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XYRIS INDICA -L ... ~(". 

De slechts twee geslachten omvattende familie der X y r i d ace a e staat in het systeem 
in de nabijheid van de groote groep der Comme/inaceae. Ze wordt in het bijzonder 

' · .. 
gekenmerkt door de aanwe
zigheid van zeer duidelijk van 
elkaar verschillende kelk en 

· kroon, door een voorste, k'ap
vormig kelkblad, dat veel groo
ter is dan de beidezijdelingsche 
(in het eene geslacht ontbreekt 
het) , door de vervorming van 
drie der meeldraden tot stami
nodien , terwijl de drie normale 
meeldraden met de kroonbla
den vergroeid zijn. 

De familie is, met uitzon
dering van enkele soorten van 
het geslacht Xyris, Ameri
kaansch. Van de in tropisch 
Azië voorkomende soorten is 
X. indica L. (fig. 1) wel de 
meest algemeene. Niettegen
staande haar groot verbrei
dingsgebied, dat zich uitstrekt 
van Voor-Indië tot den Malei
schen Archipel, treft men haar 
op Java slechts betrekkelijk 
z,elden aan, te oordeelen naar 
het te Buitenzorg aanwezig~ 
herbariummateriaaL Op Suma
tra daarentegen moet de plant 
in grooten getale voor komen , 
ter Westkust toch worden de 
stengels (bloemstelen) gebruikt 
voor het vervaardigen van gro
ve matten en zakken. (HEYNE, 

Nuttige planten, I, 161). 
Tot nu toe zijn te Buitenzorg 

slechts exemplaren aanwezig 
uit de omgeving- van Batavja 
en Buitenzorg en een enkel 
uit Bantam. Mijn eerste kennis
making met deze inveel opzich
ten merkwaardige en interes
sante plant had evenwel in 
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het heete laagland van Rembang plaats. Dit doet vermoeden, dat ze ook wel hier en daar in 
Midden Java gevonden kan worden. 

Een tocht per houtlorry voerde mij door het sawah-complex benoorden Ngawen, een 
station aan de tramlijn Poerwodadi-Biora der S. f S Het golvend landschap wordt in het 
noorden door den kalkrug van Todanan begrensd. De gronden bestaan er voor het meerendeel 
uit zware, zwartachtige kalkmergel, doch enkele gedeelten zijn totaal afwijkend. Daar is de 
kleur rood en die gronden zijn veel gemakkelijker te bewerken. Het was nu in een dalkom 
van dergelijken rood en leemgrond, dat de Xyris in uitermate groot aantal voorkwam.· De 
sawahs leken er als met een licht geel waas overdekt. Toen de lorry vaart minderde 
was de kans om zoo'n aardig bloemetje te bemachtigen echter voorbij. De sawahs waren 
weer even troosteloos dor als tevoren. Ook In volgende inzinkingen was er niet één plant 
me~r te ontdekken. Op den terugweg dus opgepast. En toch waren we er bijna voor
bijgereden. Van den feesttooi van eenige uren geleden waren alleen de totaal verwelkte 
bloempjes over, die tegen de roodbruine schutbladen geplakt, niet meer in staat waren het 
oog te boeien . 

De plant schijnt gebonden te zijn aan lichtere gronden. 
Ook de exemplaren uit het Buitenzorgsche Herbarium 
werden alle op rooden verweeringsgrond gevonde.1. En toen 
ik eenige maanden later de plant in de nabijheid van de 
stad Rembang terugzag, kon ik weer constateeren dat de 
grond er tot de roode en lichtere leemgronden behoorde. 

Bij de determinatie deed zich een moeilijkheid voor. 
In de flora werd gesproken van drie kelkbladen, waarvan 
het voorste nog wel het grootste behoorde te zijn. Nu 
waren er wel twee, min of meer sikkelvormige kelk
bladen te ontdekken aan weerszijden van de geopende 

Fig. 2. 

bloemen, doch van het derde was niets te zien. Later bij onderzoek van groote knoppen 
bleken er · toch werkelijk drie te zijn . Dit was oorzaak, dat ik meerdere aandacht schonk 
aan deze plant. Teruggekeerd in Buitenzorg was ik zoo gelukkig de Xyris bij Tjidjoe
djoeng, aan den weg naar Batavia; weer in groote hoeveelheden aan te treffen . Op de 

Fig. 8. 

uitgestrekte sawah-complexen tusschen Bui-
tenzorg en genoemde plaats kwam het gezochte 
kruid nergens voor. Maar daar overdekte de 
Xyris twee afzonderlijke plekken. Op de eene 
plaats was de rijst gesneden, terwijl onze plant 

·op de andere plek in vollen bloei stond tus-
schen nog groene en bevloeide rijst. 

Het vandaar meegebrachte materiaal op 
water gezet gaf den volgenden morgen kort na 
zonsopgang de oplossing van het raadsel om
trent het derde kelkblad . Langzaam aan ver
grootten zich de di·en dag opengaande knop
pen, staken hun geel kopjè buiten het bruine 
schutblad, in hun teerheid nog beschermd door 
het groote kelkblad, dat de bloemkroon met 
zijn helmvormigen top omsloot. Naar beneden 
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loopt dat blad uit in een langen, lijn_vormigen nagel; zijn inplantingsvlak is dus zeer gering 
De zich vergrootende kroon kan het gemakkelijk losmaken en meevoeren naar buiten . 
Zoxlra d-= geheele nagel ook naar buiten is gebracht kan het door den wind weggeblazen 
of door de zich ontplooiende kroon afgelicht worden. De mogelijkheid bestaat natuurlijk 
ook, dat het kelkblad afgestooten wordt op de manier, zooals dit geschiedt bij den bladval. 

Zoolang de knop zich bevindt in de kamer" door het dikke en droogvliezige schutblad 
gevormd, zal de beschutting door het kelkblad wel overbodig zijn; · doch bij het naar buifen 
dringen }usschen de sterk aangedrukte schutbladen door, zal het zoo teere bloemkroontje 
dez-= qoode kunnen missen. Merkwaardig is het zeker wel te noemen, dat het andere ge
slacht der familie dit derde kelkblad in het geheel niet meer bezit. (ENGLER. Pflanzen
familien . 11, 4, 20). Of de Xyris op weg is het te verliezen? 

b. 
Zooals uit het bovenstaande reeds 

' 

Fig. 5. 

a. verslijmd weefsel. 
b. vaatbundels. 

' 
' 

kan blijken, groeit dit tot drie kwart 
meter hooge kruid op sawahs en moe
rassige p taatsen. Het wortelt slechts 
eenige centimeters diep met een dichten 
bundel van kleine,onvertakte worteltj~s. 
Deze zijn ingeplant onder tegen den 
verbreeden stam. De stam is zeer ge
drongen gebouwd; het binnenste, meest 
parenchymatisch weefsel is door een 
bruine, zeer harde laag beschermd. 
Het is wel waarschijnlijk, dat dit deel 
(rhizoom) overblijvend is. ENGLER 

zegt, dat de meeste tot deze familie behoorende plant,en overjarige ge-
wassen zijn. Aan de X. indica heb ik nog geen gelegenheid gehad zulks 
waar te nemen . Het is ook bijna niet aan te nemen, dat dergelijke forsche 
planten in de paar maanden, dat . de rijst te velde staat, zich uit de 
nietige zaadjes kunnen ontwikkelen. Neemt men aan, dat de wortelstokken 
over blijven, dan is het zeer goed denkbaar, dat de Xyris haar plaats 
tusschen de snel opgroeiende rijst kan behouden. 

De stam draagt meerdere zijtakken; langs den hoofdstengel en 
langs de zijloten staan de bladeren in twee rijen, de bladstand is 1

/ 2• 

De onder iets verbreede scheede van elk blad omvat een weinig meer 
dan de helft van den stengel en zoodoende ook de uiteinden van den 
voet van het naast hoogere blad. (fig. 1 ). De bladeren staan dicl;lt op 
elkaar ingeplant, en komen slechts over een klein gedeelte voor, laten 
dus de rest van den langen bloemstengel kaal. In fig. 2 is het rhizoom
gedeelte geschetst en in fig. 3 is de vertakking en hebladering schema
tisch voorgesteld . 

De lijnvormige, 1/ 2 M. lange en slechts 5 à 7 mM. breede, bla
deren bezitten alle een scheede. Het stengelomvattende onderstuk is iets 
verbreed, bijna kleurloos, waarin de daar zeer krachtige en bruingekleurde 
vaatbundels zich duidelijk afteekenen; naar boveti toe zijn de twee helt~ 
ten van de scherpgekielde scheeqe tegen elkaar gevouwen, terwijl de 

Fig. 6. 

verb!ndittg tusschen beic,l!'! op _ eenigen afstand :~a? . den iets _spits toeloopenden top zien 
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verbreedt zoodat de scheede lan·gzaam ondieper wordt en ten slotte geheel verdwijnt. 
(fig. 4) . Het bovenstuk, dat symmetrisch ten opzichte van het middenvlak gebouwd is, 
(isolateraal) is dan te beschouwen als het eigenlijke blad, de bladschijf. 

Het min of meer kleurlooze deel, in afwijking van het groene geheel vlakke gedeelte, 
is aan den b1:1itenkant gegolfd. In de uitspringende richels liggen de vaatbundels, temidden 
van parenchymatisch weefsel, dat midden tusschen elke twee dier vaatbundels is vervloeid 
tot slijm (fig. 5) . Dit vocht treedt aan den binnenkant uit en vult de ruimte tusschen de 
bladscheeden en bloemstelen op (afweer van water en daardoor van verrotting?). Het zal 
dit vocht zijn, waaraan de plant haar ouden roem van geneesmiddel tegen chronische huid
ziekten dankt. Reeds RHEEDE VAN DRAKENSTEIN vermeldt dit inlandsch gebruik; ook bij 
RoxBURGH wordt het vermeld voor Bengalen (Flora Indica I, 197) Uit deze bronnen heeft 
ENGLER de mededeeling hierover waarschijnlijk overgenomen, maar vermoedt ten onrechte, 
dat het rhizoom dit slijm zou afscheiden. In Rembang bleek de bevolking de plant niet 
te kennen en dus evenmin haar gebruik. 

In het overige deel komt chlorophyl over de geheele buitenoppervlakte voor; in de 
bladschijf ligt het palissadenweefsel aan beide zijden. Ook de huidmondjes komen in dit 
isolaterale deel aan beide kanten in grooten getale voor. De opperhuidcellen zijn zeer 
langgerekt, behalve de cellen, welke de huidmondjes omsluiten (fig. 6). 

Fig. 7. 

De bloemstengels zijn hol , bestaan uit 
eenige concentrische gesloten ringen. De 
binnenste wordt gevormd door parenchym, 
de volgende door qikwandige cellen (eieren~ 
chym), daarna treft men een chlorophyl
houdende laag aan, welke aan den buiten
kant besloten wordt door een laag kleurlooze 
huidcellen. Op de grens van de twee eerst

Fig. 8. 

genoemde lagen liggen de vaatbundels, op de plaatsen, waar aan 
den omtrek de overlangsche ribben uitspringen. Deze bouw is aan 

een dunne dwarsdoorsnede reeds bij betrekkelijk geringe vergrooting in hoofdtrekken waar 
te nemen (fig . 7). 

De bloeiwijze bestaat uit een hoofdjesachtig aartje, alleenstaand aan het ei_nd van 
de lange stelen. De bloemen staan elk voor zich in den oksel van een schutblad. Deze 
bladen zijn glanzend roodbruin, eenigszins hoo~nachtig, met dunneren en lichter gekleurden, 
gaven rand (in KOORDERS' Excursionsflorg. I, 271 waarschijnlijk naar gedroogd en platgedrukt 
materiaal foutief met gespleten top geteekend); ter hoogte van het vruchtbeginsel sterk 
naar buiten gewelfd. De onderste, ongeveer vijf à acht, zijn loos. De plaatsing langs den 
top van den bloemstengel is spiraalsgewijs; in het geheel zijn er vijf rijen dier schutbladen 
te zien, die van ·beneden Unks naar rechts boven voor het grootste deel in rechte lijn 
verloopen, alleen a-an voet en top in cirkelboogjes overgaan. 

Is eenmaal de bloei begonnen, dan komen er eiken dag een tot drie bloemen open. 
De ontplooiing van de knoppen begint kort na zonsopgang, zoo dat om zeven uur of half 
acht reeds geheel geopende exemplaren te vinden zijn. Na twaalven verwelken ze zeer 
spoedig. 

De bloem is in al haar deelen drietallig, en behalve de kelk geheel geel 
gekleurd. De beide zijdelingsche kelkbladen zijn sikkelvormig en naar buiten concaaf. Het 
voorste kwam boven reeds-ter sprake. -(fig. 8.) De drie kroonbladen zijn lang.g.enageld; de plaat 
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is vlak uitgespreid en heeft een eenigszins ingesneden rand . Op den overgang van nagel 
tot plaat hangen de blaadjes met elkaar en met de staminadien samen. Deze laatste 

staan afwisselend met de kroonbladen , vertegen-
woordigen dus de buitensten krans van meeldraden. 
Ze vertakken zich even boven de plaats van samen-
hang in twee armen, welke vele lange haren dragen. , " 
Deze haren zijn op zichzelf ook alweer de moeite 
van het bekijken waard. Bij de aanhechtingsplaats 
bestaan ze uit langgerekte leedjes, die zonder onder
breking tegen elkaar liggen; naar den top toe 

. Fig. 9. worden de leedjes gedrongener van vorm en zijn 
dan door steeds langer wordende, kleurlooze steeltjes verbonden. Het uiterste 
lid draagt een stomp spitsje. (fig JO). In den knoptoestand liggen deze 
twee armen in de aangrenzende naar binnen toe, opgevouwen kroonblaadjes, 
(fig. 9) welke dan klepsgewijze aaneensluiten. De meeldraden staan tegenover 
de kroonbladen, en zijn hiermee vergroeid. Het connectief is breed, naar boven wat Fig. JO. 

spits toeloopend, zoodat de twee helmknoppen gescheiden liggen en naar den top convergeeren. 
Het vruchtbeginsel is bovenstandig, driehoekig doch rugglings platge

drukt. Het is eenhokkig, en draagt langs drie wandstandige zaadlijsten zeer 
.~alrijke eitjes. De vrucht springt tusschen de placentae Qpen. De zaadjes 
z-ijn heel kl ein, eivormig; hun oppervlak vertoont overlangsche ribben (fig. 
11 ). Aan de aanhechtingsplaats komt een klein propje voor. Het is ook aan 
dezen kant, dat ik het embryo meende waar te nemen . De stijl is vrij lang, 

Fig. 11. en split st zich in drie takken, die aan het eind een eenigszins tweelob
bigen stempel dragen. 

Op Java wordt nog een tweede soort van hetzelfde geslacht gevonden, n. I. Xyris 
melanocephalus, die echter beperkt blijft tot het hooggebergte. Deze verschilt van de hier 
besproke'ne door gladde, ongeribde bloemstelen en kleinere bloemhoofdjes. In sommige 
moerassen (Dieng, Papandajan , Patoeha) komt zij in overvloed voor. 

Mocht een onzer lezers Xyris indica of X. melanocephala aantreffen, dan houdt de 
Botanist der javaflora te Buitenzorg zich voor toezending der plant zeer aanbevolen. 

Bui.enzorg, juli 1917. j. BEUMÉ E. 

EEN WELGESLAAGDE LIST. 

Het is een bekend feit, dat sommige dieren, waarop veel gejaagd wordt, zoals b.v. in 
Europa de vos en de ree, soms een eigenaardige llst te baat nemen, om aan hun belager 
te ontkomen. Worden ze vervolgd, dan keren ze in wijde boog op hun eigen spoor
terug, om zodoende de honden de kluts te doen kwijt raken. 

Een vijftiental jaren geleden, toen ik zelf nog tot de kategorie van jagers behoorde, 
waarop ik nu met minachting als " meat-hunters" neerzie, was ik in de gelegenheid er 
getuige van te zijn, hoe op de genoemde wijze een kidang zijn vervolgers in de luren 
wist te leggen. 

. Ons jachtveld was tussen Tjandi (bij Semarang) en Djeraka gelegen, een heuvelachtig 
terrein, begrueid met alang-alng en struikgewas, grotendeels tembelean (Lantana camara). 
Wilde varkens waren er veelvuldig en af en toe kon men. er ook .een .kidang opjagen. 


