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Voor de Westerafdeeling van Borneo heb ik de verspreiding nagegaan. Uit de 
ontvangen gegevens blijkt, dat de lel aj a n g zeer talrijk voorkomt op de vestigingen 
langs de kust, zoo o.a. te Pontianak, \1ampawa, Singkawang, Sambasen Soekadana; 
te Ketapang, hoewel aan de kust gelegen, minder talrijk. Doch ook te Bengkajang 
en Ngabang wordt zü veelvuldig aangetroffen; mijn collega te Ngabang sprak 
zelfs van een plaag Dieper het binnenland in wordt zij schaarscher, maar komt 
nog voor in Sanggau, Sekadau en Sintang. In het Boven-Kapoeas gebied, Poetoes 
Sibau, is zij onbekend. 

In dit gewest komt deze Micropus dus vrij regelmatig voor, doch men treft 
haar slechts in de nabijheid van vestigingen aan en het talrijkst langs de westkust. 

Pontianak, Maart 1929. L COOMANS DE RUITER. 

KORTE MEDEDEELINGEN 

Over amazonisme bij de goudsnip. - In mijn opstel over bovengenoemden vogel, onder den 
titel "Veelkleurige Steltgangers" geplaa tst in de Juli-aflevering van dezen jaargang van dit tijdschrift, 
deelde ik o.a. mede, dat zoowel de heer H. C. SIEBERS als ik, ofschoon onafhankelijk van elkander op 
het vermoeden gekomen zijnde, dat Rostr-utu/a benghalensis in de onderlinge, biologische verhouding 
der sexen het verschijnsel vertoonde, waarvoor ik den naam "amazonisme'" voorstelde, daaromtrent 
geen van beiden iets hadden gevonden, wat aan dat vermoeden steun kon geven, uitgezonderd het feit, 
dat het vederkleed bij de hen bonter was dan dat bij den haan en eerstbedoelde ook forseher van 
lichaamsbouw was. Sedert geraakte ik echter in het bezit van het aardige boekje "The Birds of Singapore 
Island" by Sir John A.S. BUCKNILL and F. N. CHASEN (curator Raffles Museum), printed at the Govern
ment Printing Office, Singapore, waarvoor niemand minder dan de bekende ornitholoog C. BODEN KLOSS, 
Director of Museums, Straits Settlements and Federated Malay States, het voorbericht schreef, zoodat 
het werk, ofschoon in populairen toon geschreven, wel mag worden beschouwd als serieus in weten
schappelijken zin. Hierin vond ik nu -incidenteel in een artikel over Turnix pugnax, den poe j oe, 
waarbij het verschijnsel, zooals ook ik reeds vermeldde, wel en deugdelijk geconstateerd is - het volgende, 
dat ik ten gerieve van sommige lezers vertaald heb: 

"In de vogelenwereld wordt h et werk van nestbouw, uitbroeden van de eieren en grootbrengen 
der jongen zeer vaak door beide sexen samen gedaan, maar in eenige gevallen is alleen de hen ver
antwoordelijk voor deze plichten. Slechts in weinige gevallen wordt de verhouding der sexen omgekeerd, 
doordat het mannetje alleen het werk onderneemt, en hierbij moet speciaal worden opgemerkt, dat de 
voorbeelden voorkomen onder vogels van zeer ver van elkander af staande families. Zeer weinig gevallen 
van dit verschijnsel zijn bekend en wel m erkwaardig komen twee daarvan voor op het Maleische 
Schiereiland. Met de goudsnip (Rostratula capensis = R. benghalensis) hebben wij thans niets te maken, 
want ofschoon zij in het verleden als in Singapore voorkomend vermeld is, staat het vast, dat zij zich 
hier niet voortplant, maar de andere Maleische vogelsoort met deze eigendommelijke gewoonte, de 
"bustard-quail" (letterlijk vertaald "trapganskwartel", naam voor Tumix pugnax, klaarblijkelijk uitgedacht 
om ciaarmede het intermediaire standpunt in de taxonomie uit te drukken) is zeer talrijk in Singapore". 

Uit dit citaat schijnt dus wel te blijken, dat het amazonisme ook bij de goudsnip een wetenschap-
pelijk geconstateerd feit is. ]. OLIV!ER. 

Vleermuizen van Buitenzorg. Rectificatie. - Het zij mij vergund te dezer plaatse een kleine 
rechtzetting te geven van een v roegere foutieve vleermuizen-vermelding voor Buitenzorg. 

In Teysmannia XXXIII, 1922, p . 353 beschreef W. C. VAN HEURN het doen en laten van eenige 
vleermuizen, waarvan door hem te Buitenzorg materiaal was verzameld. Zijn determinatie over een der 
soorten luidde Xantharpyia ample.'l:icaudatus. Op grond van deze literatuuropgave nam ik deze soort 
clan ook op in mijn "Lijst van Buitenzorg-vogels en -zoogdieren" (Nat. Tijdschr. Ned. Indië LXXXVII, 
1927, p. 200). Deze beide literatuuropgaven vermeldde ik vervolgens weer in mijn "Naamlijst van de 
vleermuizen van Java" 1Nat. Tijdschr. Ned. Indië LXXXIX, 1929, p. 35) in de literatuurlijst van Rousetlus 
amplexicaudatus minor. Na het uitkomen hiervan verklaarde de Heer VAN HEURN mij, dat hij thans op 
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zijn vroegere determinatie moest terugkomen en dat de door hem verzamelde exemplaren behoord 
hadden tot de soort Rousetlus sho1·tridgei. In mijn Vleermuis-lijst behooren dus de beide bedoelde aan
halingen naar die soort te worden overgebracht. Wat de Buitenzorg-lijst aangaat, zoo behoorde daarin 
dus allereerst amplexicaudatus te worden geschrapt en shortridgei toegevoegd. Daar echter voor kort 
door mij, in het hartje van Buitenzorg, een groote serie van de echte amplexicaudatus minor werd 
verzameld, kan daar praktisch worden volstaan met alléén het toevoegen van R . shortridgei. 

SODY. 

BOEKAANKONDIGING 

The Birds oi Singapore Island. Sir Jolm A. S. BUCKNILL and F. N. CHASEN. Government 
Printing Office, Singapore. 

Aan het slot van eene bespreking (in de aflevering September 1929 van dit tijdschrift) van een pas 
verschenen boek "De Land- en Zoetwater-Mollusken van Nederland" door L. DORSMAN en I. A. J. DE WILDE, 
slaakt Jhr. W. C. VAN HEURN de verzuchting- en ik zucht met hem mede en hèb dit reeds vroeger 
meermalen gedaan -, dat de bestaande litteratuur niet voorziet in de behoefte, zoo diep gevoeld door 
den amateur-zoöloog hier in Nederlandsch-Indië aan boekwerken, die hem in staat stellen zooveel 
belangrijk materiaal, dat hem in handen valt, of dat hij in vrijen staat kan observeeren, "thuis te brengen" 
in het taxonomische systeem. Waarom niet? De heer VAN HEURN noemt de Natuurhistorische Vereeniging 
als het orgaan, waarvan de stoot moet uitgaan om in deze leemte te voorzien en ik ben het daarmedè 
eens, doch met de aanvullende bepaling, dat hier zeker ook wel wat valt te doen door de N. I. 
Vereeniging tot Natuurbescherming, met welke dus samenwerking ware te zoeken. En dan is er m.i. 
voorts nog alle aanleiding voor het Gouvernement aanwezig, om steun, ook geldelijke, aan de zaak te geven. 
Het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel wordt geroemd - en waarlijk niet ten onrechte
voor de wijze, waarop het voorlichting verstrekt, niet slechts omtrent zaken, die rechtstreeks van 
belang zijn voor nuttige bedrijven (zooals onder vele andere de systematisch opgezette Landbouw
voorlichting), maar ook over onderwerpen, behoorende tot het gebied der gewoonlijk weinig materieele 
winst opleverende wetenschap. Waarom zou het dan hierin "afzijdig" blijven, op dit terrein van populaire 
volksvoorlichting, a.h.w. het grensgebied tusschen de twee vorengenoemde, de verspreiding van practische 
kennis, boer, planter en anderen ten goede komendeenerzijds en de zuivere natuurhistorische wetenschap 
aan den anderen kant? En als ik over de zaak verder doordenk, dan zou deze ook geheel vallen 
binnen den kring van bemoeienissen van het Kantoor voor Volkslectuur, waarbij ik stilzwijgend veronder
stel, dat het ook op den weg van dat Kantoor ligt, de uitgifte van in het Nederlandsch geschreven 
boekwerken te bevorderen. Immers valt niet te ontkennen, dat degenen, die zich bij voorkeur van die 
taal bedienen, een niet te verwaarloozen element vormen van het "volk" van Ned. Indië. lntusschen, 
van welken kant de regeeringshulp zou komen, kan ons koud laten; het eenige wat voor ons van 
belang is, is dàt zij verleend wordt. 

Elders is men ons Gouvernement op dezen weg reeds voorgegaan. Onlangs kreeg ik door tus
.schenkomst van den boekhandel een zeer aardig boekje op dit speciale gebied. Het heet "The Birds 
of Singapore Island" door Sir John A.S. BucKNILL en F. N. CHASEN, laatstgenoemde Curator van het 
Raffles Museum te Singapore. De bekende geleerde (voornamelijk ornitholoog) C. BODEN KLOSS, Directeur 
van de (Gouvernements) Museums in de Straits Settlements en de Geiedereerde Maleische Staten, 
.schreef er het voorbericht van en voorzag het aldus van het officieele "keuringsmerk". En het boekje 
werd gedrukt "at the Government Printing Office" te Singapore, zoodat het niet al te onwaarschijnlijk 
is, dat het in zeker opzicht onder patronaat van de Straits-Regeering wordt uitgegeven. 

Zooals de titel uitdrukt, houdt het werk zich uitsluitend op met de vogels, die behooren tot de 
-op het als eiland Singapore bekende kleine stukje van den Indonesischen Archipel voorkomende 
soorten. Verreweg de meeste daarvan (ik vond slechts een paar uitzonderingen) vindt men ook op 
Java of Sumatra of op beide Soenda-eilanden. Maar om ons slechts tot Java te bepalen, hier hebben 
wij heel wat meer species van vogels. Alleen de soorten, die ieder in de Natuurlijke Historie belang
stellende op zijn weg zoo goed als zeker zal kunnen ontmoeten, zij het wat sommige betreft met ont
wikkeling van wat speurzin, zijn uitvoerig behandeld; de andere, zeldzame soorten worden vermeld 
-en meer vluchtig in beschouwing genomen. Wat de eerste betreft, daarvan krijgt men: Beschrijving 
(zeer minutieus), verspreiding (nl. over de Aarde, dus niet voor wat Singapore alleen betreft), het 
voorkomen op Singapore (aanwijzing der vindplaatsen), "Field Notes", wat niet goed te vertalen is, maar 


