parten gespeeld had. Dergelijke pseudo-paddenstoeltjes (fig. 1) zijn inderdaad door Prof. ROEPKE beschreven en afgebeeld en wel in
het Tijdschrift voor Entomologie (dl. 68, 1925). Het zijn de huisjes of zakjes van de rups
van een kleine vlindersoort, een Tineide. De door ROEPKE op Ja va waargenomen soort
werd door hem Hypophrictoides
dolichoderella gedoopt.
Het merkwaardige van deze
Hypophrictoides-rups is, dat ze zich
voedt met mieren broed; aan een .
voorbij loopende inier weet ze behendig een door die mier tusschen
de kaken meegedragen larf of pop
te ontfutselen, om den buit dan
binnen in haar huisje te verteren.
De rups is dus myrmekophaag.

Fig. 1. Links het wandelende paddenstoeltje (X 9/ 10 ), rechts
het huisje van de Delische m yrmekophile Tineide (X 5).

Geen wonder dan ook, dat ROEPKE en VAN DER
GOOT de huisjes van H. dolichoderella talrijk en in
alle stadia van ontwikkeling aanwezig vonden in de
(kunstmatige) mierennesten, die men op de cacaoondernemingen in Midden-Java voor een zeer bijzonder doel in de cacao-hoomen pleegt op te hangen.
Fig. 2, overgenomen uit de boven aangehaalde
publicatie van ROEPKE, geeft ons een geopend huisje
te zien, waarin een rups van H. dolichoderella ligt Fig. 2. Geopend huisje van Hypomet eenig broed van de zwarte cacao-mier (Dolicho- phricto ·de.s dolichoderella. Naast het
rupsje van deze ligt mierenbroed
derus bituberculatus) er naast. Het komt natuurlijk
(ongeveer X 4). Naar ROEPKE.
voor, dat de mieren hun nest om de een of andere
reden verlaten. Dan moet ook het Hypophrictoides-rupsje op stap gaan om te
trachten een ander mierennest te vinden en dat verklaart meteen, waarom de huisjes
van H. dolichoderella ook buiten de mierennesten, op struiken en hoornen, aangetroffen kunnen worden.
Het huisje van H. dolichoderella bestaat uit 2 platte, ovale, precies op elkaar
passende, flauw gewelfde stukken, die alleen in het midden - bij het ingesnoerde
gedeelte van het huisje - aan elkaar vastgesponnen zitten. Van buiten ziet het er
grauwachtig bruin uit, met concentrische ringen van afwisselend lichter en donkerder
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kleur, wat er zeer toe meewerkt om de gelijkenis van zoo'n huisje met een paddenstoeltje nog frappanter te maken.
Of het exemplaar, dat ik onlangs hier op de Oostkust in een kampongboschje
even voorbij Tebing Tinggi gevonden heb, identiek is met de Javaansche soort,
zal wel blijken, als mijn poging om het verder op te kweeken met Dolichoderus-broed
met succes bekroond wordt 1 ). Te oordeelen naar den vorm van het huisje geloof
ik echter, dat het Delische exemplaar tot een andere soort behoort. Het huisje
vertoont nl. een eenigszins anderen vorm en is ook op iets andere manier
ingesnoerd dan het huisje van H . dolichoderella (verg. fig. 1 en 2). Een andere
mogelijkheid is nog deze, dat het Delische exemplaar niet tot het geslacht
Hypophrictoides zal blijken te behooren, maar dat het bij het geslacht Hypophrictis
ondergebracht moet worden. Hoe dit ook zij, ik vermoed toch wel, dat beide
soorten in levenswijze veel met elkaar zullen overeenkomen.
Medan, April 1930.

]. C. VAN DER MEER MOHR.

1)
Dat succes k a n overigens nog lang op zich laten wachten, want volgens ROEPKE duurt
bij H. dolichoderella de geheele ontwikkeling ongeveer een jaar, waarvan 10-11 maanden als rups
worden doorgebracht.

DE KRATER TE6AL PRIMULA VAN DE 60ENOEN6 IPIS
(BIJ DE PAPANDAJAN)

Begin Mei vertoefde ik in de Pondok van de Vulkanologiese Dienst boven
de krater van de Papandajan gelegen, waar men behalve een goed bed en goede
verzorging zelfs een open haard met een houtvuur vindt. Enkele dagen wilde ik
nog aan het onderzoek van de merkwaardige flora van deze berg wijden, waarover
Dr VAN STEENIS in de vorige aflevering reeds uitvoerig heeft gesproken. Een dag
na mijn aankomst in de Pondok Kawah keerde de heer ECOMA VERSTEGE van
een opsporingstocht naar de noordelijk van de Papandajan gelegen berggroepen
terug en vertelde mij, dat hij een nieuwe krater gevonden had, ten zuiden van de
Goenoeng I pis. Was deze mededeling reeds interessant genoeg, hij vertelde verder,
dat in deze nieuwe krater enkele dichte groepen van Primula prolifera (= P. imperialis)
groeiden en daarom besloot ik een dag aan het onderzoek van deze nieuwe krater
te wijden. Helaas was de afstand nog al groot, we moesten nog ruim een uur
verder zijn, dan de door Dr VAN STEENIS nog te beschrijven Tegal Marioek en voor
een grondig onderzoek naar de vegetatie was een uur wel wat kort. De gehele tocht
duurde 9 1/ 2 uur, waarvan dan ongeveer een uur in de krater rondgezocht werd.
De bodem van de krater is vlak en daarop heeft zich weder een eigenaardige
vegetatie ontwikkeld, waarvan grassen de hoofdvertegenwoordigers zijn, zoals ook
op de andere reeds beschreven tegals. De heer ECOMA VERSTEGE had de nieuwe
krater om het groot aantal Primula's krater Tegal Primula gedoopt, welke naam,
naar ik van Dr STEHN mocht vernemen, officieel overgenomen is.
De randen van de krater zijn met dicht, hoogstammig oerwoud begroeid en
ook in deze tegal houdt de boomgroei plotseling op, om plaats te maken voor de
hoofdzakelijk uit kruiden bestaande begroeiing van de eigenlijke tegal. Deze is bijna
vlak, loopt iets naar het Oosten op en is dus het laagst aan de westelijke kant.

