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in de gedaante van schildluizen (Coccidae) tegen vijanden te beschermen, omgeeft ze soms
de takken waarop de luizen zich hebben vastgehecht met dunn e zijden omhulsels.

O. smaragditia is niet de enige ver tegenwoordigster van het wevers-gilde. Reeds in
1901 nam KOHL te Stanley-vill e aan de Congo dezelfde gewoonte waar bij Oecophylla longin oda
LATR., terwijl 0 000 in 1912 hetzelfde vaststelde bij de Australiese Oecopltylla viresccns FABR. ,
die niet alleen groe ne wijfjes, maar ook groe ne arbeiders heeft. Sedert kwamen van alle kanten
waarnemingen over dit onderwerp binn en en niet alleen van het geslacht Oecophylla (tot de
Formica-soorten ' behorend) : ook Catnponotus senex SM. in ' Brazilië, Technomyrtn ex bicolor
EM ERY subsp. textor FOREL in Java en verd er een groot aantal Polyr/zachis-soorten blijken .
hun larven tot ' t spinnen van hun nesten aan te wenden. Het is dus een in de mieren
maatschappij over heel de aa rdbol verspreide gewoo nte en men moet er verb aasd over
staan, dat het feit de aandac ht van vroegere waarnem ers zo lang e tijd is ontgaan.

Vooral de ges ponnen nesten van Polyrhachis, waarvan we er hier enige rep roduc eren,
zijn opmerkelik, doordat in de buitenwand van het nest talrijke droge plantend elen, zoals
blaadjes, grasjes, stukjes hout en allerlei vezels zijn ingesp onn en. Polyrhachis pressa
MAYR mengt onder haar bouwmateriaal zelfs fijngepl ozen vogelveren. Van Java zijn een
menigte Polyrhachis -scctiea met gesponnen nesten bekend; *) men vindt ze aan dunn ere
twijgjes van plant en 'opgehangen (Fig. 3) j tegen dikkere takken van bomen aa ngeplakt;
tussen gras en lagere planten, soms geheel op de bodem, verscholen ; ook in opgero lde
bladeren of aan de onder kant daarvan aan gebracht (Fig. 4) ; terwijl enkele een holte in een
boomstam naar buit en afsluiten door een ges ponnen wand , die val~ de boomsch ors nauw
te onde rscheiden is. Ten slotte zijn er nog soo rten, die in de grond leven en de ingang
naar hun nest yoorz ien van een rechtopstaande schoorsteen van aanee ngespo nnen plant en
veze ls. De verscheidenheid in de bouw der nesten is bij verschill ende soo rten verras send
groot en op dit gebied valt zeker nog veel te ontdekken.

Men moet echter de ges ponnen nesten niet verwarren met de kartonn esten, meestal
aan de onderkant van bladeren aa ngebracht en vervaardigd uit fijngemaakt plant enmateriaal,
dat de mieren door speeksel of een ande r soo rt kit verbinden. Ook van karton-n esten
bestaat hier een grote verscheidenheid; een enkel voorbeeld hebb en we in Fig. 5 weer
gegeven .

B uitenzorg. Febr. 1915. Eow. JACOBSON.

*) Zie Nofes [rotn fil e Leyden Mu seum, vol. XXV pag. 133 e.v ., vo l. XXX pa g. 63 e.v., vo l. XXX I
pa g. 233 e.v., vo l. XXX III pag. 193 e.v., vol. XXXIV pa g. 113 e.v.

VI VIPARIE BIJ PHALAENOPSIS AMABILIS.

Onder vivipcrie vers taat men" levend-baren . De naam wordt door de plantkundigen
gebruikt bij zulke plant en, waar van de zaden kiemen, voordat ze van de moederpl ant
afvallen. Het bekendste voorbeeld is de in alle mangroves hier in Indië zoo veelvuldi g
voorkomende RhizopllOra.. Overal aan de takken ziet men de lange kiemwortels, uit de
vruchten te voorsc hijn komend, naar beneden hangen. Dit is de echte viviparie bij de
planten. Met den naam Yiviparie bestemp elt men echter ook de vele geva llen; waar
kleine plantje s gevo rmd worden op de oude re plant en, niet uit zaad, maar op ande re wijzen.
Hier in Indië is een van de best bekende voorbee lden de Bryophyllum calycinum (Daoeti
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tja tjar bebek) . Snijdt men van zoo'n plant een blad af, en legt men het op vochtig zand ,
dan zal binnen korten tijd de rand van het blad vol zitten met kleine Bryophyllum-plantjes.
Ook de groote reuzen-bloeiwijzen van Agave vertoonen de onechte viviparie. In plaats tot

Fig. t.
viviparie bij Phala cnopsis.

Op den bloe menstengel zie t men dri e kl ein e jonge pl anten , waarvan
de twee al bloe mtrosse n dra gen. Van all e drie gaan tal ri j ke wortels uit.

bloemen, ontwikkelen de knopp en zich tot nieuwe kleine plantje s, die ten slotte afvallen
en direkt tot nieuw e Agaven kunn en uitgroeien. Dit zijn niet, zooals velen meenen , vruchten ,
die na een bevruchtin g uit de bloemen gevormd zijn, maar zuivere vegetatieve vermenig-



Fig. 2.
Le ng te-doo rsnede door den stenge l, op het punt,
waar ee n van de kleine plan ten zit. Men ziet, dat
de vaa tbunde ls door gaan va n de oude stengel naar

de kleine plan t. 6 maal ve rg root.
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vuldigin gs-organen gevormd door knoppen, die eigenlijk bloemen hadden moeten geven.
Een buitengewoon geval van zulke Viviparie is mij onder de oogen gebracht door een

bloemenliefhebbende dame in de Vorstenland en. Tusschen haar groote verzameling van
bloeiende Phalaenopsis had ze er één gevo nden, waar dr ie kleine plantjes op een bloem
stengel zaten . Deze stengel had vroeger gebloeid, waarna ze den stengel een eind
afgesneden had, om zijtakken te krijgen; eene zeer doeltreffende methode om de bloemen
weelde van de Phalaenopsis te vermeerderen. In plaats van lang zijtakken, vol met bloemen
kwamen drie kleine plantj es te voorschijn, die langzamerhan d flink uitgroeiden, zoodat
ze ten slotte drie tot vier goed ontwikkelde bladeren en vele wortels gevor md hadd en.
Twe e van de drie plantjes hadd en bloemtrossen gevormd, wat op de afbeelding duid elijk
te zien is.

De ware toedracht van het gebeurde wist de dame echter niet. Ze meende, dat een
beetje van het bijna mikroscopisch kleine zaad van een Phalaenopsis- vrucht zich toevallig
genesteld had op den bloemstengel, en
daar gekiemd was zooals dit dikwijls
gebeurt op de touwen van tali doek,
waarmee de orchidee-planten vastge
bonden worden. Bij een nauwkeurig
beschouwen, bleek het dad elijk. dat
de dri e plantj es juist zaten in de hoeken
van drie der kleine schubvor mige
hoogbladere n, waa rvan de bloemsten
gel van Phalaenopsis voorzien is , Dit
was al zeer verdacht. Om de ware
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samenhang te onderzoeken, moest een
van die plantj es opgeo fferd worden .
Het uiterste werd afges neden, en over
langs doo rgesneden, onder het mikros
coop gelegd, en met heel zwakke
vergrooting gefotographeer d (zie Fig. 2).
Duidelijk is te zien, dat de zijplant in
orga nische verbinding met den moeder
stengel was, waar voor het beste bewijs
nog is, dat de vaatbundels van den
moederstengel in de zijplant overgaan,
wat op de afbeelding ook te zien is.

Deze Vivipa rie bij Phalaenopsis is ver van algemeen; ze is zoo zeldzaa m, dat ze
inderdaad als een abnormaliteit beschouwd kan worden. In Europa kent men bij verschei
dene grassoo rten zulke abn ormale Viviparie, en het schijnt, dat ze in verband staat met
de vochtigheidsteestand van de lucht. Het zou wel de moeite waard zijn in deze richting
exacte proeve n met Phalaenopsis te nemen, misschien zou het gelukken door varia tie van
de ' levensomstandi gheden een doe lbewuste Viviparie te voorsc hijn te roepen. Niet alleen
zullen zulke proeven, als ze resulta at hebb en, den experimentator de voldoening geven
een kleine ontdekking op het gebied van de experimenteele morph ologie gedaa n te
hebb en, maar ze kunn en eventueel een groote praktische beteekenis hebb en. Indien een
zekere methode gevonden zou kunnen worden om langs dezen weg de Phalaenopsis te
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vermeerderen, dan zouden de bloemisten in Europa dit zelf kunnen doen, zoodat het dan
overbodig zou worden, elk jaar duize nden en duizenden dezer planten uit de oerbossc hen
te halen om deze naar Europa te zenden.

HJ . JENS EN

UIT ti ET LEVEN VAN EXOTISCliE ORCHID EEËN.

De hier afgedrukte foto stelt voor een Catt/eya Gaskelliana, afkomstig uit Venezu ela,
gezellig groeiende en bloeiend e met eene indische paddestoel op een asem blok.

In Europa moeten de Cattleya's meest gekweekt worden in een middelmati g warme
kas. Dat er zijn, en gelukkig vele, die het ook in de lage warme land en van Java kunnen
stellen , blijkt wel uit de afbeeldin g.

De drie forsc he bloemen vormen als het ware een kroon en verspre iden een zacht
zoeten geur. De se palen en de zeer breedbladige petalen hebb en een licht rose kleur.
De lip is van bin nen arne thyst-purper en geel gest reept. Gaarne zou ik de beschrijvin g
duid elijker geven; doch daarvoor zou noodig zijn eene plantkundige kleurenkaart. *)

De C. Gaske lliana is genoe md naar den Engelsehen Orchidophil GASKELL, en behoort
tot ' de mooie en grootbloemige labiata groep, waarvan C. labiata vera, het hoofdtype is.
Verder behooren daartoe: C. Dowiana, Eldorado, Lawrenceana, Lindemanniana, luteola,
maxima, Mendelii, Mossiae, Percivaliana, quadricolor , Rex, Scliroderae, Trianae, Wameri
en WarscelViczii . Zoo in volgorde genoemd naar Sand er' s Orchid gulde. Al deze planten
hebb en weer hunne variëte iten en hybrid en, zoodat men wel na kan gaan dat er heel wat
sch oons en bewo nderenswaardigs in die cene p\ant engroep te bemerken valt.

Zooals ik reeds opme rkte willen ze hier ook in de warmte bloeien. Het komt maar
op een oorde elkund ige cultuur aan, waar men toe komt door een medeleven met de
planten , die h ier eers t, even als wij, vreemdelingen waren .

Het is verder merkwaardi g zoo als men deze planten zich ziet wend en en zoeken
om tot hunne gewo ne leven terug te komen en dat komen ze nooit omdat het klimaat
en hun voedse l hier anders is dan in hun vaderland. , Evenwel wat ze doen ; doen ze in
den regel forsch, omdat hun hoofdvoedsel er wel is en ze vertoonen dan ook geen terin g
of achteruitgang.

Men zou ten onrechte spreken van variabiliteit, terwijl wij met hetzelfde gewas te
doen hebben dat zich meer en meer aan de uitwendige omsta ndig heden tracht aan te

*) Een e plantkundige kleu renkaart. Ja, a ls daar de Red a cti e eens op aan w ilde sturen ! W at zo uden
er tal van Indi sch e vakmannen en amateu rs plez ier va n hebben .

Als ik b.v, had kunn en sc h rijven ,.rose No. 6 va n de kleurenkaa rt van de Tropische Natuur", of
verkort, rose No . 6 T. N. dan was er gee n twijfel mogelij k. Als iede re kleu r 10 nummers had ; dat zo u
reed s vold oende zijn ; want de tusschen de nummers ge lege n kleure n kunn en ook aangegeve n worden .

Hoeveel men sch en we ten nu niet ee ns de nam en van ve rsc hille nde kleuren. Met de kaart valt a lle
moeielijkheid we g.

Zoo'n kaa rt kan geld op bre ngen , ook buit en de abon n és, dit met het oog op de kos ten en prak tisch e
reclame voor on s blad.

Gek leurde platen ook niet meer nood ig. Volgens aa nw ijz ing kunn en wij ze ze lf kleuren .
"Op ho op van zegen ", schrijf ik deze noot. . v. M.
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