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van den boven groei, sloot de plant zijn bloemen zelfs niet! Behalve verscheidene 
Dryopteris-soorten en d'e genoemde Pteridium, groeide aan de steile wanden ook 
veel Lindsaya, de aardige, bij droging naar cumarime ruikende varen. 

Ik wil dit artikel besluiten met de opmerking te maken, dat m.i. Primula 
imperialis op nog meer vulkanen gevonden zal kunnen worden, mits men, hoewel 
bij bergbeklimmingen niet te doen gebruikelijk, niet alleen langs de ruggen loopt 
-die géén groeivoorwaarden aan de Prim_ula bieden - doch de hooger gelegen 
ravijnen traverseert. Hoe lang heeft het niet geduurd, voordat deze plant op den 
Papandajan gevonden werd, waar ze allerminst zeldzaam is. ]. G. T. LOOGEN. 

IETS OVER DE SLANGEN VAN ZUID-SUMATRA 

In het hartje van Zuid-Sumatra, te midden van oude rubbertuinen, a 1 a n g
a 1 a n g velden en oerbosch, liggen de olieterreinen van de Koloniale. Het is een 
heuvellandschap, 100 voet boven den zeespiegel enzeer rijk aan z~:>Ogdieren, vogels, 
insecten en reptielen, kort9m een dorado voor den natuurliefhebber. 

Over de slangen, waarvan ik in enkele jaren een 40~tal soorten heb ve'rzameld, 
zal ik. het een en ander vertellen. · ' 

De 6iislangeli.-De co bra is ongetwijfeld de meest besproken en beschre
ven slang ter wereld en zal dit voorloopig nog wel blijven. Beide soorten, de 
gewone cobra, Naja tripudians en de konings~cobra, Naja bungarus zijn hier zeer 
goed vertegenwoordigd. Het is meermalen voorgekomen, dat cobra's van 250-300 
cm lengte op het emplacement zijn doodgeslagen; ja zelfs hebben we een exemplaar 
van 390 cm en een van 410 cm onder de huizen vandaan moeten halen. Dat dë 
konings-cobra zoo agressief is en bij de minste provocatie aanvalt, wordt wel 
algemeen beweerd, maar dit is geenszins regel. Ik heb tenminste een 290 cm lange 
cobra zien vluchten voor een paar kinderen die hem spelend achterna zaten. Daar 
tegenover staat weer een · ander geval, waarbij ik een exemplaar van 272 cm uit 
een bamboe boschje opjoeg. Het dier vluchtte snel in het kreupelhout, maakte 
echter een omtrekkende beweging en dook plotseling op een meter afstand blazend 
uit het gras op, klaar om toe te slàan. 

Al deze konings-cobra's hadden een oranjekleurige keel met aan weerszijden 
eenige in grootte varieerende zwarte vlekken. De jonge exemplaren - 54 cm en 
kleiner - hebben nog de typische fijne gele teekening op zwarten grond en lijken 
niets op de volwassenen. Slechts aan de kopschilden en de kleine giftanden is te 
zien, dat we hier met een zeer gevaarlijk slangetje te doen hebben. 

De kleinere cobra, Naja tripudians, is ook zeer goed vertegenwoordigd, maar 
alleen in de geel-bruine uitgave, in tegenstelling met de cobra op Java, die meestal 
donker is en dan ook "zwarte cobra" genoemd wordt. 

Ik herinner me nog goed hoe ik, staande naast de auto, aan de inzittenden 
de giftanden van een juist overreden cobra wilde laten zien. Ik hi.eld het doode 
dier bij den kop en trok met de vingers aan de onderkaak. Daarbij drukte ik 
blijkbaar precies op de gifklieren ergens achter het oog, want plotseling schoot 
er een naaldfijn straaltje gif door het geopende venster naar binnen, over de 
handen en schoot van beide inzittenden, die daar natuurlijk behoorlijk van schrok
ken, maar wat verder geen onaangename gevolgen heeft gehad. 
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Bij een andere gelegenheid, zag ik een ongeveer 100 cm lange Naja tripudians, 
die ik met een stokje aan het sarren was, dit kunstje ook doen, waarbij het 
straaltje gif een 50 cm voor het dier in het gras terecht kwam. Hier is dus geen 
sprake van spuw en, want het beest blies er niet bij, maar eerder van spuiten. 

De oe I ar we 1 a n g en we I in g, resp. Bungarus candidus en B. fasciatus 
komen hier bijna niet voor, evenmin als de zeldzamere B. flaviceps, . althans ik 
heb ze zèlf nooit gezien. 

Van de oe I ar tja b é's, Doliophis intestinalis en D. bivirgatus, die ik hier 
vaak gezien heb (de laatste meer dan de eerste) valt weinig te vertellen, behalve 
dan de eigenaardige gewoonte van eerstgenoemde om ons bij voorkeur zijn zwart
witte buik te toonen. (Zie De Trop. Nat. 1931 blz. 61). 

Van de Luchesis-soorten (boomadders) ken ik alleen L. wagleri en L.puniceus. 
De eerste is de veelbesproken oe lar tjinta manis, waarvan vooral het voedsel
probleem de geleerden langen· tijd schijnt bezig gehouden te hebben. Ik vond een 
flinke rat in de maag van een 92 cm lang exemplaar. L. puniceus heb ik slechts 
één keer aangetroffen, de andere bekende L. gramineus (oe I ar i dj o) nooit, even
min als de minder bekende L. monticola, L. sumatranus en L. purpureomaculatus . 

Van een jong exemplaar van L. wagleri, die zijn jeugdkleed nog niet afgelegd 
had, weet ik nog te melden, dat hij zich op den grond schuin zijwaarts voortbeweegt, 
dus niet zooals een gewone slang. Een typische "sidewinder" dus, zooals de 
Amerikanen het noemen. 

Dat Ag kistradon rhodostoma, de gevreesde oe lar t a na h, hier voorkomt, 
kan ik niet met zekerheid zeggen. Ik vermoed van wel, afgaande op hetgeen eenige 
jaren geleden gebeurde. Een koelie werd bij het grassnijden in de hand gebeten. 
Een maand later moest het grootste gedeelte van den arm geamputeerd worden, 
niettegenstaande direct na den beet medische hulp was verleend. Zijn mede-koelies 
en ook hijzelf beweerden, dat het een oelar tanah geweest was. Ik liet hun bij gebrek 
aan een echte A. rhodostoma, een exemplaar van de onschuldige Simotes purpurascens 
op alcohol zien, die er eenigszins op lijkt. Allen beweerden positief, dat de bewuste 
slang er net zoo uitgezien had. 

Ik lees in De Tropische Natuur, jg. 1934, blz. 2, dat een cobra pijn kan voelen. 
Mijn ervaringen wijzen eerder op het tegendeel: ik gaf een volwassen cobra 
(N. tripudians) eens een flinke rat tot gezelschap. Een dag later was een groot ge
deelte van den rug van de slang verdwenen en nog een dag later was het dier 
dood. De veronderstelling ligt voor de hand, dat de rat zich te goed had gedaan aan 
den rug van de cobra en dat deze hier weinig of niets van gevoeld had, anders had 
ze wel van zich afgebeten en zou er geen levende rat meer in hethok gezeten hebben. 

Als laatste van de gifslangen noem ik Vipera russelli, die naar het schijnt in 
Engelsch-Indië een zeer slechte reputatie geniet. Deze zeer gevaarlijke slang moet 
volgens DITMARS (Rep til es of the W orld, blz. 299) ook in Sumatra voorkomen. Het 
eenige exemplaar dat ik ooit zag, bevond zich in de verzameling 'VEGNER te Nongko
djadjar (December 1937). De heer WEGNER beweerde, dat hij het exemplaar uit de 
buurt van Soerabaia, of althans de residentie Soerabaia gekregen had. 

De hali-giitige slangen (Opisthoglypha).-Deze zijn niet minder interessant 
-dan hun gevaarlijke neven. Het zijn voornamelijk boomslangen en hiertoe behooren 
in de eerste plaats de soorten van het geslacht Boiga, waarvan er hier zes moeten 
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voorkomen. Ik ken er slechts drie, nl. de bekende B. dendrophila, oelar tjintjin 
ma s, B. cynodon en de slanke B. drapiezii. 

Dan volgt het geslacht Psammodynastes, waarvan beide vertegenwoordigers 
P. pulverulentus, de gepoederde en P. pictus, hier voorkomen. Zij vallen op door de 
afwezigheid van allen glans op hun schubben, iets wat zij gemeen hebben met het 
volgende geslacht Dryophis, waarvan iedereen wel eens de bekendste soort D. prosinus 
gezien heeft. Het is een uiterst slanke, tot 170 cm lange, prachtig, groene slang, 
die opvalt door zijn spitsen, langwerpigen kop en zijn eigenaardige horizontale 
pupil. Het dier laat zich rustig oppakken 
en bijt zelden of nooit. Ik heb me laten 
vertellen, dat de inlandsche kinderen 
wel met deze o e 1 a r g a d o e n g 
spelen, maar hoewel dit best mogelijk is 
geloof ik niets meer wat de inlander mij 
over slangen vertelt, sinds ik van een 
Javaan de verzekering kreeg, dat er in de 
bosschen een vreeslijk giftige slang leeft, 
die 's nachts van boom tot boom vliegt, 
nog wel met een lichtgevenden kop -
seperti bintang, toean!- en die één aller
gemeenste giftand in het midden van 
de onderkaak bezit. 

Behalve de genoemde D. prasinus 
komen hier ook nog voor D. fasciolatus 
en nog een andere soort, die ik niet thuis 
kan brengen en waarvan ik onlangs een L - -
exemplaar·aanhet Museum te Buitenzorg 
ter determinatie heb opgezonden. 1 ) 

Chrysopelea ornata, lengte 105 cm. 

Ook de naverwante Dryophiops rubescens, evenals de soorten van het geslacht 
Dryophis te herkennen aari de horizontale spleet-pupil, komt hier voor. 

Van het geslacht Dipsadoides, en de eenige Indo-Australische vertegenwoor
diger D. decipiens, zegt DE ROOY in haar boek "The Reptiles of the Indo-Australian 
Archipelago", deel II, pag. 211; "Habitat: Malay Archipelago (Java!). Only one 
single specimen known". Dat was in 1917. Ik weet niet, of intusschen deze slang 
op Sumatra is gevonden. Ze komt hier in elk geval wel voor, zij het ook zeer 
sporadisch. Ik bezit een exemplaar van 106 cm, het is prachtig roodbruin en 
bleekgeel gemarmerd. 

Het volgende geslacht omvat de z.g. vliegende slangen. De twee hier voor
komende soorten, Chrysopelea ornata en C. chrysochlora heb ik meermalen gevangen. 
Het zijn prachtig geteekende dieren, zwart, groen en rood of oranje, die men het 
liefst levend zou willen houden om van de mooie kleuren te genieten. Ik ben eens 
met een 45 cm lange C. chrysochlora in een 25 meter hoogen boortoren geklommen, 
hield het dier aan zijn staart en liet het vallen. Hij kwam op een afstand van 24 
meter van den voet van den toren op den grond terecht. 

1) De heer C. P.J. DE HAAS, te Tjikadjang (Bandjarwangi), was zoo vriendelijk de bewuste slang 
te de termineeren als een afwijkend gekleurd exemplaar van D. prasinus.- Red. 
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Deze slangen zweven dus qp de manie~ van den vliegenden eekhoorn van een 
hoogen naar een lagen boom en komen daarbij blijkbaar ook wel eens op den 
grond terecht, gezien het feit, dat ik al mijn exemplaren op den weg heb gevangen. 
Zij kunnen het lichaam over de geheele lengte horizontaal afplatten, zooals de 
cobra het alleen met den nek kan doen. Zij spreiden hierbij de ribben zoo ver 

· mogelijk uit, waardoor de buikschilden gespannen worden tusschen de twee ribben
randen en zoo dus een soort zweefvlak vormen. De slang zweeft dan al kronkelend 
door het luchtruim en verliest bij geringe vaart betrekkelijk weinig hoogte. Het 
spreekt van zelf, dat wanneer bij de proef met C. chrysochlora het dier van den toren 
gesprongen was, zooals zijn gewoonte is, en hij dus zijn zweefcapaciteiten al direct 
had kunnen benutten, hij verscheidene meters verder op den grond zou zijn gekomen. 

Een andere interessante eigenschap van deze dieren is, dat zij tegen een 
loodrechte, gekalkte, gladde muur kunnen opklimmen, waarbij ze de ribben uit
spreiden en de buikschilden hol maken, waardoor de buik over de geheele lengte 
als zuignap dienst doet. Ik zag dit eens gedemonstreerd door een ontsnapte, een 
meter lange C. ornata, die zich afwisselend met het voorste en achterste gedeelte 
van de buik aan de muur vastzoog, het losse gedeelte bij trok of uitstrekte en zoo 
heel langzaam naar boven klom. Deze eigenschap zal hun ongetwijfeld te pas 
komen bij het beklimmen van dikke, gladde boomstammen. 

Ik moet nog even DE ROOY corrigeeren, waar zij op pag. 211 van haar 
boven aangehaald boek schrijft, dat deze slangen hun buik slechts tusschen de "keels" 
concaaf kunnen maken. Dit is beslist niet het geval. De onderkant kan over de 
geheele breedte van de buikschilden (ventrals) afgeplat en zoo noodig hol gemaakt 
worden, wat bijna twee maal breeder is dan DE Rooy aangeeft. De punten der ribben 
vormen hierbij een flauw gekartelden rand ter weerszijden van het geheele lichaam. 

N. K. P.M., Pendopo, Sumatra. J. D. PASTEUR. 

BOT A.NISCHE A .L\NTEEKENIN6EN UIT RIO UW 
Wanneer men de verschillende monographieën doorkijkt, die gedurende de 

laatste jaren over de · Indische flora verschenen zijn, zoo valt het op, dat door 
verschillende onderzoekers groote hoeveelheden botanisch materiaal verzameld 
zijn in het eilandengebied van Riouw. Des te merkwaardiger doet het daarom 
aan, dat men zoo zelden publicatie's tegenkomt, waarin de flora van dit gebied 
wordt behandeld. Dit is wel zeer te betreuren, want door de groote verscheidenheid 
in de bodemgesteldheid is een groote variatie in de begroeiing te verwachten, die 
men bij nader onderzoek dan ook werkelijk aantreft. Door mijn reizen kom ik in 
het gebied van Riouw in alle uithoeken en ben daardoor in de gelegenheid over 
de begroeiing verschillende waarnemingen te doen, waarover ik in enkele artikelen 
eenige mededeelingen denk te doen. 

Zooals ik boven reeds aanduidde verschillen de omstandigheden in verschil
lende streken van Riouw sterk. Dit ligt voornamelijk aan den bodem, daar het 
klimaat niet zóó sterk wisselt, dat een duidelijke invloed daarvan op den planten
groei zou kunnen worden verwacht. De groeiplaatsen echter wisselen van de 
uitgesproken mangrove, via veenmoerassen en droog laagland, tot laagheuvelland 
en niet hoog, maar zwaar geaccidenteerd bergland, dat in de piek van Lingga een 
hoogte van ongeveer ·1500 m bereikt. 


