
6Ó -

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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