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Pithecanthropus. Ligt het niet het meest voor de hand te veronderstellen, dat de orang oetan 
in Zuid-Sumatra uitgestorven of althans zoo zeldzaam is, dat het dier alleen nog maar 
voortleeft in de herinnering bij de bevolking als een fantastisch wezen, half mensch en 
half aap. En dat de sporen van den beer, die zoo misleidend veel gelijken op een afdruk 
van · een menschenvoet, steeds weer voedsel geven aan het denkbeeld, dat er toch nog 
van zulke wonderlijke wezens door het oerwoud moeten rondzwerven . 

Ik geloof dan ook, dat er zeker geen aanleiding is voor buitenlandsche genootschappen, 
zooals de Royal Society te Londen , om een kostbare expeditie uit te rusten teneinde den 
orang pendek te gaan ontdekken. Dit genootschap ingelicht door iemand, die al te vast 
geloofde in het bestaan van dit wonderdier, had reeds verzocht om vergunning een 
onderzoek er naar te mogen verrichten. Gelukkig heeft men geantwoord, dat het bestaan 
van den orang pendek nog op zulke losse gronden aangenomen werd, dat zeker geen 
groote uitgaven gerechtvaardigd waren, zoolang de kans op succes nog zoo gering was . 
Bovendien werd het beter geacht dit onderzoek niet aan het buitenland over te laten maar 
het zelf ter hand te nemen. Het Indisch Comité voor wetenschappelijke onderzoekingen 
heeft nu de zaak aangepakt en zal trachten betrouwbaarder gegevens te verkrijgen over 
het al of niet voorkomen van den orang pendek. 

Moge het bovenstaande er toe bijdragen om spoedig tot een juiste oplossing te 
komen van dit ondanks alle fabels toch zoo interessante probleem. 

DR. K. W. DAMMERMAN. 

EEN VLINDERZWERM IN DE STRAAT VAN MALAKKA. 

Dat tal van diersoorten zich nu en dan tot grote zwermen verenigen en zich over 
grote afstanden verplaatsen , is algemeen bekend. Er bestaat een gro ot aantal vogelsoorten, 
die zich op geregelde tijden van het ene gedeelte van de aarde naar het andere verplaatsen. 
Bij deze dieren is het trekken tot een kenmerk, eigen aan hun levenswijze geworden. 

Ditzelfde kan niet gezegd worden van de meeste insecten en andere lagere diersoorten, 
bij welke het verschijnsel van trekken is waargenomen . De dieren leven gedurende onbepaalde 
tijd over het land of in de zee verspreid en eerst, als er biezondere omstandigheden, bv. 
voedselgebrek, toe aanleiding geven, verenigen zij zich tot grote troepen, die al voort
trekkende nieuwe gebieden trachten te bereiken . Het meest bekend is dit van de trek
sprinkhanen, die o. a. in Zuid-Afrika zulke ontzettende verwoestingen aan de te velde 
staande gewassen kunnen aanrichten. Maar men heeft het trekken ook bij andere dieren 
waargenomen, zonder dat men daarvoor een verklaring heeft kunnen vinden. Men ziet 
slechts dat de dieren zich in grote menigte verenigen en gezamenlik naar een andere 
streek verhuizen. 

Zo is het bekend, dat een dagvlinder, de zogenaamde distelvink, Vanessa cardui L. 
(zie voor een beschrijving van het dier zelf "Tropische Natuur" jaarg. XIII blz. 33), in 
sommige jaren in Europa in grote vluchten noordwaarts trekt en het zelfde verschijnsel 
heeft men herhaaldelik bij libellen waargenomen. Nog niet zo lang geleden werd een 
dergelijke trek in Holland gezien; de dieren vlogen steeds maar noordeliker en zelfs 
de zee kon hun voortgang niet stuiten. Waarschijnlik gaan die zwermen dan ook in 
zee te gronde, 
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Elf jaren geleden met de Oouvernementsstumer "de Reiger" langs Kalaotoa, een 
der kleine ten Zuiden van Salajar gelegen eilanden varende, zagen wij in de morgen 
vluchten van witte vlinders, Pieridae, die van zuid naar noord nu eens over zee, dan 
weer over het strand zich voortbewogen De dieren vlogen in troepen van 25-100 stuks 
en deze stroom 
hield regelmatig 
de gehele morgen 
aan, zodat duizende 
vlinders zich van 
de ene helft van 
het eiland, naar 
de andere verplaatst 
moeten hebben. Van 
het schip af was 
niet te zien, of 
alle vlinders tot 
één soort behoor
den of dat er meer
dere soorten in de 
vluchten verenigd 
waren, zoals meer
malen is waarge
nomen en hetgeen 
ook in zeer sterke . 
mate het geval 
was bij de vlin
dertrek, die ik hier 
even wil bespreken. 

29 Januarie 
van dit jaar be
vond ik mij aan 
boord van het S. S. 
"van Wijck", op 
weg naar Medan. 
Wij waren 's mid- L 

dags van Singapore 
vertrokken en voe-

Verschillende vlindersoorten uit één zwerm. 

ren in het gezicht van de kust van Malakka westwaarts. 's Avonds om half acht was 
het schip dwars voor Rachado, een uitstekend gedeelte van de kust, en op ongeveer 
20 K. M. afstand daarvan. Onder het avondmaal kwam een grote, donkergekleurde vlinder, 
Macroglossa, in de eetzaal binnenvliegen. Het dier bewoog zich, zoals gewoonlik, om de 
lichten en vloog ·wild rond , spoedig gevolgd door meerdere soortgenoten. Een van deze 
dieren, sterke vliegers, behorende tot de grote groep van de pijlstaarten, vindt men op de 
bovenste rij van de vlinderplaat in 't midden afgebeeld. 

Het bleef echter niet bij deze vlindersoort; tegen acht uur kwamen tal van andere 
soorten aanzetten en in zo'n getale, dat men ze bij tientallen om elk licht zag dansen 
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en langzamerhand een groot aantal tegen de wanden, op stoelen en tafels op het dek 
gingen rusten. Voor zover ik na kon gaan, kwamen na half negen geen dieren meer aan. 
De wind was zwak, maar kwam van de landzijde, en van deze zijde kwamen ook de 
dieren aanvliegen. Ik kan natuurlik niet zeggen dat ik ze zag aankomen , want het was een 
donkere avond, maar .toch, het maakte de indruk, of men telkens nieuwe dieren uit de 
donkere omgeving op het verlichte dek zag afkomen. 

De dieren zelf bleven gedurende de gehele avond op het dek en in de salon zitten, 
om nu en dan weer op de lichten af te komen. Gelukkig had ik mijn cyaankali-fles bij de 
hand en gedurende de avond hield ik mij bezig met het vangen en praepareren van de vlinders. 

Twee merkwaardigheden vallen bij dit verschijnsel op. In de eerste plaats moet 
het de aandacht trekken, dat zover van de kust zo'n grote menigte vlinders het schip kon 
bereiken. Het is niet mogelik, dat zij de vorige avond, toen het schip .te Singapore aan de 
wal lag, reeds aan boord waren gekomen, want dan zou het verschijnsel, door de aan 
boord gebleven passagiers en de bemanning waargenomen moeten zijn. En geen van de 
personen, bij wie ik informeerde, had de vorige avond iets biezonders gemerkt. Bovendien 
zou men de dieren dan toch ook overdag moeten hebben zien zitten; in volle zee de 
dag volgende op de beschreven avond, vond men inderdaad overal rustende vlinders 
o. a. tegen het plafond in de salon, al werden zij bij het schoonmaken verjaagd. Het kan 
dus niet anders, of de dieren zijn aan boord komen vliegen, Of de boot moet · door een 
zwerm vlinders zijn gestoomd, die zich aan het verplaatsen waren. Dit laatste lijkt mij 
het waarschijnlikst, want het licht van het schip is op een afstand van 20 K.M. te zwak 
om een aantrekkingskracht te kunnen oefenen op de vlinders aan de kust ; het is natuurlik 
heel iets anders als het felle schijnsel van een hoge vuurtoren. 

Een tweede opmerkelik verschijnsel is, dat deze 'zwerm niet uit één soort, maar uit een 
groot aantal verschillende soorten bestond. Het grootste deel behoorde tot de groep der nachtu ilen. 
Enkele vormen waren daarbij zeer algemeen, andere zeldzaam. In het geheel zag ik ongeveer 16 
soorten, al twijfel ik er niet aan of er zullen er meer geweest zijn, 12 hiervan zijn op de plaat 
weergegeven. Behalve deze Noctuinen was ook de pijlstaart Macroglossa gilia H. SCHÄFF. in 
een zeer groot aantal individuen vertegenwoordigd en bovendien enkele exemplaren van een 
soort dagvlinder, behorende tot de groep van de Dikkoppigen of Hesperiden, de Hasora 
chromus CRAM., waarvan een exemplaar rechts in de bovenhoek van de plaat te zien is. 

Een bont gezelschap bewoog zich om de lichten en dit is zeker het merkwaardigste 
van het gehele verschijnsel. jammer genoeg is de verzameling Noctuinen van het Zoölogies 
Museum t~ Buitenzorg niet voldoende voorzien om de namen van de gevangen soorten 
op te kunnen geven. Maar dit doet er in dit geval niet zoveel toe. Het was slechts mijn 
bedoeling een waarneming van een verschijnsel weer te geven, dat ik als een aangename 
afleiding op de gewoonlik vrij eentonige avonden aan boord ondervond. 

Men moet dergelijk soort trekken niet al te hoog aanslaan voor de verbreiding der 
dieren. Wanneer eenmaal op een land een biologies evenwicht ontstaan is in de verhouding 
van de planten ·en dieren onderling, dan zal het voor een, in die streken nieuwe soort 
uiterst moeilik zijn om vasten voet te krijgen . Maar voor een geval als zich met het 
eiland Krakatau voordeed, waarbij in korten tijd het gehele eiland van zijn flora en fauna 
ontbloot werd, zouden dergelijke vlindertrekken, wanneer de vegetatie weer voldoende 
voedsterplanten bevatte, zonder twijfel belangrijk kunnen zijn geweest tot verrijking van 
de nieuwe fauna. De afstand van Krakatau naar Java of Sumatra is voor sterke vliegers 
geen bezwaar. De vorige week kon ik in dit opzicht een aardige waarneming doen. 
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Op de Oostkust van Krakatau, waar ik in een tent verblijf hield, stond gedurende een 
dag en een nacht een sterke N. 0. wind. 's Morgens daaropvolgende zag ik een grote 
vlinder van over zee aan komen vliegen. Het was de gewone kanarie-vlinder: Cricu /a 
tri/enestrata HELF. Het dier bewoog zich fladderend dicht bij de oppervlakte van de zee 
en raakte deze soms aan, om dan weer omhoog te fladderen. Na enkele ogenblikken kwam 
het sterk afgevlogen en gehavend, maar springlevend, op het strand neer. De rnagelikheid 
is niet uitgesloten, dat dit dier reeds op het eiland voorkwam en van een andere zijde 
is komen aanvliegen, maar dat lijkt me, gezien de richting waaruit het dier aankwam, 
onwaarschijnlik; bovendien komt het dier in de lijsten van de tegenwoordige fauna van het 
eiland Krakatau niet voor, en de gewone voedsterplanten zijn er ook nog niet aanwezig. 

In dit grote eilandenrijk zullen dergelijke verplaatsingen, als hier beschreven, van 
enkele individuen of gehele zwermen insecten zeker veel meer voorkomen. Het is altijd 
de mor;!ite waard er eens op te letten en gegevens bij elkaar te brengen. 

D.V. L. 

NOG IETS OVER AMORPHOPHALLUS TITANUM BECCARI. 

De Tropische Natuur belooft gaandeweg een standaardwerk te worden over de 
indo-maleise Amorphophallus-soorten en ook de bovengenoemde "reuzenbloem" is in dit 
tijdschrift reeds herhaaldelik ter sprake gebracht. 

Afbeeldingen van het blad, van knoppen, en van bloemen zijn in vroegere jaargangen 
te vinden en in de laatste Augustus-aflevering werd door Mej. REIJNVAAN nu ook de gehele 
"opkomst en nedergang'' van de "bloem" beschreven aan de hand van een serie fraaie foto's. 

Wat tot nu toe nog ontbrak, waren afbeeldingen van de knol en van de vruchtkolf. Door een 
gelukkig toeval ben ik in staat deze leemte aan te vullen. Ofschoon de betreffende opnamen niet 
door mij zelf vervaardigd werden, waag ik het toch die zonder voorafgaande toestemming van 
de makers hier te reproduceren, mij bij voorbaat van hun toestemming overtuigd houdend. 

De in afbeelding 1 weergegeven knollen verden door Dr. P. TH. jUSTESEN gefoto
grafeerd. Aan de link.se heeft een bloem gezeten, de rechtse, waàrvan men de vertikale 
doorsnede ziet, droeg · een blad 1

). Door vergelijking met zijn daarbij zittende zoon kan 

1) Bij het doorgesneden exemplaar ziet men duidelijk twee knollen boven elkaar; de oude reeds 
sterk ingedrukt en in omvang verminderd, terwijl de nieuwe bezig is de plaats van haar voorgangster 
in .te nemen, wat wellicht ook bij deze soort pas volledig mogelijk wordt op het tijdstip, dat de wortels, 
welke voornamelijk op de grens van knol en bladsteel voorkomen, zich gaan verkorten (contractiele 
wortels), zooa ls ik vroeger eens bij A. campanulatunz BL. heb kunnen waarnemen. Uit deze afbeeld ing 
blijkt dus wel, dat er in elke groeiperiode een nieuwe knol gevormd wordt, dat er dus geen telkens 
omvangrijker wordende knol bestaat, zooa ls wellicht velen van zoo'n groote knol zouden hebben verwacht, 
en zooals tot voor kort in de literatuur ook werd opgegeven, zelfs in artike ls, welke ook speciaal over 
de knollen handelden. Verleden jaar werd dit door G. EBERLE in de Berichte der deutschen botanischen 
Geselischaft (dl. XLI, bldz. 114-120) recht gezet. Hij deed onderzoekingen met A. Rivieri en A. bulbifer. 
Eenige litteekens van vroegere bladeren zoekt men dan ook tevergeefs. • 

Vermelding verdient nog, dat de knop, welke in een volgende groeiperiode het blad of de bloei
wijze zal leveren, zich op den top van de knol bevindt, rondom omgeven door de basis van den overigens 
massieven bladsteel. Het is nog na te gaan, wat er tijdens en na de bloei en daaropvolgende vrucht
zetting met de knol gebeurt. J. B. 


