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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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Het geslacht Iëanuncutus (boterbloem) vindt men in Holland en in het geberg te van
java, maar alweer ontb reken de Javaansche soorten in de fl ora van Holland .

Het geslacht Geastc r (aar dste r), tot de paddestoelen behoorend , komt zoowel in
Holland als op Java voor, maar de Javaansche soorten ervan ontbreken in Holland en
omgekeerd.

Het gcslacht Rubus (braam of framboos) treft men in Holland en Java aan, maar
de javaansche soorten van dit ges lacht komen niet in Holland voor of omgekeerd.

Natuurlijk zijn er uit Europa eetbare bramen ingevoerd , die hier en daar verwilderd
kunnen zijn, maar dit is iets zeldzaams. In de literatuur vond ik n.1. dat Rubus idaeus L.
(framb oos) op héél enkele plekken verwilderd is, maar afgezien van het zeldzame voor
komen van deze ingevoerde soo rt, moet hier dad elijk op het verschil tusschen oorspron
kelijke wilde en ingevoerde verw ilder de soo rten gewezen word en.

Wat ik boven schreef, geldt ook voor de geslachten Thaiietrum (ruit), Hydrocotyle
(waternave l) Valeriaan, Ouercus (eik) enz. waarvan het gcslacht in Holland en op Java
voorkomt, maar waarvan de wilde j avaans che ' soorten in Holland ontbreken en omgekeerd;
natuurlijk laat, ik ste lselmatig of bij toeval door mensch en ingevoerd e soorten buiten
beschouwing.

Verder noemde ik behalve die plant engeslachten ook eenige voor beid e land en
overeenkomstige soorten, waarvan ik vermoed, dat die toch nog van elkaar verschill en.
Zoo kweekte ik een ige jaren achtereen de gewone zwarte nachtschad e tSolanum nlgrum L.),
uit Bussu m afkomstig, die in groei enz. heel s terk afweek van de javaansch e Solanum
nigrum, waaru it blijkt, dat deze soort weer uit kleinere soo rten bestaat. Het zou de
moeite loonen door dergelijke kweekproeven onder gelijke omstandigheden iets meer van
die overeenkomstige soor ten te weten te komen.

Wat parasitische schimmels betreft, noemde ik eenige en wel gespecialiseerde vormen,
m.a.w., die niet van de eene soort plant op de andere kunn en overgaan. Zoo kan Rhytisma
in Europa niet of haast niet van de eene soor t eschdoo rn op de andere ove rgaan, dus is
het meer dan hoogst onwaarschijnlijk, dat de Rhytisma-soort op de [avaans che eschdoo rn
groeiend, hier ingevoerd is.

Wat hier in het gebergte nog in levenden toestand te zien is, weet men ook in
uitgestor ven toestand van andere plant en, voordat er eenige mogelijkheid van invoe r door
menschen bes tond. Zoo komt, afkomstig van het Steen kolentijdp erk en later, het varen
geslacht Glossopteris fossie l voor in de land en van den Indischen Oceaan, dus die nu
door de zee van elkaar gesc heiden zijn. In Groenland werd en, zoo ik me niet vergis,
fossiel e japansche geslachten en soorten van boomen aangetroffen. Heer wees er op, dat
het eigenaardige Conifere n - ges lacht Gitigko, fossiel in Europa, Azië, Groenland en Austra lië
voorko mend, overal uitgestorven is en nu alleen voorkomt, in China en Jap an.

Van die vroege re ges lachten en soo rten op het vasteland van Azië, waal van toen
Sumatra en Java nog niet door de zee gescheiden waren, bleven enkele vertegen
woordige rs alleen in het gebe rgte der later onstane eilande n over, waard oor het verschijnsel,
dat men nu in het gebergte van Java en in Holland overee nkomstige geslachten ' en
soorten, ook met hun parasieten, dus als niet ingevoerd e vormen - aa ntreft, verklaard
wordt Dat er hier op Java vrij veel planten opzettelijk of bij toeval ingevoerd en ver
wilderd zijn, waarop de Heer TOEKAM P LAMM ERS wees, is bekend. De Heer C. A. BACK ER I)

I) C. A. BACKER. Plantes cxotiques naturalis ées dans Java. Annales äu [ardin de Buitenzorg 1910
3ième supplérnent 1e partie, p. 393.
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noemde er vroeger reeds eenige verwilderde, n.l. 153 soorten; dit aantal neemt natuurlijk
steeds toe.

Ook de toevalli ge invoer van schimmels is mogelijk en vooral vallen dan de
parasieten op.

Binnen kort hoop ik dan ook een parasit ische schimmel op de aardappe l, op Java
ingevoerd, in Teysmannia te beschrijven.

Maar zooals het in mijn eerste stukje staat, was het mijn doel iets over oorspron
kelijke niet ingevoerde plant engeslachten en soo rten te zeggen, welke op een vroegeren
samenhang tussch en het vasteland van Azië en de tegenwoordi ge eilanden Java en
Sumatra wijzen, en niet over wel ingevoerde plant en, iets, dat ik aan een bevoegder
persoon overlaat.

O r. A. R ANT.

EEN ENTOMOLOGISCHE PUZZLE.

Bij werkzaamheden in de thee zag ik op een regenachtigen morgen, zooals Buitenzorg
er in de eerste dagen van het jaar zoovelen telt, op een theeblad een eigenaard ig zwart
korreltje, ongevee r 2 mMo lan g, dat op een geleiachtig wit voetstukje geplaatst was. Het
voorwerpje deed denken aan rupsenuitwerps elen. Terwijl ik het voorwerpje bekeek begon
het te bewegen en met behulp van de loep herkend e ik in het nietige dingetje naar ik
meende een rupsje, een slakrupsje, van zeer merkwaardigen vorm.

Het in het oog vallende deel van het diertje is een zwart rugschild , dat fl auw doet
denken aan een slakkenhuis of eigenlijk meer nog aan een oud, slordig gedragen hoedje.
Dit ruggedeksel is bij Fig. 1 van bov en gezien, bij Fig. 2 van terzijde gezien afgebeeld en
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fi guur 3 toont hoe het diertj e er van ter zijde, met zijn rugschild uitziet. Het onderste
deel, onder het ruggeschild is van geleiachtige consistentie, liet zwarte fi guurtj e van vore n,
stelt de kop voor, die chitineus en hard en zwart van kleur is.

Het rugschild scheen me toe uit de uitwerpselen van het larfje te bestaan. Hoe het
diertje er in slaagt die zoo netjes op zijn rug te stapelen, heb ik later getracht na te gaan.

Dit is zeker, het ruggeschiJd kan zonder schade voor het diertje verwijderd worden,
het behoort niet tot het lichaam van het diertje en figuur 1 en 2 toonen aan hoe het hoedje
zond er het dier er uit ziet. Om na te gaan hoe dit er in slaagt zoo' n fraai ruggedeksel te
vervaa rdigen, heb ik er een ontdaan van zijn ruggeschild . Toen zag het diertje er ongeveer
uit als de ruwe schets N°. 4 aangeeft. Het was niet erg tierig na de operatie, daarom gaf
ik het een kleine druppel water. Het scheen me toe, dat zulke geleiachtige dieren veel
water noodig hebb en, waaruit ze grootendeels bestaan. De larve deed geen moeite 0 111

het water te ontvluchten. Integendeel. De mondd eelen kwamen in actie en de larve scheen
te drinken. Dat ze water in voor het kleine diertje zeer groote hoeveelhed en op nam, bleek


	TN19150040060
	TN19150040061
	TN19150040062

