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De mangrovekat op Sumatra. — Bijgaand kiekje betreft geen bewijsstuk van het voorkomen 
van de mangrovekat op Sumatra : het stelt een mooi exemplaar voor, eenige jaren geleden 
geschoten door den heer PIETERS bij den mond van de Tji Liman in Bantam. Op zichzelf ook al 
een nieuwe vindplaats, die aantoont, dat de mangrovekat of „strandpanter", zooals de heer 
PIETERS haar noemde, niet tot Java's noordkust beperkt is (zie De Trop. Nat. 1931, p. 152). De 
lengte van dit ex. was 1.55 m, waarvan 0,40 m op den staart komt. 
 
Maar belangrijker nog is, wat de heer PIETERS mij verder meedeelde omtrent het voorkomen 
ook op Sumatra. Aan de mondingen van Toelangbawang, Masoedji, Sekampong en andere 
rivieren van Zuid-Sumatra is de mangrovekat herhaaldelijk door hem gezien en geschoten, 
terwijl hij daar op de krokodillenjacht was. Waar het hier iemand geldt, die de rimboebewoners 
stellig beter kent dan eenig ander Europeaan, hecht ik groote waarde aan zijn woorden. Hij 
heeft mij trouwens beloofd, zoo spoedig mogelijk een bewijsstuk mee te brengen 
en ik reken daar vast op. 
 
Omtrent het voedsel kon de beer PIETERS mij geen zekere mededeelingen doen. Eenerzijds 
heeft hij het dier haast altijd bij of zelfs in het water gezien, anderzijds werd het verdwijnen 
van eenige halfwassen geiten en zelfs van honden in Bantam door de kustbevolking met groote 
stelligheid aan den „strandpanter" geweten. 
 
 
The mangrove cat in Sumatra. — The attached snapshot is not proof of its occurrence of the 
mangrove cat in Sumatra: it represents a fine specimen, shot some years ago by Mr PIETERS at 
the mouth of the Tji Liman in Bantam [Liam is a river in NW Java; Banten is the westernmost 
province of Java]. In itself also a new location, which shows, that the mangrove cat or 'beach 
leopard', as Mr. PIETERS called her, is not restricted to Java's north coast (see De Trop. Nat. 
1931, p. 152). The length of this specimen was 1.55 m, of which 0.40 m concerns the tail.  
 
But more important is what Mr. PIETERS informed me concerning its occurrence also in 
Sumatra. In the estuaries of Toelangbawang, Masudji, Sekampong and other rivers of South 
Sumatra the mangrove cat was repeatedly seen and shot by him while he was there hunting 
crocodiles. Considering that this concerns someone who knows the bush residents better than 
any other European, I greatly value his words. He has, by the way, promised me to bring proof 
as soon as possible and I'm counting on that. 
 
Concerning the diet Mr PIETERS could not give me certain information. On the one hand, he 
almost always saw the animal near or even in the water, on the other hand the disappearance 
of some semi-grown goats and even dogs in Bantam were attributed to the 'beach leopard' by 
the coastal population with great certainty.  



 


