
230 DE LEVENDE NATUUR. 

Uit Groningen is bijv. alleen Winschoten als vindplaats bekend, uit Friesland 
en Drenthe geen enkele vindplaats. In Overijsel Schijnt de plant alleen langs 
den Usel voor te komen. Van Noord-Holland is Amsterdam opgegeven (vermoede
lijk evenals Winschoten een zuiver toevallige groeiplaats) andere plaatsen uit 
N.-Holland ontbreken. Daarentegen is Mercurialis bekend van verschillende 
plaatsen in Z.-Holland, van vele plaatsen in Zeeland, terwijl ze in N. Brabant 
en Limburg algemeen blijkt te zijn. In Gelderland komt ze in de Betuwe en 
om Nijmegen (daar vooral) voor, verder weer langs den Usel, bij Harderwijk, in 
Utrecht bij Utrecht en Amersfoort (daar in ieder geval zelden). 

Tot nog toe kan men dus, als we die gevallen van Amsterdam en Winschoten 
uitzonderen, zeggen, dat geen vindplaatsen bekend zijn ten Noorden der lijn, die 
loopt van Wassenaar over Leiden, Utrecht, Amersfoort, Harderwijk, Zwolle, 
Vollenhove, Giethoorn, terug naar Zwolle, Deventer, Zutfen tot Zevenaar. Willen 
de lezers van D. L. N. dus vooral eens uitkyken in streken, benoorden de aan
gegeven lijn? Dit is van belang, omdat anders de aangegeven lijn de Nooi'dgrens 
van Mercurialis in W. Europa voorstelt. Maar ook andere opgaven, vooral van 
de Veluwe, de Z. Hollandsche eilanden (behalve Dordtsche eiland), Schouwen 
en N. Brabant vanaf Moerdijk langs de Maas tot Kuik zijn welkom! 

Venlo. A. J. M. GARJEANNE. 

COMMELINA COMMUNIS L. 
N het Maartnummer 1918 van het tijdschrift „Cultura* komt een stukje 

voor, getiteld, „Een Surinaamsche plant", waarin een plant gememo
reerd wordt om haar eigenaardigen Surinaamschen volksnaam: Gado-
de-de, een naam in het neger-Engelsch, die letterlijk vertaald „God-
dood" beteekent. De schrijver haalt een Engelsch gedichtje uit de Daily 

Argosy, een nieuwsblad in Britsch-Guyana aan, waarin de lof van het mooie 
bloempje en zijn eigenaardigen naam gezongen wordt. De naam zou vermoedelijk 
betrekking hebben op het sluiten der bloem, als de zon opkomt. Ook heet zij 
in Suriname wel „eeuwige leven* naar aanleiding van het feit, dat de kruipende 
plant zich door stekken zoo gemakkelijk laat vermenigvuldigen. De bloempjes 
worden in boeketjes gebruikt, om iemand een lang leven toe te wenschen. De 
wetenschappelijke naam is Commelina nudiflora L. Het sap heet een middel om 
wratten te verdrijven en een afkooksel van de plant wordt tegen huiduitslag 
bij kinderen gebruikt. Dit is de korte inhoud van het stukje van den heer Fred. 
Oudschans Deutz te 's-Gravenhage. Weinig zal de schrijver vermoed hebben, 
dat zijn onderwerp hoogstwaarschijnlijk ook tot onze Nederlandsche adventief-
flora behoort. Op 10 Augustus 1917 vond ik te Wormerveer bij een meel- en 
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oliefabriek een plant, die ik determineerde als Cmmnelina nudiflora L. Met een 
andere flora kwam ik tot C. communis L., waar als synoniem opgegeven werd: 
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C. nudiflora van verschillende Amerikaansche schrijvers, maar niet van Linnaeus 
Later bleek, dat de beschrijving die L. van de plant gaf in zijn Species planta-
rum ed. II en die, zooals zoo vaak met de korte beschrijvingen van L. het geval is, 
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eigenlijk weinig waarde heeft ter onderscheiding van verwante soorten, toch 
zeker niet in overeenstemming is met mijn plant en met de beschrijvingen in 
de geraadpleegde flora's, zoodat G. communis L. wel de goede naam zal zijn. Het 
geslacht Commelina en de familie der Commelinaceae zijn genoemd naar de beide 
Amsterdamsche hoogleeren in de botanie: Johannes Commelin 1G20—92 en Casper 
Commelin 1667—1731. Tot deze plantenfamilie behoort ook de Tradescantia, het 
zeer algemeene in potten gekweekte hangplantje. Een vorm daarvan, die zeer 
overvloedig met witte bloempjes bloeit is ook al verwilderd in ons land waar
genomen. 

Twee andere Commelina's vindt men nog al eens als sierplant in tuinen n.1. 
C. tuberosa en C. coelestis (zie de afbeelding in de flora van Heimans, Heinsius en 
Thijsse). Zij hebben 3 bijna gelijke blauwe kroonbladen, — wat ook met C. 
nudiflora L het geval moet zijn — terwijl die bij C. communis ongelijk van 
grootte, vorm en kleur zijn. De twee opstaande zijn prachtig diep hemelsblauw 
en het derde is veel kleiner smal en wit. Het wijst naar beneden. Met de eigen
aardig uitstekende meeldraden, waarvan er drie, schuin naar boven gericht, 
kruisjesvormige onvruchtbare helmknoppen dragen, terwijl de drie andere naar 
omlaag gebogen zijn met gezonde, stuifmeel bevattende helmknoppen, doet het 
bloempje aan een sierlijk klein vlindertje denken. De stijl is aan den top wat 
ingerold en lijkt wat op de roltong van een vlinder. Is het niet zonderling, dat 
voorkomen van drie onvruchtbare en drie vruchtbare meeldraden? Waartoe 
dienen die onvruchtbare? Maar juist in dit opzicht heeft de plant nog meer 
zonderlings. De bloeiwijze is in een hartvormig schutblad ingesloten, dat om 
zijn lijn van symmetrie is samengevouwen. Die bloeiwijze splitst zich vlak bij 
de aanhechtingsplaats van het schutblad in twee stoeltjes, waarvan het eene 
rechtop staat en aan z\jn uiteinde een enkele steeds onvruchtbare •), meestal rudi
mentaire bloem draagt. Het tweede steeltje is naar voren gericht en draagt aan het 
uiteinde een trosje van 2, 3 of 4 zelf weer gestoelde knoppen, die zich één voor 
één tot bloem ontwikkelen en meest alle vruchten leveren. Deze knoppen zijn beneden-
waarts naar achteren gebogen. Gaat een bloem bloeien, dan strekt zich het 
steeltje naar voren, zoodat de geopende bloem juist buiten het schutblad uitsteekt. 
Na den bloei buigt het steeltje zich naar boven door, zoodat de vrucht weer 
binnen het schutblad komt. — In flg. 2 heb ik de geschiedenis van zoo'n bloei
wijze geteekend. Telkens in de voorste helft van het schutblad weggeknipt. 

Indien het schutblad nu inderdaad tot beschutting dient, dan is deze 
inrichting wel zeer doelmatig. Alleen de bloeiende bloem, die door haar prachtige 
heldere kleur een sterke attractie voor insecten is, steekt buiten het schutblad 
uit, en wordt daar door die insecten bezocht, en zoodoende bevrucht, terwijl de 
knoppen zoowel als het rijpend zaad veilig in het schutblad opgeborgen zijn. 

l) Dezer dagen vond ik aan een van mijn planten aan één bloeiwijze aan dit alleenstaande 
takje een goed ontwikkelde zaaddoos met rijpe vruchten. Deze zaaddoos was driehoekig, driezadig. 

. 



COMMELINA COMMUNIS L. 233 

Maar vlak naast die prachtig doelmatige inrichting schept de natuur een schijn
baar volkomen doelloos instrument in die eene steriele bloem. 

De vrucht is tweehokkig en springt bij rijpheid van den top af tweekleppig 
open. Zij bevat soms twee, soms vier zaden, die als zij rijp zijn precies kleine 
stukjes sintel zijn, zoowel wat kleur en onregehnatigen vorm als ruwkorrelige 
structuur betreft. In flg. 2 No. 5 is zoo'n zaaddoos geteekend. De voorste klep 
is weggenomen; het tusschenschot, dat de vrucht in twee hokjes verdeelt is 
duidelijk te zien. 

De plant hoort oor
spronkelijk thuis in Oost
en Zuid-Oost-Azië. 

Blijkens de flora's 
is zij evenwel in Amerika 
een zeer algemeen tuin
en akkeronkruid. Hiervan 
getuigt ook het bestaan 
van een, ja zelfs meer
dere Surinaamsche volks
namen. In Europa schijnt 
haar voorkomen wel zeer 
zeldzaam te zijn. In geen 
der mij ten dienste staande 
Europeesche flora's of 
lijsten van adventief-
planten komt zij voor. 
Toevallig kwam mij 
echter een artikeltje in 
handen van den Italiaan-
schen Dr. Silvio Calloni 
in het nummer van 15 
Aug. 1887 van het Geneef-
sche tijdschrift: Archives 
des Sciences physiques 
et naturelles, getiteld: 
Naturalisation du Com
melina communis L. prés de Lugano, waarin de schrijver meedeelt, dat hij in 
September 1884 aan de Vedeggio, een riviertje dat dicht bij Agno in het Lugano-
meer uitmondt, een kolonie van deze plant ontdekte, die zich daar tusschen de 
inheemsche flora geheel thuis scheen te gevoelen; in 1885 en '86 waren zij er 
niet minder talrijk en welvarend. — Vermoedelyk was zij er reeds voor 1884 
aangevoerd, maar toch niet heel veel vroeger, daar zij zich nog maar weinig 
verspreid had. — Ook bij Pa via is C. communis in een 30-tal exemplaren in 

Bloeiwijze van Commelina communis. 
1. Voor het openen van de 1ste bloem. 2. Na do eerste bloem. 3. Na de 

2de bloem. 4. Na de Hde bloem. 5. Een klep van de rijpezaaddos met 4 zaden. 
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1880 gevonden door Prof. Dr. R. Pirotta van Rome. Schrijver acht het waar
schijnlijk dat op beide plaatsen de plant door zaadetende vogels toevallig aan
gevoerd zou zijn. Voor onze Wormerveersche plant staat aanvoer met 
Amerikaansch graan of mogelijk ook met Zuid Aziatisch lijnzaad wel vrij vast. 
Ook ons kouder klimaat blijkt C. communis goed te doorstaan. Natuurlijk 
had ik verleden jaar zaad gewonnen van de plant, die ik uit Wormerveer naar 
mijn tuintje overbracht. Maar het was niet noodig geweest, want op de plaats 
waar de oude gestaan heeft, zijn dit jaar een groot aantal nieuwe opgekomen, 
hoewel ik dat deel van m'n tuin van 't voorjaar omgespit had en er dit jaar 
— teeken des tijds — bruine boonen teelde. Eigenlijk stonden de boenen veel 
te dicht op elkaar, maar ondanks dat hebben de Commelina's zich er tusschen 
gehandhaafd en staan nu volop te bloeien en vrucht te dragen, die blijkbaar 
goed winterhard is. 

Uitvoerig bespreekt Dr. Calloni twee dingen, die hij in de literatuur nergens 
vermeld vond. Ten eerste de neiging tot het vormen van luchtwortels. Overal 
waar een stengelknoop dicht bij den grond komt, vormen zich aan den onderkant 
van die knoop tepelachtige uitsteeksels, die uitgroeien tot luchtwortels. Gedurende 
den groei hebben zij een tastend rondgaande beweging tot zü den grond bereiken, 
daarin doordringen en haarwortels vormen. Zij gaan dan geheel de functies van 
gewone wortels voortzetten. Inderdaad gedroeg de Wormerveersche plant en 
haar nakomelingschap zich zoo. Maar ook andere Commelinas en ook de Trades
cantia maken zulke adventiefwortels. 

Het tweede punt is het „slapen" der bloemen. Dr. Calloni deelt daarover 
het volgende mede: De bloei van een bloem duurt gewoonlijk twee dagen. Het 
tijdstip van ontluiken kan op elk uur van den dag vallen. In het volle daglicht 
steekt de wijd geopende bloem buiten het schutblad uit en de verschillende 
deelen maken meest kleine hoeken met den horizon. Bij het vallen van den nacht 
sluit de bloem zich en neemt het geheel een vrijwel verticalen stand aan, nu 
bijna geheel binnen het schutblad, alleen de toppen van den stijl en de vruchtbare 
meeldraden steken er buiten uit. De bloem „slaapt" tot de dageraad haar weer 
wekt en zij haar geopenden stand weer aanneemt. 

Dit interessante verschijnsel heb ik evenwel aan mijn planten niet kunnen 
waarnemen. Hier duurt een bloem niet langer dan één dag hoogstens, en dat 
wel als de hemel betrokken is en de atmosfeer vochtig. Schijnt de zon, dan zyn 
de bloemen, die zich 's morgens openen, 's middags al verwelkt. Ik heb niet 
anders kunnen waarnemen, dan dat de beweging gedurende den bloei steeds in 
dezelfde ricliting verloopt n.1. van den knopstand (naar beneden terug gebogen) 
eerst naar voren zich strekkend, dan naar boven en ten slotte zooveel mogelijk 
achterwaarts. 

Intusschen een belangwekkende plant is het zeker, en ik beveel lederen 
bloemliefhebber aan, haar eens te kweeken. 

Dordrecht. A. W. KLOOS Jr., C. I. 


