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Het uitwendig skelet bestaat zooa ls men weet, bij de insecten uit chitine . Deze
heeft de scheikundige formule Cg H1sN06 • Wann eer het papier uit zuivere cellulose bestaat,
dan kan het diertj e voor den opbo uw van zijn skelet a lleen, de tot chit inevorming noodige
stoffe n grootendee ls daa ruit verkrijgen, daar cellulose tot formule heeft C6 HIOOs' De
st ikstof echter ontbreekt in zuivere cellulose, zoodat het papi er deze en nog andere stoffen
bevatten moet, wat zeer waarsc hijnlijk is, tenzij het diertje in staat is op een of andere
niet bekende wijze st ikstof uit de lucht in voldoe nde mate op te nemen.

Om te trachten hieromtrent zekerheid te verkrijgen heb ik een chemicus in den
arm genomen.

Het papi er werd aan een analyse op stikstof onderwor pen en de uitkomsten waren
als volgt : .

"Eiwit 0.96 %'
Asch . 0.67 "
Pentosaan aanwezig.

Voorts werd en in de asc h aangetoond : kalium, natrium, calcium , magnesium , ijzer
en een spoor van een zwaar metaal (lood. koper of tin) . Het vloeipa
pier bevat dus ongevee r alles, wat gewoonlijk in voedse l voorkomt. Het
heeft dus zeker eenige voedingswaa rde". '

De rest - of liever het grootste gedee lte - van het papier was
cellulose.

"After all" is het dieet dus nog niet eens zoo kwaad geweest,
wat ook nog blijken kan uit het feit, dat het diertje er nog een nieuwe
huid bij heeft kunnen overspa ren, blijkens de overblijfselen van de oude
die ik in 't fleschje vond.

Zoo ziet men, wat ons een hongerdieet lijkt, is het nog niet.
En dat ons vlugge Zilvervischje een minimumlijder zou zijn, is

ongetw ijfeld een zuiver anthropocenlrische opvatting; het papier en de
bandjes onzer boeken leveren het schepse ltje alle materiaal tot een
ruim en kommerloos bes taan.

S. L.

TWEE MERKWAARDIGE PLANTEN.

Fig . 2.
Schubje

M ini muml ij der.

Op p agina 23 van den derden jaargang van dit tijdschrift heeft K OENS verte ld, hoe
een zeldzame plant, VW s cissioides, na sa jaren lang zoek gewees t te zijn, in September
1911 in het Depoksche bosch op 90 à 100 M. zeehoogte werd teruggevonden. Het
merkw aardi ge .dezer plan t bestaat niet zoo zeer in haar zeldzaamheid, als in de zeer
eigenaa rdige bloeiwijzen. De asse n daarvan zijn namelijk bij VWs cissioides verbreed tot
bladachtige, bruin groene platen, waar in aan weerszijden de zittende vruchtbare bloemen
zijn weggedoken. Langs den sma lten rand der schijven draagt de plan t bove ndien lang
ges tee lde onvruchtba re bloemen. Uit vele der vruchtbare bloemen ontwikkelt zich een
tamelijk groote bes, die boven np de platte kanten der bloei wijze zit, dus niet is wegge
doken. De bladeren zijn gewoonlijk 3-tallig, soms ook 4-5-ta llig. De bloeiwijzen
ontspruiten uit de ranken, die zich met haar vrijen to p om een ste unsel winden en zoo
een soort dwa rsbalk vormen, waaraan de zware vruchttrossen zijn opge hangen.



Pterisanthes cissioides Ik,
Op 1/ 4 der ware groo tte.
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T egenw oordi g
wordt het ges lacht
Vitis in den regel
gesplitst in een aantal
andere. De planten,
die even als Vitis
cissioides bladac htig
verbreede asse n der
bloeiwijze hebben, vor
men sa men het ges lacht
Pterisantties, de De
poksche soo rt heet
Pterisanthes cissioides.

Later hebben
we in het Depoksche
bos ch nog herhaal
de lijk naa r deze plant
gezoc ht, maar nooit
wa ren we zoo geluk
kig haar daar weer te
vinde n. Wel werd een
enkel exe mplaar aan
getroffen op den Goe
noeng Kend eug bij
Nirmal a, Z. W. van
Buitenzorg. op onge
veer 1200 M.zeehoogte.
Blijkbaar is de soo rt
in den omtrek van
Buitenzo rg zeer zeld
zaam. Het was dan
ook een aange name
verrass ing , toen de
Heer BAKH UIZ EN VAN
DEN BRI NK ons een
pakket plant en toe
zond, waarin zich niet
alleen deze Pierisdn
thes, maar ook nog
een tweede soo rt be
vond. Van beide soor
ten heb ik een
teekening laten maken.
De zending, die nog
vele ande re belangrijke
plant en bevatte, ging
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Pterisanthes eriopoda PLt~ NCH.
Op 1/4 der ware groo e.
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vergezeld van uitvoerige aanteekeningen, waaraan we het volgende ontleenen:
.Pterisanthes cissioides werd 24 Maart 1907 door mij op de onderneming Tji Kidang

"b ij Pelaboean Ratoe in bosschen en kreupelhout op ongeveer 550 M. zeehoogte gevonden.
"De plant, die 10 à 25 meter lang kan worden, draa gt daar den naam van Areuj ki djoeoelz .
"Ojoeoe h is het Soendaneesche woord voor rijkelijk uitvloeien, de naam zinspeelt op het
"feit, dat uit afgekapte stamstukken dezer liaan een aanzi enlijke hoeveelheid water vloeit.
"De bladeren zijn meerend eels 3-tallig, doch ook voetvormig 4-5-talli ge komen voor, in
"het laatste geval zijn ,de uiterste blaadjes klein. Tegenover elk blad ontspruit uit den
"stengel een krachti ge rank , die 3-7 cM. boven den voet de bloeiwijze draagt. Aan den voet
"der bloeiwijze is op de rank een klein schutblad ingeplant, dergelijke schutbladen neemt
"me n ook waar aan den voet der platen, waaruit de bloeiwijze bes taat. De top der rank en
"is afgeplat. De blad eren van het ingezond en exemplaa r zijn van onder ' dicht met
"mosac htige gallen bedekt. Vele vruchten zijn door irt sekten aangetas t" .

De Heer BAKH UIZ EN VAN DEN BRINK is dus de eerste herontd ekker der plant op
Java gewees t, hij .vond de plant reeds 4 jaar voor ze bij Oepok werd ingezameld.

De tweed~ door hem ingezonden soort, (fig. 2) Pterisanthes eriopoda Planch. was
tot dusverre alleen van Sumatra en den Lingga-Archipel bekend, een mooie vondst dus.
Men kan deze plant aan de bloeiwijze terstond als Pterisanthes herkennen, zij verschilt van
Pl. cissioides doo r de enkelvoudige bladeren en de veel tengerd er bloeiwijze, waaraan de
lang gestee lde onvruchtbare bloemen ontbreken. Hierover schreef de Heer BAKH UIZEN
VAN DEN BRI NK ons:

"Het ingezonden exemplaar vond ik in Mei 1907 in de bossch en van Tji-Ojamb rong
"bij Tj i-Kidang in het Pelaboean-R atoesche. Een inlandsche naam ervoor is mij niet
"bekend. Het is een tengere plant met dunne, kantig e sten gels, de bloeiwijzen dragen
" langs den rand geen gesteelde onvruchtbare bloemen. De bladeren zijn enkelvoudi g en
"veel meer behaard dan bij Pterisanthes cissioides, langs den geheelen rand zijn ze naar
"o nder omgeboge n, onder dien omgeboge n rand zijn ze dicht behaarel.

"Door een speling van het lot stiet ik, een weekje gelede n de ronde doend e door
"de theetuinen van Tj i-Dadap (ten Z. van Tji-Beber bij Tji andj oer), plotseling op een
"Plerisanflzes-soort, die in alles geleek op Pterisanthes eri ápoda. De plant was nietig e n
"moet een overblijfsel zijn uit het oude bosch , dat een jaar drie, vier geleden hier nog
"s tond. Even vaak als de tuin werd sch oongemaakt moet ook dit plantj e in onzachte
"aa nra king met de paran g gekomen zijn. Het is blijkbaar sterk, want hoewel klein, ziet
"het er frisch uit. Bloemen waren niet te vinden ". .

Later vond de Heer BAKH UIZEN VAN DEN BRINK een bloeiend exemplaar, waaruit
bleek, dat de plant van Tji Dadap inderdaad Pterisanthes eriápoda was. Naar Buitenzorg
gezonden jonge planten willen daar niet tieren, ze brengen jonge loten voort, die telkens
als ze een paar decimeters hoog geworden zijn, weer afsterven.

Nu enkele weken geleden vond DR. OOCTERS VAN LEEUWEN, zonder iets van de
vonds t van BAKH UIZEN VAN DEN BRI NK te weten, dezelfde soo rt eveneens in de buurt van
Tj i Beber. Een mooi vruchtdragend exemplaar en een tak met jonge bloeiwijzen werden
ons toegezonden. Hij schrijft -dicnaangaande :

"Ik vond deze plant in een paar exemplaren ongevee r 12 paal van Tji-Beber in een
"oe rbos op de onderneming Tji-Haroern. Het is daar een interessant stukje woud met
"vee l Rafflesia, veel Balanoph ora's en eenige saprophyt en.

"De planten groe iden in struikgewas onder hooge boomen, langs den rand van een



"kunstmatig meertje. Slechts ' één exemplaar bloeide. j onge bladeren zijn beiderzijds
"duidclijk witviltig behaard. Voor zoove r ik de planten gczicn heb, waren de blader en
"a ltijd enkelvoudig. De bloemen en vruchten zijn zeer opvallend gevormd en deden mij
"aan Pterisanth es cissioides deu ken" .

Zoo biijkt deze voor j ava nieuwe soo rt daar een vrij groot verspreidingsgebied te
hebben. We houden ons zeer aanbevo len voor toezending van bloeiend en vruchtdragend
materiaal, voora l voor bloemen en vruchten op alkohol of formol. Men kan de beide
soo rten met behulp van het volgend tabe lletje ondersc heiden :

P ter i s á 11 t hes BL.

1. Bladeren hand vormig drietall ig of voetvormig 4-5-tall ig, langs den rand niet dicht
bruinh arig . Bloeiwijzen forsch, 10-IS cM. lang, uit een aantal 15- 30 mMo bree de
platen bestaand, welke langs den rand lang gesteelde onvruchtbare bloemen dragen.
Klimmende heester. 3.00-25.00. Mrt. Sept. Bosschen van West [ava tusschen 90
en 1200 M. zeehoogte, zeldzaam. Area} ki djoeoeh, s.-Ki koepoe koepoc, s. ( Vi ti s
ci s s i 0 i d e s BACK ER) . Pt . ciss iofdes BL.

Bladeren enkelv oudi g, met ondiep hartvormtgen voet, langs den rand dicht rossig
behaard . Bloeiwijzen tenger, 7-1 21/ 2 cM lang, uit cenige 5- 12 mM. brecdc platen
bestaand , we'lke langs den rand gee n lang gesteelde blocmen dragen. Klimmende
heester. 2.00- 5.00. Mei, juni. In West-Java tusschcn 550 en 1200 M. zcchoogte
hier en daar in bossenen gevonden (V i t i s cr i 0 p 0 d aMI Q.) Pt. criopoda PLA NCH.

B.

KORTE MEDEDEELINGEN.

Exc ursie Zondag 14 Januari a.s. naar Nieuw -G onda ngdia. Verzamelen 's morgens 7 uur , Post-
kantoo r Go ndangdia.

v. W.

Exc urs ie door de sawahs en kamp ongs. De eerste excurs ie der ni euw e afdel ing g ing van de
Lembangw eg over de Tji-kepoendoeng naar de Dagow eg. Een 15-t al deelnemers slo ten zic h om 7 uu r
aan, waaro nder twee aspirantleden. De gewo ne sawah- en wegspl anten w erden hekeke n en met het
dete rminatieboekje van den Heer BvLDINOH, waarvan verschillende deelnemers een exemp laar medegenomen
hadden, gedetermi neerd. Dit boekj e is voo r dergelike tocht cn een onbetaalbaa r hulpmi ddel en all en
waren er dan ook even zeer mee ingenomen.

. In een kampong vond en we de Desmodiuni gyralls met de draa iend e bl aadjes van het eers te j uk
van het blad; verd er verschi ll ende levermossen, waaronder Marc!lalltia en zwam men- cn varensoort en.

Bandoeng, De Secretaresse.

C. R EIJNVAAN.
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