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naar den voedsel boom, maar in den omtrek, vanwaar de drongo opereerde, steeds 
van boom tot boom vlogen, tot ze zijn boom hadden gepasseerd, want de aanvallen 
geschiedden uitsluitend in de lucht en zoodra ze in een boom vlogen hielden die op . 

Tenslotte nog iets over 't duet van dit paar vogels. Niet altijd klonk het 
bekende 2-syllabige geluid, soms was 't ook weleens 3-syllabig. Ook antwoordde 
't vrouwtje, terwijl ze zich in 't nesthol bevond op de roep van 't mannetje al in 
de eerste weken van haar opsluiting, dus lang voordat ze uitbrak, 

De Giesting. J. CH. HETHARIA. 

15 Aug. 
5 u. 

DE STERRENHEMEL IN DECEMBER 

GELDIGI-lEID DER STERRENKAARTJES; 

15 Sept. 
3 u. 

15 Oct. 
I u. 

15 Nov. 
23 u. 

15 Dec. 
21 u. 

IS Jan . 
19 u . 

Aan het begin der maand gelden zij één uur later, op het einde één uur vroeger. 
MAANPHASEN.- V.M. 3 Dec.; L . K. 12 Dec. ; N .M. 18 Dec. ; E.K. 25 Dec.; V.M. 2 Jan. 1942. 
PLANETEN. - M ERCURIUS, op 22 Dec. in bovenste conjunctie, is de geheele maand vrijwel niet te zien. 
VENUS is in deze maand een fraaie avondster (grootste helderheid op den 29en). Ondergang 

21 ,2 u . tot 20.7 u. Zij staat in de Steenbok (R. K. I 9,9 tot 21 ,4). 
MARS loopt nog steeds door de Visschen (R.K . 0,9 tot 1,5) . De planeet gaat na middernacht 

onder (2,2 u. tot 0,9 u .) . 
JUPITER staat op den Ben in oppositie met de zon, komt dan te 18 u. op en gaat te 6 u. onder 

(op het einde der maand reeds te 4 u .). De planeet staat nog altijd in de Stier (R. K . 5,1 tot 4,8). 
SATURNUS loopt langzaam terug in de Stier (R. K. 3,5 tot 3,4), en is een goed deel van den 

nacht te zien (ondergang 4,8 u. tot 2,7 u.). 
De Bilt. S . W . VISSER . 

MEDEDEELINGEN VAN HET HOOFDRPSTUUR 
Oprichtin~ van de A.fdeelln~ Bantam.- Het is sedert 1934 niet meer voorgekomen, dat het 

Hoofdbestuur binnen één jaar tijd melding kon maken van de oprichting van 2 nieuwe afdeelingen! 
Ondanks de tijdsomstandigheden is 1941 dus in dit opzicht voor onze Vereeniging een record-jaar. 
De Afdeeling Bantam, wier geboorte snel op die van Makassar volgde, is thans de JSe afdeeling van 
de N . I. N. V. Zij werd in Serang opgericht. Haar promotors waren Mr H. W. CoERT, Resident van 
Bantam, en Ir M. HOEK, die met den heer WELLING het bestuur van de Afdeeling uitmaken Wij zijn 
genoemde heeren ten zeerste dankbaar voor hun initiatief en voor hun bereidheid de belangen van 
onze Vereeniging te behartigen . Moge het hun gelukken de belangstelling in de tropische natuur van 
hun 25 leden te bevorderen en die bij anderen tot ontwikkeling te brengen, tot heil van de Afdeeling 
Bantam. Vivat, floreat, crescat! 

A.an de A.fdeelin~s-besturen. Den secretarissen van de Afdeelingen wordt dringend verzocht 
eventueele mutaties in hun ledenlijst elireet op te geven aan de secretaresse-penningmeesteres van het 
Hoofdbestuur · Mej . C.]. VAN ScHOONNEVELDT, Nieuwe Tamarindelaan 36, Batavia-C. (tel. I 508). Dit 
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zal haar werkzaamheden in verband met het komende nieuwe jaar zeer vereenvoudigen. Met de wis
seling van elk half jaar geeft een te late opgave van het aantal leden op I Jan., resp. I Juli, vele 
noodelooze moeilijkheden in de administratie, welke met eenigen goeden wil haar gemakkelijk kunnen 
worden bespaard. Ook hier - als bij zooveel andere zaken tegenwoordig- is samenwerking een 
primaire eisch. 

HET HOOFDBESTUUR. 

KORTE MEDEDEELINGEN 

Wantsenzwerm te Batavia.- De heer LUTJEBOER te Batavia bericht ons over een invasie 
van de gewone Naucoride Sphaeroderma rusticurn (F.) in de stad Batavia, op 6 Aug. j.l. De dieren 
waren zoo talrijk en zóó hinderlijk dat men de buitenlampen op den Kertosonoweg 2 niet kon laten 
branden. Ook 't gebouw waarin de grafische tentoonstelling werd gehouden zat vol van deze insecten . 

Het was helder weer, vrijwel volle maan, en het had de voorgaande dagen niet geregend.- L. 

Iets over de ~tifti~theid van Laehesis wa~tleri (Boie).- Onderstaande gegevens over de 
gevolgen van slangenbeet door Lachesis wagleri (BOIE) ontvingen wij gelijktijdig met de twee bewuste 
slangen zelf, die, zooals de schrijver reeds vermoedde, tot het geslacht Lachesis behooren·. De maten 
werden naar het alcohol-materiaal genomen. 

Volgens DE RooY is de Toradja-naam van L. wauleri: dj a 1 i m o o.- L. 
.De slangen zijn gevangen op de kolonie Margasoeka van de Kalaena kolonisatie, o a. Malili. 
Het grootste exemplaar (ca 54 cm lang) was blauw-groen gekleurd. In de maag bevond zich 

een muis. Het had een kolonist in de groote teen gebeten. De patiënt had een gezwollen voet, weinig 
pijn en kon na 2 dagen weer werken. 

Het kleinste dier ( 44 cm lang} was blad-groen gekleurd en had een kolonist in de duim gebeten. 
De beet was pijnlijk als van een k 1 a bang, doch de patiënt had er verder weinig last van". 

Kolonisatie Masamba, Celebes. L. A. A. MAURENBRECHER. 

De rubbervretende mieren.- Naar aanleiding van een recensie in de Java bode, van het 
artikel van Ir A. H. VAN BODEGOM in de vorige aflevering, schreef een lezeres in de Javabode van 
28 Oct., wonende in een steeoen verdiepingshuis, Laan Wiechert ~9, dat nadat zij een jaar in dat 
huis had gewoond- thans anderhalf jaar geleden- een soortgelijke mier haar intrede heeft gedaan . 
.. Elastiekjes van naai mandjes, van hoeden, alles wat van elastiek was, zag zwart van de mieren". Zij 
zijn daar tenslotte na veel moeite verdwenen na een "kuur" van suikerstroop met derrispoeder.- v. ST. 

Steentjes in splnnewebben. - Behalve door Dr JACOBSON zijn ook onlangs nog door Dr]. 
HEtMANS (De Lev. Natuur, 43, 1939, blz. 256) eenige waarnemingen gepubliceerd over een webspin in 
Nederland die haar verticale spandraad eveneens strak hield door er aan 't eind een klein grindsteentje 
aan vast te spinnen, zóódanig, dat het vrijhangende steentje als een schietlood de draad spande. 
Fr. DAHL en E. NIELSEN zouden het verschijnsel zoo verklaren, dat de draad, - bij het opdrogen krim
pend-, het steentje van den grond heft waarna de spin probeert den draad weer strakker te spannen. 

Het geval, waarbij een spinneweb door een loshangend voorwerp vertikaal gespannen wordt, 
werd reeds veel eerder in een groot artikel van H. ALBARDA in De Lev. Natuur (jg. 3, 1898, afl. 1) 

uitvoerig besproken. 

GEVRAAGD 

"Rhopalocera javanica", deel 1 en 3, van Prof W. ROEPKE; 
"De Tropische Natuur" jg. 10 tot en met 19, ~ebonden of in afle:veringen . 
EVANS, .tdentification of lndian Butterflies". 
SEITZ, Lepidoptera Rhopalocera (Fauna Indo-Australica), dl. IX. 

Soemenepweg 23, Batavia-C, 

LtEFTINCK. 

Dr P.j. VELSEN. 


