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Volwassen rups van Hypolycaena erylus GOD., d ie
een bezoek ontvangt van Oecopliylla smaragdina F.

. Natu url. grootte.
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" '0 ' .

Ter bestemder tijd verandert de rups in een pop, die geheel bladgroen er uitziet,
bezaaid met bruin e stipjes, en die met een fijn weefsel aan een tak vastgeplakt zit.
Ofschoon de mieren geen direkt voordeel van de poppen trekken, is hun zorg daarvoor er

toch niet minder om. Geregeld ziet men de een of
~I and ere mier bezig met de schoonmaak van een pop.

-.. Het schijnt, dat de rupsen en popp en
zonder die oppass ing door de mieren aan ' t kwijnen

:--- ~ gaan ; dat zouden we ten minste opmaken uit
door ons genomen kweekp roeven ; rupsen en
poppen, waartoe de mieren niet toegelaten werden,
gingen allen te gronde.

Bijgaand e afbee lding, naar een fotografiese
opname, doet juist 't moment zien, waarop een
mier het druppeltj e suikersap oplikt, dat uit de
rugp oriën van de rups te voorschijn is gekomen.
Tw ee andere mieren zijn met het toilet van hun
pleegkind bezig. De algemeenheid van de vlinder
in aanmerking nemend, is het waarschijnlik. dat de
rups ook nog op andere planten dan Vangueria
sp inosa leeft. Waarnemingen hieromtrent door onze
lezers zullen zeer welkom zijn. Eow. j ACOBSON.

soms

L EVENDBARENDE PLANTEN.

Dioscorca pentaphylla met ee n bul bil in de bladoksel.

Menigeen zal bij 't lezen van bovenstaand en
slange n heeft men waarschijnl ijk wel eens
gehoord; trouwe ns het verschijnsel is in ' t
diere nrijk volstrekt geen zeldzaamheid, maar
wat men onder levendbarende planten heeft
te verstaan zal voor velen onder de lezers
van dit tijdsc hrift"een raadse l zijn. Laten we
dus beginnen met den titel wat nader te
verklaren.

Levendbarend (Yivipaa r) noemt men
de planten, welke zonder uitwendige bescha
diging levende kleine plantj es voortb rengen.

De jonge plantjes, welke ontstaa n aan
de bladeren van Tj otjor bebeq (Kalanchoë
pinnata) en B egonia kunnen hiertoe dus niet
gerekend worde n, daar zij ontstaan uit toeval
lige knoppen, die pas na ' t afscheuren van
het blad aan den rand of aan de hoofdnerf
ontspruiten. Wel kan men er toe bren gen
Fourcroya en Agave, welke aan hun bloei-
wijze en sommige Dioscorea- soorten (Fig. 1),
die in de bladoksels zoogenaamde bulbill en

titel vreemd opzien. Van levendb arende

Fig . 1.
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voortbrengen. Dit zijn kleine bollen, die reeds aan de moederplant tot een jong individu
kunnen uitwassen. Ook de zoogenaamde broedknopp en bij enkele Aspienium- en andere
varensoo rten (Fig. 2), waar ze zich aan de moederplant zelve ontwikkelen, hooren in deze
rubri ek thuis.

Bij de levendb arende planten, die ik echter op 't oog heb, ontkiemen de zaden aan
de plant zelve. Dit ontkiemen aan de moederplant is een aanpass ing aan de levenswijze
der planten. Ze behooren toch tot versch illende families en komen enkel in levensw ijze
met elkaar overeen. Het nut der Viviparie voor deze planten, die in de Mangrove thuis
behooren, is trouwens niet twijfelachti g. Vivipaar zijn o. a. Rh izophora, Bruguiera en Aegiceras,
die aan de moerassige Noordku st van Java in de buu rt van Tandjoeng Priok bij menigte

Fig. 2.
Broe dkno p va n Leptoehilus heteroelitas

(naar ee n herbarium-exemplaar).

te vinden zijn. Op onze reis daarheen zullen we nog een and er voorbeeld van Viviparie
aantreffe n bij Cryptocoryne ciliata, die in 't brakke water van de moerassige kuststrook
eveneens te vinden is.

Laat ik U dus leiden naar de Mangrove-b osschen in de buurt van Priok. Een paar
flinke, goed passende schoenen zijn beslist noodig. Waterdicht behoeven ze niet te zijn,
aangezien het niet lang zal duren, of ze loopen van boven af toch vol. We nemen n. I.
den binnenweg, die in den regentijd onbegaanbaa r, doch in den drogen tijd - volgens mijn
vriend B. - enkel hier en daar een beetje vochtig is. In ' t begin gaat 't dan ook wel. Ons
pad loopt langs een rivieroever, waar we een heesterachtig kruid-j e- roer-me-ni et (Mimosa
asperata) in menigte aantreffen. Terstond vallen ons hier op, de eigenaardige, gelede
peulen (Fig. 3) die door de dikke kurklaag een groot drijfvermogen bezitten, een eigen
aardigheid, die zeer veel tot de verspr eidin g der soo rt bijdraa gt. De plant, die inheemsch
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is in tropisch Amerika is dan ook tusschen 8atavia en 8uitenzorg op vochtige plaatsen en
langs rivieroevers in groote hoeveelheid verwild erd .

Een eind verder nemen de mooie, gele bloemtrossen van Crotallaria quinquefolia
zoodanig onze aandacht in beslag, dat we zelfs niet eens bemerken, dat onze voeten reeds
wat vochtig beginnen te worden .

Het duurt echter niet lang, of we staan voor een meertje, waar de weg dwars door
heen loopt. Tot nu toe hebben we nog getracht onze kleeren een beetje te sparen, doch
we zien nu in, dat dit onbegonnen werk is en we laten dus Gods water maar over .
onze broekspijp en vloeien. Trouwens , al was de weg droog geweest, we zouden toch door

Fig. 3.

Vruc ht en peullid van Mimosa asperafa.

het meertje hebben moeten plassen om 't prachtige Water-kruid-je-roer-me-niet (Neptunia
oleracea) , dat zijn mooie gouden hoofdjes zoo trotsch tusschen 't groen der andere water
planten omhoog steekt , nader te bezien. De plant is onze aandacht ten volle waard. De
stengel is tusschen de knoopen omgeven door een dik, wit, luchth oudend weefsel , waarop
de plant drijft.. De lagere bloemen zijn onzijdig en hebben tien lange,.heldergele stamincdiën ,
Daar 't hoofdje echter eenigszins gebogen is, schijnen de zeer in 't oog vallend e staminodiën
er een soort kuif op te vormen.

Een eindje verder steekt de Watergentiaan (Limnanthemuni indicum) - zie vorige
aflevering - zijn eigenaardige met franje versierde bloempjes trotsch omhoog.
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't Zou me niet verwonderen, wanneer we nu ook sp oedig de vleeschetend e Utricularia
ontdekken.

Ziezoo ! ' t meertje zijn we door, en we komen nu gelukkig aan een geplaveid gedee lte.
Onze weg loopt nu vooree rst" over boomstammen, die door de stratemakers echter bij ver- .
gissing in plaats van 1/2 M. boven, \/2M. onder wate r gelegd zijn. Wat geeft 't ook. De bruin e
broeder hoeft niet zuinig te zijn op zijn broekspijpen. Pas op, hou je aan de struiken goed
vast, want éen misstap ... . en ge zakt tot aan den hals in de zwarte plantenmodder, die
zich onder het plaveisel bevindt. Aangenaam is zoo'n gewaar wording niet. Senrijver dezes
weet hiervan bij ondervinding mede te spreken. Jammer, dat we op dit glibberige pad niet
meer aandacht kunnen wijden aan de plantengroei boven ons. We zouden anders kunnen
genieten van de prachtige wit-rose bloemtrosse n van Derris Uliginosa (Areuj ki tongè rè t)
een klimmend e Leguminoseae, die verder landwaarts in zeer zeld en voorkomt.

Onze geplaveide weg loopt ten einde. We staan nu echter voor een vrij breed en
diep water, dat we volgens het kompas over moeten, als we 't doel onzer reis zullen
bereiken. Gelukkig ligt er een soo rt uitgeholde boomstam. Wel is hij tot over de helft met
water gevuld, maar onze kleeren behoeven we niet meer te spare n en wanneer een uwer
zoo goed wil zijn met deze bamboe de boot voort te duwen, terwijl twee anderen onderwijl
het water er uit trachten te scheppen, dan heb ik alle hoop, dat we zonder ongelukken den
overkant zullen bereiken. Ik zelf kan- me met dit werk niet bezighouden, aangezien ik moet
trachten een mooi exemplaar van Cryptocoryne ciliata, die hier bij menigte groeit en bloeit,
machti g te worden.

Ziezoo, de overtocht is gelukkig volbracht. Ik stel voor een oogenblik te rusten.
Laten we tevens van deze gelegenheid gebruik maken onze levendb arende Cryptocoryne wat
nader te beschouwen.

De plant behoort tot de familie der Araceae, die in Indië o.a. vertegenwoordi gd wordt
door de meer bekende Dieffenbachia's, Caladiums, de gekweekte Anthuriums, de Amorpho
phallus-soorten (Kembang bangkè), Colocasia's (Ta/es, Kempol) e. a. Het meerendeel dezer
planten kenmerkt zich door een bloeikolf, waaraan zooge naamde naakte bloemen, d. w. z.
dat de bloembekleedselen ontbreken, terwij l het geheel dikwij ls omgeven is door een bloei
scheede, die als lokmidd el dient voor de insecten, die bij de bestuiving een groote rol
spelen. Die bloeischeede valt ons bij Cryptocoryne (zie Fig.) door zijn eigenaardigen vorm
en kleur terstond op. De ondergrond is lichtgeel met bruine teekenin gen en strepen, de
rand is donkerbruinpaars, evenals de vreemddoe nde franjevormige aanhangselen. Aan het
verbreede . gedee lte vindt men een 20-35 cM. lange buis, die toegang geeft tot een wijdere
ruimte, waarin de kleine bloeikolf verborgen zit. Zooals op de plaat te zien is, wordt de
toegang tot de buis door de teekenin g duidelijk aangegeven, zoodat de insecten (welke?)
geen enkel oogenblik naar den ingang behoeven te zoeken.

Aan den bloeikolf vindt men boven mannelijke en daaronder in een ring de vrouwe
lijke bloempjes. Eigenaardig is de verlenging van den kolf boven het mannelijk deel. Zoo'n
verlenging komt weliswaar vaker voor, maar hier is die verlengde as vergroeid met het
onderste dee l der zooeven beschreven buis. De vruchtbeginsels zitten verborgen in een
deel van den bloembodem, dat na de bevruchtin g opzwe lt, waarschijnlijk (ik heb 't niet
kunnen waarnemen) van de bloemsteel loslaat en, daar het uit een sponsachtig weefse l
bestaat , drijvende blijft en zoodoende voor de verspr eidin g der soort zorgt. Is de spons
achtige wand eindelijk tot verrotting overgegaan, dan komen de vruchtjes vrij. Door den
vruchtwa nd is 't stenge ldee l onder de zaadlobb en, de zoogenaamde hypocoty/ reeds uitge-
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Fig. 5 .

1. Vruchten van Aegiceras rnajus (naar SCHIMPER).
a. Jonge vr ucht. b, c en d. Gesloten zaden in verschillende
stadien van ontwikkeli ng. e. De ki em komt te voorschijn .

I. Bij na rij pe vrucht, de vru chtwand ver wijd erd.
g . Volkomen ontw ikkeld.

groeid. Eindelijk barst deze wand verder open en uit het omhulsel komt geen zaad,
maar het pasgeboren plantje, dat zijn bladeren reeds heeft ontplooid en slechts een geschikt
plekje noodig heeft om wortel te schieten, te groeien en te bloeien en op zijn beurt voor
het nageslacht zorg te dragen.

De rust heeft ons goed gedaan en we gaan dus maar weer op stap. Zoo langzamer
hand naderen we de Mangrove. Pas op, struikel niet over de kniewortels van Bruguiera,
of over de kaarsrecht uit het slijk omhoog stekende ademwortels van Avicennia en Sonneratia.

Een ander gevaar dreigt van
boven. Breek zonder omhoog te
zien eens voorzichtig een takje van
het prachtig groene loof boven ons.
Een flinke straal melksap valt ter
stond omlaag. Zorg er voor dit sap
niet in de oogen te krijgen, het zou
een zeer pijnlijke ontsteking ver
oorzaken. Trouwens elk ontbloot
lichaamsdeel zwelt bij aanraking met
het sap weldra op en onder koorts
'verschijnselen vormen zich blaren,
die na enkele dagen hun vocht
ontlasten, zonder een litteeken achter
te laten. Het is een exemplaar van
Excoecaria Agallocha (Boeta-boeta,
m.; Blind your eyes, e.; Arb t e
aveuglant, fr. - Blindboom). Het
melksap wordt ook wel ais visch
bedwelm end middel aangewend.

Het dichte struikgewas aa n
onze linkerzijde vereischt nu een
nadere beschouwing. De dich te
twijgen zijn door een warnet va n
roode en groene draden aan e lkaa r
verbonden. Die draden behooren
aan een parasiet uit de familie der
Lauraceae: het is de bekende Cas
sytha filiformis. Zijn we door dit
warnet heengedrongen dan vallen
ons terstond de gekromde vruchten
van Aegiceras tnajus in het oog (zie Fig.). De ontkieming dezer vruchten vordert weer
onze volle aandacht, aangezien we hier weer een voorbeeld van Viviparie voor ons
hebb en. In tegenstelling met de andere levendb arende Mangrove-pl anten wordt hier de
vruchtwand door de zich ontwikkelende kiem eerst doorbrok en, wanneer de vruchten
zijn afgevallen. Maken we den vruchtwand open, dan zien we, dat de zaadlobben door een
soo rt muts omgeven zijn. Deze muts is de dunn e zaadhu id, die aan de onderzijde gedragen
wordt door een dunn e steel, die in den vruchtbodem overgaat en die niets anders is dan
een verlengstuk van de Placenta. Verder valt ons terstond op, dat de hypocotyl in verhouding
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tot de zaadlobb en zeer sterk is ontwikkeld. Spoedig breekt
dit stengeldeel door de dunne zaadhuid . De vergrooting der
vruchtwand houdt echter gelijken tred met die van de hypoco
tyl. Is eindelijk de vrucht afgevallen dan wordt ook de
vruchtwand doorbrok en en aan het ondereinde der liypocotyl
ontwikkelen zich wortels, die terstond. in den si ijkerigen
bodem drin gen en voor den aanvoer van sappen, dienstig
voor den verderen groei, zorgdra gen.

De Bruguiera- en Rhizophora-eccnien, waarvan ons
thans de beschrijving nog rest, gaan nog een stapje verder.
Hier toch wordt niet enkel de zaadhuid, maar ook de vrucht
wand reeds door de zich snel ontwikkelende kiem doorbroken.
Reeds in 't vroegste stadium van de ontwikkeling der vrucht
dringt de hypocotyl naar buiten.

Bij deze planten neemt men na de be
vruchting een sterke breedtegroei van 't vrucht
beginsel waar. In 't eerst bepaalt de groei der
kiem zich tot een sterke ontwikkeling van de
zaadlobben, doch spoedig houdt deze groei op
en de dunn e, spitse hypocotyl, die tot nu toe
tusschen de zaadlobben verborgen bleef, neemt
snel in lengte en dikte toe, doorbreekt zaadhuid
en vruchtwand en komt zoo in 't vrije. De voor
de ontwikkeling hiervan noodige voedin gsstoffen
worden door de zaadlobben, die hier een soort
zuigorgaan vormen, aan de moederplant ont
nomen. De groe i van de hypocotyl vindt dan ook
plaats onder de zaadlobben en niet aan het uiteind e.
Dit wordt steeds verder naar buiten geschoven.

Wat gebeurt er nu na 't afvallen der jonge
kiemplant ? Bij Bruguiera valt de kiemplant,
nog gekroond door den vruchtwand, bij wind
stilte loodrecht naar bened en, temeer daar de
hypocoty l aan 't ondereinde eenigszins verdikt is.
Ze valt bij ebbe diep genoeg in den modder om aan de
terugkeerende vloed weerstand te kunnen bieden. Is echter
't water te diep, dan komt ze weer bovendrijven en wordt
dikwijls mee naar zee gesleept, waar 't nu verder van de
stroomrichting alhangt, of ze ooit een geschikte groeiplaats
zal vinden.

Bij Rhizopltora scheidt 't pluimpje in de kiemplant
zich van .het vruchtomhulsel, dat aan den boom hangen blijft
en verdroogt. Bij Bruguiera ontstaat in normale gevallen
steeds aan de hypocotyl een hoofdwortel, bij Rhizophora
gaat deze steeds te niet en ontwikkelt zich een eind boven
het afstervende deel een krans van zijwortels. Een eind hooger
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. ontstaat ee n vo lge nde kran s, d it herhaalt zich meerdere malen en zoo ontstaat het eigenaardi g
ste ltwo rte lsys tee m, waardoor de boom zic h reeds va n verre kenmerkt.

W e zijn nu door de Man grove heen en op een zandig gedeelte van het strand gekomen,
waar w e nog enke le typisc he strandbewoners onder de planten opmerken . Ik noem U
slec hts B arringtonia speciosa (Boetoe n, j. m. s.) met zijn eigenaardige breed ' pyramidaal ,
sto mp vier hoekige vruchten, Calop /zy llum ln ophyllu m (Njamploeng) met zijn prachtige heerlijk
riekende bl oemtrossen , Hibiscus tiliacius (Waroe laoet), Spinifex waarvan de stekelige
vru cht en met den wind zoo vroo lijk voor U uit huppe len en fpomoea Pes Caprae, een
Convolvulaceae, die op zu lke zandige strand gedeelten steeds in overvloed te vind en is .

Voor heden is het echte r genoeg. Wanneer, wat ik hoop, het tochtj e int ere ssant
ge noeg geweest is, om U de ve rmoeid he id spoedig te doen vergeten, dan twijfel ik er niet
aa n, of ge zult me ee n vo lge nden keer we er ve rgeze llen . Er is aan 't strand en in de
Man grove nog zoovee l interessants op te merken, dat een tw eede tocht de moeit e w el
loonen za l.

Serang, 28 Mei 1915.

KOR T E ZW ERFT OCHT =HERINNERINGEN.

v. W.

Door verschillende oorzaken - waarsch ijnlijk alle aan eigen schu ld te wijt en b.v. het
niet opgegeven van veranderd adres bij herhaalde overplaatsing - ontvang ik De Tropische
N atuur niet gerege ld.

In de Oct. - -Nov.- Dec. aflever ing, die me wè l bereikte, doet de Redactie een beroep
op be tere sa menwerking der leden ; en de Redactie heeft ge lijk . Een vereeni gin g als de
Ned.-Ind. Nat. -Hist. heeft a llee n reden va n bestaan als de leden liefh ebbers en bew onderaars
va n de Ind . natuur nau wer tot elkaar worden gebracht en dat kan als ieder z'n best doet
het we inige of ve le dat hij weet of leert onder de oogen te brengen van medeled en .

Van mijn kant kan ik moeilijk ee n onderwerp bepaald in stud ie nemen, maar wat ik
- va n het vele waarvoor ik iets voe l in onze natuurweelderige omgeving - zag en opme rkte,
w il ik graag in de mij niet anders mogelijk dan populaire vorm me edeelen .

Maar . .. . ' k leef ee n beetje op m'n herinneri ngen, op de heerlijke dagen zw ervende
doorge bracht in de bossche n van Sumatra en Borneo.

Ja, voo ra l Borneo, waar de betrekking va n d.d . Controleur bij het vele reizen - du s
zo nde r de beslommeringen die een troepenafdeeling op marsch altijd met zich br engt 
nog wel ee ns gelegen he id biedt een en ander in de natuur op te merken ook zonder dat
da t men .zich deskundi ge voe lt.

Mij ee n oogenb lik in di e herinn erin gen verdiepende vraag ik allereerst belan gst ellin g
voor een ve rschijnse l, da t zeker ied er, die in een pr auw niet al te ver van de monding op
ee n onzer groo te Indisch e riviere n voer, waarnam n. I. het uit de diepte ops tijge n van
ge luide n, di e ons als kort e vo lle of lan g gerekte orgeltonen b ijzonder treffen.

SCHWANER, de koe ne ee rs te groote Borneo reiziger zegt er van in deel I van z' n
"Beschrijvingen van het stroomgebied van de Barito":

" Ik ka n niet nalat en ee n eve n merkwaardig als aantrekke lijk ve rschijnse l aa n te halen ,
"da t in de uitm on din gsarmen der riv ie ren dikwerf waargen omen kan w orden, n.1. het eige n
"aardig ge luid door het wate r voortgebracht. Deze ' s irenenzang komt uit de di epte voort,
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