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DE STERRENHEMEL IN SEPTEMBER 

15 Sept., 21 u 
N 

N NO 

De sterrenkaartjes gelden op 1 Sept. te 22 u ., op 15 Sept. te 21 u., op 30 Sept. te 20 u., 
en voorts op 

15 Mei 15 Juni 15 Juli 15 Au g. 15 Sept. 15 Oct. 
5 u. 3 u. 1 u. 23 u. 21 u. 19 u. 

DE MAAN.-L.K.1 Sept.; N. M. 9 Sept.; E.K.16 Sept.; V. lVL 23 Sept.; L.K. 30 Sept . 
DE PLANETEN.- M·ERCURIUS is avonds ter e n gaat op het einde der maand te 19 u, 15 m. onder. 
VENUS, ochtendster, komt pas omstreeks 5 u . op. 
MARS (R.K. 8.8) komt in den nanacht op en staat op 5 Sept. in conjunti-e met de maan. 
JUPITER (R.K. 13.5) gaat rt-eds in den vooravond onder (20 u. 44 m. op. den eersten, 19 u. 8 m. 

op den 30sten), 
SATURNUS (R.K. 21.7) blijft vrijw el den 

den loop der maand) en verwijdert zich van :x 
deze planeet. 

geh eelen nacht zichtbaar (ondergang 5 u . tot 3 u. in 
Waterman Op den 20sten passeert de maan langs 

S. W. VISSER. 

KORTE MEDEDEELIN6EN 

Het jeu~dkleed van Dipsadomorpbus cynodon Boie.- Bij mijn weten is over de opval
lende kleurwisseling van deze slang tijdens haar ontwikkeling in de literatuur weinig of niets bekend. 
Als vol wassen dier behoort zij nu .niet direct tot de mooi geteekende vertegenwoordigsters van 
hare orde en valt ee rder op door haar lengte. De lichte, vuil bruine koffie kleur met de zwarte 
transversale banden, niet zuiver omlijnd en steeds wisselend van vorm, en de verder zwart met geel 
gemarmerde staart geven geen aanleiding haar meer dan onze normale belangstelling te schenken. 

Geheel anders is het gesteld met den juvenielen vorm. In haar jeugd is Dipsadomorplms cynodon 

BoiE (determinatie van Dr F. KOPSTEIN) nl. licht grijs gekleurd. De teekening is hier mooi mahonie 
bruin. Dikwijls vormen de nog smalle banden op de dorsale zijde kleine ringetjes, die hij het ouder 
worde n van het dier weer ve rdw ijn en. De vak ken, welke door de banden ontstaan, zijn weer onder
verdeeld in nuances van grijs, di e echter zeer geleidelijk in elkaar overgaan, met de lichtste tint ·in 
het midden van ieder vak. Bij zeer jeugdige exemplaren van minder dan 70 cm lengte is deze mid
delste strook haast wit. Van dergelijk opvallend mooie en sierlijke dieren is het op het eerste gezicht 
haast niet aan te nemen, dat ze werkelijk tot de soort cynodon behooren . 

Na enkele vervellingen verdwijnen de licht grijze kleuren en hebben exemplaren van ongeveer 
175 cm reeds een meer egaal lei grijze kleur. \Vanneer ze over de 2 meter lang zijn , is hierin reeds 
een· vage geel bruine kleur op te merken, welke het eerst aan de randen der schubben optreedt en 
gemakkelijk is waar te nemen bij het uitzetten van h et lichaam. 

Ondertusschen is het helder bruin meer donkerder geworden en hebben verschillende schubben 
zwarte randen, soms vlekken, gekregen; dit laatste zeer sterk in het staartgedeelte. De vroeger haast 
witte figuurtjes op dat lichaamsdeel zijn nu geel, welke kleur na iedere vervelling donkerder wordt. 

Bij een 3 meter lang exemplaar is van het vroegere, zoo mooie pakje al niets meer overgebleven. 
Nandjoeng-Djaja (Tjibatoe). C. P. ]. DE HAAS. 

Olifanten in gevangenschap - In dit tijdschrift zijn eenige artikelen verschenen, waarin de 
heer PIETERS beschrijft, h oe hij met eindelooze moeite en geduld de olifanten op Sumatra besloop en 
bespiedde, wat vaak niet zonder levensgevaar geschieden kon. Ik werd daaraan herinnerd, toen ik in 
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Februari j.l. het dierenpark Hellabrunn bij München bezocht. Daar stonden wij nl. óók op een gegeven 
oogenblik tegenover een kleine olifanten kudde, die vrij rondliep op een groot "Freiland n, niet omgeven 
door dikke tralies, doch slechts door een flinke, met beton bekJeede greppel, waar de dikhuiden niet 
overheen kunnen. De temperatuur was even onder het nulpunt, maar daar schenen deze bewoners 
der tropische wouden zich niets van aan te trekken . Evenmin als een kudde karbouwen , die wij elders 
rustig in de sneeuw zagen staan herkauwen! Voortdurend liepen de olifanten heen en weer door hun 
uitgestrekte verblijf, nu en dan een eindje voortglijdend over den vaak gladden, bevroren bodem. Er 
was in de eerste plaats een groote bul met lange slagtanden, voorts een 3- of 4-tal volwassen wijfjes, 
en dan nog wat jongere dieren. De kleinste hiervan was kennelijk de lieveling van het gezelschap. 
Maar ook den grooten bul scheen het goed te bevallen te midden van zijn harem. Uit alles bleek, dat 
de di eren geensz ins onverschillig waren: de eene vrijage volgde op de andere. Terwijl tot nu toe dan 
ook in de boeken vermeld moest worden, dat olifanten zich in .gevangenschap niet voortplanten, kan 
deze bewering thans niet langer volgehouden worden . In 1932 werd te Hellabrunn een jong olifantje 
geboren (hetzelfde, dat reeds boven vermeld werd) en men heeft goede hoop, dat er meer op komst 
zijn . Geduld is daarbij echter de boodschap, want de draagtijd duurt niet minder dan 22 maanden! 
Opgegeven wordt, dat olifanten na 8 à 10 jaren volwassen en geslachtsrijp zijn en een ·leeftijd van 
ongeveer 80 jaar bereiken. 

Tusscl1en de boven vermelde kudde Indische olifanten liepen ook een paar nog nie.t volwassen 
Afrikaansche olifanten, dadelijk te herkennen aan het pl a ttere, niet van twee bulten voorziene voor
hoofd, en de groote oorflap pen . Beide soorten verdragen elkaar blijk baar goed. 

Het leek mij wel aardig, deze Europeesche waarnemingen omtrent Indische dieren ook eens even 
in onze Tropische Natuur in hun vaderland bekend te maken. 

Naar mij later ter ooreis gekomen, is ook in den Dierentuin te Berlijn eens een jong olifantje gefokt. 
Seefeld (Tirol), Febr. 1934. H . C. DELSMAN. 

Insecten en bloemen. - Waar, zooals o.a. uit verschillende recente nummers van De Tropische 
Natuur blijkt, . het bezoek, dat door insecten aan bloemen wordt gebracht, een verschijnsel is, dat 
aandacht verd ient, zal de volgende waarneming wellicht belangstelling hebben. 

Op mijn erf worden de bloemen van Coslus speciasus SMITH regelmatig bezocht door de alge
meene, zwartglanzende, zwaar brommende en gaten in de balken onzer woningen borende houtbij , in 
het dagelijksch leven geheeten bangbar a en volgens KONINGSBERGER (.Java, Zoölogisch en Biolo
gisch") behoorende tot het geslacht Xy locopa, waarbij dan verder ons de boven mijne krachten gaande 
keus wordt ge laten. tusschen vier soorten , t.w. latipes, tenuiscapa, coerula en picli(rons. Het is bepaald 
een ve rmakelijk gezicht die bijen den als een valdeurtje de kelk geheel afsluitenden meeldraad te zien 
oplichten en er onder door kruipen, waarna de "poort" achter de bezoekster dicht valt, zoodat ze 
geheel en a l voor het oog verdwijnt, totdat na eenige oogenblikken het dikke achterlijf er weer onderuit 
en de bezitster ervan langzamerhand weer geheel te voorschijn komt, om dezelfde manoeuvre bij eene 
andere bloem te gaan herhalen. 

Ter voorkoming van misverstand meld ik hier even , dat deze observatie niet bepaald fonkelnieuw 
is: men kan het geheele geval o.a. reeds beschreven vinden in een artikel over den bovengenoemden 
Costus in aflev.ering 2 van den Ilen jaargang van De Tropische Natuur door V(AN) W(ELSUM). M aar 
sedert zijn twintig j a ren voorbijgegaan en wellicht zijn onder de jongere generatie van lezers van ons 
tijdschrift er no g wel, voor wie deze mededeelin g van nut is. 

De gedekte tafel.- Op het erf van een van mijn buurlui, vlak tegen de grens, s taan een aanta l 
exempla ren van een sierpalm, eenige meters hoog, waarvan ik door bemiddeling van Dr D . F. VAN 
SLOOTEN- wien ik daartoe materiaal had toegezonden- te weten ben gekomen, dat hij lui s tert naar 
den vriendelijk klinkenden naam Ptychosperma elegans BL. In HEYNE's "De Nuttige Planten" heb ik hem 
ni et terug kunnen vinden, zoodat ik tot de conclusie moet komen, dat hij in geen enkel opzicht nuttig 
is, a lthans niet voor den mensch. Doch des te meer is hij dat voor een groot aantal vogelsoorten. 

Aan die boamen groeien nl. ongeveer een halven meter lange trossen van kleine, ronde vruchtjes, 
die bij rijpheid, mooi rood gekleurd zijn. En blijkbaar sappig, want de vogels zijn er verzot op. In 
zoo'n tijd van rijp ooft zie ik soorten, die zich anders nooit in de buurt vertoonen, naast de alle
daagsche gaste n. 

Tot de laats te behoort b.v. de bijna nimmer ontbrekende tj eI oe k tj oe k (Py cnonotus goiavier 
analis HORSF.) , zoo vaak verward met zijn verwant, den koet i I a n g (Pycnonottts aurigaster aurigas
ter VIEILL. , die ook ·op de Ptychosperma-vruchtjes afkomt, doch, in onderscheid met hetgeen men wel 
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elders in stadstuinen waa rneemt, bij mij veel ze ld zamer is dan de eerstgenoemde, een verschijnsel , 
waarvoor ik tot heden tevergeefs eene verklaring zoek. De tj eI oe kt joe k komt in troepjes voor, 
en daarvan gaat er telkens netjes een op zijn beurt naar den tros om er een vruchtje af te halen. De, 
als gezegd, zeldzame koet i I a n g s daarentegen zijn bijna steeds gepaard. 

Vogels, die anders nooit naar hier afdwa len, doch vrij talrijk mogen worden genoemd in den 
tijd van rijpe palmvruchtjes, zijn de glansspreeuwen of tja m per I in g s (Aplonis panayensis slrigatus 
HoRSF.). Ik zag daarvan troepjes tot een aantal van negen stuks toe, waaronder verscheidene jonge, 
kenbaar aan de donkere vlekken op den vuilwitten buik. De felroode oogen van deze soort zij11 vooral 
karakteristiek. 

Een enkele maal zien wij ook den welbekenden grappenmaker, eveneens een spreeuw, bekend 
als ka Ie n g ma s (.-\,ethiopsar grandis javanicus CAB.). Deze soort komt meestal gepaard op het 
lekkers af. Daarentegen komen nu eens singel, dan weer getweeën de schitterend goudgele wielewalen 
( Oriolus cllinensis macufallls VIEILL ), die ook nooit lang blijven, doch na een paar van de versnaperingen 
tot zich genomen te hebben, zich weer uit de wieken maken. 

De bovengenoemde soorten hebben het bepaald op de vruchtjes begrepen, die men ze met 
duidelijk welbehagen kan zien doorzwelgen. Doch de palmen krijgen ook bezoek van andere vogels, 
die jacht maken op de, blijkbaar in de trossen talrijke, insecten . B.v. de welbekende kip as sa n, 
het waaierstaartje (I~hipidura javanica javanica SPARRM .) en soms de p r ie n dj a k (Prinia familiaris 
HoRSF.). Een heel enkelen keer een moeilijk te determineeren honingvogeltje en nog zeldzamer de 
eveneens tot die familie behoorende, gemakkelijk aan den langen sneb kenbaren spinnenjager A rach
notllera Iongirostro prillwilzi HART. Verder de tot dezelfde familie als de koet i 1 a n g en t j e 1 oe k
t joe k (Pycnonotidae) behoorende Aegithina tiphia scapu/al'is HORSF.), een in onze tuinen lang niet 
zeldzaam vogel tje, dat zich echter meest in het loof der hoornen ophoudt en daardoor wegens zijn 
dofgroene kleur en rustig gedrag weinig in het oog loopt. 

Ten slotte zag ik wel eens in dien Ptuchosperma verdwaald (want ik betrapte ze nooit op het 
snoepen van de vruchten) de beide bastaard-honingvogels Dicaeum trochileum lrochileum (SPARRM.) en 
D. sanguinolenlllm sanguinolenturn TEMM., de eerste het vaakst. Zouden deze wellicht de vruchtjes in 
de verte hebben aangezien voor die van Viscum, die hun voornaamste voer uitmaken en tot de 
verspreiding waarvan zij zoozeer bijdragen? ] . ÜLJVIER. 

BOEKAANKONDIGING 
6 . Th. Odijk. -Orchideeën. - Handleiding voor plantenliefhebbers en kweekers.]OH. ENSCHEDÉ 

en Zonen N. V., Haarlem.- f 3.90 (alleen geh.). 
Het boekje van den heer ÜDIJK is geschreven voor orchideeën-liefhebbers en-kweekers in Neder

land ; toch zal het zonder twijfel ook in Indië met belangstelling worden ontvangen . Hoewel ook 
ervaren kweekers er menigen nuttigen wenk in zullen aantrelfen, lijkt het mij in Indië vooral bij 
uitstek geschikt voor pas beginnende verzamelaars dezer belangwekkende planten en voor allen, die 
zich, wat het kweeken van orchideeën betreft, nog meer of .minder in de kinderschoenen bevinden; 
zij zullen zich door het opvolgen der vele zeer heldere en overzichtelijke raadgevingen en voorschriften 
voor velerlei teleurstellingen kunnen behoeden. Korte hoofdstukken over de groeiwijze der orchideeën, 
de natuurlijke omgeving, geographische verbreiding worden gevolgd door een meer uitgebreid en in 
verschillende onderdeelen gesplitst hoofdstuk over de kweekwijze en a ll es wat daarmee in verband 
staat. Ongeveer de helft van het 120 bladzijden tellende werkje wordt ingenomen door een lijst van 
soorten met korte beschrijvingen en enkele aanteekeningen, die voor de gebruikers van nut kunnen 
zijn. De schrijver heeft niet gestreefd naar volledigheid, maar deed uit de overtalrijke soorten een 
keuze, waarmee een aardige verzameling kan worden opgebouwd. Het is te waardeeren, dat ook een 
lans wordt gebroken voor de zg. "botanisch e orchideeën", de bescheiden, veelal kleinbloemige soorten , 
waaronder toch zooveel moois en merkwaardigs schui lt. Tot slot worden eenige bladzijden aan de 
hybriden gewijd. Het boek ziet er keurig verzorgd en aantrekkelijk uit en bevat talrijke zeer mooie 
en duidelijke atbeeldingen. Hoewel vergissingen en onjuistheden niet ontbreken, ben ik enan overtuigd, 
dat deze handleiding haar weg in Indië wel zal vinden en dat niemand haar onvoldaan zal terzijde leggen. 

J. J. s. 
Ter overname gevraagd tegen een schappelijke prijs de jaargangen 1918, 1919, 192(\ 1925 en 1928 

van De Trop. Nat. Aanbiedingen aan Dr. D. F. VAN SLOOTEN, Herbarium 's Lands Plantentuin, Buiten zorg. 


