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bezigheid is, maar ik heb nooit gemerkt, dat het schadelik voor de gezondheid zou zijn. 
En het wisselen van de verschillende bezoekers, met hun eigenaardige gedragingen, 
geeft voor hen, die daarvoor gevoelig zijn, een rijk en gevarieerd natuurgenot. 

W. M. DOCTERS VAN LEEUWEN. 

DE ARGUSFAZANT 

De argusfazant of koe w a u, Argusianus argus, is een zeer schuwe vogel. 
Men vindt hem uitsluitend onder het hooge, dichte oerwoud, zoowel in heuvel- en 
bergterrein als in lage streken, maar daarentegen nimmer in moerasbosschen, die 
een gedeelte van het jaar onder water staan. In heuvel- en bergterrein houden ze 
zich alleen op ruggen en vlakke gedeelten op, doch nimmer tegen hellingen of in 
min of meer diep ingesneden ravijnen; men vindt dientengevolge in heuvel- en 
bergterrein hun speelplaatsen veelal juist op of naast wildpaden. Overal, waar 
door het voortdringen der cultuur de rust van het oerwoud min of meer is verstoord 
(door het aanleggen van ladangs en wegen of door het openleggen van woudge
deelten voor andere cultuurdoeleinden) en waar men tevoren het "oewau"-geroep 
herhaaldelijk van zeer nabij in verschillende richtingen door het woud hoorde 
weerklinken, verhuizen deze schuwe vogels tot op een zóódanigen afstand, dat hun 
roep van de door menschen bewoonde gedeelten of opengelegde woudcomplexen af, 
nog alleen gedurende de stilte van den nacht op grooten afstand zwak hoorbaar is. 

Een ééns verstoorde speelplaats, bijv. door het afkappen van slechts enkele 
takken in de onmiddellijke nabijheid, zullen ze voorloopig niet meer bezoeken en 
de volgende dagen en nachten hoort men, dat de betreffende koewau, die men 
tevoren weken achtereen op dezelfde plaats hoorde roepen, honderden meters 
verhuisd is. 

De speelplaatsen zijn open gedeelten onder het hooge oerwoud en beslaan 
meestal een gedeelte van een wildpad; zeer dikwijls liggen ze zelfs juist op een 
kruispunt van wildpaden. In streken, waar zich olifanten ophouden, binnen een 
kuddegebied dus, vindt men de speelplaatsen uitsluitend op een der breedste 
gedeelten van een olifanten-pad; de plek is duidel~jk herkenbaar als koewau
speelplaats, doordat dit gedeelte opmerkelijk schoon is, alsof de afgevallen bladeren 
en doode takjes dagelijks met een bezem verwijderd worden. Van meer dan 
honderd speelplaatsen, die ik in den loop der jaren gezien heb, was er geen van 
grootere afmetingen dan hoogstens 10 meter middellijn, maar daarentegen was 
3 tot hoogstens 6 meter regel, zoodat hetgeen hieromtrent in VAN BALEN's "Dieren
wereld van Insulinde" staat aangegeven, nl. 30- 50 passen middellijn, naar mijn 
meening stellig op een vergissing berust. 

Verder leeft de argus niet in polygamie, zooals in het juist genoemde 
boekwerk aangegeven staat, maar in paren, monogaam. Hoewel ik zulks reeds 
jaren lang vermoedde- daar ik ze nu en dan nabij olifanten zag en meermalen 
waarnam gedurende toerjachten, nabij vruchthoornen -, heb ik eindelijk, na drie 
weken achtereen dagelijks meerdere uren besteed te hebben aan het besluipen en 
bespieden van koewau's in een streek, waar er zeer veel voorkomen, hierover 
zekerheid verkregen. Zou het ontbreken van sporen bij den koewau-haan er 
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misschien niet eveneens op wijzen, dat deze hoendersoort monogaam leeft, zoodat 
geen onderlinge strijd (zooals bij de in polygamie levende hoendersoorten) gevoerd 
behoeft te worden ? 

Gedurende ruim 3 weken, die ik grootendeels aan het observeeren van deze 
buitengewoon fraaie en bijzonder schuwe vogels besteedde, schoot ik 2 hanen en 
1 hen met één iets meer dan halfwassen kuiken. Ware de jacht mijn doel geweest, 
stellig zou ik in dien tijd minstens 10 stuks geschoten kunnen hebben, doordat ik 
op den duur de juiste methode van besluipen en beloeren leerde toepassen. Nadat 
alle moeite tot het verkrijgen van een fotografische opname van een koewau-haan 
op een speelplaats door onderbelichting en onvoldoende scherpte vergeefs bleef, 
heb ik ten . slotte van de reeds vervaardigde loerplaatsen af en ééns na het besluipen 
het bovengenoemde aantal geschoten. 

De koewau-familie, bestaande uit haan en hen, al of niet vergezeld van 1 
of 2 kuikens, verblijft in een betrekkelijk klein woudgedeelte van 200- 300 meter 
middellijn. In dit woudgedeelte vindt men de speelplaats en hebben de haan en 
hen elk afzonderlijk een slaapboom, waarin ze den nacht doorbrengen. Geen 
enkele maal heb ik ze tegen het vallen van den avond·~ezamen in één en denzelfden 
boom zien plaatsnemen; de betreffende hoornen bevonden zich steeds ver van 
elkaar verwijderd, tot 100 meter of verder. 

Overdag gedurende het zoeken van voedsel- direct na het aanbreken van 
den dag, zoodra het voldoende licht was om ons te kunnen orienteeren, bleek de 
slaapboom reeds verlaten - zijn de beesten samen Of elk afzonderlijk, d.w.z. ze 
ontmoeten elkaar blijkbaar meestal nabij de speelplaats, daar wij ze tot nu toe 
alleen in de nabijheid hiervan tezamen zagen. 

In elkaars nabijheid brachten ze nimmer hun vérklinkend geluid voort, maar 
we hoorden nu en dan zoowel haan als hen een zwak tjokkend geluid maken, 
ongeveer als van een huishoen. Hetzelfde geluid, maar sneller en sterker, hoorden 
we bij het ontwaren van onraad, waarna ze dan direct wegrenden en verdwenen. 

Zoowel de koewau-hen als de haan brengen een vérklinkend geluid voort! 
Overdag laten ze dit geluid het menigvuldigst hooren bij betrokken lucht, even 
vóór en na een regenbui en bij mooi weer tegen het invallen der duisternis; voorts 
zonder uitzondering en herhaaldelijk direct nà het plaatsnemen in hun slaapboom. 
Alle in den omtrek huizende koewau's laten dan beurtelings, of zelden meerdere 
tegelijk, hun roep weerklinken, zoodat kort of direct na het wegsterven van het 
geluid een andere aanvangt. Na 8 uur 's avonds hoort men ze nog slechts met 
groote tusschenpoozen, vanaf middernacht tot tegen het aanbreken van den dag nog 
slechts enkele malen. Behalve door waarnemingen vanaf loerplaatsen, welke waar
nemingen ik straks zoo goed mogelijk zal trachten te beschrijven, ben ik boven
dien door het volgende tot de conclusie gekomen, dat 1e de koewau monogaam 
(in paren) leeft en 2e het woudgedeelte, waar elke familie zich afzonderlijk op
houdt en als het ware thuis behoort, hoogstens 150 à 200 meter in middellijn is. 
Wanneer zij niet verstoord worden, blijven zij zich jaren achtereen in ditzelfde 
gedeelte ophouden. Haan en hen brengen elk afzonderlijk in hun klein gebied den 
nacht door in betrekkelijk ver van elkaar staande slaapboomen, en naar mijn be
vinding nimmer in één slaap boom, zooals dat bij b a n k i v a-hoenders en 
vuurrug-hoender s, die wél polygaam leven, dikwijls het geval is. 
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Op vele plaatsen aan de een of andere rivier, waar we vanwege een mooien 
oever steeds weer op eenzelfde plek meerden en uit één of meer richtingen koewau's 
hoorden roepen, ook nu en dan een koewau-hen, di~ haar stem minder dikwijls 
laat hooren dan de haan, konden we er zeker van zijn, dat we bij een volgend aan
leggen op deze plaats (soms 4 - 6 maanden later) hun roepen weer uit dezelfde 
richting zouden hooren. Vooral 's avonds, nadat ze hun slaapboom reeds betrokken 

hadden, overtuigden we ons herhaal
delijk ervan, dat het geluid nog precies 
uit dezelfde richting kwam als maanden 
tevoren. 

Hierbij was het mij al meermalen 
opgevallen, dat juist tegen dat het donker 
werd het geroep van den haan uit dezelf
de richting, maar toch- duidelijk hoor
baar - niet uit denzelfden boom, be
antwoord werd door een hen, en dat 
dit geluid ook steeds weer (zelfs weken en 
maanden later) van deze zelfde plaatsen 
tot ons kwam. Door met een zaklamp, 
op het roepgeluid afgaande, zoover ons 
mogelijk was te naderen- zoodra de 
beesten het lichtschijnsel tusschen de 
takken door ontwaarden, hielden ze zich 
verder stil-, hebben we er ons meer
malen van nabij van overtuigd, dat ze 
zich in verschillende hoornen ophielden, 
maar het gelukte ons nimmer ze met 
een zoodanig licht te ontdekken. Daar 
in VAN BALEN's "Dierenwereld van 
Insulinde" het roepen der koewau-hen 

De Argusfazant. niet genoemd wordt en zelfs overal, 
waar ik inlanders op dit geluid opmerk

zaam maakte, hoorde verklaren, dat het niet door een koewau-hen, maar door een 
koe w a u tj i r min (spiegelpauw, Polyplectron) of toegang (vuurrughoen, Lo
phura) werd voortgebracht, en weer anderen beweerden, dat de koewau-haan bij 
wijze van afwisseling nu en dan dit andere geluid laat hooren, is het m.i. wèl de 
moeite waard om hier de aandacht op te vestigen. 

De haan brengt achtereenvolgens van 20 - 30 maal het vérklinkende 
oe-wau-oe-wau-geroep voort, aanvangende met een lang aangehouden roep, dan 
twee tot drie seconden pauze, waarna àl korter en korter en tevens steeds sneller 
op elkaar volgend het geluid weergalmt, om ten slotte geleidelijk weer met langere 
tusschenpoozen en minder sterk klinkend dan in den aanvang te eindigen. 

Het geroep der hen bestaat slechts uit één lettergreep en gelijkt precies op 
het tweede gedeelte van dat van den haan, nl. wau-wau-wau enz. en wordt evenals 
door den haan aanvankelijk lang aangehouden en met eenige seconden pauze 
voortgebracht, daarna eveneens steeds sneller en sneller, om tenslotte ook weer 
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langzamer en steeds zwakker klinkend te eindigen. Het roepen der hen is even 
krachtig en even ver hoorbaar als dat van den haan en wordt steeds 50 - 70 
maal, dus opvallend vaker, achter elkaar voortgebracht. 

In het stroomgebied der Penet-rivier komen zeer veel koewau's voor, en we 
hoorden van de plaats af waar we ons bivak hadden opgeslagen dagelijks, en 
vooral even vóór en na het invalien der duisternis, hun geroep uit meer dan 10 
richtingen weerklinken Daar de gelegenheid hier zeer gunstig was om waarnemingen 
te doen, heb ik drie weken achtereen dagelijks meerdere uren hieraan besteed. 
Door vanaf mijn schuit op het geluid afgaande met het kompas de richting zoo 
zuiver mogelijk op te nemen, was het mij mogelijk binnen enkele dagen tijds in 
vier verschillende richtingen een speelplaats te vinden. 

Zooveel mogelijk verborgen tusschen de dichte begroeiing, vervaardigden 
we een loerplaats (loofhut) op slechts enkele tientallen meters afstand en vervolgens 
werd vanaf deze loerplaats tot de schuit een paadje gekapt, zoodat het naderen 
zoo stil mogelijk kon geschieden. Doordat we nabij een der speelplaatsen enkele 
takken weggekapt hadden, teneinde vanaf de loerplaats beter uitzicht te krijgen, 
kwam de aldaar verblijvende koewau-familie hier niet meer terug; later bleek, 
dat ze ruim 300 meter meer naar het Westen een nieuwe speelplaats aangelegd 
had. Bovendien hadden de familieleden hierna een anderen slaapboom uitgezocht, 
daar wij ze de volgende dagen en avonden uit een iets westelijker richting hoorden 
dan eerst. Hoewel de koewau op elk onverwacht sterk geluid reageert door één- of 
tweemaal te roepen, onverschillig of we zijn geroep nabootsen of eenig ander sterk 
geluid voortbrengen, zal hij hierbij niet, zooals in VAN BALEN's "D. v.I." aangegeven 
staat, uit nieuwsgierigheid naderen, aangezien deze vogel alleen roept, nadat hij 
eerst den grond heeft verlaten. 

Onder het dichte onderhout, waar de vogel op vruchten en zaden azend 
rondscharrelt, kan hij niet rechtstreeks opvliegen vanwege zijn groote vlucht. 
Alleen door weg te rennen naar meer open woudgedeelten kan hij zich hier bij 
gevaar uit de voeten maken en bij telkens roepen vanaf den beganen grond 
zou hij zeer spoedig een prooi van een tijger of anderen woudraover worden. 
In een boom wordt daarentegen de minste beweging opgemerkt en doordat 
het beest met aaneengesloten vleugels totaal niet opvalt tusschen de bruinzwarte 
takken en slingerplanten, is het ongezien naderen bijna uitgesloten. 

Wanneer we echter, na uren stil op de loer zitten, eindelijk den haan zien 
rondscharrelen, is alle inspanning vergeten en alle moeite ruimschoots beloond. 
Fraaier gang van een vogel is niet denkbaar: hoogstwaarschijnlijk nimmer tevoren 
door een mensch aanschouwd, zien we hem zoo trotsch als een pauw over de 
min of meer open plekjes stappen, de lange staartveeren als een golvend wapperende 
slendang in trillend dansende beweging. Maar geen moment vergeet de vogel 
den geheelen omtrek scherp in het oog te houden. Ook al zaten we nog zoo 
mooi verborgen tusschen bladeren en takken, toch was de minste beweging - het 
iets oplichten of verplaatsen van den geweerloop, het omlaag trekken van een 
het uitzicht belemmerend takje met bladeren - voldoende, om hem als een pijl 
uit een boog tusschen de dichte begroeiing te doen wegschieten. 

Het vluchten uit een boom, nadat het mij gelukt was sluipend tot meer 
nabij te naderen, geschiedde niet vliegend of fladderend, maar door een steilen 
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duiksprong met gesloten vleugels: precies een vallend n i b o eng- of klapper
blad, maar sneller en zonder gedruisch. Blijkbaar even boven den grond werden 
de vleugels uitgebreid: een hoorbaar kort "floep!" en alles bleef weer stil. Hun 
heele doen en laten is er op gericht om de mooie pronkveeren vooral niet te 
beschadigen door fladderen tegen takken of slingerplanten. Een hen met 2 duif~ 
groote kuikens zag ik eenzelfden duiksprong nemen van 8 - 10 meter hoogte! 
Het was ongeveer 6 uur n. m.; de koewau-hen vloog, na even heen en weer 
stappen, op een polsdikke, tusschen twee hoornen hangende liaan, op ongeveer 5 
meter hoogte en zonder aarzelen werd ze gevolgd door de beide kuikens, 
die echter van tak op tak, na enkele malen fladderend afzetten, deze liaan 
bereikten. Vervolgens vloog de hen nog 3 à 4 meter hooger op een dikken 
horizontalen tak, en weer werd ze direct gevolgd door de kuikens, die flad
derend klimmend langs een schuinhangende slingerplant op den dikken tak 
terecht kwamen. De kuikens verscholen zich hierna direct onder de hen en deze 
ging in een gemakkelijke houding op haar buik rusten, door in de pooten door 
te zakken. 

Even hierna liet de hen meer dan 50 maal haar roep weerklinken en 
hoorden we, direct hierop volgend, het geroep van den haan op minstens 100 
meter afstand links van onze schuilplaats Daar het inmiddels onder het hooge 
woud reeds begon te schemeren, we stellig geen kans meer kregen op den haan 
en we bovendien het posteeren de volgende dagen wilden voortzetten, probeerden 
we, teneinde ze niet te verstoren, zoo mogelijk onopgemerkt te vertrekken. Daar 
het beneden reeds betrekkelijk donker was, meenden we hierin wel te zullen 
slagen. Het lukte echter niet! De hen kreeg ons door, even richtte zij zich op en 
hierop volgde de duiksprong; en alsof ze gegoocheld had, waren ook de beide 
kuikens op hetzelfde moment verdwenen. Even daarna was beneden weér duidelijk 
het "floep" hoorbaar en hierna bleef alles stil. Hoe was dat mogelijk ? De hen 
had blijkbaar beide kuikens met behulp van vleugels of pooten tegen het lichaam 
gedrukt, zoodat ze bij het uitbreiden der vleugels ongedeerd den grond bereikten. 
Ik bleef nog minstens een halve minuut met open mond naar den dikken tak 
staren en kon niet nalaten ze "slamat!" toe te roepen. 

Twee maal in vier jaren tijds heb ik met mijn koelies bij het kappen van 
een pad door de rimboe een koewau-nest gevonden. De eerste maal vonden we 
het nest, doordat de hen onverwachts voor onze voeten wegrende met uitgespreide 
vleugels en luid tjakkend. Dit nest bevond zich op den grond tusschen een 
warnet van slingerplanten en takken tusschen dicht onderhout, en bevatte 3 reeds 
bebroede eieren, grauw-wit van kleur en iets grooter dan een eendenei. De tweede 
maal vonden mijn koelies een nest met 2 sterk bebroede eieren van precies 
dezelfde afmetingen en kleur tusschen de dichte takken van een omgevallen boom, 
dicht boven den grond op een laag doode takken rustend. Nabij de plaats, waar 
we ons bivak opsloegen, zochten de koelies naar droog hout voor het koken, en 
bij het afknappen der doode takken rende de hen tusschen het kruingedeelte 
van den omgevallen boom weg. Daar de koelies het beest niet nauwkeurig hadden 
gezien, ging ik even het nest bekijken; ik kon mij reeds dadelijk ervan overtuigen, 
dat het stellig een koewau was, doordat er meerdere zwartgevlamde buik- en 
borstveeren eneenige bruinzwarte bovenstaartdek veertjes in het nest te vinden waren. 
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Het nest is slechts weinig uitgehold en heel eenvoudig van doode takjes, 
haarworteltjes, gras en bladeren samengesteld en inwendig met donsveertjes en 
grassprietjes bekleed. 

Reeds herhaalde malen heb ik een koewau-hen gezien, maar ik zag er 
nimmer meer dan 2 kuikens bij, terwijl ik bovendien nimmer méér dan één 
volwassen hen tegelijk gezien heb. 

Op den laatsten tocht in de maand November 1932 heb ik drie maal een 
hen met kuikens kunnen observeeren nabij de speelplaats en in een rust- of slaap boom. 
De eerste maal een hen met 1 kuiken reeds ter grootte van een halfwassen huishoen; 
de tweede maal een hen met 2 kuikens, die zoo groot waren als een groote duif 
en nog lichtgrijs van kleur, en de derde maal een hen met 1 goed halfwassen 
kuiken, die ik beide door een schot hagel in mijn bezit kreeg. 

Uit het waargenomene maak ik op, dat de koewau niet meer dan 2 of 
hoogstens 3 eieren legt en dat ze geen bepaalden broedtijd heeft, daar ik zoowel 
in het midden van den drogen als in het midden van den natten tijd kleine kuikens 
bij de hen gezien heb en het vinden der eieren eveneens, toevallig, eens op het 
einde van den Oostmoesson (begin October) en eens in het midden van den 
Westmoesson (Februari of Maart) plaats had. Daar ik eveneens nimmer een koewau
haan gezien heb, die aan het ruien was, wat bij de ]avaansche pauw in het najaar 
wel het geval is, en dientengevolge geloof, dat ze geen bepaalden ruitijd hebben, 
en daar ik verder opmerkte, dat de balder- of speelplaats steeds in gebruik is
men vindt deze speelplaatsen het geheele jaar door netjes schoongehouden, ja, als 
het ware schoongeveegd -,komt het mij voor, dat de koewau's er geen bepaalden 
paartijd op na houden. 

Gelukte het mij nu en dan op de een of andere plaats een koewau-haan te 
schieten, dan hoorden we daar in den omtrek weken tot maanden nadien geen 
koewau meer roepen en vonden we ook de speelplaats verwaarloosd en bedekt 
met een laag afgevallen bladeren en takjes. In de laatste 3 jaren heb ik 7 koewau
hanen en 3 hennen geschoten en ik vond steeds in hun krop en maag uitsluitend 
vruchten en zaden, geen enkele maal dierlijk voedsel. Zelfs de keiharde blauwzwarte 
zaden der n i b o e n g-palmen worden door hen bij groote hoeveelheden verorberd! 

Aan het einde van den Westmoesson en begin van den Oostmoesson, wanneer 
de verschillende k i ar a-soorten (Ficus) vol vruchten zitten, hebben ze blijkbaar 
niets liever dan deze kleine ronde vruchtjes. Enkele exemplaren toch, die ik onder 
een kiara schoot, hadden hun krop en maag hiermede geheel gevuld. V er der houden 
ze ook van verschillende andere wilde vijgen-soorten; ik schoot er een onder 
een p et é-boom (Parkia), die druk bezig was de afgevallen peté-boonen te verslinden. 
Bovendien vonden we in hun kroppen en magen veel jonge bladknopjes en bij elk 
een aantal kleine kiezelsteentjes, tot de grootte van een erwt. 

In het geheel heb ik vier maal het verschijnen van koewau-haan en -hen op 
de balderplaats op 30- 50 m afstand waargenomen: in November 1932 twee 
maal en vroeger eveneens twee maal, waarvan eens in het Laudakgebied (West
Borneo). Driemaal verscheen de haan eerst en na herhaaldelUk roepen (zittend op 
een boomtak of horizontaal hangende liaan) zag ik de heri naderen, terwijl ééns 
de hen reeds nabij de speelplaats aan het rondscharrelen was en even hierna de 
haan verscheen. 
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Herhaalde malen zag ik hen of haan alleen verschijnen en hierna volgde 
geen samenkomst. Geen enkele maal zag ik méér dan 1 hen en 1 haan en steeds 
waren het hennen, die niet vergezeld werden door kuikens. 

Bij het verschijnen der hen op de balderplaats of speelplaats, die men evengoed 
"paarplaats" zou kunnen noemen, vloog de haan, na even heen en weer gestapt 
en afgevallen bladeren en takjes door krabben verwijderd te hebben, op een lagen 
tak van een der aan den kant van de speelplaats staande hoornen, waarna hij 
het verklinkende "oewau" geroep herhaalde malen liet hooren. Zonder dat de hen 
dezen roep beantwoordde, zooals ze dit 's avonds veelal liet hooren vanuit haar 
slaap boom, hoorden en zagen we haar na verloop van eenigen tijd zacht tjokkend 
naderen tot de open ruimte. Vervolgens dook de haan omlaag. Bij het hieropvolgend 
heen en weer stappen van den haan, waarbij de vleugels aanvankelijk half geopend 
schuin omlaag werden gehouden, hoorden we telkens met korte tusschenpoozen 
een lang aangehouden zwak roffelend geluid, waarbij hij den kop omlaag hield. 
Nadat de haan zoo meerdere malen heen en weer gestapt had en telkens bij het 
wenden en bij het dicht passeeren langs het wijfje de vleugels hoorbaar tegen het 
lichaam geslagen had, om ze vervolgens weer uit te breiden, opende hij ze lang
zamerhand meer en droeg ze op het laatst schuin omhoog met de fraaie sierpennen 
alle geheel zichtbaar, zoodra hij gedurende het wenden en keeren front in onze 
richting maakte. De twee lange staartveeren werden hierbij aanvankelijk horizontaal 
gedragen en later, nadat de vleugels geheel geopend waren, beurtelings vrijwel 
rechtstandig opgericht, waardoor deze fraai gevormde veeren in steeds dansende 
en trillende beweging bleven. 

De hen, die als eenige toeschouwster bij dit alles zoo op het oog geheel 
onverschillig bleef, bevond zich gedurende dien tijd aan den rand der open plaats, 
nu en dan krabbend en iets oppikkend, waarbij ze meermalen front naar buiten 
maakte. Enkele malen stak ze met snelle pasjes de open plaats over om vervolgens 
aan de andere zijde weer te krabben en telkens te pikken, slechts heel weinig 
belangstelling toonend. De fraaie vertooning heeft niettemin slechts tot doel het 
wijfje te bekoren en werd dan ook steeds door paring gevolgd, waaraan de hen 
zich telkens nog door vluchten trachtte te onttrekken. 

Hoewel we gedurende het posteeren nabij een balderplaats soms den haan 
alleen zagen verschijnen, die dan telkens het open gedeelte van bladeren zuiverde, 
volgde meestal geen samenkomst, hoewel de haan hierbij wèl vanaf een hooge 
zitplaats het roepgeluid voortbracht. Misschien waren er nog kleine kuikens bij de 
hen of was zij reeds aan het broeden. 

Dit samenkomen op de speelplaats nam ik steeds tusschen 7 en 9 uur v.m. 
waar. Daar het waarnemen vanaf een loerplaats nabij een speelplaats of slaapboom 
veel geduld eisebt en het besluipen, op het roepgeluid afgaande, slechts zelden 
succes oplevert, worden deze zeldzaam mooie vogels zoo goed als nimmer geschoten, 
maar nu en dan wèl door inlanders in strikken gevangen, die in den omtrek der 
speelplaats tusschen het lage onderhout worden aangebracht. Daar ze, voor zoover 
ik weet en ook van inlanders vernam, niet in het leven zijn te houden, is het de 
inlanders meestal uitsluitend te doen om het vleesch en (of) de mooie veeren; 
deze laatste worden, zooals ik in enkele kampongs vernam, door Chineezen opgekocht. 
Er wordt nu en dan f 5.- of meer voor alle slagpennen en de twee staartveeren 
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van een mannetje betaald. Gedurende mijn verblijf als militair in de Westerafdeeling 
van Borneo ontmoette ik eens in een Dajaksche kampong een Japanner uit 
Pontianak, die hier speciaal voor het opkoopen van koewau-veeren in de Dajak
streken verbleef en van f 5.- tot f 12.50- betaalde voor een ongeschonden koewau
haan. Volgens zijn beweren was het hem uitsluitend om de fraaie veeren te doen, 
die voor versiering en mode-doeleinden naar Japan worden gezonden. 

Zoolang er echter op Sumatra en Borneo nog uitgestrekte oerwouden zijn, 
bestaat er m. i. niet de minste kans, dat de koewau 's vanwege hun fraaie veeren 
uitgeroeid worden, zooals met sommige soorten paradijsvogels is gebeurd. 

D. PIETERS. 

MERKW A.A.RDI6E WORTELS 

Wanneer men van Soerabaia naar Grissee rijdt, ziet men op kleinen afstand 
van Soerabaia links en rechts van den weg tambaks (vischvijvers). Nu groeien 
langs den rand van de kleidammetjes, _ _____ _ _____ _ 
welke de vischvijvers scheiden, lage, 
meestal in het water staande struiken 
en boompjes. Deze planten gaan we 
nader beschouwen, daar zij vele interes
sante bijzonderheden bezitten, van 
welke wij hier één wat nauwkeuriger 
onder de loupe willen nemen. 

Reeds uit de verte vallen vertikaal 
uit het water stekende punten op, 
die aan den voet en in de naaste 
omgeving der stammen staan (fig. 1). 
Op een afstand gezien, zou men ze voor 
afgestorven stengelresten van oever-

. planten houden. 
Beschouwen we deze echter van 

naderbij, dan zien we, dat het ]evende 

Fig. 1. Een i ge - in het water groeiende Avicennia, 
aan welker voet bossen ademwortels uit het 

water steken. 

organen zijn, die klaarblijkelijk bij de hoornen en struiken behooren. Daar waar 
de vijvers droog staan (fig. 2), wordt dit vermoeden bevestigd, want wanneer we 
even in het slik zoeken naar den oorsprong van deze stekels, dan blijken ze te 
ontspringen uit de wortels van de boompjes in welker omgeving ze staan. Snijden 
we zoo'n orgaan met een stuk van de wortel, waaruit deze ontspringt af en 
wasschen we het preparaat schoon, dan valt duidelijk een groot verschil in het 
uiterlijk van de schors van beide organen op. Deze is glad van het onderaardsche 
deel van den wortel, terwijl op de schors van het vertikaal groeiende orgaan 
wratten te zien zijn, welke bij loupevergrooting het voorkomen hebben van krater
tjes, welker opening met een geelbruin los weefsel gevuld is. 

Snijdt men het laatste orgaan in de lengterichting door midden en bestudeert 
men nu zoo'n wrat op de plaats waar deze door het mes getroffen is, dan ziet 
men, dat de met geelbruin poeder gevulde opening toegang geeft tot een mantel 
van groote cellen met groote intercellulaire holten, die een cylinder van vaatbundel-


