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In den loop van Mei herhaalde malen den boschrand van het Zuidelijk gedee lte
van den Ardjoeno bezoekend , viel mijn aandac ht direct op groote troepen purp erspr eeuwen,
welke zich te goed deden aan de rijpende vruchtje s van den Anggraeng ï'Trema orientalis).

Nu was het opva llend, dat .deze troepen, zonder dat hiertoe eenige "z ichtbare" aan
leiding bestond - schrijver dezes was in stemmig grijsgroen gekleed - herhaaldelijk
"en masse" opvlogen, met sierlijke zwenkin gen, dan weer schuin omlaag, dan weer omhoog,
in het bosch rondvlogen om zich dan, na ettelijke malen rondgezwierd te hebben onder
luid gedruisch weer neer te zetten in den pas verlaten Anggraeng-boom. Het maakte op mij

-- -- -- ._.,. -den -indruk; -hi-er- -met 'een soort van vliegsport te doen te h-ebb en, daar de vogels volstrekt
niet schuw bleken te zijn. De telkens van richting veranderende troepen boden een sierlijk
schouwspel aan . -

Dàar in de nab ijheid ook broedende paartje s aange troffe n werden, maak ik de
gevolgtrekking, dat de troepen bestonden uit zorgelooze jongelui, die uit pure levenslust
daar zoo rondzwierden. Trouwens de tafels stonden overal gedekt !

Batoe, 1 juni 1915.

NOG EENS "NEUSHOORNVOGELS."

BL.

In het artikel van O. O. j . over deze vogels wordt verondersteld, dat de Anthraco
cerus albirostris of moeilijk te krijgen of zeldzaam is. Zeldzaam zal hij wel niet zijn; tal
van snavels zijn mij indertijd gebracht als van op Java geschoten exemplaren. Wel is de
vogel zeer schuw en komt zelden in door menschen bewoonde oorden.

Inderdaad is Atithracocerus albirostris SHAW synoniem met A. convexus TEMM. To t
nog toe kan ik met zekerheid als verspreidingsgebied opgeven: java, Sumatra, Borneo en Nias.

Van deze gelegenheid maak ik gebruik er even aan te herinn eren, wat de Inland ers
op Sumatra vertellen over den nestb ouw van deze merkwaardi ge vogels. Een weinig
opgesierd is dat ook te vinden in "Unter der Tropensonne" van H. MORIN. Volgens de
Maleiers is de neushoornvogel vroeger een mensch geweest, die, als hij naar het bosch
ging om boschproducten te verzamelen, zijn vrouwtje in een hollen boom opsloot, omdat
hij bang was, dat ze tijdens zijn afwezigheid veroveringen zou kunnen maken. Schoonmama,
die een dergelijke behandeling van haar dochter niets zinde, bevrijdde op een dag haar
kind en verborg haar in haar woning. Toen heer gemaal thuis kwam en in den boom
vrouwlief niet meer vond, wist hij dadelijk, waar hij zoeken moest. Aan het huis van
schoonmama gekomen, was zijn woede over de vlucht en de bemoeizucht van schoonmama
zoo gestegen, dat hij de palen , waar op het huis steunde, omhakte. Het huis stortte in en
behalve de beide vrouwen raakte ook de teedere echtgenoot onder het ineenstortende huis
en kwamen ze gedrieën jammerlijk 0 111 . Na hun dood incarn eerden ze als neushoornvogels.
En nu nog altijd sluit de bezorgde echtgenoot zijn wijfje in een boom op, al is het dan
alleen in den broedtijd. Het geluid van den neushoornvogel, tereng, tereng , is een herin
nering aan het hakken op de huis palen en het ook gehoorde _kali , kah, kah, stelt het
krakend ineenst orten van het huis voor.

A. J. K.
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