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EEN EN ANDER OVER DE VERSPREIDING VAN
VRUCHTEN EN ZADEN.

DE VERSPREIDING VAN VRUCHTEN EN ZADEN DOOR WATER.

Verspreiding door regenwater, dat van de planten afdruipt en in kleine stroompjes
wegvloeit, komt betrekk elijk weinig voor en waar zij voorkomt, is dikwijls nog voor een
tweede verspreidingsmiddel gezorgd. Dit sluit echter niet uit, dat ook vruchten en zaden
waar een tweede verspreidingsmiddel ontbreekt, bij hevige plasregens, wanneer zich kleine
waterbeekjes vormen, zullen worden meegesleept, vooral wanneer het verval vrij groot is.
Zij blijven dan liggen op plaatsen, waar het water minder snel str oomt en kunnen daar tot
ontkieming geraken.

Langs de oevers der rivieren in de vlakte vindt men dikwijls planten , die eigenlijk
in het gebergte thuis behooren ; de zaden en vruchtjes zijn door het regenwater en vervolgens
door het stroomende rivierwater naar beneden gevoerd, worden daar aangespoeld en onder
gunstige omstandigheden zullen ze daar ontkiemen.

We zullen trachten een en ander door de noodige voorbeelden op te helderen.
Vooraf echter nog dit. Ook zaden, die door den wind zijn meegevoerd kunnen in ' t water
terecht komen en zoo verder worden verspreid. Welisw aar zullen zulke zaden , indien zij
niet voor 't vervoer door water zijn ingericht heel dikwijls hun kiemkracht verliezen, andere
echter ontkiemen en gedijen uitstekend. Deze zaden, die dus bij toeval wel eens door ' t
water worden verspreid zullen we echter buiten beschouwing laten. We zullen ons bepalen
tot enkele gevallen, waarbij we bepaalde inrichtingen voor 't vervoer door water aantreffen.
Bij Sicgesbeckia Ol ientalis (Djaboengan , s) (Fig. 92 en 93) behoorende tot de familie der
Composieten zijn twee verspreidingsinrichtingen aanwezig. De omwindselbladen zijn hier
kruidachtig en met klieren bezet. De buiten ste vijf zijn lijn-wigvormig en uitgespreid, de
binnenste opgericht en hol. De dopvruchtjes hebben geen haarpluis, maar zijn in 't bezit
van een dikke kurklaa g. De verspreiding heeft, behalve door menschen en dieren , ook nog
door regenwate r plaats.

Hyptis suaveolens (B andottan , j.) (Fig. 94 en 95) is een Labiaat en heeft als zoodanig
een viernotige splitvrucht, die voorloopig in de kelk besloten blijft. Door regen zwelt de
uitwendige zaadhuid op en wordt glibberig, evenals bij Selassi (Ocimum). Daardoor wordt
het zaad buiten de kelk geperst. Vermoedelijk heeft de verspreiding verder door vogels
plaats. Wie helpt mij, dit met zekerheid aan te toonen? Wanneer men 't uitpersen der
zaden wil zien, dient men na een regenachtigen dag waar te nemen.

Elelltheranthera ovata (Fig. 96 en 97) is een Composiet, die in Tr opisch Amerika
thuis hoort , doch die in de omstreken van Buitenzorg en Batavia verwilderd voorkomt.
Evenals zoovele andere planten is ze uit 's Lands Plantentuin ontsnapt. De plant bezit
geknobbelde dopvruchtjes met een dikke kurklaag en wordt door het regenwater verspreid.

: Dit is eveneens het geval met de dopvruchtjes van Spilanihes Acmella (Legetan, j.
Djotan lemboet, s.; j.) Fig. 98, 99 en 100, een Composiet met een sterkgewelfden, kegelver
migen bloembodem. De vruchtjes zijn in 't bezit van een dikke kurkhuid, die ze in staat
stelt te drijven.

Ofschoon de dopvruchtjes van Synedrella nodiflora Fig. 101 en 102 volgens hun
uiterlijk meer op een verspreiding door menschen en dieren wijzen, geloof ik toch, dat ook
't water wel wat tot de verspreiding bijdraagt. De Composiet heeft tweeslachtige schijf-
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bloemen en vrouwelijke straa lbloemen. De dopvruchtjes van den straa l zijn plat samengedrukt
en omgeven door twee in onrege lmatige slippen verdee lde vleugels, die elk een klein
naaldje dragen; aan den top vindt men twee grootere aan den basis verdee lde kafnaalden.
De vruchtjes van ·de -schijfz ijn smaller, niet zoo sterk samengedrukt en dra gen 2, 3, soms
4 stijve kafnaalden. .' . . .'

Bij een proef op ' t drijfvermogen van de zaden der laatstgenoemde drie soorten
bleek mij, dat de schijfvruchtjes van Syn edrella na 20 minuten alle gezonken waren, de
straalvruchtjes hielden het ongevee r een uur, sommige zelfs drie uren vol, de vruchtjes
van Spilanih es en Eleutheranth era waren 4S uur later nog altijd niet gezonken. AI toonen
dus de vruchtj es van Syn edrella minder drijfvermogen, toch zullen ze bij hevige plasregens
met den stroom kunnen worden meegesleurd.

Desmodiurn Cephalotus, (Apo apo kebo, j.) Fig. 103-104 behoorende tot de familie
der Leguminoseae groeit aan waterkanten. De plant heeft peulen, die in leedjes uiteenvallen.
Op de doorsnede van zoo 'n lid ziet men, dat de zaadlobb en zijn ingesloten door twee
dunn e platen kiemwit. Verder is weer een dikke kurkhuid aanwezig, die de verspreiding
door 't water verraadt.

In aflevering 6 van dezen jaargang vindt men een afbeelding van de vruchten van
Mimosa asperata, een heester, die alweer in Tropisch Amerika thuis hoort. De gelede peul
wordt 40-S0 mMo lang, is onges tekeld, doch op en tusschen de naden met bors tels bezet
Evenals bij ' tKruidje-roer-me-niet (Mimosa pudica) vormen de buik- en rugnaad van de
peul een raam, dat aan de plant hangen blijft, terwijl de leedjes er tusschen uit vallen.
De plant is tusschen Batavia en Buitenzorg op vochtige plaatsen en langs rivieroevers in
groote hoeveelheden verwilderd. Op de doorsnede van het peullid ziet men weer de kurklaag,
die het in staat stelt te drijven.

Eveneens is zoo 'n kurklaag aanwezig bij Ormocarpum g labrum Fig. 105 en 106.
De plant heeft weer een gelede peul, die uit 6- 9 leedjes bestaat. Enkele leedjes zijn
echter loos. Deze zijn veel kleiner dan de zaadhoudende. De plant is inheemsch in Ceram,
doch wordt op Java hier en daar verwilderd aangetroffen.

Aeschynomene indica (D inding , j. - Goedéjan, j. -- Pepetéjan, s.) Fig. 107 en l OS komt
op vochtige, drassige gronden van af de laagvlakte tot op 1000 M. zeehoogte voor. De gelede
peul bestaat uit 6- 9 nagenoeg vierkante leedjes, aan de zijvlakken met ,opeengedrongen
korstige knobb els bezet. De vruchtwand bestaat weer uit een dikke kurklaag. die de leden
drijvende houdt.

Andere inrichtin gen, die de verbreiding door water bevorderen, vinden we voora l bij
• waterplanten en bij planten, die aan het zeestrand groeien.

De W aterlelie (Nymphea Lotus, Taraté ketjil) heeft een veelhokkige doosvrucht, die
talrijke, ' kleine zaadjes bevat. Wann eer de bloem is uitgebloeid, buigt de bloe msteel zich
zoodanig, dat de vrucht onder water komt. Hier verrot de vruchtwand en de zaden komen
vrij. Deze zijn nog omgeven door een los, dun huidje , een soort van zaadmantel. Tu sschen
deze zaadmantel en de eigenlijke zaad huid bevindt zicht lucht. De zaden, die soo rtelijk lichter
zijn dan water, stijgen dus naar de oppervlakte en drijven dikw ijls ver weg. Eindelijk echter zal
ook de zaadmantel verrotten, het zaad zinkt op den bodem en kan daar tot ontkieming gerake n.

De Taraté besar (Nelumbium speciosum) heeft een schijnvrucht, gevormd uit den
sponsachtigen, opgezwollen, omgekeerd kegeIvormigen bloembodem. In dien bloembodem
zitten de dopvru chtjes weggedoken. - De geheele -schijnvrucht valt van -den vruchtstee l en
drijft rond. Bij rotting komen de dopvru chtjes vrij en zakken op den bodem.
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Sagittaria montevidensis (Pij lkruid) Fig. 109 en 110 heeft vruchten, die voorzi en zijn
van een met lucht gevuld, dik schorsparenchym. 't Is alweer een plant, die uit Tropi sch
Amerika is ing evoerd. Sedert 1903 is ze in de vlakte tussch en ;Batavia en Pri ok aa n
rivieroevers verwilderd . . Ze behoort tot de famili e der Alismaceae en plant zich oo k on
geslachte lijk door middel van uitl oopers voo rt. De uitl oop ers eind igen in een knolvormi ge
verd ikking, die tot een nieuwe plant uit groeit.

De vruchten':~an :Jussieua-repens- behandelde BACKER reeds in den vo rige n jaar gan g
van dit tijdschrift (blz. 57). Ook de verspreiding van Crypiocoryne ciliata werd reed s elde rs
(blz. 86 van dezen jaargan g) besproken.

Vele va n boven besproken planten groeien in stil staande poelen en plassen . Stroo
min gen komen in zulke wateren niet voor , beh al ve de op- en neer gaand e stroomingen,
ontstaan door het hersteIl en der eve nw ichtstoe stand in ongelijk ve rwa rmde waterlagen.
Hierd oor worden de zad en en vruchten slechts in horizontal e richtin g een w eini g verplaatst.
Er is du s nog een tweede factor voor de verspreiding noodig. Deze vinden w e in den wind,
die de drijvende vruchten en zaden van den eenen naar den ande ren oever ove rbre ng t.

v. W.

EENIGE MEDEDEELINGEN OVER VLIEGENDE DRAAKJES.

Met bijzondere instemming begroette ik in dubbelnummer 7-8 van dit peri odi ek het
artikel van den Heer LEEFMANS over de Vliegende Draakjes. Het w erd hoog tijd , dat er
ee ns w at verte ld werd va n 't elega nte ha ged isje , dat bliksemsn el in spira len de boomstammen
opvlucht, als het meent zich uit de voeten te moeten mak en. Het weet door die tak tiek op
ee n prachtige mani er aan zijn vervolg ers te ontko me n. Hier in Midd en-Java heeft het die rtje
door di e snelle bew egingen, waardoor het in minder dan gee n tijd zich aan het oog onttro kken
heeft, dan prachtnaam Tjelèrrèt gombel gekregen. Tjelèrrèt beteek ent n.l. bliksemstraal. Met
gambe! wordt de huidplooi aan den hals bed oeld , d ie in gestadige bew egin g is , als de d iertj es
op jacht zijn , of in liefd esextase de ren sport beoefen en . Één ding begrijp ik niet best en
tot nu toe heeft men mij da ar gee n verkla ring voor kunn en geven, di e me vo ldeed.

T erwijl de ru gzijde van de Tjelérrèt gombel zoo ge kleurd is, da t het di ertj e op de
stammen der boom en niet opva lt, zelfs zoo goed als onzichtbaar is, doo r de kleuren
van denz elfden toon , als die van de bo omsch ors zijn , bewerkt di e voortdurend in bew eging
zijnde hel gele lel ju ist het tegen ov ergest eld e. Ook de kob altkl euri ge go mbe l der w ijfjes,
geflankee rd door tw ee kleine asch grauwe huidpl ooien va lt ge noeg op om het te ve rraden.

Zou het ee n middel zijn, als ve ilighe ids maatrege len voor ee n poos niet in acht beh oeven
geno me n te worden, om insekt en den indruk te geve n, dat ee n vlinde rtje nadert, instede van
den roo ver, di e 't op hun leven voorzien heeft ?

Of is het scho kkend naar voren bren gen der huidpl ooi het midd el, waard oor mann etj e
en wijfj e elkaar te kennen geven, dat zij elkaar charmant vind en ?

Gewoonlijk ziet men een ste lle tje Draakj es zich ove r den boomstam voo rtbe wegen.
Dikwijls heb ik di e di ertj es achter elkaa r aa n zien renn en . Hield en ze eve ntjes halt om uit
te blazen , dan werd druk door mid del van de keelk wabben ge ko kettee rd. Ook houden ze
dan eigen aardi ge gymnas tische oefeni ngen, di e da arin bestaan , dat ze hun buik door ' t stre kken
en spannen der pootjes opheffen, zoo da t di e w el ee n centimeter van den boom stam komt.
Dat opzetten doen ze ver scheidene malen vlug acliterelkaar. Meent het wijfj e weer verde r
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