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kleur, wat er zeer toe meewerkt om de gelijkenis van zoo'n huisje met een pad
denstoeltje 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 kan 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 91/ 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. 
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In OW-richting is de tegal ongeveer 300 m lang en in NZ-richting ongeveer 75 m 
breed. De oostelijke zijde is drassig en iets meer naar het midden bevond zich 
tijdens mijn bezoek een ondiepe waterplas. In het drassige stuk dicht tegen de bos
rand aan stonden verscheidene dichte groepen van Primula's, forse planten met 
grote bladeren, zoals men ze ook in het dal van de Tjiparoegpoeg en op de 
Pangrango vindt. De meeste exemplaren waren uitgebloeid en de vruchten reeds 
verdroogd, slechts één exemplaar vond ik in bloei. Tussen deze Primula's stonden 
verschillende grassen en Carices en vond ik ook een Galium, nl. G. cuspidulatum, 
welke nog niet in deze omgeving gevonden was, de vierde Galium dus van dit 
rijke gebied. In de ondiepe waterplas groeiden bosjes van een Cyperus ,en de 
eigenaardige Carex, door Dr VAN STEENIS ook op de enkele andere tegals gevonden, 
nl. Carex ]ackiana. De bodem van dit waterplasje was hoofdzakelijk bedekt met 
kruipende exemplaren van Laurembergia, Centelia en Viola arcuata. Ook bevonden 
zich daarin en eromheen kleine exemplaren van Ranunculus javanicus. De plas is 
een echte regenwaterplas, die waarschijnlijk het grootste deel van het jaar droog 
zal staan. De heer ECOMA VERSTEGE vond er een week tevoren tenminste geen 
water in. Het drogere westelijke gedeelte en de zuidelijke rand van de tegal zijn 
hoofdzakelijk met grassen begroeid. Agrostis vond ik er niet, maar wel grote pollen 
van Avena ]unghuhnii, daartussen Brachypodium en tegen de bosrand Hierochloe 
Hors(ieldii en zelfs Pollinia dispar. Tussen deze grassen stonden allerlei andere kruiden, 
o.m. Plectranthus Teysmanni, Scutellariajavanica, Cynoglossumjavanicum, Ranunculus 
diffusus, Thaiietrum javanicum, Alchemilla villosa en een rechtopstaande Labiaat: 
Melissa parviflora. Ook de kleverige Galium subtri(idum kwam hier veelvuldig voor. 
Op een nog iets hoger gedeelte aan de zuidzijde groeiden struiken van Hypericum 
Leschenaultii en van Ligustrum. 

Men ziet de begroeiing vertoont weer de eigenaardigheden ook op de andere 
tegals gevonden, een mengelmoes van tal van uit West-java bekende planten en 
daaronder verschillende soorten, die voorheen slechts van bergen in Midden- en 
Oost-java bekend waren. Het onderzoek van de verschillende tegals op de Papandajan 
en de omringende bergen heeft ons een hoogst merkwaardig plantengeografies 
probleem leren kennen. Het is onbegrijpelijk, dat deze biezonderheden zo lang ver
borgen zijn gebleven, te meer daar deze berg tamelijk vaak bezocht wordt, maar 
de vorige bezoekers waren àf leken, àf meer plantenverzamelaars, die niet zo zeer 
op de gehele vegetatie letten. Want iemand, die bekend is met het verschil in de 
begroeiing van de bergen van West- en die van Midden- en Oost-java, moet toch 
wel dadelijk getroffen worden, wanneer hij door dichte vegetaties van Alchemilla 
stapt, wanneer hij Berberis Wallichiana langs de beek ziet staan en nog meer, 
wanneer hij langs het door elke bezoeker begane voetpad uitgestrekte vegetaties 
van Festuca nubigena vindt. 

Tracht men zich een verklaring te vormen van het ontstaan van deze merk
waardige vegetaties, dan geeft dat grote moeilijkheden, maar over dit probleem zal 
Dr VAN STEENIS nog uitvoerig spreken. Ik wilde er alleen op wijzen, dat het zeer 
moeilijk is zich te verklaren, hoe de zaden van de Primula, die geen biezondere 
inrichtingen bezitten, om door de wind of door dieren verspreid te kunnen worden, 
in een dergelijke geisoleerde plaats, als de nieuwe krater Tegal Primula met zijn 
steile door zwaar oerwoud omgeven wanden en ver van de andere vindplaatsen 
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gelegen, zijn kunnen komen. De zaden worden wel vaak door de wind uit de 
zaaddozen geschud, maar zij komen ook dikwijls in de vruchten reeds tot ontkieming 
en vallen dan met deze tezamen op de bodem. Ook bij deze plant vraagt men zich 
af of ze vroeger niet meer aaneengesloten over grotere oppervlakte heeft gegroeid 
en door het opdringende oerwoud tot op enkele plaatsen is teruggedrongen. In 
grote trekken kan men zich de verspreiding van de planten vaak wel verklaren, 
maar zodra men in details treedt, vertoont zich de ene moeilijkheid na de andere, 
maar dat maakt de studie van deze vraagstukken des te interessanter. 

D.v.L. 

HERPETOLOGISCHE AANTEEKENINGRN I 

Nadat in de October-aflevering twee foto's van Lachesis puniceus werden 
opgenomen, ben ik thans zoo gelukkig twee andere J avaansche giftslangen in beeld 
te kunnen brengen, nl. Bungarus fasciatus SCHN. en Doliophis bivirgatus BOIE. 

Eerstgenoemde is de ook in cultuurstreken niet zeldzame we 1 a n g, welker beet naar 

Fig 1. Bun.garus fascialus SCI-IN., Ó; lengte 156 cm (net meetlatje is 20 cm lang) . Garoet, 30-IX-1929 
Foto Appelman . 

gelang van omstandigheden zeer gevaarlijk zijn kan. De bevolking in West-Java 
verwart deze soort gewoonlijk met de algemeenere wel in g, Bungarus candidus L. 
en noemt ze beide welang of belang, hetgeen eenvoudig beteekent: "de bontge
vlekte ". Waar met het woord "heling" in verschillende talen verglàasd aardewerk 
wordt bedoeld, schijnt het dus de vraag, of dit woord als naam voor B. candidus 
niet eenigszins gekunsteld of misschien zelfs wel bedacht is; hoogstens hebben wij 
m.i. met een zeer localen naam te doen. 


