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tenminste niet systematisch nader onderzocht, maar waarschijnlijk zullen we hier het zelfde verschijns~ I
aantreffen . We mogen niet uit het oog verliezen , dat de mannetjes kleiner blijven dan de wijfjes en
ook gauwer geslachtsrijp zijn. Het aantoonen van het geslacht bij niet paairijpe dieun is wel lastig
maar uiet onmogelijk. Misschien zouden er met behulp va n de nieuwste methoden van onderzoek
wel aanwijzingen te vinden zijn of de paling in diepzee één dan wel meermalen paait.
Het is zeer waarschijnlijk wél juist, dat de allergrootste exemplaren wijfjes zijn, waarvoor de
gelegenheid tot paaien is afgesloten. Dat deze "reuzen"-groei te vergelijken zou zijn met de toename
in Iichaamsgewicht van gecastreerde dieren durf ik niet te bevestigen . Ook in de vrije natuur wordeu
af en toe dergelijke groote exemplaren gevangen.
Over het geslacht der in vijvers gehouden palingen is bij mijn weten niets bekend. Uite1 a<u d
planten ze zich niet in gevangenschap voort, zoodat vijverbevolking af en toe aangevuld moet worden .
J D. F. HARDENBERG.
Batavia.

EEN NIEUWE STORMVOGEL VOOR DEN 0. INDISCHEN ARCHIPEL
Op den terugweg van een tournée naar het ten Zuiden van Poeger (Zuid
Djember) liggende eilandje Noesa Baroeng, werden door mij op 5 Juli J939 vanuit
een kleine zeilprauw boven
woelige zee, verscheidene
vreemde stormvogels opgemerkt, die, nadat ik er een
van had geschoten, tot een
tot dusverre in de ornithologische literatuur van onzen
Archipel nog niet vermelde
soort, t.w. Pu{finus pacificus
(GMELIN), bleken te behooren.1)
De vogels waren in gezelschap van een aantal Sterna
anaetheta
(Bruinvleugelstern) en Sula leucogaster
(Bruine rotspelikaan) en
toonden zich niet erg schuw,
zoodat de zeilendeprauw de
dieren vrij dicht kon naderen. Het exemplaar, dat ik
later schoot, dreef op de
woelige baren en ook de
overige door mij tijdensdien
tocht waargenomen exemplaren (circa 5 stuks) hadden zich op de golven neergelaten. Als ze, opgeschrikt, het water verlieten, zetten
zij zich gewoonlijk hoogstens een honderdtal meter verder opnieuw op zee neer.
Daar wind en getij het niet toelieten intensief jacht op deze interessante vogels te
maken, moest ik volstaan met het schieten van het hierbij afgebeelde exemplaar,
dat zich thans in de collectie van het Zoölogisch Museum te Buitenzorg bevindt.
Buitenzorg, Nov. 1939.
A. HOOGERWERF.
----:--::-:---:1) .Volgens den heer VAN BEMMEL van het Zoölogisch Museum, zou deze soort thans onder den
naam van Thyellodroma paci(lca (G1YIELIN) bekend zijn. - H :

