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Fig. 1. De 6 plaatsen waar naar slangen werd ge
zocht. Kaartje: F o e k e m a. 

Op zoek naar slangen op Java, Madura en Sulawesi 

G. M. M. F o e k e m a 
Wouwermanstraat 38, Amsterdam 

P. V e r h a a r 1 
Jalan Kebonbibit Tengah 18, Bandung 

lngezonden december 1976 
lnhoudsoverzicht: inleiding - de spelling van namen -
Tegal - Surabaya - Sampang - Rantepao - Bonebone -
Palopo - overzicht van de gevonden soorten - litera
tuurbespreking - summary - ringkasan - literatuur. 

INLEIDING 

De oudste van ons (P.V.) heeft voor en tij
dens de Tweede Wereldoorlog zijn jeugd in 
het toenmalig Nederlands Indie doorge
bracht. Hij was toen al geinteresseerd in 
slangen en heeft als schooljongen contact 
gehad met K o p s t e i n, D e H a a s, V a n 
H e u r n, 8 e r g m a n en V a n H o e s e I. 
Sinds drie jaar is hij in het kader van uni
versitaire samenwerking weer in Indonesie 
terug en woont in Bandung. 

De jongste van ons (G.F.) weet aileen maar 
iets van Nederlands lndie uit geschiedenis
boeken. In overleg met P.V. besloot hij een 

vakantiereis naar Indonesie te maken, met 
als een van de reisdoelen het zien van slan
gen in de vrije natuur. 

In juli en augustus 1976 werd door ons op 
6 plaatsen naar slangen gezocht. Een zoek
tocht van 3 dagen werd georganiseerd naar 
Tegal, een kleinere plaats aan de noordkust 
van midden-Java. We hadden daar een er. 
kundige gids ter beschikking. Ook intensief 
en met behulp van gidsen werd gezocht bij 
Surabaya oost-Java en Bonebone (zuid
Sulawesi). Kortere zoektochten zonder gids 
maakten we in de omgeving van Sampang 
(Madura), Rantepao (zuid-Sulawesi) en Pa
lopo (zuid-Sulawesi). De 6 plaatsen zijn op 
het kaartje aangegeven (figuur 1). 

In dit artikel brengen we verslag uit van 
onze ervaringen. Bijzonderheden en be
schrijvingen van de gevonden soorten geven 
we nauwelijks, dat kan beter gebeuren in 
artikelen die over een of enkele soorten 
gaan. Dit artikel is in de eerste plaats een 
verslag van bet zoeken en vangen. Het 
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wordt afgesloten met een systematisch over
zicht van de gevonden soorten. 

De foto's zijn hoofdzakelijk van G.F. Dit 
komt omdat tijdens de zoektochten a! spoe
dig een taakverdeling ontstond: P.V. zorgde 
er voor dat de ontdekte slangen gevangen 
werden en G.F. fotografeerde zoveel moge
lijk. Het vangen van de slangen is nood
zakelijk voor de determinatie. Bij het van
gen werd vaak gebruik gemaakt van een 
door P.V. speciaa:l voor dit doe! ontworpen 
tang (zichtbaar op de fig. 9 en 32). 
Deze bleek vooral geschikt om slangen in 
het water of de modder mee te vangen. 
Heeft de slang een goed houvast aan takken 
of stenen dan kan hij zich uit de greep van 
de tang bevrijden. 

DE SPELLING VAN NAMEN 

In 1972 heeft lndonesie een nieuwe spelling 
ingevoerd die meer aansluit bij de spelling 
van het Maleis, de -taal waar Bahasa Indo
nesia van is. afgeleid. De oude spelling 
sloot meer aan op de Nederlandse uitspraak 
van bepaalde letters. In dit artikel wordt de 
nieuwe spelling gebruikt. De belangrijkste 
punten waar men op moet !etten zijn: De 
letter j ~ordt uitgesproken als dj (Jakarta 
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uitspreken als Djakarta), de letter c wordt 
uitgesproken als tj (Circbon uitsprekcn als 
Tjirebon), de letter u wordt uitgcsprokcn 
als oe (Madura uitspreken als Madocra). 

Een ander probleem is de schrijfwijzc van 
namen die uit twee woordcn zijn samcngc
steld of uit een meervoud bestaan. Een of
ficiele schrijfwijze is ons niet bekend, door 
elkaar ziet men bv. Bone Bone, Bonc2. Bone
Bone en Bonebone. Wij kiezen voor de laat
ste mogelijkheid en schrijven de namen 
steeds als een woord aan elkaar. 

TEGAL 

Tegal is een kleine stad aan de noordkust 
van midden-Java, ongeveer 60 km ten oos
ten van het grotere en bekendere Cirebon. 
Als men er vanuit Bandung heenrijdt maakt 
men een grote boog om de vulkaan Cire
may (fig. 2). Over de plaats is niets bij
zonders te vertellen. De omgeving bestaat 
uit cultuurland, dat in de tijd dat wij er 
waren braak lag vanwege de droogte. Langs 
de kust ligt een brede strook visvijvers met 
brak water, waarin bandengs worden ge-

Fig. 2. Cirebon, B juli. De vulkaan Ci remay (3080 me
ter) gezien vanuit het· noorden. Foto: Foe k e rn a. 



kweekt. De bandeng (Chanos chanos) is 
een zeevis die enorme hoeveelheden eieren 
legt. De jonge visjes worden uit zee gevan
gen en eers t in kleine, later in grote vis
vijvers geho uden en met plantaardige kosi 
gevoed to tdat ze g root genoeg zijn om te 
worden gegeten. 
Wij waren in Tegal op 8, 9 en 10 juli . Het 
was steeds vrijwel onbewolkt. Een zojuist 
aan de Technische Hogeschool van Ban
dung a fgestudeerd ingenieur, d ie uit Tegal 
afkomst ig was, begeleidde ons en zorgde 
voor gidsen. 

Onze eerste zoekplaats was de omgeving 
van een va rkenskwekerij aan de rand van 
Tegal. Er zouden daar regelmat ig zwart
gele slangen in de bomcn gczien worden. 
Soms waren ze er wei, soms waren ze er 
nict, wcrd e r bij gezegd. De genoemde kleu
re n deden ons denken aan Boiga dendro
phila. 
We werden meegenomen naa r een sloot vol 
mest die achter de kwekerij liep (figuur 3). 
De vegetatie langs de sloot was tamelijk 
d icht e n bestond voor ecn belangrijk deel 
ui t bamboe. Een uurtje tuurden we tever
geefs in de bomen en bosjes, we zagen ai
leen een paar kadals. Toen we terugliepen, 
nu met enkele tien talle n kinderen voor ons 

Fig . 3. Tegal, 8 juli . Meslsloot met bosjes, vindplaats 
van Dryophls praslnus. Foto: Foe k e m a. 

uit inplaats van achter o ns aan werd door 
de kindcren een slang o ntdekt. Het dier zat 
niet verborgen, maar lag a nderhalve meter 
hoog in een tra nsparant en vrijstaand 
boompje vlak langs de sloot. H ij maakte 
ondanks a l de belangstell ing geen aanstalte 
tot vluehten, ook niet toen we op een me
te r afstand foto's maakten (fig. 4). Wei volg
de hij ons aandachtig met kleine bewegin
gen van de kop. Zijn tong stond regelmatig 

Fig. 4. Tegal, 8 juli. Dryophla prBIInua zoals hij ward 
aangetroffen. Foto F o e k e m a. 
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Fig. 5. Tegal, 8 juli . Bandeng-visvijvers., vindplaats 
van Cerberus rhynchops en Fordonla Jeucoballa 
Foto: F o e k e m a. 

als een trillend stokjt: uit zijn bek zoals ook 
van andere soorten zweepslangen bekend is. 
Verdere slangen werden aan de mestsloot 
niet gevonden. Latere ervaringen rond Tegal 
maken het waarschijnlijk dat er in de bam
boe Iangs de sloot wei Boiga dendropltila 
heeft gezeten, maar dat we niet geoefend 
genoeg hebben gekeken. 

De tweede helft van de middag werd be
steed aan een wandeling langs bandeng
visvijvers vlak bij Tegal (fig. 5). De dijkjes 
die de visvijvers van elkaar scheiden waren 
hier overwegend onbeplant. In de vijvers 
zagen we wei 20 dode Cerberus rhynchops 
drijven, verstrikt in enkele draden nylon vis
net. Cerberus rhynchops (fig. 22) behoort 
tot de onderfamilie Homalopsinae en komt 
in heel zuidoost-Azie voor, vooral in bet 
brakke water van riviermondingen. Ook in 
en rood de visvijvers zijn ze veel gesigna
Ieerd (K o p s tein, 1931). Op een gegeven 
moment zagen we ook een levende Cerberus 
aan de voet van een dijkje in bet water. 
P.V. pakte hem met de tang, waarop bet 
dier werkelijk als een razende om zicb been 
maaide en aile kanten op in de Iucht beet. 
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Misschien dankt de slang aan deze plotse
linge felheid de angstwekkende naam Cer
berus, want hij ziet er verder heel onschul
dig uit en wordt niet Ianger dan ongeveer 
80 em. 

Een andere vondst in dezelfde vijvers was 
Fordonia leucobalia, eveneens een Homa
Iopsina en eveneens bekend om zijn voor
keur voor brak en zout water. We ontdek
ten het dikke lichaam van deze slang half 
in een hoi in een dijkje juist boven de 
waterspiegel (fig. 6). Voorzichtig werd hij 

Fig. 6. Tegal, 8 juli. Fordonla leucoballa zoals hij 
werd aangetroffen, verstrikt in een stuk visnet aan de 
rand van een vlsvijver. Foto: Foe k em a. 



Fig . 7. Tegal , 8juli. Fordonle leucobelle, 's avonds 
na de vangst gefotografeerd in mandikamer van hotel. 
Foto : V e r h a a r t. 

beslopen, maar da t bleek niet nodig want 
het d ie r zat stevig verstrikt in een stuk vis
net en moest met een mesje worden bevrijd. 
Fordonia is niet Ianger dan Cerberus maar 
wei vee! dikker en heeft een typische korte 
en brede kop (fig. 7). K o p s t e in (1931) 
heeft met zekerheid vastgesteld dat hij krab
ben eet en ook geconsta teerd dat krabben 
relatief gevoelig zijn voor het gif van de 
slang (de Homalopsinae zijn semiaquatiele 
opistogliefe slangen met giftanden achter in 
de bek). 
Er waren veel krabben aan de dijkjes langs 
de visvijvers. Ook veel slijkspringers, die 
moeilijk tc fotograferen waren vanwege hun 

Fig. 8. Tegal, 9 juli. Braakliggend bouwland ten oos
ten van Tegal, doorsneden met hagen . bomen en 
bamboe. In de hagen werd Ptyas korros en Bolga 
dendrophlla gevonden. Foto: Foe k e m a. 

schuwheid. Op minimaal 5 meter afstand 
vluchtten ze, kleine exemplaren schoten 
met sprongetjes weg over het wateropper
vlak, grotere exemplaren bleven meestal .op 
hun plaats maar schudden heftig met kop 
en staart waardoor ze in enkele seconden 
in de modder wegzakten. 
Ook in dit gebied zagen we de kadal (M a
buya multifasciata). Soms sprongen ze in 
het brakke water als ze door ons werden 
verrast. 

De volgende twee dagen, 9 en 10 juli, bad
den we als gids een jongeman die N a r d i · 
heette en d ie o nwaarschijnlijk goed was in 
het ontdekken en vangen van slangen. Hoog 
in de bamboe, bijna onzichtbaar tussen de 
wirwar van bladeren, zag hij slangen zitten 
die wij zelf pas na lang turen ook zagen. 
Hij had duidelijk veel ervaring, naar zijn 
zeggen omdat hij samen met een broer in 
Jakarta een dans- en showgroep wilde op
richten waarbij slangen een belangrijke rol 
zouden spelen. Niet a ileen over het zoeken 
naar slangen maar ook over hun gedrag en 
voedingsgewoonten wist hij accurate infor
matie te geven. 

Op 9 juli zochten we van 10.00 tot 14.00 uur 
in een gebied enkele kilometer ten oosten 
van Tegal. Onze tocht ging overwegend 
over braakliggend bouwland en grasland, 
langs hagen bamboe en bomen (fig. 8). 
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Van tijd tot tijd Iiepen we door een kam
pong (figuur 9), we kregen een prachtige 
indruk van het Javaanse platteland. De on
vermijdelijke schare kinderen achter ons 
aan was gelukkig niet al te vervelend, als 
we ze vroegen stil te zijn of achteruit te 
gaan deden ze dat. 
De meeste slangen werden door N a r d i 
hoog in de bamboe of in ander geboomte 
ontdekt, dit tot verbazing van P.V. die blijk
baar in al zijn tropenjaren nooit goed naar 
boven had gekeken en geloofde, dat aile 
verhalen over slangen in bamboebosjes on-
2'lin waren. 

De eerste vondst was een Ptyas korros. 
N a 1 d i wees hem aan maar pas na lang 
turen zagen wij hem ook, 'n ongeveer 1,5 m 
lange slanke slang met een Iichtgele onder
kant. Het dier zat ongeveer 5 meter boven 
de grond. N a r d i vertelde dat deze soort 
naar beneden moest worden geschud. Na 
heftig schudden kroop het dier echter hoger 
naar een andere bamboestengel en zat er 
niets anders op dan dat hij er achteraan 
klom. Het klimmen in de bamboe is erg 
lastig omdat de stengels glad en buigzaam 
zijn. N a r d i klom niet in een Stengel maar 
had steeds handen en voeten aan verschil
lende stengels (fig. 10). Toen het te onrustig 
werd sprong de slang naar beneden en 
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Fig. 9. Tegal, 9 lull. Kampong enkele ki lometers ten 
zuidoosten van iegal. lr. W i b i so no (voorop links) 
draagt op zijn rug de slangetang. Foto: F o e k e 
m a. 

werd door P. V. gegrepen. Eenmaal ge
vangen konden we met zekerheid vaststellen 
dat het een Ptyas korros was, een krachtige 
slanke rattenslang, wat uiterlijk betreft ver
gelijkbaar met de Europese Co/uber. Het 
zijn geen echte boomslangen maar nu bleek 
dat ze zich ook hoog boven de grond op
houden. Een tweede Ptyas korros werd rond 
13.00 uur op de grond gezien, dit exemplaar 
vluchtte pijlsnel weg in een grote kuil met 
grondwater. Het leek bijna onmogelijk het 



Fig. 11. Tegal, 9 juli. Onder veel belangstelling zoekt 
Nardi naar een Ptyas korros die in de kuil vluchtte. 
Foto: Foe k em a. 

dier daar nog terug te vinden, maar na 10 
of 15 minuten onder water tasten ving 
Nardi ook dit exemplaar (fig. 11). Wij 
h vamen tot de conclusie dat Ptyas korros 
niet in een Speciale biotoop leeft maar zich 
overal thuisvoelt. Dit klopt met berichten 
van andere auteurs. De dieren hebben ook 
een gevarieerd menu: kikkers, vogels en 
zoogdieren, misschien ook nog hagedissen. 

De andere slang die we in de bamboe 
ontmoetten was Boiga dendropltila. Deze 
dieren liggen stevig opgerold op grote hoog
te in de takken te slapcn (fig. 12) en zijn 
bijna niet te zien, zonder N a r d i hadden 
we er waarschijnlijk niet een gevonden: Hij 
ontdekte er 3 en ving ze voor ons (fig. 13). 
In tegenstelling tot de Ptyas korros proberen 
deze slangen niet te ontvluchten e'n de klim
partij om ze uit de bamboe te halen was 
daardoor gemakkelijker. Wei bijt Boiga flink 
als ze worden vastgepakt en we zagen, dat 
N a r d i verschillende malen krachtig ge
beten werd. De wonden die dit veroorzaakt 

Fig. 12. Tegal, 9 juli Bolga dendrophlla zoals hij ward 
aangetroffen, meters hoog opgerold in de bamboe. 
Foto: F o e k e m a. 

zijn onbeduidend. Ook waren er geen ver
giftigingsverschijnselen te constateren. Boiga 
dendrophila is opistoglief en spert bij het 
bijten de bek ver open, zodat de giftanden 
mogelijk wei gebruikt werden. 
Nardi vertelde ons over Boiga dendrophila 
dat ze zich vaak van de takken in het water 
Iaten vallen en dan niet meer te vangen zijn. 
Verder vertelde hij dat ze vissen en vogels 
eten, want die braakten ze na het vangen 

Fig. 13. Tegal, 9/'ul i. Nardi met een zojuist gevangen 
Bolga dendrophla. Foto: Foe k em a. 

.... 
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Fig . 14. Tegal, 9 juli. Zojuist gevangen Natrlx vlttata. 
Foto : F o e k e m a. 

Fig . 15. Tegal , 9 ju li. Uil de bamboe gehaalde Iori. 
Foto : F o eke m a. 

158 

wei eens uit. Van onze 3 excmplarcn had
den er 2 kort gcleden gegeten, dat was te 
zien aan de bobbel halverwege het lichaam. 
Ze braakten beide hun prooi weer uit (niet 
kort na het vangen maar in de loop van de 
volgende nacht), een vogel en een knaag
dier. De schedel van het knaagdier namen 
we mee, het bleek Swrcus murinus te zijn, 
een insectenetende muis die op Java alge
meen is (determinatie W. B erg man s, ln
stituut voor Taxonomische Zoologic, Uni
versiteit van Amsterdam). 

Gedurende dezelfde tqcht ontdekte P. V. 
nog een Natrix vittata, op de grond dicht 
bij een sloot (fig. 14). Verder zagen we 
natuurlijk vee! kadals. Een heel aparte 
vondst was een Iori, die zich hoog in de 
bamboe aan een stengel vasthield. De bam
boestengel werd met vereende krachten 
naar de grond gebogen, voor het diertje 
reden zich steeds steviger vast te houden. 
Hij keek heel vertederend, pas toen hij werd 
aangeraakt kwam er iets wanhopigs en pa
niekerigs in zijn blik (fig. 15). Hij hield 
zich zo stevig vast dat zijn vingers en tenen 
een voor een van de st~;ngel afgehaald moes
ten worden. Het diertje verroerde zich niet. 
Toen we hem loslieten aan de voet van de 
bamboe maakte hij wat trage en onbeholpen 



bcwcgingen, maar klom even daarna met 
vcrrJsscnde snelheid naar boven en zat vlug 
weer hoog in het groen. 

Aan hct eind van de middag maakten we 
een tweede zoektocht, nu langs bosjes en
kele kilometer ten westen van Tegal. Hier 
was het nie t zo droog. Regelmatig liepen 
we langs rijstvelden die blank stonden en 
in gebruik waren. 
In een dichte struik ontdekte N a r d i een 
jonge Ptyas korros, het dier lag in enkelc 
grate windingen opgerold tussen het groen, 
ongcveer 1,5 meter boven de grond.(fig.16). 
In een slootje langs een sawah vond P.V. 
een gestreepte Natrix piscator, (fig. 17), 
hij ving hem met de tang. Yolgens V a n 
Hoc s e I (1959) komen op Java de ge
streepte en gevlekte vorm evenveel voor. 
(Zeker is, dat het slechts varieteiten zijn. 
Uit een legsel van een gcvlekt wijfje bij 
P.Y. in het terrarium kwamen zowel ge
streepte als gevlekte jongen). 
Het begon a! te schemeren toen een boer 
ons vertelde dat hij een grote slang in een 
hoi had zien verdwijnen. Het gat. dat hij 
aanwees za t in een slootkant langs een 
sawah. Er was niets te zien. Het gat werd 
uitgegraven met een pacol (hakspade) zoals 
die op Java overal door de boeren gebruikt 

Fig. 16. Tegal, 9 jull. Zojuisl gevangen Ptyn korroa. 
Foto: Foe k e m a. 

worden. Even later kon P.Y. de kop van 
de slang zien en zag dat het een cobra was, 
Naja naja. Van het uitspreiden van de hals 
was geen sprake maar de kop is heel karak
teristiek, ze heeft iets ro nds en glads, on
dubbelzinnig herkenbaar als men hem een
maal kent (fig. 38). Hij slaagde erin de 
slang met de tang vlak achter de kop te 
pakken, ~odat het dier zonder groot gevaar 
in een zak gestopt kon worden. N a r d i had 

Fig . 17. Tegal, 9 jull. Zojuist gevangen gestreepte Na
trlx vlttata, op de achtargrond rijst. Foto : Foe k e· 
m a . 
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zich al verschillende malen expres door 
een slang Iaten bijten, maar dit maal had hij 
daar geen behoefte aan. De lengte van de 
cobra was ongeveer 1,5 meter. Het gewicht 
werd tussen de I en 1,5 kilo geschat, vee! 
zwaarder dan welke slang ook die we tot 
nu toe gevangen hadden. Eenmaal opgeslo
ten in een linnen zak was hij erg actief, vee! 
meer dan de andere gevangen slangen pro
beerde hij te ontsnappen. De vangst van de 
cobra speelde zich af in de schemering en 
werd daarom niet gefotografeerd. Twee da
gen later tijdens de terugtocht naar Ban
dung Iiet hij vaak een luid geblaas horen. 
Terwijl het al vrijwel donker was, Zl!g en 
ving N a r d i nog ee.n Boiga dendrophila in 
een hoge struik. 

De detde dag die we besteedden aan het 
zoeken naar slangen rond Tegal verliep ook 
verrassend: we vonden er namelijk niet een. 
Het weer was hetzelfde als de vorige dag 
(vrijwel onbewolkt) en we hadden N a r d i 
weer bij ons, maar we kregen geen slang te 
zien. 's Morgens zochten we in het gebied 
met rijstvelden ten westen van Tegal, waar 
we de vorige dag in de namiddag 4 soorten 
hadden gevangen. 's Middags zochten we in 
een droger gebied met braakliggend bouw
land, langs de spoorlijn Jakarta-Cirebon-Se-
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Fig . 18. Tegal , 10 juli. De kust enkele kilometers ten 
westen van Tegal. Het zwarte strand is ongeveer 5 
meter breed. Rechts de eerste visvijvers. Foto : Fa e
ke m a. 

marang-Surabaya. Toen we ook daar niets 
vonden maakten we aan het eind van de 
dag een wandeling· naar de kust ten westen 
van Tegal. De visvijvers waren daar erg 
fraai met hagen mangroveboompjes op de 
dijken. Het strand is zwart en maar 5 tot 
1 0 meter breed. Meteen achter het strand 
liggen de eerste visvijvers (fig. 18). We 
zagen vee! krabben en slijkspringers maar 
geen slangen. 
In de loop van de dag hadden we er wei 
verschillende hagedissen ontmoet. Behalve 
kadals zagen we in het gras veel Tachydro
mus sexlineatus, in een boom werd een Ca
lotes jubatus gezien. 

SURABAYA 

In de dierentuin van Surabaya maakte P .V. 
kennis met een jongeman die vertelde dat 
hij slangen wist te vinden. Zijn aanwijzingen 
volgend gingen we in de vroege morgen 
van 24 juli naar een gebied aan de oostrand 
van Surabaya. Er was daar veel water on
danks dat het de droge tijd was. Tussen 



Fig. 19. Surabaya, 24 juli. Bosjes aan de oostrand 
van de stad, vindplaats van Dryophls praslnus. Fa
to: Foe k em a. 

de rijstvelden liepen brede sloten en lag een 
stuk ongebruikte grond met vee! bosjes. In 
die bosjes zochten we van 7.00 tot 10.00 uur 
(fig. 19). We vonden er 4 Dryophis pra-

Fig. 20. Surabaya, 24 juli. Zojuist gevangen Dryophls 
praslnua. Foto: Foe k em a. 

sinus, de dieren lagen aan de buitenkant 
van de struiken, half tussen de bladeren te 
zonnen. Als ze gepakt werden beten ze niet 
maar bliezen dreigend de halsstreek op, 
waardoor de gestreepte huid tussen de 
schubben zichtbaar w~;rd (fig. 20). 

In dezelfde bosjes waar de Dryophis zaten 
vonden we Dendrophis pictus (fig. 35). 
Deze slangen zijn eveneens extreem lang en 
dun. Toen we tangs een boom liepen zagen 
we er een uit een holte in de boomstam ko
men en snel naar boven gaan. De holte zat 
ongeveer 3 meter boven de grond. De jon
geman die ons begeleidde klom de boom in 
terwijl de slang a! bijna uit het gezicht was 
verdwenen, maar . . . in dezelfde holte zat 
een tweede exemplaar dat hij zonder moeite 
kon pakken. De lange dunne slang spartel
de ontzettend toen hij vastgepakt werd en 
de jongeman liet hem van schrik los. P.Y. 
dook er boven op en ving de slang opnieuw. 

SAMPANG 

De grond van Madura moet betrekkelijk 
onvruchtbaar zijn, vandaar dat men zich er 
meer toelegt op veeteelt (stierenrennen) dan 
op landbouw. Wij waren er op 25 juli. Het 
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Fig. 21 . Sampang, 25 jull. Gebied met zoutpannen en 
sloten met zout water tussen Sampang en de kust. 
Vindplaats van Cerberua rhynchops. Foto: Foe k e
m a. 

eiland zag er toen droog en monotoon uit. 
's Middags maakten we een wandeling in 
het gebied tussen Sampang en de kust. Hier 
waren geen visvijvers maar zoutvijvers. Het 
gebied wordt doorsneden door brede, on
diepe sloten die in verbinding staan met de 
zee (fig. 21). Uit deze sloten wordt met 
een grote korf aan een hefboom zeewater 
in de hoger gelegen zoutpannen geschept, 

waar na verdamping van het water het zout 
wordt gewonnen. 
In de genoemde sloten zagen we 3 maal 
een Cerberus rhynchops. Aile drie waren ze 
actief, Cerberus is dus een slang die ook 
overdag actief kan zijn. Het weer was on
bewolkt. Een van de Cerberus was groot 
voor zijn soort, ongeveer 80 em, en kroop 
over modder en door ondiep water in onze 
richting (fig. 22), we hoefden aileen maar 
te wachten om hem te kunnen vangen. 

Fi9. 22. Sampang, 25 juli. Cerberus rhynchops zoals 
hij ward aangetroffen in de brede sloot op flgu ur 21 . 
Foto : Foe k em a. 
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RANTEPAO 

Rantepao is een kleine plaats in wid-Sula
wesi op ongeveer 800 meter hoogte. Het is 
het geci kte uitgangspunt voor de bezichti
ging van Tora ja-dorpen. Men komt er in 
de sfeer van de georganiseerde vl iegreizen 
terecht. 
De natuur in de directe omgeving van Ran
tepao is niet erg indrukwekkend. Vee( land 
is in cultuur gebracht. Pas a ls men wat ver
der richting Palopo gaat komt men in wild 
gebied met weelderige vegetatie. 
We hebben bij Rantepao maar ongeveer een 
uur echt naar slangen gezoeht, op 29 juli 
ra nd het middaguur. Het was vrijwel on
bewolkt. We zochten enkele kilometer ten 
oosten van het stadje ta ngs rijstvelden die 
wei blank s tonden maar braak lagen. Het 
enige dat we vonden waren kleine kleurige 
visjes in snelstromende slootjes. 

BONEBONE 

Bonebone (fig. 25) is een kleine plaats, 
maar wordt door dagelijkse busverbindingen 
met Palopo en zo met de buitenwereld ver
bonden. Het ligt midden in een zgn. trans
migratiegebied, dat is een gebied waar men
sen van de overbevolkte eilanden Java en 
Ba li naar toe worden gedirigeerd om met 
meer land een nieuw bestaan op te bouwen. 
De plaats ligt in het district Luwu, nog net 
in de provincie wid-Sulawesi. 
De reis via Palopo naar Bonebone was in
drukwekkend door de weelderige natuur en 
de slechte weg. In dit gebied was het geen 
droge tijd, het regende tenminste regelmatig. 
De laaghangende blauwzwarte wolken bo
ven bossen en rivieren gaven het land een 
geheimzinnig jungle-karakter. 
In Bonebone legden we via een aanbeve
lingsbrief contact met het districtshoofd 
(camat) . Via he m kwamen we in contact 
met gidsen. Toen bekend werd dat wij in 
slangen gelnteresseerd waren werd ve rteld , 
dat in de omgeving veel Python reticulattls 
gevangen werd voor de huid . Ze zouden 
ongeveer I 00 rupiah per meter waard zijn. 
De dieren werden 's nachts met behulp van 
lam pen gevangen, een vangst van 10 exem
plaren per nacht zou geen uitzondering zijn. 
In een zak werd ons een groat exemplaar 
gebracht (fig. 23). We verrasten de om-

. .,..,, .. 
Fig. 23. Bonebone, 31 juli. Ongeveer 4 meter lange 
Python retlculatua. Foto : F o e k e m a. 

slanders met de mededel ing dat het een 
vrouwtje was, dat was bij zo een groot dier 
gemakkelijk aan de sporen te zien. De vol
gende dag liet een jongen ons nog een aan 
een stok vastgebonden baby zien (fig. 24). 

Fig . 24. Bonebone. 31 juli. Aan stok gebonden baby 
van Python retlculatua. Foto : F o e k e m a. 
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Fig . 25. Bonebone. 31 juli. Foto : F o e k e m a. 

Het dier was aileen vlak achter de kop 
krachtig gebonden, hij zorgt er dan wei 
voor dat hij met de rest van zijn lichaam 
de stok vasthoudt. Het was duidelijk dat 
Python reticulatlls in de omgeving van Bo
nebone veel voorkomt. De camat vertelde 
ons ook nog over gevaa rlijke zwarte slangen 
die in de streek voorkwamen. Het waren 
geen cobra's, maar een buffel zou aan de 
beet s terven. 

Onze eerste dag in Bonebone, 31 juli, be
steedden we aan een tocht door het bos 
naar de wa terval Bautimuru . Met een dra
ger, drie begeleiders en het nodige voedsel 
gingen we op ·weg. We deden een uur of J 0 
over de tocht , maar hemelsbreed zijn we 
wellicht maar een kilometer of 5 van Bone
bone af geweest, want ons tempo was erg 
laag. De weg ging over smalle, glibberige 
paadjes. Regelmatig moesten we de rivier 
doorwaden omdat het pad aan de andere 
oever verder ging. Het laatste stuk was er 
geen pad meer, zodat we toen alsmaar door 
de rivier moesten waden De wandeling was 
een barre aangelegenheid, onder meer door 
de bloedzuigers (fig. 26). In het bos was 
het u itgesproken kocl. 
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Dicht bij Bonebone was het bos nog niet zo 
dicht en werd het a f en toe onderbroken 
door stukken bouwland. In dit gebied von
den we in cen plas een dode Enhydris plum
bea, een in heel zuidoost-Azie voorkomen 
de zoetwaterslang van de onderfamilie Ho
malopsinae. In de struiken zagen we regel
matig kleine gestreepte hagedissen met een 
fel blauwe staart, Lygosoma cyan11rum, een 
soort waarvan het verspreidingsgebied van 
Java tot Nieuw-G uinea loopt. Dieper in het 
bos zagen we de hagedissen niet meer. 
Even nadat we aan de terugweg waren be
gonnen, dus nog diep in het bos, werd een 
grate zwarte slang gevonden. Wadend door 

Fig. 26. Bonebone, 31 juli . Bloedzuigers, de grote 
plaaggeesten in het tropische bos. Foto : F o e k e -
m a. 



Fig. 27. Bonebone, 31 jull. Vindplaats van Elaphe ery
thrura. Foto: F oe k em a. 

de rivicr zag P.V. het dier van de oever het 
water in vluchten en onder water verdwij
nen onder een van de vele grote keien (fi
guur 27). Wonder boven wonder lukte het 
de slang met de tang onder de kci vandaa~ 
te trek ken. Hij was ongevcer 1,5 meter lang 
en voor het grootste deel zwart, kop en 
voorste deel van h~t lichaam donker rood
bruin, de onderzijde van voren wit, naar 
achteren overgaand in zwart (fig. 28). Het 
leek ons een £/aphe. Het was cen dure 
vangst, want toen P.V. probeerde de vluch
tende slang te onderscheppen belandde hij 
met al zijn fo to-apparatuur in het water. 
Onze begeleiders waren erg bang van de 
zwarte slang, dczelfde mensen die een wilde 
bijter als Python reticulatus vangen stonden 
nu te griezelen. Thuis werd de slang gede
termineerd als E/aphe erythrura, een soort 
die in Indonesie aileen op Sulawesi wordt 
gevonden. Het dier komt ook op de Philip
pijnen voor. 

Fig. 28. Bonebone, 31 juli. Elaphe erylhrura kort na 
de vangst. Foto : V e r h a a r t 

De weg terug naar Bonebone was een heel 
avontuur. Halvcrwege was het gaan stort
regenen en hct werd donker, zodat we een 
paar maal de stcrk gewassen rivier door 
moesten zonder iets te kunnen zien. We 
werden door o nzc bcgeleidcrs bij de hand 
gcnomen en kwamcn veilig thuis. 

De volgendc dag in Bonebone, I augustus, 
besteedden we aan een zoektocht door een 
moerassig gebied met vee! sagopalmcn 
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Fig. 29. Bonebone, 1 augustus. Moerasgebied met sa
gopalmen aan de oostkant van Bonebone, vindplaats 
zwarte en zwart-gele Bolga dendrophlla. Foto: Foe
ke m a. 

(fig. 29). Sagopalmen hebben geen stam, 
de kolossale bladeren komen uit een kruin 
vlak hoven de grond of het water. In het 
moerasgebied was het erg warm. Als plaag
geesten waren er geen bloedzuigers maar 
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rode mieren. 
We hadden redelijk succes. Na een uurtje 
ontdekte een van onze gidsen een zwarte 
slang, rustend op het blad van een Sago
palm (fig. 30). Meteen daarop zag G. F . een 

Fig . 30. Bonebone, 1 augustus. Zwarte slang op het 
blad van een sagopalm, zeer waarschijnlijk Bolga 
dendrophlla. Foto: F o e k em a. 



Fig. 31 . Bonebone, 1 augustus. Zwart-gele Bolg• 
dendrophlla zoals hlj werd aangeroflen. Foto : F o e
k e m a. 

zwart/geel gestreepte slang een meter of 
5 verder (fig. 31 ). De vangst van de zwar
te slang mislukte, het d ier verdween in het 
water onder de palm. (fig. 32) . De andere was 
een Boiga dendrophila, maar met ringen 
van een Iichte r gee! en veel dichter bij el
kaar dan b ij de exemplaren die we in Tegal 
hadden gevangen. Achter op het lichaam 
waren de ringen het duidelijkst, naar voren 
toe werden ze meer en meer gebroken en 
vooraan ontbraken ze. De kop was geheel 
zwart. G elukkig vonden we enige tijd later, 
vrijwel op dezelfde plaats weer een geheel 
:nwarte slang. Het d ier lag ongeveer 2 meter 
hoog en gelukkig niet boven water, zodat 
we van dichtbij foto's konden maken (fig. 
33). Toen het dier gevangen was werd 
de indru k bevestigd die we ook van de eer
ste zwarte slang hadden gekregen: het was 
ccn Boiga dendrophila zonder gele tekening. 
Pas na onze terugkomst ondekten we da t 
K o p s t e i n ( 1936) een geheel zwarte Boi
ga dendrophila heeft beschreven uit het 
zelfde gebied, en hem de naam Boiga den-

. drophila atra heeft gegeven. Maar wij had
den ook een exemplaar met gele ringen ge
vonden en ondersoorten kunnen niet sym
patrisch zijn, zodat het Of varieteiten van el
kaar moeten zijn Of twee verschillende soor
ten. Hierop zal in een apart a rtikel nader 

worden ingegaan. De geelgeringde Boiga 
had gegeten en braakte de volgende dag een 
knaagdier uit. 
Bij het vangen hadden beide slangen P.V. 
nadrukkelijk gebeten, tot grote ontzetting 
van onze begele iders die meenden dat deze 
slangen nog gevaarlijker waren dan de 
zwarte slang van gisteren. Ondanks het fei t 
dat Boiga opistoglief is was er echter van 
gifwerking niets te merken. We zochten 4 a 
5 uur in het moerasgebied, maar andere 
slangen dan Boiga dendrophi/a (een derde 
exemplaar, weer geheel zwart, vonden we 
doodgeslagen aan een slootkant) vonden we 
niet. 

Fig. 32. Bonebone, 1 augustus. De vangst van de 
slang op figuur 31, het d ier is met de slangentang 
gepakt en wordt nu met de hand uit de tang gehaald. 
Foto : Foe k em a. 
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Fig . 33. Bonebone, 1 augustus. Geheel zwarte Bolga 
dendrophlla zoals hlj werd aangetroffen. Foto: Foe
ke m a. 

In Bonebone zelf werd ook naar slangen 
gezocht: men bracht ons naar een aantal 
bosjes midden in het dorp waar een ge
vaarlijke slang zou zitten. Naast de bosjes 
was een waarschuwingsbordje geplaatst voor 
een giftige zwarte slang. Misschien een co
bra of een Elaphe erythrura. D e R o o y 
(1917) deelt mee dat deze soort zijn hals 
op cobra-achtige wijze kan uitzetten. De 
bosjes werden uitgekamd maar we vonde!l 
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aileen een Enhydris plumbea in het vochtige 
struikgewas, nota bene een meter boven de 
grond. Een tweede Enhydris plumbea werd 
's avonds gevangen in de tuin van het hotel. 
Het hotelpersoneel riep ons nadat het aan
houdende gekwaak van een kikker die door 
Enhydris plumbea was gegrepen, de aan
dacht had getrokken. De slang werd opge
pakt en binnen gebracht, hij ging intussen 
gewoon door met eten (fig. 34). 

Fig. 34. Bonebone, 1 augustus. Een juist gevangen 
Enhydrla plumbea !,J&at In de hotelkamer door met 
het eten van een k1kker. Foto: F o e k e m a. 



Fig. 35.. Bonebone, 
Foto : Foe k e m a. 

Tenslotte werd ons door een jongen in 
dienst van het hotel nog een Dendrophis 
picflts gebracht (fig. 35). Hij vertelde dat 
hij de slang 's middags om half twee had 
gevangen op de slam van een palm. Hij had 
niets bij zich en had het dier vindingrijk 
opgeborgen: in de koplamp van zijn fiets. 

Onbeantwoord bleef de vraag of we nu a ile 
soorten zwarte slangen van de st reek gezien 
hadden of dat er nog een wei giftige soort 
bestaat die de andere in zijn reputatie laat 
delen. Het wondcrlijke is dat zowel de 
Elaphe a ls de Boiga vrij nauwkeurig be
schreven werdcn, zowel naar de· agressivi
teit als naar de plckkcn waar ze voorkomen, 
het enige dat niet klopte is de giftigheid. 

PALO PO 

Palopo is een onbeduidende haven, maar 
een centrum voor het omliggende gebied. 
Het plaatsje staat hal f in zee, de paalwo
ningen staan ook boven de modderplaten 
die bij vloed blank staan. In en om Palopo 
is er een prachtige mangrovekust. De bo
men !open bij vloed behoorlijk onder water 
(fig. 36). bij eb staan de bomen droog 
in de pikzwarte modder (fig. 37). Op 2 
augustus maakten we 's middags een wan
deling door de mangroven bij eb. We zagen 
talloze kleurige krabben, ook slijkspringers, 
maar geen andere dieren. De bomen konden 
we niet doorzoeken omdat de blubber daar 
te zacht was; we liepen over dijkjes die van
af de paalwoningen nog een stuk zeewaarts 
liepen, maar steeds een meter of 5 van de 
bomen bleven. 

OYERZICHT VAN DE GEYONDEN 
SOORTEN 

Aile dieren werden gevonden binnen 5 km 
van de genoemdc plaatsen en s teeds ongc
veer op zeeniveau. Tenzij anders vermeld 
was hct wct:r onbcwolkt of Iicht bewolkt, 
maar bevondcn de dieren zelf zich in de 
schaduw. 

Fig . 36. Palopo, 30 juli. Mangroven bij vloed, gezien 
vanaf de pier van Palopo. Foto: F o e k e m a. 
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Fig. 37. Palopo, 2 augustus. Mangroven bij eb, op de 
voorgrond zijn de ademwortels zichtbaar Foto: Foe
ke m a. 

Boidae, Pythoninae: 
1. Python reticulatus. 2 ex. Bonebone, 31 
juli en 1 augustus 1976, fig. 23 en 24. 
Een volwassen wijfje van ongeveer 4 meter 
lang en cen baby van ongeveer 1 meter, niet 
zelf gevangen. 

Colubridae, Colubrinae: 
2. Dendrophis pictus (= Ahaetulla picta). 
1 ex. Surabaya, 24 juli 1976; 1 ex. Bone
bone, 1 aug. 1976, fig. 35. Het exemplaar 
van Surabaya samen met een 11nder exem
plaar van dezelfde soon in een holte in een 
boomstam, 3 meter boven de grond, 9.00 
uur; het exemplaar van Bonebone niet zelf 
gevangen. 
3. Natrix piscator 1 ex. Tegal, 9 juli 1976, 
fig. 17. De gestreepte vorm, in een slootje 
tangs een rijstveld, 17.00 uur. 
4. Natrix vittata. 1 ex. Tegal, 9 juli 1976, 
fig. 14. Op de grond onder bamboebosjes 
~icht bij een sloot, 11.00 uur. 
5. Ptyas korros. 3 ex. Tegal, 9 juli 1976, 
fig. 16. Eerste exemplaar hoog in de 
bamboe, 11.00 uur; tweede exemplaar tus
sen bosjes op de grond, vluchtend in een 
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kuil met grondwater, 13.00 uur; derde ex
emplaar jong, 1,5 meter hoog in een dichte 
struik, 17.00 uur. 
6. Elaphe ery thrura. 1 ex. Bonebone, 31 juli 
1976, fig. 28. Aan de oever van een rivier 
in dicht bos, vluchtte onder steen in rivier, 
zwaar bewolkt, 15.00 uur. 

Colubridae, Homalopsinae: 
7. Enhydris plumbea. 3 ex. Bonebone, 31 
juli en 1 augustus 1976, fig. 34. Een exem
plaar dood in een plas in open bos; cen 
exemplaar in vochtig bosje I meter boven 
de grond, 10.00 uur; een exemplaar op gras
veld rond hotel terwijl hij kikker at, 22.00 
uur. 
8. Cerberus rhynchops. Vele ex. Tegal, 8 juli 
1976; 3 ex. Sampang, 25 juli 1976, fig. 22. 
De exemplaren van Tegal in bandeng-vis
vijvers, dood, een Ievend om 17.00 uur; de 
exemplaren van Sampang in een ondiepe 
sloot In verbinding met zee, 15.0D- uur, ac
tief in de zon. 
9. Fordonia leucobalia. 1 ex. Tegal, 8 juli 
1976, fig. 6 en 7. Verstrikt in visnet aan 
dijkje tangs bandeng-visvijver, 17.00 uur. 

Colubridae, Boiginae: 
10. Boiga dendrophila. 4 ex. Tegal, 9 juli 
1976, fig. 12 en 13; 2 ex. Bonebone, 



Fig. 38. NaJa naja, exemplaar in de dierentuin van 
Bandung. Foto: V e r h a art. 

I augustus 1976, fig. 3 1 en 33. De exem
plarcn van Tcgal rustcnd in bamboe of 
bomcn cnkelc meters boven de grond, 3 
rond 12.00 uur, .I om 18.00 uur; de exem
plarcn van Boncbone rustend op sagopalm
bladcrcn of takken om 12.00 uur en 13.00 
uur. het ccrste exemplaar met gcdeeltel ijk 
gclc ringcn en tekening, hct twccde hele
maal zwan zondcr een spoor van gele tekc
ning. 

11. Dryophis prasinus ( = A haellllla nasllta). 
1 ex. Tegal, 8 juli 1976, fig. 4; 4 ex. Sura
baya, 24 juli 1976, fig. 20. Het exem
plaar van Tegal in een boompje met weinig 
blad op 1,5 meter hoogte, 15.00 uur; exem
plaren Surabaya in dichte bosjes waar de 
zon op stond, 1 tot 2 meter boven de grond, 
7.00 tot 10.00 uur. 

Elapidae: 
12. Naja naja (= Naja tripudians). 1 ex. Te
gal, 9 juli 1976. In een hoi in een slootkant 
langs een rijstveld, dier kort van tevoren 'n 
hoi gekropen, 18.00 uur. Fig. 38 een foto 
van een ander exemplaar. 

LITERATUURBESPREKING 

Voor hen die onbekend zijn met de herpe
tologische literatuur over de lndo-Austra
lische archipel volgt hier een karakterisering 
van de belangrijkste werken: 

De Roo y, 1917. Dit is het standaardwerk 
over het gebied . Het geeft ccn systematisch 
overzicht van aile reptielen die tot dan in 
de archipel werden gevonden met determi
neertabellen, beschrijvingcn en vcrspreidin
gen. Aile belangrijkc publicatics na 1917 
verwijzcn naar D e R o o y. 
D e H a a s, 1949. Dit is ecn checklist (na
menlijst) met verspreidingsgebieden, be
docld om het boek van D. Roo y aan te 
vullen. Van 1917 tot 1948 veranderden vee) 
namen, werden nieuwe soorten ontdekt en 
werd de kennis over vcrspreidingen uitge
breid. Aan de checklist is een volledig over
zicht van litcratuur die tussen 1917 en 1948 
verscheen toegevoegd. 

Van H oes e I, 1959. Dit is een heel goed 
populair bock, aileen over Java. Het is twee
talig, Engels en lndonesisch, en onder meer 
bedocld voor leken die zo cenvoudig mo
gclijk soorten in het veld willen herk.enncn. 

SUMMARY 

During July and August 1976 the authors 
looked for snakes on six places on Java, 
Madura and Sulawesi (fig. 1). In this a rticle 
a report of the search and catching is given. 
12 species were found . 
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RINKASAN 

Dalam bulan Juli dan Agustus 1976 kami 
mencari bermacam-macam ular di enam 
tempat dipulau Jawa, Madura dan Saluwesi. 

Pad a tanggal 8, 9 dan 10 J uti kami sedang 
mencari ular didaerah sekitar Tegal, J awa
Tengah. 
Didalem suatu kolam ikan bandeng kami 
melihat banyak Cerberus rhynchops (ular 
tambak} dan 1 F ordonia leucobalia (ular 
bakau}. 
Disekitar Tegal banyak bambu dise
panjang selokan. Dengan bantuan dari seo
rang penduduk asli dari Tegal bernama 
N a r d i, kami dapat menemukan 3 Boiga 
dendrophila (ular Talimangsa} dan 1 Ptyas 
korros (ular Koros} ditengah bambu. 
Ular-ular Boiga ini sedang tidur. Ular Boi
ga ini berasal dad keluarga ular yang mem
punyai gigi bisa disebelah belakang dalam 
mulutnya (opistoglief) tetapi ternyata bahwa 
gigitan binatang ini tidak mengandung hi
sa sama sekali. Kami menemukan Ptyas 
korros dua kali, pertama: dalam semak-se
mak dan yang kedua:ketika ular itu sedang 
berlari diatas tanah ketika melewati sawah. 
Pada suatu pohon, pada dahan yang ting
ginya 2 meter diatas tanah, kami menemu
kan 1 Dryophis prasinus (ular Kisik} dan 
dipinggir selokan dekat rumpun bambu pula 
1 Natrix piscator (ular pancacorak} dapat 
ditangkap. 
Kemudian dari suatu lubang didalem pe
matang yang digali keluarlah seekor Naja 
naja (ular sendok} yang besar (seorang pe
tani telah melihatnya menghilang kedalam 
Iubang itu}. . Ular ini adalah satu-satunya 
ular berbisa yang dapat kami ketemukan. 

Pade tanggal 24 J uti kami mencari selama 
beberapa jam didaerah pinggiran· kota · Su
rabaya di Jawa-Timur. Didalam semak-se
mak ditengah sawah kami menemukan 4 
Dryophis prasinus dan 2 Dendrophis pictus 
(ular tambang}. 

Pada tanggal 25 Juli kami mencari ular di
dekat Kota Sampang dipulau Madura. Di
.tengah kolam-kolam garam, dalam selokan
selokan, diantara Sampang dan daerah pe
sisir, kami melihat 3 Cerberus rhynchops. 
Ular jenis ini temyata aktip sekali pada 
waktu siang hari. 

172 

Dipulau Sulawesi Selatan, pada tanggal 29 
Juli kami mencari ular disekitar Rantepao, 
didearah sawah-sawab yang kosong, bebe
rapa kilometer disebelah timur Rantepao. 
Sayang sekali kami tidak menemukan apa
apa. 

Pada tanggal 31 Juli dan 1 Agustus kami 
mencari disekitar Bonebone, sebelah seta
tan dari Sulawesi. Pada hari pertama kami 
mencari ular dihutan sebelah utara dari Bo
ne-bone. Disana, dekat sebuah sungai kami 
menangkap seekor Elaphe erythrura (ular 
hitam). Pada hari kedua kami mencari da
lam rawa-rawa yang meliputi sawah sawah 
dan pohon-pohon sagu disebelah timur Bo
ne-bone Disana kami menemukan 2 Boiga 
dendrophila, salah satu mempunyai gelang
gelang kuning dan yang lainnya berwama 
hi tam. 
Orong-orang pribumi Bonebone memperli
hatkan beberapa Python reticulatus (ular 
sawah} dan 1 Dendrophis pictus kepada 
kami. Ular-ular ini mereka tangkap didae
rah itu. Di Bonebone kami menangkap 2 
Enhydris plumbea (ular lumpur} agak jauh 
dari ir. 

Pada tanggal 2 Agustus, dekat Palopo, dise
belah selatan Sulawesi, dimana disitu ada 
hutan bakau, pada waktu air surut kami 
mencari ular disepanjang pantai. Tetapi ka
mi hanyya menemukan kepiting dan ikan 
kodok saja. Ular sama sekali tidak ada di
situ. 

Kami mengucapkan terima kasih kepada ir. 
W i b i s o n o dan Bapak A r i f i n A. 
U m a r, Camat Bone-bone untuk perto
longan mereka kepada kami. 
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