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Vreemd blijft echter de conclusie, dat Borneo in historischen tijd geen 
inheemsche olifanten, maar wel uitheemsche rhinocerossen heeft gehad (Heeft Java 
in hetzelfde geval verkeerd?) Spontaan rijst hierdoor de vraag: Welke redenen 
of oorzaken kunnen de emigratie van olifanten uit het Aziatische vasteland naar 
Borneo hebben belet, terwijl rhinocerossen daardoor niet afdoendewerden belemmerd? 

Den Haag. D. HABBEMA. 
Oud-Luitt. Kolonel 0. I L. 

DE STERRENHEMEL IN OCTOBER 

15 Oct , 21 u. 

N 

De sterrenkaartjes gelden op 1 October re 22 u., op 15 October te 21 u., op 31 October te 20 u., 
en voorts op 

15 Juni 15 Juli 15 Aug. 15 Sept. 15 Oct. 15 Nov. 
5 u. 3 u. 1 u. 23 u. 21 u. 19 u. 

DE MAAN.- N.M. 8 Oct.; E.K. 16 Oct.; V.M. 22 Oct.; L. K. 30 Oct. 
DE PLANETEN.- MERCURIUS is nog avondster, bereikt op 10 October de grootste elongatie (onder 

19 u. 18 m.) en nadert daarna weer tot de zon. 
VENUS, ochtendster, komt eerst na 5 uur op en is op het einde der maand niet meer zièhtbaar. 
MARS (R.K. 10.1) komt in het begin der maand te 2 u. 54 m . op, op het einde te 2 u. 3 m . 

Mars passeert op 15 October dicht langs Regulus, de helderste ster van de Leeuw. 
JuPITER komt op den 27sten in conjunctie met de zon en is dus onzichtbaar. 
SATURNUS (R.K. 21.6) is in den voornacht in de Waterman zichtbaar (ondergang 3 u. op den 

eersten, 1 u. op den 31sten). S. W. VISSER. 

KORTE MEDEDEELIN6EN. 
Lijst van inlandsche diernamen. -In 1876 werd door den officier van Gezondheid van het 

Nederlandsch-Indische Leger G.]. FILET uitgegeven het Plantkundig Woordenboek voor Nederlandsch
Indië. Hiervan verscheen in 18E8 een tweede vermeerderde en verbeterde druk, die later vervangen 
werd door het alom bekende, Nieuw Plantkundig Woordenboek voor Nederlandsch-Indië door F.S.A. 
DE CLERCQ en Dr M. GRESHOFF. Nog steeds is niet aangevuld de leemte van een soortgelijke naam
lijst op het gebied rler fauna, hoewel verschillende personen zich met het plan hebben bezig gehouden 
en zelfs begonnen zijn aanteekeningen te maken. 

De heer Dr Eow. }ACOBSON (Bandoeng, Ghyselsweg 6) en ondergeteekende hebben nu het plan 
opgevat te trachten tot de uitgifte van een dergelijk werk te geraken. Het is daartoe in de eerste plaats 
noodig, zooveel mogelijk gegevens uit de literatuur te verzamelen, maar bovendien zouden zij gaarne 
de medewerking willen hebben van allen, die belangstellen in het tot standkomen van een dergelijke 
uitgave. Alle mededeelingen van inlandsche diernamen, met vermelding van den latijnsehen naam, 
van het gebied en van de taal, waarin deze naam voorkomt, zullen daarom onder veel dank worden 
aanvaard. Elke opgave kan van beteekenis zijn, vooral ook om reeds bekende of onduidelijke bena
mingen te verifieeren. Wanneer a llen, die daartoe in staat en in de gelegenheid zijn, hulp zouden willen 
verleenen, dan kunnen vele benamingen verzameld worden en zal de kans van slagen om een betrouw
bare gids voor inlandsche diernamen te verkrijgen ten zeerste vergroot worden . 

Dr H. D. TJEENK WILLINK, 
Bilthoven, Soestdijksche w.eg 220 Zuid. 
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Een doejong in M:anado, - 22 Juni werd ik plotseling opgebeld om te komen kijken naar 
een levende doejon g, een kans, welke ik mij niet liet ontnemen . Achter het emplacement van de 
veldpolitie trof ik het dier aan, omgeven door een groote schaar van belangstellenden. BU navraag 
bleek, dat zij (het was een wijfje) nabij Kema door vissellers gevangen was in hun net. De aldaar 

wonende heer VAN DIEST waarschuwde zijn 
zoon, die bij de veldpolitie werkt en het 
dier voor vijf gulden kocht. . Per vrachtauto 
werd het naar Manado vervoerd en daar aan 
het strand voor anker gelegd. Deze zeemeer
min (Halicore dujong) was ongeveer twee 
meter lang; zeer terecht zegt VAN BALEN, 
dat de zeer groote gelijkenis met een schoone 
jonkvrouw · ver te zoeken is. Ik voor mij vind 
haar vrij leelijk. 

De zeer groote belangstelling, die zij 
geniet, is dan ook niet aan.haar bekoorlijkheden 
te wijten, maar aan de omstandigheid, dat het 
rijkelijk afgescheiden oogvocht door oud en 
jon g naarstiglijk wordt verzameld. Naar Yerluidt 
doet het dienst als aphrodisiacum! 

Een groote vraag was, wat er met de 
m eermin geschieden zou. De heer VAN DIEST 
bleek bereid te zijn haar voor de wetenschap 
af te staan, met het gevolg, dat zij op 30 Juni 

per K. P M. naar Batavia vertrok, alwaar zij door de goede zorgen van Dr. HARDENBERG wel een be
hoorlijk onderkomen zal vinden. 

De bevolking is zeer verheugd, dat na twintig jaren weer eens een zeemeermin te voorschijn is 
gekomen, want dat beteekent "oentoeng" . Laten wij het hopen! 

Bijgaande foto geeft een idee van de zeeschoone, voor dit doel op den kant gehaald! 
F. S. 

NASCHR IFT. De in het artikeltje van den heer STEUP bedoelde zeekoe of doejoeng is, dank 
zij de goede zorgen van de officieren van de "Swartenhondt" en de "Melchior Treub" levend te 
Batavia aangekomen. Het dier werd bij het Aquarium op den Pasar Ikan ondergebracht in een 
speciaal daarvoor gemetselden bak. 

De nieuwe aanwinst genoot een zeer groote belangstelling van het publiek, vooral van Inheemsche 
en Chineesche zijde. Ook de Europeanen kwamen in groot aantal kijken. 

Het dier was geheel mak en at uit de hand. In de vrije natuur schijnt het voedsel vrijwel 
uitsluitend uit zeegras (Halophila en Zostera) te bestaan. Helaas komt dit in de Baai van Batavia 
practisch niet voor. Verschillende soorten zeewier weigerde het beest te eten. De doejoeng werd 
daarom gevoederd met verschillende bladgroentèn (kool, andijvie, · etc.). Kauwen kan de doejoeng 
slecht. Over de kaken ligt een ruwe hoornen plaat, waarmee het voedsel fijn gewreven wordt. 

Onder water worden de neusgaten met kleppen afgesloten. De ademhaling heeft zeer ongeregeld 
plaats. Ik telde tusschenpoozen van 15 zoowel als van 160 seconden. 

Het is wel j ammer, dat het dier tenslotte na ongeveer veertien dagen plotseling overleed. Bij 
aankomst bleek het dier nl. eenige wonden aan den staart te hebben, die ten deele genazen en ten 
deele in ontsteking overgingen. Bij sectie werd dan ook gevonden, dat dit de vermoedelijke doodsoor
zaak is geweest. 

H. 

Ter overname gevraagd tegen een schappelijke prijs dejaargangen1918, 1919, 1920,1925 en1928 
van De Trop. Nat. Aanbiedingen aan Dr D . F. VAN SLOOTEN, Herbarium 's Lands Plantentuin, Buitenzorg. 


