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KORTE ZOOLOGISCHE A.A.NTEEKENIN6EN 111 1) 

door 
J. C. VAN DER MEER MOHR 

Oevecht tusschen een python en een herdershond.- Dat zoo'n gevecht- bittere realiteit 

Fig. 1. Python reticulatus, bezig een herdershond te vers linden. 

en niet geënscèneerd 
door een of anderen 
filmoperateur van pro
fessie - op de fotogra 
fische plaat vastgelegd 
kon worden, mag wel 
als een heel bijzondere 
toevalligheid gelden. De 
interessante foto (fig. 1) 
dank ik aan de welwil
lendheid van den heer 
R.F.J. VON Dü CKELMANN, 
administra teur van de 
tabaksondernemingTan
djong Djatti. "Omtrent 
bijzon derheden over dat 
gevecht-aldusschreef de 
heer VON Dü CKELMANN 
me - kan ik U niet veel 
vertellen, aangezien het 
pleit al beslecht was bij 
mijn komst. Ik vermoed 
echter, dat het offensief 
van den hond uitging, 

die met een tweeden herder bij de Diski-rivier a an 
het spelen was en daar de slang achterna gezeten 
zal hebben, waaruit zich het fatale gevecht ontwik
kelde. Dat het een felle strijd was, bleek naderhand 
aan de huid van de slang, die tal van gaten ver
toonde. In het zekere bezit van zijn prooi was de 
python van plan deze te verdedigen en liet zich niet 
benaderen, zoodat ik . hem eerst een kogel moest 
geven, alvorens het dier te kunnen grijpen". Terecht 
merkt de ·heer VON Dü CKELMANN in een anderen 
brief op, welk een mooi staal van beschuttende kleur 
en teekening deze Python re~iculatus te zien gaf 
tusschen de schaduwvlekken op dt>n hebladerden 
grond. 

Een abnormaal varkens-foetus.- In jaar
gang 14 van dit tijdschrift heeft KALFF een beschrijving 
en afbeelding gegeven van een paar Ceyloneesche 
wilde varkens, elk met slechts twee pooten. Ik 
moest onwillekeurig aan deze monstra denken, toen 
ik vim den heer A. J. TELLEKAMP, administrateur 
van de tabaksonderneming Loeboe Dalam, het in 
fig. 2 afgebeelde foetus van een wild varken, door 
een Chineeschen jager geschoten, ten geschenke Fig.2 . Dubbel-foetus van een wild varken. 

kreeg. We hebben hier naar mijn meening te doen met een geval, dat in de literatuur onder den 

1) Zie voor de voorgaande series jrg. 22, 1933, p . 197 en 23, 1934, p. 190. 
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naam van- schrik niet lezer!- cephalothoracopagus monosymmetros synotus bekend staat, en waar
mede een zeer bepaald geval van onvolkomen dubbelvorming bedoeld wordt. Een dergelijk varkens
monstrum is al eens meer waargenomen (SCHWALI:IE, Die Morphologie d. Missbil dungen d. Menschen 
u. d. Tiere, II, 1907, blz. 207, fig. 222 en 223), maar zal ongetwijfeld toch steeds we] .tot de grootste 
zeldzaamheden behooren. Ter verdui
delijking van de afbeeldingen nog het 
volgende. Het foetus bezit 2 paar voor
en 2 paar açhterpooten, oogenschijnlijk 
alle normaal ontwikkeld. Aan den kop 
ontwaart men links en rechts een oor, 
de beide andere ooren van het foetus 
zijn samengegroeid en als een beneden
waarts gerichte huiduitstulping achter 
op den kop aanwezig . De vergroeiing 
van beide lichamen heeft plaats gevon
den boven de gemeenschappelijke na
velstreng. 

Een kuiken met vierpooten.
Een zelfde geval als boven beschreven, 
maar nu bij een kuiken, moge hier even
eens vermelding vinden. Het bewuste 
kuikentje, waarvan ik helaas geen goede 
afbeelding kan geven, werd me toege
zonden door den heer J. HUISWAARD, 
assistent op de tabaksonderneming 
Paya Bakong. Het merkwaardige voor

Fig. 3. ~Drie exemplaren van Cerberus rhynclwps, een doode 
koffervisch verslindend. 

werp bevindt zich thans in het museum van het Deli Proefstation. 
Cerberus rhynchops Schn.- Van deze slang, die aan de mondingen der rivieren in Deli heel 

gewoon is, schrijft WALL in zijn Ophidia Ta
probanica: "It feeds exclusively and voraciously on 
fishes". Van die "voracity" kan bijgaande foto 
(fig. 3), welke ik een poos geleden bij Belawan 
maakte, ons een goeden indruk geven. In het 
aas - een doode Tetradon-hadden zich drie 
rhynchops-exemplaren vastgebeten, terwijl zich 
nog enkele andere dicht in de buurt ophielden 
om hun kans af te wachten. Ging een der slangen 
er met den buit van door, dan werd ze onmid
dellijk door de andere soortgenooten achtervolgd. 
Hoe deze strijd tenslotte is afgeloopen kan ik 
niet zeggen, want we moesten verder met de 
sa m p a n. Maar het verslinden van deze opge
blazen Tetradon zal den gelukkigen prijswinner 
toch zeker nog aardig wat moei te gegeven hebben. 

Dipsadomorphus cynodon (Boie).
Onlangs had ik het buitenkansje een exemplaar 
te vinden van deze groeftandige Colubride, dat 

Fig. 4.. Depsadomorplws cynodon. bezig was een kuiken te verteren. Ik noem het 
een buitenkansje, omdat ik nog nimmer te voren 

een Dipsadomorphus cynodon levend in de vrije natuur had kunnen waarnemen. Het dier liet zich 
rustig van nabij fotografeeren (fig. 4) en vervolgens zonder veel moeite strikken. Dipsadomorphus den
drophilus-de oe lar ti oen g, zooals ik de Maleiers in Deli deze slang hoorde noemen- is onge
twijfeld zeer fraai (zwart met gele ringen), maar zijn verwant, waarvan hier sprake is en die al even 
lang kan worden (nl. over de 2 meter), vind ik minstens net zoo mooi. De grondkleur stemt eenigs
zins overeen met die van Python curtus, maar deze mist de donkere dwarsbanden. De staart was bij 
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dit exemplaar zwart en geel geringd, precies als bij Dipsadomorphus dendrophilus. Een beet van Dip
sadomorphus cynodon zal voor den mensch zeker niet gevaarlijk zijn, maar ik wil hier toch wel even 
een geval boekstaven, mij door een betrouwbaren Maleier medegedeeld, over de gevolgen van een 
beet door de . oelar tioeng. Die Maleier is nl. zelf het slachtoffer geweest. Toen hij 's avonds in het 
hoenderhok kabaal hoorde, ging hij kijken en werd, voordat hij het recht begreep, door een oe I a' r 
ti oen g in zijn rechter onderarm gebeten. Behalve een pijnlijk gevoel ter plaatse van den wond , ge

Fig. 5. Rusthouding van Orudiza protheelaria 
WLK. 

paard met een opzwelling, en wat sakit kepala, 
heeft hij er verder geen enkel nadeelig gevolg van 
ondervonden. 

Orudiza protheelaria Wik.- Orudiza pro
theelaria is een, in hoofdzaak grijsbruin gekleurd 
vlindertje, dat tot de kleine familie der Epiblemidae 
behoort en dat hier in Medan wel eens op het 
lamplicht afkomt. Over de biologie van dit beestje 
is, voor zoover ik kon nagaan, niets bekend, maar 
wel weet ik, dat het me eens aardig gefopt heeft, 
toen ik het wilde vangen. Ik zag het vlindertje op 
een blad rusten en op het moment, dat ik een gla
zen buisje er over zou stulpen, schoot het plotseling 
achteruit weg! Ik heb het daarna met een net ge
vangen en toen bleek me ook de juiste toedracht. 

Wat ik bij het rustende vlindertje voor het kopeinde had gehouden, waarover ik het buisje wou 
stulpen, was in werkelijkheid het achtereinde; bij de aanraking daarvan ontvluchtte het dier op de 
gewone manier en niet - zooals het mij toescheen- door een snelle achterwaart sche beweging. Evenals 
bij Cyrestis irmae FORB. (vgl. jrg. 20, p. 203 en 
jaarg. 22, p. 191) vindt deze "vergissing n haar 
verklaring in de omstandigheid, . dat bij de 
normale rusthouding (fig. 5) de donkere lijnen 
op ,de voor- en achtervleugels van Orudiza 
protheelaria in elkaars verlengde komen te 
liggen en naar den anaalhoek der . achte):
vleugels convergeeren. Waar die anaalhoek 
anders gekleurd en uitgetrokken is tot een 
korte, dubbel getande lob en buitendien nog 
voorzien is van een donker vlekje, wordt het 
optisch beeld van een kop met palpi enz. 
prachtig benaderd. Ik dien hierbij nog op te 
merken, dat de voelsprieten (de echte) tijdens 
de rusthouding _ onder de voorvleugels ver
borgen liggen. Als verspreidingsgebied van 
Orudiza protheelaria geeft SEtTZ op: Britsch 
lndië, Burma, Malacca en de Soenda-eilanden. 

NoQ een ander optisch verschijn
Fig. 6. Elymnasi n esaea laisides Ntc. 

sel.- Toen ik onlangs een opgezet exemplaar van Elymnias nesaea laisides NtCÉV. in de hand hield 
en een poosje aandachtig bekeek, nam ik een verschijnsel waar, dat me sterk frappeerde: over de uit
gespannen vleugels liepen opeens rillingen, dan hier dan daar. In het begin vertrouwde ik mijn oogen 
niet - ze worden zoo zoetjes aan ook een dagje ouder- en dus wreef ik ze nog eens een paar maal 
goed uit, doch de vleugels bleven als maar rillen. Mijn eerste gedachte was, dat mogelijkerwijs die 
golvingen veroorzaakt werden door een of ander ongewenscht gedierte, dat zich onrustig langs de on
derzijde der vleugels voortbewoog. Dit bleek natuurlijk niet het geval te zijn. Toen werden er eenige 
collega's en een paar laboranten bij gehaald en "getest", natuurlijk zonder dat ik hun van te voren 
over het verschijnsel inlichtte. Ze zagen het ook tot hun niet geringe verbazing. 

Het zelfde verschijnsel -: doch in niet zoo sterke mate- deed zich eveneens voor, toen ik een 
door onzen teekenaar vervaardigde gekleurde afbeelding van deze vlindersoort bekeek. Ook bij op
gezette ~ exemplaren van Papilio memnon anceus CR. kreeg ik het (over de voorvleugels) te zien. 
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Het bedoelde verschijnsel, dat ik- nu het eenmaal mijn aandacht getrokken heeft - steeds kan waar
nemen na luttele seconden staren op het object, zoodat aan een vermoeidheid der oogen niet gedacht 
behoeft te worden, berust natuurlijk op den eigendommelijken aard van het vleugel patroon, met name 
op de afwisseling van donkere en lichte strepen. Vermoedelijk is het verschijnsel al eerder door anderen 

Fig. 7. Edulica ru(elis HAMPS. 

opgemerkt, doch -eerlijk gezegd- ik heb er de hier aan
wezige literatuur niet op nagekeken. En nu moet de lezer 
maar eens probeeren, of hij het zelf ook kan waarnemen 
bij enkele der plaatjes (speciaal de nos. 56 en 164} uit het 
vlinder-album van ROEPKE of bij de hier in zwart en wit, 
en ietwat verkleind weergegeven afbeelding van Elymnias 
nesaea laisides (fig. 6). 

Een Phycitine, waarvan de rups in Nepenthes~ 
bekers leeft.- In mijn eerste artikel over Nepen th es
spinnen (dit tijdschrift, jaarg. 18, p. 73-77) heb ik in een 
noot vermeld, dat er in de bekers van Nepenthes tobaica 
DANS. soms rupsen - a~ngetroffen worden . Het gedeelte 
waar de beker in de rank overgaat, wordt door deze 
rupsen verder uitgehold en hun excrementen vullen dan 
ook het onderste gedeelte van den beker op. Toenmaals 
lukte het mij niet de rupsen tot vlinders op te kweeken . 
Later ben ik daarin wel geslaagd en dit materiaal werd 
ter determinatie aan Dr ZERNY in Weeoen gezonden. Deze 
schreef me als volgt terug: "Die übersandten Phycitinen 
von Nepenthes gehören zur Gattung Edulica RAG. und 
stehen der aus Madagaskar beschriebenen E. ru(elis HMPS. 

sehr nahe, wenn sie nicht mit ihr identisch sind, was leiebt möglich ist, da die Phycitinen oft ausser
ordentlich weit verbreitel sind. Leider besitzen wir ru(elis nicht ; eine sicbere Bestimmung wäre nur 
nach Vergleich der Type derselben mög-
lich." De bewuste Nepenthes-rupsen zijn 
10-11 mm lang, fluweel-zwart van kleur met 
roodbruinen kop; het vlindertje is in fig. 7 
bij ca 5-malige vergrooting afgebeeld. 

Merkwaardige kokertjes van 
eeo microlepidopteron. - Door bemid
deling van een der medewerkers aan ons 
tijdschrift, kreeg ik de kokertjes in handen, 
waarvan fig . 8 een 4-malige vergrooting te 
zien geeft. Deze cocons werden indertijd 
door DR G. H.R. VON KOENIGSWALD ge
vonden op de planken wanden van een 
tempeltje te Seloeloeng, een dorp in Mid
den-Bali, NNW van Kintamani en op 
1100 m hoogte gelegen. Ze zijn zeer taai 
en aan de buitenzijde a.h.w. geïmpregneerd 
met fijne stofdeeltjes, die de leemkleur er 

aan geven. In vorm doen ze aan een wa- Fig. 8. Links: bovenkant, rechts: onderkant ·v/h kokertje. 
penschildje denken . De bovenkant bestaat 
uit drie stukken: een min of meer vierkant middenstuk, waaraan een tweelobbig gebogen voor- en 
achterstuk eenigermate beweeglijk verbonden zijn. De randen dezer lobben zijn iets naar beneden 
omgekruld, waardoor een alzijdige afsluiting tegen de onderlaag (i.c. de planken) gewaarborgd wordt. 
En vermoedelijk zal het rupsje bij vermeend gevaar die afsluiting eerst nog verstevigen met behulp 
van eenig spinsel alvorens zich geheel in het eigenlijke zakje, gevormd door den onderkant van het 
kokertje en het boven-middenstuk, terug te trekken (verg. fig. 8 rechts). Hebben andere leiers deze 
vreemde kokertjes ook wel eens gevonden? 

Medan, October 1935. 


