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Wat de besprekingen ter Algemeene Vergadering betreft, kan nog het volgende worden gereleveerd. 
De Voorzitter der Afd. Malang, de heer SPANJAARD, stelt voor de indertijd in opdrachtvan Dr DELSMAN 
voor de Vereeniging geteekende vogelplaten individueel aan de leden te verkoopen tegen een zeer 
matigen prijs, overeenkomende met een totaal bedrag van f 150,-. Hiertoe wordt besloten, nadat de 
heer SPANJAARD had verzocht de platen eerst naar Malang te doen zenden. Door eenige leden, inzonder
heid door leden der Afd. Kediri en Tjepoe, is bezwaar gemaakt tegen het feit, dat De Tropische Natuur, 
alsmede de boekjes welke door de Vereeniging worden uitgegeven, een onevenredig groot deel van 
de gelden zouden opeischen, i. c. dat hierdoor het lidmaatschap noodeloos duur zou zijn, dit laatste 
in verband met een zekere "concurrentie" door plaatselijke excursie-clubs aangedaan. Van de zijde 
van het Hoofdbestuur wordt er nogmaals op gewezen, dat juist de geregelde uitgaven der Vereeniging 
als haar belangrijkste taak moet worden beschouwd. Van een eventueel facultatief abonnement op 
De Tropische Natuur kan om vele redenen nimmer sprake zijn, daar het tijdschrift steeds een hechte 
band heeft gevormd tusschen de leden; zou deze door het niet verplicht stellen van een abonnement 
op De Tropische Natuur, verbroken worden, dan kan men gerust aannemen, dat het begin eener alge
heele afbraak van de Vereenigmg niet ver meer verwijderd is. Met algemeene instemming wordt dan 
ook besloten dit punt verder geheel te laten rusten. 

Nadat het Hoofdbestuur heeft voorgesteld telegrafisch zijn gelukwensch te zenden aan Dr C.A. 
BACKER met diens eerepromotie, worden de plannen met het oog op het a.s. 25-jarig bestaan der 
Vereeniging in geanimeerd debat besproken, waarna de Voorziter te 1.30 n.m. de vergadering sluit. 

Mutatie Hoofdbestuur.- In verband met het verlof van den heer· Dr J. H. COERT te Soerabaia, 
heeft de beer W . H. SPANJAARD Voorzitter der afd. Malang zich bereid verklaard de functie van 
Onder-Voorzitter waar te nemen gedurende den tijd, dat de heer CoERT met verlof is. HU zal dan tevens 
in de gelegenheid zijn zoo noodig de belangen der Afdeelingen in 0. Java te behartigen. 

UIT DE AFDEELINGEN 
Afdeeling Buitenzorg.- Op 4 Juli werd met 13 personen een excursie gemaakt naar de 

klipzwaluw- en vleermuizen-grot Goeha Gadjah, waarover Dr J. G. B. BEUMÉE in jg. 8, 1919, blz. 96-98 
van De Trop. Natuur al heeft bericht, en naar welk artikel voor bijzonderheden verwezen wordt. 

Van Buitenzorg, en ook van Batavia uit, kan men deze bijzonder interessante plek gemakkelijk 
bereiken, waartoe men vooraf aan den Hoofdadministrateur van de Michiels-Arnold-Landen te Tji
leungsi vergunning dient te vragen. 

Het beste is, indien men 's middags den tocht om ca 3-4 uur begint, een namiddagexcursie dus. 
Men rijdt via Tjibinoeng naar Tjiteureup, en slaat daar bij het groote bord "Onderneming Hambalang" 
zijwaarts af, waarna men recht toe recht aan nog een 10 minuten doorrijdt, tot waar de weg rechtuit 
bij enkele warongs doodloopt en op welk punt een rechter zijweg stijgend naar de rubberfabriek 
leidt. Op dat punt chartert men een koelie bij de warongs en draagt dezen op "teroes djalan Goeha 
Gadja", welke men dan van daaruit na ca 3 kwartier loopen, bereiken kan. Aanvankelijk leidt de 
weg door een rubbertuin, waar plaatselijk de grond dicht bezet is met rubber-kiemplanten, die zoo 
dicht staan als "haren op den hond". Tegen de tamelijk sterke afspoeling op deze gronden heeft men 
vrijwel bij alle rubberhoornen den grond wat afgestoken en platformpjes gemaakt. afgesloten door 
een korte pagger van levende takjes. Al dalende komt men aan een tamelijk breede kali, de Tjileungsi. 
die doorwaad moet worden ; het water komt op de diepste plaatsen ongeveer tot de knieën. Dan gaat 
het door een klein sawah-complexje en verder over wat modderige paadjes iets stijgend door kam
pongterrein. Bij den kali-overgang dient men te letten op de verschillende aardlagen, die daar bloot 
komen. Men ziet de oude tertiaire kleisteenlaag, waarin VERBEEK en FENNEMA fossiele bladafdrukken 
hebben gevonden; men ziet voorts reeds de eerste kalkrotsen en in de kali de vulkanische andesiet
rolsteenen, die, hetzij door het water, hetzij door voormalige lahars, naar beneden gebracht zijn. 

Om 6 uur ziet men reeds de klipzwaluwen hier en daar rondvliegen; naarmate het donkerder 
wordt, vereenigen ze zich meer en meer tot een zwerm, die a ls maar boven de grot rondzwermt. 
Tegen kwart voor 7 heeft de zwerm zich zóó sterk verdicht, dat men vanaf den grotingang alleen 
maar vogels ziet, die den hemel verduisteren. Inmiddels komen de vleermuizen even na 6 uur reeds 
als een stroom uitvliegen. Na 6.45 begint nu de massale intrêe van de zwaluwen, die als "rijpe vruchten 
van een boom" naar binnen, in den loodrechten, ca 30 m diepen koker vallen. Men hoort daarbij een 
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eigenaardig gegons, door de sterke luchtbeweging. Aan de smalle gleufvormige zijde van de grot 
komen de vleermuizen in drommen naar buiten en aan de breede zijde van den koker vallen de 
salanganen bij nog dichter drommen naar beneden. Hierdoor ontstaat een sterke luchtcirculatie, die 
zich niet alleen uit in het heen en weer bewegen van de varens en andere planten, die den wand 
van den koker bekleeden, doch in een luchtstroom, die men zelfs gemakkelijk met de hand kan voelen. 
Te ca 7 uur is het feest afgeloopen, a l komen ook daarna · nog steeds vleermuizen naar buiten. De 
luchtbeweging veroorzaakt zonder twijfel een luchtverversching van de door ammoniak en andere 
sterk riekende stoffen bezwangerde lucht in de onderaardsche tunnels en gewelven. Een erg frissche 
slaapgelegenheid zal het toch wel niet worden, want er moet daar beneden een enorme hoeveelheid 
vleermuizen- en salanganen-mest opgetast liggen. 

De grotten worden dus doorloopend geoccupeerd, overdag door slapende vleermuizen, 's nachts 
door slapende salangangen. 

De grot wordt door een pagger .omgeven, doch de wakers hebben altijd dubbele ladders, waardoor 
men over den pagger heen kan klimmen. Voorts verdient het aanbeveling naar den sleutel van de kist 
te vragen, daar in die kist de oogst van de geplukte nestjes wordt bewaard. Deze zijn bijeengebonden 
in bundels van 100, die tezamen 1 kati wegen. Daar er ca 40 pikol per jaar wordt geoogst, zijn 
!;lat jaarlijks 400000 nestjes. Er wordt 4 maal per jaar geoogst, dus bedraagt iedere oogst 100000 nesten. 

Men zorge "flashlights" bij zich te hebben voor den terugweg. Of, wat beter is (daar het meer 
licht geeft), men drage van te voren een der omwonenden op voor ieder een fakkel gereed te maken ; 
deze bestaat uit een bamboekoker met een beetje petroleum en is aan het uiteinde afgesloten door 
een in de petroleum gedrenkte prop oude lappen. 

Een aardige en gemakkelijke avondexcursie, waarbij men op den terugweg wat te denken heeft 
gekregen over de problemen, die zich daar in die grotten op biologisch gebied afspelen. Immers, 
waarom verzamelen zich al die salanganen tot een groote zwerm voor ze hun slaapsteden betrekken, 
hoe leeren die jonge slanganen in het donker vliegen, enz., vraagstukken, die grootendeels nog niet 
opgelost zijn. v. ST. 

BOEKBESPREKINGEN 
C. SCHRÖTER, Flora des Südens. - Südliches Tessin, Graubünden und oberitalienisches 

Seen-Gebiet. Rascher Verlag, Zürich und Leipzig. 1936. 151 blz., 72 platen (waarvan 32 gekleurd) en 
59 tekstfig.-RM. 9 60. 

Een bijzonder aardig boekje met kleurige teekeningen en keurige foto's van wilde en gekweekte 
planten over de flora van "die sonnige Veranda des Schweizerlandes" waar zoovele Indischgasten een 
deel van hun verlof doorbrengen. Veel meer dan bij de algemeen bekende "Taschenflora" van den
zelfden schrijver het geval is, is hier een gecomprimeerde, zeer lezenswaardige tekst bijgevoegd, evenals 
ook aparte beschrijvingen van verschillende plekken in Noord Italië en Zuid Zwitserland. 

M. A. H.A. Magazine: The official organ of the Malayan-Agri-Horticultural Association and 
of the Selangor Gardening Society. Vol. 3-6, 1933-1936. Uitgegeven door den Botanischen Tuin in 
Singapore; prijs per jaargang Str. $ 1.20 (4 afleveringen). Ieder deel ca 180-200 blz . 

Dit spotgoedkoope, keurig uitgevoerde, aardige tijdschrift verdient hier een aankondiging, al 
beweegt het zich grootendeels op land- en tuinbouwkundig gebied, want men kan er talrijke gegevens 
in vinden over sierplanten, die ons in Ned. Indië ook bijzonder interesseeren. Bovendien staat het 
onder uitnemende leiding, zoodat de populaire inhoud betrouwbaar is. Uit den inhoud van de laatste 
4 deeleO: (van deel 6, 1936, zijn 2 afl. verschenen) noemen wij bv., om een indruk te geven: nieuwe 
sierplanten (HOLTTUM), insectenplagen van sierplanten (MILLER), kweeken van groenten in de bergen 
(BANFIELD), gebrande aarde (HENDERSON), aanleg van tuinen (FLIPPANCE). Coniferen (HOLTTUM), weg
hoomen (FLIPPANCE), kweeken van paddestoelen (BAKER), tabel voor de soorten van het geslacht 
Cassia (CORNER), hybriden van Canna (PESTANA), pleidooi voor het kweeken van inheemsche planten 
(HOLTTUM), het geslacht Chonemorpha (FURTADO), orchideeën-cultuur in de tropen (PARSONS), enz. enz. 
Het tijdschrift, dat in het Maleische Schiereiland bij planters en kleine landbouwers een groote popu
lariteit . geniet, kan, hoewel de inhoud natuurlijk geheel in de Engelsche taal gesteld is, zeer zeker 
worden aanbevolen. 

VAN STEENIS. 


