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dat we hier te maken hebben met een verwording van den typischen eekhoornschedel 
naar den Tupaia toe en niet het omgekeerde! 

Ten slotte nog de opmerking, dat de mate van "weerbaarheid" der beide 
diersoorten mij niet belangrijk lijkt te verschillen, ten minste voor zoover dit valt 
op te maken uit de beten, die de gevangen dieren nog al eens in mijn vingers 
toebrachten. Deze zijn van beide ongeveer even gevoelig, misschien van de eekhoorns 
iets ernstiger. Beide diergroepen vertoonden verder in mijn kooien de eigenaardigheid 
uitstekend met hun soortgenooten overweg te kunnen tot op het moment dat één 
der dieren een wondje oploopt (hetgeen op mij onbekende wijze nog al eens voor
komt en dan meestal aan het einde van de staart). Van dat oogenblik af aan komen 
de anderen voortdurend aan deze wonden "snoepen" en wordt daardoor de toestand 
voor dat dier op den duur onhoudbaar. Wat het ontkomen aan een gevaar betreft, 
zoo zien we eekhoorns veelal na een korten vlucht zich verschuilen achter een stam 
of bijv. in een palmkruin. Ratufa bicolor spoedt zich dan vaak naar zijn nest waar 
hij dan verder vr~jwel niet meer uit te krijgen is. Tupaia jauanica laat zich, vooral 
na een schot, maar ook wanneer niet gewond, vaak naar beneden vallen en ver
schuilt zich dan tusschen de laagste boven- en ondergrondsche deelen van den 
bamboestoel 1 in welk gewas hij wel het meest is aan te treffen). 

Alles bij elkaar genomen lijkt mij de laatste theorie, die ik hierboven gaf, 
niet al te onwaarschijnlijk, maar al evenmin "zonder bezwaren". Wellicht is het den 
lezer gegeven een betere uit te denken of wel de bezwaren op te lossen. 

SODY. 

DE MIERENBOOM ENDOSPERMUM MOLUCCANUM Becc. VAN AMBON 
NAAR 'S LANDS PLANTENTUIN TE BUITENZORG OVERGEBRACHT 

Van 24 Met tot 30 Juni van dit jaar had ik het voorrecht als gast van de 
familie ÜNGKIEHONG in Ambon te verblijven, een zeldzame gelegenheid om allerlei 
voor mij onbekende planten en andere bijzonderheden te verzamelen. Het was echter 
de regentijd en haast iederen dag regende het, doch gelukkig waren de regens toen 
voor Ambon niet zoo hevig, zoodat ik slechts één keer twee en een halven dag 
achtereen zware buien had. 

De Directeur van 's Lands Plantentuin had mij verzocht voor hem levende 
planten van Endospermurn mèt de levende mieren ervan naar Buitenzorg te brengen. 
lederen dag ging ik er dan ook ondanks de regens met mijn plantenverzamelaar 
op uit en reeds den 27sten Mei werden onder een flinke stortbui de eerste kleine 
planten, groeiende op een terrein voorbij Klein Hative aan de baai van Ambon, 
aangetroffen. 

Endospermurn behoort tot de Euphorbiaceae en bezit vrij groote schildvormige 
bladeren. Van het op p. 187 afgebeelde blad bedraagt de lengte van het bladopper
vlak 18, de breedte 13 cm. Bij de meeste jonge planten- ik had de gelegenheid vrij 
veel planten te onderzoeken - vertoont het blad aan de bovenzijde bij de nerven 
iets lichter gekleurde vlekken, waaraan ik steeds de Endospermurn herkennen kon 
tusschen andere planten met ongeveer denzelfden bladvorm, terwijl men aan de 
achterzijde, bij de inplanting van den bladsteel, meestal twee vrij groote nectariën 
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aantreft. De bladeren en de jonge :stengels zijn verder met zachte haren bedekt. 
Zeer dunne stammetjes, tot + S mm doorsnede, worden nog niet door mieren be
woond, doch stammetjes van bv. 10 mm doorsnede en dikker kon ik toen nooit 
zonder mieren vinden. De plant zelf heet in Ambon 
pohon radja, pohon semoet of kajoe 
se moet, dus namen, welke reeds RUMPHIUS in 
zijn Amboinsche Kruidboek, Boek lil, opgeeft· 
Volgens DoeTERS VAN LEEUWEN dragen de mieren 
van Endospermurn formicarum den naam van 

Camponotus qua
driceps F. SMITH. 
De mieren zijn vrij 
groot en zwart, ze 
bijten wel wan
neer ze gehinderd 
worden, doch ver
oorzaken geen 
jeuk op de huid. 
In de stengels 
boren ze gaten 
(zie fig. op p. 188) en verwijderen dan het merg, maar 
niet over de geheele lengte der stengels; in de ge
maakte holten blijven ze dan verder leven. Splijt men 
een stengel van jonge planten open dan ziet men, dat 
niet alle deelen van het merg beroofd zijn, zoodat de 
stengel niet geheel mergloos is; bij oudere stammen 
ontstaat echter meestal een doorloopende holte van 
den voet tot den top. Verder krijgt men den indruk, 
dat de plant geen nut of nadeel van de mieren heeft. 
In de mierenwoningen vindt men een zwartachtige 
schimmel, die, naar ik vermoed enkel OJ) de uitwerpseBlad van Endospermurn moluccanum 

BEcc., sterk verkleind. len der mieren leeft, niet gekweekt wordt zooals de 
schimmels der termieten en voor de dieren van geen 

nut is. Voor verdere bijzonderheden verwijs ik naar het artikel van Prof. Dr DoeTERS 
VAN LEEUWEN over Endospermurn formicarum BECC. 1), waaraan de 3 afbeeldingen 
zonder onderschrift ontleend zijn 2

), en naar de onlangs verschenen bijdrage van 
den heer VAN HASSELT 3). 

· 1) W. DoeTERS VAN LEEUWEN. Einige Beobachtungen über das Zusammenleben von Camponotus 
quadriceps F. SMITI-1 mit dem Ameisenbaum Endospermurn formicarum BECC. aus Neu-Guinea: Treubia, 
Vol. X, Livr. 4, p. 1- 7, 1929. 

2) In habitus en levenswijze stemmen beide Endospermurn-soorten geheel overeen. E. moluccanum 
is door de lange zachte beharing van de bladonderzijde en het 6-hokkige vruchtbeginsel te onderscheiden 
van E. (or·micarum, van welke de bladeren aan de onderzijde zeer kort behaard zijn of kaal, terwijl het 
vruchtbeginsel 4-hokkig is. De eerstgenoemde soort is bekend van Celebes, Boeroe, Ambon en Ceram, 
de tweede van Morotai, Ternate, de Kei-eilanden en van N. Guinea tot de Bismarck Archipel. 

3) F. J. F. VAN HASSELT. Een boom met doodende kracht. De Tropische Natuur, jrg . XVIII, 
Mei-Juni 1929. 
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De eerste gevonden planten werden, zooals gezegd is, voorbij Klein Hative 
aangetroffen. Ze stonden op een zeer verwaarloosd terrein tusschen allerlei varens, 
struiken en hoornen. Nergens zag ik op Ambon en ook op Ceram een po ho n ra dj a 
niet tusschen andere planten staan, hetgeen speciale vermelding verdient, daar 

volgens RUMPHIUS de p o h o n r a dj a 
zijn naam zou ontleenen aan het feit, dat 
hij geen andere planten naast zich duldt, 
doch deze dooden zou. 

De eerste volwassen hoornen vond ik 
4 Juni bij de grot van Koesoe-koesoe-sereh 
in Ambon, nl. hoornen van + 5 m hoogte 
of hooger. Ook hier stonden de planten 
tusschen ande-
re planten op 
een verwaar
loosd terrein. 
De hoornen wa
ren vrij hoog en 
slank - door
snede van den 
stam+ Bern
en aan den 
top waren zij

takken. Ook hier waren alle planten vol mieren. 
Nagenoeg bij elk mijner tochten in het heuvel

terrein achter de stad Ambon zag ik de p o h .o n r a dj a, 
zoowel in kleine als groote exemplaren, zoodat in dit 
gebied deze plant zéér algemeen is. Daar werden ook, 
nl. op het terrein bij Karaug Pandjang, de eerste vrucht
dragende planten gevonden; zaden ervan werden 
meegenomen om ze op Java uit te zaaien. De takken 
der twee vruchtdragende hoornen, die ik onderzocht, 
hadden geen vlekken op de bladeren. Bloeiende hoornen 
kon ik er in dien tijd niet aantreffen. 

Vanaf 6 tot 8 ] uni kon ik op uitnoodiging van den 
houtvester, den heer VAN MEURS, het eiland Ceram bezoe
ken en wel de plaatsen Piroe en Lokki. Ook in de omstreken 
van deze plaatsen is de po ho n ra dj a zeer algemeen. 
ook hier weer groeit hij steeds tusschen andere plante~ en stond hij nooit alleen. 

Terugkeerende wandelden de heer VAN MEURS, mijn plantenvetzamelaar 
en ik door het noordelijke schiereiland van Ambon, Hitoe, van de stad Hitoe 
~aar Roemah tigah aan de andere zijde van het schiereiland en ook in deze 
omgeving is de po ho n ra dj a, steeds tusschen andere planten groeiend, vrij 
algemeen. 

Als bijgeloof vond ik in Ambon, dat men alleen reeds door voorbij een 
p o h o n ra dj a te loopen op het lichaam wond] es krijgt of kaal wordt. 
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En nu kwam nog het moeilijke: het vervoer van levende planten van 
Endospermurn met levende mieren van Ambon naar Buitenzorg. Vroeger was de 
Directeur van 's Lands Plantentuin er reeds in geslaagd een levende plant van 
E. formicarum zonder mieren uit Nieuw-Guinea naar genoemden tuin over te 
brengen. Ongeveer een maand vóór mijn vertrek uit Ambon werden niet al te 
groote planten van den p o h o n r a dj a in petroleumblikken op het erf van het 
huis, waar ik logeerde, geplant. Mijn plantenverzamelaar gaf er de meeste zorg aan: 
de mieren kregen i ederen dag gelei of J avaansche suiker als voedsel en werden 
tegen andere mieren beschermd, omdat het dadelijk bleek, dat de bewoners van de 
p o h o n r a dj a zich zeer gemakkelijk door andere mieren lieten verjagen. Bij mijn 
vertrek werden met de groote hulp van den heer COEN ONGKIEHONG de petroleum
blikken met de planten zorgvuldig in kisten, overdekt met klamboe, verpakt. Aan 
boord van de "Van Riebeeck" en van de "Van der Wijck" der K. P.M. ondervond 
ik van den gezagvoerder, de stuurlui en nog anderen den grootsten steun, terwijl 
mijn plantenverzamelaar de mieren geregeld verzorgde. Den 8sten Juli kwamen 
de planten met de mieren in goeden staat in Soerabaja aan, waar ik ze, om ze 
van de zeereis te laten bekomen, enkele dagen op mijn erf hield. Ook hier 
moesten de mieren tegen de inheemsche mieren beschermd worden, die natuurlijk 
ook op de gegeven J avaansche suiker afkwamen. Den 21sten Juni verzond ik 
de vijf kisten met levende planten onder hoede van mijn plantenverzamelaar 
per trein naar Buitenzorg. Daarna kreeg ik van den Directeur bericht, dat 
alles goed overgekomen was, zoodat 's Lands Plantentuin nu voor de eerste keer 
Endospermun moluccanum mèt de levende mieren bezit. 

DrA. RANT. 

OVER GIFTIGHEID VAN EENIGE SLANGEN VOOR GROOTERE 
ZOOGDIEREN, INZONDERHEID DEN MENSCH 

Het artikel van de ·hand van Dr KOPSTEIN in de December-aflevering 1928 
van De Tropische Na tuur getiteld: "De J avaansche brilslang, Naja tripudians sputatrix", 
en hiervan vooral het onderaan bladzijde 195 cursief gedrukte: "geen enkele (der 
artsen) heeft mij uit eigen ervaring iets kunnen mededeelen over vergiftiging door de 
zwarte brilslang" heeft mij moed gegeven om eenige door mij behandelde slangen
beeten bij menschen in dit tijdschrift te publiceeren. 

Ancystrodon rhodostoma, o eI ar t a na h (Dr F. KOPSTEIN, Zoologische 
Tropenreise ). 

Gedurende mijn tweejarige werkzaamheid als plaatselijk leider der pestbe
strijding, tevens belast met den Dienst der Volksgezondheid te Bojolali, ben ik twee 
gevallen van slangenbeet tegengekomen. Het eerste betrof een tani, die beweerde 
door een slang in zijn rechtervoet te zijn gebeten. De beschrijving van de slang 
kwam overeen met het uiterlijk van de mij uit de omgeving van Dèpok (bij Batavia) 
bekende oe 1 ar t a na h. De gebeten voet was eenigszins gezwollen en pijnlijk, zoowel 
spontaan als bij aanraking. De zwelling reikte tot iets over de enkels, terwijl de 
beetwondjes - die intusschen niet ;meer zichtbaar waren - ongeveer op het midden 
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