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MILLER niet als drijfveer laten gelden. Dit 'kan zoo eenigen tijd duren, totdat er als het ware 
een evcnwichtstoestand geschapen is, waarna de dieren maanden lang in vrede met elkaar 
kunnen leven; zelfs gestorven exemplaren blijven dan onaangeroerd liggen. Nekrophagie 
is onder veldratten m. i. dan ook geen algemeen verschijnsel. 

De manier waarop twee veldratten of een veld~ en een huisrat elkaar te lijf gaan 
is zeer curieus. Soms ren1~en ze met groote sprongen elkaar na, terwijl de een de ander 
met haar acryterpoot een flinken trap tracht toe te dienen, vaak met het gevolg, dat beide 
tezamen over den grond komen te rollen . Of wel beide richten zich hoog op en zetten 
zich schrap met de beide voorpooten tegen elkaars borst gedrukt. In deze karakteristieke 
houding verwijlen ze dan een poosje onder luid gepiep, besnuffelen elkaar eens even, 
waarna de ruzie ineens schijnt te bedaren- om al heel gauw weer opnieuw te beginnen. 
Fig. 1 laat ons een veldrat zien in afwachtende, defensieve gevechtshouding. 

Ik zou nog veel meer uit het leven onzer veldratten kunnen vertellen, doch moet 
het hierbij laten, omdat anders het artikel te lang zou worden en hoop nu maar, dat 
vele lezers van ons tijdschrift een beteren dunk van deze weliswaar schadelijke, maar 
niettemin toch zeer interessante diertjes gekregen hebben en ze thans lang niet meer zoo 
akelig zullen vinden. 1) 

j. C. V. D. 1\'1EER MOHR. 
1) . Uitvoeriger gegeve ns omtrent de biologie van de veldrat kan men vinden in "Mededeeling 

No. 63 van het Instituut voor Plantenziekten, Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel. " 

SUMATRAANSCHE DENNENBOSSCHEN 

(Pinus MerkusU jUNGH. et DE VR.) 

Misschien wel de grootste botanische merkwaardigheid van de tropen zijn de uit
gestrekte bosschen, die door een echten den, den Pinu~· Merkusii, op Sumatra gevormd 
worden. Hoewel de verspreiding van dezen Pinus op genoemd eiland loopt van 2° Z. B. 
in Korintji tot in Atjeh op den Oo.udberg toe, zijn de uitgestrekte, gesloten bosschen er 
vrijwel alleen beperkt tot de Oajoe-landen in Noord-Sumatra. Merkwaardige emoties onder
gaat de natuurliefhebber als hij uit de heete kustvlakte komende na eenige uren op een 
hoogte van 800 à I ÖOO M. zich bevindt onder tot 60 meter hooge dennen, bij een temperatuur 
van 20° C. en nog Jager, terwijl slechts enkele exemplaren van loofboom en hem herinneren 
aan de tropen (fig. 1). 

Wat de hoogtegrens aangaat, deze schijnt te liggen tusschen 250 en 2500 M. en op 
plaatsen waar de klapper nog heel goed gedijt kan men Pinus en Cocos, die men in het 
algemeen voor onvereenigbaar zou houden, tezamen ontmoeten (zie fig. 2). 

Den laatsten tijd is het oorspronkelijk voorkomen van den Pinus Merkusii in onzen 
Oost in twijfel getrokken en zou hij in betrekkelijk recente tijden zijn ingevoerd. Hiermee 
zou de oude opvatting van dezen Pinus als tertiair-relikt vervallen Naar hetgeen wijzelf 
na een bezoek aan de Oajoe-landen hebben kunnen onderzoeken, kunnen wij ons onmogelijk 
met die nieuwere meening vereenigen . Integendeel beschouwen wij den Pinus Merkusii 
als een echt oorspronkelijk onderdeel van het oerbosch op de schrale, droge gedeelten van 
de plateaux en berghellingen van het Sumatraansche binnenland. Evenals men soorten van 
de Coniferen-geslachten Podocarpus en Agathis in meer of min uit elkaar staande exef11plaren 
jn de oerbosschen van Sumatra en Java {alleen de eerste) aantreft, zoo vonden wij in 
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alle door ons bezochte streken in het Gajoeland geïsoleerd staande dennen in het oerbosch. 
Wordt nu dit bosch om de een . of andere reden gekapt, welke meestal zal zijn om ladangs 
te verkrijgen voor het verbouwen van suikerriet en tabak door de lnlandsche bevolking, 
dan krijgen de dennen gelegenheid zich uit de vele achtergebleven zaden te ontwikkelen, 
terwijl voor de andere oerboschbestanddeelen de nu ontstane omstandigheden te ongunstig 
zijn geworden om zich krachtig te vermenigvuldigen. De den wordt in het secundaire 

Fig. 1. Pinus-Merkusii "blang" in de Kètol vale i, op 1000 M. boven zee. 

bosch vrijwel de alleenheerscher en het zal volkomen van de nu min of meer talrijke 
boschbranden afhangen of een open dan wel een gesloten dennenbosch ontstaat. Deze 
secundaire formatie wordt in het Gajoe-land met den naam van "bI a n g '' aangeduid en 
wij zouden willen voorstellen voor deze uiterst typische formatie, die vrijwel overal uit 
dezelfde bestanddeelen is samengesteld, den naam "blang'' ook in de wetenschap te 
gebruiken, zooals ook de namen: heide, rnaechie of maquis (Korsisch woord voor een 
altijdgroene heestervegetatie), garigue (lagere begroeiing dan macchie, veel halfstruiken en 
krachtige kruiden in het Middelandsche Zee-gebied), phrygana (Grieksche benaming voor een 
met de garigue overeenkomende begroeiing) e.d. in de wetenschap ingang hebben gevonden . . 



Niettegenstaande men de blang dikwijls ·als alang-alang-wildernis hoo'rt betitelen, 
komt de !mperata cylindrica P. B. er vrijwel niet voor, .doch domineeren een klein . getal 
andere Gramineeën, die den grond meestal volkomen bedekken . Van boomsoorten is de 
Pinus Me1kusii nagenoeg de eenige in de ·blang. Wij troffen verder vrij veel aan de Glochidion 
obscurum, een Euphorbiacee. Eenige andere, zoo;:tls Callicarpa tomentaso MURR. en nog enkele 
andere boomsoorten, waren zelden te vinden en kunnen niet . als typische bestanddeel en der 
blang gelden. Heesters zijn vrij talrijk en kunnen soms domineerend worden; zoo vonden wij 
plaatselijk zeer veel Flemingia congesta, Desmodiurn gyroides, Metastoma malabatlzricum, e.a. 
Daarbij nemen van varens eenige Dryopteris-soorten en Pteridium aquilinum KUHN var. 
Lanuginosum (Pteris aquilina L.) een belangrijk aandeel in de samenstelling der blang. 

Fig. 2. Kampong Tjitjang doedoeri in de Kètolvallei (± 800 M. b.z.) In het midden klappers, 
op heuve lhellin gen pinang en d~n nen . · 

. Wat Pinus MerkusU verder zelf betreft, kunnen wij omtrent zijn habitus mededeelen, 
dat hij in de eerste drie jaren van zijne ontwikke'ling zeer veel overeenkomst vertoont 
met den Europeeschen Pinus silvestris. alleen de veel langere naalden maken een verschil; 
op lateren leeftijd wordt de habitus geheel anders . De stam en takken worden grijs, de 
geheele ·kruin wordt zeer ijl, doordat de naalden alleEn aanwezig zijn op de eerste 10 à 20 
c.M. van de taktoppen. Een zware schaduw treft men dan ook in de dichtstebosschenniet 
aan en nooit zal men den bodem kaal vinden, zooals men dat in Europeesche dennen
bosschen zoo dikwijls aantreffen kan. De zeer grof gebarsten schors, welke bij oudere 
exemplaren meerdere centimeters dik kan zijn, . is op den stam en vooral op de takken 
dikwijls dik met vele soorten van korstmossen bedekt, waarvan enkele in lange slierten naar 
beneden hangen. 

Zooals boven reeds aangeduid werd, zijn exemplaren van 60 M. hoogte niet zeldzaam, 
doch dit is zoowat de maximale hoogte, welke Pinus Merkusii kan bereiken; de stamdiameter 
is dan even . boven den grond haast 1 M. D.e naalden staan in bundels van twee bijeen, 



78 

zijn 1 à 11/ 2 m.M. dik bij een lengte, die van enkele centimeters tot 20 c.M. varieert (fig. 3). 
De volwassen kegels zijn vrijwel cylindervormig en alleen als zij opengesprongen zijn, 

Fig. 3. Tak van Pinus Merkusii, met halfvolwassen vruchten 
en vrouwelijke bloemen aan den top. 

zijn omgekeerd eivormig, 7 bij 4 m M., en zijn voorzien 
lengte van 20 m.M. kan bereiken. 

krijgen zij den typischen 
kegelvorm. (fig. 4 en 5). 
De lengte van de door ons 
gevonden kegels varieerde 
van 6 tot 8 c.M, de breedte 
van 2 tot 3 c.M. Bij die 
exemplaren waren de, in de 
nog gesloten kegels, onbe
dekte topgedeelten der 
schubben voorzien van een 
nogal sterk uitspringende 
dwarsrib, welke het dikste 
topgedeelte van de rest 
scheidt. De onderliggende 
driehoek van die vrije , ruit
vormige schubtoppen is 
slechts weinig dikker dan 
het gedeelte van de schub, 
dat door lagergeplaatste 
bedekt wordt. En daarin 
verschillen deze van de 
oorspronkelijk door DE 

VRIESE afgebeelde kegels, 
door ]UNGHUHN in de Batak
landen ingezameld. Daar is 
het geheele ruitvormige top
stuk scherp van het bedekte 
gedeelte gescheiden door 
een walletje; een dwarsrib 
ontbreekt, of is zeer on
duidelijk, terwijl van uit 
het midden verschillende 
ondiepe groeven naar de 
randen van de ruit ver
I oopen.Ter verduidelijking 
geven we hier ook een copie 
van de oorspronkelijke 
teekening (fig. 6). De zaden 

van een vleugel, welke een 

De kleur der dennen is aanmerkelijk lichter groen dan die van de gewone loofboomen, 
zoodat men uit de . verte reeds de enkele exemplarerL van dennen, die in een oerbosch 
staan, gemakkelijk kan herkennen. 

Gedurende eenige jaren is men bezig te trachten de dennenbosschen productief te 

• 



79 

maken; verschillende voorstellen zijn reeds gedaan en het schijnt dat hoofdzakelijk de terpen
tijnwinning reden van bestaan zal kunnen vinden, daar het 
transport van die bosschen tot de marktplaatsen op het niet 
hoogwaardige hout te veel drukt. Het boschbeheer is met 
uitvoerige proeven omtrent de terpentijnwinning bezig en de 
resultaten laten zich zeer gunstig aanzien. 

Ten slotte nog een en ander over de manier, waarop en de 
plaats, waar men het gemakkelijkst de dennenbosschen in alle 
wijzen van samenstelling kan gaan bezoeken . Voor onze Sumatraan
sche lezers zal dit waarschijnlijk van het meeste belang zijn. 

Het vlugst en het een
voudigst en tegelijkertijd 
het goedkoopst is de reis 
met de Atjeh-tram naar 
Biereuëun , vanwaar men 
d'en schitterend mooien 
Gajoe~weg opgaat, welke 
een minuut ten zuiden 
van het station begint, 
tegenover het borstbeeld 
van den aaniegger van 
dezen grootsehen weg, 
den kapitein HEINZEN

Fig. 4. Rijpe, nog gesloten 
kegel (nat. grootte). 

KNECHT. Na bij K.M. 11 de groote brug over de 

Fig. 5. Opengesprongen kegel van 
Pinus-Merkusii (nat. groote). 

Peusangan-rivier gepasseerd te zijn, komtmen 
weldra in dicht oerbosch, waarin men bij K.M. 
29 de eerste dennen te zien kan krijgen. Bij 
K.M. 35 beginnen de typische blangs op te 
treden, en weldra heeft men volop geleg~nheid 
de dennen te bestudeeren. De Gajoe weg, 
welke 105 K.M. lang is, loopt tot Takengon 
aan heteenig mooie meer Laut Tawar, dat op 
1200 M. hoogte gelegen is en rondom door 
ho0ge bergen omringd is, die aan de zijde van 
het meer met <;iennenbosschen in allerlei stadia 
van ontwikkeling bedekt zijn. Wil men in 
Takengon eenige dagen doorbrengen, dan is 
. daartoe in de ruime pasanggrahan vooreerst 

_ Fig. 6. Opengesprongen kegel van Pinus
Merkusii, naar DE VRIESE . 

nog voldoende gelegenheid. Toch is het raadzaam zichvan te voren in verbinding te stellen met 
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den militaî~·en civielen gezaghebber. Tijdens ons bezoek deed de charmante kapitein LANGEN

HAGEN, samen met den zeer hulpvaardigen assistentresident van de Gajoelanden, den 

Heer HENDRIKS, alle mogelijke · moeite ons zoo veel mogelijk met h et interessante 

'oajoe-land en zijn vriendelijke b·ewoners· in kennis te brengen. 

B. T. PALM en S. C.J. jOCHEMS. 

MEDEDEELINGEN VAN DE VEREENIGING. 
Afdeeling Medan. Deze afdeeling, die nooit veel teekenen van leven gegeven heeft, wordt voorloopig 

als opgeheven beschouwd. De leden betalen dus voortaan slechts f 7.50, waarvoor hun een postwissel 
door den penningmeester van het Hoofdbestuur zal wor.den toegezonden. 

BOEKAANKONDIGING 
MAx WEBER. Die Cetaceeën der Siboga-Expedition. MonographieL VIII van de Siboga-expeditie, Dec. 1923 

Wat TREUB voor de Indische botanie is geweest, is WEBER voor de zoölogie. Het bereiken van 
den zeventigjarigen leeftijd is voor hem allerminst aanleid ing geweest op zijne lauweren te gaan rusten 
en aan de lange reeks zijner publicaties heeft hij- er onlangs weer een toegevoegd, die ook de lezers van, 
de Tropische Natuur in teresseeren zal. Het is de 97e der Siboga-monografieën , waarin door een heel en 
staf van geleerden van verschillende nationaliteiten de resultaten der Siboga-expeditie, die ilil de jaren 
1899- 1900 de Oostelijke helft van de11 Archipel doorzocht, zijn uitgewerkt. 

WEBER behandelt hier de Cetaceeën (dolfijnen, potvisschen, walvisschen) en wij mogen er ons 
over verheugen, eindelijk een betrouwbare opsomming der uit Indië bekende soorten te bezitten . 

Het blijkt, dat uit Indië bekend zijn 12 soorten van dolfijnen. Sommige dezer soorten zijn in de 
laatste jaargangen der Tropische Natuur ter sprake gekomen. Zoo bijv. die, welke in het zoete water' 
namelijk in de Mahakkam-rivier op Borneo. voorkomt, waarover D. H. in. den elfden jaargang, bldz. 155 
een en ander meedeelt . Wij lezen , dat deze soort uit Nederlandsch-lndië het eerst bekend werd door een 
schedel, die Prof. NIEUWENHUIS van zijn tocht dwars door Borneo .in 1900 meebracht. Prof. WEBER 
beschreef hem als Orcella jluminalis, nauw verwant aan de in zee voorkomende 0. brevirostris. Een 
nader onderzoek van de schedels dezer beide soorten brengt WEBER echter tot de opvatting, dat wij hier 
niet met twee soorten te doen hebben, hoogstens is 0. jluminalis als een biologisch ras te beschouwen 
van 0 . brevirostris. Beide worden dus door hem thans Orcella brevirostris genoemd. 

Wat Globiocephalus indicus betreft, waarvan de trouwe lezers zich de stranding van 55 exemplaren 
beoosten Besoeki herinneren zullen (Trop. Natuur, jaarg. XII, bldz . 33 en 174), deze wordt door WEBER 
als Globiocephala macrorhyncha GRAY aangeduid. Tevens vermeldt hij nog een dergelijke stranding, en 
wel van 27 exemplaren bij Sabang in 1914, terwijl omstreeks 1850 bij Calcutta iets dergelijks moet zijn 
voorgekomen. De fraaie foto van bldz. 38 uit den zooeven genoemden jaargang der Tropische Natuur 
wordt in WEBER'S artikel afgedrukt. 

Potvisschen schijnen slechts zelden in den Archipel voor te komen, hoewel zij vroeger in het 
Oostelijk deel blijkbaar algemeeoer waren. 

Van de baleinwalvisschen worden twee soorten vermeld, namelijk Balaenoptera bareaUs en B. mus
cu/as, beide wereldburgers, die bijv . ook in Holland niet zelden aanspoelen. De eerste der beide vinvis
schen wordt maar 12 meter lang, i:le laatste meer dan 30. Het mooie skelet van deze soort in het Museum 
te Buitenzorg is afkomstig van een 27 à 28 meter lang exemplaar, dat einde December 1916 op de Zuidkust 
tusschen Tjilauteureun en Tjikelet aangespoeld is. Ook in het RAFFLES-Museum te Singapore is een dergelijk, 
iets kleiner skelet te zien. 

H. C. DELSMAN. 

Ter overname aangeboden: 

BREHM'S Tierleben, 4e druk, 13 deelen, in halfleder gebonden, als nieuw (312 goudmark) voor f 125.-, 
door A. van der DusSEN te Blitar. 


