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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 verspinnen. Ze bezit echter een groo t drijfvermogen door de belangrijke hoeveelheid lucht, die
zich in de buisjes bevindt. Volgens DE MAZURE draagt de kap ok 32-maal haar eigen gewicht
(drijfvermogen kurk = 5). Vand aar dat ze tegenw oordi g b.v. wordt aangewend als vuls el
voor reddingsboeien . Zooals ieder weet wordt de vezel ook veelvuldi g als vulstof voor
matrassen gebez igd. T och worden tegenwoordig ook al spinsels van kapok vervaardigd.
De zaden bevatten nog 20 "l« vet, dat door persin g er uit gehaald wordt. De Perskoek,
de. zoogenaamde Kapok-boengkil wordt als mestst of gebruikt. 't Blad is een geneesmiddel
bij buikaandoeningen.

v. W.
OV ER D E QNTKI EMING VAN DE ZADEN VAN ENKELE
JA V AA î\SCHE LOR ANTHACEA E.
Mede d eeli ng va n Dr. W. DOCT ERS VAN LE EUWEN en Mevr. DOCTERS VAN LEEUWEN - R EYNVAAN
\ a a n d e Koninklijke Akademie van Wetenschappen t e Amsterdam .

Over de javaansetie Loranthaceae zijn slechts enkele onderzoekingen ge plubliceerd en
deze handelen da n nog hoofdzakelijk over ' t leven van de volwasse n planten.
De Heer en Mevr. DOCTERS VAN LEEUWEN hebb en dan ook verdie nstelijk werk
gel everd, door die ontkieming te bestudeere n en 't result aat van dat onderzoe k te publiceeren . Ook voor onze lezers is die pub licatie van belang. Ik kan dus niet beter doen
dan een en ander uit hun mededeelin g te res umeeren.
"Zooals bekend is zijn de vruchten of beter schijnvruchten van de Loranthu s- sooiuuv
éénzadig, De vruchtwand is sa ppig en beva t vee l suiker. De zaadwand is zeer dun en
omgeven door een di kkere 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 voldoe nden voorraa d rijpe vruchten te verzamelen. Verschillende voge ls zijn zeer verzot op de vruchten en zoeken deze vooral in
de vroege morgenuren . Bovendie n eten zij de zaden, voorda t ze geheel rijp zijn. Door
afsluiting van de planten, of doo r de vruc hten te verza melen van plant en, die sterk bezet
waren met de groote roode, zeer bijtlustige boommieren, de Oecophy la smaragdina EM.,
die blijkbaar doo r de vogels vermede n worde n, slaagden wij er in een voldoe nde hoeveelheid 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 onde rzoek' leerde, dat dit slechts schijnbaar was."
Schrijvers behandelen dan achtereenvolgens twee Viscum en negen Loranthus-sconen.
De kleine versc hillen in de ontkieming zijn voor onze lezers van mind er belan g. 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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"Viscum articulatum vindt men bijn a uitsluitend woek erend op Loranthus pentandrus.
T och w orden geva llen verme ld: waa rin d ez e plant oo k op an de re gasthee ren gev onden zou
zijn. Mij is d it met zek erh eid s lec hts een maa l ge be urd . W ij he bbe n ve rschil lende mal en
zaden van deze Viscum-soort op all erl ei planten uit gezaa id, maar gee n enke le daa rva n is
opgeko me n. Zet men de za de n op Loranthu s pentandrus, dan s laagt d e ontw ikke ling met
groote zek erh eid.
De vruc hte n zijn o ngevee r bol rond e n wit van kleur. De zade n zijn sa p pig en p lat,
3 b ij 2 1/ 2 m.M. en ongevee r 1/ 2 m.M. dik. Ze kleven ge ma kke lijk va st en ' d e ontkiem ing
gaat tam elijk sne l. Spoed ig ziet me n een klei n, groen p untje ui t den ra nd van het zaad
te voo rsc hijn kom en . Dit ontwikke lt zich lan gzam erh and tot ee n d un, groe n d raadj e van
onge vee r 1/2 m.M. len gt e. Het uiteind e kr omt zich naar den tak va n d en gastheer toe
te ngevolge ' va n negatieve heli otrop ie *). Het groene draad je is niets a nders dan de uitgegroei de hyp ocotyl van het kiempl antj e. De to p hier van hech t zic h tegen de sc hors van
d en gasthee r vast en het uit eind e begint dan ee n w eini g op te zw elle n to t ee n klein
hech tschijfje.
In dezen toesta nd van ontwikke ling b lijft het zaad so ms verscheiden e w eken lan g
zitten . Het zwe lt daarbij op, zoo da t het rond er wo rdt. Na ongevee r vier w ek en laat het
zaad va n de ond erlaag los, wa a rna de hypocotyl zic h gaat stre kken . Het zaad sta a t dan
op een rec ht groen steeltje . De zaadl obben zu igen nu het voedsel uit het kiemwit, de
zaa dhuid ver sch romp elt en va lt af en de beid e zaad lobbe n bui gen zic h van elkaa r.
O nde rtussc hen is ook de boorwor tel in de sc hors va n den gasthe er bi nnen gedro ngen en
begint de p lant haa r eigen lijke leve nswijze".
Van Loranthus pentandru s zegge n de s ch rijver s het vo lge nde :
" Deze so ort is ten minste in Sem ar an g d e alge mee nste Loranthus. Het is ee n forsc he
pla nt , di e zeer sn el groeit en wa arvan de Met erlan ge st engels voo r het groo tste gedeelt e van
d e ta kke n va n hun gasthe er naa r be ned en han gen. De ontkieming van de bijn a rijpe
vr uc hte n gaat eveng oed a ls die van de vo lkome n rijpe exemp la ren. Natu ur lijk zijn d e
laatste iets vr oeger klaar, maar de ontkie ming ga at bij deze s oort zo o sn el, dat men e r
wei n ig va n merkt.
In tegen st ell in g met d e vruc hte n van ande re Loranthus- sooti en, di e gewo on lijk door
de vog els ge hee l w orden in geslikt en wi e r zaden dan met de uitwerpselen va n d e vog els
op de ta kke n va n de n gastheer -terecht kom en, worde n de vr uc hte n va n L. pentandru s
meest al door d e voge ls ee n voo r een ontsc hild. Daarn a strijke n d e d ie re n, gewoo nlijk lijstersoor te n de zeer klev eri ge zaden met hun be k aan d e ta kken af. Het spreekt van zelf,
dat o p deze w ijze de ka ns, dat de zade n op ee n voor hun ontw ikkeling ge s chikte pla ats
ter echt kom en , vee l groo te r is, dan bij d e a ndere soo rte n he t ge va l is.
De za den zijn in verge lijkin g met d e gr ootte va n de vr uc ht betre kke lijk klein, on gevee r 4- 5 m.M. De zaad huid is eve nals b ij de a nd ere soorten zeer du n, en oms luit ee n
groo te hoev eelh eid kiemwit. Aan het uit eind e bevind en zich vijf ongeveer 3 m.M. lan ge
s lijme rige en draadvorm ige . uitst eek sel s, di e d en top van het zaad bede kke n. Me n ka n ze
zonder sc had e voor de ontkie ming afnemen en ook d oor d e voge ls gebeurt dit dikwijls .
De groe ne top va n de hyp ocotyl komt dan te voor schijn, die d us ee n weini g uit het zaad
naar buiten stee kt. Deze to p is reeds tot ee n kn obbel opgez wo llen, wa nn ee r de vruc ht
nog niet ge heel rijp is.
*) Positi ef heliotro pisch = naar het licht toegroeie nd, zooals de bladere n der mee st e pla nte n.
Negatief heli otro pisch = va n het lich t af groeie nd, zooa ls vele wortels.
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Kleeft men de zaden op een tak, dan ziet men na een paar uren, tenminst e als het
niet regent, dat de slijmerige uitsteeksels beginnen te verdr ogen en de groene knobb el van'
de hypocotyl wordt zichtbaar. Deze knobb el zwelt tegelijkertijd op en groeit daarbij met
een zijkant naar den tak toe, zoodat een groote opzwelling aan het einde van het zaad
ontstaat, die met de onderzijde tegen den tak kleeft. Dit gebeurt in den loop van een
tot drie dagen. Langzamerh and wordt nu ook dat gedeelte van de hypocotyl, dat in het
zaad verborge n was zichtbaa r. De basis van de beide zaadl obben komt dan ook even te
voorschijn en de eindknop, die tusschen de zaadlobben verborgen is, groeit uit. Eerst
verschijnt één blaadje, daarna een volgend. Maar deze groei gaat veel {angzamer dan het
begin van de ontkieming. Na een paar weken zijn ze gewoonlijk één c.M. lang. Eerst als
de stengel begint uit te groeien, wat soms pas na een paar maanden geschiedt, verloopt
de ontwikkeling weer in een vlugger temp o. Ondertusschen is de witte boorwortel reeds
lang in den gastheer binn engedrongen."
Red.

WENKEN VOOR .INSEKTENVERZAMELAARS.

(5e GEDEELTE).
Het meest doeltreffende middel om insekten te doden is cyaankalium ; ten onrechte
wordt dit door sommige afgekeurd, want de gebreken, die het heten aan te kleven, zijn
uitsluitend te wijten aan de ondoe lmatige inrichting van de cyaankaliumfl essen , die men
steeds ziet gebr uiken.
Meestal worden op de bodem van een fl es enige stukj es cyaankalium gelegd en
daar overheen een laagje gips gegote n. De damp en van het gift moeten dan de insekten
dode n, die men in de fl es werpt. Ook bestaat er een and ere vorm, waarbij het cyaanka- .
Iium, in watte n gewikkeld, zich in een onder aa n de fl es geblazen bolvormig gedeelte
bevindt.
Deze inrichting der . fl essen deugt in 't geheel niet, vooral niet voor 't vochtige
Indiese klimaat. Cyaank alium is hygroskopies, waard oor zich in de fl es spoedig waterdamp ,
konde nseert en het cyaankalium vervloeit. Tere insekten gaan reeds te niet door de
vochtigheid alleen, doc h ook op andere meer weerstand biedende dieren heeft het water
waarin het cyaankalium zich heeft opgelost een zeer nadeli ge invloed ; de kleuren worden
aangetast en bove ndien de haren en schubbe n aan elkaar geplakt.
Om deze gebreken te verhelpen moet de fles zodani g gekonstrueerd zijn, dat de
insekte n niet met het cyaankalium of met het water, waarin het vervloeit is, in aanraking
kunnen komen, doch alleen de giftige damp en op hen kunnen inwerken. Een cyaankaliumfles, die aan deze eisen voldoet, wordt als volgt samengeste ld.
In een sterke wijdrn ond se fles, die minst ens 5 c.m. halswijdte en 10 c.m. hoogte
heeft, giet men een 2 1/ 2 c.m. dikke laag van gesmolten harde parafine. *) Het flesje verwarmt men eerst in een bakje met heet water, opdat de langs een houtje (niet langs de
binne nwa nd !) er in gegoten parafine niet dadelik zou stollen. Als de laag nog in gesmolten
toestand verkeert, gooit men er kleine, losse plukjes watten in, die geheel ondergedompeld
*) Parafi ne van mind er dan ca. 500C. smel tpunt is voor de tr open ni et geschi kt, daar ze bij w arm
)
wee r zacht w ordt. Bije nwas is bruikbaar, doch mind er geschi kt dan hard e parafin e.

