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BATAVIASCHE CAUSERIËN. 

IV. 

Een vroolijk Troepje. 

Op een Zondagachtermiddag zat ik in de voorgalerij en had het genoegen een 
troe pje aardige vogels in hun vrije doen en laten te beschouwen. 

Het had op dien dag pas geregend en van de nog overgebleven plassen maakten 
de musschen een ruim gebruik. Zij plasten en ploeterden, ·dat ~et een lust was. 

Plotseling werd mijn aandacht afgeleid door een schel . geschetter, dat uit den 
tamarindeboom scheen te komen. Ik keek goed toe en ontdekte een aardig vogeltje met 
een zwarten kop en witte wangen, ter grootte van een musch, doch met een,langeren-staart, 
Rusteloos sprong het van tak tot tak, kroop langs den gladden stam en g~,<\f,urig hoorde 
ik zijn niet onaangename loktonen als: "tsiet-tsiet, tsiet-tsiet." Er waren e~;~ ri:teer~ weldra 
zag ik nog twee andere te voorschijn komen, even vlug langs de takken khiip e}ldé ~lts de ·eerste , 

Ik herkende ze dadelijk als onze Glatik Batoe, gelijkende ~o:p >eri.Ze Europeesch·e 
Koolmeezen, zoowel in kleur als in doen en laten. De Glatik Batoe : i:S •:<~Hm ook inderdaad 
een meezensoort en wordt h!er javaansche Koolmees genoemd (Parus ëiVf!!i·eus) · . · · 

Het was een troepje van drie vogels, die om zoo te zeggen krijgé{tje lan-gs de· gladde "' . . . . , .. 
takken en den stam van een ouden tamarindeboom speelden, telkens ' hi er eri daar c. wa1 
wegpikkend en al maar door hoorde ik hun vroolijke loktonen. Net klein e dwerge'ri, die 
allerlei acrobatische toeren verrichtten. Ik zag ze in verschillende houdingen langs de takken 
klauteren en vlug dat ze waren, neen maar. Met de behendigheid van een specht kropen 
ze langs de takken en schenen daarbij zelf in hun schik. 

Plotseling een luid getjilp en rts ...... weg was het troepje. In een golvende lijn 
vlogen de vogels achter elkaar naar een nabijstaanden djoharboom en haalden daar dezelfde 
kunstjes uit. · 

De Glatik Batoe is een aardig vogeltje, dat onze bescherming ten volle verdient, 
aangezien hij talrijke schadelijke insecten verdelgt. 

Hij komt hier algemeen voor, trekt in troepjes van 3 to t 5 door onze tuinen en 
broedt tevens in de nabijheid van menschelijke woningen. 

Het voedsel bestaat uitsluitend uit insecten, doch nog het meest houdt onze baas 
van de eieren dier insecten, welke hij zoo goed weet te vinden, hoe zorgvuldig zij ook 
geborgen zijn. Elke tak wordt nauwkeung onderzocht en de vogel getroost zich de 
moeilijkste houdingen, om de dieren te kunnen bemachtigen. 

Het meest ziet men een troepje van deze vogels in onze tuinen als het pas geregend 
heeft, wanneer hun aangenaam klinkende loktonen goed passen bij het weder opfleuren 
der natuur. 

De naam "Glatik Batoe" heeft hoegenaamd geen betrekking tot het geslácht, waartoe 
deze vogel behoort, doch de Inlanders hebben hem zoo genoemd vanwege zijn witte wangen, 
die aan een glatik doen denken. 

Een zeer jong exemplaar vond ik eens onder een boom. Daar het voedsel echter 
uit insekten bestaat, kon ik het diertje · niet houden. Ik vermoedde, dat het uit zijn nestje 
was gevallen en plaatste hem op een hoogen tak. Inderdaad kreeg het jonge vogeltje 
spoedig gezelschap van twee andere, hoogstwaarschijnlijk vader en moeder, met wie het 
dan ook verder van tak tot tak fladderde. 
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Nog nooit heb ik eieren van de Glatik Batoe gezien. Wel werd mij eens een nest 
aangewezen, in een ouden kapokboom. Het lag in een holte van den stam, op de plaats 
waar een nieuwe waterloot was ontsproten. Graag had ik het nest van naderbij willen 
bekijken, doch het lag te hoog. 

Bij een vogelverkooper heb ik eens twee van deze vogels in een eng ko0itje gezien. 
Daar ik reeds vooruit wist, dat er van deze lieve diertjes niets terecht zou komen, kocht 
ik ze en gaf hun de vrijheid. Hier is het zoo goed als onmogelijk insektenetende vogels 
te houden; in Djocja echter, waar men op de passer van allerlei kan krijgen, zou de 
Glatik Batoe zeker een aardig kamervogeltje kunnen zijn. 

In "De Dierenwereld van Insulinde" vond ik nog o.a. het volgende over de Glatik Batoe. 
"De Javaansche Koolmees komt op Java, Lombok en Flores voor en is kleiner dan de 

Europeesche Koolmees. Zij is op de bovendcelen blauwgrijs, op kop, nek, hals en borst 
blauwzwart, op de wangen wit; een band over den vleugel is wit; op de overige onder
deelen is zij witachtig, met een zwarte streep langs het midden. Het voedsel bestaat 
voornamelijk uit rupsen. 

Op Java, waar men haar Glate-Nimko en Glatiek Batoe noemt, komt zij overal voor, 
in bosschen en dorpen, in laagvlakten zoowel als in de bergen. 

Naar BERNSTEIN meedeelt is het een gezellige vogel, die evenals de Europeesche 
Koolmees den geheelen dag in beweging is, de boomen en heesters ijverig doorzoekt naar 
insekten en eieren daarvan en vooral bij mistig weer voortdurend den lokroep "si, si, sisi 
tete" laat hooren . Zaden schijnen zij niet te gebruiken. Haar nest vindt men in holle 
boom en en takken , enz.; het is gemaakt van mos, haren, boom wol, e. d. ; zelfs een stuk 
van een slangenhuid vond BERNSTEIN er eens in. De drie of vier eieren zijn op witten 
grond met roodachtige bruine vlekken gespikkeld. De Javaansche Koolmees legt dus veel 
minder eieren dan haar Europeesche verwanten ; zij broedt echter, naar alle waarschijnlijk
heid, verscheidene keeren achteç~.en, zooals meer vogels in den Archipel. Vanaf Maart tot 
einde januari zijn eieren in de nesten gevonden.'' 

Augustus 1917. FR. J. v. Ë. 

Aan de Redactie van de Tropische Natuur. 
Naar aanleiding van de vragen in Aflevering 8 van dit tijdschrift, kan ik het volgende 

meedelen: 
De op Java tengoe genaamde insekten zijn de larven van verschillende mijtensoorten 

van het genus Thrombidium; zij zijn vermieljoenrood van kleur. Deze larven hebben de 
gewoonte op lage kruiden en struiken een gelegenheid af te wachten, om op een warm
bloedig dier- vogel of zoogdier - te klauteren en zich met hun zuigsnuit in de huid 
daarvan te boren. 

Dr. A. C. OuDEMANS vermeldt 1), dat de Rode Bosmijt van Nieuw Guinea tot nu toe 
alleen op de Kroonduif (Goura) en op de mens is waargenomen. Doch op Java, Sumatra, 
Celebes en hoogstwaarschijnlik ook op andere eilanden van de Archipel, komen eveneens 
Rode Bosmijten voor, we!Iicht tot verschillende soorten behorend. Ik zelf vond ze herhaal
delik op kleine reigers (Ardetta) en op Tupaia's (op eekhoorntjes gelijkende insekteneters). 

1) Bijdrage tot de Rode Bosmijt van Nieuw Guii.Jea. Tijdschr. v. Entomologie deel 51 pag. 25 e.v. 


