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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: 
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Aethopyga mystacalis temmincki (S. MüLL.)- maaginhoud: spinnen en nektar. 
Aethopyga siparaja siparaja (RAFFLES). - maaginhoud: insecten, vooral spinnen en nektar. Talloze 

malen op Holmskjoeldia sanguinea RETZ, Eugenia malaccensis L., Salvia splendens KER.-GAWL en andere 
bloemen bij het verzamelen van nektar waargenomen. Bij Canna doorboren zij de basis van de bloem 
om bij de honing te komen. 

Leptoeoma jugularis ornata (LESS.) - maaginhoud: nektar. Doorboort eveneens de basis bij 
Canna-bloemen. 

Arachnothera a({inis modesta (EYTON) - maaginhoud: spinnen. 

Fort de Koek, November 1930. EDWARD ]ACOBSON. 

Een waterhoudende liaan. - Het was op een zeer warmen dag in een zeer heeten en drogen 
oostmoesson, dat ik met eenige kennissen op jacht was in de bosschen achter Soemberhardjo (Pema
lang) dicht bij de Kali Ramboet. De kali bevatte bijna geen water meer en de tegallans benoorden het 
bosch waren geheel kaal en vertoonden diepe en wijde scheuren. De a lang-alang in de verschillende 

Een beeld van dorst en droogte. 

sleuven was dood en dor, op vele plekken afge
brand. De djatihoornen stonden geheel kaal, en 
door de kale takken blakerde de zon. Wij had
den reeds eenige perceelen afgedreven, toen de 
drager van de thermosflesch met ijs kwam ver
tellen, dat genoemde flesch zooeven, dat was ca. 
2 uur geleden, "pletèk" had gezegd. Inderdaad, de 
flesch had dat gezegd, want in het blikken hulsel 
vonden wij niets als wat drabbig vuil en lauw 
water en wat fijn verzilverd glas. Of het gekomen 
was door te groote temperatuursverschillen binnen 
en buiten de flesch of door een schok, dat laat ik in 
het midden; een feit was, dat wij in een snikheet 
bladerloos bosch, met de zon bijna loodrecht boven 
onze hoofden, zonder een druppel water zaten. 
Ik kon mij den toestand van woestijnreizigers 
voorstellen, die reikhalzend naar de oase uitzien, 
en herinnerde mij verhalen, hoe zij dan den "arbre 
des voyageurs" vonden (Ravenala madagasca
riensis), die in de bladscheden vocht opzamelt, 
of den Galactodendron, den koehoorn, die bij 
insnijding rijkelijk melk laat vloeien, even rijkelijk 
als een bekroond Hollandsch melkrund - en keek 

uit in het kale bosch of daar niets van dien aard was. Toen opeens de drijvers een luid gekakel en 
gejoel aanhieven, met hun parangs en goloks op een aantal lianen toeliepen, en daar meterslange 
stukken afhieuwen. En waarachtig: hier kwam wel geen melk uit, maar een dikke straal helder water, 
die zij met welgevallen in hun mond lieten loopen. De foto illustreert dit duidelijk genoeg. Wij pro
beerden het ook; de stengels der liaan waren zoo dik als een pols, en uit wijde en lange vaten 
bestaande. Het vocht, dat rijkelijk uit de vaten stroomde, was niet onaangenaam bitter van smaak, 
doch helaas lauwwarm. Evenwel het was vocht, en drinkbaar! Jammer genoeg was er geen blad aan 
de geheele liaan te zien. Ik nam een stuk mede, dat bij mij thuis ontsproot. Doch het spruitje stierf 
na eenige dagen af, zoodat ik de plant niet kon determineeren. Toen ik in de westmoesson nog eens 
in het bosch kwam, om de bebladerde plant op te zoeken, stond het eens zoo droge terrein een meter 
onder water: een everglade in Florida was er kinderspel bij. BoELMAN. 

Niet onmogelijk is het een A rcangelisia geweest, behoorende tot de familie der Menispermaceae. 
RED. 

Broeden van Halcyon chloris Bodd. in termietennesten. - In de vorige December-aflevering 
van De Tropische Natuur vertelt de heer ]ACOBSON iets over de~vondst van een nest van Halcyon chloris 
in een termietennest. Op Simaloer vonden de heer W. C. VAN HEURN en de heer ]ACOBSON midden 
in een sawah een nest van deze ijsvogel in een termietennest tegen de stam van een lage boom. 
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Dit nestelen van Halcyon cllloris in termietennesten is op verschillende plaatsen waargenomen. 
In Vol. I van het mooie werk "The Birds of the Malay Peninsula" (Londen, 1927) zegt ROBINSON dat 
hem zeer weinig van het broeden van deze soort bekend is, maar dat hij van een betrouwbaar 
waarnemer bizonderheden vernam over het broeden in grote termietennesten op de kust van Selangor 
bij Morib. Hij haalt dan waarnemingen aan van HERBERT, die in Siam hetzelfde waarnam (Journ. Nat. 
Hist. Soc. Siam, Vol. IV, 1924). HERBERT zegt, dat het nest bijna altijd in termietennesten te vinden 
is, die zich in holle bomen omstreeks 20 voet boven de grond bevinden. De vogels boren een ronde 
holte in het termietennest en graven dan hun nest uit direct binnenin. Soms is het nest in een dode 
boomstomp te vinden, wanneer het hout daarvan zacht is. HERBERT vond dit tweemaal, eenmaal 12 
voet, een ander keer 1 voet boven de grond. Tot slot geeft hij een uitvoerige beschrijving van een nest, 
dat zich in een termietenheuvel van 3 voet hoog bevond; door de top van de heuvel er af te nemen 
en weer terug te zetten kon het nest geregeld worden bekeken. 
Tenslotte zegt RüBINSON dan nog dat, volgens BAKER, KELLOW 
dergelijke nestplaatsen vond bij Taiping (Perak). 

Ikzelf vond bij Pengalengan een nest van Halcyon chloris 
in een termietennest op 8 - 9 m hoogte tegen de stam van 
een grotendeels dode boom, die door grote aantallen houtbijen 
(Xylocopus) bewoond werd en bovendien vol spechtengaten zat 
(vennoedelik van Dryobates analis [BP.], die daar huisde) . 
Het termietennest had een hoogte van ± 80 en een grootste 
breedte van ± 30 cm, terwijl het in het midden misschien 
15 cm buiten de stam van de boom uitstak. Ik geef ter 
verduideliking een paar krabbeltjes, die ik ter plaatse maakte. 
De boom, die van onder tot boven met termietengangen bedekt 
was, stond in een ravijn en vanaf de helling kon ik de 
vogels gemakkelik bekijken. Mannetje en wijfje broedden 
beide (ik zag enkele aflossingen) en uit hun doen viel op te 
maken, dat de nestruimte zich direct achter de toegangsopening 
bevond. Het niet broedende dier was vrijwel steeds in de buurt van het nest te vinden; het had grote 
voorkeur voor een alleenstaand boompje, misschien 20 m van de termietenboom verwijderd. Ik noteerde 
bij dit werk dat het bekende geluid van deze bosijsvogel, het h arde schateren, zowel tot het uiten van angst 
als van levensvreugd dient; er is blijkbaar geen apart angstgeluid. 

Vermoedelik deden verscheidene kenners van Javaanse vogels (ik denk hier allereerst aan de 
vader en zoons BARTELS) wel uitvoeriger waarnemingen in deze richting. Het zou daarom ook kunnen 
zijn, dat zij de waarnemingen van de heer jACOBSON, wat het broeden van Lacedo pulchella (HORSF.) 
in termietennesten aangaat, kunnen bevestigen. Is dit niet het geval, dan is deze observatie van de 
heer jACOBSON blijkbaar nieuw. 

Ik vestig er ten overvloede de aandacht op, dat wij bij dit broeden van een ijsvogel in termieten
nesten in geen geval aan een voorbeeld van echte symbiose of zelfs maar van een andere, minder 
hechte associatievorm moeten denken. Uit het broeden van de vogels in vermolmde stammen, oever
wanden van rivieren, enz. blijkt duidelik, dat het de dieren te doen is om een substantie, die zich 
gemakkelik voor graafwerk leent, hetzij aarde, molm of "termietenmolm". De tennieten zullen zich 
spoedig op de aanwezigheid van de ijsvogelholte instellen en beide soorten leven dan. ongestoord 
naast elkander. 

Batavia, 9 December 1930. jAN VERWEY. 

Vliegende eekhoorns op kale kratertoppen. - In de November-aflevering van De Tropische 
Natuur van verleden jaar komt een bijdrage voor van de heer GISlUS over: "Het sterven der dieren in de 
wildernis". Dit onderwerp werd reeds enige malen in vroegere jaargangen van dit tijdschrift behandeld. 
Ik wil daarom alleen op een merkwaardig feit de aandacht vestigen, nl. het voorkomen van vliegende 
eekhoorns op kale kratertoppen. 

De heer GISlUS vermeldt aan de kraterrand van de Smeroe gevonden te hebben kadavers (of 
wordt slechts één enkel geval bedoeld?) van deze eekhoorns (Pteromus nitidus). Verder bericht hij omtrent 
een levend exemplaar van dezelfde soort, op de top van de Smeroe buit gemaakt. 
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Ik kan hieraan nog twee verdere gevallen toevoegen . Wijlen de heer L. C. WESTENENK deelde 
mij mondeling mede, dat hij , tijdens hij Assistent Resident in de Padangse Bovenlanden was, bij een 
beklimming van de bij Fort de Koek gelegen Merapi nabij de kraterrand een levend exemplaar van de 
vliegende eekhoorn vond. Omtrent de soort kon hij niets meedelen; men zal echter wel kunnen aan
nemen, dat het de gewone sumatraanse soort was. 

Op 26 Augustus 1925 beklom ik de Piek van Kerintji; waarvan het hoogste punt op 3805 m ligt. 
De top bestaat uit een pyramidevormig stuk van de kraterrand, dat is blijven staan, terwijl de rest 
van de rand door afstorting lager is. Het bovenvlak van deze pyramide is misschien 4 à 5 m lang 
en nog geen 2 m breed. Op dit luchtige plekje vond ik een vliegende eekhoorn, nog levend en tussen 
de stenen weggedoken. Het dier deed geen poging om te ontsnappen, waaruit ik moet afleiden, dat het 
Of door de koude verkleumd, Of door honger verzwakt was. Met zijn grote nachtogen staarde het mij 
verschrikt aan. Gelukkig had ik een leeg petroleum-blik meegenomen, waarin ik het dier opborg, nadat 
het eerst door een tikje op de neus bewusteloos gemaakt was. De huid van dit dier en het skelet zijn 
nu in het Leidse Museum. Door RüBINSON en BODEN KLOSS werd de soort gedetermineerd als Petaurista 
petaurista batuana MILL. Petaurisla is synoniem met Pteromys, terwijl batuana de sumatraanse vorm is 
van de javaanse nitidus. 

Ik onthoud er mij van een definitieve opinie uit te spreken of deze dieren allen de bergtoppen 
opzochten om daar te sterven. Ik zou zo zeggen, dat een vliegende eekhoorn gemakkeliker een schuil
plaats ergens in het bos had kunnen vinden, dan de bezwaarlike tocht naar de kraterrand te ondernemen. 
Ik zeg bezwaarlik, want in het geval van de Piek van Kerintji ligt de grens van de plantengroei 500 m 
onder de top; daarboven vindt men niets dan steenbrokken en slechts hier en daar een enkel varentje 
of grasje. De bossen waar de vliegende eekhoorns thuis horen, liggen zelfs nog een 700 m lager. Van 
daar tot aan de uiterste top moet het dier dus gekropen zijn, want v I ie gen d kan het de top niet 
bereikt hebben. De voortbeweging van deze dieren bestaat immers uit een glijvlucht, waartoe zij de een 
of andere boomstam beklimmen en dan naar een andere boomstam toezweven. Eerst gaat de vlucht 
schuin omlaag en als zij daardoor genoeg momenturn verzameld hebben, weer in een boog naar boven. 
Toch moet het punt waar zij landen steeds lager liggen dan het punt van vertrek, daar door de wrijving 
in de lucht als anderszins kracht verloren gaat. 

Het blijft een zonderlinge zaak, dat deze vliegende eekhoorns, hetzij om te sterven of om andere 
redenen, zulke moeilike tochten ondernemen. 

Wat de kam b i n g o e t a n betreft, waarvan Dr VAN BEMMELEN het kadaver op de top van de 
Piek van Kerintji vond, dit geval heeft dit niets merkwaardigs, als men bedenkt, dat deze antilopen 
in hun gewone doen bij voorkeur de toppen van hoge bergen opzoeken. 

Fort de Koek, November 1930. EDWARD }ACOBSON. 

Rectificatie. - Door een kleine, doch - naar mij helaas te laat bleek - te diep ingrijpende 
besnoeiing van de tekst van de op blz. 29 der vorige aflevering afgedrukte Rectificatie, welke besnoeiing 
werd aangebracht m. h.o. op de beschikbare drukruim te, veroorzaakte ik, dat thans de indruk wordt 
gewekt, dat de heer VAN HEURN de verantwoordelijkheid voor zijn foutieve determinatie van een 
vleermuis tot Tupaia den heer Sooy in de schoenen tracht te schuiven. Dit lag allerminst in de 
bedoeling van eerstgenoemde, doch komt geheel voor rekening van ondergeteekende. Deze indruk 
werd door den heer VAN HE URN des te meer betreurd, omdat hij reeds eerder door dezelfde foute 
determinatie den heer SooY had genoopt een (dus slechts schijnbaar!) weerleggend "feit" tegen zijn 
eigen theorie in een Korte Mededeeling te publiceeren. 

V. SL. 

BOEKAANKONDI6IN6 

C. Brandts Buys, C. Japing en D. Fermandes : Bijdrage tot de kennis van Pinus 
Merkusii Jungh. et De Vr., meer in het bijzonder in de 6ajolanden,- Mededeeling No. 19 
van het Boschbouwproefstation, 1928. 

In verband met het in deze aflevering opgenomen artikel van Dr A. FREY-WYSSLJNG moge nog 
gewezen worden op deze uitgave, hoewel zij reeds enkele jaren geleden het licht zag. 


