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DE STERRENHEMEL IN MAART 

15 Mrt., 21 u. 
N 

STERRENGROOTTEN : O en 1 * ,2 -* ,3 + ,4 • ;veranderlijk o 

De kaartjes gelden op 1 Mrt. te 22 u. ; op den 1S-den te 21 u . en op den 31-sten te 20 u . en voorts op 
1S Nov. 1S Dec. 1S Jan. 1S Feb. 1S Mrt. 1S Apr. 

5 u. 3 u. 1 u . 23 u. 21 u. 19 u. 
Aan het begin van iedere maand gelden zij één uur later, aan het einde één uur vroeger. 
D E MAAN.-N.M. S Mrt.; E.K. 12 Mrt.; V. M. 20 Mrt.; L.K. 28 Mrt . ; 
DE PLANETEN. - MERCURIUS R. K. op 1 Mrt. 21.4; 1S Mrt. 22 .0; 31 Mrt. 23.2. Opkomst resp. 

4 u. SO m; 4 u. 27 m ; 4 u. 43 m. Grootste elongatie op den 15-den. De planeet is als morgenster 
goed waarneembaar. Zij komt op 22 Maart in conjunctie met SATURNUS. 

VENUS- R. K. op 1 Mrt. 9.3; op 1S Mrt. 1.3; op 31 Mrt. 2.S. Ondergang resp. 20 u. 3 m ; 20 u. 
1S m ; 20 u. 31 m. Fraaie avondster. 

MARS. - (R. K. op 15 Mrt 1S.4; opkomst te 22 u.) passeert op het einde der maand Spica. 
J UPITER- R. K. op lS Mrt. 1S.4; opkomst te 22 u; in de Weegschaal. 
SATURNUS.- ·- R. K. 22 4 ; opkomst 4 u. SS m. In de ochtendschemering dichtbij MERCURIUS. 

S. W. VISSER. 

KORTE MEDEDEELINGEN 

Slan~enbuizerd (Spilornis). - In de maag van een in de maand Juli 1934 geschoten 
slangenbuizerd ( S pilornis cheela bassa FoRST.), trof ik twee slangetjes aan, welke werden opgezonden 
naar · Dr F. KoPSTEIN, die zoo vriende lijk was mede te dee len, dat het hier twee bijna volwassen 
exemplaren van Ablabes baliodirus (BOIE) betrof, een soort, die in de recente literatuur Gongylosoma 
baliodeirum heet. Dr KoPSTEIN merkte omtrent deze s lang nog op, dat zij van de kustvlakte tot ca. 
SOOO voet boven zee voorkomt, echter waarschijnlijk nergens menigvuldig. De onderhavige slangen
buizerd werd geschoten op een thee-onderneming, ongeveer 1000 m boven zee gelegen. 

Garoet, Nov. 1934 F.J.A. 

Onderzoek naar de bekerfauna van Nepenthaceae op West-Borneo. - In jaargang 
1934 van dit tijdschrift werd op blz. 146 - 1S1 en blz . 1S7 - 163 het een en ander gepubliceerd over de 
bekerfauna v:m N epentllaceae op West-Borneo. Over de daar voorkomende Culiciden kon toen nog 
niets worden medegedeeld, daar ze nog niet op naam waren gebracht. Inmiddels echter is het 
materiaal door de vriendelijke tusschenkomst van Dr H . SCI-IMITZ gedetermineerd door DrS. L. BRUG 
(Nat. Hist. Maandblad, jaargang 1934 blz. 149 - 1SO). Het blijkt te bestaan uit de navolgende soorten: 
1) Uranota enia brevirostris in Nepenthes Ra(flesiana, 2) Tripleroides (Rachinotomuia) aranoides in N. 
ampu/laria en N, mimbilis, 3) Tripteroides uicinus in N. mirabilis, 4) larven van Armigeres brevitibia (?) 
in N. bicalcarata, N. ampullaria en N. Ra((lesiana, S) Culex (Lophoceratomyia) navalis in N. bica/carata 
en :V. l?.a((lesiana, 6) Culea: curtipalpis in N. mirabilis en N. gracilis. 

Heteren (G.), Holland. Dr C. FRANSSEN. 


