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Bij Boenar was dat anders. Hoewel ik, na lezing van VAN DER PIJL's opmerkingen op p. 6, 
geloof, dat het nectar-puren uit Coslus-bloemen voor vele insecten een te omslachtige bezigheid is,
welke dan bovendien nog weinig of geen resultaat oplevert-, werden onze twee planten .bevlogen" door 
drie soorten bijen, die veel kleiner zijn dan Xylocopa, t.w. een Anthophora-soort van de zonata
groep, een Nomia striga ta, en een o van Lithurgus atratus, over welke laatste ik vroeger reeds 't een • 
en ander berichtte Czie D. T. N. 28, 1939 p. 193 - 201 fig. 1 -10). Ue eerste en de laatstgenoemde soort 
zag ik in de bloemen verdwijnen: het is dezen dus wèl gelukt onder de bladvormige, veerende meel
draad door te kruipen en zoodoende de openin g naar de nectarkamer te bereiken. Wat zich daar
binnen heeft afgespeeld valt natuurlijk niet met zekerheid te zeggen. Wel is het merkwaardig. dat juïst 
Anthophora en Litlwrgus een geweldig lange tong bezitten (resp . afgebeeld op p. 6 fig. 7, van jg. 14 
(1935) en p. 196 fig . 5 van jg. 28 (1 Q39), waarmede zij hoogstwaarschijnlijk de honing van Coslus zonder 
bijzondere inspanning hebben kunnen bereiken door, zittend in de "voorhof", de tong in den smalle 
spleetvormigen doorgang naar de nectarkamer te steken (zie fig. 2 op p . 6) 

De bewegelijke "dikkop-vlinders" (Hesperiiden) die zich ai en toe ook op de groote witte lip 
van de Coslus-bloemen neerzetten, kwamen zich daar waarschijnlijk alleen maar "zonnen", zooals ze 
dat overal op het omringend gebladerte deden. LJEFTINCK. 
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"Wild Life", waarvan wij twee afleveringen (June en Juli 1940) van den tweeden jaargang 
ontvingen, is een natuurhistorisch tijdschrift dat een vergelijking met het Amerikaarische "Natural 
History" glansrijk kan doorstaan, en dat uiteraard in Ned.-Indië meer belangstelling zal ondervinden 
dan laatstgenoemd periodiek omdat ons de Australische planten- en dierenwereld, waarmede wij in 
woord en beeld kennis maken, natuurlijk meer vertrouwd is dan de Amerikaansche. Zoo treffen wij 
er interessante artikelen in aan over de "Monarchs of the Mountains" de Eucalyptus-hoomen; ovrr 
de tropische fauna van Noordoost Australië, ,welke in menig opzicht zoo zeer overeenstemt met de 
dierenwereld van zuidelijk Nieuw Guinea; over vleermuizen en hun vlieg- en voedingsgewoonten 
("How to Eat an Apple Upside Down"), en zeer veel ander wetenswaardigs. 

Vele mooie foto's illustreeren de artikelen over de Australische ma Ie a-hoenders en over den 
mierenegel Echidna. Er is ook een maandelijksche rubriek: "Readers Price Snapshots", waaraan ieder 
amateur-fotograaf kan meedoen, mits foto's worden ingezonden die plant of dier in hun natuurlijke 
omgeving weergeven . Daar zijn niet de slechtste foto's uit het tijdschrift bij! Een zeer aantrekkelijk 
periodiek. LJEITINCK. 
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