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KORTE MEDEDEELIN6EN 

De gestreepte ral. - Onlangs was ik in de gelegenheid een paar geslaagde foto's te 
maken van Rallus (syn. Hypota enidiu) 

Fig. I. De gestreepte ral (Ra/hts striatus [L.]). 

striatus (L.) 
ROBINSON noemt deze ral in zijn 

standaardwerk "The birds of the Malay 
Peninsula": the Blue-breasted Banded 
Rail. Nu is het gestreepte bij deze ral 
zeer opvallend. zooals de foto toont, 
maar het blauwe van de borst is toch 
niet meer dan een blauwachtig-grijs. 

foto v. d . schr.] Pontiana k ~7.Xl. '35. 

VAN BALEN noemt hem dan ook 
naar de nomenclatuur van LINNAEUS 
kortweg "de gestreepte ral" en ver
meldt den vogel alleen van Java en 
Sumatra. COOMANS DE RUITER echter, 
geeft een goede beschrijving van deze 
ral in zijn mooie boek "Uit Borneo's 
wonderwereld " 1 ). Wat RoBINSON zegt : 
"tail: very dark brown", heb ik bij dit 
exemplaar niet kunnen beamen. De staart 
is volkomen gelijk aan den ru g. 

De Kendajan-Dajaks (Afd. Singkawang) 
noemen den vogel k er oe a k a wat n'n = a wan, 
omdat ze 's avonds zooals ze beweren, onder 
luid"koeak-koeak"-geroep over de huizen vliegen . 
Ze zijn er bang voor, omdat de vogel bij de kin
deren "penjoekit sawan" (de stuipen) zou ver
oorzaken. 

De Boesang-Dajaks van den Boven-Maha
kam noemen hem koe é-h i . Koeé = aroewai = 
argusfazant en hi = lalang. Het fraai gestreepte 
vederpak van deze ral roept bij hen gelijkenis 
op met de argusfazant. 

Fig . 2. Het rallenwijfje sluipt door het gras. 

Eigenaardig vond ik, dat de Dajaks van 
de Boven-Kapoeas den vogel niet kenden. althans 
voorzoover ik heb kunnen nagaan. Uit het feit, 
dat de vogel den eersten dag van zijn gevangen
schap twee eieren legde, bleek, dat het een 
wijfje was. Uit het vederpak had ik dat niet 
durven besluiten. 

Pontianak 27,Xl.'35, [foto v. d. schr. 
Pontianak, 2 Dec. 1935. 

]. DUNSELMAN. 

Tabel der Javaansche Selaginella's.- Aan belangstellenden in deze groep van sierlijke, 
varenachtige planten kan ik mededeelen, dat de heer A. H. G. ALSTON in het laatste nummer van het 
Bulletin du jardin botanique de Buitenzorg een revisie heeft gegeven van de op Java voorkomende 
soorten, met een determinatie-tabel (in de Engelsche taal). 

Aan lezers zal op aanvraag aan het Herbarium ·te Buitenzorg, voor zoover de voorraad strekt, 
een overdruk van dit artikel gratis worden toegezonden. 

VAN STEEN IS, 

1
) F. N . CHASEN (A Handlist of Malaysian Birds, Singapore 1935) zegt : "Borneo (perhaps not 

in the South)" - Red. 


