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OVER EEN PAAR MERKWAARDIGE ORCHIDEEËN.

De rijkdom aan soorten en vormen is bij de tropiese orchideeën biezonder groot.
Men vindt vertegenwoordigers van deze plantenfamilie, die reusachti g groot kunnen worden
(b.v. de bekende Teboe-orchidee) en andere, die zo klein zijn, dat men ze ter nauwernood
en eerst na zorgvuldig onderzoek kan vinden. De verschillende soorten groeien dikwijls
op zeer verschillende plaatsen onder velerlei omstandigheden, vandaar dat de orchideeën
een menigte biezonderheden vertonen, die men gewoonlik samenvat onder het woord
"aanpassing".

Nu is het mij herhaaldelik opgevallen, dat dit woord verkeerd begrepen wordt.
Onder aan passing wordt gewoonlik verstaan het zodanig veranderen van een individu, dat
van de ene landstreek naar een andere overgebracht wordt, dat het in staat is aan de
biezondere eisen, die de nieuwe omgeving stelt, te voldoen. Het is dus als het ware een
aktief begrip, er is aktie bij deze soort van aanpassing. Zo kan men van iemand uit
Holland in Indië gekomen, zeggen, dat hij zich goed aanpast aan het leven in de tropen.
Maar dit is toch wat anders, als men in de plantkunde (en dierkund e natuurlik ook) onder
aanpa ssing dient te verstaan. Men bedoelt ermee, dat een bepaalde plant aangepast is
aan zijn omgeving, d.w.z. ze is in staat om de eigenaardige moeilikheden, die haar
omgeving oplevert, te overwinnen en te profiteren van het goede, dat zij er vinden kan.
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In de bouw van de plant moeten dus allerlei biezonderheden aan te wijzen zijn, die haar
geschikt maken om te leven op haar groeiplaats. Men kan echter met een verklaring van
deze bouw niet te voorzichtig zijn, omdat men onwillekeurig geneigd is om in alles het
nut te zoeken, dat de plant van zijn eige naardighede n heeft. Omgekeerd moet men ook
weer niet al te bang zijn, want dan gaat het bes piegele nde deel , zeker niet het onbelang
rijkste gedeelte van de natu urstudie grotendeels verlore n.

Bij orchideeën, vooral boomorchideeën, dus . epiphyten, is het verband tussen
anatorniese bouw en stand plaats wel heel duid elik aan te tonen. De meeste soor ten vindt
men in het oerb os van het gebergte, waar de bomen met sa ppig mos bedekt zijn, de
omgeving bijna het gehele jaa r door vochtig of nat te noemen is. Een groot aan tal soorten
overgebracht in een gewone tuin, leiden een kwijnend bestaan en gaan gewoonlik sp oedig
dood. Men kan dit versch ijnsel bij vele zogenaamde orchideeën-liefhebbers voortdurend
waarnemen. Aardorchideeën uit het donkerste oerbos ziet men soms tegen een plankje
gebonden in de zon hangen en men verbaast zich dan over de levenskrach t van dergeli ke
planten, die het soms nog weken lang kunnen uithouden. Vooral Cypripedium-soorten I)
ziet men op deze manier nogal eens mishand elen.

Bandoeng met zijn betre kkeli k geringe regenval is geen uitgekozen terrein om
orchideeën te zoeken. De lucht is in de Oost moesson te droog en het beet je vocht wordt
nog door de harde winden weggevaagd. Bovendi en ziet men hier bijna nergens meer een
oorspronkelik stukje bos. Alleen op de inlandse kerkhoven, waar de oude waringins en
ander Ficus-soorten jaren lang ongesc honden kunn en biijven leven, kan men nog wel eens
wat aa rdigs vinde n. Ik bez it zelf een uitgekozen stukje grond te Band oeng, ongeveer een
bouw groot. Het is jaren lang totaal verwaa rloosd en nu begroeid met enige honderden
woud bomen . Aan de rand loop t een kleine kali. De grond is met afgevallen blad dicht
bede kt en de kebon weet , dat hij geen blad of afval mag verbranden . Alles blijft onder
de bomen en onde r de struiken liggen, en zodoende is een vrij dikke humuslaag ontstaan.
Pla nten en vogels, die men te Band oeng anders zelde n ziet, komen er voor. Een paar
dagen geleden vond ik er een alleraa rdigst klein humu sorchideetje met donkere bladere n,
een soort saprophyt, afvalpla nt. Verschillende humusplanten uit het oerbos door mij
overgebracht, willen er wel. En in de loop der jaren zal het zeker nog beter worden.

In de buurt van Bandoeng kan men een paar soorten boomorchideeën vinden. Vrij
algemeen is de Dendro bium secundum, een soort, die nog al eens gekweekt wordt. Zij
stelt ook biezonder weinig eisen, en bloeit met trossen roodpaarse bloemen, die de
plan t de naam van tandenborstelorchidee hebb en bezo rgd. Hier in Band oeng vindt men
ze vrij veel op een paar ker khove n in de buurt op bomen die in de Oos tmoesso n geheel
kaal staa n. In die tijd bloe ien deze orchideeën juist druk. Ook andere Dendrobium-soorten,
zoals de witte duifjes , D. crumenatu m en een kleine soort D. subulatum zijn hier te vinden .
Ook Acriopsis javanica, waar ik het nog wel eens over hebben zal, en een Luisia-soort
groeien hier op bomen in kampongs en kerkh oven.

Op een fietstocht een paar uren van Band oeng af vond ik een oud kerkhof met een
reusachtige Ficus-boo m. In deze boo m klom de grootste liaan, een Entada scandens, die
ik nog gezien heb ; de stam, het gedee lte daa rvan, dat op de grond lag, was ongeveer
50 c.M. dik .

Op de neerhangende takken van deze Ficus groe iden in groot aanta l een paar
orchideetjes, die de besp reking zeker we l waard zijn. De heer TEN HOUTEN DE LANGE

I) De Javaanse vertege nwoordige r heet : Paphiopedilum,
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was zo vriendelik een paar tekeningen van deze planten te maken, waarvoor ik hem
hartelik dan k zeg.

De afgebeelde kleine plant is een Taeniophyllum-scict ï (Figuur 4 en 7), de grotere
een Chiloscliista (Figuur 1). Ik wil met de kleine en algemeenst soort beginnen.

Nu is de naam eigenlik glad verkeerd. Taeniophyllum will etterlik vertaald zeggen :
lintworm-blad. Maar de lange, dunn e en platte, grijsgroene linten, die van het midden
naar alle kanten uitstralen, zijn in het geheel geen bladeren maar wortels. (Figuur 4). Van
een stengel is nog slechts weinig te zien. In liet midden vindt men een klein stengeltje

Fig. 2 .
Bl oem van een Chiloschista .

.2.

I }

Fig. 3 .

Vrucht van
een Chiloschista.

met bruin e schubjes . bedekt. Dit zijn de
laatste overblijfselen, ' om het zo eens te
noemen, van de bladeren. Alle vegetatieve
delen, dat zijn groei en voedingsorganen,
zijn weinig ontwikkeld, gereduceerd, op de
wortels na. Deze laatste zijn juist biezonder

lang uitgegroeid. De gehele plant
wordt dus slechts enkele mili-
meters hoog. De smalle wortels
kunnen een centimeter of 15 lang
worden bij de grotere soorten.
Meestal zijn ze veel kleiner en
slechts een paar m.M. breed.
De grijsgroene kleur van de
wortels maakt, dat men het plantje
gemakkelik voorbijgaat. Maar toch

is het in het geheel niet zeldzaam en soms in groot aantal
op een enkele boom te vinden. In mijn tuin groeien ze
bij voorkeur op Ficus- en Manga-b omen. Verder vond
ik ze vroeger ook op Djattie- en Klapper-bomen. Er
komen op Java nog een paar verschillende soorten van
het geslacht Taeniophyllum voor. Or. SMITH noemt er
in zijn werk over de orchideeën van Java een 6-tal van
op. Maar sedert dien zijn er al weer nieuwe soorten
gevonden en een nader onderzoek zal nog wel meer
nieuws opleveren. Gedroogde exemplaren met een
paar bloemetjes en vruchten op alkohol (spiritus) zal Or. SMITH zeker gaarne onderzoeken.

Zoals gezegd, zijn alle groei- en voedingsorganen gereduceerd op de wortels na.
Deze laatste moeten dus allerlei funkties uitoefenen, die anders door de bladeren worden
verricht. In bouw vertonen de wortels de eigenaardigheden van de epiph ytiese orchideeën.
In het midden heeft men de centraalcylinder met de vaatbundels, die voor het vervoer van
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F ig. 5.
Ki empl ant van Ta eniophyllum,

Fig. 4.

Taeniophyllum,

het opgenomen en gevormde voedsel zorgen. Om de centraalcylinder bevin dt zich het
grondweefsel, dat rijk is aan bladgroenkorrels en daaromheen ligt het velamen, dat is een
cilinder va n lucht bevatt end e cellen, die zich snel met water kunnen volzuigen. Regent
het, dan kunnen de planten in korten tijd vee l water opnemen, hetgeen voo r een plant,

die afhangt van het langs
de stam naar beneden
stromende water een zeer
nuttige eigensc hap is. Of
de wortels ook in staat
zijn om de waterdamp uit
de voc ht ige lucht op te
nemen is nog steeds niet
met zekerheid aangetoond
en evenmin het omge
keerde, tenminste voor

zove r mij bekend.'
De grijsgroe ne kleur

va n de wortels wordt ve r

oorzaakt door de lucht, die
zich in de cellen van het
velam en bevindt. Doopt
men een stukje wortel in
water, dan wordt het

kan men dit zelf aantonen bij de dikke lucht-ineens vee l helderder groen. Zeer duidelik
wortels van de Vanda-soort en.

De wortels hebben dus verschill ende
funkties. In de eerste plaats dien en ze voor

de vasthechtin g aan de stam van de gastheer.
Hi ervoor zijn ze uitnemend geschikt. De
onderkant is vlak en bedekt met wortel
haren, die tot in de scheuren en spleten
van de stam binnendrin gen. In de droge
tijd gaan veel van deze wortelharen dood
en wordt de vasthechting dikwijls minder
stevig, maar dan komen in de regentijd weer
nieuwe wortels uit het centrum naar buiten
groeien. De wortels zijn zeer plat. Ook dit
is een eigenschap va n de wortels der boom
orchideeën. De onderzoekingen van de
laatste tijd hebben nu wel overtuigend aan
getoond, dat de wortels van de orchideeë n
plat worden onder invloed van het licht.
Een wortel, die v ri j groeit en van alle richtingen licht ontvangen kan, wordt rond, zoals
bij een gewone plant. Er zijn enkele soorten van Taeniophyllutns of van een erop
gelijkend soort orchideetjes, wier wortels v oor een deel va n de takken afhangen. Deze
wortels zijn zonder uitzondering op doorsnede rond. In de tweede plaats dienen de
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Fig. 6.

Kiemplant van
een Taeniophyllum.

wortels voor het opzuigen van water en voedin gszouten, ook dit geschiedt
doormidd el van de wortelharen. In de derde plaats moeten de wortels
ook nog al het zetmeel voor de planten vormen. Door de grote hoeveelheid
bladgroen, zijn ze hier ook toe in staat.

In het algemeen kan men waarnemen, dat de verdeling van arbeid
bij de lagere plant en veel minder ver is doorgevoerd, als bij de hoger
ontwikkelde. Men ziet bij deze Taeniophyllum een voorbeeld van het
omgekeerde. Hier zijn allerlei funktics. die and ers door verschillende organen
worden verricht, in een orgaan verenigd. Men kan dergelike voorbeelden ook
elders in het plantenrijk gemakkelik vinden. B.v. de redukt ie-verschijnselen
bij woestijnplanten.

De stengel is weinig ontwikkeld. In de bloeitijd ontstaan aan deze
stengel korte zijstengeltjes met bloemen. Deze bloeitakjes worden ongeveer
een .halye centimeter lang, soms ook wel langer. En achtereenvolgens
ontstaan .hieraan dan de kleine bloemetjes. Deze zijn werkelik het bekijken
waard. Ze zijn- meestal fraai geel met wit en slechts enkele milimeters
groot. Ze hebben de gewone bouw van de orchideeënbloemen, die reeds
meermalen in dit tijdschrift besproken is.

Veel bloemetjes vallen zonder meer af, maar na enigen tijd ziet men
toch geregeld 'de vruchtj es ontstaan. Deze zijn groter dan men zou ver

wachten en een of 11/ 2 c.M. lang. Ze bevatten
zeer veel zaad, dat heel licht is en door de
wind wordt meegedragen. Deze zaadjes ont
kiemen zeer gemakkelik, wanneer men ze op
vochtige insektenturf uitzaait, wat niet van alle
orchideeë nzaden gezegd kan worden. Boven
dien kan men de jonge kiemplanten in groot
aantal op de bomen vinden, waarop de oude
planten groeien. Tenminste als men weet, hoe

de kiemplanten eruitzien , want deze lijken nu juist niet bepaald precies op
de kiemplanten van mais of rijst, die evenals de orchideeën tot de eenzaad
lobbi ge plant en behoren. In de eerste jaargang van dit tijdschrift gaf ik al
eens een beschrijving van de ontkieming van zo'n miniatuur boomorchideetje,
maar het zal zeker niet overbodig zijn er hier nog eens op terug te komen.

De kiemplantjes lijken het meest op kleine groene wormpjes. Juist
door hunheldergroene kleur vallen ze gemakkelik op. Bij vergroting door
de loupe kan men dan de biezonderheden daaraan onderscheiden, die in
fi guur 6 afgebeeld zijn. Het grootste gedeelte bestaat uit de hypocotyl,
die hier de vorm heeft van een mes, dus op dwarsdoorsnede driehoekig is.
Met de rug is deze hypocotyl dan aan de schors vastgehecht. Hier vindt
men ook de wortelharen. Naar het dikkere einde vindt men een iets meer
uitstekende afronding, dit is de zaadlob. Onder de zaadlob zit het groeipunt
van de stengel, die verder nog niet ontwikkeld is. In dit stadi um komt
dus de uitgegroeide kiemplant overeen met de kiem van de eenzaad-
lobbi ge planten in het zaad verborgen. Na enigen tijd ontstaat aan de Fig. 7.

. " Een ande re soo rt
sten gel, dus vlak onder de zaadlob een worteltje, dat dadeltk alle biezonder- van Taeniophyllum.



planten met meer wortels zoals
Later gaa t die echter verloren
stengel, zodoe nde zijn de oude
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heden .van de gewone orchideeënwortel vertoont. Zelfs bij
in fi guur 5 kan . rnen de hypocotyl nog onderscheiden.
De nieuwe wortels ontstaan telkens iets hoger aan de
planten in het midden iets opgeheven.

In fi guur 7 is een andere soort van Taeniophyllum afgebeeld. Dit gees tige plan tje
vond ik een paar dagen geleden op een excursie naar de top van de Tan gkoeban Prah oe,
in het vochtige oerbos van dit gebergte. Zoals men zien kan, zijn de worteltjes zeer lang
geworden, zij groeien in de lengt erichtin g van het takje . Een wortel, die dwars is gegroe id
is slechts enkele centimeters lang . De kleur van de wortels is meer groen, dan die van
de in Bandoeng veel voorkomend e soo rt. Het velamen is lang niet zo sterk ontwikkeld.
De bloemetjes vond ik niet, wel een paar vruchtjes, die ook in de Figuur te zien zijn.

Figuur 1 geeft de afbeelding van de Chiloschista-soort. In 2 en 3 vindt men respek
tievelik de bloem en de vrucht getekend. Deze beide laatste tekenin gen geven de ware
grootte aan, in fi guur 1 is de plant op de helft verkleind. Deze soort is dus veel forser,
dan de Taeniophyllums. Maar in bouw komt ze er merkw aardi g sterk mee overeen. Ook
bij deze plant is de stengel zeer klein gebleven en met schubben bedekt. Van dit punt
uit gaan een groot aanta l dofgroene, fluwelige wortels naar alle kanten uit. Op dit dunne
takje groeien ze over en dicht naast elkaar. De wortel s zijn ook vlak en worden, wann eer
de plant begoten wordt , zeer helder groen. Uit het centrum ontwikkelen zich ook de lange
sierlik gebogen bloemstengels. Deze zijn dikwijl s vertakt en dragen bruin gevlekte bloemetjes,
die een zachte geur verspreiden. Tot nu toe kon ik de kiemplanten nog niet ontde kken,
maar ik twijfel niet, of ze zijn op die ene grote boom over enigen tijd te vinden. Waar
schijnlik vertonen ze dezelfde biezonderheden, als de kiemplanten van Taeniophyl lum ;
mocht dat niet het geval zijn, dan is het een mooie gelegenheid om op deze planten nog
eens teru g te komen.

D. v. L.

EEN TOCHTJE IN ZUID -SUMATRA.

(Vervolg).

Eenige dagen daarna kon ik, alweer daar gebracht door mijn nog altijd mij niet
vervelend en vriend , den vulkaan Pasagi van den anderen kant , meer zuidoostelijk, bekijken.
Alleen ging dat bekijken niet zoo gemakkelijk als een week te voren te Negara Batin . T e
Kenali , waar men er van uit de voorgalerij van de pasanggrahan (waa rlijk de bouwer van
deze gouvernementshotelletjes, ik meen de Kroëkenn er en -b eschrijver HELLFRI CH , heeft
overal we l voor den reiziger gezorgd) een goed gezicht op den bergtop zou kunn en hebben,
is het me maar niet mogen gelukk en den berg zonder nevelen en wolken te zien.

Van uit Kenali ben ik nog een eind de hellin g van de Pasagi opge wees t. De top
kon ik helaa s niet beklimmen, omdat het pad , dat eertijds daarh een liep wee r dichtgegroeid
was en ik nu eenmaal niet op een pleziertochtj e was en door wac hten op het kap pen van
een pad mijn werkprogramma niet in de war kon sturen. Het zou echter wel de moeite
waard geweest zijn ; het gedee lte bosch , dat ik moest doortrekken gaf tal van beloften voor
latere botanische tochten op den Pasagi. Maar ook zelfs wat oppervlakkig botaniseeren
ging helaas niet, als men met een gevolg van leergrage inlandsch e hoofden en tuinbezitters
koffietuin en en ladangs moet bezoeken. Alleen de avifaun a was op dien tocht makkelijker
te beschouwen, doordat enkele vogels zich zoo dikwijls lieten zien en hooren en wel
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