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Terloops kan eventueel op parasieten worden gelet. Als huidbewoners treft 
men soms parasitaire mijten aan, die zich achter de randen der schubben verbergen. 
Teken komen eveneens in gering aantal voor. Bij het afvillen stuit men herhaal
delijk op ondershuids levende lintwormen en het lijdt geen twijfel of ook in den 
darmtractus moeten meerdere wormsoorten te vinden zijn. 

Vanzelfsprekend beware men naturaliën steeds in het duister. De inwerking 
van het daglicht is spoedig verderfelijk en een drogreden is het, dat niet-geëxposeerde 
objecten hun doel zouden missen. ] uist het tegendeel is waar: de verbleekte in 
het licht gestelde voorwerpen leeren ons bij uitstek hoe de Natuur niet is, en zijn 
in hun starheid maar àl te spoedig vervelende ornamenten. 

Bij langdurige bewaring vermijde men het gebruik van blik of zink, daar 
deze beiden hevig door den damp van formaline (ook door z.g. ontzuurde) worden 
aangetast. V oor emballage tijdens verzending kunnen deze metalen echter zonder 
bezwaar worden gebezigd. 

Ten besluite nog een enkel woord over de periodieke vervelling der slangen 
(en hagedissen). De daarbij afgeworpen huidjes, die men buiten allerwegen aantreft, 
vertegenwoordigen niet de opperhuid, doch slechts het verhoornde buitenste laagje 
daarvan; zij zijn dus vergelijkbaar met de schilfers, die wij aan de nagels onzer 
huiskat kunnen zien hangen en evenzoo met het slijtsel, dat van ons eigen integument 
bij het baden en kammen wordt verwijderd. De opperhuid zelf, de vormster en 
draagster der schubben (en andere aanhangselen), kan slechts kunstmatig (en door 
rotting) worden losgemaakt van het eronder liggende corium. Dit doet de bont
werker, door wien men een slangenhuid laat looien, tenzij men vooraf te kennen 
geeft, dat zoowel opper- als lederhuid behouden moeten blijven. Het vel mag in 
dit laatste geval echter nog geen spoor van rotting hebben ondergaan. Doorgaans 
wordt alleen de lederhuid ( corium) verwerkt, die weliswaar nog een weinig pigment 
bevat, maar van nature dof is en waaraan de afdrukken van de beschubbing der 
opperhuid het bekende reliëf verleenen. 

Juli, 1929. W. C. VAN HEURN. 

DE PLANTENGROEI VAN DE OMGEVING DER WARMWATERBRONNEN 
VA.N DEN BOVEN-PETANI OP SUMATRA'S OOSTKUST 

"Klein maar rein", zoo mag men terecht het juweeltje van een natuurmonu
ment betitelen, dat onder den naam van Lau Deboek Deboek aan ieder bewoner van 
Sarnatra's Oostkust bekend is. Het is niet zoozeer de eenvoudige warmwater- en 
gasbron, die opwelt in een klein meertje in den bovenloop van de Petani-rivier, 
dan wel de schitterende entourage van vrijwel louter Eugenia-boomen met koper
kleurige stammen en donkergroen klein loof, die de reden waren om dit plekje tot 
natuurreserve te verheffen. 

Wanneer men den prachtigen . bergweg volgt van Medan naar de Karo
hoogvlakte, vindt men even voor km-paal 60 een pad naar rechts afgaan. Een bord 
met opschrift "Natuurmonument Lau Deboek Deboek" duidt aan waar dit pad 
heenleidt. De eerste 10 minuten loopt het recht het westen in door een begroeiing 
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van betrekkelijk wetmg opvallende hoornen, die meest secundair van aard ZIJn. 
Het pad zelf is drassig en men kan zich niet voorstellen, waarom men deze plek 
den naam van natuurmonument waardig keurde. Ziet men goed toe, dan merkt 
men tusschen de verschillende hoornen, waarvan vooral vijg-soorten (Ficus toxicaria 
L., F. (istulosa REINW., F. alba REINW.) een belangrijk deel uitmaken, ook hier reeds 
botanische merk waardigheden op. Op een paar plaatsen slingeren zich beker
planten (Nepenthes tobaica DANSER) tot hoog in de hoornen en herinneren eraan, 
dat men toch wel op niet zoo'n erg alledaagsche plaats is aangeland. Even later 
verandert plotseling de vegetatie en loopt het wegje tusschen niets dan de hierboven 
reeds genoemde Eugenia-boomen door (zie foto 1). De lucht is hier bezwangerd met sterk 

riekende zwaveldam
pen. Genoemde boom
soort is hier volko
men overheerschend 
en vormt als het ware 
een laag dicht bosch, in 
welks schaduw slechts 
enkele andere planten
soorten kunnen ge
dijen. Ongetwijfeld 
moeten we dit bosch 
als de oorspronkelijke 
vegetatie-vorm in deze 
omgeving opvatten. 

Met geen enkele 
andere moederland
sche boom kan de 
Eugenia in habitus 
worden vergeleken. 
Sommigen bezoekers 

Fig. 1. Eugenia.-bosch rondom de bron Lau Deboek Deboek. doen zij wat aan knot-
wilgen denken, doch 

de bizarre onregelmatig gewrongen stam is geenszins aan dien van den wilg gelijk. 
Evenmin de vrij gladde, bijzonder fraai roodbruine bast en het fijne, glimmende, 
harde en donkergroene loof. Het meest doen zij mij steeds denken aan oude 
olijfboomen, zooals men ze aan de Middellandsche Zee kan aantreffen op plaatsen, 
waar de kultuur deze boom niet heeft misvormd. De kleine witte in pluimen 
vereenigde bloemen met hun vele witte meeldraden en de weldra daarna ver
schijnende evenzoo witte vruchtjes wijzen onmiddellijk op de verwantschap van 
dezen boom met de gewone eetbare dj ambo e's. Inderdaad behoort hij tot het 
groote geslacht der Eugenia's. Het is Eugenia spicata LAMK., die wij reeds op de 
kalksinterterrassen bij den Tinggi Radja aantroffen (zie De Trop. Nat. XVIII, blz. 27). 

In het algemeen is de plantengroei in de onmiddellijke omgeving van het 
zwavelmeertje zeer arm aan soorten, zooals dit regel is op plaatsen waar bijzondere 
van de normale afwijkende factoren hun invloed op de flora uitoefenen. Naast de 
genoemde dj ambo e-soort zal men vooral opmerken de hier uiterst algeroeene varen 
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Plagiogyria subrigida v. A. V. R. Deze is gekenmerkt door enkelgevinde bladeren, 
waarvan de bovenste slippen de sporen vormen. Het is de varen die men in fig. 1 
links op den voorgrond ziet. Volgens mededeeling van Dr BEUMÉE is deze varen 
behalve van hier en de naaste omgeving van den Sibayak en den Pintoe alleen van 
den Goenoeng Melintang op Sumatra's Westkust bekend. Minder algemeen hier ter 
plaatse, hoewel een veel grooter verspreidingsgebied hebbend, is een andere varen 
met dubbelgeveerde bladeren, nl. Histiopteris incisa ]. SM. Deze bezit een groote 
verspreiding door Engelsch Indië, Nederlandsch Indië, de Philippijnen en Australië. 
Hij is typisch voor plaatsen met vulkanische werking, zooals ook hier aan 
het zwavelmeertje. Dr BEUMÉE vond hem nog onlangs in de omgeving van de 
Kawah Ratoe op den 
Tangkoeban Prahoe. 

Onder de Euge
nia's rondom het meer
tje staat nog een 
andere algeroeene va
ren en wel de gewone 
adelaarsvaren (Pteri
dium aquilinum KUHN]. 
Hij blijft echter vrij ver 
van het eigenlijke 
meertje en moet dan 
ook als een zeer ordi
naire indringer vanuit 
de graswildernis be
schouwd worden. Een 
lelie-achtig gewas, dat 
in sterielen toestand 
veel aan een kleine 
Gladiolus doet denken, 
doch in tegenstelling 
met deze prachtig 
kobaltblauwe bessen 

Fig. 2. Westelijke helft van het zwavelmeertje Lau Deboek Deboek. 
In het midden op den voorgrond de bron. 

Naar een in den handel z ijnde foto . 

krijgt, is Dianella (waarschijnlijk D. javanica KUNTH.). De bloemen zelf zijn zeer licht
blauw en vertoon en de typische bouw van die der echte lelie-familie: een zesbladig 
bloemdek, zes meeldraden en één enkele driehokkige, bovenstandige stamper. Een 
struikachtige vijg (Ficus diversifolia BL.) met kleine leerachtige blaadjes en kleine 
vruchtjes zoo groot als een erwt staat evenzoo overal tusschen de Eugenia's. Ook 
deze kwam bij den Tinggi Radja voor en is weer een echte liefhebber van plekjes, 
waar vulkanische werking aan den dag komt. Een andere vrij algemeene struik is 
hier nog Melastoma polyanthum BL., die zooals zijn geheele geslacht gekenmerkt is 
door het kromnervige verloop der bladnervatuur. Erge botanische leeken noemen 
deze planten nog al eens rhododendrons, doch bij nadere beschouwing hebben zij 
met deze alleen de habitus eenigszins gemeen. 

In de zeer vlakke bedding van het riviertje, dat het water van het meertje 
afvoert, ontstaan enkele weinig fraai gevormde terrasachtige afze_ttingen. Een paar 
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schijngrassen Cyperus difformis L., C. Eragrostis V AHL, doch vooral de biessoot 
]uncus prismatocarpus R. BR. zijn hier de eenige planten, die zich in de onmiddellijke 
nabijheid van het warme water wagen. Evenmin als alle andere hiervóór genoemde 
plantensoorten houden deze het in het water zelf uit. Een korte overstrooming 
doodt alle hoogere plantengroei. Dit is ook de reden, dat op plaatsen, waar door 
afdamming het waterniveau is gestegen en de oeverbegroeiïng raakte, deze geheel 
is afgestorven. 

Geologische bijzonderheden omtrent het meertje en de verschillende afzet
tingen uit het van hier afstroomende water zullen wij aan de zeer bevoegde 
pen van Dr OOSTING overlaten, die weldra in een uitvoerige verhandeling de 

verschillende bronaf
zettingen op Sumatra's 
Oostkust zal behande
len. Wij willen er 
hier alleen op wijzen, 
dat hoogerop in de 
Petani-vallei een paar 
andere warmwater
bronnen zich bevinden, 
die m.i. veel interes
santer zijn dan de er 
overigens volkomen 
mee te vergelijken bron 
van Lau Deboek De
boek. Zij worden zeer 
ten onrechte slechts 
weinig bezocht, vooral 
nu sinds een jaar of 
zeven het nieuwe pad 
naar den Sibayak-top 

Fig. 3. Zuidelijke helft van het warmwaterbron-complex bij kampoeng door den heer LÖRZING 
Dahoeloe in de Petani-vallei. is aangelegd en men 

ter beklimming van 
dezen berg niet meer het pad van Brastagi uit door de Petani-vallei behoeft te 
nemen. Immers dit laatste pad ging juist langs de hoogstgelegene der beide bedoelde 
bronnen. Op de gemakkelijkste wijze bezoekt men ze thans door het vrij goed 
begaanbare voetpad te volgen, dat van den hoofdweg naar Brastagi via 
Lau Deboek Deboek loopt naar de aardige kampoengs Dahoeloe en Radja Berneh 
in de Petani-vallei. Ten zeerste kan ik een ieder aanraden deze zeer gemakkelijke 
excursie door het bijzonder fraaie Petani-dal eens te maken. Vooral wanneer in de 
eerste helft van het jaar de sawahs, die vrijwel het geheele dal bedekken, frisch 
groen erbij staan en zoo'n bijzonder fraai contrast maken met het donkere groen 
van het de beide dalwanden bedekkende oerbosch, is deze wandeling, die vanaf de 
hoofdweg tot . de verst afgelegen bron hoogstens twee uur in beslag neemt en 
geheel over vlak terrein voert op een hoogte van 1200 m boven zee bijzonder 
aan te bevelen. Men doet goed den eersten den besten Batak, dien men tegenkomt, 



als gids te benoemen 
om niet op zijwegjes 
te geraken. Ieder, die 
men ontmoet, is daar 
wel voor te vinden. 

Beide bronnen 
zijn hoofdzakelijk van 
denzelfden aard. Het 
zijn vrijwel alleen 
warm water- op we Hin

gen in den loop van 
zijarmpjes van de 
Petani, dus niet een 
begin van een zijtak 
zooals de bron Lau 
De boek De boek. · Bo-
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. vendien wijken zij er 
van af door de terras
vormige afzettingen, 
die uit het warme water 

Fig. 4. Noordelijke helft van het w armwaterbron-complex bij kampoeng .~f -~ 
Dahoeloe in de Petani -wallei. :~:'! 

ontstaan en bij Lau 
Deboek Deboek vrijwel geheel ontbreken. Deze terras~en zijn van geheel denzelfden 

Fig. 5. Overzicht van het warmwa terbron-complex bij kampoeng . Radja 
Berneh in de Petani-vallei. 

vorm als die, welke 
wij in jrg. XVIII van 
De Tropische Na tuur 
van den Tinggi Radja 
beschreven. Door de 
geheel andere samen
stelling der afzettingen 
zijn de terrassen hier 
echter veel steviger; 
men kan hier gerust 
overal loopen zonder 
bevreesd te zijn ergens 
te zullen wegzakken. 
Hun kleur is echter 
veel minder fraai dan 
die van den Tinggi 
Radja: vuil bruingeel 
en grauw zijn hier 
de hoofdtinten. Een 
zuiver witte kleur 
treedt vrijwel nergens 
op. Ook de bouw der 

terrasranden is hier veel minder fijn. Dezelfde als uit tongetjes samengestelde bassinran
den kan men er nl. vinden, doch steeds zijn ze minder zuiver afgewerkt (zie fig. 3 tot 6). 
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In totaal beslaat het terrein, dat bij iedere bron behoort en dat men als het 
ware kan afbakenen naar het voorkomen van het warme water in de verschillende 
stroompjes, een oppervlak van 100 bij 30 m. Dampwolken stijgen overal op. 
Doordat het terrein van de bron bij Radja Berneh steiler oploopt dan dat van die 
bij Dahoeloe, zijn de terrassen er talrijker en liggen telkens hooger boven elkaar. 
Tevens vormt het water bij deze overal kleine valletjes, die het geheel een grootere 

/ 

Fig. 6. Westelijk gedeelte van het warmwaterbron
complex bij kampoeng Radja Berneh in de Petani-vallei. 

bekooring geven (zie fig. 5 en 6). 
Door den geringen plantengroei 

op en om de terrasjes en tevens door 
de vele afgestorven struikjes en 
enkele hoornen maakt het geheel een 
doodsche indruk. Daarbij komt dat 
deze twee brongebieden in tegenstel
ling met Lau Deboek Deboek het 
prachtige Eugenia-bosch missen, dat 
bij deze laatste wel het meest aantrek
kelijke deel uitmaakt. De sawahs 
komen hier tot vlak aan den rand van 
de uiterste terrassen en bij voorkeur 
heeft men er pisangs tot vlak aan toe 
geplant. Een povere struikachtige be
groeiing geeft nog hier en daar een 
indruk van de oorspronkelijke entou
rage, die ongetwijfeld vroeger even 
mooi moet geweest zijn als die van 
Lau Deboek Deboek. Bij de bron 
van Radja Berneh is aan de dikke 
overgebleven Eugenia-stammen, die 
nog overal in de sawah staan, nog 
te zien hoe in zeer reeenten tijd, · 
waarschijnlijk pas 1 of 2 jaar geleden 
een deel van het omgevende Eugenia
bosch is weggekapt geworden en tot 
sawah is gemaakt. Hadde men Lau 
Deboek Deboek niet tot natuurmo-

nument verheven, zoo was ook daar ongetwijfeld nu niets meer van dat boschje over. 
Vorig jaar, toen wellicht het toezicht iets verslapte, heeft nog gauw een of andere 
Batak de kans schoon gezien om er een nieuwe sawah te ontginnen. In Januari 
van dit jaar heeft de tegenwoordige opperhoutvester te Medan, de heer SIJP, 
daaraan een einde gemaakt en het stuk sawah weer bij de oorspronkelijke reserve 
getrokken. Tevens is wederom een voor jaren voldoende afrastering met prikkel
draad om het geheele natuurmonument .aangebracht. 

Aan den aard van den plantengroei van deze twee brongebieden is te zien, dat 
deze in wezen dezelfde zijn als die van LauDeboek Deboek. Vrijwel dezelfde planten 
komen er voor, alleen is de toch reeds aan soorten arme flora van Lau De boek De boek 
hier nog armer. De voornaamste plant is ook hier weer Eugenia spicata LAMK., die 
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hier echter nergens zijn vollen wasdom bereikt. Het zijn meerendeels lage struikjes, 
die speciaal aan den rand een schraal boschje vormen. Bij de tweede bron komen 
er nog vrij groote hoornen van voor. In het aantal individuen volgen hierop 
Meiastoma polyanthum BL. en Ficus diversifolia BL. De varen, die bij Lau Deboek 
Deboek zoo algemeen was in de schaduw der Eugenia-boomen, ontbreekt hier ten 
eenenmale. Wel komt hier vrij veel de andere varen met het dubbelgeveerd blad 
voor, Histiopteris incisa ]. SM. Zeer algemeen is op de droge terrassen tot vlak aan 
het warme water het schijngras Cyperus polystachyus ROTTE ., die wij bij Lau 
Deboek Deboek niet vonden. In fig. 5 is hij overal te zien. De Dianella-soort vonden 
wij in enkele exemplaren alleen bij de tweede bron. Merkwaardig is het, dat evenals 
bij Lau Deboek Deboek in de dichte nabijheid van de bronnen geen enkel algemeen 
cultuuronkruid was te vinden. Ongetwijfeld moet deze standplaats voor geen van 
hen geschikt zijn. Het is immers ondenkbaar, gezien het zeer drukke verkeer hier 
en de onmiddellijk aan deze brongebieden grenzende sawahs en ladangs (aardappelen, 
uien e.a. kweekt hier de Batak naast zijn rijst), waarop tal van de gewoonste 
ruderaalplanten voorkomen, dat hunne zaden niet tot bij de warmwaterbronnen 
zouden getransporteerd worden. De op deze plaatsen bijzonder groote armoede aan 
plantensoorten in het algemeen wijst wel op zeer sterk van het normale afwijkende 
eigenschappen van bodem en klimaat. 

Een woord van dank past hier tenslotte nog aan Dr]. G. B. BEUMÉE, die we
derom zoo welwillend was de determinaties der door mij van de beschreven gebieden 
verzamelde planten na te . zien en waar noodig te corrigeeren en aan · te vullen. 

Medan, Augustus 1929. S. C. ]. jOCHEMS. 

KORTE MEDEDEELINGEN 

The Birds of the · Malay Peninsula. - In het Maart-nummer van den vorigen jaargang 
kondigde ik de twee eerste deelen aan van dit ook voor ons zoo belangrijke werk, dat geheel compleet 
uit vijf deelen moet bestaan. De auteur, Herhert C. ROBINSON, heeft echter helaas zijn arbeid niet mogen 
voltooien; op 30 Mei van het vorige jaar is hij na een zeer langdurig ziekbed overleden. De ornithologie 
verliest in hem een zeer bekwaam en ijverig werker, die bovendien over een vruchtbare pen beschikte. 
Sinds 1903 toen hij aangesteld werd als "Curator" van het Selangor State Museum in Kuala Lumpur, 
begint voor hem een drie en twintig jarige periode waarin niet alleen het M aleische Schiereiland, 
maar ook talrijke omringende landen en eilanden zoölogisch onderzocht werden. 

In 1908 sluit BODEN KLOSS zich bij hem aan en deze man werd zijn cöoperator met wien hij 
door enge wetenschappelijke en vriendschapsbanden verbonden werd. De namen ROBINSON en BODEN 
KLOSS zullen steeds in één adem genoemd worden, wanneer sprake is van de zöologische exploratie 
der Indo-Maleische streken. 

Van het derde deel van "The Birds of the Malay Peninsula" was ongeveer de helft gereed 
gekomen toen ROBINSON stierf, maar de uitgevers lieten de inteekenaren op dit werk nog steeds in 
volkomen onwetendheid aangaande de verdere plannen. 

Enkele weken geleden (nl. bij gelegenheid van de aanbieding der RAFFLES-buste) deelde de 
heer BODEN KLOSS mij echter mede, dat het boek wel degelijk voltooid zou worden en dat de 
firma Witherby bezig was terzake kundige medewerkers te zoeken. Er zijn in dit opzicht nog wel enkele 
moeilijkheden op te lossen, maar de hoofdzaak is, dat de verschijning van dit werk voortgang 
zal vinden. Het is te hopen, dat de heer BODEN KLOSS zelf een belangrijk aandeel zal hebben in de tot 
standkomi ng der drie volgende deelen van den laatsten arbeid van zijn te vroeg ontslapen medewerker. 
Het lijkt haast een onmisbare voorwaarde voor het op peil blijven van dit standaardwerk. 

!\.. W. L. BEZEMER. 


