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Is de vlinder in het gebergte gevangen, dan kan men ook nog de approximatieve

hoogte van de vindplaats in meters bijvoegen, b.v.

G. Salak, 1800 M. 111. 1915
leg. A. J ANSSEN .

Moet de buit voorlopig bewaa rd of naar elders verzond en worden, dan is het zaak
alles zo spoedig mogelik te drogen. Men spreidt daartoe de gevulde papilotten in de volle
zon uit, strooit er wat naftaline overheen tegen de mieren en dekt alles met een stuk
papier toe. Na behoorlike droging bewaart men de papil otten in blikken trommels; de
inhoud moet echte r nog herhaaldelik gedroogd worden, waart oe men de blikken met half
geope nd deksel in de zon zet. Tegen schimmel helpt alleen flink drogen, naftaline is
daartegen van geen nut ; carbol, creosoot en dergelike middel en mogen niet gebruikt worden ,
ze maken de vlinde rs bros en tasten de kleuren aan. In elke bus doet men wat naftaline
tegen vreter ij door insekten.

Het boven geschrevene geldt alleen voor Phopalocera (dagvlinders) ; de behande
lingsw ijze voor Heteroeera (nacht vlinders) zal een volgend hoofdstuk ons leren.

ED. j ACOBSON.

Tandjong Bonai Aoer, Maart 1915.
(Pad. Bovenlanden).

KORTE B ESCHRIJVING VAN EEN OLIFANTENJACHT.

. ,
- - - - eindelijk vonden we weer een tamelijk versch spoor, de langwerpige

achterzoo i 23 inch lang, kon dus mooie slagtanden hebb en. Reeds drie dagen hadd en we
alleen Sporen gevo nden van anderhalve voet lang en kleiner, en wisten we bij ondervinding
dat zulke dieren slechts tanden hebben van drie voet of minder lengte.

Zouden we nu geluk hebben? Vlug het spoor gevolgd , zoo snel de geaardh eid van
de vegeta tie dat toeliet, toch nog telkens , niettegenst aand e daar zoo'n reus reeds een pad
had gemaa kt, kruip ende en bukkende door de weder dicht opeen gevallen struiken, dan
weer langs afgron den, voorzichtig stappend e van het eene spoor in het andere, om te
zorgen niet naar beneden te glijden, dan weer over reusachtige steenen klimmende, zoodat
men niet zou geloove n dat daar een olifant is opgeklommen, zag men niet de flauwe af
drukken en enkele stukjes modder, van de zooien losgelaten .

Kijk, daar heeft hij een reuzenpalm omgedrukt, de palmiet eruit gevreten, en verder
de stam gesp leten om de sappige sago massa uit te kauwen. Hier weer heeft hij zijn rug
geschuurd tegen een oerouden boom, zoodat de modder zoo hoog zit, dat ik er met mijn
buks niet bij kan reiken, een eind verder heeft hij gelegen, en zijn duidelijk de twee af
drukke n van zijn tand en te zien, geen kuiltjes, maar twee halfronde kommen , zoodat we
weten, dat hij ten eerste twee tanden heeft, en ten tweede zoo groote tand en, dat liggende
niet meer de punten in den grond steken , maar de bocht van de tanden .

Dat twee-tanden-hebben klinkt wel eigenaardig, maar zeer dikwijls komt het voor 
dat oude olifanten slechts een tand hebb en, doordat de and ere afgebroken , of door ziekte
in den tand zelf, afgebrokkeld is.
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Tegen den avond waren de uitwerpsel en al tamelijk verseh, en om vijf uur besloten
we te kamp eeren. We waren boven op een bergrug , hoog in het gebergte, en dus zonder
water. Doch geen nood, binnen een half uur hadd en we voldoe nde water om te koken
en om te drinken, deels uit lianen; dee ls uit bamboe getapt. Weldra brandde er een lustig
vuurtj e, en stond de rijst te borrelen, de pijp ges topt en een slaapp laats gereed gemaakt,
toen konden we van de vermoeienisse n van dien dag uitru sten: Na het diné, rijst met
rijst en rijst toe, met een prachtsajor van palmiet en elk een gezouten ei, was spoedig
alles in diepen slaap.

Voor wilde beesten geen zorg, die zorgen wel voor zichzelf, komen niet zoo bij de
mensch en op bezoek.

Den anderen morgen om half zes was een ieder al weer wakker, we zouden hem
vandaag wel inhalen. Vlug wat koffi e ge
dronken, ieder het diné van den vorigen avond
wat opgewarmd, door zijn buik even bij het
vuur te houden , en weer op pad.

Zoo ongeveer aldoor het zelfde, en toch
altijd wat nieuws , aldoo r spanning, hier zien
we dit , daar merken we dat op, hier heeft hij
lang stilges taan, daar heeft hij een heel eind
vlug doorgcloopen, kijk die hoop al eens
glimmen.

Twaalf uur hal t. Eten koken en uit
rust en, een vol uur, best verdiend. Om één
uur verder. Alles wijst er op dat we hem
dezen dag niet zullen krijgen. En toch - om
vier uur stappen we in een groote kali, en
op 50 meter afstand staat de reus op een
eilandje, ge heel onbede kt, absol uut onbeweeg
lijk, hij had daar zeker reeds 24 uur gestaa n.

Geen spelen met zijn slurf, geen klap pen
met de ooren, geen gewieg van lichaam, stil als een stuk steen.

Gewoonlijk hoort men die beesten al een paar hond erd meter van te voren door
het kraken van takken of allerlei trompetgeluid en, maar deze wilde zeker eens voor af
wisse ling zorgen.

Lang werd er natuurlij k niet naar gekeken, een knal uit een zeven en een halve
.rn.M, buks, en de reus viel om, toen zagen we dat er toch wel leven in had gezete n.

Daar het al laat was, moesten we kamp eeren op de plaats, want het uitkap pen van
de slagtanden duurd e een heelen dag, en dri e koelies waren er nog druk mede.

De hoogte van het dier was tien en een halve voet, de grootste lengte, zonde r slurf
of staart, twaalf en een halve voet, de slurf vanaf de inplanting in den kop, zeven voet
en twee inch, de langwerpi ge achterzool 23 inch, en de rond e voorzooi 20 inch diameter.

De geheele tand en wa ren vier voet en drie inch, en woge n sa men 46 kat ties.
Behalve drie kleine mann etjes, allen echter met tand en boven drie voet, kregen we

een paar dagen later nog zoon reus, met iets langere tand en, die nog 6 katties zwaa rder
wogen.

A. J. M. L.
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