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KORTE , MEDEDEE·LIN6EN 

Typische kroonvorming bij Quercus. - Betrekkelijk zelden treft men in het landschap 
boomen aan, wiens kronen zich van jongsaf aan in alle richtingen konden ontwikkelen. En toch 

alleen onder deze om
standigheden kan een 
boom zich in zijn 
volle schoonheid ver
toonen . Hiernaast 
staat een foto van een 
Quercus bij den Pa
pandajan, ten W. van 
Tjikadjang (fig. 1). 
Men staatverwonderd 
voor het mechaniek, 
waarover de plant 
moet beschikken om 
een dergelijken vorm 
voort te brengen. Doch 
nog wonderlijker is 
hetgeen een Quercus 

Fig. 1. Fig. 2. produceerde aan een 
half. afgestorven boom 

(fig. 2). Links steekt nog een oude tak uit, die vol groote Loranthus- (of andere halfparasiet-) takken 
zit, terwijl rechts een zuiver bolvormige, secundaire kroon werd gevormd. Deze plant staat naast 
de garage van het bungalow-bedrijf Tjitèrè, Pengalengan. In de theetuinen van de ond. Malabar, aan 
den weg naar de fabriek, even voorbij bet boschje met het graf van BOSSCHA, staat een exemplaar 
waarvan de top is afgestorven, terwijl op ca 4 m boven den grond een eveneens bolvormige, secundaire 
kroon is ontstaan. 

Buitenzorg. A. THORENAAR. 

Wolkenval in de 
Zandzee.- De heer M. ] . 
VAN BENTHEM ]UTTING te 
Soerabaja zond mij de hier 
gereproduceerde uniek e 
foto's van een wolkenval 
in de Zandzee toe, die zoo 
fraai zijn, dat ik ze den 
lezers van dit tijdschrift niet 
wil onthouden. In fig. 1 
ziet men de koude wolken
nevel als een breede water
val over bet tamelijk vlak
ke, dijkvormige deel van 
den ringwal, die de Zandzee 
van den Tengger in het 
ZW. en z. afsluit, a ls het 
ware uitgestort, zooals de 
toestand 's morgens om 
7 uur was (einde Juli 1935). 
Deze foto werd genomen 
vanaf de helling in den 
hoek van de Roedjak, het 
begroeide Z.-deel van de 

Fig. 1. Wolkenval in de Zandzee ; G. Tengger, ZW.-helling, tusschen de 
Roedjak en Ngadisari, 7 u. v.m ., eind VII 1935. 

[{oio M. ]. van Benthem ]ttlling. 



. Zandzee, daar waar het 
pad naar de Smeroehoeve 
naar boven gaat. De 
ZO. moessonwind heeft 
in den nacht de koude ne
vels opgejaagd en deze 
zijn over den ringwal in 
de Zandzee gevallen. Als 
de morgenzon echter op 
de Zandzee komt te 
blakeren, wordt deze 
wolkensluier gaandeweg 
opgelost door opstijgen
de warme lucht, waarbij 
natuurlijk het onderste 
deel het eerst wordt 
aangetast. Dit is in fig. 2 
afgebeeld, genomen van
uit de Roedjak een half 
uur later, dus om ca 
half acht v.m. Op deze 
foto is tevens het ver-
schijnsel waar te nemen, 
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Fig. 2. Dezelfde wolkenval als in fig. 1, een half uur later. 
f foto M. ] . van Benthem ]uiting. 

dat de onderkant van den wolkensluier wordt opgeheven en dus gaat omkrullen. 

Salvinia.- In het overzicht der Ned.-Ind. soorten heb ik verzuimd aan te teekenen, dat Salvinia 
cucullata ROXB. behalve in Z.O. Azië, ook gevonden is bij de Swan River, Perth, ZW. Australië. 

Wie vindt Salvinia natans nu het eerst buiten Java? Het Herbarium houdt zich aanbevolen. 

VAN STEENIS. 

BELANGRIJKE MEDEDEELINGEN VAN HET HOOFDBESTUUR 

Ver~adering Hoofdbestuur.- Daar in verband met het 7de Ned.-Indisch Natuurwetenschap· 
pelijk Congres het geheele Hoofdbestuur voltallig te Batavia aanwezig was, werd van deze gelegen
heid gebruik gemaakt een bestuursvergadering te houden. Hierop werd, in verband met het feit, dat 
de uitgeversfirma VISSER & Co. zich bereid heeft verklaard de drukkosten voor De Tropische Natuur 
wederom te verlagen, met algemeene stemmen besloten met ingang van 1 januari 1936 de con tributie 
voor het Algemeen Lidmaatschap onzer Vereimiging te verlagen van ( 7.50 op (6.- per jaar, in de hoop, 
dat hierdoor, ·' alsmede door krachtige propaganda van de zijde der leden en afdeelingsbesturen, het 
ledental weer belangrijk moge toenemen. 

Nieuwe uit~aven der Vereeni~ing.- Met vreugde kan voorts melding gemaakt worden 
van het feit, dat de voortzetting van de serie boekjes uit de Bibliotheek onzer Vereeniging verzekerd is. 
Kan het boekje "Uit het leven der tropische vlinders" van de HH. DUPONT & SCHEEPMAKER in de 
eerste helft van 1936 worden tegemoet gezien, thans is het H .B. er ook in geslaagd den heer A. HOOGER
WERF te Buitenzorg bereid te vinden een overzicht samen te stellen over de Javaansche vogels, dat 
geïllustreerd zal worden met penteekeningen, en met fotomateriaal van den schrijver Wij zijn over
tuigd, dat met de uitgave .van deze twee deelen een lang gekoesterde wensch van velen in vervulling 
zal gaan, doch spreken tevens ·de· hoop uit, dat ieder krachtig zal meewerken het ledental aanzienlijk 
te ·vergrooten, ·daar de uitgave van dergelijke geïllustreerde boekjes ook in de toekomst geheel afhan
kèlijk is van de finantiëele draagkracht onzer Vereeniging. 

Vogelplaat.- Door de Nederlandsch-Indische Vereeniging tot Natuurbescherming is een 
gekleurde vogelplaat uitgegeven (formaat 100:60 cm), waarop een 14-tal Indische vogelsoorten op 
natuurlijke grootte is afgebeeld. Zooals indertijd reeds in De Tropische Natuur vermeld werd, ligt het 


