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Ondanks nauwkeurig speuren met de k~jker konden geen jongen geconstateerd 
worden, hetgeen overigens geen verbazing wekken kan, daar de kolonie op een 100 
meter hoogte in diepe richels van den loodrechten rotswand verblijf houdt. 

V er der werden gedurende dezen tocht langs de kust van het eiland verschi l
lende Rifreigers (Demiegretta sacra sacra), een Slangenbuizerd (Cuncuma leugaster, 
een paar Vischarenden (Spilornis cheela bido) en enkele Oeverloopertjes (Tringa 
hypoleucos) waargenomen. Midden op zee zagen we vele] an van Genten en enkele 
Sterns (Sterna bergii cristata). · 

Na aan de Oostzijde van het eiland uitgekeken te zijn, aanvaardden we den 
terugtocht. Het was bijna elf uur. Aanvankelijk was het op zee maar een saaie 
boet maar gelukkig voor den leider, die een wilde vaart voorspeld had, kwam 
allengs de Zuidenwind zijn belofte inlossen en scheerden tenslotte de ranke prauw
tjes als snelle vogels over het water. 

Tegen eenen werd in een enthousiaste stemming de zoetwaterbadplaats in 
het natuurmonument Poeger bereikt, waar na een verfrisschend bad iedereen 
uitgehongerd bleek te zijn, en de medegebrachte lunch duchtig aangesproken werd. 
"Tot verder naricht" van de deelnemers werd nog onder groote aandacht een 
hoogst interessant verslag over een tocht naar Noesa Bareeng uit het jaar 1880, 
dat welwillend door een van de leden afgestaan was, voorgelezen, waarop tegen 
2 uur de verdere terugtocht aanvaard werd. ]. G. KOOIMAN. 

R. VAN DER VEEN. 

BULBOPHYLLUM EN VLIE6EN 

Op blz. 21 van jaar
gang 27 schreef ik over 
het wipmechanisme in de 
bloemen van deze Orchi
dee. Het bleef bij een 
vermoeden en een aan
sporing tot de lezers om 
eens op te letten, welke 
dieren door de wip tegen 
de stempelzuil gegooid 
worden. Ik vernam nog 
niets. Toen ik in Augustus 
1939 teruggekom en was 
van vacantie, bleek mijn 
vermoeden juist geweest 
te zijn. Op een drietal 
min of meer uitgebloeide 
bloemen (andere waren 

Bulbophyllum Lobbii met gevange n vlieg. er niet) zaten vliegen 
foto v .d. schr.] met den rug aan de 
stempelzuil vastgeplakt. Het wipmechanisme had blijkbaar gewerkt, maar de 
vliegen hadden zich niet kunnen losrukken en waren gesneuveld. 
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In bloem a was het stuifmeelklompje weg en was de stempel niet bestoven. 
De eerste bezoeker had zich blijkbaar kunnen losrukken, maar één der volgende 
niet meer. Deze eerste bezoeker was vervolgens door een andere bloem (b) gevangen, 
waarbij het polliniurn keurig op den stempel werd afgezet. Ditmaal had de vlieg 
zich echter blijkbaar niet kunnen bevrijden. Dat bloem b geen vrucht had gezet, 
is te verklaren uit zelfsteriliteit. Dat het klompje op den stempel van een andere 
Orchidee-soort afkomstig zou zijn, is minder waarschijnlijk, gezien het uiterlijk. 

In bloem c (de eenige, die nog openstond) was ook de eerste de beste bezoeker 
blijvend vastgekleefd. De lip verkeerde bij het vinden in den rusttoestand (zie foto). 

De harmonie tusschen bloem en bestuiver is hier niet erg volmaakt. Mis
schien past een grootere vlieg beter bij de bloem. De gevonden vliegen waren 
gelijk, bruingeel van achterlijf, en ze hadden de grootte en het uiterlijk van een kamer
vlieg. Determinatie werd bernoeilijkt doordat de dieren reeds sterk verteerd waren.1) 

De aansporing tot waarnemen blijft bestaan, want er is nog veel uit te zoeken, 
bv. hoe en wanneer het losrukken plaats heeft en hoe de dieren zoo verteerd worden. 

Een kleine aanvulling van het in den aanvang genoemde stukje is nog noodig, 
nl. dat de binnenzijde van de bloem weliswaar een vrij gelen indruk maakt, doch 
wel degelijk fijne purperen strepen heeft, zooals dit bij een aasbloem of "vliegen
bloem" past. In 1939 waren deze strepen, zooals op de foto te zien is, bijzonder 
duidelijk. Op de binnenzijde van de lip waren fijne purperen stippen. Tenslotte 
moet de betiteling "geurloos" gewijzigd worden in "voor ons niet merkbaar geurend". 
Dat de vlieg een component van aasgeur er aan waarneemt, blijft mogelijk. 

Bandoeng. L. VAN DER PIJL. 
- -:7'"'::::---

1) Een van deze vliegen, door den auteur opgezonden, bleek een Anthomyide te zijn, wèlke was 
echter niet meer vast te stellen.- Red. 

IETS OVER HET GELIJKTIJDIG OPLICHTEN VAN VUURVLIEGEN 
Tijdens mijn nachtelijke krokodillenjachten op de riviermondingen en zeearmen 

aan de oostkust van Atjeh en ter oostkust van Sumatra, heb ik telkens en telkens 
kunnen genieten van de sprookjesachtige illuminatie der hoornen aan den water
kant. Deze illuminatiepracht wordt nog meer verhoogd tot iets tooverachtigs door 
het lichten van het water, veroorzaakt door de bewegingen van de prauw. Het 
schitterendst is dit natuurverschijnsel bij donkeren nacht en windstilte. Bij harden 
wind waaien- althans vallen-de vuurkevertjes van de hoornen af. Hiermede houdt 
het lichten weliswaar niet op, doch de regelmaat in het oplichten is dan eenigszins 
verstoord. Bij harden regen is van het lichten niets of slechts heel weinig te zien. 
Bij maanlicht is 't het schijnsel van de maan, dat de illuminatiepracht vermindert. 

Voor zoover ik heb kunnen waarnemen, maakt het op mij den indruk alsof 
deze Larnpyriden-illurninatie alleen voorkomt in een bepaald gedeelte van de kust, 
hetwelk samenvalt met het gebied van de nip a h-palrn. En op die strook langs 
waters en watertjes,- dus ook goten-, welke nog duidelijk den hoogen en lagen 
waterstand bij vloed en eb aangeven. 

Ofschoon de lichtkevertjes in het zooeven genoemde gebied in eiken boom 
en elke struik kunnen zitten, hebben zij toch een duidelijke voorliefde voor bepaalde 
hoornen. Bij voorkeur zitten ze in de hoornen, die het dichtst aan den waterkant 
staan. Van deze vlak aan het water staande hoornen hebben vooral Lumnitzera 


