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phytische orchideeën groeien weer op de blokken, zcoals· een Bulbophyllum en A grostophyllum. Op· 
vallend is echter, dat Weinmannia Blumei in vele gezonde boompjes van 2 merer hoogte vcorkomen . 

Ergens nabij den top groeit, geheel onbereikbaar, een vele meters hooge boom. 
Het jonge bosch op den zandigen kraterbodem is veel verder gevorderd. Maar met de lava

pioniers is deze vegetatie niet te vergelijken. Misschien was de grond hier kort geleden nog maagdelijk, 
maar het was reeds grond. De gl a g ah (Saccharum) wildernis 1), die hier een pionierbedekking vormde, 
is bezig te verdwijnen. Op sommige plaatsen zijn de exemplaren van Ficus, Wendlandia, Saurauia en 
Weinmannia Blumei reeds verschillende meters hoog. 

Bandoeng, Juni 1940. L. VAN DER PIJL. 

1) Vermoedelijk is dit geen gl ag ah = Sacc/wrum spontaneurn geweest, doch evenals op den G. 
Goentoer: Neyrauc/ia maclagascariensis. Daar werd het ten onrechte voor Phragmites K01·ka gehouden. 
De laatste heeft holle halmen, de andere 2 grassen bezitten gevulde. Neyrawlia heeft echter een groene 
middennerf, terwijl die bij Saccharum bleek of wittig is -VAN STEENIS . 

KORTE MEDEDEELIN6EN 

Zosterops montana. -Op p . 95 van dezen jg. wordt dit brilvogeltje als een soort vermeld , 
.,die op West-Java ontbreekt". Naar aanleiding hiervan deel ik mede, dat Z. montana door mij op 
een tweetal excursies, in 1923 en 1938, werd aangetroffen op den Papandajan. Op 17 Febr. 1923 ver
zamelde ik daar 3 ex., welke zich in onze collectie bevinden. De soort is op den Papandajan echter 
veel minder algemeen, dan op den Tjeremè, den Slamet, den Sindoro, den Lawoe en de hooge 
bergen in 0 .-Java. 

Tot welk ras de Pa pandajan-vogels behooren, valt op grond van het door mij verzamelde
voor subspecifieke studie niet toereikende- materiaal nog niet met zekerheid te zeggen. 

N. B - Z. montana wordt reeds door KuRODA voor W.-Java opgegeven . In zijn werk "Birds of the 
Island of Java", ·vermeldt hij nl. op p. 127 {van dl. 1) onder Zosterops cl!lorates sindorensis (= Z. montana 
sindorensis): "1 saw this bird at Soekaboemi, W. Java (18. & 19. v. 1929), Wanasarie, 4,000 feet (19. v.) 
and Ngamplang (common, 21. v.) ." Het behoeft echter wel geen nader betoog, dat hier een verwarring 
heeft plaats gehad : KuRODA's waarnemingen hebben natuurlijk betrekking op het gewone tuin bril
vogeltje, Zosterops palpehrosa. M. BARTELS Jr. 

Herten in het Ten~~er-geber~te.-Naar aanleiding van een zinsnede in het artikel van den 
den heer A . C. V. VAN BEMMEL ' en diens echtgenoote in de Juni-aflevering van ons tijdschrift, luidende: 
.,De heer GISJUS stelt overigens pogingen in het werk om herten uit te pooten", vestigt de heer 
F. J. APPELMAN, opperhoutvester te Malang, de aandacht der Redactie en daarmede ook van onze 
lezers op het volgende. 

"De bedoelde opmerking is onjuist, aangezien de herten met veel moeite, zorgen en kosten door 
den Dienst van het Boschwezen zijn aangekocht, getransporteerd en verzorgd; de bemoeienis van den 
heer GISlUS bestaat s lechts in het geven van toestemming om de dieren voorloopig in de veekraal op 
te sluiten. De verzorging aldaar geschiedt ook steeds door personeel van het Boschwezen". 

Redactie. 

Spin en bij. - Naar aanleiding van het artikeltje van Dr TOXOPEUS onder dezen titel in D.T.N. 
29, 1940, blz. 69, zou ik gaarne het volgende wmen opmerken. Onder de afbeelding van de spin stond 
"Theridion spec." M.i. betreft het hier echter geen Theridion (kogelspinnetje), doch een "krabspin". Tot 
deze gcoep (fam. Thomisidae) behooren ook de z.g. Nepenthes-spinnen (Misumenops, Theridion en 
Thomisus spp.) en de bekende Misumena vatia uit Europa, welke laatste soort knalgeel van kleur is 
op boterbloem, wit of wit met roodbruine vlekken op madeliefjes (Bellis) en Chrysanthemum leucan
themum. Ik heb mij in Zwitserland vaak zelfvan deze kleur-camouflage van Misum ena kunnen overtuigen. 

M. BARTELS Jr. 


