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Voor deze plant hebben w e van de heele tjerita's a lleen maar te maken met deze
3 gevallen :

a. bI. volkom en du bb elgevind, b. bladeren dubbel 2-t alli g en c. ande rs .
De bladeren zijn handvormi g, du s c. is 't ware.
We worden verwezen naar 3.

3. Ranken ontbreke n, du s 24 opgezocht.
24. Geen losd rijvende waterplanten , alzoo naar 39.
39. Sporep lanten? Geen spra ke van, dus naar 40 en 4 l.
41. Twee rijen van 3 bloem bekl eed sels? . Neen!
Dan naar 42. Bloemen in hoofdj es? Neen , in tross en .
43. Ook hier kiezen we "niet a ldus" .
44. Kelk en bloemkroon zijn duidelijk van elkaa r te ondersche ide n, alzoo naar 45.
45. De helmdraden zijn niet tot een buis vergroeid met zittende helmkn oppen dus

naar 46. .

46. Kroonb laden vrij van elkaa r !
47. Melksap heeft de plant niet ; naar 48 du s.
48. Door den stand der bloembladen en dien der meeld rade n, kan men de bloem

maar op één mani er in tw ee equiva len te deelen verdeelen . Alzoo zygomorf.
49. Het vruchtbegin sel is bovenstandi g en niet onduide lijk oo k !
50. Vier vrije kro onbladen . Bloemen ongespoord. Da t komt uit.
51. Hier aarze len we geen oogenb lik en gaa n naar 53.
53. Boom en ? 1 vruc htba re meeldraad ? Niet aldus.
54. Hier de keus gedaan tussch en Cruciferae en Capparidaceae. De ee rste hebben

ee n tussch enschot in de vrucht, de tw eed e niet.
Ge besluit du s tot de Capparida ceae.

We zoeken a lzoo bI. 58 op.
1. De keu s is zeer gema kkelijk. Bij 2 verder gelezen,
2. 6 meeld rad en en gee n ID.
3 . De steelv ormi ge bloembod em draagt èn de stampe r en de meeldraden.
Een tweed e mijlpaal is bereikt en we zoe ken op Gyttandropsis op bI. 60.
De centimeter ter hand gen om en . De kroonbladen nagemeten , de stamperdrager

eveneens. Nog eens goed overgelezen, wat er van de bladeren gezegd wordt!
Er is geen twijfe l meer aan; ge hebt te. doen met G. speciosa.
Nu' dames en heer en , 't wordt tijd om op te sta ppen !
[k groe t U!

H. SCHROO JR.

KORTE ZWERFTOCHT=HERINNERINGEN.

Herinnerin gen laten ons vlu g reiz en; we bevinden ons nu a[ weer in het hartj e va n
Sumatra en daar ste l ik den lezers maar dadelijk voo r : 2 moesan gs, bij de meesten onze r
wel bekend.

T e Padang Sidempoean hadden ze me door hun geschreeuw al enkele nachten uit
den slaap gehouden, tot dat ik ze op een goe ien avond in een klapperboom meende te
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hooren vlak naast het huis. Dad elijk met m 'n jachtgew eer er op uit ; bij heldere maan za g
ik boven in de b la ren wat bew egen , lost e ee n sc ho t en zag tot m'n niet geringe verba zing
twee moesangs in plaat s va n éé n met ee n zwar e pl of op het zinken dak van het kippenhok
rollen. Hadden ze - ee n mannetj e en ee n vrouwtje - deze noodl ott ige plaats uit gek oz en
om aan de ste m d er liefd e ge hoor te geve n ?

Arme moesan gs !
't Vreem d e va n ' t geval was echte r, dat ik hier te doen had met 2 ge hee l ve rschil

lende soorte n .

Dr. JENTI NK, d e helaas kort daarn a
overleden Directeur va n 's Rijk s Mu seum
van Natu urlijke his torie te Leiden, w ien
ik bij ee nige andere die re nfoto's de h ier ge
reproducee rde toezond; sc hreef ·me : " Met
" groote belan gst ellin g heb ik nev en gaande
"f oto's bestudee rd . Voo ra l trof me d e merk
"w aard ige onderbre king va n ve rmoedelijk
" liefde' s spel tussche n de 2 moessan gs,
"die b uitengewoon dui delijk en makkelijk
" te de te rminee re n zijn. De rechtsche is
-Paradcxurus hermaphroditus, de linksch e
"P. leucomystax , tw ee goed te onder
"kennen soorte n. Ik ge loof niet dat iets
"d ergelijks oo it ge co ns ta tee rd is : zeer
"verklaa rbaar in opgesloten toestand , maar
"zeer merk waard ig in de vrije natuur. " *)

W e gaan nu va n Pa dan g Sidern
poean verder het binnenland in , naar de
gre nze n van de toenmaal s nog onafhan
ke lijke Bataklanden . Niet ver va n S i
Boe hoean op ee n 60 pa a l van P ad an g S i
dempoean passeeren w e ee n ona fzie nba re
zich 18 paal ver uitstrekkende a lang-alang
vlakte, waaro p een vierta l vri j go ed be 
waard ge b leven klein e Hindoe-tempeltjes met hun roode bakstee nen en marq uan te lijnen
scherp tegen de n hel der en midda gh em el afste ke n. Hier op de ze vlakte zw erven groote kudden
wilde karbou w en **) ro nd en zoo nu en dan gebru ikt een tr oep olifante n de steenen
te rrassen vóór d e Hin doe-tempels, waar be eld en ve rminkt en te gen den gro nd gesmeten zijn ,
als spee lp laats .

Merkwaardi g is het , hoe d e tr opische natuur zich zelfs op deze eentoni ge alang-alang
ve lden niet verlooche nt. Boven op de Hindoe-tempels zijn man sdikke boom en gegroeid,
met de worte ls tussch en d e voegen der s tee ne n ge d ron gen en waarvan de kruinen lustig
in d en wind heen en w eer wuiven.

* ) Paradoxurus hermaphroditus, het vrouwtje, is de gewo ne grijze moesan g.
Paradoxurus leucotnystax, het mann etje, is mooi zwa rtbruin va n kleur met een witte staartpunt

en is vee l zeldza mer dan P. hermaphroditus.
**) Feitelijk zijn het sin ds lan ge jaren ve rw ilde rde kar bou wen, die zich s te rk hebben ve rmenigvuldigd.
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Ongeveer een dagmarsch voorbij de tempels zagen we in het bosch - dicht bij een
gehuchtje - Kotta Radja - aan enkele uitwerpselen, dat er tapirs in de nabijheid waren.
Spoedi g was 't spoor op den vochtigen .bodem gevonden en nog denzelfd en voormiddag
hadden we 'tgeluk in een nauwe rivierboc ht tusschen dicht struikgewas een moeder tapir
met haar jong op te jagen. .Ze stormden beide den lagen rivieroever af in het water van 't
small e ondiepe stroompje; de moeder in haar razende vaart kon den tegen over liggend en steilen
oever beklimmen , het jong deed daartoe vergeefsche pogingen en de zucht tot zelfbehoud
sprak bij de oude tapir sterker dan de moederliefde; we hebben haar niet weer gezien
terwijl het jong spoedig werd gegrepen.

Reeds 2 dagen daarna liet het zich, hoe schuw de tapir in ' t wild ook is, aanhalen
en streelen. Naar Pad ang Sidemp oean heb ik het helaas niet kunnen brengen.

's Nachts ging op onverklaarbare wijze de deur van z'n geïmpr oviseerde stal open
en de jonge tapir - zich waarschi jnlijk z'n vrijheid en moeder herinnerend - vluchtt e de

kampong in, maar bracht het niet ver ;
hulpel oos zonder moederl ijk geleide
kroop het beestje onder de kolong van.
een Bataksche woning. De eigenaar
hoorde geritsel, ging met z'n geweer.
naar buiten en denkende een mooie ge-.
legenh eid te hebben eens een tijger van
kant te maken , schoot ie m'n arme
tapir dood.

Z'n vergissin g was overigens niet
heelemaal onverklaarbaar, voora l in het
donker. De jonge tapir heeft over zijn

. mooie glanzend zwarte behaard e huid
witte strepen en blokjes en ofschoon vrij
plomp van vorm met weinig ontwik
kelde slurf, is hij op het oog een aan
trekkelijk beest.

Vóór z'n plechtige begrafenis
Jon ge Sum atra T api r. . genoot hij nu de sombere eer van te

worde gekiekt.
i Van den tapir naar den olifant - een andere dikhuid dus - is geen groote sprong.

Laat ik zeggen dat herhaalde ontmoetingen met den Sumatraansehen olifant voor mij tot
de meest interessante Indische zwerftocht herinn eringen behooren.

Hoewel het kleineeren en minder belangwekkend maken van eigen land en koloniën
den Holland er als 't ware in 't bloed zit, is het toch wel opmerkelijk, dat zelfs in Indië
menschen worden aangetroffen, die met het voorkomen van olifanten op Sumatra onbekend
zijn en het, als 't hun verteld wordt , maar half gelooven. 't Is alsof uitsluit end olifant en
Africa begrippen zijn, die bij elkaar hooren. En toch, den ongeloovigen zij verzekerd , dat
ze ook op Sumatra in kudde n van 30, 50 ja zelfs 80 bij duizenden rondzwerven. Zelf
ontmoette ik ze in de Zuidelijke Bataklanden o.a. in de oeverstreken van de Batang Gadis
waar ze, terw ijl ik zelf in een boom vrij wel voor ' t oog zat verborgen, kalm langs me heen
trokken; zeker meer dan 70 stuks, waarond er babi es. niet grooter dan een kleine koe. Ik
herinner me niet ooit onder den indruk te zijn gekomen van een machti ger schouwspel dan
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de tocht van deze half voorwereldlijke reuzen door een tropisch oerbosch in de volkomen
vrijheid van hun eigen geboo rte- en vaderland.

De Inlander die zoo betrekkelijk weinig weet of zich rekenschap geeft van 't geen
hem in de natuu r .omringt, houdt er orritrent olifanten ook al zonderlinge begripp en op na.
Toen ik op een midda g met Batakkers, na lang het spoor van een kudde te zijn gevolgd,
even ging rusten en het in de verte plotseling vrij sterk doriderde, bezwoeren de heeren
me toch gauw hun voorbeeld om in een .boom te kruipen te: volgen, want het gebrul van
een grooten olifant - i. c. de donder n. b. - bewees, dat er één de kudd e had verlaten om
,ons op te zoeken.

Een ander vertelde weer dat je bij ontmoeting met een olifant maar op een heuvel
helling had te gaan staan, want klimmen kunnen ze niet. Louter Bataksche fantasie , want
je moet ze zien klauteren tegen de steilste helling op.

Een bij Europea nen geliefkoosde meening is, dat er behalve kudden, z.g. so litairs
rondloope n, die dan uit de kudde zouden zijn gestooten. Ja, solitairs zijn er, maar
dat het verstootelingen zijn, neem ik maar zoo niet aan. In dezelfde Batang Gad is-s tree k
bestond indertijd over de dicht begroeide heuveltjes langs den linker rivieroever een veel
betreden olifanten pad ; het toonde maar één spoor en de reusachtige voetzolen hadden
diepe kuilen in den grond gemaakt. 't Was duidelijk, dat slechts een zelfde beest telkens
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van 't pad gebruik maakte, dat leidde van 't gebergte naar de plaats waar de ~oo stra ks
besproken kudde zich zeer veelophield.

En nu vertelde me Dja Goeroe, een Batakker en hartstochtelijk jager, iemand die
wèl wat van olifanten afwist, dat een reusachtige olifant bij gerege lde tusschen poozen
het pad volgde en dan na enkele dagen terugkeerde naar z'n eenzame bergstreken. De
meening van dezen eenvoudigen Inland er dat de kolossus op z'n tijd een gezellig herders
uurtj e doorbracht in de kudde leek me lang niet verwerpelijk.

In plaats van te zijn uitgestooten is 't niet onmogelijk, dat de bezadigde olifant familie
vader van al de jolige drukt e, die er vooral 's nachts in de kudde heerscht, niet veel moet
hebben, de zorgen voor 't kroost aan moeder
de vrouw over laat en zich vrijwillig terugtrekt,
om zoo nu en dan in z'n eenzaam bestaan wat
afwisseling te brengen door zich "e n familie"
op te houden. Daar komt bij! dat ik in de groote
kudd e waarva n zoo straks sprake was, geen
enkel volwasse n mannetje met flinke tand en
zag. Dit zal ook al weer tot de meening hebben
bijgedragen, dat de Sumatraansche olifant geen
goed ontwikkelde slagtanden heeft, zooals me
onlangs werd verteld door iemand, die wel een
kudd e maar nooit een solitair had gezien. De
waarheid is, dat vrouwtjes zeer kleine tanden
hebben enkele decimete rs lang en die niet
verder dan een vingerlengte uit den bek te
voorschijn komen.

Bijgaande foto laat een groote zware
bul olifant zien, door mij geschoten in het
eenza me woeste bergland der Orang Loeboe op
de grenzen van Padang Lawas en Groot
Mandeling (Tapanoeli). In den letter lijken zin
van het woord was hij geen solitair, want met
een makker even groot als hij zelf zwierf hij,
zoo vertelde een Orang Loeboe, al jaren in
deze streek rond. Met z'n tweeën zag ik de
reuzen tegen zonsondergang uit een boschrand
komen, terwijl ze al maar door kalm voort
stappend met den slurf bosjes alangalang uit
den grond trokken om die dan over den rug uit te strooien, blijkbaar om zich lastige
insecten van 't lijf te houden. Toen ik ze gebukt en gedekt door het lan ge gras tot op
ongevee r 75 M. was genaderd, 'verdween ~d e eene achter een terreinpl ooi ; de andere
maakte het door één schot in de slaa pstreek heel kort ; binnen weinige seconden lag hij
levenloos op den grond.

De foto geeft een ietwat anderen kijk op een olifant dan we gewoonlijk in onze ge
illustreerde bladen zien; de dikke zware huidp looien komen goed uit, terwijl blijkbaar z'n
staart, die van onderen in een behoorlijk kwastje dient te eindigen, eens gevoelig in de
verdrukking zat.
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De andere foto laat de twee gadings - slagtanden - zien, waarvan de eene merk- ·
waardig is doordat hij over z'n heele lengte is gedraaid en- daardo or een plooi vertoont.

Bovendien bevatte het holle, van binnen kegelvormige bovendeel, dat in normale
omstandigheden is opgevuld met een weeke massa, een massieve ivoorcylinder, die maar
op enkele punten aan den binnenwand zat vastgehecht.

Een abnormaliteit dus.
De gadings zaten tot aan het donkere deel in de kopbeenderen.
Is er onder de lezers van De Tropische Natuur iemand die, wat het "uitstooten"

betreft, andere ervaringen heeft dan hierboven meegedeeld, ondergeteekende houdt zich
bijzonder aanbevolen.

Fort de Koek, 23 Maart 1915.
P. TE WECHEL,

Kapt. Inj.

EEN EN ANDER OVER DE VERSPREIDING VAN
VRUCHTEN EN ZADEN.

In . den tweeden jaargang van dit tijdschrift publiceerde ik onder bovenstaanden titel
enkele opste llen, waarin de verspreiding van vrucht en en zaden door de plant zelf en
gedee ltelijk de ' verspreiding door den wind werd behandeld.

Door een verblijf van anderhalf jaar in Europa, waar 't mij aan studiemateriaal ontbrak,
was ik niet in de gelegenheid deze opstellen te vervolgen. Toch is het onderwerp nog
geenszins uitgeput. De behandeling van enkele zaden, die door den wind worden verspreid,
alsmede de verspreiding door menschen en dieren en die door water blijven nog ter
besp reking over.

Nu ik in de gelegenheid ben weer studi emateriaal te verzamelen, hoop ik met nog
enkele opstellen het onderwerp te vervolgen.

In de laatste afl evering van den 2den jaargan g werd het haarplu is van enkele
Composieten bespr oken. Ook echter bij andere plantenfamilies komen zulke harige aan
hangse len voor.

W rightia javanica (W. pubeseens BLuME), Bintaos of Mëntaos, j. S. , is een lage kromme
boom met kort en dicht fluweelachtig behaard e bladeren. In Mei en juni, de vruchttijd, is
de boom dadelijk te herkennen aan de lange spoelvormige openspringende vruchten, ongeveer
een vinger dik, waaru it de talrijke met een lange .haarkuif voorziene zaden (Fig. 76) te
voorschijn komen. De vruchten hangen in groot aantal aan dunne twijgen. Wanneer de
zaden goed rijp zijn, ziet men met eiken windstoot eenige het beschuttende omhulsel verlaten,
waarna ze vrij . lang zwevende blijven. De plant behoort tot de familie der Apocynaceae,
evenals de nu volgende Nerium odorum (Oleander). Deze giftige heester wordt nog al
vaak om de mooie bloemtrossen in de tuinen der. Europeanen aangeplant. Voor zoover
bekend wordt ze in 't 'wild niet aangetroffen. Haar vaderland is Voor-Indië. Ook hier zijn
de zaden van haarpluis voorzien (Fig. 77). Tot dezelde familie behoort ook nog de Plumiera
acutifo lia (Kembodja), die zeer algemeen, vooral op Inlandsch e begraafplaatsen om de wel
riekende bloemen wordt aangeplant. In KOORD ERS en VALETON, de boomsoorten van java,
deel I wordt gezegd, dat de plant rijkelijk bloeit, doch voor zoover hun bekend is, op
java geen vruchten voortbrengt. Toch herinn er ik mij eenige jaren geleden een vrucht te
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