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Ze zijn zoo fel op spinnen, dat ze ook in gevangenschap hun prooi bespringen 
en verlammen, zoodat ge dat in de puntjes op uw gemak kunt bestudeeren. 
En hoe meer ge ze leert kennen, hoe duidelijker 't u wordt, dat ook deze 
wespen lang niet de domme, onveranderlijke automaten zijn, waar men de 
graaf wespen gewoonlijk voor uitmaakt. s 

JAC. P. TH. 

UIT JAVA's OOSTHOEK. 
f Vervolg en slot van biz- 19SJ. 

TAPPEN we dan eens naar de zoogdieren over, die hier maar 
schaars vertegenwoordigd zijn. 't Allereerste maakte ik met de zeer 
onsympathieke ratten kennis, die mij op ' t laboratorium't materiaal 
brutaalweg roofden; wat me geen geringe last veroorzaakte. Allerlei 
vallen en ook vergiften werden geprobeerd; maar pas toen we 't nest 

te pakken kregen met een drietal jongen, keerden ze de plaats, waar ze zoo 
hardnekkig vervolgd werden, den rug toe. Heel wat aardiger was de familie 
grauwe veldmuisjes, die ik op 't veld bij 't zoeken onder een oude dadapstronk 
vond. Dat waren allerliefste diertjes, vooral de „snoezige" jongen met hun 
grappig ruig voorkomen en 't witte blesvlekje. Die hebben me vele dagen ver
maakt en ik kon 't daarna niet van me verkrijgen ze te dooden, maar liet ze 
wegloopen. Op een gezin muizen meer of minder komt 't hier toch niet aan en 
dan, deze zindelijke elegante knagertjes hebben altijd m'n symphatio gehad. 

Niet zoo goed kwam er een //spitsmuis* af, die uit de verte voor een jonge 
rat werd aangezien en sneuvelde door een welgemikten kogel. Het speet me, 
want ook deze „muis* had ik gaarne eens een poosje geobserveerd, merkwaardig 
was de verlengde bovenlip van het diertje en het korte stompje staart, waar
door het wel wat op een miniatuurtapirtje geleek >). Van een „spitsmuis" op een 
varken is een heele sprong, toch zal ik hem wagen en kom terecht bij den 
tjèlèng, het wilde varken uit deze streken, 't Zijn vrij groote, donker grijze 
dieren, die vroeger in den aanplant formidabele verwoestingen hebben aangericht, 
en die zich daardoor een felle vervolging op den hals hebben gehaald. Nu zijn 
ze sterk in aantal verminderd, hoewel ik nu en dan, vooral waar veel enger
lingen (oerets) in den grond aanwezig zijn, toch nog wel hunne kennelijke sporen 
zie, 't zij de afdrukken hunner „hoeven" in den grond, hetzij onderwoelde cassave-
planten, waarvan ze de zetmeelrijke wortelknollen gaarne zouden vreten, 

Nu en dan dwaalt een enkele panther uit het oerbosch op den Kloet 

^ Het was geen spitsmuis, bleek me later, maar een lid van de Egolfamllie, hoewel de 
stekels hij deze diertjes door haren vervangen zijn. 't Was stellig Gymnura suilla M. e. S. 
een zeer zeldzaam boschdierlje. 
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naar de grenzen dezer cultures af. Voor eenige maanden werd er nog zoo'n 
verdwaald exemplaar geschoten. Eens werd mij in 't oerbosch een krabspoor 
van zoo'n sinjeur getoond. Bij die gelegenheid maakte ik ook kennis met een 
der hier voorkomende apensoorten, de „zwarte" of Boedeng, Semnopithecus 
maurus Schreb. Dat was een merkwaardig gezicht, zoo'n apenfamilie in de 
hooge boomen van 't oerbosch. De gewoonste apensoort hier is de grijze Java-
aap (Macacus cynomolgus) waarvan ik meermalen troepjes zag, 't zij in de 
cassaveaanplant, waar ze menigmaal de planten ontwortelen; alweer om de 
knollen; of in een reusachtigen, alleenstaanden waringin, die hun een uitnemende 
woning bood, om van daaruit hun strooptochten te ondernemen. Een der 
opzichters vertelde me, dat hij de weinige waringins, die hier nog zijn blijven 
staan, zooveel mogelijk spaarde; maar dat hij eens door de apen genoodzaakt 
was een buitengewoon fraaien boom te doen kappen, daar er een apenkolonie in 
huisde, die van dit, hun „kasteel" uit, in den aanplant gevoelige verwoestingen 
aanrichtten. 

Dergelijke hooge boomen bieden ook menigmaal eene schuilplaats aan de 
kalongs of vliegende honden. Tot dusver had ik nog niet 't genoegen zoo'n 
slaapplaats te vinden, de kalongs zelf daarentegen zag ik dikwijls. Menigmaal, 
als m'n dagtaak afgeloopen was en ik buiten den mooien avondhemel zat te 
bewonderen en langzamerhand in die avondstemming aan 't peinzen raakte, zag 
ik aan den hemel een donker „infernaal" silhouet verschijnen, alsof daar zoo'n 
zonderlinge oude vliegmachine zeilde met groote, door baleinen gespannen can-
vasvleugels, een machine uit den oertijd der menschelijke vliegkunst. Statig 
klapwiekend, in 't tempo van een reiger, zweefde het vreemde wezen heen, 
't was een kalong die op buit uitging. Niet licht zal ik die eerste kennismaking 
en den eersten indruk van dezen handvleugelige vergeten. 

Kleinere vleermuizen zijn zeer talrijk. Eén der kleinste soorten komt nogal 
eens binnenvliegen, scheert behendig langs muren en zoldering om dan weer 
de ruimte te kiezen. Er zijn zoowel insecten als vruchteneters bij. Sommige 
soorten, ook de kalong, zijn op dit punt vrij berucht. Dikwijls ziet men dan 
ook dat de Javanen hun vruchten, vooral nangka en zuurzak, door een 
vlechtwerk van bladeren, tegen die ongenoode gasten beveiligen. 

Zijn die binnenvliegende vleermuizen gelegenheidsreinigers, die zoo nu en 
dan wat gevleugeld gekrieuwel in huis wegvangen, vaste gasten zijn de hage
dissen : tjitjak en tokkèh. De eerste heeft veel van een gewone wijfjessalamander 
(buiten den paartijd) en draagt ook ongeveer dezelfde lichtbruine kleur. De 
oogen puilen als zwarte kraaltjes uit en aan de pootjes bevinden zich zuignapjes, 
waardoor de diertjes in staat zijn langs vertikale wanden te hollen, 't Zijn zeer 
ijverige insectenvangers. Onophoudelijk zijn ze in de weer en elk niet te groot 
insect, dat zich tegen den wand zet, is verloren. Gewoonlijk hebben ze hun 
schuilplaats, bij dag, achter een schilderij, spiegel of een dergelijk wandbehangsel 
en menigmaal huist er ook eén op uw tafel tusschen boeken en paperassen; 
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's avonds komt zoo'n gast dan de mugjes ophappen, die zich om de lamp kwamen 
dol-vliegen. 

De tokkèh kan heel wat grooter worden. Ik zag ouwe kerels van meer 
dan 2 dm, blauwgrijs van kleur, met helder oranje vlekken. De eerste die ik 
van nabij zag, werd me te Buitenzorg door een klein, commercieel aangelegd 
Javaantje voor een stali (kwartje) aangeboden. Later echter, in 't begin van 
den Westmoessoen, toen de Larongs (de gevleugde termieten) bij millioenen om 
't licht kwamen vliegen, heb ik de tokkès eerst recht in aktie gezien. Kollossaal 
wat zoo'n knaap verwerken kan. De eene larong zat nauwelijks tusschen z'n 
kaken of ie hapte alweer naar een 
rande, zoodat de vleugels links en 
rechts uit z'n bek staken. 

Maakt de tjitjak een geluid, dat 
meestal klinkt als tjètètètètè, de tokkèh 
heeft een veel sterker geluid, dat zeer 
variabel is. De een roept duidelijk 
tokkèh, met de basstem van een 
corpulenten ouwen zeekapitein, de 
ander galmt 't gerekt en smachtend, 
van nummer drie weer klinkt ' t deftig 
en met een Haagsch accent, als van 
een pedant fatje, en er zijn ook die 
duidelijk „gecko" roepen. Sommige 
menschen vinden hun geroep wel 
aardig, anderen worden woedend. Zoo 
ken ik een groeten, stevigen Duitscher, 
die helsch kan worden als zoo'n 
veteraan z'n tokkèh brult. „Wo ist 
denn das verdammte Vieh, dan werde 
ich es schiessen." Eens hoorde ik er 
een die zoo'n lawaai maakte, dat de 
zaal er van daverde. Dit is geen tropen' 
latijn. Hun staart schijnt snel af te breken. Een der bedienden vervolgde zoo'n 
lawaaimaker met een bezem, maar kreeg alleen den staart te pakken, die dezelfde 
levenstaaiheid toonde als die van onze Hollandsche hagedissen. 

De sauriers zijn hier zeer behoorlijk vertegenwoordigd. Nog niet lang was 
ik hier, of ik ontving van een belangstellende een z.g. vliegend draakje (Draco 
volans) een alleraardigst en merkwaardig diertje, iets kleiner dan onze duinhagedis. 

De individuen die ik zag, waren van boven grijs met zwart gemarmerd, 
precies de kleur van een met grijze korstmossen bewassen tak. De onderzijde 
is vuilwit, de keel is geel en de huid vormt daar een soort van kwab, die 't 
diertje als een spits uitsteeksel naar voren kunt brengen. Achter de pooten bevindt 
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Vegetatie aan een kali (Ficus met luchtwortels spet) . 
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zich aan eiken kant een in rust tegen 't lijf gedrukte huidplooi, ook grijs van 
kleur met zwarte vlekken; deze plooien worden door het diertje bij 't springen 
van tak tot tak als valscherm benut. Soms spant het, stilzittend deze zweef-
huidjes uit en blaast tegelijkertijd z'n. gelen, puntigen keelzak op; die steekt dan 
als een snavel naar voren, en zoo lijkt 't diertje precies op een vogel. Zijn 
uiterlijk is buitengewoon vreemd. 

Urenlang kan zoo'n ,/draakje" doodstil tegen een tak aangedrukt zitten. 
In 't grijpen van z'n prooi was het gevangen exemplaartje vrij behendig. 
Gewoonlijk bestond die uit vliegen. Ze schijnen hier niet zeldzaam te zijn. 
De Javaan uit deze streek noemt ze „glarap*. 

Even gewoon is de „boegion", door de Hollanders „kameleon" genoemd, 
hoewel 't dier daar weinig mee uitstaande heeft en slechts door z'n merkwaardige 
kleurveranderingen tot die onjuiste benaming aanleiding geeft, 't Is een Agama-
soort, de tong is tenminste voor in de bek vastgegroeid, 't Worden soms groote 
dieren; die ik tot nu toe zag, waren tot 35 cM. lang, inclusief den langen, 
zeer dun uitloopenden staart. Ze herinnerden in hun voorkomen nogal aan de 
Europeesche smaragd hagedis. Over den rug loopt echter een opstaande smalle 
lyst, die in den nek, als bij de leguanen, getand is. Ook bezitten ze een soort 
van keelzak. De achterpooten zijn zeer lang en 't dier gebruikt die vaak om te 
springen. De kleur is meestal grasgroen, maar wordt, door onbekende redenen, 
die me dikwijls toeschijnen noch iets met gemoedsbeweging van 't dier, noch 
iets met de kleur der omgeving te maken te hebben, in bijna zwart veranderd 
met grijze vlekken, zoodat men meent een heel ander dier te zien >). 

Gedeeltelijke verkleuringen komen ook heel vaak voor. 't Zijn echte nijdassen, 
ze bijten woest van zich af. Ze vraten in gevangenschap groote bromvliegen, 
libellen, krekels etc. 

Vermoedelijk is dit dezelfde soort, die in 't Maleisch; „londok" heet en 
waarvan de latijnsche naam Calotes is. (Zie Koningsberger, Java zoölogisch en 
faunistisch fol. 79). 

Volgens de Javanen houden ze zich voornamelijk in boomen en heggen op. 
Een derde, zeer „populaire" saurier is de soort die men hier «leguaan* 

noemt, ook weer een onjuiste betiteling, die te onverklaarbaarder is, w\jl 't dier 
absoluut niet op een leguaan gelijkt. De Javaan noemt hem //ngambih* en de 
latijnsche naam is: Varanus salvator. Ze staan als echte roofdieren bekend en 
daar de oude exemplaren wel (inclusief staart) 2 meterlang worden, leveren zulke 
veteranen groot gevaar voor 't pluimvee op. Ze hebben een echte amphibienaard, 
houden dus veel van water; gevangen exemplaren hielden zich daarin vaak den 
geheelen dag op. Eens heb ik er in 't kali-ravijn vlak bij huis een gezien, die 

•) Mijn jongen zegt, dat de boegion zwart wordt als hij honger heeft! Ik zal 't eens 
proheeren. 't Zou dan een illustratie zijn van het bekende gezegde svan honger zwart zien» 
en wie weet, wordt 't beest wel «groen van nijd* 1 
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kalm, lang uitgestrekt op een tak lag; dat was maar een kleintje van een 
decimeter of drie. 

Op den dorsten grond, tusschen de agave (tusschen twee haakjes: een echte 
woestijncultuur!) houdt zich weer een ander type in groote hoeveelheden op. 
De Javaan noemt ze «kadal;* ze behooren tot de skinken. Alle exemplaren die 
ik tot dusverre zag, waren grijsbruin van kleur en plomp gebouwd. Desondanks 
zijn ze zeer vlug en 't is moeilijk ze te vangen. Eenige keeren heb ik dergelijke 
typen ook op boomstammen aangetroffen. Een op Lacerta gelijkende soort zag 
ik slechts eens. 

Een zeer zonderling hagedisje is de Lygosoma chalchites, tenminste als ik 
opeen vluchtige beschrijving in Konings
bergers reeds vermeld werk mag afgaan. 
Overigens is reeds een vlucht ige 
beschrijving voldoende om dit zeer 
typische en elegante diertje te doen 
kennen. Kort gezegd, lijkt het 't 
meeste op een jonge ha zei worm, maar 
' t heeft heel kleine pootjes, waarvan 
men zou kunnen zeggen, dat ze op 
weg zijn te verdwijnen, 't Diertje leeft 
zeer verborgen in de grond; mijn 
exemplaartje trof ik aan onder een 
ouden dadapstronk, tegelijk met de 
familie veldmuisjes. 't Diertje doet 
denken aan een overgang van de 
hagedissen naar de slangen en tot die 
laatsten zal ik meteen maar overstappen. 

' t Eerst maakte ik hier kennis 
met een mooi slangetje, zwart van 
boven, met glinsterend blauwe stipjes; 
wit van onder, zeer waarschijnlijk een 
verwant van onzen ringslang een umdo-R^jo. Foto s. LEEFMANS. 

Tropidonotus-soort. Die had onder ' t Typisch kau-wwüntje. 
vrouwelijke personeel een heele paniek 
verwekt. Het bij later onderzoek onschadelijk gebleken diertje, kwam plotseling 
uit een warwinkel van kleine planten gekropen en was linea recta, voorzoover 
dit voor een slang mogelijk is, op de huisjuffrouw aangestevend. Deze, vreezende 
in haar beenen te worden gebeten, was op den grond gaan zitten en richte 
haar apostelpaarden hemelwaarts, onderwijl huizenhoog schreeuwende om ver
lossing uit dezen nood. ,/Gelukkig* was het inlandsch personeel nabij en die 
ranselden 't diertje dood. Ze beweerden, dat 't een giftige soort was, maar 
dit was heelemaal mis, de slang bleek bij onderzoek volkomen onschadelijk. 
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Een veel leelijker kans liep onlangs m'n bediende. Hij wilde een rieten 
afdakje boven van een bed planten afhalen en greep daarbij bijna een slang, 
die zich in het afdakje verborgen had. Hij liet de zaak nog bijtijds vallen en 
kwam angstig mij roepen. Na veel gespring en gehuppel sloeg ik het dier dood. 
't Was een buitengewoon fraai slangetje, lichtbruin met zwart gemarmerd. De 
kop was vrij breed en driehoekig, de pupil spleetvormig. éen anaalschild was 
aanwezig en de staart was vrij plotseling verdund, ten overvloede bleek het 
dier doorboorde teruggeslagen tanden vóór in den kaak te bezitten, zoodat een 
beet van deze slang stellig zeer onaangename gevolgen zou hebben gehad. 

Waren deze slangen van slechts geringe afmetingen, in den kali vlakbij 
huizen groote Oeler sawahs, Python reticulatus, van eenige meters lengte. 
Kort geleden schoten de machinisten der fabriek zoo éene, onder groote en 
onnoodige drukte; want deze slangen zijn ondanks hun aanmerkelijke grootte 
voor den mensch onschadelijk. 

Een zeer gevaarlijke gifslang is een soort van brilslang (Naja tripudians). 
Het hondje (alias gladakker) van een kepala-kampong (dorpshoofd) werd door 
zoo'n leelijkert gebeten en bezweek binnen enkele minuten. Van vergiftiging 
door slangenbeet van menschen, heb ik gedurende mijn verblijf alhier nog niet 
gehoord. Het schijnt op Java zeer weinig voor te komen, wat te merkwaar
diger is wijl de inlanders meestal barrevoets gaan. Opmerkelijk is ook hoe 
zelden men slangen te zien krijgt. In 't geheel heb ik er nog maar vijf gezien. 

Vorschen ziet men des te vaker, die komen zelfs menigmaal een bezoek 
brengen in de mandi(bad)kamer. 't Zijn grauwe reuzen beesten, en ze hebben 
eigenlijk meer van springende padden dan van kikkers. Hun onguur uiterlijk 
vergeef ik hun graag, hun muzikale aanvechtingen niet zóo grif. Ze concerteeren 
vooral in den vooravond en geven een geluid ten beste, dat net gelijkt op dat 
der houten klokken die hier de sapi's (koeien) wel torsen, ook kan 't wel eenig-
zins door 't woordje „oenk" (bis) worden vertolkt. Als zoo'n regiment van die 
„muzikanten" bezig is en al die «oenks" ineensmelten tot een droefgeestig 
gejank, dan krijg ik wel eens aanvechting om er een steen onder te gooien; 
maar hun nuttigheid gedenkend, doe ik dat maar niet. Een vermakelijk schouw
spel gaven die kikkers in 't begin van den Westmoesson ten beste. De electrische 
lantaarns waren toen ' t rendez-vous van enorme massa's gevleugelde termieten 
(de z.g. larongs) die een aspect gaven alsof 't sneeuwde. Massa's vielen ook op 
den grond, waar de kikkers ze vingen in hun reuzige muilen, die automatisch 
hoorbaar, open en dicht smakten. Hun deftige ijver ora zooveel mogelijk te 
vreten, hun uitpuilende oogen en dikke buiken maakten een erg komischen 
indruk. Ook de inlanders maakten van die gelegenheid gebruik om zooveel 
mogelijk larongs, die zeer geliefkoosde inlandsche lekkernij, te verschalken. Maar 
zoodoende kom ik tot de insecten van deze streek en daarvan valt al zooveel 
te vertellen, al ben ik hier nog maar kort, dat ik daarvoor een volgende keer 
een plaatsje kom vragen. Hiermee eindig ik dus voorloopig mijn zeer opper-
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vlakkig relaas, in de hoop dat het eenigszins den indruk zal geven van de 
honderden nieuwe indrukken, die een tötok-natuurvriend hier opdoet; dat het 
meteen ook eenig begrip geeft van de moeite, die 't den nieuweling kost zich als 
't ware in een heel nieuwe wereld van dingen in te werken, bijnazonder littera
tuur en voorlichting. Dankbaar gedenk ik daarbij 't nog niet complete werk 
van Dr. Koningsberger, dat in de chaos van soorten zeer vaak den weg wijst, 
tenminste voor den natuurvriend, die eenigszins in de Hollandsche vormsn 
thuis is. 

Van de Flora dezer streek heb ik maar niet gerept, omdat ik pas voor 
kort ben begonnen te trachten, daarin een weinig thuis te raken. 

Ook daarover dus wellicht later iets. 
Den Hollandschen vrienden intusschen salut! 
Bondoredjo bij Blitar O. Java. S. LEEFMANS. 

NESTZWAMMETJES. 
FSCHOON het regenachtige, koele weer van de meeste tegenwoordige 
zomers niet heel erg tot wandelen aanlokt, moet een natuurlief
hebber toch maar niet al te gauw den moed opgeven. Immers tal 
van levensvormen, die bij de groote warmte en droogte slechts een 
moeitevol en kwijnend bestaan voortsleepen in schaduwrijke, vochtige 

hoekjes, geraken in zomers als de huidige tot volle ontplooiïng en kunnen dan 
gemakkelijk geobserveerd en bestudeerd worden. 

Een plantengroep, wie het tegenwoordig naar den vleesche gaat, is die der 
zwammen. Ook 1913 belooft weer een bij uitstek goed paddenstoelenjaar te 
worden — tenminste als het najaar niet te koud is — en daarom willen, wij 
de lezers van D. L. N. even attent maken op een paar hoogst interessante 
zwammetjes, die algemeen genoeg voorkomen om door iedereen op zijn tijd 
gevonden en bewonderd te worden. Het zijn de nestztoammetjes of Nidulariaceeën. 
Nu willen wij ons niet bezighouden met alle nidulariaceeën: slechts van de 
nestzwammetjes in engeren zin willen wij iets zeggen en derhalve de beroemde 
kogelschieters, hoe interessant zij ook wezen mogen, buiten beschouwing laten. 

Wie nestzwammetjes wil vinden, moet gaan zoeken op plaatsen, waar hij 
kan verwachten, rottend hout aan te treffen, dus bijvoorbeeld onder heggen, 
aan den voet van oude, vermolmde schuttingen, in natte, laaggelegen bosschen, 
enz. Deze zwammetjes toch groeien op allerlei rottend plantenafval en wel bij 
voorkeur op in ontbinding verkeerend hout. Het kost al zeer weinig moeite 
deze paddenstoeltjos thuis te brengen; immers zij gelijken zooveel op een 
miniatuur-vogelnestje met eieren, dat iedereen, die eens op deze gelijkenis 
gewezen is, de plantjes zonder fout goed zal determineeren. 


