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De samenstelling ervan is als volgt. Van iedere soort of ondersoort wordt de naam gegeven; 
vervolgens wordt aangehaald waar de eerste beschrijving gevonden wordt, terwijl verder nog verwezen 
wordt naar den Catalogus van de vogels van het Britsch Museum. Synoniemen en literatuurwijzigingen 
zijn dus zeer beknopt gehouden. 

Genummerd werden slechts die vormen, welke met stelligheid van Java bekend zijn; de onder
soorten worden dan met kleine letters aangeduid. Wanneer het voorkomen van bepaalde soorten nog 
nadere bevestiging behoeft of indien niet vast staat of ten rechte subspecifieke vormen werden afge
scheiden, treft men een vraagteeken aan voor de betreffende opgave. W anneer met zekerheid bekend 
is of mag worden aangenomen, dat een vogelsoort broedvogel is op Java, is een B voor het nummer 
geplaatst. Een N beteekent, dat men te doen heeft met trekkers, die in den Noordelijken winter hier 
komen, een S met trekkers uit den Zuidelijken winter.- Aan het einde der lijst vindt men een opgave 
van de vogels, die in VORDERMAN's overzicht ten onrechte voorkomen en daaruit dus geschrapt moeten 
worden; het zijn er een kleine dertig. 

Tenslotte geeft de heer SIEBERS nog een zeer nuttige lijst van aanvullingen en verbeteringen; 
h ierin worden o.m. eenige nieuwe subspecies vermeld, die in een afzonderlijk artikel in dezelfde afle
vering van "Treubia" beschreven worden. 

Ik mag deze korte aankondiging der waardevolle nieuweJava-vogellijst niet besluiten zonder nog een 
enkele opmerking te hebben gemaakt. De schrijvers zouden vele gebruikers van hun overzicht aan zich 
verplicht hebben, indien zij ook verwezen hadden naar de plaats waar VORDERMAN de bepaalde species 
beschrijft. Een dergelijke lijst zou nu velen juist zoo prachtig eenig houvast kunnen geven, waarop verder 
te bouwen viel, maar nu blijft het voor de meesten bij een naam. Welke vogel er bedoeld wordt kan men 
niet te weten komen, want noch de werken waarin die soort het eerst beschreven werd, noch de Britsche 
Catalogus staan gewoonlijk ter beschikking van hen, die zich op de hoogte willen stellen der Javaansche 
vogels. VORDERMAN geeft, van het overgroote deel tenminste, een uitvoerige beschrijving in verschillende 
jaargangen van het Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch-lndië en die zijn gewoonlijk veel gemak
kelijker te krijgen en althans in verscheidene bibliotheken voorhanden. - Een inhoudsopgave volgens 
families en soorten zou ook aan de practische bruikbaarheid der lijst ten goede zijn gekomen. 

Vermelden we tenslotte nog, dat de Java-vogellijst thans ongeveer 440 nummers telt (de Hol
landsche ongeveer 350, maar de rassen meegerekend) . 

K. W . L. BEZEMER. 

NEDERLANDSCUE COMMISSIE VOOR INTERNATIONALE 
NATUURBESCHERMING 

De Redactie vestigt de aandacht op een pas verschenen vlugschriftje van bovengenoemde Commissie, 
welke in 1925 in Holland werd opgericht. De samenwerking met commissies in andere landen leidde 
er toe, dat in October 1928 te Brussel een Bureau kon worden gevestigd onder den naam van Office 
International de Documentation et de Carrélation pour la Proteetion de la Nature, dat zich allereerst 
ten doel stelt "gegevens uit alle werelddeelen te verzamelen om te kunnen beoordeelen, hoe ernstig 
het vraagstuk der natuurbescherming geworden is en om te kunnen wijzen op de noodzakelijkheid, dat 
overal ter wereld uitgestrekte reservaties moeten worden vastgelegd, waarin de na tuur haar ontwik
keling ongestoord kan voortzetten". 

In bovengenoemd vlugschriftje wordt de lezer pijnlijk getroffen door een S-tal foto's, die maar 
àl te duidelijk demonstreeren hoe het steeds zeldzamer wordende groote wild van Afrika op 
jammerlijke wijze ten offer valt aan trofeeënjacht en modezucht. 

Het kantoor der Commisse is gevestigd te Amsterdam, Reerengracht 540, waar belangstellenden 
nadere inlichtingen kunnen verkrijgen. 

TE KOOP AANGEBODEN 

een volledige serie van het Tijdschrift "Teysmannia", gebonden, prijs i 400. 

Aanbiedingen aan de Redactie van dit blad. 


