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EZER dagen kwamen mij een paar planten, in handen die beide 
hetzelfde, op den voorgrond tredende verschijnsel vertoonden, n.1. 
het bezit van helder gekleurde organen, dicht bij de bloeiwijze-
Iedereen, die in de tropen geweest is, weet, dat groen, diep 
groen de overheerschende kleur van het landschap is; wanneer 

kleuren voorkomen, niet alleen in bloemen, maar ook in verschil-
zelfs in de bladeren, dan zijn die kleuren vaak lende deelen der bloeiwijze of 

hei, en komen ze in voor ons 
heel eigenaardige combinatie's 
voor. Denkt maar eens aan de 
Bromeliaceae, een familie, waar
van de meeste lezers van De 
Levende Natuur wel eens verte
genwoordigers in kassen gezien 
hebben. Welke vreemde kleuren 
komen daar bij elkaar voor, 
b.v. roode schutbladeren en een 
blauwe bloemkroon bij Vriesea's 
en Aechmea's; denk eens aan 
de verschillende Araceae, zooals 
Anthurium, Philodendron, ook 
bekende kasplanten, waar men 
sterk gekleurde schutbladen om 
de bloeikolven vindt, enz. Zoo
als ik reeds zeide: ik ontving 
twee planten, die dergelijke ver
schijnsels zoo sterk vertoonden 
dat het mij op de gedachte 
bracht, in dit tijdschrift iets 
daarover te schrijven; ik meen 
te mogen aannemen, dat ook 
bij hen, die de tropen niet gezien 
hebben genoeg belangstelling 
voor de natuur aanwezig is om 
iets over vreemde planten te 
lezen. 

De eene plant behoorde tot de familie der Rubiaceae, dezelfde familie dus, 
waartoe in Nederland de Walstroo-soorten behooren en in de tropen o.a. de koffie. 
Deze plant was waarschijnlijk een soort van het geslacht Uragoga; de naam 

Fig. 1. Norantea liuviinensis Aubl. 
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doet er trouwens minder toe; ze stond in vrucht en vertoonde nu prachtig 
blauwe bessen, op een grond, gevormd door twee karmzoijnroode steunbladeren. De 
bloeiwijze is n.1. een eindstandig hoofdje; de steunbladeren vlak onder de bloei
wijze hebben een prachtig roode kleur aangenomen en sluiten met hun bases 
zoo tegen elkaar aan, dat ze als het ware een presenteerblad vormen; daarop 
worden de bessen aan den eersten den besten gast aangeboden, om zoodoende 
verspreid te worden. 

De andere plant is die, waarover ik in hoofdzaak iets wilde vertellen. De 
naam is Norantea Guyanensis Aubl.; ze behoort tot de familie der Marcgra-
viaceae, die hare vertegenwoordigers alleen in de tropen heeft. De familie hoort 
thuis in de buurt der Ternstroemiaceae, waartoe o.a. de thee en de zoo bekende 
Camellia's behooren, 

Op fig. I ziet men de prachtige bloemtros, die wel een halven meter lang is. 
De plant groeit als liaan; het blad is donker, glanzend groen, en de trossen 
zijn helder rood gekleurd. Ik sprak zooeven van den bloemtros, maar juist het 
eigenaardige is hier, dat wat op de plaat het meest op den voorgrond treedt, 
de afhangende lichaampjes, niet de bloemen zijn, maar schutblaadjes. De bloemen 
zün de kleine, naar boven gerichte knopjes. Figuur 2 zal dit duidelijk maken; 
a, e en f geven een voorstelling van de bloem: ze bestaat uit een kelk, samen
gesteld uit 7 blaadjes, waarvan 5 in één krans staan, terwijl nummer 6 en 7 
iets lager op verschillende hoogte zijn ingeplant (d, en du). De kroon wordt 
gevormd door 5 bruinviolette, weinig in 't oog vallende blaadjes, die eerst ster-
vormig uitgespreid zijn, later zelfs teruggeslagen worden. De nagel der kroon-
bladeren is geheel binnen de kom van de dikke kelk verborgen. Nu volgt een 
krans van vele meeldraden, waarvan men in de open bloem gewoonlijk slechts 
de helmdraden vindt (e). 

De helmknoppen, vormen in den knop een kleverig kapje en schijnen bij 
het opengaan als geheel af te vallen, tenminste later vindt men ze gewoonlijk 
niet meer. De helmknop zit met zijn ondereinde boven op de helmdraad; ze zijn 
als het ware geleed, dus anders dan bij de meeste andere planten , waar de 
helmdraad zich gewoonlijk voortzet tusschen de twee hokjes. Binnen in de 
bloem vinden we nog een dikken, korten stamper, met een heel korten stijl, en 
een zeer onduidolijken stempel. Wanneer het vruchtbeginsel wat ouder is, is 
het vijfhokkig; oorspronkelijk raken de tusschenschotten elkaar nog niet. Elk 
hokje is veelzadig. 

Maar niet die bloem valt het meest in het oog; wel het schutblad, in 
de oksel waarvan de bloem zit. De steel ervan is vergroeid met den bloemsteel, 
zoodat het lijkt, alsof het vlak onder de bloem ingeplant is; de bladsch\jf heeft 
een heel eigenaardigen vorm aangenomen, zooals de figuren aangeven. Het 
geheel is ongeveer 4 c.M. lang, waarvan U/t c.M. op den steel komt en 2ya op 
de bladschijf; die is veranderd in een zakje, dat alleen nog bij de bladbasis een 
opening vertoont, die door een klepje gesloten is (b en c). Die zakjes zijn 
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helder rood gekleurd en juist zij geven den prachtigen indruk, die de geheele 
tros maakt. 

Ik zette boven dit artikel: Lokmiddelen? Is het te verwonderen, dat men 
zich bijna van het begin van de studie der plantenkunde bij dergelijke ver
schijnselen steeds heeft afgevraagd: waartoe dient dat? Onwillekeurig komt 
men er weer toe, juist wanneer men die schitterende kleuren om de bloemen 
ziet, en dergelijke vreemde vorming waarneemt. 

Ik vond in de litteratuur, die mij hier ten dienste stond (en dat is niet 
veelj opgegeven, dat die zakjes nectar afscheiden en zoo mieren aanlokken, 
die bij de bevruchting 
een rol spelen. De oor
spronkelijke verhande
ling, waarin dat beschre
ven staat, kon ik niet 
raadplegen; ik weet dus 
niet of dit werkelijk door 
proeven of waarnemingen 
bewezen is, of slechts 
een veronderstelling is. 

Wat mij echter wel 
opgevallen is, is dit: In 
de tropen vindt men 
overal mieren; laat een 
korreltje suiker op tafel 
liggen en in minder dan 
geen tijd ziet ge tal van 
mieren er om verzameld. 
Ik liet deze takken eeni-
gen tijd op tafel in het 
laboratorium liggen, waar 
veel mieren rondwandelden, 
in zoo'n zakje verdwaald. 

2. a. Bloem met stentiblad. b. Zakje van voren gezien, c. Zakje in de 
lengte doorgesneden. 7̂, en //2. Knop van twee kanten geteckend, om de 
kelkbluden (i en 7 te laten zien. e. Open bloem van boven gezien ; om den 

stamper de krans van helnulraden. f. Schematische doorsnede 
(Alle teekeningen zijn ongeveer 1 ^ X vergroot}. 

en toch vond ik later slechts sporadisch een mier 
Wel bevinden zich op den bodem van het zakje 

twee klieren, die vocht afscheiden; dit vocht was niet bijzonder suikerhoudend. 
Bovendien zit bijna elke plant in de tropen onder de mieren; zouden hier speciale 
lokmiddelen daarvoor noodig zijn? Het komt mij voorloopig nog onwaarschijnlijk 
voor. Ik geef direkt toe, dat waarnemingen aan de plant en natuurlijke 
omstandigheden noodzakelijk zijn; het viel mij echter op, dat zoo weinig dieren 
in die deelen gevonden werden, terwijl wij het zoo'n geschikte plaats voor hen 
vinden. Ook hier is het, geloof ik, nog heel gevaarlijk om direkt te zeggen: d^t 
dient voor de bevruchting. 

Paramaribo, Maart 1911. Dr. J. KUYPEB. 


