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DE STERRENHEMEL IN MAART 

15 Mrt., 21 u. 
N 

ZIO ZW 

STERRENGROOTTEN : 0 en 1 * ,2 .lk ,3 + ,4 • ;veranderlijk o 

15 Nov. 
5 u. 

GELDIGHEID DER STERRENKAARTJES: 

15 Dec. 
3 u. 

15 jan. 
1 u. 

15 Febr. 
23 u . 

15 Mrt. 
21 u. 

15 Apr. 
19 u . 

Aan het begin der maand gelden zij één uur later, op het einde één uur vroeger. 
MAANPHASEN.- L K. 1 Mrt; N.M. 9 Mrt; E.K. 17 Mrt; V. M. 24 l\1rt; L.K. 30 Mrt. 
PLANETEN. -MERCURIUS, op den 15den in onderste conjunctie met de zon, wordt nadien mor· 

genster. De planeet komt op het einde der maand vóór vij~en op. 
De andere planeten staan nog in den vooravond in het westen. jUPITER gaat op den 16den te 

19.4 u. onder en wordt tegen het einde der maand onzichtbaar. De volgorde van ondergang van de 
anderen is : SATURNUS te 20 3 u., VENUS te 20.8 u. en MARS te 21.5 u. 

De Bilt. S. W. VISSER . 

KORTE MEDEDEELtNOEN 

Een zeldzame trekvo~el.- Op 12 November 1939 schoten de heeren J. E. en M . A. 
LI EFTI NCK te Soengei Boentoe, aan de Noordkus t van W. Java, een exemplaar van de Drieteenige 
Strandlooper, Crocethia al ba (PALL.) (Ca lidris 
arenaria (L )). Nu is dat op Java een w•nter
gas t, di e de vermelding m.i . wel waard is. 
In de lijst van BARTELS en STRESEMANN 
(Treubia XI, 1929, p. 100) staat vermeld "3 Ex. 
mit Fundortsangabe " Java " im Leidener 
Museum" Nadien is in 1935 de heer BOUMA 
er inderdaad in geslaagd op Java enkele 
exemplaren te bemachtigen, waarvan er een 
welwillend a"n de collectie van het Zoölogisch 
Museum te Buitenzorg werd afgestaan. Andere 
gevallen zijn misschien wel bekend, doch naar 
mijn weten niet gepubliceerd. 

De Drieteenige Strandlooper is in Hol
land van Augustus t.ot Mei een gewone ver
schijning. In September kan men daar zelfs 
enorme vl uchten waarnemen. In November Fig. 1 . Crocethia alba (PALL ) X 1/2-

trekt een gedeelte door om in April en Mei terug te keeren. Hij biOedt volgens Prof. VAN OORT op 
Spitsbergen, de Siberische kust, en in Noord Amerika van Alaska tot Groenland. In den winter trekt 
hij Zuidelijk tot Zuid Afrika, Australië en het Zuiden van Zuid Amerika. 

In Oost Azië komt hij gedurende de trek veelvuldig voor aan de kust van China, zelden in 
Fransch Indo-China, Burma en het Oostelijk deel van Britsch Indië, terwijl van de Philippijnen, Borneo 
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en C'lristrn""Ls Island slechts enkele exemplaren bekend z1jn. Op Malakka werd hij maar éénmaal 
aangetroffen . Van ::,iam en Sumatra is de: e soort tot dusver nog niet vermeld. 

Nu is het merkwaardig, dat het eenige exemplaar van M olakka, evenals de door Bü{ MA ver
zamelde vogels, in 1935 werd geschoten. Dat zou zeer misschien op een invasie van dat jaar iu onze 
richting kunnen wijzen. Va, daar dat het mij wel de moeite waard leek deze vo~dst te vermelden en 
een korte beschrijving te laten volgen, terwijl een afbeelding hierbij is gevoegd. Vogelliefhebbers 
willen dan misschien deze soort eens in de gaten houder ! 

In de hand is ons Drieteentje gemakkeilijk te herkennen door, zooals zijn IIollandsche naam 
reeds aanduidt, het ontbreken van de achterteen . In het wintelkleed (zit· fig. ) 7ij n vo01hoold , teugels , 
streep boven het oog, voorhals, zijhals, borst en buik wit. De gehetle bovrnzijde is licht gram~ gdjs 
met smalle donkerbruine schachtstrepen op de veeren, die bovendien een smal! en , gri.iswitten eindzoom 
dragen. Kleine bovenvleugeldek veeten zwartbruin met smalle vaalgrijze zocrr:en, slllpfH m n bJUin
zwart, binnenvlag licht bruingrijs, schacht tot bijna aan de punt wit. Staartpennen grijsbruin met 
witachtige schachten en witachtigen zoom, behalve het middt>lste paar dat donke1bruin is met bruin
zwarte punten en geelwitten zoom, en het buitenste p;;ar dat wit mPt lichtgrijbbruin gewolkt is . 

Maten: vleugel 118-129 staart 52-58, snavel 21-26, loopbeen 24-26 mm. Algemeeneindruk een 
zeer licht gekleurd strandloop~rtje. 

Het exempLtar, dat de heeren LIEFTINCK verzamelden, draagt nog sporen van het jeugdkleed• 
op de rugzijde in den vorm van een aantal zwarte veertjes met geelwitten tot wittrn ze om ol vielken 
langs de zijranden, en een donkere stuit. Dit is dus blijkbaar een vogel van het ee1ste jaar. 

A. C. V. VAN BEMMEL. 

Een nieuwe Cuscuta (duivels-naaigaren) op Java.- In jaargang 23 (1934) heb ik in een 
tabel voor bladgroenlooze Phanetogamen (p. 51) van het geslacht Cuscuta 3 soorten genoemd. Daar 
is thans een 'Ie soort bijgekomen, die ik abusievelijk het eerst heb gesignaleerd onder den naam 
C. a•tstralis (jg. 24, 1935, p. 19), voorzoover dat betreft het materia;;l uit de kina-aanplant bij Tjikènère 
boven Tjiandjoer, verzameld door Ir G A. HEUBEL. Het is bij de monographische bewerking van de 
Convolvulaceae aan Dr S.J. VAN OosTSTROOM gebleken (Blumea 3, 1938, p. 64-69), dat dit een 4e 
soort betreft, nl. Cuscuta campestris YUNCK., voordien nog niet in Ned. Indië geïmporteerd. Ik metkte 
trouwens zelf al op, dat de vindplaats (op ca 1000 m b. z.) abnormaal hoog was voor C. attslralis, met 
welke soort ik haar identificeerde, daar die slechts tot 400 m gevonden was. Thans kreeg ik eind 
Dec. J939 van Dr L. VAN DER PIJL nieuw materiaal van een 2e vindplaats van C. campes1ris, die hij 
te Pengalengan op de Onderneming Taloen, ca 1600 m. b . z., aantrof, woekerend op Crotalaria 
usaramoensis. Het zaad van deze plant was betrokken van de Zeeuwsche Zaadhandel te Bandoeng. 

Cuscuta campestris is volgens VAN OOSTSTROOM inheemsch in Noord Amerika, doch heeft zich 
vandaar uit verspreid naar Zuid Amerika, Europa, Z. Afrika, China, Japan, Australië en Polynesië. 

De 4 Indische Cuscuta-soorten kunnen volgens VAN OoSTSTROOM gemak kelijk als volgt uit 
elkaar gehouden worden: 

1. Stijlen 2. 2. 
Stijl 1. . 3. 

2. Kroonslippen stomp. Kelkslippen elkaar niet met hun randen overdekkend, kroonschubben 
kort, diep 2 sp letig, met weinig wimpers. Op Java tusschen10 en 400 m b.z. C. austrulis R . ER. 

Kroonslippen spits. Kelkslippen elkaar met de randen aan de voet eenigszins o verdekkend. 
Kroonschubben eivormig, niet 2-spletig, met talrijke wimpers. Op J ava tusschen 1000 en 1600 
m b. z. C. campes1ris YUNCK. 

3. Stijl langer dan de stempels. Kroonbuis even lang als de slippen. Kroonschubben in den vorm 
van smalle vleugels. Asembagoes, op 10 m b z. C. lim01ensis ENGELM . 

Stijl korter dan de verlengde stempels. Kroonbuis 21/,-3 maal zoo lang als de kroonslippen. 
Kroonschubben eivormig tot langwerpig, met talrijke wimpers. Midden- en Oost Java , 1600-
2700 m. . (;, re(lexa RoxB. 

VAN STEENIS. 

GEVRAAGD 
De Tropische Natuur, jg. 24 (1935), afl. 1/ m 6, en jg. 26 (1937), afl. 7 t/m 12 inclusief index, 
Aanbiedingen aan : B. VAN DER LEEUW, Ngadisimostraat 19, Kediri. 


