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KORTE MEDEDEELINGEN 

Opmerking over Inlandsche namen. - Naar aanleiding van Dr KOPSTEINs artikel over naja's, 
voorkomende in het December-nummer van de Tropische Natuur, zij het mij vergund het volgende 
op te merken. 

In het Maleisch Woordenboek van VON DEWALL vinden we onder bi 1 oe dak: "adder, niet 
zeer lang, maar snel springende om menschen of beesten te bijten - (L):vgl. bedoedak". - Bedoedak 
opzoekende vond ik: "Batav. (Jav.), soort van adder (vgl . biloedak)". - KLINKERT geeft onder bi 1 oe dak 
op: oelar biloedak, e. s .v. adder, zeer giftig." - Prof. Dr VAN RONKEL heeft het woord in zijn woor
denboek heelemaal niet opgenomen, wat niet te verwonderen is, omdat het Javaansch is. 

Hieruit blijkt m.i. zonneklaar, dat het woord met een k gesloten wordt en niet met een h. 
Daarmee vervalt de mooie afleiding van loedah. 

In het Minangkabausch heeten de naja's oe 1 ar sa n doek = lepelslang, dus net als in het 
Soendaneesch. - De Bataks noemen ze o e 1 o k d ar i, dari = slang. De bungarus heet in het Bataksch 
dar i s o n g ka (songka is een soort van kraal). De d ar i s on g ka is de meest gevreesde slang in 
het Bataksche taalgebied. Hoe de tripudians in het Bataksch heet, weet ik niet. 

Nu ik toch eenmaal over Inlandsche diernamen schrijf, kan ik niet nalaten even een vaak gemaakte 
fout recht te zetten. 

Vliegende termieten worden door totoks bijna altijd 1 ar on g genoemd . Dat moet wezen 1 ar on. 
Hoe die g daar achter komt? Daar heb ik wel een gissing op, maar het is dan ook maar een gissing 
en daarom geef ik ze maar niet. De arèn werd vroeger meer dan nu ook arèn g geheeten: hetzelfde 
verschijnsel, terwijl omgekeerd de toekan g vogel vaak toekan werd (en wordt) genoemd. 

Buitenzorg, 18 December 1928. J. G. DAMMERBOER 
Oud-leeraar in de Maleische Taal 

aan de Bestuursschool. 

Cyanops lineata als insekteneter. - In aansluiting aan de mededeeling over dezen vogel in 
mijn artikel over "Jacht op larongs," verschenen in de Tropische Natuur van 1927, bldz. 134 geef ik 
hieronder een paar dagboeknotities. 

Tjiasem, 19 September- 13 October 1924. Voor ons huis staan de regenhoornen in bloei. Elken 
morgen zie ik 2 tot 4 boe I tok s in deze regen hoornen, die er bangbar a's (Xy!ocopa-soorten) vangen, 
waarvan er in dezen tijd vele op de rose bloemen komen aangevlogen. De vogel slaat en stoot ze tegen 
den tak, drukt ze, terwijl ze de insecten tusschen de snavelspitsen vast houdt, tot ze week zijn, en slikt 
ze met vleugels en al in. Ik heb ten minste tot nu toe geen Xy!ocopa-vleugels naar beneden zien vallen. 

Tjiasem, 25 October 1925. In een rijk in bloei staanden asem boom maakt een boe 1 tok, 
Cyanops lineata, met veel succes systematisch jacht op de op bijen gelijkende insecten, die in groot 
aantal de bloemen van de asem bezoeken. De vogel vliegt even op om de insecten uit de lucht weg 
te happen. 

A.W. SPENNEMANN. 

MEDEDEELINGEN V A.N DE VEREEN I GING 

Nieuwe afdeeling.- Op 25 November werd na een kleine excursie in de omgeving van de 
stad een afdeeling van onze vereeniging te Palembang opgericht. Het bestuur heeft a lle hoop, dat deze 
jongste spruit een flink aantal leden zal krijgen. 

Afdeeling Bandoeng. - Op 17 November hield Prof. Dr W. M. DoeTERS VAN LEEUWEN een 
lezing over "Plantenmieren en mierenplanten" voor de afdeeling der Koninklijk Natuurkundige Ver
eeniging, waarbij de leden van de Nederlandsch-Indische Natuurhistorische Vereeniging hare gasten waren. 

Daar in dezen jaargang een geïllustreerd artikel van dezen spreker zal verschijnen, wordt hier 
afgezien van een verslag dezer hoogst interessante lezing, waarvoor den spreker gedankt werd met een 
krachtig applaus. Een woord van dank aan de K.N.V. is hier ook zeker op zijn plaats. 


