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KORTE MEDEDEELIN6EN 

Een roofridder en zijn iewoonten. - De vogel, wiens 
beeltenis hierbij wordt afgedrukt, zag ik eenigen tijd geleden, 
omstreeks 5 u. n.m .. voor het eerst in de koffiehoornen va·n de 
onderneming. Het dier heeft een scherpen blik, en mijn eerste 
indruk was: een roofridder! Wij hebbep hem dan ook dezen 
naam maar gegeven. 

De vogel is ongeveer even groot als een gewone dj a 1 a k. 
maar wel flinker en zwaarder. Kleur: zwart met witte kraag, 
welke op de achterzijde van de hals ophoudt; boven en onder 
het oog een witte stip. Het dier is bijzonder vief in zijn beweging 
en zit bij voorkeur in de schaduw van de koffieboomen. 
"Pidji Ombo", Wlingi, Aug. 1935. Th. HIDMA. 

Dit is zonder twijfel Platylophus galericulatus (VORD ), een 
vogel die vroeger wel tot de klauwieren werd gerekend, maar 
tegenwoordig in dezelfde familie een plaats heeft gevonden a ls 
de · kraaien (Corvidae). In zijn levenswijze vertoont dit waak
zame dier dan ook veel overeenkomst met een kleine kraai, 
zooals met .de uit Holland zoo bekende Vlaamsche gaai. De 
heer HOOGERWERF gaf ons ook nog de volgende gegevens naar 
eigen waarnemingen. 

"Ik heb ze verschillende malen waargenomen, o a op den 
(oio Snijders ]. 

Salak, vlak boven de theetuinen van Tjiapoes, en nabij de 
Poentjak-pas, boven de tuinen van de ond. Telaga. Steeds waren ze in kleine troepjes bijeen. en 
altijd heel luidruchtig en bewegelijk. Ze kwamen mij ook nogal schuw voor; als ik heel stil in 
de struiken verborgen zat, kwamen ze toch nooit dichter bij dan ca 4 of 5 meter. Het komt mij daarom 
wel vreemd voor, dat bijgaande goed geslaagde foto van dezen vogel kon worden gemaakt; zou men 
hem eerst met een catapult hebben gewond en daardoor dichter bij hebben gekregen? Hij maakt een 
eenigszins zieken indruk. Een ei van Platylophus, dat in Oct. 1928 door Dr VAN STEENIS op den G. Paniisan 
op ca 500 m hoogte werd gevonden, bevindt zich in de collectie van ' t Zoölogisch Museum Het nest 
lag op de hoofdnerf van een stevig varenblad en het ei is licht blauwgroen met roodbruine vlekjes, 
die om het stompe einde een kransje vormen. De vogels zijn volgens mijn aanteekeningen niet zeld
zaam. Men hoort ze vaak roepen in het dichte bosch, maar krijgt ze minder gemakkelijk te zien. 
Nooit trof ik ze lager dan ca 600 m boven de zee aan". 

RED . 

Tjinta l'fani en zijn prooi.- In zijn verhaal over Tjinta Mani in "Bittertong" zegt WESTENENK, 
dat hij, die Tjinta Mani betrapt nog geboren moet worden. 

Het is inderdaad een zeldzaam geval Tjinta Mani te betrappen bij de jacht, m aar toch lukt 
het wel eens. 

Al weken lag een Tjinta Mani in een kleine advocaatboom bij de bijgebouwen en roerde zich 
bijna niet. Slechts eens in de zooveel dagen kon ik zien, dat de slang zich een weinig verplaatst had. 

Heden werd ik gewaarschuwd, dat Tjinta M~ni bezig was. En waarlijk, 't bleek dat zij een 
musch gevangen had. Zij had de musch van op zij gegrepen en was nu bezig, terwijl zij haar kop 
ongeveer 2 dm van den tak liet hangen, den vogel te verzwelgen. Kop en hals van de musch w a ren 
reeds binnen toen ik kwam. De slang lag op den laagsten tak, ongeveer een halven meter van den 
grond. Een foto willende nemen, ging ik gauw het toestel vullen. Dat duurde niet lang, maar toen 
ik terug kwam was - jammer genoeg - de musch reeds geheel naar binnen gewerkt. 

Toch trachtte ik nog een foto te nemen, daar ik juist het gezwollen deel van Tjinta M a ni 
tusschen de bladeren nog kon zien . Het onduidelijk resultaat is helaas voor reproductie niet geschikt· 

Pahta Rei, Padang., 10 Aug. '35. E. R. VAN M AARSEVEEN. 


