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HET STERVEN DER DIEREN IN DE WILDERNIS 

In eene beschrijving van den Piek van Korintji (G. Berapi of Piek van 
Indrapoera), den hoogsten vulkaan van Nederlandsch-Indië (3805 m), voorkomende 
in Mededeeling No. 2 der Nederlandsch-lndische Vereeniging voor Bergsport, vindt 
men op bldz. 19 het volgende: "Op den kraterrand werd een doode rat gevonden 
-merkwaardig in deze doodsche omgeving en nog merkwaardiger waar Dr VAN 
BEMMELEN eenzelfde vondst deed". Bedoelde vondst is op blz. 127 van het werk: 
"Naar hooge toppen en diepe kraters" in het hoofdstuk: "Naar Insulinde's hoogsten 
vulkaantop" omschreven als volgt: "Een lugubere ontmoeting had ik met een 
boschgeit, een dooden, die als een trieste hoop beenderen, bedekt door een lap huid, 
op den uitersten rand van den afgrond lag. Zou hij daarheen zijn gekomen om in 
eenzame hoogte te sterven?" 

Daar ik zelf in het midden der wildernis woon en zeer vaak daarin rondzwerf, 
vermeen ik deze vraag bevestigend te kunnen beantwoorden. 

Het is opmerkelijk, dat men zeer zelden cadavers van dieren in de rimboe 
aantreft en ik zou de keeren kunnen tellen, dat dit mij overkwam. Het valt op, dat, 
vindt men soms een dood dier of de overbl~jfselen er van, dit immer geschiedt op 
de meest onbereikbare plaatsen Zoo vond ik eens een dooden kid a n g (Cervulus 
muntjak, ZIMM.), welke pas scheen te zijn gestorven, want er waren nog geen teekenen 
van ontbinding. Het dier lag in een hol onder boomwortels en dit was zóó door 
gras en doornstruiken versperd, dat alleen het kapmes gelegenheid gaf, het goed 
te onderzoeken. Het was een zeer oud exemplaar met een gewei dat, na indertijd 
gedeeltelijk afgebroken te zijn, wederom geheel vergroeid was. Het diertje lag in
eengerold alsof het rustig sliep en dadelijk kwam mij in gedachten hetgeen ik in 
een der aardige werkjes van WILLIAM ]. LONG gelezen had. 

Op blz. 134 in zijn "Dierenleven in de wildernis" stelt hij de vraag: "Hoe 
sterven de dieren?" en antwoordt daarop: Negentig van de honderd kalm en rustig, 
enz.". Verder lezen we op blz. 135: .. Er heerscht een merkwaardige gewoonte onder 
de dieren, die dit misschien verklaart en tevens kan ophelderen, waarom wij toch 
zoo'n dwaze, zonderlinge voorstelling hebben, alsof de dood van een dier iets tragisch 
of gewelddadigs was. Dieren, zonder uitzondering, vogels ook, koesteren een sterk 
wantrouwen tegen alles wat ook maar eenigszins vreemd of ongewoon is onder 
hun soortgenooten. Nooit zullen zij een kreupel, een mismaakt, of ziekelijk lid in 
hun gemeenschap dulden, enkele bijzondere gevallen uitgenomen. Zij vallen er nijdig 
op aan en jagen hem op de vlucht. Dus als een dier, oud en zwak geworden, de 
zonderlinge gewaarwording krijgt van iets vreemds, iets ongekends, dat hem besluipt, 
gehoorzaamt hij aan een verdedigend instinct, waar hij zijn heele leven naar geluisterd 
heeft, en verdwijnt. Wat "dood" is, weet hij niet; dus hij meent, dat hij maar 
onaangenaamheden ontduikt, door daar ergens verscholen te gaan liggen, en het is 
voor den laatsten keer". 

LONG eindigt zijne beschrijving verder als volgt: "Er komt iets, dat het dier 
uit zijn dagelijksche doen roept: de ouderdom of een natuurlijke ziekte raakt hem 
zachtjes aan, op een wijze, zooals hij het nog nooit eerder gevoeld heeft. Hij sluipt, 
gehoorzaam aan het waarschuwende instinct van zijn geslacht, weg en zoekt een 
plaatsje uit, waar niemand hem vinden zal, eer hij weer beter is. De beek murmelt, 
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terwijl ze naar de zee gaat; het water kabbelt en frutselt op de kiezelsteentjes, als 
de koelte het wiegelt: de wind suizelt in de pijnboomen-het oude, lieve slaapliedje, 
dat hij hoorde, toen zijn ooren voor het eerst de wereldharmonie in zich opnamen. 
De schaduwen lengen, de schemering wordt dichter, zijn oogen worden zoo zwaar, 
hij sluimert in. En zijn laatste, bewuste gedachte - van den dood weet hij immers 
niets af- is, dat hij 's morgens weer zal ontwaken als het licht hem roept". 

Ik zou in verband met eenige door mij gedane waarnemingen, betreffende 
de vaak moeilijk bereikbare plaatsen, waar doode dieren bijna altijd gevonden 
worden, nog het volgende hieraan willen toevoegen: 

Een der eerste levensvoorwaarden der dieren is zich immer zoo goed mogelijk 
voor hunne vijanden te verbergen, want ontdekking is meestal de dood. Is dus het dier, 
oud en zwak geworden of wellicht ziek, in ieder geval voelt het zich niet in staat 
om bij eventueelen overval zich spoedig uit de voeten te maken, dan zal het zich 
verbergen en zoekt daarom de meest onbereikbare plaatsen op, dit zelfs met opoffe
ring van de grootste moeite en voor een ziek of oud dier uiterste krachtsinspanning. 

En dit lijkt mij dan ook de reden, dat men op vulkaantoppen, waar op eenige 
schrale planten na, niets leeft, waar uren in den omtrek geen water te vinden is, 
waar 's nachts en soms ook overdag de temperatuur onder nul kan dalen en 
meestal een ijzige wind staat, vaak doode dieren worden aangetroffen. 

Ik zeg vaak, want de gemelde gevallen op den Piek van Korintji zijn wer
kelijk geen uitzonderingen. Ik zelf heb b.v. nooit java's hoogsten top, den Smeroe, 
beklommen, of ik vond er doode dieren, meestal waren dit doode vogels van 
verschillende soort, zwarte apen (Semnopithecus maurus F. Cuv.) of vliegende 
eekhoorns (Pteromys nitidus DESMAREST) en altijd oude exemplaren. Al deze dieren 
komen voor in de naastbijzijnde bosschen, welke circa 600 à 700 m lager liggen. 

Ook vele andere Smeroe-beklimmers komen met berichten dienaangaande terug 
en zelfs werd er eens een vliegende eekhoorn, nog levend aangetroffen: het diertje 
lag ineengerold tusschen de steenen van den door den Topografischen Dienst opge
richten pyramide en medegenomen stierf het den volgenden dag te Ranoe Koembolo. 

Verder is het voor wat de vogels betreft opmerkelijk, dat men deze nimmer 
over of nabij den top ziet vliegen. Ook daaruit volgt wel eenigszins, dat deze dieren 
speciaal naar boven schijnen te gaan om er te sterven. 

Tengger, "De Smeroehoeve". GISIUS. 

KORTE MEDEDEELINGEN 

Herpetologische aanteekeningen. - Den 15en Juli jl. overreed ik met de auto op den weg 
Peureula'- Langsa een oe 1 ar we 1 a n g, althans een exemplaar met witte en zwarte ringen. Mijn 
Atjehsche kennis, e~n strikkenzetter, noemde het dier oe 1 ar te boe (suikerriet-slang, omda t het dier 
als uit geledingen bestaat). Thuis gekomen probeerde ik de slang te identificeeren, o.m . aan de hand 
van Dr KOPSTEINs .. Zoologische Tropenreise". Uit de zinsnede:~ .... . beiden sind mit vielen Querbändern 
gezeichnet, doch ziehen diese nur bei Bungarus (asciatus rund um den Körper herum, während sie sich 
bei B. candidus auf die Rückenseite beschränken . . . ", bleek, dat mijn exemplaar een B. fascialus was. 

Het toeval, of liever de post, bracht den volgenden dag de Juli-aflevering van De Tropische Natuur, 
waarin juist een foto staat van B. (asciatus. Wat mij opviel was, dat de banden niet rondom het 
lichaam van het dier gaan, zoodat het dus een B. candidus moet zijn. 

Perlak, Juli 1930. F. J. N. 


