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KORTE MEDEDEELIN6EN 

Elektrokutie van dieren. -Elektrokutie van ka Ion g s door aanraking met de draden van 
'het verlichtingsnet, waaromtrent in de Oktober-aflevering en in die van Februari enige berichten 
verschenen, is een algemeen voorkomend verschijnsel. Te Fort de Koek heb ik herhaalclelik dode 
kalongs aan de lichtleidingen zien hangen. 

Zeer terecht zegt de heer F.J. A. in het Februari-nummer, dat de kalongs in de meeste gevallen 
wel opzettelik aan de draden zullen gaan hangen. Ook voor andere dieren zijn lichtleidingen , 
vooral voor hoogspanning, gevaarlik . Het is bekend, dat grote roofvogels er veelal het slachtoffer 
van worden, doordat zij bij het. opvliegen kontakt tussen twee boven elkaar gespannen draden maken . 

In de Dierentuin te Fort de Koek is het in de jaren 1931/32 tweemaal voorgekomen, dat si a man g s 
(zwarte gibbons), die vrij in de tuin rondzwierven, aan de lichtleidingen gingen hangen. De ene keer 
kon het dier tijdig verwijderd worden en kwam het met de schrik vrij; het tweede geval, da t een 
ander exemplaar betrof, had echter een fatale afloop. 

In sommige dierentuinen in· Europa gebruikt men de elektriese stroom om mensapen, en meer 
speciaal o rang-oe t a n s, in de hun toegewezen verblijven te isoleren. Die verblijven zijn aan de 
voorkant, dus waar zich "het publiek ophoudt, afgesloten door een dikke spiegelruit, deels om te 
voorkomen, dat aan de dieren allerlei versnaperingen worden gere.ikt, die voor hen minder gewenst 
Zijn, maar ook om ze zoveel mogelik te beschermen tegen besmetting zijdens het publiek, daar de 
mensapen voor tuberkulose, influenza, etc. zeer gevoelig zijn. Overigens bestaat het verblijf, da t in 
zijn geheel in een gesloten gebouw is ondergebracht, uit een platform geheel zonder tralies . Alleen 
loopt er een lage balustrade omheen, die elektdes geladen wordt. De stroomsterkte is zodanig gekozen, 
dat zij bij aanraking slechts een onaangenaam gevoel veroorzaakt, doch verder niet gevaarlik is. 
ln het hegin, toen men met een stroom van lage spanning experimenteerde, om na te gaan welke 
sterkte de juiste was, kon men waarnemen, dat de orang-oetans met zichtbaar genoegen de geladen 
leiding beetpakten .en de lichte prikkeling als een aangename vermakelikheid beschouwden. Dus zoiets 
als het "pak de leuning!" op de vroegere kermissen. 

Bandoeng, Februari 1934. 

Paphiopedilum Curtisii (RCHB.F.) 
PFITZ (ongev. X ' /2). -De petalen 

zijn duidelijk gewimperd. 

EDWARD ]ACOBSON. 

Een nieuwe vindplaats van Papbiopedilum Curtisii 
(Rcbb. i . ) Piitz.-Tijdens een vacantietocht in Pa hae, een lengte
dal van de Batang Toroe, welke streek rijk gezegend is met 
natuurschoon en bezaaid met fumarolen , 400 - 500 m boven zee, 
vond ik in een dicht struikgewa s van varens - onder de Bataks 
bekend als s a m p i I p i I - een aard-orchidee met een nog in 
knoptoestand verkeerende bloem (3 Dec. 1933). De plant droeg 
onmiskenbaar de kenmerken van een Paplliopedilum. De vondst 
werd zorgvuldig verpakt en meegenomen naar Medan, alwaar 
zij werd overgeplant in een pot met een mengsel van eikenblad
varen-wortel en fijngestampte roode baksteen (5 Dec.) . De pot werd 
geplaatst op een dicht beschaduwde plek buiten bereik van het 
direkte zonlicht. Onder genoemde omstandigheden groeide de 
knop verder uit. Zij werd dikker en grooter, terwijl de bloemstengel 
in lengte toenam . Eindelijk op den eersten Kerstdag ging de bloem 
open,· doch pas op 30 Dec. was zij geheel ontplooid. 

Toen bleek,' dat ik een exemplaar van Paphiopedilum Curtisii 
(Rc HB. f. ) PFITZ (= Cypripedium Curtisii Rcr-m. f.) had gevonden, 
welke volgens Dr ].]. SMIT!i (Enumeratio Orch. Sumatra, in FEDDE's 
Repertorium 32, 1933, blz. 132) nog alleen verza meld werd in de 
Padangsche Bovenlanden en in Aga m. Pahae in Tapa noeli kan dus 

voor deze soort in de lijst van vindplaatsen op Sumatra worden opgenomen. 
Voor een beschrijving raadplege ·men het orchidéeën-boek van DAKKUS (blz. 40 en 41). 

Medan, Januari 1934. F. ]. NAINGG OLAN. 


