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Abonnementsprijs voor niet-leden der Ned.-Indische Natuurhistorische Vereeniging f 7.-

KORTE ZOÖLOGISCHE AANTEEKENIN6EN (VI) 1) 

Een levend chirurgisch instrument. 
Bezig met den buit te sorteeren, welke mij door eenige Bataksche verzame

laars gebracht was, vroeg me een hunner plotseling: "Toean, weet U waarvoor 
een I a b a n g ka boe soms wel gebruikt wordt?" Ik maakte een gebaar van 
volslagen onkunde en ook mijn gezichtsuitdrukking verried zulks. "Toean, Indien 
U een steenpuist heeft, moet U een labang kaboe er flink in laten bijten. Eén keer 
maar, daarna moet U het beest de vrijheid teruggeven!" De oude Karonees, die 
dit verkondigde, was volkomen serieus en het werd bovendien door de andere 
aanwezige personen beaamd. Toch heb ik zoo'n idee, dat onze moderne medici 
niet veel zullen voelen voor de aangegeven methode. 

De labang kaboe is een groote sabelsprinkhaan, Mecopoda elongata L., 
die - zooals dezelfde Karonees me vertelde - gegorengd lekker moet smaken. 
Degene echter, die met behulp van een labang kaboe zijn furunkel is kwijt geraakt, 
mag nooit of te nimmer meer een labang kaboe eten. Doet hij dit toch, dan krijgt 
hij vroeg of laat onherroepelijk weer last van steenpuisten! 

Waarom de Begonia's kwijnden. 
Ze stonden in een gemetselden bloembak, de Begonia's, die zoo mooi hadden 

gebloeid. Nu waren ze zichtbaar aan het kwijnen. Nieuwe scheuten drongen 
weliswaar den grond uit, doch het was duidelijk, dat er iets niet in orde was. 
Mest (stal- èn kunstmest) hadden de planten toch genoeg gekregen. Dies werd 
besloten de planten uit te graven en de aarde in den bak eens flink om te 
werken. En toen bleek ook, waarom de Begonia's er zoo slecht aan toe waren: Het 
wortelstelsel der planten was vrijwel geheel vernield. Geen wonder, want de 
toekang kebon haalde niet minder dan 109 groote en kleine larven van Xylo
trupes gideon L. te voorschijn. En dat uit een bak van ongeveer 0,7 m3 inhoud! 
Van deze larven, · die men hier k a tj ie m boe ah noemt, waren er 4 volwassen 
of bijna volwassen; poppen waren niet aanwezig en evenmin werden larven van 
andere keversoorten aangetroffen, zoodat de schade aan de Begonia-planten dus 

1
) Zie voor de voorgaande series jrg. 22 (1933), 23 (1934), 25 (1936), 28 (1939) en 29 (1940). 
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uitsluitend op rekening van de gideon-larven gesteld moet worden. Dit vette hapje 
(fig. 1) kregen de kippen van mijn buurman; ze bleken er op verzot te zijn en 
maakten korte metten met 
het schadelijk gebroed. Van 
de grootere soorten van 
Dynastiden of Reuzenkevers, 
waartoe eveneens de beruchte 
klappertor behoort, is op de 
hoogvlakte rondom Brastagi 
X. gideon vermoedelijk wel 
de algemeenste vertegen
woordiger. 

De grond in den be
wusten bloemen bak zat . vol 
met de typische excrementen 
van de Xylotrupes-larven; ze 
doen sterk denken aan de 
eierpakketten van kakkerlak
ken, waarmede ze in vorm en 
grootte overeenstemmen, doch 
hun oppervlak is niet zoo glad 

Fig. 1. Het vette hapje voor de kippen. 

en heeft de kleur van teelaarde. 

Een brok oliiantenhistorie. 
Ter gelegenheid van zijn 50-jarig bestaan heeft de "Schweizer Verein Deli

Sumatra" in 1936 een gedenkboekje uitgegeven. Ik kreeg dit vlot geschreven boekje 
eerst betrekkelijk kort geleden ter inzage en vond daarin op blz. 38 een korte 
mededeeling over olifanten. Het kan van nut zijn die mededeeling ook in ons 
tijdschrift vast te leggen. Toen nl. in 1893 de heeren KOTTMANN en KUNZ de 
concessie Lau Boentoe (in Boven Langkat) verwierven, kwam daar een houtzagerij 
te staan. Voor het transport van de in het oerbosch gevelde hoornen naar de 
fabriek werden olifanten gebruikt, die KOTTMANN uit Siam had geïmporteerd. Het 
bedrijf heeft een tijd lang met succes gewerkt, maar moest ten slotte toch liqui
deeren. Later is men op Lau Boentoe tabak gaan planten, doch ook daarmede is 
men moeten uitscheiden. Wat er na de liquidatie van de houtzagerij verder gebeurd 
is met de olifanten, wordt jammer genoeg niet in het boekje vermeld. 

6ele regendruppels. 
Het is, toen ik nog te Medan woonde, meer dan eens gebeurd, dat mij ge

vraagd werd, of ik het óók had waargenomen, dat er gele regendruppels gevallen 
waren. Ik herinner me eveneens, dat ik in een van die gevallen de vraagster 
adviseerde terstond een bord buiten te zetten teneinde die regendruppels op te 
vangen. Ze deed zulks inderdaad en kwam me eenigen tijd later het bord toonen. 
Ik kon haar toen dadelijk met behulp van een microscoop laten zien, dat die 
"regendruppels" uit . . . . . stuifmeelkorrels bestonden. Hoewel de ware aard van 
die regendruppels of regenvlekken daarmede afdoende bewezen is, vraagt men zich 
natuurlijk af: Hoe wordt die gele regen veroorzaakt? En dan is het allereerst wel 
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merkwaardig, dat te Medan de gevallen van gele regens steeds geconstateerd werden 
in de periode, dat de sen n a's (Pterocarpus indicus WILLD.) in bloei stonden. Zoo'n 

Fig. 2. Een gele regenv1ek op een tabaksblad 
bij zwakke vergrooting. 

bloeiende senna tegen een strak-blauwen 
hemel is een magnifiek gezicht en de geur, 
die de bloesem verspreidt, is aangenaam en 
duidelijk waarneembaar. Een senna in bloei 
wordt dan ook druk bezocht door allerlei 
insecten, waaronder een groot contingent 
bijen. En ik vermoed, dat het deze dieren 
zijn, die men in hoofdzaak aansprakelijk 
moet stellen voor het veroorzaken van den 
gelen regen, en dat de regendruppels niets 
anders zijn dan hoopjes iet of wat vochtig 
stuifmeel, die van de daarmede vol bepakte 
bijen tijdens hun thuisvlucht losraken en 
neervallen. 

Dat echter ook andere bloeiende hoornen 
de bron van gele regens kunnen zijn, meen 

ik te mogen afleiden uit het feit, dat gedurende den z.g. veldtijd volkomen identieke 
vlekken op de bladeren van de tabak gevonden worden (verg fig. 2 en 3), terwijl 
in de door mij persoonlijk waargenomen 
gevallen ge e n bloeiende senna's in de 
buurt te bekennen waren, wèl echter 
andere bloeiende hoornen. Nu kunnen 
bijen weliswaar vluchten over langen 
afstand ondernemen en waar op de 
emplacementen van vele tabaksonder
nemingen senna's staan, is a priori de 
mogelijkheid niet uitgesloten, dat het 
pollenmateriaal toch van daar afkomstig 
is geweest. Alleen een vergelijkend 
pollen-analytisch onderzoek had in deze 
kwestie opheldering kunnen brengen, 
doch ik moet tot mijn spijt en schande 
bekennen, dat ik dat tot nog toe steeds 
verzuimd heb te doen. 

Ongetwijfeld heeft men bij tijd en 
wijle ook elders het verschijnsel van de 
gele regendruppels waargenomen. Wie 
wil zijn ervaringen daaromtrent eens 
in ons tijdschrift kenbaar maken ? 

Fig. 3. Microscopisch beeld van het preparaat van 
zoo'n vlek gemaakt. Vergr. ongev. 80 maal. 

Vreemde eieren op tabaksbladeren. 
De entomoloog bij het Deli Proefstation krijgt, elk jaar weer, tijdens de 

tabakscampagne vele gevallen van nestjes-vervalsehing te onderzoeken. Onder 
"nestjes" dient de niet ingewijde lezer te verstaan de op de tabaksbladeren door 
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Prodenia litura F., een Noctuide, afgezette ei-hoopjes. Soms echter stuurt een belangstel
lend administrateur of assistent ook weleens iets anders ter onderzoek in dan echte of 
vervalschte Prodenia-nestjes, getuige het in fig. 4 afgebeelde eierpakket. Vermoedelijk 
zijn het wantsen-eieren, maar dat is dan ook alles, wat ik van de herkomst zeggen 

kan, want de eieren waren 
helaas al uitgekomen, toen 
het fraaie object mij in 
handen kwam. Het kraagje 
van hygroscopische "haren" 
rond de opening van het 
ei staat bij droogte wijd uit, 
in vochtige atmosfeer sluit 
het zich stijf rondom het ei. 

Slangenbeet met 
doodelijken ailoop. 

In de Sumatra Post 
van 24 October j . l. werd 
het volgende gemeld: "Op 
Patoembah werd een la-

Fig. 4. Wantsen(?)-eieren op een tabaksblad, 5 maal vergr. dangman, die aan den kant 

van zijn ladang in de Batang 
Koewis hengelde, door een slang in een vinger van de linkerhand gebeten. De man 
gaf een schreeuw, waarop omstanders kwamen toegeloopen. Men bracht den 
gebetene naar het kedjoeroeankantoor, doch daar aangekomen, bleek verdere hulp 
niet meer noodig te zUn. Toen zijn familieleden kwamen, was de man reeds 
overleden. Volgens de personen, die het eerst bij den gebetene waren, was het 
... "een slang van ongeveer 3/ 4 meter lengte, die hem gebeten heeft. Het reptiel had 
een kop en een staart, die rood gekleurd zijn, terwijl het lichaam zwart en wit is 
gevlekt. Men zei, dat het een oe 1 ar sendok-een cobra- was." 

Mijnerzijds het volgende commentaar: Indien de bewuste slang inderdaad 
een cobra geweest is, kunnen kop en staart er natuurlijk onmogelijk rood hebben 
uitgezien. Had de slang werkelijk een rooden kop èn staart, dan moet de beet wel 
door een Doliophis bivirgatus (verg. Korte Zoöl. Aant. VI) zijn veroorzaakt (bij 
Doliophis intestinalis is slechts de onderzijde van den staart rood of rose !). Is alleen 
de staart of staartpunt maar rood of roodbruin geweest en berust de roode kleur 
van den kop van de slang louter op fantasie van de omstanders, dan zouden nog 
Lachesis-soorten in het geding gebracht kunnen worden, maar van de 4 in aan
merking komende Luchesis-soorten zijn er 3 hoofdzakelijk groen gekleurd. En die 
groene kleur moest de bij het drama betrokken personen toch zeker óók gefrap
peerd hebben. Het zwart en wit gevlekte lichaam van de slang geeft eveneens te 
denken en past eigenlijk bij geen der genoemde soorten, wijst eerder op een 
vertegenwoordiger van het geslacht Bungarus (oe 1 ar we 1 a n g). Toen men mij 
dan ook vroeg, of ik kon zeggen door welke slang de persoon in kwestie doorlelijk 
gebeten was, moest ik het antwoord schuldig blijven. 

Brastagi. ]. C. VAN DER MEER MOHR 


