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proef op de som te nemen heb ik vijf kwartier achter elkaar dit Clerodendron-blad gerookt;
het smaakte niet erg leelijk, maar van eenige physiologische werking was niets te bespeuren,
in het bijzonder was van een verhoogde neiging tot tandakken geen sprake.

Het zou ons te ver voeren, als wij hier gingen trachten, een verklaring te vinden
voor het op zich zelf bevreemdende feit, dat deze onschuldige plant .een zoo eigenaardige
reputa tie bezit. Het was hier slechts de bedoeling, nog eens aan de hand van een voorbeeld
er op te wijzen, hoe weinig vertrouwen somtijds de verhalen verdienen, die aangaande de
giftigheid van planten in omloop zijn.

W. G. B OOR5MA.

COMMELINA BENGHALENSIS L.

Wie op zijn wandelingen zijn oogen den kost geeft en het niet beneden zich acht
de meest gewone onkruiden langs wegranden en op bermen met een blik te verwaard igen,
kent zeker het plantje, waarvan hierboven den naam is genoemd.

Nog pas kort in Indië viel het mij reeds op door de prachtige blauwe kleur der
bloempjes, die bij zeer oppervlakkige beschouwing juist door die kleur doen denken aan
de bekende Hollandsche eereprijs ( Veronica chamaedrys L.), een plant, waarmee het and ers
niets heeft uit te staan. De Commelina toch behoort tot de in de warme gewesten thuis
behoorende familie der Commelinaceae, die in Holland geen vertegenwoordigers heeft. Het

.is een liggend, aan de knoopen wortelend kruid met opgerichten eindstengel en afwisselen
den bladstand. (Zie Fig. 1). De bladeren zijn elliptisch 31/ 2 X 2 cM. kromnervig en
voorzien van .sten gelomvattende bladstelen.

De vliezige kelk is driebladig en ook de bloemkroon bestaat uit drie blaadjes, waarvan
het onderste in vorm van de anderen afwijkt. De bloem is dus zygomorf.

De bloeiwijzen (Fig. 2) staan in den oksel van een zakvormig schutblad. De open
bloempjes komen uit het schutblad te voorschijn, de knopp en blijven er in verborgen, tot
haar beurt van ontluiken is aangebrok en. De hier voorkomende bloeiwijze noemt men een
schroef, d.W.Z. een bloeiwijze, waarvan de eindknop eerst tot ontwikkeling komt (bepaalde
bloeiwijze) en waarvan de zijassen öf alle aan de rechter- , öf alle aan de linkerzijde van
haar hoofdas ontspruiten.

Bij nadere beschouwing blijkt ons, dat de eindbloem wel meeldraden, doch geen
sta mper bevat en dus mannelijk is, terwijl de andere bloemen tweeslachti g zijn. Het ver
schijnsel, dat aan dezelfde plantensoort behalve tweeslachti ge, ook eenslachtige bloemen
voorkomen noemt men polygamie. Bij vele polygame planten vindt men behalve tweeslachti ge,
zoowel mannelijke als vrouwelijke bloemen, bij andere, zooals hier het geval is, slechts
een der beide eenslachtige vormen. Het spreekt vanzelf, dat dit verschijns el kruisbestuiving
of nabuurbestuiving-tengevolge -kan .. hebben , ofschoon zelfbestuivin g niet is uitgesloten . De
onderzoekingen van den laatsten tijd hebben bewezen, dat polygamie veel meer voorkomt,
dan men vroeger vermoedde.

Verder valt ons terstond het verschil in vorm der helmknopp en op. Hiermede staat
in verband de arbeidsverdeeling der helmknoppen, die in dergelijke bloemen 'plaats heeft.
Bij de meeste Commelina-soorten treft men die arbeidsverdeeling aan. De drie bovenste
meeldraden (staminodien) Fig. 3: dienen om de opmerkzaamheid der insecten tot zich te
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trekken en waarschijnlijk teven s om hun aa nda cht van de ande re, die vee l stuifmeel voort
brenge n, af te leid en. In plaats va n gewone helmknoppen ziet me n aan de)taminodien:vier

ó.

1. Comelina benghalensis L. Ia. Cleistogam e bloem. 2. Bloeiwijze ' (geopend schutb lad).
3. Stam inodie vergroot. 4. Stamp er met honi gdruppels (vergroot) . 5. Bloe m van boven gezie n (5 X vergroot)
6. Zijaan zicht bloem op 't einde van den bloei. 7. Vrucht in ' t vruchtb lad (de helft is weggenomen).

8. Vruch t verg root. .

kruisgewij s geplaatste opge blazen lichaampjes, waarvan de mooie, schit te rende goudkleur
prach tig tegen den donkerbl auwen achtergrond afstee kt. Wanneer men die kruisjes wat



- 143-

nader bekijkt, bemerkt men, da t zich zijd elin gs van die eige naa rdig gevo rmde helmknoppen
nog tw ee stuifmeeldragende . zak jes bevind en, die gee l stuifmee l voort br engen , eve na ls de
middelste van de dri e goe d gevo rmde meeldraden, die aan een blauwen helmdraad een groo te
ge le helmknop draagt. De twee andere meeldrad en hebben blauwe helmdrad en en helm
knoppen, zoodat ze dus tegen den bl auwen achtergrond bijna niet afsteken en niet zoo
spoedi g in 't oo g va llen.

Dat de bloem voor insect enbezoek is inge richt, blijkt, uit de groo te hoeveelh eid honi g, .
di e wordt afges chei den. Het dri ehokkige vruchtbeginsel is stee ds rijkelijk met honi gdruppels
bez et. (Fi g. 4). Het st uifmee l uit de staminodien, en waarsch ijnlijk oo k dat uit de middelst e
helmknop wordt nu aan de bezoekende insect en pr ijsgegeven . Men zou hier du s van lok
helmknoppe n kunnen spreken, in tegenstellin g met de andere , die de ge wo ne functi e verrichten,
n.1. stuifmeel voortbrengen, da t voor de bevruchting moet dien en.

De he lmknoppen de r drie onderste meeldrad en , a lsmede de draad vormi ge stij l ste ken
boogvormig uit de onde rste helft der bloemkroon naar buiten, zoo dat een ins ect, dat de
bl oem bez oekt om de lokk ende stamino die n te onde rzoe ken met zijn onde rlijf lan gs de helm
knoppen stri jkt en dan be de kt wordt met stuifmee lkorre ls uit de bevruchtingsh elmknoppen ,
dat op de n ver uitstekenden stempe l eene r ande re bloem weer wordt afgez et. Deze inrichting
be vord ert dus a lweer de kruisbestuivin g. (Fig. 5).

T och is oo k zelfbestuiving niet uitgesl oten. T egen het einde van den bloei rollen
stijl en he lmdraden zich spi raa lvo rmig op. (Fig. 6). In 't laatst vormt het geheel een
ve rward ' kluwen . In dezen sta nd is het haast onmogelijk, dat de stempel niet met ee n
helmkn op in aa nra king komt. Is er dus no g stuifmeel. aanwezig, dan heeft er autogamie
(z elfbestuiving) plaa ts . ' De meeste planten, waarbij dit vr ij zeldzam e verschijnse l voork omt,
hebben een korten levensduu r ; ze dragen zoogenaamde eplzemere bloemen. Heel mooi kan
men hetzelfd e waarn emen bij de bl oemen van Mirabilis .ja lappa (Poekoel ampat) en andere
Nyctaginaceae.

Dat de plant trouwens van zelfb estuiving niet afkee rig is bewijzen de zoogenaa mde
cleistogame bloemen (Fig. 1 bij a), die evenee ns voork om en. Deze bloemen, die zich nooit
o pe nen, zitte n aan kort e stee ltjes in de onde rste blad oksels. Ze rijp en onde r den grond en
brengen ge rege ld goe d gevo rmde vruchten en zade n voort.

De vruchten der chasm ogam e bloemen zitten aan omge bogen stee ltjes in het zak
vormige schutb lad (Fig. 7). De vrucht (Fi g. 8) is regelmatig dri ehokkig. De twe e voorste
hokjes beva tte n iede r tw ee, het achterste hokje slechts een zaad.

. Behalve de hier beschreven Comme/ina benglzalensis worden voor Java nog verm eld
C. nudiflora, C. salicifolia, C. obliqua en C. suffruticosa. Een al gemeen bekende lnlandsche
naam sc hijnt de plant niet .te hebben. KaaRDERs geeft als So endaneesche naam voor
all e Commelina-soorten Djoekoet gewor.

v. W.

EEN TOESTEL OM KLEINE ARTHROPODEN TE VANGEN.

Onder Artlzropoden ve rstaat men niet allee n insekten, maar all e Gelede Dieren, als
Araneina (Spinnen),'Opiliones (Hooiwagens), Acari (Myten) Scorpioninae (Schorpioenen), Pseudo
scorpioTl inae (Bas taa rds cho rpioenen) Myriapoda (Duizendpoten) en Isopoda (Pissebedden).
Onder .deze kom en vel e zeer kleine, ' nog weinig bekende v ormen voor. De reden hiervan
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