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liggende boomstammen ·en · hadden het ~schoorsteentje" horizontaal of schuin 
naar boven gericht) is het grondvlak eenigszins ovaal_ 4 cm bij 3.5 cm. De hoogte 
(incl. schoorsteen) bedraagt 2.5 cm. Het vierde nest is aanmerkelijk kleiner dan de 
andere nes,ten. Ik vond geen e:ie1en in deze nesten (verg. fig. 4 en 5) doch wel 

Fig. 5. Vervellingsnest van Platurhacus sp. 
Geopend. 3/4 X nat. gr. 

vervellende individuen (resp . het in segmen
ten uiteengevallen exuvium); het waren 
dus vervellingsnesten. 

Doliopbis bivirgatus Boie. 
In het bekende slangenboekje van 

KOPSTEIN (deel lil van de Bibliotheek van 
de N. I. N. V.) wordt Doliophis bivirgatus 
BoiE niet behandeld, aangezien het den 
auteur aan eigen ervaring omtrent deze 
gifslang ontbrak; het navolgende moge 
derhalve hier vermelding vinden. 

Wandelend over het grindpad, dat 
van Huize Regina naar het dorp Bandar 
Baroe leidt, hoorde ik achter mij eenig 
geritsel: een Doliophis bivirgatus kruiste 
het pad, verdween in de (droge) parit 
en hield zich ·<:}aar onbewegelijk, toen ik 

voorzichtig naderde. Een flinke mep met een stuk bamböe maakte de slang onscha
delijk. Totale lengte 86 cm. Kop, staart en buikzijde 'lakrood, rugzijde fluweeljg 
blauwzwart, meer melkachtig blauw bij den overgang naar de roode buikzijde. 
Toen ik het exemplaar thuis prepareerde, wist mijn huisjongen- een Javaan uit 
Bindjei- mij te vertellen, dat hij de o e.l ar ga d 'o eng vaak genoeg gezien had 
tijdens het visschen in de soengeis en parits; je kan ze - zoo zei hij voorts
gerust beetpakken, want ze zijn ongevaarlijk en_ v:o1strekt niet bijtlustig. 

. . ,. . 
Tongkoh- Bandar Baroe, Februari 1940. J.C. VAN DER ,M ,EER MüHR. 

POELOE SEMPOE 

Inleiding. - P. Sempoe is gelegen aan de ·zuidk,ust v:àn Ja, va,, vrijwel pal 
Zuid van Malang. BU G. B. van 15 Maart 1928 ,N9. 46 (Stsbl. 69) werd het ,gere
serveerd en aangewezen 'als natuurmonument. Bij BeshlÎt van den Directeur .van 
Economische Zaken van 23 Juli 1935 No. 6985/BW./HL w;er-d het .aang~we~en als in 
stand te houden bosch en kwam dientengevolge onder beheer van den Dienst 
van het Boschweien. 

In de tweede week van December 1939 maakte ik een orienteerings-tournée 
naar het eiland en kampeerde er 2 nachten. Al is dit tijdsbestek uiteraard veel te 
kort geweest om een degelijk overzicht te krijgen van wat er alzoo te koo.p is,
de oppervlakte bedraagt niet minder dan 877 ha-, toGh lijkt het wel verantwoord 
de opgedane indrukken hier weer te geven• aangezien de literatuur over het eiland 
zeer schaarsch is. 
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LiteratiHir. - Wat dit laatste betreft heb ik alleen iets kunnen vinden in 
de jaárverslagen der Ned.-lnd. Vereeniging tot Natuurbescherming. Deze mede
deeliogen zijn echter zeer summier en 
maken geen betrouwbaren indruk. 

Zoo vermeldt het verslag over 1929-
1931, dat Christen-inlanders van Sitiardjo 
er op herten zouden stroopen, alsmede dat 
deze dieren daar opvallend mager zouden 
zijn! .Het is ,echter de vraag of op P. Sempoe · 
ooit herten geweest zijn, zooals ook ten 
rechte betwijfeld wordt in het verslag 
over 1939-1934. 

Ligging. - Zooals reeds werd opge
merkt, is P. Sempoe ten Z. van Malang gele
gen, ongeveer op de meridiaan van Toeren. 
Men kan per auto via Toeren en Soem- Fig. 1. "Zwerfblokken" voor de Z.W.-'punt van 
bermandjing tot Soemberagoeng komen, P. Sempoe. [foto v . cl. sch;·. 

vanwaar men dan verder de reis te paard of te vo,et' moet vó,ortzetten en ·~el 
allereerst tot de groote Christen...Oesa Sitiardjo (+ 6 km). Vandaar kan men de 

Fig 2. KJejne baai aam de Noordkust (Raäs). 
f.oto v .. d. schr.] 

Zuidkust bereiken via de Christen
kampong Tambakredjo (+ 10 km) , 
dan wel via Sindangbiroe (+ 9 km). 
Aan de Zuidkust gearriveerd kan 
men vrijwel overal wel een prauwtje 
vinden om de zeer smalle zeestraat, 
welke P. Sempoe van den j avawa 1 
scheidt, over te steken. 

Topografie en geologie.-P. Sem
poe bestaat geheel uit een vrij grillig 
gevormd heuvellandschap, typisch 
voor een kalkeiland. De hoogtever
schillen zijn niet groot; het hoogste 
punt bedraagt ongeveer 260 m. 

De randen zijn over het algemeen 
steil en uiterst grillig; vooral de Zuid
kust, waar de oceaandeining op beukt 
is zeer woest, terwijl voor de Z.W.
punt tallooze eilandjes en gr-oote steen
klompen als vooruitgeschoven posten 
in zee liggen. Men krijgt sterk den in

druk, dat het geheele complex, te weten P. Sempoe met de omgevende kleine eilandjes, 
van het vaste land is afgeslagen, door de hevige brandingvan den Indischen Öoeaan . 

Geologisch behoort het . eiland, voorzoover zulks kon worden nagegaan, 
uitsluitend tot de kalkformatie en is van volkomen overeenkomstige structuur als 
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die van den naburigen javawaL Langs de kust vindt men hier en daar kleine, 
uit zuiver wit zand bestaande strandjes, die zeer goede kampeerplaatsen vormen. 

Fig. 3. Eilandjes voor de Z.W.-punt. 
foto v . d. schr.] 

in sterk wisselende hoeveelheid. Het is idyl
lisch gelegen temidden van opgaand bosch . 

. Flora-H Et eiland is geheel met bosch 
begroeid, hetzij met hoog opgaand oud 
bosch, hetzij met een struikvegetatie; hier 
en da~r vindt men vloedbosch, echter van 
zeer gefing.é u'ïtgestrektheid. De begroeiing 
is zoo dicht, dat het eiland volkomen on be
gaanbaar is zonder "rintissans" te kappen. 

Het bosch maakt grootendeels een 
mageren en jongen indruk (bI oe kar
type), met slechts hier en daar grootere 
complexen of groepen van zware oude 
hoornen. Men zou dan ook licht geneigd 
zijn aan te nemen, dat hier vroeger ge
ladangd zou zijn, wat echter -althans 
volgens bij de bevolking ter plaatse inge
wonnen berichten - geenszins het geval 
schijnt te zijn geweest. 

Men krijgt ook in het geheel niet 
den indruk, dat hier hout zou worden 

Het eiland is op vele plaatsen om
zoomd door aardige zeetuinen. 

P. Sempoe is, zooals te verwachten 
viel, uitermate arm aan water. Zeer 
merkwaardig is het voorkomen van 
een drietal meertjes of plassen (te 
vergelijken met dolinen, in het N.O. 
en 0. gedeelte. Deze meertjes zijn 
uitsluitend gevuld met regenwater, 
zoodat de waterstand op en neer gaat 
met den regenval. Telaga Tengal is 
zeer klein en vaak droog, Telaga Sat 
is meer een grasvlakte, die van tijd 
tot ·tijd onder 'water staat; slechts 
het grootste meertje, Telaga Lélé, dat 
zeer gemakkelijk van uit het N. 0 . . 
is te bereiken, schijnt het geheele jaar 
door water te bevatten, zij het ook 

Fig. 4. "Zwerfblokken" voor de Z.W -punt. Op 
den achtergrond Java's Zuidkust. 

[foto v . d. schr . 

gestolen ; kapsporen werden nauwelijks aangetroffen en dan nog slechts in de 
onmiddellijke nabijheid der kleine strandjes. Het .eiland met zijne begroeiing maakt 
een ongerepten indruk (geen paadjes, practisch geen kapsporen enz.), zoodat de 
samenstelling van de begroeiing aan andere oorzaken moet worden toegeschreven . 
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Het lijkt gerechtvaardigd aan te nemen, dat de bouwkruin over groote 
gedeelten uiterst ondiep is, zoodat slechts op die plaatsen, waar de kalk diep 
verweerd en niet afgespoeld of uitgestoven is, zich zwaar bosch kon ontwikkelen, 
bestaande uit andere houtsoorten dan Ficus sp., welke laatsten zich nog op vrijwel 
naakte kalkrotsen weten te handhaven. 

De samenstelling der flora verschilt, voor zoover zulks in een kort tijdsbestek 
kon worden nagegaan, niet van die, welke men over het algemeen langs de Zuidkust 
van Oost Java aantreft, zoodat van een opsomming der soorten afgezien kan worden. 

Langs de geëxponeerde 
Zuid- en Oostkust vindt men 
zeer typische windvormen. 

Fauna. -Van de groo
tere zoogdieren werd al heel 
weinig gezien. Den eersten 
nacht werd ons bivak bezocht 
door een jongen panter, die 
blijkbaar naar de lamp kwam 
kijken en helaas door de 
roeiers ontijdig verjaagd werd. 
Overigens werden slechts 
zwij oensporen aangetroffen, 
terwijl eenige malen een 
kid a n g werd gehoord. 

Van herten werd niets 
bespeurd; zoowel de waker en 
boschwachter als de roeiers 
beweerden zeer beslist, dat op 
het eiland nimmer. herten ge-
weest zijn. ·wel zouden er zeer Fig. s. Telaga Lélé. 
enkele baritengs rondloopen, [foto v .d. schr. 

die tijdens een op den Javawal gehouden drijfjacht, in hun doodsangst, de nauwe 
zeestraat zouden , zijn overgezwommen, iets wat in het geheel niet onmogelijk 
lijkt. Sporen werden door schrijver echter niet aangetroffen. 

·Op het gebied van vogels was belangrijk meer te observeeren. 
Langs de Zuidkust werden vele bruineJan van Genten (Sul a leucogaster plotus, 

toj ang (J av.)) en twee keerkringvogels (hoogstwaaJschijnlijk Phaeton lepturus ) waar
genomen. Volgens de visschers zouden de Sula's hier geregeld broeden, doch, hoewel 
ideale broedplaatsen overvloedig aanwezig zijn, lijkt het veiliger een definitieve 
uitspraak op te schorten tot het oogenblik dat legsels of jongen waargenomen zijn. 

Aan de Zuid- en Oostkust bevinden zîch verscheidene grotten met salanganen . 
Een grot aan de Oostkust schijnt vrij geregeld leeggehaald te worden t.b.v. een 
Chineeschen opkooper der nestjes. 

Voorts werden verscheidene exemplaren van Sterna sumatrana gezien, die 
waarsch~jnlijk wel op de kleine eilandjes in het Z.W. zullen broeden . . 

De vogelstand op het eiland zelve viel niet mee. In de eerste plaats werd 



168 

geen enkele duif gezien of gehoord. Tweemaal werd een beo waargenomen en 
eenige malen de groote vischijsvogel rRamphalcyon capensis). Zeer algemeen waren 
de jaarvogels (Rhyticerós), die, en dit was zeet opmerkelijk, alle gep'aard vlogen. 
Ook de kleine rangkon g (Anthracoceros) werd eenige malen gezien en gehoord . 

Op het grootste meertje, het Telaga Lêlé, dreven zeventien groote boorneenden 
(waarvan de soDrt · niet niet zekerheid kon w_orden vastgesteld) rustig rond, en 
voorts twee dodaarsjes. Een sluiptocht langs den-oever produceerde een slanghals
vogel (Anhinga rufa mdanbgaster, p e tj o 'e k. oe I ar), die als een roofvogel in de 
lucht bleef rondzweven, benevens een groote eend . (ter grootte ongeveer van een 
m'lnilla-eend), welks voorste h~lft spierwit eri achterste helft gitzwart was, en 
vermoedelijk wel Asarcornis scu~u~ata gewees~ zal _zijn. 

Van de hoenderachtigen werd · eenige maten de bek ik o ( Gallus g. bankiva) 
gehoord. · . 

Van de reptielenwereld werden sleéhts een i ge kleine krokodillen waargenomen, 
benyvens. overblijfselen van (opg-epeuzelde) schilçlpadden. Het eiland is bij de in
heemsche bevolking · (gelukkig) berucht om zijn slangen, evenals Noesa Baroeng. 
Wij namen e,chter -_ gee'n slangen waar. 

Om een goedén indruk van de waarde van P. Sempoe voor het behoud der 
wilde fauna te verkrijgen, is het echtèr b~s'li_s't noodza_kelijk, het eiland op verschillende 
tijden van het jaar te bezoeken. Voorts lijkt het noodzakeliJk er enkele eenvoudige 
voetpaden doorheen te leggen. 

Malang, 30 December 1939. _ F. j. APPELMAN. 

15 Juli 
5 u. 

DE STERRENHEMEL IN NOVEMBER 

GELDIGHEID DER STERRENKAARTJES :' 

15 Aug. 15 Sept·. ·. 15 Oct: · 15 Nov : 
3 u. 1 u . ' 23 u . 21 u . . 

'15 Dec. 
. 19 u . 

Aan het begin der maand gelden zif één uui: "latér, op h'et 'éjnd~''eép _uur· vroeger~ 
MAANPHASEN.- E.K. 7 Nov. ; V.M.15 Nov:;L>K. ·23Nov:; N: M. 29. Nov . . 
PLANETEN.- MER-CURIUS gaat ov.er na-àr den .oc-htendhemel: ·(gróotsté ~westelijke elongatie o-p 

den 28sten). Op 11 November passeert de ·_plane:e ·t _'ov .er·- de zo n'. o ·e . civ ·ergan _g is 
i n N e d. I n d i ë t e z i en. 

VENUS komt ongeveer hall vier op. 
MARS (RK. 131 tot 14.3 in de Maagd) komt te 4 u. op en staat dus iets lager dan VENUS. 
JUPITER en SATURNUS verwijderen zich eindelijk van elkander. Op den 3den staan zij in oppositie 

met de zon en komen dus 's avonds te ·Ó u. op. Zij staan nog steeds in denRam'(R.K.Iesp. 2.'5-en 2.6). 

De Bilt. S. W. VISSER . 


