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GELDIGHEID VAN DE KAARTJES:
15 Nov.
15 Dec.
15 Jan.
15 Feb.
15 Mrt.
15 Apr.
5 u.
3 u.
1 u.
23 u .
21 u .
19 u .
Aan het begin van iedere maand gelden zij telkens één uur later, aan het einde één uur vroeger .
MAANPHASEN:~ V.M. 8 Mrt.; L K. 16 Mrt. ; N . M. 23 Mrt.; E. K 30 Mrt.
DE PLANETEN.- MERCURIUS blijft nog morgenster, maar is in de laatste maandhelft nauwelijks
meer zichtbaar.
VENUS komt ook als morgenster langzamerhand in ongunstige positie. Zij komt op het einde
der maand pas tegen 5 u. op
MARS (R . K. 0.4, 1.1 en 1.8 resp. op 1, 15 en 31 Maart) gaat omstreeks half acht 's avonds
onder en wordt ook ongeschikt voor de waarneming.
JUPITER (R. K. 17.4 tot 17.6) komt op resp. te 0.8 u ., 0.0 u . en 23.0 u. en blijft tusschen de
Schorpioen en de Schutter te vinden.
SATURNUS is onzichtbaar.
S. W. VISSER.

BOEKBESPREKING
F. N. Cbasen.- A Handlist of Halaysiao Birds. A systematic list of tbe Birds of tbe
Halay Peninsula, Sumatra, Borneo and Java, including tbe adjacent small islands. Bulletin
of the Raffles Museum, No. 11, December 1935. XX en 389 pag., 1 kaart. - In deze "Handlist " somt
CHASEN na een vrij uitvoerige inleiding ·alle vogelsoorten op, welke thans bekend zijn uit "Malaysia".
Dit uitgestrekte gebied wordt door den schrijver onderverdeeld in de 4 volgende .provinces": de
"Malayan province", omvattende het grootste deel van het Maleisch Schiereiland met omliggende
kleine eilanden, en de .Sumatran", "Bornean" en "Javan" provinces, elk omvatlende één der drie
groote Soenda-eilanden met omliggende kleinere eilanden en eilandengroepen. Dat de afgrenzing en
indeeling van een dergelijk gebied, waarbij moet worden rekening gehouden met zoögeographische,
geographische en geologische factoren, steeds een min of meer kunstmatige is, spreekt wel vanzelf;
zoo moest hier bv. Christmas lsland tot de Javaansche "province" gerekend worden, hoewel dit eiland
een avifauna bezit, welke meer overeenstemt met die van het .austro-orientalisch'' gebied. De vogelwereld van Java blijkt van de 4 in de lijst verwerkte avifauna's de meest gespecialiseerde te zijn. Behalve
den thans geldigen naam geeft de schrijver voor iedere soort (of ondersoort) de synoniemen op, die op
deze plaats van belang zijn, terwijl verder vermeld is in welke provincies de soorten zijn aangetroffen.
Het zal dengeen, die zich voor de ornithologische systematiek van deze gewesten interesseert
opvallen, hoeveel nieuwe naamsveranderingen er in deze lijst alwéér voorkomen. Deels zijn zij toe te
schrijven aan de "ontdekking" van oudere namen, die dankzij het prioriteitsbeginsel in eere moesten
worden hersteld, deels ook werden zij veroorzaakt door het streven, de "soorten" zooveel mogelijk (en
nu als ondersoorten) onder te brengen in "Formen-" of "Rassenkreise". Deze voortdurende wijziging van
wetenschappelijke namen moge sommige twijfelaars afschrikken - zij is echter noodzakelijk om uiteindelijk te kunnen geraken tot de zoozeer gewenschte stabiliteit in de nomenclatuur. Wij zijn het intusschen
met de qoor den schrijver voorgestelde veranderingen niet steeds eens. Zoo kunnen volgens onze meening Chrysocolaptes chersonesus KLOSS en Ch. strictus (HORSF.) en evenzoo Ducula badia (RAFFL.) enD.
lacernl.f.lata (TEMM.) bezwaarlijk worden beschou:w d als subspecies van dezelfde Rassenkreis, en behoort
o.i. Spizaëtus albnniqer (BLYTH) niet thuis in de Rassenkreis S. nipnlensis. Vergissingen van dezen aard zijn
echter onvermijde'lijk in een overzicht als dit en doen weinig afbreuk aan de algeroeene waarde ervan .
CHASEN's lijst vormt een welkome aanwinst voor de ornithologische literatuur o,·erhet "Maleisch
gebied", want al bestond er reeds een "handlist" voor elk der 4 "provinces" afzonderlijk, voor dengeen
die zich over het geheel wensebt te orienteeren, beduidt deze samenvattende lijst een belangrijke
vereenvoudiging van het overzicht. Daarbij komt, dat zij werd samengesteld door een kritisch auteur,
die de omvangrijke stof beheersebt als weinig anderen.
.
Een uitvoerige index aan het eind geeft voor ierleren naam aan, waar deze in den text te vinden is.
M. BARTELS Jr.

