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Bloe iende Fo urcroya .

fo to Pangeran Saoenan.
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BLOEIENDE FOURCROYA'S.

Faurcroya-btocmen.
Links van terz ijde. Midden doorsnede. Rechts van boven.

die begaanbaar zijn in dezen al te natten moess on.
dan nog erg slecht ook, dotndotnan, dat met zijn

Bloeiende Fourcroya
top.

: , Op mijn erf zijn ook plekk en
Alzoo staat er alleen gras en

scherpe vruchtjes leelijk kan prikken.
Een jaar of drie geleden zette ik op de minst moerassige plekken bibit van Fourcroya;

en zooa ls van deze woes tijntrappers te verwachten was; ze groe iden, ondanks de armoedige
grond. De reusachti ge rozetten doen het wel
in gazons ; bloeiend is Fourcroya werkelijk
een dckoratieve plant. Hard en vezelig zijn
de bladen ; de punt is venijni g scherp en
ook de randen zijn gewapend.

In rijen van zes om een huis heen
geplant kan je er heel aardig een draadv er
sperr ing mee imiter en. En de scherpste
golok wordt er gauw stomp op ; niet onge
schikt, dunkt me, voor sommige streken op
de buitenbezittin gen. Het schijnt, dat hier
en daar touw van de vezels gemaakt wordt.
Pulque zou de meest gewiekste Mexikaan
er zeker niet uithal en, geen droppel - al
heeten de bladen vleezig.

In 't begin van October kwamen bij
twee van onze plan ten bloeis tengels uit de
rozet opschieten.

Na een dag of tien was het kleinste
eksemplaar al een meter of vier, de groote
zie foto - is nog aan ' t groeien en komt al
boven mijn huis uit. De kleine is ± 5,
de groote '[ à 8 jaar. Die bloeistenge l is
een stev ige, rolronde stam met hier en daa r
een gestekeldè schub. Het hecle gevaa rte
moet vr ij zwaa r zijn, want de kleine kapsijsde

bij de eerste, de
beste bui.

T oen had ik met
een gelegenheid de
bloemen te bekijken.
Ze zitten aan een
grootte rijk bloei end e
pluim, mooie zespun-
tige bun gelende ster
ren. Geelwit , van
binnen wat groe n, met

c .:J
een aa rdig fi guurtj e
van meeldraden en
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stamper. Doordat de top zoo ver in de lucht zit, waar zoo weinig' achtergrond is, vallen
ze niet genoeg in ' t oog. Daarom heb ik die top maar afgesneden laten kieken. Sterk zij:1

. ze, die bloemen. 15 October openden zich de eerste knopp en en nu begin Dec. staat de
bloeitop nog frisch, en dan afgesneden !

. Eerst zitten de beweeglijke helmknopp en vrij dicht bij de
glanzende stempel, maar als het stuifmeel rijp is, buigen ze zich
wat meer naar buiten en dan valt de bloem gauw af. Insecten
bezoek heb ik niet opgemerkt; vruchten kunnen er bezwaarl ijk
ontstaan door ' t afvallen.

Misschien, dat er hoog in de lucht, bij het groote exemplaar
bestuivin g zal plaats hebben.

Dit na te gaan lijkt me een aviateurs-prestatie . Want
omvallen doet-i e vast niet! Op Tjiniroean zag ik eens een plant ,
die broedknopp en in plaats van bloemen droeg. Die vielen op
den grond en schoten dan lustig wortel . Op de foto kan men
nog even zien, dat er onder uit de rozet een klein, krom bloei- t~
stengeltje komt. Het draagt normale bloemen. Ondertusschen c.~ '1, . p.
is een derde aan ' t bloeien geslagen ! Wonderlijk , dat de tuin ,
waar uit . ze afkomstig zijn - en die veel beter is! - nog nooit
bloeiers opleverde.

Jammer, dat al die fraaiheid gauw weg is; de bladen worden geel en slap en als
de bloei afgeloopen is, sterft de heele plant. De Inlanders noemen hem hier: ganas
sabrang ; de overeenkomst met een ananas schijnt hun dus opgevallen te zijn.

De soortnaam ken ik niet. Is het F. gigantea ?
Dat zou wel passen, want reusachti g is-ie!

Bandoeng.
De foto's zijn van PANGERAN SAOENAN.

c. J. F. DENKER.

KORTE MEDEDEELINGEN.

Zonda g in Feb ru arie de tocht zal
De Secretaresse, -

. Mej. C. REIJNV AAN.

van de g ro t va n de T ji ta roem en van
De Secretaresse,

Mej. C. REIJ NVAAN.

Ver slag va n d e ver gad ering der afdeling Ba ndeeng op Zaterdagav ond 13 januari e in het ge bo uw der H.B.S .
Aanwezig waren 24 led en en ee n introducee, lid van de ver eni gin g. Na voo rlez ing der no tulen van

de vo rige ve rgade ring en ee n vers lag van de eer st e ex cursi e besprak de voorzit ter de mogelikheid van het
make n ene r excursie naar de plek , waar de. Tji taroern in ee n g rot verdwijnt in de b u urt van Rad jam a nd ala.

Daarna hield mej. R EIJNVAAN ee n korte voo rd rac ht ove r he t leven en de bo u w va n ee n s lijmzwam,
de Stemonit is splendcns. Deze voordrach t za l ove r enige n tijd in de Tr opische Natuur a fge d rukt wo rden .

Vervolg ens liet de voorzitter enkele merkwaardigh eden zien . Ee n in Ba ndeeng -in bl oei ge kome n
exe mplaar van Neph etaphyllum tenuiflorum BI. een in de vochtige bossen van het ge be rg te vr ijveel
voorko me nd aa rdo rc hidee tje, welk e op donker e plaatsen tu ssen rotte bladeren g roe it.

Ve rde r ee n bloeiend exe mplaa r van Dorstenia spec. De bloe iw ijze werd besprok en in ve rband
met de bloeiwij ze de r Ficu s- soorten . .

Als cur ios u m werd rondgege ven ee n le vend uit het e i ge ko me n, maa r dad elik daa ro p gestorven
kuiken met 4 pot en en 4 vleu gel s. Ee n kop was duid el ik, een a ndere mind er goed te zien. De poten
en vleu gelparen ware n in tegen gest elde richtin g aa n het lichaam bevesti gd. Oo k ee n gewo ne aard worm
met een ge vo rkt lichaam tr ok de aandacht.

Aan de wa nd waren enkele s te reoscoo ppla te n o pgehangen
de ontwikke ling in het ei va n ee n sa la ma nde rsoort.

AFD EELING BAND OENG.
Ex curs ie na a r Rad jamandala en de grot van de Tjitaroem . Eer st door de th eetuinen en dan la ngs

een gemakkelike weg doo r het bos . Aal het e inde ee n a fdeeling in het ravijn en tot s lot ee n zee r
interessant riv ier gezicht. De deeln em er s m ete n zorgen voor ee n spoo rkaa rtje naar Radjamandala, wa t
ete n meen em en en ee n veldfles . Ee n paar stev ige sc ho ene n zijn voo r de wande ling nod ig, welke
ongeveer 2 uur duurt en eve nzoveel uren te rug. Heengaand e za l d e wandeling waarsc hijnlik wa t meer
tijd kos te n. W e ve rt re kke n ui t Ban doen g c m 5 .uur v . .m. .

Per br iefkaart za l nog nad er wor den med egedeeld op w elk en
plaa ts hebben.
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