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Ik mag dus wel tevreden zijn met de behaalde resultaten en met het vele merk
waardige, dat ik weer gezien en beleefd heb. Al mocht ik ook veel tegenspoed ondervinden, 
het minder prettige vergeet men spoedig en de aangen::tme herinneringen vormen een blijvend 
bezit, waarop men steeds met genoegen terug ziet. 

Bandoeng, November 1916. EDWARD )ACOBSON. 

EEN GIFTSLANG MET EEN GOEDE REP UT A TIE. 

Terecht worden slangen, welke tot de adders behooren, zeer gevreesd, en menig 
menschenleven is door hun beet verloren gègaan. Toch is er ·----:- tenminste voor zoover het 
Sumatra betreft- een enkele uitzondering, en dat is de bizonder fraaie sla:1g, welke door 
den Maleier ter Westkust met den geruststellenden naam van "Oelar tjantik manis" wordt 
aangeduid. (Tjantik = bevallig, manis = zoet) De wetenschappelijke naam is Lachesis 
wagleri). De inlanders zijn meestal niet bevreesd voor deze mooie slangen, (zie afbeelding 
in Ouwens "Dé voornaamste Giftslangen van Nederlandsch Oost-Indië'i en bijgaande foto), 
en spelen er mede, als of ze in 't geheel geen giftanden zouden bezitten. Ik zag meermalen 
maleische kinderen een levende Laclzesis als halsband bezigen. Ook de heer OuwENS 
deelde hier0111trent in zijn werk over giftslangen reeds bizonderheden mede. · Vele inlanders 
brengen deze slangen zelfs opzettelijk op hun erf, wat volgens hen geluk zou aanbrengen, 
en als men er een wenscht te koopen, vraagt de Maleier som5 vrij hooge prijzen. 

Omtrent het voedsel van Laclzesis wagleri verkeerde men tot dusverre vrijwel in 't 
duister. Wel · vindt men in de literatuur verhaald, dat deze .slagen door vogeltjes gevoed 
zouden worden. Ook in BREHM · vond ik deze bizonderheid vermeld . . Dit ri1erkwaardig 
gedrag der vogels wordt door de Maleiers aan ·het fraaie-uiterlijk dezer slang toegeschreven, 
vandaar ook den mooien· naam "tjantik manis". 

De zaak boe-zemde mij belang in f dus . kocht ik een paar dezer slangen en zette die 
op palmen, die in tonnen op mijn voorgalerij stonden, met de bedoeling, op deze wijze 
gewaar te worden, wat ze eten of waarme·de zij eventueel door de vogeltjes gevoed worden. 
Echter, hoewel ik deze slangen gedurende 3 jaren dagelijks observeerde, is het mij nooit 
mogen gelukken hen te zien eter!. Toch werden zij ruiril 1· meter lang en vrij dik en 
zagen er steeds welgedaan en tevreden uit. ·Ze bleven bijna altijd op dezelfde plaats en 
lieten zich kalm in de hand nemen, zonder te bijten. De inlanders beweren, dat deze 
slang geheel onschuldig is en nooit bijt. 

Thans · bewoon ik sedert 12 jaren een ander huis te Padang met een groot erf, 
waarop veel geboomte. Ik koêht nog meer dezer slangen en zette er op eiken boom een, 
toch is het mij jaren lang niet gelukt te zien, hoe en wat zij eten . Zij bleven soms wel 
een maand lang onbewegelijk op . een tak zitten en alleen na zwaren regen of hevige 
windzn bevond ik, dat zij zich, hetzij naar een anderen tak of naar een anderen boom, 
hadden verplaatst. 

Op een ochtend zag ik, dat een slang, die sedert zij op mijn erf was geplaatst 
groot en dik geworden was, een kleintje had gekregen, dat ongeveer JO cM. lang was en 
op den rug der moeder zat. Daar bleef het 4 dagen. Op den vijfden dag was het 
)<leintje van de moeder weg; het zat op een anderen tak en nam niet de minste notitie 



van de moeder meer. Het vermoeden ligt door deze waarneming· voor ·de hand, dat 
Lac!zesis wagleri levendbarend is. Omtrent de voortplanting is in de literatuur niets te 

Fig . 1. 
Lachesis wagleri naar een levend exemplaar. 

vinden . Daar men niet kan aannemen dat deze merkwaardige slangen slechts van lucht 
kunnen leven, bleef . ik de dieren observeeren, terwijl mijn bedienden opdracht hadden, -
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op 1e tettert, waarmede deze ·slangen zich voeden . . Kort geleden slaagde ik -èindelijk · erin, 
twee dezer slangen bij het eten te zien. 

Op een ochtend, ongeveer half zeven, in mijn tuin wandelende, zag ik een Lachesis 
wagleri met het uiteinde van den staart aan een tak gehaakt vertikaal en stijf naar beneden 
hangen, als of de s'lang dood was . Toen ik echter dicht bij kwam, zag ik, dat de slang 
een haged!s had opgeslokt, waarvan de staart nog ongeveer 4 cM . uit den bek der slang 
stak. Het ·duurde ruim een uur, voordat ook dit staarteinde van de ongelukkige hagedis 
geheel in :den bek der slang verdwenen was. Het is haast onbegrijpelijk, hoe zulk een 
trage slang; een zoo vlug dier als een hagedis te pakken kan krijgen. 

Den ! tweeden keer, dat ik een slang van deze soort etende aantrof, was het 6 uur in 
I' 

den ochte~d. . Ik ging naar de badkamer en moest daarbij langs een hoogen bamhoe-pagger 
loopen, bii: welken mijn tuinman met het schoonvegen 
van het erf bezig was. Toen ik daar langs kwam, 
hoorden \\[ij een eigenaardig angstgeluid van twee 
vogels, welke hoog boven op een bamboestengel zaten 

I 
en met blijkbare ontzetting naar beneden keken . De 
tuinman ze:i, dat er wel een slang moest zijn, waarvoor 
die vogels ' zoo bevreesd waren, en wij vonden dan 
ook spoedi'g op een bamboetakje een Lachesis wagleri, 
die bezig was een kikvorsch te verslinden, waarvan 
nog slechtd de achterpaoten zichtbaar waren . 

Dit :zijn de eenige twee gevallen, waarin ik 
persoon lijk de Lachesis wag!eri zag eten. Twee mijner 
bedienden hebben echter onlangs op een middag om één 
uur gezien, hoe een mijner Lachesis exemplaren in een 
cassiaboom op mijn erf een klein vogeltje verslond . 

Bij het snoeien van mijn pagger werd onlangs 
mijn tuinnian door een jonge Lachesis die slechts 
ongeveer 25 cM. lang was, in zijn hand gebeten, om
dat hij bij :zijn werk de slang, die hij niet gezien had, 
onbewust geknepen had. Er kwam bloed uit de wond. 

Fig. 2. 
Kop van Lachests wag!eri 
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Toch had de beet, hoewel de wond niet behandeld werd, geenerlei nadeelige gevolgen. 
Ik schreef dit opstel, omdat ik in het werk van den heer P.A. OuWENS over 

giftslangen las, dat hij verscheidene Lachesis wagleri heeft geopend, doch in geen enkele 
nog in de' maag noch in de darmen, eeiîig voedsel vond , en omdat de aard van het 
voedsel van deze soort nog onbekend bleek te zijn. Of de vogels zich inderdaad met 
deze slang bemoeien en waarom, blijft nog een open vraa!?;, doch er is nu veel kans, 
dat tenminste het voeren door vogeltjes wel een sprookje zal blijken te zijn. 

Padàng, 9 januari 1918. j. SCHILD. 

Bijschrift der Redactie. 

Deze waarnemingen van den . heer ScHILD zijn zeer interessant. · Dat er geen ver
wisseling met een andere soort in het spel kan zijn, daarvan kon ik mij overtuigen. Wel 
komt hier ook veel Lachesis sumatranus voor, doch deze is gemakkelijk van wagleri te 
ondel'scheiden en de waarnemingen van den ·heer -SCHILD zijn st llig aan L. wagleri gedaan; 
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daar ik de slangen zelf in zijn tuin gezien en gefotografeerd heb. Ook Lachests sumatranus 
is bij dag zeer apathisch. Eens bracht ik een exemplaar van een wandeling mede. 
Het dier liet met zich sollen en deed geen enkele poging om te bijten. Toen ik echter 
's avonds met een licht bij de flesch kwam, beet het verraderlijke dier heftig naar het lichtje. 
Daar deze slang voor een jong van Wagleri zou kunnen worden gehouden, omdat ze 
hetzelfde type heeft, moet ik groote voorzichtigheid bij het behandelen van Lachesis~soorten 
aanraden, ten einde noodlottige vergissingen te voorkomen . Lachesis sumatranus is gras
groen, met op den rug een dubbele rij oranje vlekken, elke vlek gezoomd met een weinig 
wit. Langs den rand van den kop loopt een oranje, witgezoomde streep. De kleuren op 
de afbeeldingen in het boek van OUWENS zijn uitstekend getroffen . 

INDISCHE DUINPLANTEN. 
(Vervolg). 

s. L. 

Talrijker nog dan de eenzaadlobbige kruipplanten zijn de tweezaadlobbige Van deze 
komt vooral één soort, Daoen katang (fig. 8), zeer veel voor, een aan de welbekende 
Hollandsche haagwinde verwante plant, met groote, klokvormige, roodpaarse kroon en 
ondiep 2-lobbige, dikke, onbehaarde bladeren, die met wat heel veel verbeelding in vorm 
flauwtjes herinneren aan den omtre van het spoor, dat een geit in het zand nalaat. Naar 
die bladeren heet de plant /pomoea Pes caprae SWEET (pes caprae = geitepoot), naar haar 
werd de · Fes-Caprae-associatie genoemd Zij groeit het liefst op vlak of flauw hellend, 
zonnig terrein, zoowel op klei als op zand, vaak nog op eenige kilometers van de zee; 
5 à 10 meters kruipen haar krachtige stengels in rechte lijn over den bodem, een grofmazig 
netwerk vormend en overal wortelend . Bereikt zoo'n uitlooper de Barrir1gtonia-associatie 
of een groep struiken, dan verandert hij soms van taktiek en gaat hij winden. De groote, 
hel paarsrood gekleurde, een enkele maal ook wel witte, bloemen, door bruine, vierkleppige 
vruchten gevolgd, de eigenaardige bladvorm, de voor een winde ongewone groeiwijze, dit 

. alles maakt verwisseling met een andere plant onmogelijk. Het is een der meest opvallende, 
der algemeenste en der sierlijkste strandplanten. Zeer fraai vertoont deze soort het ver
tikaal stellen der bladeren als bescHermingsmiddel tegen te feilen zonnegloed. Wij komen 
hierop terug. 

Aan het Madoereesche noorderstrand komt op verscheidene plaatsen een aan de 
vorige verwante kruipwinde voor, lpomoea liftaralis BOITS. (fig. 9), die zich op dezelfde 
wijze gedraagt, behalv.! dat ik haar nooit zag winden. Haar stengels worden tot 5 M. 
lang en zijn vaak onder het zand bedolven. Zij heeft 4 · 5 cM. lange, geelwitte bloemen 
en draagt kleine, dikke, deels uifgerande deels handspletige bladeren; vergeleken bij de 
forsche lpomoea biloba maakt deze soort een armoedigen indruk. Op Java werd ze tot 
dusverre nog niet aangetroffen. De andere windesoorten, die men aan het javaansche strand 
vindt, hebben windende . stengels ·en groeien Of in de Barringtonia-associatie Of op de 
oudere deelen van den strandwal en op zandige akkers daarachter. Deze akkers zijn in 
den regel ontgonnen, d.w. z. verwoeste, gedeelten van een ouden wal. 

In groeiwijze en kleur der bloemen met lpomoea biloba overeenkomend, doch 
overigens totaal verschillend, is een Leguminoos, Canavalia lineata D. C. (fig. 10), gemakkelijk 
kenbaar aan de uit 3 blaadjes samengestelde bladeren en de tot opgerichte trossen 


