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ONGEWONE NESTPLAATSEN 

Dat vogels van diverse pluimage de tabak op het veld vaak genoeg beschadigen, 
is een aan onze tabaksplanters welbekend feit. Deze schade is hier in Deli overigens 
nooit van veel beteekenis (in het Besoekische is dat soms anders) en ontstaat 

Fig. 1 . 

zoo te zeggen automatisch, 
als een vogel zich op een 
tabaksblad neerzet om te 
rusten, of om een insect 
weg te pikken en dan met 
haar klauwtjes door het 
zachte bladweefsel prikt. 
Heeft dit plaats bij een oud, 
reeds uitgegroeid blad, dan 
is dat niet zoo heel erg; bij 
een jong blad, dat nog in 
lengte en omvangtoenemen 
moet, zijn de gevolgen 
erger, want de gaatjes ne
men door den groei van 
het blad eveneens in om
vang toe. De vogels, die zich 
aan een dergelijke bladbe
schadiging van veldtabak 
schuldig maken, zijn ter 
Oostkust voornamelijk de 
volgende: Streptopelia chi
nensis tigrina (TEMM.), Pyc
nonotus goiavier personatus 
HUME (analis AUCT.), Cop
sychus saularis musicus 
(RAFFL.), Lanius schach 
benlet HORSF., Oriolus chi
nensis maculatus (VIEILL.) 
en Passer mantanus maloe
eensis DUBOIS. 

Kort geleden echter, demonstreerde de heer ]. K. LANTING, administrateur 
van de onderneming Deli Toewa, ons een geval van vogelschade aan gefermenteerde 
tabak, dat te curieus is om er niet eventjes de aandacht op te vestigen, óók van 
niet-tabakkers. Een musschenpaartje had nl. in de gaten gekregen, dat een stapel 
fermenteerende tabak toch eigenlijk best benut zou kunnen worden om er te 
broeden. En de daad bij het . .. gesjilp voegende, maakten die musschen hun nest 
in een paar bundels van de bovenste laag tabak, van een z. g. kerfstapeL 
Zooals fig. 1 laat zien, hebben de musschen uit de tabaksbundels net zooveel van 
het blad weggepikt, tot er een ondiepe komvormige holte gevormd was; dat 
vond het broedlustige vrouwtje al meer dan genoeg om er haar 2 eieren te 
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deponeeren. Van eenige opvulling met zacht materiaal was bij dit "nest" geen 
sprake. Evenmin bleek dit het geval te zijn bij een ander nest, dat een week 
later op Deli Toewa gevonden werd, thans in een zandbladstapeL De musschen 
hadden ditmaal meer schade aangericht, want ze hadden blijkbaar eerst een nest 
willen maken naast het definitieve nest, waarin nog maar één ei lag. Weer een i ge 
dagen later, bracht de heer LANTING nogmaals een paar bundels tabak mee (van 
een middenblad-stapel) met een musschennest, dat nu inderdaad meer recht op 
dien naam kon doen gelden (fig. 2). Dit nest- met 2 eieren, waarvan 1 zwaar 
bebroed -- lag 
gewoon los op 
de bundels; aan 
de bundels zelf 
viel niet de 
minste bescha
diging waar te 
nemen. 

Nu ik 
eenmaal zulke 
gevallen te zien 
gekregen heb, 
moet ik me er 
toch eigenlijk 
over verbazen, 
dat het niet 
vaker gebeurt, 
dat musschen 
hun nest bou
wen in fermen
teersta pels 1 ). 

Zoo'n stapel 
toch, blijft soms 
gedurende 3-4 
weken rustig 
staan en is van 

Fig. 2. 

boven afgedekt door matten. Een gaatje vinden onze pientere musschen wel altijd, 
waardoor ze onder de mat naar binnen kunnen kruipen. 

* * * 
Dat vogels in een tabaksplant- "tabaksboom" zeggen we hier in Deli-neste

len, behoort ongetwijfeld tot de allerhoogste uitzonderingen en dat is, voor wie 
de situatie in een met tabak beplante afdeeling kent, ook best te begrijpen. In 
het museum van het Deli Proefstation wordt echter een tabaksblad bewaard, 

1) Volgens nadere inlichtingen van den heer LANTING , heeft hij vroeger op de ond. Tandjong 
Djatti ook a l eens een musschennest in een fermenteerstapel gevonden. Op de ond. Deli Toewa 
werden in totaal 9 van zulke nesten ontdekt. 
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waaraan het nest van een snijdervogeltje (vermoedelijk Orthotomus sepium cineraceus 
BLYTH) hangt. Het is op de voor snijdervogeltjes zoo karakteristieke wijze beves
tigd aan het uiteinde van het blad, waarvan de beide randen eenigermate naar 
binnen (boven) zijn toegevouwen. Voor den bouw van het nest is overvloedig 
gebruik gemaakt van spinneweb en weefsel van spinnencocons, waardoor het 
nest een prachtig goudgroenen glans verkregen heeft. Waar en wanneer dit nest 
gevonden is, ben ik nog niet te weten kunnen komen. 
Medan, Augustus 1934. J.C. VAN DER MEER MOHR. 

DE STERRENHEMEL IN JANUARI 

De in den loopenden jaargang voltooide reeks sterrenkaartjes geeft ons een volledig beeld van 
den stand der sterren . Wanneer wij ze bekijken in de volgorde December- Mei, dan zien wij voor 
den 15den Januari den loop der sterren gedurende den gehelen nacht. Wij zien b.v. den Grooten 
Beer te 21 u in het ZO opkomen, hooger stijgen en te 3 u. zijn hoogsten stand in het N bereiken. 

De cijfers, die de Rechte Klimming aangeven, stellen ons nu verder in staat de pl aats der 
planeten op de ecliptica te vinden en hun beweging na te gaan. Het kaartje voor 15 Januari 21 u ., 
hierboven afgedrukt, leert ons b.v., dat alleen planeten met R. K. tusschen 23 en 10 dan zichtbaar 
kunnen zijn. 

Wij zullen ons dus kunnen beperken tot het verme lden van de R. K. der planeten. De bijzon
derheden, die volled igheidshalve gegeven zullen worden, kan men op de kaartjes in dezen jaargang 
zelf nagaan. Zij geven overigens slechts beelden met 2 uur verschil. Voor meer bijzonderheden moet 
verwezen worden naar de draaibare sterrenkaart van schrijver dezes (uitg. WOLTERS, Batavia), waar
aan ze ontleend zijn. 

De hier en in de volgende aflevering afgedrukte kaartjes gelden op 1 Januari te 22 u., op den 
15den te 21 u., op den 31sten te 20 u. en voorts op 

15 Sept. 15 Oct. 15 Nov. 15 Dec. 15 Jan. 15 Feb. 
5 u. 3 u . 1 u. 23 u. 21 u. 19 u. 

Aan het begin van iedere maand gelden zij telkens één uur later, aan het einde één uur vroeger. 
DE MAAN.- N.M. 5 Jan.; E.K. 12 Jan.; V.M. 19 j an.; L K. 28 Jan , 
Er heeft een totale maansverduistering plaats in den nacht van 19 op 20 Jan . Begin der eclips 

:21 u. 24 m. Java-tijd ; totaliteit 22 u. 34 m.- 0 u. 1 m ., einde 1 u 11 m . 
Van de 5 zons- en 3 maaneclipsen in 1935 is dit de eenige, die in 1\'ederla ndsch-lndië te zien is. 
DE PLANETEN.- MERCURIUS. R. K. 1 Jan. 18.7 ; 15 Jan . 20.4; 1 Feb. 22 .1. Ondergang op 15 Jan . 

18 u. 51 m.; 1 Feb. 19 u . 24 m. (grootste elongatie). Avondster in weinig gunstigen stand. 
VENUS. -R. K. 1 Jan. 19.5; 15 Jan. 20.7; 1 Feb. 22 . 1. Ondergang 15 Jan. 19 u 8 m. ; 1 Feb. 19 u . 

25 m . Avondster in weinig gunstigen stand . Op 26 Jan komen VENUS en MERCURIUS in conjunctie. 
MARS.- R. K . 15 Jan . 13.0; komt tegen middernacht op. Vgl. de kaartjes voor 15 Feb. en 15 

.Maart. MARS passeert op het einde der maand Spica in de Maagd (R. K. 13.3). De beweging van M ARS 
is in J an tot Maart door vergelijking met Spica goed te volgen. 

JUPITER (R. K. 15 . 1) komt eerst in den nanacht te 2 u. op . 
SATURNUS (R. K. 22.0) gaat reeds in den vooravond te 22 u. onder (vgl. de kaartjes van 15 Dec . 

en 15 Jan.). Op 31 Jan. komt de planeet achtereenvolge ns in conjunctie met MERCURIUS en VENUS. 
S. W . VISSER. 


