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bereikt had, zitten om te genieten van het spel van de opstijgende nevels, die naar 
boven in dunne rafels als het ware in het niet verdwenen. 

De tocht naar den Boer ni Telong is daardoor zoo aantrekkelijk, doordat de 
vegetatie evenals in het hooggebergte in zones is verdeeld. Hier worden de gordels 
echter niet door het klimaat veroorzaakt, want de berg ligt op 100 m na geheel in 
de koele of nevelzone van JuNGHUHN, die van 1SOO- 2SOO m reikt; de naburige 
Goenoeng Geureudong (2600 m) is dan ook tot boven op zijn top met zwaar 
oerbosch bedekt. Ook de vergiftige zwaveldampen, die op andere vulkanen een 
vulkanologische boschgrens scheppen, komen hier niet in aanmerking. Het zijn 
veel meer edaphische factoren, dus de grondgesteldheid, die naar boven toe den 
groei van hoornen belemmeren. 

Beneden, waar de lahar naar verhouding meer grint en zand heeft gebracht, 
staat het verrukkelijke dennenbosch. Op de helling met steenen en kleine blokken 
groeien struiken en de zoo interessante epiphyten-associatie, terwijl zich op de 
rotsen van het krater-plateau en den top een alpiene flora heeft ontwikkeld. De 
vegetatie van ieder dezer zones is iets bijzonders op zich zelf, en cloonlat men 
achter elkaar door alle drie heengaat, is het klimmen buitengewoon rijk aan 
afwisseling. Slaagt men er buitendien nog in een van de zeldzame, absoluut heldere 
dagen te treffen, dan biedt deze tocht met haar vergezicht zooveel natuurschoon, 
dat ze niet genoeg aanbevolen kan worden. 

Medan. Dr A. FREY-WYSSLING. 

BROEDTIJDEN VAN VOGELS IN DE WESTERAFDEELING VAN BORN.EO 
(ONDERAFDEELING PONTIANAK) · 

De belangrijke bijdrage van den heer SODY over de broedtijden der vogels 
in West en Oost Java, verschenen in Tectona, Deel XXIII, afl. 3, Maart 1930, 
heeft mij aanleiding gegeven, om het door mij in West Borneo verzamelde materiaal 
op soortgelijke wijze te bewerken. 

Hoewel ik over heel wat minder gegevens beschik dan de heer SODY, meen ik 
dat publicatie van de broeddata (hieronder te verstaan de legdata van het eerste ei) 
van SS Borneo-vogels toch wel een steentje kan bijdragen tot verkrijging van meer
dere kennis omtrent de broedtijden onzer Indische vogels, welk onderdeel, zooals de 
heer SODY opmerkte, niet alleen uit een zuiver wetenschappelijk ornithologisch, 
maar ook uit een praktisch land- en boschbouwkundig oogpunt beschouwd, 
van groot belang moet worden geacht. 

Te mijner beschikking staan 29S nestvondsten (velen door mij persoonlijk in 
het veld gedaan). Van iedere in de tabellen genoemde soort bevinden zich een of 
meerdere legsels in mijn collectie. Ik verzamelde van December 1928 tot Juli 1930, 
in hoofdzaak op de gewestelijke hoofdplaats en in het landschap Koeboe, geheel 
liggende in het delta-gebied van de Kapoeas-rivier. Deze enorme delta heeft een 
oppervlakte van ruim . 8000 km 2• De oevers der rivieren en riviermonden zijn 
begroeid met ondoordringbare rhizophoren en n i p a-wildernissen, waarachter een 
uitgestrekt moerassig oerbosch. 



Fig. 1. Nest van Anthreptes malac
censis malaccensis (ScoP.). 

Foto v.d. schr.] 

precies te kunnen zeggen in 
welke maand dit maximum 
valt. Voorzichtigheidshalve 
wordt daarom alleen de 
periode Januari tot en met 
Maart vermeld. 

Ook de Borneo-vogels 
kunnen naar hunne broedtij
den worden onderscheiden 
in seizoen-broeders en door
loopende broeders. Met 
volkomen zekerheid kan niet 
worden vermeld, welke van 
de na te noemen soorten 
in een bepaald seizoen en 
welke gedurende het geheele 
jaar broeden. Om dit uit te 
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De eenige verhevenheid van beteekenis in het 
landschap Koeboe is het 360 meter hooge Ambawang
gebergte, waarvan uitloopers vermoedelijk een voort
zetting hebben op den noordelijken oever van de 
Poenggoer besar, de grensrivier tusschen de landschap
pen Koeboe en Pontianak. 

Op dien oever komen verscheidene pematangs 
(boven het gewone niveau liggende zandruggen) voor 
en hier zijn de nesten van geitenmelker en bijeneter 
gevonden, vogelsoorten, die men in een moeras delta
gebied niet verwacht aan te treffen. 

Alleen van die vogels zijn in de hieronder vol
gende tabellen de broedtijden opgenomen, waarvan met 
zekerheid de soortnaam kon worden vastgesteld. Daar 
niet het geheele jaar met volkomen gelijke intensiteit 
naar nesten kon worden gezocht, kan natuurlijk geen 
volledig beeld van den broedtijd van de genoemde 
vogels gegeven worden. 

Ook met het trekken van vergelijkingen tusschen 
de broedtijden van Java- en Borneo-vogels zij men zeer 
voorzichtig. Toch meen ik reeds nu al voldoende mate
riaal bijeengebracht te hebben, om met vrij groote 
zekerheid te kunnen concludeeren, dat het broedseizoen 
(voor alle vogelsoorten te zamen) hier eerder dan op 
Java zijn maximum bereikt; voor geheel Java bereikt 
het gemeenschappelijk broedseizoen zijn top in Mei. 
Het aantal gevonden legsels is echter onvoldoende om 

Fig. 2. Nest en eieren van Trachycomus z eylanicus (GM.). 
[Foto v.d. schr. 
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maken, zou ik over meerdere gegevens dienen te beschikken, die den geheelen 
broedtijd v olledig aangeven gedurende minstens een vol jaar. Uit de van de bevolking 
verkregen inlichtingen en uit mijn gegevens mag aangenomen worden, dat de v oor 
Java opgegeven doorloopende broeders hier eveneens tot deze categorie behooren. 

Voor zoover hier kan worden nagegaan zijn de volgende vondsten nieuw 
voor de wetenschap : 

Januari 1930, één ei van Melanoperdix nigra VIG. Vogel aangebracht. Bat oe 
Ampar (Landschap Koeboe). 

Mei 1930, nest met twee e ieren van Rhopodytes sumatranus (RAFFL.) . Vogel op 
het nest gevangen. Batoe Ampar (Landschap Koeboe). 

Hieronder volgen dan de tabellen. Voor een gemakkelijke vergelijking heb ik de 
indeeling v an den heer SODY overgenomen. De twee laatste kolommen zijn bijgevoegd. 

-
1-< 1-< 

I .. 
..d Gemiddelde <!) <!) ·;::: 00 <!) :;: _ Hier gangbare .!:1 .!:1 ::1 ..0 1-< ~ s ·~ ~ ... ~ <!) <!) <!) afmetingen Naam van den vogel 6 .... ... ~ 

~ ::1 00 - ..0 ... 00 Inlandse he <!) <!) .... 
::1 1 <!) 0 0 ... b.O 

~ u ::1 .... ~ ·;::: 'Q) ·a . .-~onQ..~ 0 <!) van het ei in 
0 <!) (:i ..0 ~ 0. -a ::1 <!) u f-< o- namen 
z 0 ~ <!) ::E < :;8 ::I 1-< m1n uitgedrukt _,1 ~ _, -, l < l rfl 0 () 

I 
I 

I RALLEN 

I 
1. Hypotaenidia striata Senter (?), 

stria ta (L.) 3 2 1 6 5 33,8 X 25,3 Keroeak ketjil 

WATERHOENTJES 
2. Amaurornis phoeni-

cura javanica (HORSF) 2 4 21 8 3 39,2 X 29,4 Keroeak 

PATRIJSVOGELS 
3. Excalfactoria chi-

oensis (L.) 1 1 5 26,2 X 20,3 Pipiko 

KUIFKWARTELS 
4. Rollulus roul-roul 

I (ScoP.) 1 1 (?) 39,8 X 32,4 Sen a jan 

5. Melanoperdix nigra 
VlG. 1 1 (?) 36,4 X 32,4 Pipit rimba 

PAPEGAAIDUIVEN 

I I 6. Treron vernans gri- Poeoei hidjau, 
seicapilla SCHLEG. 5 1 1 7 2 26.4 X 20,9 P. keritjau 

7. Treron nipalensis 
(HODGS.) 3 3 2 26,7 X 20,4 Poènei sama 

8. Treron olax (TEMM ) 1 1 2 24,9 X 20,4 Poenei sioel, 
P. kajoeara (?) 

MUSKAATDUIVEN 
9. Ducula aenea aenea 

(L.) 1 1 1 3 2 47,1 X33,7 Pergam 

10. Ducula bad ia ba dia 
(RAFFL.) 1 1 2 40 X30,9 Pergam 

TORTELDUIVEN 
11. Streptopelia chinen-

sis tigrina (TEMM.) 3 3 2 27,6 X 21,6 Te koekoer 
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-' .... ..d .... .... 
Q) Q) "' 

Q) ..: ..... Gemiddelde 
,rJ ,rJ .... B ,rJ .... <il Hier gangbare 
a a ·~ Ol a Q) Ol 

Q) Q) afmetingen Naam van den vogel .... ~ "' ,rJ ~ "' Jnlandsche Q) Q) 
Ol ::l .... ..... ::l Q) 

0 0 ~ 0.0 
:> ::l .... Ol ·;::; 0.0 0. 0 Q) van het ei in u ,rJ ·~ u E-< 0 Q) .: Ol 0.. .: 

"3 ::l ~ ~- namen Q) Q) z Cl Ol 
~ ~ -< :2: ::l < IJl 0 mm uitgedrukt ....... _, 

I 
_, 

I I I I I REIGERS 
I 

I 
12 . Pyrrherodias purpu- I 

rea maniJlensis MEYER. 1 1 (? ) 55,7 X 38,9 Boeroeng 

13 . Butorides striata 
babi l?J 

javanica (HORSF.) 3 1 2 6 2-4 37,9 X 27,6 Poetjong Iaoet, 
P. ba kau 

HAVIKKEN 
14. Acci pi ter trivirga lus 

trivirgatus (TEMM.) 1 1 I 2 36,1 X 30,7 Lang boerik 

ARENDEN Lang merah, 
15 . Haliastur indus in- L. laoet, L. ke-

termedius (GURNEY) 11 1 2 53,1 x 40,5 pala poetih (?) 

OOR UILEN 
I 

I 16. Otus bakka moena Poenggoek, 
lempyi (HORSF.) 1 1 3 5 I 3 34,8 X 28,8 Boeak 

PAPEGAAIVOGELS 
17. Coryllis galgulus I galgulus (L.) 1 2 2 5 2-3 17,7 x 15,1 Serindit 

HOORNZWALUWEN 
18. Batrachosromus ja-

vensis (HORSF.) 

I 
4 

21 I 
6 1 28,9 X 20,6 I Boeak 

IJS V 0 GELS 
19. Alcedo atthis benga- Radja oerlang 

Jensis GM. 1 1 (?) 18,8 X 16,5 ketjiJ 

20. Halcyon chloris 
I 11 I I I 

Pekaka, 
cyanescens (OBERH.) 1 2 1 1 6 3-4 29,8 X 24,7 Djiki-djiki 

21. Ramphalcyon capen-
sis javana (Booo.) 1 1 2 3 23,8 X 19,6 Pekaka laoet 

BIJENETERS I I 
22 . Merops viridis vi-

r idis (L) 14 6 I 20 4 23,2 X 20,1 Birik-birik 

NACHTZWALUWEN 
23. Caprimulgus macru- Boeroeng 

rus rnacrurus (HORSF.) 1 1 2 2 30,8 X 22,2 rnalas (?) 

GIERZWALUWEN 
24. Hemiprocne longi-

pennis ' harteri STRES. 1 1 1 22,9 X 17,9 Lajang poetih 

25. Micropu s affinis sub-
furcatus BL YTH. 6 24 2 14 3 49 2 23,6 X 14,6 Lajang-lajan g 

Boeroeng goa, 
26. CollocaHa esculenta Lajang-lajang 

linchii (?) HORSF. & M 2 I 4 2 22,6 X 15,4 go a . 
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-.... .... 

·;:: 1 ~ ..., 
I '"' I I ~-<1.> <1.> "' <1.> Gemiddelde Hier gangbare ..0 ..0 :::l ..0 .... os 

Naam van den vogel E E H~ ~ 
~ ( afmetingen Inlandsche <1.> <1.> ~ , :::l .... -I 0 ..., biJ 

> u :::l .... ~ .... -~ ·a :.::: biJ ..., 0 
f-; 

0 <1.> van het ei in 
0 <1.> t:: ..0 ~ 

~~ ~ 
:::l p.. u o - nan1en 

z Q ~~ ~ , ::E :::l :::l < J5 0 0 mm uitgedrukt -, -, 

SPOORKOEKOEKEN I I I I I 
27. Centropus ben galen-

I sis javanensis (DUM.) 4 2 1 7 2-3 29,4 X 24,3 Boeboet. 

28. Centropus sinensis 
bubutus HORSF. 1 1 1 3 3 35,2 X 29,8 Boeboet besar. 

BoscHKOEKOEKEN 
(Malkoha's) 

I 29. Rhopodytes suma-

11 tranus (RAFFL.) 1 2 ? 28,5 X 24,4 Terindak. 

BAARDVOGELS 
30. Mesobucco duvau- Belatoek 

celi duvauceli (LESS ) 

I 
I 1 I I 

1 

I 
2 23,2 x 17,3 hidjau 

SPECHTEN 
31. Dryobates moluccen-

sis moluccensis (GM.) 1 1 (?) 17,3 X 13,9 Belatoek (?) 

32 . Mieroptemus bra-~ 

I I I chyurus badiosus Belatoek (me-
(TEMM .) 1 1 2 ? 27,4 x 18,2 rah ?) 

33. Dinopiumjavanense 
bomeonensis (DUB ) 1 1 2 3 26,8 X 19,6 Belatoek mas 

H APVOGELS 
34 . Cymborhynchus 

macrorhynchus macro- Boeroeng gan-
rhynchus (GM.) 2 3 3 3 5 16 3 27,9 x 19,1 toeng 

5. Eurylaemus javani-
I cus brookei RoB. & Boeroeng gan-

3 

KLOSS. 

I 

2 2 3 26,2 X 18,9 toeng laoet 

ZWAL U WEN 
6. Hirundo javanica ab-

I 31 I 19 botti (ÜBER!-1.) 7 3 3 1 2 3 18,2 x 13,4 Lajang 
3 

VLIEGENVANGERS. 
37 . Rhipidura javanica 

longicauda WALL. 1 2 3 1 7 2 17,9 X 13,3 Tjawan 

38. Rhipidura perlat a 
s. MüLLER. 1 1 2 17,8 X 13,3 Dam a -dam a(?) 

39. Drymophila velata 
caesia (LESS.) 1 1 2 20,9 X 14,9 Moerai batoe 

8UULBUULS 
40 . Trachycomus zeyla-

nicus (GM.) 1 1 2 25,6 X 17,9 Barau-barau 

41. Aegithiw1. tiphia vi-
ridis (BP.) 1 3 2 16,9 X 13,5 Pintou 
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-

·c l ~ '" '" I '" 
..è 

d) d) "' d) - ;;:_ Gemiddelde Hier gangbare .D .D ::l .D '" ... s d) 
c<S d) d) afmetingen 

Naam van den vogel 6 E ... 
:g l ~ .g 

c<S ... <JJ Inlandse he 
d) g[e '" - 0 ... biJ 

d) c<S ·~ ·a 0 Q) van het ei in ;> u ... "ä) ·~ b1) ~ "'"' E-< 0 d) c:: .D c<S 0.. - ::s Q) u o- namen 
z Q c<S d) ~ <t:: ~ ::l .2,~(/)0 ... mm uitgedrukt ...... ~ ...... 0 

I I 
I 

8 U ULB U U LS (ver volg) 
42. Pycnonotus goiavier Merbak (kam-

gourdini (J. & P.) 6 2 4 1 13 2 22,7 X 16 poeng) 

43. Pycnonotus plumo-
sus insuiaris CHAS. & 
KLOSS. 1 1 2 22,6 X 17,3 Merbak rimba 

L IJ S T E R V 0 G E L S 
44. Copsychus saularis 

problematicus SJ:-IARPE 1 3 2 3 1 10 3 24,4 X 17,4 Moerai 

RIETZ AN GERS 
4S. Orthotomus atrigu-

laris atrigularis 
(TEMM.) 2 2 3 16,9 X 11,6 Boeroeng padi 

46. Prinia flaviventris 
superciliaris SALV. 2 1 6 1 1 1 12 3-4 1S,9 x 11,6 Tjeriak 

SP IT SVOGELS I 
47. Artamus leucoryn 

leucoryn (L.) 
11 

1 2 4 23,9 X 18,1 Kapa-kapas 

SPREEUWVOGELS 
48. Gracula javana ja-

vana (Cuv.) 1 11 2 3 3S,1 X 26,S Tioeng 

49 . Aplonis panayensis 
strigatus (HORSF.) 1S 2 17 3 2S,2 X 18,7 Perling 

W E VERVOGE L S 
so. Padda oryzivora L. 1 1 3(?) 19,2 X 13,3 Glatik 1) 

Sl. Munia fuscans 
(CASS.) 1 2 1 4 (?) 14,4 X 10,6 Pipit merah 

S2. Munia atricapilla ja-
gori MART. 10 1 4 1S 6-7 1S,1 X 10,8 Pi pit 

HONIN G ZU I G ERS 
S3. Chalcostetha calco-

stetha calcostetha 
(TEMM.) 2 3 2 1S,7 X 10,7 Isap rnadoe 

S4. Anthreptes malac-
eensis malaccencis 
(SCOP.) 1 1 1 2 2 18,7 X 12,7 Isap madoe 

ss . Chalcoparia sin ga-
lensis borneanaKLOSS. 1 1 2 16,8 X 11,3 Isap madoe 

Totaal gevonden legsels I 8127184127188117! 29J 71 61- 1 21- 1 29S 
~~~~~~~~--~--~-------------------------

1) Ontsnapte kolonie kooivogels. 



ss 

Behalve bovengenoemde soorten, bevindt zich m miJn verzameling nog een 

aantal eieren, waarvan ik den soortnaam 

van den vogel niet heb kunnen vast- 1 
stellen. In hoofdzaak zijn dit eieren door 

de bevolking gevonden en zonder eenige 

gegevens mij ter hand gesteld. 

Uit de interessante, hier in Indië 

vermoedelijk weinig bekende bijdrage 

over de Vogels van de Oostkust van 

Sumatra, samengesteld door Dr L. F. DE 

BEAUFORT en Dr L. P. DE BUSSY 1) blijkt, 

dat de meeste eieren aldaar in de maand 

Juni werden gevonden. 
Een recapitulatie van het totaal Fig. 3. Links: Nest en eieren van Rhipidurajavanica 

longicauda W ALL. - Rechts: N èst en ei van Colloca /ia 
aantal broedende soorten en de totaal esculenta linchii HoRSF. et MooRE. 
gevonden legsels Van 1912 tot 191S [Foto v.d. schr. 

(waarvan de vinddata genoteerd zijn) moge volledigheidshalve hieronder volgen: 

Totaal broedende soorten: Nov. 1, Dec. S, Jan. S, Febr. 2, Maart 10, April 7, 

Mei 21, Juni 21, Juli S, Aug. -, Sept. 1, Oct. 3. Totaal SO. 
Totaal gevonden legsels: Nov. 1, Dec. S, Jan. 8, Febr. 3, Maart 14, April 9, 

Mei 33, Juni 40, Juli 7, Aug. Sept. 1, Oct. 6. Totaal 127. 

Pontianak, 1930. L. COOMANS DE RUITER. 

1) Overgedrukt uit: Bijdragen tot de Dierkunde, uitgegeven door het Koninklijk Zoölogisch 
Genootschap "Natura Artis Magistra» te Amsterdam, afl. XXI. 

KORTE MEDEDEELINGEN 
Vogelbloemen. - Uit de bijdragen van Dr DoeTERS VAN LEEUWEN over dit onderwerp (jrg. 

XIV, blz. 65 en XVI, blz. 2) weten de lezers wat men onder vogelbloemen verstaat. In mijn tuin hier 
te Fort de Koek bevinden zich een aantal struiken van de bekende vogelbloem I-Iolmslcjoeldia sanguinea 
RETZ. Op alle tijden van de dag, maar het meest in de morgenuren en des namiddags komen geregeld 
honingzuigers de bloemen van deze struiken bezoeken. Het zijn voornamelik Aethopya siparaja 
(RAFFLES) en even menigvuldig Leplocoma jugularis ornala (LESS.). Zoals reeds door andere waarnemers 
opgemerkt, leggen de honingzuigers bij het bloemenbezoek weinig schuwheid aan de dag. Enige van 
de struiken staan 3 meter van mijn ramen af. De nabijheid van mensen schijnt de vogel niet het minst 
te storen; men kan zelfs de vensters openen en sluiten zonder ze bij hun bezigheid te hinderen. 

In dezelfde rabatten, waarin de Holmskjoeldia's geplant zijn, bevinden zich ook een hele rij 
struikjes van Salvia splendens KER.-GAWL. Ik heb menigmaal opgemerkt, dat de honingzuigers ook de 
bloemen van deze laatste bezoeken, ofschoon ze aan de J-Iolmskjoeldia de voorkeur geven. Op sommige 
tijden schenken ze zelfs in het geheel geen aandacht aan de Salvia, wat misschien in verband staat 
met tijden van meer of mindere honingrijkdom. Blijkbaar behoort Salvia dus eveneens tot de vogel
bloemen, hoewel ze voor hun hestuiving niet uitsluitend op de honingzuigers zijn aangewezen. 

Vele ornithologen schijnen nog niet geheel overtuigd te zijn, dat de honingzuigers (Nectariniidae) ook 
van nektar leven. Mijn waarnemingen bij het maagonderzoek van talrijke exemplaren van verschillende 
soorten honingzuigers, die hier in Sumatra voorkomen, hebben mij de overtuiging geschonken, dat 
vele soorten grote hoeveelheden nektar tot zich nemen. Bij de opening van de maag was deze soms 
voor een gwot deel met het dunvloeibare, zoete sap uit de bloemen gevuld. Daar ik van de vogels, 
die ik voor mijn verzameling schoot, indertijd slechts bij een betrekkelik klein aantal soorten de 
maag onderzocht, zijn mijn aanteekeningen verre van volledig wat de maaginhoud betreft. Ik bezit 
omtrent de volgende sumatraanse soorten notitie's: 


