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DIEREN VAN BOEROE. 
II. DE MALEO-HOENDERS. 

ER zijn dieren, wier verspreiding over de wereld een groot vraagteekcn voor ons 
is, daar we geen enkele verklaring weten te geven voor hun thans zoover uit-
eenliggende woonplaatsen; ja wat nog vreemder is, op de tusschenliggende ge
bieden, of buiten de plekjes, die ze nu bevolken komen ze, ook al zijn de om

standigheden er even gunstig, nergens voor. Dit is soms reeds het geval hier in Europa, 
hoeveel onbegrijpelijker is het niet in de tropen, waar de uiterlijke omstandigheden, kli
maat, plantengroei, zooveel homogener zijn. 

Zulke zoögeographische puzzles zijn altijd een aardig spring-
plankje voor koene gedachtensprongen: men late een oceaan ver
dwijnen, trekke een paar Himalaya's naar beneden en je bent er: 
de brug is geslagen en in je fantasie zie je de bewuste soorten in 
heerscharen er over trekken. Maar wat te verzinnen, als de brug in 
werkelijkheid bestaat, doch blijkbaar niet gebruikt wordt. Of wat 
moeten we wel denken van het eigenaardige geval, dat zich bij 
vogels zooveel voordoet, dat één soort een uitgestrekt gebied be
woont,* met een aantal rassen, die „hokvast zijn", — laat me 't 
zoo maar eens uitdrukken — maar waarbij ook rassen aan te 
wijzen zijn, die trekken, zonder zich op hun trek met de in die 
andere, tijdens den trek bezochte streken wonende, soortgenooten te 
vermengen. Daar zijn er uilen en koekoeken en zangertjes, die altijd 
maar weer in den winter naar de tropen overvliegen, waar reeds 
een ander ras van hun eigen soort voorkomt. Maar als het voor
jaar aanbreekt, snellen ze naar hun eigen geboorteplaats terug, waar 
ze paren, terwijl ze de tropen aan hun zonniger broeders overlaten. 

Die brug bestaat dus, wordt naar één zijde geregeld gebruikt, 
maar het tourisme van den anderen kant schijnt uitgesloten te zijn. 

Ook treft het als uiterst eigenaardig, hoe op die eilanden van ons 
mooi Indië, telkens en telkens weer, andere vormen te vinden zijn, 
hoe dicht ook hun woonplaatsen bij elkaar mogen liggen. Afstanden 
van 40 en 50 K.M. zijn soms voldoende, om groote verschillen in de 
bestanddeelen van de fauna niet alleen, maar in de kleuren en 
teekening van die soorten te voorschijn te brengen, welke beide 
eilanden gemeenschappelijk bewonen. Deze variëteitenstudie is nog 
slechts in haar prille jeugd, en ze zal nog veel belangrijke feiten 
aan den dag brengen, wanneer ze uit haar kinderschoenen ge
groeid is. 

Maar dan zitten we nog steeds met die rare verspreide beesten. Waarom komen bavianen 
alleen in Afrika en op Celebes voor, niet in 't tusschengelegen terrein en nergens anders? 
Hoe komt het, dat we van een vlindergeslacht, Hypochrysops, dat uitblinkt door zilveren 
en gouden sprenkels aan zijn achterkant alleen vertegenwoordigers vinden op Nieuw-
Guinea en naaste omgeving, en . . . . op Nias, aan deze zijde van Sumatra? En waarom 
leven de Maléo's, waarover ik hier iets wil vertellen, in de meest oostelijke streek van 
Indië — tot en met Celebes — en dan alleen nog maar op de Andamancn? De heele Soenda-
groep mist ze, al zouden de bosschen van Borneo en Sumatra ook prachtige levensvoor
waarden kunnen bieden. Maar ze zijn er niet, dat is wel zeker. Zijn ze er uitgeroeid? Och, 

Fig. 1. De eienchalen, 
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op Celebes en elders zijn ook roofdieren, en hun ergste vijanden, de eierdieven, zijn juist 
op Boeroe overtalrijk. 

Zijn ze doer andere hoenders verdreven in het tusschengebied? Deze oplossing heeft 
meer reden van bestaan. 

Men zou dan voor den maléo, evenals voor den struisvogel, de veronderstelling moeten 
aannemen, dat hij een oud type is, „een overwonnen standpunt." 

Laat ik daarom beginnen met de dieren te beschrijven. 
Er zijn er twee, die naast elkaar op Boeroe leven. De een wordt er algemeen Kèho ge

noemd, de ander man' lato of koningsvogel, naar zijn mooie veeren en nog een eigen
aardigheid die ik straks zal noemen. Kèho is een geluidsnabootsing. De Latijnsche namen 
zijn minder eenvoudig: de eerste heet Megapodius buruensis Stres., de tweede Eulipoa 
wallacei Gray. 

Met Megapodius wordt al een aardig beeld gegeven van het dier: het beteekent n.1. 
de groot-voet. Het is iets wonderlijks, dat stel pooten te zien. Ik had van beide soorten 
kuikentjes. Als ze niet liepen, trapten ze zichzelf voortdurend op de teenen! Ze konden 
niet anders, want de lengte van de teenen was veel grooter dan de tusschenruimte tusschen 
de voeten. De verdere beschrijving is in 't kort: sterke hoenderpooten, bruinachtig bij 
de laatste, en donker olijfgroen bij Megapodius. Het lichaam een plomp kippelijf, met 
kippeveeren, stevig, haast ruw, en rondgebogen. Megapodius effen groenzwart, Eulipoa 
wallacei hoofdzakelijk bruin en bruinrood. Korte, afgeronde vleugels, voor lange vlucht 
ongeschikt. Een korte kippestaart, maar niet opgericht, zooals bij onze hoenderrassen. 

En dan een kop zonder lellen of kam, slechts met enkele kale plekken. Ik zet dit zonder 
cursief, want ik zie daar een primitief kenmerk in. Zeer primitief is ook hun jongenver-
zorging, een reptiel kan het niet gemakkelijker opnemen. De maléo legt een ei — soedah! 
Wat er uitkomt moet zijn kost maar vinden, noch hen noch haan, die ook maar één stap 
voor 't kroostje doet. 

En toch is er juist over die broedgewoonten zooveel, dat ons aantrekt, op te merken. 
Laten we nu dus maar aannemen, dat de Megapodidae een oude familie zijn, uitgestorven 

behalve in twee ververwijderde gebieden,'en dat ze behalve een primitief uiterlijk ook 
nog oude gewoonten geconserveerd hebben, zooals hun broedverwaarloozing. 

Van den Kèho vond ik het eerst de nesten, toen ik een reis van Leksoela, de kustplaats 
op Zuid-Boeroe, naar het bergland van Centraal-Boeroe maakte. De weg gaat steil om
hoog naar het plateau van den Ehoe, r200—1400 M. boven zee. Van Leksoela uit kijkt 
men tegen de gedeeltelijk onbegroeide steilten op, een gezicht, zeldzaam in. de tropen, 
waar iedere vierkante Meter grond volgegroeid is. 

Over rotspunten is hier een handelsweg getraceerd, en ook gedeeltelijk uitgevoerd, 
de „Strada", een euphemistische uitdrukking, die zijn gelijke niet kent. Want zonder 
de eigenschappen van 'n klipgeit te bezitten, kan men dit bezwaarlijk een gebaande weg 
noemen. 

Genoeg, op 900 M. boven zee ligt er een groot blok steen midden op het pad, d.w.z. 
het pad gaat er in een boog omheen. Li'lilit wordt die klomp genoemd. Bij een aardschui-
ving moet hij van omhoog zijn gekomen, en bij zijn neerrollen zal het heele eiland het 
meegevoeld hebben, want hij is wel vijf meter hoog bij tien lang en breed. Eén kant is 
uitgeschulpt en vormt een hol, dat door menschen, die naar het binnenland trekken ge
regeld als nachtverblijf wordt gebruikt: op het heele traject van een 25 K.M. is er namelijk 
geen enkele woning te vinden, het plateau is geheel onbewoond. 

Li'lilit beteekent „het Vereerde Hol" en ik twijfel er ook niet aan, dat zulk een natuurlijk 
onderdak in den heidenschen tijd van Zuid-Boeroe, die nu een vijftig jaar achter ons ligt 
in groote veneratie was. Toen ik de plaats bereikte, werd ik zelf getroffen door de bijzondere 
schoonheid van de plek. Hier was, na de zware klim over de scherpe kalkpunten, plotseling 
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een plateau voor verademing uitgespreid. De lage hoornen waren in dikke mosdotten 
ingepakt, de zon scheen tusschen al die groene vlokken; groote en door mij nog niet te
voren geziene vlinders stoeiden over 't hier horizontale pad, en van de steenklomp hingen 
slingers Orchideeën en Asclepiadaceeën neer. 

De gedachte aan rust had de koelies ook verlokt, hun barang af te leggen. Ze waren 
mij vooruitgetrokken, zooals gewoonlijk, ik zelf hield slechts een of twee bedienden bij 
me, om de planten te verzamelen, de geschoten vogels op te zoeken, en om me den weg 
te wijzen, dien ik, stumperige blanke, zoo licht kon kwijtraken. Hier nu haalde ik de 
troep weer in. Ook dat was een wonderlijk gezicht voor me, maar deze hurkende menigte 
te beschrijven zou me te ver van de maléo's afbrengen. 

Wat me direct opviel, waren een paar in den grond geplante takjes met eierdoppen, 
als van ganze-eieren zoo groot. „Van den Kèho," verklaarde mijn jongen. Ik keek zeker 
erg ongeloovig, want de heele troep koelies barstte in lachen uit. Reeds bij mijn vorige 
reis had ik een Kèho te pakken gekregen, levend nog wel, maar dat dier was niet grooter 
dan een gewone Barncvclder, en die zag ik er niet toe in staat, ganze-eieren te produceeren. 
En toch hadden ze — natuuilijk — gelijk, ja men wees me zelfs de vindplaats van die 
eieren. En hoewel ik reeds uit boeken wist, hoe de Kèho zijn nesten maakte, stond ik 
wéér even verrast: daar lag voor me een humusheuvel, wel anderhalve meter dik, en zeker 
vier meter in doorsnee. Hier en daar kuilen, waar menschen of dieren naar de eieren hadden 
gegraven. Een paar maléo's krabben zoo'n humushoop bij elkaar en exploiteeren hem 
dan jarenlang als broedstoof, zoolang maar de rottingswarmte van het blad voldoende 
blijft. Langzaam aan wordt dit echter minder, neushoornkevers leven in de run, hun 
larven en enkele wormen doorzeven de humus met luchtgaten en die ventilatie bevordert 
de vertering. Dan wordt een nieuwe hoop bijeengescharreld, maar de oude blijft nog zeer 
lang bestaan, nadat hij voorgoed verlaten is. Toen ik er op een keer een paar prachtige 
saprophytische orchideeën op gevonden had. was ik extra gebrand op het zoeken van 
oude maleonesten en vaak is er iets bijzonders voor den dag gekomen. 

Hier om de Li'lilit zijn ze talrijk, de tijd voor eierenzoeken was echter ongunstig, zeiden 
me de koelies, daarvoor moet men er komen, als de maan vol is. Is dat een fabeltje? Kan 
het waarheid inhouden, dat de eieren in de daglichte maannachten worden gelegd? 

Stresemann, de ornitholoog, die vóór mij Boeroe bereisde, deelt mede 1), dat het hem 
gelukte „eines Morgens vor Sonnenaufgang ein Weibchen dabei zu überraschen, wie es 
nachdem es zuvor mehrfach seinen lauten Schrei ausgestoszen und rings aus dem Walde 
Antwort crhalten batte, eilfertig zum Hügel trippelte und mit raschen starken Bewcgungen 
der Beine ein Loch zur Eiablage scharrte." 

Hij zegt echter niet, dat hij het ei gevonden heeft, en voorloopig ben ik nog niet geheel 
gewonnen voor de overtuiging, in de Kèho een vroege-morgen legger te moeten zien, 
te meer niet, omdat ik zelf, hoewel vaak omringd docr roepende maléo's, nooit door hen 
een ei heb zien de poneeren. Ik geloof eerder, dat de leg vrij stilletjes gaat (zie onze eigen 
kippen) en dat pas daarna de jubeltonen losbreken. Zelfs zou ik willen vragen: hoe is het 
mogelijk te schreeuwen, vóórdat het ei gelegd is. Dit ei neemt een onbehoorlijk groot deel 
van de buikholte in beslag, als het rijp is kan het dier niets eten, elaar de maag platgedrukt 
wordt. De longen en luchtzakken worden minimaal klein — schreeuw dan maar eens! 

De kèho heeft een prachtig geluid, een snelle rijzende toon, die gevolgd wordt door 
een lange reeks „kew" roepen, dalend en zwakker wordend tot een roffelend gekloek. 
Daar is een lange adem voor noodig! 

Het kuiken ontwikkelt zich langzaam, gebroeid in de lauwe humus. Als het uitkomt, 
heeft het zich te bevrijden van een halven meter grond, voordat het 't daglicht ziet. Maar 

i) Novitates Zoologicae XXI, 1914, p. 376. 
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hoewel ik een paar maal een Kèho-kuiken kreeg, toch heb ik pas heel laat, en niet bij de 
kèho, maar bij zijn verwant, dat eerste ontwaken van het jonge dier kunnen meemaken. 

De man'lcito te verzamelen was één van mijn hoogste wenschcn. Nog slechts twee 
maal had men hem op Boeroe geschoten, en overigens was hij ook slechts van een paar 
Molukken-eilanden bekend. Wallace kreeg hem het eerst en naar dien grootsten aller 
verzamelaars in onzen archipel, is de mooie vogel genoemd. Hij is veel kleiner dan de 
kèho. De eieren waren me eens door een man uit Bobo, een s t randkampong, op 50 K.M. 
westelijk van Leksoela gelegen, verkocht, bruine eieren, die weinig minder inhoud hadden 
dan die van den kèho. Ook de kèho-eieren zijn vaak bruin, maar soms zag ik zuiver witte. 
De kleurlaag schilfert bij de bruine eieren spoedig af, én de kleur is ook niet echt, zoodat 
de eieren, die als trophee voor de Li'lilit gepost waren, reeds bijna geheel wit gebleekt 
waren. De eieren van Eulipoa hebben echter een vastere tint, die ook donkerder is. 

„De vogel legt ze in 't s t randzand," zei de man. 
Toen ik dan ook na mijn laatsten terugkeer uit Ambon, in Dec. 1921, een volle drie 

maanden voor mij had, om uitgestelde plannen te verwezenlijken kwam de Eulipoa-
jacht op No. 1 te s taan. Ik had er de week voor Kerstmis voor bestemd, allereerst, om
dat het goed weer zou zijn — we waren in den kenteringstijd — en ten tweede, omdat 
het volgens mijn inlichters alleen mogelijk was deze maléosoort te bemachtigen bij volle 
maneschijn! 

Nu ik alle feiten betreffende deze soort bijeen gezameld heb, geloof ik wel, dat de in
landers terecht beweren, dat ook de andere maléo slechts bij volle maan — liever tusschen 
eerste en laatste kwartier — zijn legtijd heeft. 

„Er is daar" , zei de kepala kampong van Leksoela, „een klappertuin van menschen 
uit Bobo. De Wa 'Koema vormt er moerassen. Banjak boaja, banjak babi, boeroeng — 
terlaloe banjak!" *) 

Op 16 December stond de expeditie klaar. Nadat ik vijf minuten voor de afreis nog 
een van de bcdienelcn had weggestuurd, „omdat de kat in een week drie kilo droge scheeps-
beschuit had opgegeten," scheepten we ons in, zeven man totaal. Bijzonderheden zal ik 
verder achterwege laten, de reis verliep zonder stoornis, 18 December 's morgens cm 
7 uur liepen we tegen het strand, waar de koningsvogel zijn nesten maakte . Een riviertje 
stroomde er in zee, de Wa' Kasi, eerst een eind evenwijdig langs het strand, dan een korte 
snelle doorbraak. Zoo zijn ze alle, die Zuidkust rivieren. Op de Nehrung waren vlakke 
zandplekken, iets boven de vloedlijn. Hier groeide het prachtige strandgras Spinifex, 
met pluimen als een ragebol op meterlange halmen; Pandanen met hun luchtwortels en 
schroefstand van gestckelde bladeren gaven scherpe silhouetten; Ipomoea Pes caprae, de 
Geitepootwinde, bedekte den grond. Hier en daar donkergroene en grijze heesters. Ook 
Tacca's met hun wonderlijke bloemkoppcn. 

Juis t waar de zandplaat afbrokkelde, lagen de meeste nestkuilcn. Ik kan ze niet beter 
vergelijken dan met die, welke kinderen graven in ons eigen Zandvoortsche strand: één 
meter, anderhalf doorsnede, een halven meter diep, hier en daar verstoven en ingestort. 

Zoo lag er kuil naast kuil, over een half uur gaans. Ten Westen van de Wa'kasi mond 
nog een enkele, voorbij een ander klein riviertje, waarvan ik den naam vergat, in Ooste
lijke richting, géén één meer. 

In den rand van de kuilen de voetsporen, de lange, wijdgespreide teenen, ingedrukt, 
sommige nog versch, scherp van omtrek. 

„We zullen ze wel krijgen," zei mijn kepala kampong, en legde, toen hij met me langs 
het s t rand trok, verder uit: „Als de maan vol wordt, komen de maléo's van de bergen 
en uit de alang-alang vlakten. In den nacht gaan ze langs het s trand, in kleine troepjes. 

1) Veel krokodillen, veel varkens, vogels ontzaglijk veel! 
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Ook de hanen komen mee, u kunt de sporen ervan zien. Ze staan verder uiteen dan die 
van de hennen, zij dragen geen zwaar ei bij zich. Zij helpen de wijfjes bij het graven van 
het nesthol, dat diep is, meer dan een arm diep. Wanneer de eieren — ieder wijfje maar 
één ei — zijn gelegd, gaan de vogels weer naar him voedselplaatsen, want zoolang ze eieren 
leggen, eten ze niet." 

Behalve de mededeeling van de hulpvaardigheid der haantjes, heb ik al die gegevens 
als waar bevonden. Ik heb geen haan kunnen krijgen, maar daarom kan ook deze mede
deeling wel juist zijn; wèl vijf hennen: vier werden er in de laatste nachten van ons verblijf 
geschoten, één gestrikt. Allen waren juist op weg naar de legkuilen, de gestrikte legde 
haar ei in gevangenschap. Kort daarna stierf ze, en alle exemplaren, die ik onderzocht, 
hadden een leege maag en darm. Alleen was er een kluitje groenig zand aanwezig in de 
maag. Ook de krop was leegl 

Ziehier het oude verhaal over de man'lato. „De groote geest had Boeroe geschapen 
en wilde het bevolken met vogels en dieren. Maar hij had geen vogels meer. Toen schiep 
hij de kleine maléo en gaf hem wonderschoone veeren. Deze vogel was zelf een geest, hij 
kon leven zonder voeding en verheugde allen met zijn schoonheid. Toen legde de maléo 
een ei, dat groot was, zoo groot als geen andere vogel van zijn eigen afmeting ooit eieren 
had gelegd. Uit dit ei nu werden alle andere vogelen van Boeroe geboren. Daarom heeft 
men hem den vogelkoning (man' = manoct: vogel, en lato: vorst) genaamd." 

Den heelen dag brandt de zon op de vlakte. Soms slaat in den middag een korte regen 
neer, die wel verfrischt, maar snel verdampt in het gloeiende zand. Zoo heet wordt de 
grond, dat ik, als ik over de platte zandsteen-kiezels, die hier en daar verspreid waren, 
blootvoets liep, mijn voeten brandde. Het is dan ock geen wonder, dat hier eieren kunnen 
worden uitgebroed. De temperatuur van het zand op een halven meter onder de opper
vlakte is zeer constant en dag en nacht ver boven 30° C. De oppervlakte wisselt natuurlijk 
naar de bestraling, en koelt door den regen vrij sterk af. 

Diep in den grond — zelf heb ik eens een eischaal uitgegraven, wat me een kwartier 
haxd werk kostte, — wordt het ei gelegd, de grond wordt weer volgekrabd en nu begint 
de ontwikkeling van het kuikentje. Hoe lang precies weet ik niet, maar uit het feit, dat 
wij slechts versche eieren vonden, éénmaal een bijna volgroeide foetus en eens een pas 
uitgekomen jong, ruim drie weken zou ik zeggen. Die twee bijna volgroeide dieren waren 
dan nakomertjes van den vorigen legtijd, van de voorafgegane vollemaan dus. 

Het levende jong was pas uit. Hoe het mogelijk is, dat dit diertje zich ontworstelt 
aan zijn eischaal, die rondom door zand is omgeven, is me totaal onbegrijpelijk. Is het 
eenmaal zoover, dat de eischaal ineengeschoven onder ligt, dan nog komt er een reuzen-
arbeid: zich uit te graven. Maar daarvóór blijft het zeker 24 uur achtereen in zijn kleine 
holletje, zonder zich te roeren. Het schijnt dan te drogen, misschien worden de hoornige 
plaatjes van de pooten dan ook hard. Dan begint het te krabben, volgend de oude gang, 
die de hen tevoren binnenging. Hiermee gaan weer eenige dagen heen. Juist als het boven 
komt, zijn de slagpennen volgroeid (het pas uitgekomen kuikentje heeft nog bloedpennen 
in zijn vleugels) — en meteen vliegt het weg, kent al wat eetbaar is, weet alle gevaren, 
die rondom loeren. Het is meteen meerderjarig. 

We vonden het kuikentje op den laatsten dag van ons verblijf. Het werd meegenomen 
in een leeg petroleumblik — in Indië wordt alles bewaard, meegedragen of verpakt in 
olieblikken — en het leefde nog veertien dagen in zijn gevangenschap. Overdag sliep 
het, 's nachts maakte het een leven als een oordeel. Ik voedde het met ei en brood, maar 
dat wou niet recht. Toen we later een klamboekooi klaar hadden, liet ik sprinkhaantjes 
vangen en daar maakte het geregeld jacht op: het besloop ze en deed dan een snelle sprong, 
net als alle hoenderkuikens, 

Eén voorval is te merkwaardig om niet te vermelden: toen het kuiken drie dagen oud 
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was, vloog het uit het blik, dóór het raam, dat anderhalve meter boven den grond lag, 
en legde horizontaal een afstand van wel tien meters af. Toen bleet het een oogenblik 
beduusd zitten — en werd dus weer geknipt. Voor dien had het geen poging tot vliegen 
gedaan, en ik merkte nu ook, dat de eerst nog blauwe veerschachten in de twee dagen, 
verloopen sinds we het uitgegraven hadden, geheel gedroogd waren. 

Het expeditieleven is vol afwisseling, maar toch zijn er van die oogenblikken, dat men 
zijn trekkend bestaan betreurt. Alle tijd tot goede waarneming en verzorging ontbreken, 
en zoo is mijn afreis naar Wai Gate om de Salanganengrotten aldaar te inspecteeren, de 
indirecte oorzaak van den dood van het kleine donzige dier, waar ik zooveel van was gaan 
houden. Ik moest de zorg ervoor aan een inlander overlaten. 

„Mijnheer moet niet boos zijn, maar de jonge maleo kon niet langer leven," ziehier 
wat ik na terugkeer te hooren kreeg, toen mijn eerste gang naar het klamboehok was. 

Op het eind van mijn verblijf op Boeroe kwam nog een nieuwe vondst de rij van bijzon
derheden over de maléo's vergrooten. 

Reeds een half jaar te voren had ik in het binnenland voor een raadseltje gestaan. 
Ik had een enkele kèho hier en daar opgekocht en telkens als ik er weef een kreeg, ver
telde men mij, dat er nóg een malèo bestond, veel kleiner dan deze, en bruin. De man'lato 
was me toen nog onbekend, maar zijn naam wist ik wel. Deze nieuwe maleo heette man'titin, 
naar zijn piepend geluid. Kort nadien bracht de regent van midden-Boeroe, die voor 
me op jacht ging, zulk een man'titin, maar Buitenzorg l) schreef me na ontvangst ervan, 
dat het niets dan het jong van den kèho (Megapodius) was. Ik deed dan ook geen verdere 
moeite om meer man'titin te bemachtigen. 

Bijna een jaar later, ook weer in Centraal Boeroe, ontving ik dag aan dag versche maleo 
eieren. Ze waren vrij klein van stuk en donkerbruin. Ik blies ze uit, maakte er met be
schuit en comedbeef een soortement pastei van, en bewaarde de doppen zorgvuldig. 

Toen kwam, begin Maart, de plotselinge straal van begrijpen. Ik was op terugreis naar 
de kust — voorgoed. In Fakal, op n o o M., de eenige echte bergkampong, bleef ik nog 
drie dagen hangen. Op den eersten dag bracht men mij een gestrikte maleo: Eulipoa 
wallacei. Men noemde hem: man'titinl 

Midden in het eiland, hoog in het bergland dus, kwam die koningsvogel evengoed voor 
als aan de kust, maar ook: de jonge kèho en de man'lato beide maken nagenoeg hetzelfde 
geluid, dat hemelsbreed verschilt van den volwassen kèho. 

Nu werd me ook ineens duidelijk, dat mijn donkerbruine eieren niet van den kèho 
waren, al kwamen ze uit humushoopen, maar van zijn kleine verwant. Ik vermoed, dat 
we hier te doen hebben met een soort parasitisme. De Eulipoa-yfijiics, die een legrijp 
ei bij zich dragen, kunnen onmogelijk het lange bergtraject (25 K.M. luchtlijn) van Fakal 
tot de kust afleggen, en ze zullen daarom omzien naar een geschikte broeiplaats voor hun 
ei. Wat ligt meer voor de hand dan de warme humusheuvels van Megapodius} Temeer, 
da.a.T Megapodius ook wel dicht aan de kust en op hetzelfde terrein als Eulipoa zijn humus 
bij elkaar krabt. Eulipoa graaft zijn kuilen wel eens in de boschjes achter de kustlijn, 
en het verdwalen van eieren is zelfs in het kustgebied niet uitgesloten. 

Zoo hebben we hier dus twee van de primitiefst levende vogelsoorten. Broeden doen 
ze nog geen van beiden, en toch laat de een den ander reeds voor zich arbeiden. Het 
egoïsme is zoo oud als de wereld! 

De maléo's hebben veel vijanden. 
De eerste, de ergste is natuurlijk de mensch. De eieren zijn lekker, vooral als ze versch 

zijn. Ze bevatten een groote hoeveelheid eiwitvoedsel, dat juist op Boeroe, waar 

r) Met den ornitholoog H. C. Siebers, aan het Zoölogisch museum te Buitenzorg ver
bonden, stond ik in voortdurende correspondentie. 
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weinig zoogdieren, en, behalve varkens, geen huisdieren voorkomen, hoog geschat wordt. 
Bij Wa' Koema had ik mijn verachting uit te spreken tegen een chinees, die me 's nachts 
met honden de eieren had weggezocht, en tegelijkertijd de strikken had nagezien. Die 
verachting droeg een vrij dreigend karakter en de schuimer is dan ook weggebleven zoo
lang we op de zandplaat vertoefden. 

Soms vertoonden de zandrichels tusschen de nesten nog andere voetsporen dan die 
van maléo's. Tusschen de vijf teenindruksels trekt een scherpe geul de aandacht, alsof 
met een potlood een gleuf door het zand is geploegd. Hier ging de eierroover bij uitnemend
heid voorbij: de varaan. Zijn wreede tanden sparen niets, noch de eieren, noch het kuiken, 
noch het gravend hoen, maar zijn meest succesvolle bezigheid is toch de eieren zelf op 
te diepen, wier aanwezigheid hij schijnt te ruiken. Waar diepe holten in de zijwand der 
kuilen te zien zijn, "heeft de varaan zijn werk verricht. 

Wilde varkens wroeten in de humushoopen, en zullen ook wel talrijke eieren vernielen. 
Zoo is dus de vogel, hoezeer ook gewapend door zijn vroegontwikkeld instinct, aan 

moordende eierroof overgeleverd. 
Gelukkig is Boeroe dunbevolkt, gelukkig voor de maléo's, die anders misschien . . . 

nog onbegrijpelijker voor zoögeografen zouden zijn dan- nu reeds. 
L. J . TOXOPEUS. 

GALLEN. 
HA LFVLEUGELIGEN. 

DE orde der Rhynchota of Haljvleugelige insecten heette vroeger die der Hemiptera. 
Vandaar dat de gallen door de dieren dezer orde verwekt Hemipterocecidiën ge
noemd worden. 

Deze orde wordt in 5 ondcrorden verdeeld en wel: 
I. de Hcteroptera of Wantsen. 

II. de Homoptera of Cicaden. 
III. de Phytophthircs of Plantluiztn en -vlooien. 
IV. de Coccina of Schildluizen. 
V. de Pediculina, Luizen en Vlooien. 

Hiervan valt natuurlijk de laatste onderorde geheel buiten onze beschouwing, daar de 
dieren dezer orde van bloed leven. En wat de andere 4 onderorden betreft, drie ervan 
zijn ook voor de gallenverzamelaars van zeer weinig beteekenis. 

De dieren van de eerste ondcrorde, de Wantsen dus, vormen zoo goed als geen gallen. 
De meest bekende is nog het geslacht Copium of Laccometopus, waarvan de soorten C. 
clavicorne en teucrii huizen in de bloemen van Gamander [Teucrium) doch niet in de in-
landscho Teucrium scorodonia, maar in T. chamaedrys en T. scordium, welke slechts zelden 
in ons land voorkomen. 

Van onderordc II, de Homoptera hebben we in ons land als meest bekende soort het 
Schuimdiertje {Aphrophora spumaria) dat leeft in het zoogenaamde „Koekockspog" en 
dat bijv. op Vlier (Sambucus nigra) zeer onbeteekenende vervormingen van de bladvlakte 
teweegbrengt. 

De Schildluizen, de dieren dus van de 4e onderorde, die der Coccina, zijn mede galvormers 
van weinig beteekenis. Het meerendeel der gallen is bovendien van zeer eenvoudigen 
bouw. Ze ontstaan voornamelijk aan de schors der jonge twijgen. Door het zuigen der 


