
- 57-

Dit moge misschi en zoo zijn voor Phalaenopsis amabilis, doch geldt niet voor alle
soorten van Ph alaenopsis . Zoo ben ik sedert ruim 20 jaar de gelukkige bezitter van een
Phalaenopsis Schilleriatia, die steeds doorgaat zich door viviparie te vermenigvuldigen. terwijl
de daar uit voortgekomen jonge exemplaren ook op deze wijze zich voortpl ant en. De scha
duwzijde is echter, dat deze plant en geen bloemen meer schijnen te vormen, doch in stede .
daar van nieuwe plantjes aan het einde van nieuwe bloeisten gels. Gedurende den eersten
tijd, dat deze orchidee in mijn bezit was, bloeide zij nu en dan , doch nu heb ik in jaren
gee n bloem meer van haar gezien. Verder kan ik mede deelen nog een andere soo rt van
Plzalaenopsis te bezitten, welke deze eigenaardige eigensch ap van viviparie vertoont, doch
welke Plzalaenopsis-soort ik niet nader definieeren kan , omdat ze nog nooit geb loeid heeft:
In habitus gelijkt deze laatste Plzalaenopsis up PIz . omibilis. doch de bladen zijn vleeziger
dan bij deze. De nieuwe plant en word en ook hier gevormd aan het uiteind e van nieuwe
bloeiste ngels. Ouk bij een ande r ges lacht der Orchideeën en wel bij Dendrobiutn superbum
giganteu1ll nam ik herhaaldelijk viviparie waar. Uit een afgebroken stuk pseudobulbus van
deze laatste soo rt, zonde r blad en wortels, een schijnbaa r waardel oos plant endeel, spr oten
drie nieuwe plantj es. In de 7de uitgave van het zoo bekend e werk van WILLI AMS {Th e
orcltid-g rowers Manuel) vond ik nog omtrent v ivipa rie bij Orchideeën het volgende :

pag. 659. T hese plants (d.i. Plzalaenopsis-soorten) are difficult to propagate, as they
supply few opportunities for division. To this rule , however PIz. Liiddetnanniana is an
exception, as it produces young plants upon the fl ower scapes very freely. Sometimes the
other spec ies (dat is Ptiataenopsis-eoovievû also will produce young plants on the old fl ower
sterns, and we have seen Ph. Stuartina produc e them upon its roots.

pag. 38 Propa gation of Orchids. Some of the Epidendrnms, such as E. cinnabarinum,
E. crassifo lium, E. evectum, and si milar growing kinds, which form plant s on the tops of
the old fl ower sta lks, are eas ily propagated, etc. Some Dendrobiums will also form plants
on the tops of the old pseudobullis etc.

Ook bij Dendrobium moschatum zag ik viviparie uitgaand e van de pseudobulbi.

Singapore, 16 Juni 1915.
P. VAN B EUNI NGEN VA N H EL SDINGEN,

Arts.

EE N MISLUKTE POGING .TOT VERRIJKING VAN
DE N. I. FAUNA.

In 1913 voor eenige maand en met verlof in Holland zijnde, bracht ik van daar een
kleine verzameling Atnphib ia mee, met het doel te probeeren of deze dieren, waar van de
Orde der Urodela- of Salamander-achtigen. .i n Indië in het geheel niet vertegenwoo rdigd
is, hier zouden kunnen aa rden.

Hoewel de proef als gedeeltelijk mislukt te besch ouw en is, is 't misschien toch wel
de moeite waard de resultaten hier in het kort te vermelden, al was het alleen om ande ren,
die in dezelfde gelegenheid zouden kunn en komen als ik indertijd , eens op te wekken der
gelijke proeven te nemen.

De soorten, die ik beproefde te importeeren, en die mij daartoewelwill end kosteloos
waren afgestaan door den Heer VOORWALT, importeur van deze dieren te Amsterdam ,
ware n de volgende :
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Salamandra maculosa.
Land salamander. 4 stuks.

Triton cristatus.
Groote salamander 20 stuks.

Triton alpestris.
Alpen salamander 6 stuks.

Triton vulgaris.
Kleine salamander 20 stuks.

Triton pyrrhogaster.
Vuurbuik salamander 1 stuk.

De vier eerste ook in Holland voorkomende soorten , de laatste een geïmporteerde
Japan sche soort.

Daar ik in ' t begin van April van uit Holland vertrok waren het allen dieren , die
pas uit den winterslaap waren gekomen. en die dus waarschijnlijk niet goed doorvoed
waren , de wijfjes daarenboven met eieren bezet.

Ik had de dieren in een speciaal daarvoor vervaardigde bus van zink, 40 cM. lang,
15 cM. breed en 20 cM. hoog, met geperforeerd deksel , welke bus voor de helft was
gevuld met vochtig boschmos, dat zich, de geheele reis over zeer goed hield. Voor ver
wisseling onderweg had ik een zelfde hoeveelheid mos afzonderlijk meegenomen .

Daar ik het eerste gedeelte van de reis over land maakte, moesten de dieren het
tot Marseille zonder verzorging en voedsel stellen . Bij -opening van de bus, dadelijk na
aankomst aldaar, bleken slechts enkele van de dieren gestorven t. w. :

Triton alpestris 1.
Triton vulgaris 5.

AI de overigen verkeerden in de beste conditie.
Dadelijk bracht ik de dieren in versch water en wiesch het mos, dat eenigszins muf

was geworden flink uit, waarna ik alles weer in de bus plaatste, en nu de dieren trachtte
te voeden met in dunne reepjes gesneden rauw vleesch.

De beide soorten, die daarvan onmidd ellijk gediend waren , waren T. cristatus en
T. vulgaris. De overige soorten weigerden ook op het verdere gedeelte van de reis
alle voedsel.

Van af Port Said kenmerkte de reis zich door een ondragelijke hitte, zoowel in de
Roode Zee, als in de Ind. Oceaan; vooral de beide dagen van Colombo waren ontzettend
warm. Hier hadden dan ook de meeste sterfgevallen plaats.

Het begon .met de Land salamanders. Oogenschijnlijk zagen de dieren er gezond uit,
'dan trad een plotselinge verdrogin g van de huid in en de dieren stierven nog denzelfden
dag. Voor Colombo waren er reeds drie exemplaren gestorven, voor Padang stierf ook
de- laatste.

". Van de Alpen salamanders stie rven er twee voor Padang onder dezelfde verschijn-
selen. Van de kleine salamanders stierven er voor aankomst te Batavia tien, van de groote
gee.n enkele.

Met de Vuurbuik salamander had onderweg nog een ongeluk plaats , doordat het
dier even voor Colombo met zijn voorpo ot bekneld raakte tussch en het deksel van de bus,
waard oor deze werd afgekneld. Bij aankomst te Batavia was deze wond echter niet alleen
weer geheel genezen, maar ook was de poot in zooverre weer aangegroeid, dat reeds een
vijftal nieuwe , kleine teenen zichtbaar waren .
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In totaal kwamen dus behouden ' in Indië aan :
Triton cristatus 20 stuks.
Triton alpestris 3 stuks.
Triton vulgaris 5 stukso
Triton pyrrhogaster 1 stuk.

Te Batavia liet ik direct door den kebon van het hotel levend voeder in den vorm
van regenwormen zoeken, waar allen direct op aanvielen, ook de Alpen salamander en de
Vuurbuik salamander, die aa n boord halsstarrig vleesch geweigerd hadd en. Nu hadden de
dieren nog 5 dage n in de bus verblijf te houden, voor dat ik thuis was aangekomen, waar
ik ze direct in een groo t aqu arium van ongeveer 200 liter inhoud onderbracht.

De Kleine salama-nders waren door het lange verblijf tusschen het mos overgegaan
tot het landleve n, de huid was droog geworden en ze kunnen in dezen toestand zeer moeilijk
onder water komen. Ieder die deze dieren vroege r in Holland wel er op na heeft gehouden,
zal zich dezen toesta nd herinn eren, en weten hoe lastig het is de diertjes dan weer aan
het water te gewennen.

De Groote salamande r en de Vuurbuik bleken het meeste aanpassin gsvermogen te
bezitt en en hielden het dan ook verreweg het langst uit (5 maand en). De Kleine-salamand ers,
waarvan er enkele weer aan het water gewenden, war en voo r de 3e maand gestorven, 2
werden er door de grooten opgegete n.

De overgebleven Alpen sa lamanders kregen na verloop van twee maand en een bij
deze dieren in geva ngenschap veel voorkomende ziekte. Ze kregen n.l. over het geheele
lichaam kleine zwee ren, die zeer moeilijk wilden genezen uit zichzelf. Ook de Groote
salamande rs gingen tenslotte alle aan deze ziekte te gronde, behalve drie die ontsnapten,
en niet meer werd en terug gevonden.

Nu is bove ngenoemde ziekte bij een zorgvuldige behandeling zeer goed te genezen,
maar daartoe ontbrak mij door buitengewoon drukke werkzaamheden de tijd ten eenenmale.
Ik ben er dan ook van overtuigd, dat bij een zorgvuldige behand eling tenminste de Groote
salamanders, die verreweg het taaist bleken te zijn, het hier wel zouden hebb en uit gehouden,
en tot voortp lanting zouden zijn te brengen. Ook zouden deze dieren waarschijnlijk in de
natuur ook wel zich aan ,het klimaat kunnen aanp assen, wann eer ze bijv. gebracht werden
in de koele kratermeren, zooals die bijv. op het Diëng-plateau in groot aantal worden
aangetroffen en die zeer helder water bevatt en, en een rotsachti gen bodem, juist zooals
dat het geval was in de meertjes in Noord-Duitschland, waar ik deze dieren in groot
aantal aant rof. •

De proef zou in allen gevalle eens te nemen zijn, en Indië zou een interessante
diers oort , hier tot nu toe geheel ontbrekend en voor ' t overige volkomen onschadelijk
rijker zijn. Het interessant e van , de proefneming zou zijn, nategaan , of deze dier en, die
gewoon zijn een gedee lte van het jaar in hun vaderland hun winterslaap te doen, zich
aan een eeuwige zomer zouden kunnen aanpasse n, en hoe 't in dat geva l met de periodieke
voortpla ntingsperiotlen gaan zou.

Behalve deze bove ngenoemde sa lamander soo rten bracht ik uit Europa ook een paar
Grieksche landschild padd en mee ( Testudo graeca) . Deze di eren waren al zeer gemakkelijk
over te brengen, hadden van de warmte absoluut geen hind er, integendee l, voelden zich
daarbij zeer behaag lij k en waren ook aan boord met versche slabladeren, die ik daart oe
eiken dag van den hofmeester ontving uit de vrieskamer, gemakkelijk te voeden. De dieren
bleven zeer lang in leven en groeiden als kool, totdat ik met een maand binnenlandsch
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verlof ging, en de kebon, die met de verzorging belast was, 't noodig oordeelde ze door
de ratten te laten op eten, waartoe hij de deksel van het terrar ium liet open staan.

Soemberhardjo, 10 Mei 1915. J. SVBRANDI.

NOG EENS "PAGGERPLANTEN."

In verband met het meegedeelde in het art ikel "Paggerplante n" in af\. 2 wordt
vermeld, dat Peireskia bleo op de westkust van Sumatra algemee n bekend is onder den
naam van Doerie pendjait en zeer gewild is als paggerpl ant tegen de daar veelvuldig
voorkomende wilde varkens. Dat de plant hier indert ijd ingevoerd moet zijn is o. a ook
daaraan te weten, dat hij nergens in het wild voorkomt. Evena ls alle Cactaceae kan men
de Doerie pendjait zeer gemakkelijk stekken 'en de stekken ook dagen lang droog bewaren
zonder dat het invloed heeft op het aanslaan. De 'B ataviasche liefhebb ers kunnen deze
plant vinden langs den Matramanweg, waar indertijd naas t een inland sche woning eenige
tot boom opgeschoten exemplaren voorkwamen. Nog zij hier geweze n op de eigenaard ige
vruchten van deze plant , waar men de kelkbladeren nog frisc h en wel kan terugvinden.

En wat het vermelde aangaande de dorenloaze Cactus betreft worden belangstellende
lezers verwezen naar Teystnannia jrg. 1910, blz. 722, 1911 blz. 527 en het Weekblad voor
Indië van Juli 1913. Dat de meest dorre en onvruchtbare terr einen met deze plant werkelijk
productief zouden worden, is hier voor Indië nog altijd niet bewezen. Naar mijn ervaring
groeit de stekellooze niet hard er dan andere Cactus-soorten en dat is niet zoo bijzonder
hard, dat er veel voordee l uit te halen is. Uit mijn tuinbouwtijd in Holland herinner ik me,

0 ' dat cact ussen dan alleen vlug groeiden , als ze voldoende water en goede tuinaarde kregen :
Ook het "sappige" van het hapj e, zooa ls de schr. S. qualificeert staat nog niet zoo vast,
alleen de slappe jonge deelen zijn nog sap pig, de over ige dee len eers t als men de dikke
huid door schillen heeft verwijderd.

A. J. K.

VOOR HET L A ATST HOLLANDSCHE BEKENDEN IN
DE BERGEN VAN JAVA.

In de Tropische Natuur van Mei 1915 trof ik naar aan leiding van een door mij
geschreven stukje een art ikel van den Heer G. TOEKAMP LAMMERS aan, waaruit blijkt, dat
het door me gesc hrevene aa nleid ing tot misverstand gegeven heeft. Mijn bedoeling was
alleen op overeenkomstige geslachten en soo rten van Holland en het gebergte van Java
te 'wijzen, die niet ingevoerd zijn, terwijl de Heer TOEKAMP LAMM ERS juist wèl ingevoerde
soorten aanhaaIt.

Door enkele voorbeelden zal ik tracht en hier mijne meening te verduidel ijken.
Het geslacht Primula komt in Europa en in Indië in het wild voor, maar de eenige

j avaansche soort n.1. Primula imperialis JUNGH , wordt, zoover bekend, op Java alleen op
den Pangerango op + 2600 M. hoogte en in Sumatra in het gebergte in de Ga joe-landen

aangetroffe n.
Het geslacht Acer (esc hdoo rn) komt in Europa en Java voor, doch de eenige Javaan

sche soort Acer niveum BL. komt niet in Europa voor.
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