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DE STERRENHEMEL. IN OCTOBER 

15 Oct., 21 
N 

GELDIGI-lEID DER KAARTJES: 

1S Juni IS Juli IS Aug. 15 Sept. 1S Oct. 1S Nov. 
s u. 3 u. 1 u. 23 u. 21 u . 19 u . 

MAANPHASEN: - V.M. Oct.; L.K. 7 Oct ; N. M, 1S Oct.; E. K. 23 Oct.; V. 30 Oct. 
PLANETEN.- MERCURIUS is weer morgenster geworden, komt op den 16den in grootste weste· 

lijke elonga tie, maar komt pas te 4.7 u. op.- VENUS, avondster, gaat halfweg de maand te 19.6 u. 
onder en is nog weinig geschikt voor de waarneming. - MARS (R. K. 10.3, 10.9, 11.S resp. op 1,1S en 
31 Oct. , van de Leeuw naar de Maagd loopende) komt ongeveer 3 u. op en is alleen in den nanacht 
te zien .- J UPITER (R. K . 17.0 tot 17.3 en weer op we~ naar de Schutter), is in den voornacht te zien ; 
ondergang 21 .7 u . op den 16den.- SATURNUS (R. K. 23.3) is goed voor de waarneming geschikt in de 
eerste helft van den nacht (ondergang 3.6 u . op 16 Oct.) . 

Leersum. S. W . VISSER. 

KORTE MEDEDEELIN6 
Een aanval van Apis dorsata F. - De hierbij gestuurde bijen of wespen hebben ons leven 

bedreigd. Wij konden dit redden door eerst- onder heftige aanvallen door- gras aan te steken en 
bescherming te zoeken in den rook. Van die plaats uit bereikten wij in draf een halfdroge ,rivier- . 
b edding, w .urin enkele waterpoeltjes stonden . Beschut onder een vrij dichte begroeiïng, kropen wij 
tot onzen nek in deze poeltjes weg, maar toen we er na verloop van tijd weer uit kropen , begonnen 
de aanvallen opnieuw, waarbij vooral het gezicht doelwit was. Ook een kwartier rustig zitten had 
weinig uitwerking. Twee uur bleven wij in dien toestand, tot we eindelijk, een paar honderd meter 
van de rivierbedding verwijderd,- onder dekking van struikgewas over den grond kruipend - de 
beesten kwijt raakten. 

De aanval had plaats op de W-helling van den G. Kaba op ca 1SOO m hoogte, op de grens van 
bosch begroeiïng en kaal terrein. De dieren hebben een gele of geelbruine ring om het achterlijf. De 
mantri liep ongeveer 160 steken op, waarvan de uitwerking als volgt was: het gezicht zwol op en 
ofschoon dienzelfden middag nog een injectie in het ziekenhuis werd toegediend, had hij vrij hevige 
temperatuursverhooging (39o). Mijn vrouw h ad op dit tochtje, dat bedoeld was als een kleine tournée 
(een grensinspec tie van misschien 2 uur loopen), ca 110 s teken opgeloopen, en bij haar vertoonden 
zich dezelfde verschijnselen, waarbij ook brakingen optraden. Dr VAN WAARDENBURG (Ziekenhuis 
Waringin Tiga, Benkoelen) gaf haar een injectie om hartwerking te stimuleeren . Op mijzelf hebben 
de steken bijna geen invloed gehad; zij lieten- behalve de angel, die in de huid bleef steken- geen 
spoor achter. Het vergif schijnt dus wel verschillende werking te vertoonen. Het spreekt vanzelf, 
dat ik slechts in staat was een paar exx. op te sturen, die in kieeren en haren waren blijven hangen. 
H<!t nest is den volgenden dag uitgebrand, maar ik kreeg geen duidelijk bericht of het in den grond 
of in den plantengroei was bevestigd. De aanvallen hadden ook gedurende een Hinken regenbui plaats. 

Benkoelen F. W. RAPPARD. 

Deze soort bleek Apis dorsaw , de groote Indische honingbij, te zijn. Ofschoon het bekend is, 
dat honingbijen in het algemeen zeer agressief kunnen optreden in den zwermtijd, is dit o.i . toch 
wel een bijzonder hardnekki ge en verwoede aa nval gewee~t! Het nest zal wel e1 ger;s in de naaste 
o .ngeving aan een boomtak gehangen hebben Red. 


