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Over het oog loopt een witte streep, het voorhoofd en de onderdeelen zijn wit, 
de borst is soms grijs, meestal echter geheel wit. De lengte der vleugels is ongeveer 
13-14, de snavel 4 cm. De pooten zijn lichtgroen, de snavel is zwart, heel flauw 
naar boven omgebogen. Hij broedt in Centraal- en Zuid-Siberië, fn Turkestan en 
Oostwaarts tot in Mongolië. 

(Wordt vervolgd) A. HOOGERWERF. 

DE STERRENHEMEL IN JANUARI 

15 Sept. 
5 u. 

GELDIGHEID VAN DE KAARTJES: 

15 Oct. 15 Nov. IS Dec. 15 Jan. 
3 u. 1 u. 23 u. 21 u. 

15 Feb. 
19 u. 

Aan het begin van iedere maand gelden zij telkens één uur later, aan het einde één uur vroeger. 
MAANPHASEN. -E.K. lJan .;V.M. 9Jan.;L.K. 17Jan.;N.M.24Jan. ;E.K.31Jan. Totale 

Maan s verduistering op 9 Januari, in N . I. zichtbaar. 
DE PLANETEN. - MERCURIUS gaat halfweg de maand te half acht onder en komt nauwelijks voor 

waarneming in aanmerking. Op den 31sten staat de planeet in benedenste conjunctie. 
VENUS (R. K. 15.7, 16.9 en 18.3 resp. op 1, 16 en 31 Jan.) komt 's morgens tusschen 3 u. en half 

4 op en is als morgenster zichtbaar. 
MARS (R. K. 21.5, 22.2 en 23.0) gaat 's avonds te 8 u . 30 m. onder in het sterrenbeeld de Waterman. 
JUPITER (R. K. 16.7, 16 9 en 171 in de Schorpioen) komt op het begin der maand te 4 u. op, tegen 

het einde reeds te 2.4 u . en is even beneden Antarees te vinden. ln den nacht van 15 op 16 Jan. komen 
Venus en Jupiter in conjunctie. 

SATURNUS (R. K. 22.) tot 22 .8 in de Waterman) gaat onder in het begin en het eind der maand 
resp. te 10 u. en 8 u . 's avonds. In den nacht van 25 op 26 Januari komt de planeet op korten af
stand in conjunctie met MARS. 

Leersum. S. W. VISSER 

KORTE MEDEDEELINGEN 

Lochnera. - De welbekende Vinca of Lochnera rosea, wier 
verspreiding door mieren ik kortgeleden besprak (jg. 1934, p. 31-33), 
is in bloemkleur verre van uniform. Men heeft meerdere schakee
ringen tusschen roode en witte bloemen en zulke met een rood 
centrum. Ook de vorm der bloembladen is aan variatie onderhevig. 
In mijn tuin sloeg spontaan de variëteit op, die hiernaast is afgebeeld 
en die men als var. angusta zou kunnen onderscheiden. De bloem
blaadjes zijn bij deze variëteit smal en spits en de randen geheel vrij 
(links in de figuur), in tegenstelling met den normalen vorm, waar 
de breed spatelvormige, aan den top afgeronde, kroonslippen elkander 
met de randen overdekken of althans raken \rechts in de figuur). 

Lochnera rosea var. angusla .] VAN STEEN IS. 
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Schade aan kapok door eekhorens. - De informatie door Dr L . j. TOXOPEUS ingewonnen 
betreffende schade aan kapok, vermeld in de October-aflevering van De Tropische Natuur jg. 24 
(p. 176), kan ik voor Benkoelen beves
tigen. Op 1 September 1935 reed ik 
den bergweg Kroë - Liwa, toen -een 
hoogte van ongeveer 100 m boven zee 
bereikt hebbend,- mijn aandacht ge
trokken werd door een ; tweetal eekho
rens, welke onrijpe vruchten van een 
aan den ra nd van den weg staanden 
k apokboom openbeten, Zoo druk bezig 
waren zij, dat het niet moeilijk viel, een 
foto van het geval te maken, waarbij -
toevalligerwijze - nog een andere be
schadiger (?), een termietenkolonie, op 
dezelfde plaat werd afgebeeld. 

Nu eenmaal de aandacht hierop 
gevestigd was, vond ik de eekhoren
beschadiging ook rondom het plaatsje 
Benkoelen zelf en in de onderafdeeling 
Lais in de kuststreken; vermoedelijk is 
deze beschadiging algemeen. De aan
gevreten vruchten ontwikkelen zich niet 
verder; de schil verkleurt voor zijn tijd 
tot donkerbruin . 

In het boek van VAN BALEN staat 
deze eekhoren aangegeven als Sciurus 

Eekhorentje (Sciurus notatus) bovenin een kapokboom aan 
het werk; de kop is n aar beneden gericht (± midden op de 

foto) . Links een termietennest. 
Oe:oe Kroë, 1. IX. 1935 { (oio v. d. ~chr. 

notatus; de beschadiger is hier de meest algemeen voorkomende gewone badjin g, met geelbp.1ine 
zij streep. 

Benkoel en. F. Vf. RAPPARD. 

BOEKBESPREKING 
Chronica Botanica.- Vol. 1, 1935, 447 pp., geïll., uitgegeven door en verkrijgbaar bij Dr 

F. VERDOORN, Postbus 8, Leiden, Holland. Geb. portvrij f 15.-
Dit nieuwe jaarboek beoogt een o verzicht te geven van elk botanisch werk. in den wijdsten 

zin- dus ook van de toegepaste botanie - dat jaarlijks verschijnt. Cijfers spreken: het is geen geringe 
prestatie een overzicht te geven van wat er aan de ca 4000 bestaande botanische instituten door 
tusschen de 60000 en 70000 onderzoekers jaarlijks wordt gedaan en gepubli.ceerd. Het beoogt een zoo 
volledig mogelijke informatie-bron te zijn voor allen, die willen weten welke onderzoekingen er 
aan bepaalde instituten worden gedaan, welke onderzoekers d aar werkzaam zijn, welke tijdschriften 
er worden uitgegeven, welke publicaties verschijnen, welke de nieuwe aanwinsten zijn, welke reizen 
er werden gemaakt, enz. enz. Bovendien bevat het een almanak voor het komende jaar, waarin zijn 
opgenomen alle aankondigingen va n congressen, herdenkingen en andere actualiteiten. De verkorte 
jaarverslagen ûjn opgesteld op de diverse instituten zelve; bijna alle hebben ·bijgedragen. Onder het 
hoofd "Correspondence'' worden actualiteiten van algemeen belang, suggesties en meeningen . naar 
voren gebracht; het vormt een soort forum voor botanici. Voorts wordt een lijst gegeven van nieuwe 
botanische tijdschriften en van nieuwe adressen van botanici in aansluiting aan het Internationaal 
botanisch adresboek. Het werk heeft tevens een ideëel effect, doordat het zonder twijfel ertoe bijdraagt 
de botanici in enger contact met elkaar te brengen en van elkaars werk en plannen op de hoogte' te 
stellen; hetgeen o.a. vergemakkelijkt wordt doordat zoowel een index op de persoonsnamen als wel 
op .die der planten is sam·engesteld. Het keurig gebonden boek maakt een uitstekend verzoJ:gden 
indruk. Ook de komische zijde is vertegenwoordigd, nl. door een korte geïllustreerde geschiedenis 
van de botanie in Nederland. Ik kan dan ook geheel met Dr SJRKS instemmen als deze het in het 
Vakblad voor Biologen 1935, p. 210 warm aanbeveelt. Het is samengesteld uit Engelsche, Duitsche, 
Fransche en enkele Spaansche en Italiaansche stukjes. VAN STEENIS. 


