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naar Buitenzorg gezonden, en daar kwam als antwoord: "De boom heet Endospermurn 
formicarum BECCARI; werd voor het eerst gevonden op Anday door BECCARI. Is 
verwant aan de soort moluccana, die reeds door RUMPHIUS beschreven werd als 
caju radja en caju sommot." 

"Dezelfde deelde mede, dat het sap uit de bladeren tot ontharing werd ge
bruikt, dat de wortels gebruikt werden als middel tegen pijlgif, terwijl ook het 
hout, de bast en de bladeren gebruikt werden in de inlandsche geneeskunde." 

De Papoea's kennen den boom ook eenige deugden toe. Van 't hout worden 
planken gekapt, die mits ze droog gehouden worden, vrij duurzaam zijn. Men ge
bruikt de hoornen ook wel om er kleine prauwen van te maken. De bladeren dienen 
tot groente en met wortel en bast tot medicijn. 

Op Roon heet de boom knapro, d.w.z. "doof" (Windesisch: tenaperoi). 
Niet omdat de boom doof zou wezen, maar hij biedt een middel tegen doofheid. 

De bladstelen zijn gevuld met een zacht merg (als vlierpit), dat gemakkelijk 
te verwijderen is. Heeft men dit gedaan, dan sluit men de openingen aan beide 
zijden en houdt den bladsteel boven 't vuur; de lucht er in wordt nu verwarmd 
en na verwijdering van de proppen, waarmee de openingen gesloten waren, wordt 
die warme lucht m 't doove oor geblazen. Na twee uren ongeveer, zou de doofheid 
geweken zijn. 

Men ziet, al is de a r o e . nog zoo misdadig, er is toch nog wel wat goeds 
van te zeggen. We zouden naar aanleiding daarvan eene toepassing kunnen schrijven, 
die betrekking heeft op 't menschdom maar dit zullen we nu maar niet doen. 

Manoekwari, December 1928. F. J. F. VAN HASSELT. 

KORTE MEDEDEELIN6EN 

Waarom gaat de djalak niet op een karbouw zitten?- In de Maart-aflevering van dit 
tijdschrift komt een aanteekening voor van den heer A. W. SPENNEMANN onder den titel "Iets over de 
gevleugelde vrienden van onze karbouwen", waarin o.a. wordt gewezen op het feit, dat de djalak 
(Stumopaster ja/la), ofschoon gaarne vertoevende in de nabijheid van weidende buffels, toch nooit op 
hun rug gaat zitten, zooals bijv. twee andere spreeuwsoorten, de kaleng ma s (Acridotlwres javanicus) 
en de kaleng bod as of kaleng poet i h ( c,·aculipica melanoptera) benevens eenige andere vogels, 
waarvan de schrijver noemt den koereiger (Bubulcus coromandus) en den drong o (Buchanga longa). 
De heer SPENNEMANN vraagt zich af, wat hiervan de oorzaak kan zijn. Ik geloof hem eenigszins op het 
spoor te kunnen brengen. 't Is niet anders dan een quaestie van smaak, waarover, zooals reeds van ouds 
bekend is, niet valt te redetwisten. De karbouwenruiters schijnen nl. zeer gesteld te zijn op de huid
parasieten van hun viervoetige vrienden, hoofdzakelijk teken en de djalak lust die blijkbaar niet. 
Waarom deze dan toch zoo dikwijls bij het vee wordt gezien? Wel, hij heeft het voorzien op wat anders, 
dat de karbouw hem verschaft, al torst deze het niet op zijn vel. De Stumopaster wroeten nl. graag 
in wat het hoornvee van onder den staart laat vallen, niet zoozeer, omdat dat overscho.t van de spijs
vertering zelf veel bekoring voor ze heeft, doch om de lekkernijen, die het bevat. Wat het precies is, 
weet ik niet, omdat ik het nooit nauwkeurig onderzocht heb . Het kunnen dus wel ingewandswormen 
zijn, maar ik geloof het niet, daar de dj a 1 aks meestal worden aangetroffen bij uitwerpselen van 
eenigen ouderdom, waarin het krioelt van eene soort van mestkevers en die meestal ook worden om
zwermd door honderden kleine vliegjes. Waarschijnlijk aast dus Stumopaster ja/la op deze of op hun 
larven en poppen. Dit zou uit te maken zijn door maagonderzoek bij eenige daaraan op te offeren 
spreeuwen. Zeer overwegende bezwaren beletten mij echter mijzelf aan die taak te zetten. Deze zijn 1° 
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dat Sturnopaster ja/la een wettelijk beschermde vogel is, en ik op dat punt zeer steil in de leer ben, 
2° dat het bemachtigen van dien vogel voor mij als jager geen nut heeft en in die qualiteit mijn weidelijk 
gevoel opkomt tegen het nutteloos dooden van een dier, 3° dat ik op het gebied der entomologie helaas 
een volslagen weetniet ben en dus toch niet zou kunnen bepalen welke insecten de dj a lak verorbert. 

Aan anderen dus, deze schoone ontdekking te doen . 
J. 0LIVIER. 

Een ei~enaardi~e bladbeschadi~in~. - Bij een bezoek aan de onderneming Tlogosari, gelegen 
op ongeveer 600 m boven zee in het Malangsche Zuidergebergte, werd, zooals gewoonlijk, ook aandacht 

I' 

"Vinspletig" blad van Eusideroxylon Zwageri. 

geschonken aan de hoornen in den tuin van 
de administrateurswoning. · 

Een drietal exemplaren van den ijzer
houtboom, Eusideroxylon Zwageri T. & B., 
viel mij op door een groot aantal afwijkende 
bladeren. Terwijl het normale blad van Euside
roxylon gaaf is. waren de oudere bladeren 
langs de nerven diep ingesneden (zie fig. ). 
Aan den administrateur, den heer VAN DER 
PLAS, was het verschijnsel al jaren bekend. 
In de eerste plaats werd naar een boosdoener 
uit het dierenrijk gezocht, doch er kon er geen 
ontdekt worden, ook de administrateur was 
daarin nimmer geslaagd. 

Daar op de bladeren schimmels voor
kwamen, werd ook aan de mogelijkheid gedacht 
deze voor de beschadiging aansprakelijk te 
stellen. doch deskundigen achtten dit niet 
waarschijnlijk. 

Voor een verklaring werd de hulp van 
's Lands Plantentuin ingeroepen, waar Dr 
BOEDIJN de aandacht vestigde op het hoofd
stukje "Zerfressene oder gefensterte Blätter" 
in SORAUER's Handbuch der Pflanzenkrank
heiten (Band 1, Die nichtparasitairen Krank
heiren, Ste Auflage, p. 452), waarvan de eerste 
zinsnede luidt : "An zahlreichen Pflanzen findet 
man mitunter die Blätter vielfach durchlöchert, 
als ob ein Tier die Substanz zwischen den 
Rippen herausgefressen hätte, ohne dass aber 
ein tierischer Schädiger aufzufinden wäre" . 

Die beschrijving klopt fraai voor ons 
geval. Ook ziet men vele kleinere gaatjes, 
zooals die voor Europa beschreven zijn. Daar 

begint de beschadiging met de abnormale vergrooting van celgroepen in het bladmoes van nog jonge 
bladeren, waarin daarna verkurking optreedt. Dan is verdere vergrooting uitgesloten, terwijl de rest 
van het blad zich ontplooit. Het gevolg zijn de beschreven doorboringen. 

Mijn bezoek aan Tlogosari viel in den vollen regentijd, in Europa heeft men waargenomen, 
dat groote voc~tigheid van de atmosfeer het verschijnsel in de hand werkt. 

A. J. ULTÉE. 

Dictyophora phalloidea. - Naar aanleiding van het artikel van F. W. WE 'T over dezen 
paddenstoel in het Maart-nummer, kunnen wij mededeelen, dat een dergelijke zwam door ons gevonden 
werd op een tournée in de djatibosschenvan de houtvesterijLedok (Rem bang) op 21 Maart 1926. Zij stond 
op een vochtig terreingedeelte van subvak d van vak 66 der genoemde houtvesterij in een twintigjarige 
djaticultuur. Er was slechts één exemplaar aanwezig. Op het moment, dat wij den paddenstoel zagen, 
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moet deze zich, naar de-_beschrijving van Dr WENT te oordeelen, pas ontvouwd hebben. De sluier was 
volledig ontwikkeld, stond bol af en er was nog niets van samenvallen te bemerken. Het vruchtlichaam 
werd in een glasbuis met alcohol opgeborgen. Daarin verviel het spoedig tot een vormlooze massa. 

Fig. 1. Rijstklomp met hoofdingang der termietengangen . 

Hoewel wij het juiste uur niet kunnen aan
geven, moet het omstreeks acht uur in den 
morgen geweest zijn . 

L. KALSHOVEN 

F. VERBEEK. 

Termieten in gebaaide rijst. - Bij 
het overtappen van een zak rijst bij ons 
thuis, waarbij ik toevallig uit de verte 
toekeek, zag ik een groote vastgebakken 
massa meerollen. Daar de klomp mij 
veel te groot leek voor de gewone 
spinsels van de rijstmotten: Tlwgora (igu
rana WLK. of Corcyra cepllalonica, trok 
ze mijn aandacht. Bij nadere besch ouwing 
bleek het een droge, hard samengebakken 
massa rijst, van 10 X 10 X 7 cm te zijn. 
Als bindmateriaal is aan den binnenkant 
aarde gebruikt, het buitengedeelte schijnt 
met rijstmeel aan elkaar geplakt te zijn. 
Ik vermoedde dadelijk, dat het een nest 
van termieten zou zijn. 

Daar ik er verder n iet uit wijs kon":worden, bracht ik de rijstklomp naar Dr LEEFMANS. Ook hij 
vermoedde dat het niet anders kon 
zijn dan een tennietennest en ried 
mij aan in de gangen naar resten 
van insecten te zoeken. Daarin 
vond ik geen andere dieren, aan 
welke het maken van zoo'n k lomp 
kon worden toegeschreven, dan 
verdroogde werksters van ter
mieten. Daar soldaten niet aan
wezig waren, kon deze te rmiet 
niet tot op de soort worden 
gedetermineerd; er is slechts van 
te zeggen, dat deze behoort tot 
de grondtermieten (Termes) . Het 
geheel doet sterk denken aan een 
koninginnecel, doch zonder groo te 
centrale holte. 

Na p laatsing in ee n donkere 
glasdoos kwamen uit de rijstklomp 
verder nie ts anders dan keverlar
ven, volgens Dr LEEFMANS van het 
in rijstvoorraden veel voorkomen- Fig. 2. Doorsnede door rijstklomp; hoofdingang aan den bovenkant. 
de meeltorretje, Tribolium sp. 

Dit geval is wel het vermelden waard, omdat voor zoover bekend termieten zich nooit in opge
slagen producten ophouden, en deze in dit geval zelfs a ls bouwmateriaal voor hun nestbouw hebben gebruikt. 

Awmowo. 

Wormslangen (Typhlopidae).- In het dezer dagen verschijnende, zeer fraai geïllustreerde 
werk van Dr KüPSTEIN, "Reisindrukken in Nederlandsch-lnd ië ", waarvan een oplaag in de Duitsche 
taal reeds het licht h eeft gezien, komt o.a. een passage voor over de oe 1 ar ka wat of oe 1 ar bes ie. 
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De ervaren schrijver verhaalt daarin, hoe deze "ijzerdraadslangetjes" door onwetenden gevreesd worden 
omdat zij eerstens zeer vergiftig zouden zijn en ten tweede de kunst zouden verstaan om, zich geheel 
stijf houdende, met een plotseJingen sprong 's menschen li chaam te doorboren. Wie zich echter niet 
voetstoots door Oostersche fabeltjes laat beetnemen, begrijpt direct, dat zoowel het een als 't ander 
onwaar moet zijn; de Typhlopidae, zoo heeten deze wormslangen, kunnen met haar zeer kleinen bek 
ternauwernood een aardworm bijten; zij leven hoofdzakelijk ondergronds, bezitten geen giftklieren en 
hebben gewoonlijk alleen in de bovenkaak eenige fijne tandjes. Over hare vermeende ballistische 
eigenschappen zullen wij het maar niet eens hebben. Toch wel! Want, al zijn wij ook nog zoo wars 
van bakerpraatjes, dit neemt toch niet weg, dat de meeste dierenverhalen wel een klein kerntje van 
waarheid hebben of althans terug te voeren zijn tot feiten, waaraan zij zeer goed hun ontstaan te 
danken kunnen hebben. Tastbaren onzin voetstoots voor waarheid aan te nemen getuigt van een 
onmiskenbaar tekort aan onderzoekingszin; onwetenschappelijk zou het echter aan den anderen kant 
zijn om bij het vernemen van een folkloristisch "bijgeloofje" zich niet eens eventjes af te vragen, 
welke onloochenbare feiten of waarnemingen tot het ontstaan van het sprookje aanleiding kunnen 
hebben gegeven? 

Wat nu onze wormslangetjes betreft meen ik wel, dat hun slechte reputatie eenigszins kan 
worden "verklaard", met uitzondering evenwel van hun gefingeerde giftigheid ; dubbelgangers onder de 
giftslangen hebben zij nl. niet, tenminste geen morphologische (tot op zekere hoogte wel oecologische: 
Doliophis). Hoogstens zou aan spottern ij gedacht kunnen worden, in verband met 't feit, da t de dieren 
absoluut niet in staat zijn, hun miniatuur mondje ver genoeg open te sperren om ons ermee te 
kunnen bijten. Zoo vraagt men- om iets analoogs te noemen- in Suriname wel eens aan iemand, 
die opsnijdt over een voorval, dat hem overkomen zou zijn, of die met een quantum jagerslatijn 
thuiskomt, dan wel om een andere reden belachelijk moet worden gemaakt: "Zeg, ben je soms 
óók nog door een miereneter gebeten?" Ook klinkt het lang niet onwaarschijnlijk, dat heldere 
geesten wel eens iets onzinnigs bedenken teneinde lichtgeloovigen ermee te bedotten. Een geval is 
bekend van een kantoor, waar eenig verloop van personeel plaa ts had, omdat - zoo heette het
het gebouwtje telkens door binnengekomen ijzerslangtjes werd onveilig gemaakt. De ware reden 
was uiteraard niet na te speuren, maar mogelijk heeft de een of andere grappenmaker de 
diertjes heimelijk binnengebracht om door vreesaanjaging zijn kornuiten, of wel indirect zijn chef, een 
ondienst te bewijzen. 

Gaan wij nu eens na, wat de verborgen achtergrond kan zijn van het "als een pijl een menschelijk 
lichaam kunnen doorboren", dan stellen wij ons onwillekeurig al dadelijk de volgende vragen: 

1° Is er werkelijk een pijlpunt aanwezig? 
2° Zijn de Typhlopidae extra vlug in hare bewegingen? 
3° Hebben zij meer dan andere slangen het vermogen, zich ergens in te boren? 
4° Worden zij wel eens in de lichamen van hoogere dieren gevonden en werd wel eens 

geconstateerd, dat zij zich door dien lichaamswand heen boorden? 
Op de eerste dezer vragen kan bevestigend geantwoord worden: een scherp puntje is menigmaal 

aanwezig, evenwel niet aan den kop, doch juist aan het staart-uiteinde, en aldaar waarschijnlijk 
gevormd uit een aantal samengegroeide schubben. Met den vingertop is het gemakkelijk te voelen. 
Onze meest gewone wormslangen bezitten een zéér korten staart, maar weten desondanks dat minimale 
staartje om te buigen gelijk het hand vat van een wandelstok, en er groote kracht mee uit te oefenen. 
Het scherpe puntje bezorgt haar gelijktijdig een stevig houva'st en zoo zien zij kans om bijv. het 
deksel van een doos, waarin men ze bewaart, met den staart omhoog te wringen, om vervolgens 
achterwaarts uit de doos te ontvluchten. 

Ook de tweede vraag laat geen ruimte tot twijfel. ledereen weet dat ze vlug zijn als water, 
zoodat het de grootste moeite kost om een wormslang in de gesloten hand te houden. 

Dit brengt ons vanzelf op de derde vraag, die naar het borend vermogen der typhlopiden. Uiterst 
gemakkelijk wringen zij zich tusschen onze vingers door, en wie de dieren wel eens opgegraven heeft 
weet ook, hoe vlug zij den kluiterigen grond weer binnen dringen, ditmaal echter met den kop naar 
voren, maar het staartdoorntje gebruikende om er zich mee af te zetten. Is het een Typhlops eenmaal 
gelukt, zich in den grond te werken, dan moet men soms lang graven alvorens hem weer terug te 
vinden; gewoonlijk mislukt dat zelfs. Een werkelijk "boren" is het echter niet, evenmin als bij zooge
naamd "borende" insektenlarven; veeleer een zich wringen door reeds bestaande maar nauwelijks 
zichtbare openingen, barstjes en wormgaten. 
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Moeilijker laat zîch ten siotte de laatste vraag beantwoorden, doch met een beetje fantasîe en 
goeden wil kan er wel wat op gevonden worden. Er is slechts voor noodig, dat een tweetal soorten 
van waarnemingen verkeerd worden geïnterpreteerd; en hoe dagelijks gebeurt dat niet! De eerste is 
deze, dat men niet zelden typhlopsen aan kan treffen in slokdarm of krop van kippen - natuurlijk 
gewoon ingeslikt-, en waar nu in Indië het kippenslachten in zekeren zin als een sport beoefend 
wordt, ka n het niet anders, of menigeen moet wel reeds zulk een ontmoeting met een wormslang in 
een kippenlichaam hebben meegemaakt. De tweede soort waarnemingen betreft die van het vinden 
van bepaalde parasitaire wormen. Op Nieuw-Guinee is het mij eenige malen gebeurd, dat ik in de 
lichaamsholte van een boschrat een Asearide (spoelworm) aantrof van bruine kleur en van bijzondere 
grootte. Het lijdt nauwelijks twijfel, of de oorspronkelijke zetel dezer oppervlakkig sterk op Typhlopsen 
gelijkende wormen moet de maag of de dunne darm der betreffende ratten geweest zijn. Na den dood 
van deze laatste moeten zij den darm- of maagwand geperforeerd hebben en in de lichaamsholte 
terecht gekomen zijn. Zelfs heb ik geconstateerd, dat zij ook den buikwand doorboorden en aldus 
buiten op het rattencadaver kwamen te liggen. 

Nu is het mij niet bekend of dergelijke typhlops-achtige spoelwormen ook wel op Java bij de 
kleinere zoogdieren gevonden worden, maar onwaarschijnlijk klinkt dat a priori niet, en dan zou mi. 
hierin eene der oorzaken gelegen kunnen zijn van de angstwekkende renommée onzer ijzerdraad-slange
tjes. de meest onschuldige diertjes ter wereld. 

W. C. VAN HEURN. 

Cleome ciliata door mieren verspreid. - Een tocht per auto van Medan naar de met Susum 
volgegroeide moerassen bij Loeboekpakam voerde langs een rij groote regenboamen (S amanea Sa
man MERR.) op de onderneming Oud Polonia. De korte dikke stammen vol spleten en spleetjes van 
de meermalen geknotte regenboamen droegen tal van epiphyten, voomarnelijk varens. Zoowel groote 
nestvarens (Asplenium nidus, Drynaria querci{olia en D. rigidula) als kleinere vertegenwoordigers van 
sporenplanten (Pleopeltis phymatodes, Davallia denticulata , Cycloplwrus acrostichoides, Drymoglossum 
heterophylium en een afhangende Vittaria maakten deel uit van die vegetaties. Tusschen deze vrijwel 
uitsluitend epiphytisch levende planten stond ook een enkel tot bloei en vruchtdracht gekomen exem
plaar van de verleden jaar door Dr joct1EMS in de Tropische Natuur beschreven Cleome ciliata, een 
uit Afrika afkomstig onkruid, dat op de Oostkust zich heel aardig inburgert op wegbermen en derge
lijke terreinen. 

Dat voorkomen van Cleome ver boven den grond gaf te denken. De zaden zijn te zwaar om 
zonder hulp van dieren daar terecht te kunnen komen . En daar mieren op dergelijke boamen veel
vuldig aanwezig zijn, lag het voor de hand in hen de helpers te zien van Cleome, om zich zoo ver 
boven haar natuurlijke standplaats te verheffen. Tijd om het versleepen der zaden waar te nemen 
ontbrak; in de buurt waren zelfs op dat oogenblik geen rijpe zaden te ontdekken. De nog niet geheel 
rijpe zaden waren wel voorzien van een sappig uitwas bij den navel (zie fig. 2 op bldz. 82, jaarg. XVII), 
dat echter spoedig verschrompelde en blijkbaar nog zoo goed als geen olie bevatte . 

De plant was vroeger reeds in 's Lands Plantentuin overgebracht, zoodat in Buitenzorg de gele
genheid bestond om die wittige uitwassen van rijpe zaden op olie te onderzoeken. Elk zaad, omgeven 
door een harde schaal, draagt aan weerskanten van den navel een witte kwab, die uit zeer dunwandige 
cellen is opgebouwd. De buitenwand der aan het oppervlak daarvan gelegen cellen staan wat bol uit, 
en deze zoowel als de meer naar binnen toe gelegen cellen bevatten een groot aantal kleine bolletjes, 
die alle de vet-verkleuring met Sudan 111 geven. Deze lichamen vertoonen dus alle eigenschappen van 
elaiosomen, wat de waarschijnlijkheid wel heel groot maakt, dat dit onkruid ook door mieren versleept 
kan worden, dus te rekenen is onder de myrmecochoren. Al mag het zaad wat zwaar zijn voor één 
mier, zoo geven de lijsten van de harde zaadhuid voldoende aangrijpingspunten voor eenige mieren, 
die dan zoo'n zaad gezamenlijk tegen den boom op kunnen sleepen. 

]. BEUMÉE. 


