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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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hebben ingezameld. Het was een kokervrucht, kleiner, doch overigens wel wat gelijkende
<lp di e van Strophantus caudatus, een klimmende heester met kokervruchten van ongeveer
.25 cM. len gte. De zad en van Strophanius (Fi g. 78) zijn aan boven- en onderkant van een
haarkuif voo rzien. De bovenste is veel gro oter dan de onderste en gesteeld. Ook deze
plant beh oort tot dez elfd e famili e als de twee vorige.

T ot famili e der Gesneriaceae behooren Trichosporum (Aeschynanthus) ' radicans en
Trichosporum albidum, wa arvan de zaden respectievelijk in Fig. 79 en 80 zijn afgebeeld.
Trichosporum beteekent plant met behaarde zaden. Zooals men ziet is de benaming zeer
juist. Het zijn epi phyte n, di e in de lagere heuvel- en bergstreken vrij veel worden aange
tr offen. Te Batavia worden ze do or Inlandsche orchideënventers wel eens ter verkoop aan
geboden. De lan ge, dunne vruchten lijken wel wat op vanillestokjes, maar zijn geel van
kleu r. De zad en van eerstgenoemde soort bestaan uit een geel gedeelte, waarin de kiem
besloten ligt en ee n gemakkelijk da arvan loslatend wit kiem propje. Op dergelijke kiem
propj es zijn de mieren dikwijls verzot. Het zou dan ook zeer goed mogelijk zijn , dat de
zaden door de mier en vervoe rd worden op dezelfde wijze als door Dr. DOCTERS VAN LEEUWEN
indert ijd be schreven w erd ' voor de zaden van Dischidia Iëafttesiana. Wanneer dit het geval
is, zo ude n we hier met tw ee verspreid ings inr ichtingen te doen hebben , want ontegenzeggelijk
d ragen de lange har en aan weerszijden van het zaad eveneens tot de verspreiding bij. *)

De tweede soort (Trichosporum albidutn) draagt aan de onderzijde één lang haar,
aan de bovenzijde ee n bosj e haarpluis.

Clematis Leschenaultiana, waarvan het zaad in Fig. 81 werd afgebeeld , behoort tot de
fami lie der Ranunculaceae. Evenals bij Clematis paniculata, de bekende sierplant uit onze
tuinen is hier de vrucht door een lange, langharige stijl gekroo nd. Ook de opperhuid der
dopvruc htjes is van lan ge haren voorzien . De laatste soort komt hier enke l gekweekt voor

. .e n is afko mstig uit Japan. De eerste komt hier in de bergstreken vrij veelvuldig voor.
Het is ee n klim plan t, die ee n hoogte van 15 M. kan bereik en.

Ook verschill ende grassoorten kenmerken zich do or het bezit van haarpluis. Als
voorbee ld nemen we de vruchten van Imp erata arundinacea (A lang-alang) Fig. 82 het
be kende, als onkruid gevreesde, niet gemakkelijk uit te roeien gras. De plant is n.1. in het
bezi t va n ee n wortelstok , di e niet gem akkelijk te verw ijde ren is en telkens weer jonge
s pru ite n voo rtbre ng t. T och is de plant niet geheel waardeloos. De jonge spruiten zijn
een goed veevoeder, de oude re blad en worden als dakbedekkin g en als vulmateriaal gebruikt,
terwijl de rhi zom en door den Inlander a ls middel tegen bla assteen worden aangewend . De
lange samengeste lde aa r bestaat uit ee nbloe mige aartj es. De vruchtjes blijven lang gekroond
door den tw eespleti gen s tempe l en zijn gehuld in lan ge zijdeachtige haren , die voor de

verspreiding zo rg dragen.
In de moerassen van West-Java vindt men , op sommige plaatsen zeer veelvuldig,

de Typha javanica (Asiwoeng radjah mantri). De plant draagt boven elkaar twee cilindrische
bloeiko lve n, de boven st e draagt mannelijke, de onderste vr ouwelijke bl oem en. In het ge
teekende exe mplaa r (Fi g. 83) is de mannelijke blo eikolf weggelaten. De vruchtsteel is hier
me t lan ge har en bedekt; oo k de bloembekleedselen zijn haarachti g (Fig. 84). De verdroogde
stij l blijft nog lan g op de vrucht zitten. De zeer lichte vruchtjes worden vrij ver met
de n wind med egevoerd.

Voor de voll edi gh eid van deze rubriek maken we ten slotte nog melding van eenige
be ke nde ve ze lplanten.

*) Deze beschrijving is groo tendeels overgeno men uit een Opstel van den Heer BACKER in Jaargang
I van dit tiid sch rift, ge tite ld : Een interessante Epiphyt,
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Calotropis gigantea ( Widoerie) behoorende tot de familie der Asclepiadaceae is een
kleine, bocmachtige heester- met vreemd gevormde purp erviolette bloemen. - In lagere -berg
streken en in de vlakte, vooral aan het zandige zeestrand komt hij zeer veel voor. Ook
wordt hij hier en daar gekweekt. D.e vrucht (Fig. 85) is een korte, dikke, opgeblazen, sp its
toeloopende kokervrucht, die talrijke platt e met een zijdeachtig pluis gekroonde zaden
bevat (Fig. 87). Dikwijls heeft men reeds bepro efd de haren als weefmateriaal te bezigen.
De zwakke vezel (Fig. 89) schijnt daarvoor echter minder geschikt, beter schijnt hij te
voldoen als vulmateriaal voor matrassen. Toch heeft men, volgens VAN G ORKOM'S Oost
Indische Cultures op de vezeltentoonstelling te Soerabaia in 1911 uit de hand vervaardigde
weefsels kunnen bewonderen, gemaakt van plantenzijd e (badoeri) vermengd met katoen.

Vanzelf komen we zoo terecht bij de vezelleverende plant bij uitnemendheid, de
katoen. Ze is een der oudste cultuurplanten en volgens sommigen uit China, volgens ande ren
uit Britsch-Indi ë of Egypte afkomstig. Een groot aantal soorten of varieteiten worden
tegenwoordig gevonden. Ze behoort tot de familie der Malvaceae en wel tot het geslacht

Veze l van Widoeri. Vezel van de Katoen.

~.
~ .

Vezel van de Kapok.

Gossypium. 't Is een struik tot boomachti ge heester , die over 't algemeen geen al te hooge
eischen aan den grond stelt; als men echter va'! de cultuur goede resultaten verwacht, dan
zijn een goede grondgesteldheid, tamelijk veel regen in de eerste groeiperiode en in de
tijd van vruchtzetttn g en rijping droog weer vereischten. De plant krijgt een 3-5-hokkige hok
verdeelend openspringende doosvrucht (Fig. 87), waaronder 3 blijvende, breede, hartvormige
schutbladen, een zoogenaamde bijkelk, die bij veel Malvaceëen wordt aangetroffe n. Bij 't
openspringen der vruchten puilt een wollige, soms bruinachtig gekleurde massa naar buiten .
Dit is de zoogenaamde stapel (Ioeloeb) bestaand e uit wollige aanhangse ls van de zaadhuid.
De zaden (Fig. 88) zitten in het wollige vlokkige omhulsel weggedoken. De vezel (Fig. 90)
bestaat uit een min of meer gedraa ide, platte, holle band . De opperv lakte is bedekt met
een dun laagje vetachtige stof, die haar elastisch en ster ker en beter geschikt om te spinnen
maakt. Ze bezit dan ook voortreffe lijke eigenschappen als spinvezel. .

Ten slotte wijzen we nog even op de Kapok of Randoe (Eriodendron anfractuosum),
behoorende tot dezelde familie. De vrucht bestaat uit een langwerpige, onvolkomen vijfhokkige
doosvrucht. De vruchtbladen springen langs de middennerf open, de tussc henschotten laten
van de klepp en los en blijven aan de centrale zuil bevestigd. Na 't openspringen vertoont
zich een wollige massa, bestaand e uit lange haren, die aan den vruchtwand bevestigd zijn.
Bij volkomen rijpheid laten de haren los en liggen de zaden volkomen vrij er in. De
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haren bestaan uit in de lengte gegroe ide endoscarp-cellen. ' t Zijn ronde , holle buizen met
een vrij stevigen wand en ruime opening (Fig. 91) De onsterke buis is moeielijk te ver
spinnen. Ze bezit echter een groo t drijfvermogen door de belangrijke hoeveelheid lucht, die
zich in de buisjes bevindt. Volgens DE MAZURE draagt de kapok 32-maal haar eigen gewicht
(drijfvermogen kurk = 5). Vandaar dat ze tegenwoordi g b.v. wordt aangewend als vulsel
voor reddingsboeien . Zooals ieder weet wordt de vezel ook veelvuldi g als vulstof voor
matrassen gebez igd. Toch worden tegenwoordig ook al spinsels van kapok vervaardigd.
De zaden bevatten nog 20 "l« vet, dat door persing er uit gehaald wordt. De Perskoek,
de. zoogenaamde Kapok-boengkil wordt als mestst of gebruikt. 't Blad is een geneesmiddel
bij buikaandoeningen.

v. W.

OVER DE QNTKIEMING VAN DE ZADEN VAN ENKELE
JA V AA î\SCHE LOR ANTHACEAE.

Mededeeli ng van Dr. W. DOCTERS VAN LEEUWEN en Mevr. DOCTERS VAN LEEUWEN - REYNVAAN
\aa n de Koninklijke Akademie van Wetenschappen t e Amsterdam.

Over de javaansetie Loranthaceae zijn slechts enkele onderzoekingen geplubliceerd en
deze handelen dan nog hoofdzakelijk over ' t leven van de volwasse n planten.

De Heer en Mevr. DOCTERS VAN LEEUWEN hebb en dan ook verdienstelijk werk
geleverd, door die ontkieming te bestudeere n en 't result aat van dat onderzoe k te publi
ceeren . Ook voor onze lezers is die pub licatie van belang. Ik kan dus niet beter doen
dan een en ander uit hun mededeeling te resumeeren.

"Zooals bekend is zijn de vruchten of beter schijnvruchten van de Loranthu s- sooiuuv
éénzadig, De vruchtwand is sappig en bevat veel suiker. De zaadwand is zeer dun en
omgeven door een dikkere of dun nere laag slijm, die bij enkele soorten zeer kleverig is,
b.v. bij Loranthus pentandrus . Binnen de zaadhuid ligt het kiemwit en in de lengteas
hiervan bevindt zich de groen gekleurde kiem. Deze kiem bes taat uit een hypocotyl en
twee kleine, dunne zaad lobben.

Het is niet altijd gemakkelijk om een voldoenden voorraa d rijpe vruchten te ver
zamelen. Verschillende vogels zijn zeer verzot op de vruchten en zoeken deze vooral in
de vroege morgenuren . Bovendie n eten zij de zaden, voordat ze geheel rijp zijn. Door
afsluiting van de planten, of door de vruchten te verza melen van planten, die sterk bezet
waren met de groote roode, zeer bijtlustige boommieren, de Oecophyla smaragdina EM.,
die blijkbaar doo r de vogels vermede n worden, slaagden wij er in een voldoende hoeveel
heid vruchten bijeen te krijgen.

De eerste indruk, dien men van de ontkieming der verschillende Loranthus- socne«
krijgt, is, dat deze zeer versc hillend bij de verschillende soorten verloopt. Maar het onder
zoek' leerde, dat dit slechts schijnbaar was."

Schrijvers behandelen dan achtereenvolgens twee Viscum en negen Loranthus-sconen.
De kleine verschillen in de ontkieming zijn voor onze lezers van minder belang. Ik zal
dus slechts meedeelen, wat schrijvers bij Viscum articulatum L. en Loranthu s pentandrus L.,
twee veel voorkomende soorten , · hebb en waar genomen.
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