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"Hij is klein van oogen, dik van huid, die wat purperachtig, ruw en met korte hairkens 
bezet is. Dezelve gedroogd zijnde, is ondoordringelijk, zoodat er geen pijl zal doorgaan. 
Hij heeft eigentlijk geen vinnen, maar zeer korte pooten, in vier zachte teenen verdeeld, 
waarmede hij dat zwaar lichaam bestierd. Zij aazen op Wier, dat aan de Rotzen groeid, 
waar omtrent zij zich ophouden. Het wijfken van dezen Visch, heeft borsten als een Vrouw, 
waaraan haar jongen zuigen. De teenen der pooten zijn ook met vel als overtrokken, 
hetwelk er ván zijnde, gelijkt die poot zeer veel na een hand, waardoor deze Visch nog al 
meer na een Mensch, of het Menschelijke gelijkt". 

Uit het bovenstaande blijkt m.i. duidelijk genoeg, dat VALENTIJN wel degelijk 
onderscheid maakte tusschen zeemenschen en doejoengs en hij nimmer de doejoeng voor 
een zeemensch heeft aangezien, zooals men uit boven aangehaald gezegde van BREHM zou 
kunnen opmaken. 

Uit de geschriften van VALENTIJN blijkt zeer stellig, dat hij en zijn tijdgenabten 
aan het bestaan van zeemensellen geloofden. Een paar jaar geleden in de Molukken 
zijnde, had ik van daar gaarne een doejoeng medegebracht. Verscheidene malen heb ik 
er naar gevraagd, ook naar zeemenschen. Het antwoord, dat ik steeds kreeg, was, dat 
doejoengs van tijd tot tijd nog wel gevangen werden, doch dat de Perampoean laoet in 
de laatste jaren niet meer werd gezien. 

Buitenzorg, October 1917. P. A. OuwENS. 

NOG EEN PAAR MIERENPLANTEN EN EEN INDRINGSTER. 
(vervolg). 

Aan de zending ontbrak nog één merkwaardige javaansche mierenplant Die kreeg 
ik van B.v. o.B. later toegezonden, eerst een aan een rivieroever aangespoeld klein 
individu, later een paar op een boom ingezamelde, zeer mooie exemplaren, waarvan er 
een hier (fig. 3) is afgebeeld. Bij deze, op Java nog veel zeldzamere varen, die den 
wetenschappelijken naam Lewnopteris Curtisii draagt, zijn de takken van den wortelstok 
opeengedrongen tot een groot, dik kussen, dat tal van kegelvormige uitwassen vertoont, 
waarvan enkele een gevind blad dragen, terwijl de meeste, wat regel is bij deze soort, dit 
reeds verloren hebben. Het kussen kan een middellijn van enkele decimeters, soms zelfs 
van een halven meter bereiken, het is van binnen even zoo gebouwd als de wortelstok 
der Pleopeltis, het wordt op dezelfde wijze hol en is door dezelfde mieren bewoond. Van 
buiten draagt het geen schubben, doch is het met een .waslaag bedekt, die er een blauwgroene 
kleur aan geeft en denzelfden dienst doet als de schubben bij Pleopeltis, nl het beschutten 
tegen uitdroging. De oudste gedeelten van het kussen zijn dood en zwart. 

Was het ontdekken van zoo'n rijke groeiplaats van deze merkwaardige planten op 
zichzelf al verdienstelijk, B. v. o. B. liet het er niet bij, hij deed nog een tweede aardige 
ontdekking. 

· Bij het doorsnijden van een P!eopeltis-wortelstok was me opgevallen, dat hij van 
binnen over zijn geheele lengte doorgroeid was met een langen, witten worte l, die vast 
tegen den binnenwand was aangegroeid en, behalve naar eiken bladkegel, nog naar vele 
andere plaatsen kleine zijtakjes afgaf, we lke vaak met kleine stukjes detritus waren vergroeid. 
Dat die wortel niet van de varen zelf was, viel gemakkelijk te zien, maar, doordat 
van de plant, waartoe hij wel behoorde, niets ·was meegekomen, kon niet worden uit-



Fig. 3. 

Lecanopteris Curtisii. 

- 188-

gemaakt, wat voor een wortel het was. Hij bleek vrij vee 
melksap te bevatten en dus lag het vermoeden voor -de hand, da. 
hij van een epiphytische Asclepiadacea, dus van een Hoya of een 
Dischidia zou zijn. 

Ik verzocht B. v. o. B. eens te willen nagaan, welke planten 
met de Pfeopeltis samenleefden en er haar wortels in deden door
dringen. Om hem niet te heinvloeden schreef ik niets van mijn 
vermoeden, dat de indringster een Asclepiadacea zou zijn. 

Maar B. v. o. B, die zich op voortreffelijke wijze van de 
welwillend aangenomen opdracht kweet, kwam geheel onafhankelijk 
tot dezelfde conclusie. Binnen een paar dagen ontving ik, wel niet 
de Pleopeltis, maar een mooi exemplaar van Dischidia Raff/esiana, 
dooreengroeiend met een andere Asclepiadacea, deze laatste fraai 
in bloei. Die andere plant was een mij nog onbekende, het bleek 
de sedert bijna een eeuw op Java niet teruggevonden Hoya pubera 
te zijn, een blijkbaar zeldzame soort met kleine, fijn behaarde 
bladeren en roodachtige bloemen. De stengel dezer plant had, 
geheel op dezelfde wijze als Dischidia Ra!flesiana dat doet, in 
een der Disclzidia-bekers een rijk vertakten wortel omlaag gezonden 
(fig. 4) en kon zoo profiteeren van het water en den detritus die 
de Disclzidia toch zeker niet voor haar bevVaarde. 

We hadden nu het recht te vermoeden, dat de in de Pleopcltis 
gevonden wortel ook aan Hoya puberá had behoord. In die 
richting werd het onderzoek voortgezet. Een paar dagen later 
kreeg ik van B. v. o B. een mooie Hydnoplzytum-knol thuis-

, gezonden, die samenwoonde met dezelfde Hoya. De stengel dezer 
laa:ste liep achter langs den knol (fig .. ·s) en gaf daar vele wortels 
af, die door elke opening van den knol naar bii111en gedrongen 
waren en . den binnenwand van alle holten netvormig overdekten. 

Weer een pnr d:~gen later kreeg ik een groot exemplaar 
van de Pleopeltis, ook a! weer samengroeiend met Hoya pubcra. 
De lange wortels der indringster waren in vele wortelstokken naar 
binnen gegroeiçi (fig. 6) en hadden zich daar op dezelfde wijze 
vertakt, als we hierboven reeds hebben beschreven. 

Zoo was overtuigend gebleken dat Hoya pubera meermalen 
als comme'nsaal van mierenplanten optreedt. Nu moest nog 
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zond me na korten tijd een uitvoerig verslag, waarin het land der mierenplanten zoo 
aanschouwelijk beschreven wordt, dat ik niet beter kan doen dan den schrijver hier zelf aan 
het woo rd te laten . 

" Zoo jui st kom ik teru g van een tocht naar het mi erenraradijs aan de Tji-Sokan. 
Ik kon u ni et I J n ~e r op de gevraagde inlichtingen laten wachten en zoo trok ik er van 
morgen, '7 Ap ril , voor dag en dauw op uit Het was eenig mooi in de bosschen en 

Fig. 4. 

Hoya pubera, haar wortels 
in een Discllidia-beker omlaag zendend 

hoewel ik deze plaatsen reeds meerdere malen 
bezocht heb, was alles nog even nieuw en interes
sant als bij het eerste aanschouwen . Het terrein, dat 
door het nagenoeg geheel ontbreken van paden 
uiterst lastig te begaan is, helt af naar de Tji Sokan. 
Eet1 zijriviertje hiervan, de Tji Tjoeroeg, een beekje, 
dat zijn naam met eere draagt 1

), bestaat over de 
geheele lengte uit nagenoeg niets dan grootere en 
kleinere watervallen; het water stroomt er over 

een steenen bedding Men bevindt zich hier in een diep dal, waarvan de bodem ongeveer 
"/50 M. boven de zee ligt, terwijl de wanden zich steil 150 à 300 M. verheffen. De lucht 
in het dal is droog en warm, de bodem schraal en arm aan water. In deze streek, waar 
de natuur veel schoons heeft bijeengegaard, dat ze echter als een ~goiste voor de 
buitenwereld tracht verborgen te houden door de ongenaakbaarheid en grillige gesteldheid 
van het terrein te baat te nemen, vindt men het land der mierenplanten en haar 
bewoonsters, de lridomyrmex. Men vindt de planten boom aan boom, de Hydnophytum, 

') tjoeroeg = waterval. 
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de Myrmecodia, de Pleopeltis, de slingers 
van Dischidia Rafflesiana en de snoeren 
van Disclzidia irnbricata. De Lecanopteris 
kreeg ik hier nog niet te zien, die groeit 
een uurtje verder. Maar wat ik wel opmerkte, 
was de Hoya pubera. Stam en takken der 
boomen waren er op vele plaatsen mee 
overgroeid; hier en daar ook hing ze in 
slingers af. Ik had u beloofd erop te letten, 
waar deze interessante plant voorkomt. Als 
resultaat kan ik u zeggen, dat ik de Hoya 
pubera overal zag, waar ook de lridornyrrnex 
voorkwam, ja, op een paar twijfelachtige 
gevallen na, zag ik haar slechts daar, waar 
ook een of meerdere soorten van mieren
planten groeiden. Het beginpunt der plant 
was, voorzoover ik dat kon nagaan, nagenoeg 
steeds te vinden bij een of andere mieren
plant. Van uit zoo'n punt verspreiden zich 
haar stengels naar alle kanten, hier en daar 
zich aan den steunboom vasthechtend met 
dunne, zijdelings verloopende wortels. Veel 
ziet men doorgaans niet van deze wortels, 
daar de mieren ze meerendeels met het 
laagje aarde vali. haar tunnels overdekken. 
Ik iag de plant niet veel bloeien, hoewel 
er knoppen genoeg aanzaten. Mogelijk is 
het er nu de tijd niet voor. 

Men kan als nagenoeg zeker aan
nemen, dat het vooral de mieren zijn, die 
voor de verspreiding van deze Hoya zorgen. 
Ik denk, dat zij dit doen om aan haar 
tunnelbouw wat meerdere stevigheid te geven , 
zooals ik dit . vroeger in het Pelaboean
Ratoesche opmerkte bij een zwarte mieren
soort, Sireurn poa. Deze laatste mieren 
.planten voor hetzelfde doel de orchidee 
Acriopsis javanica in haar kolonies. 

Hier dan, aan de Tji Sokan, in het 
rijk van de sireurn ateul (lridornyrrnex) we
melde het van deze diertjes. Men zag ze 
overal, op den. grond, in de lagere gewassen 
en op de boomen, die de hoofdsteden zijn 
van deze kleine wereld; ook voelde men ze 
overal. Geen tak kon men aanraken of de 
geheele mierenkolonie in den omtrek raakte 

\ ,. .,:,. . 

Fig. 5. 
Hoy'a pubera 

met in een Hydnophytum-knol gedrongen wortels. 
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in opschudding, het was een gekriet van belang over de stammen en takken, elke vermeende 
indringer werd met woede aangevallen. Zoo zag ik, hoe spinnetjes, die zich blijkbaar 
in de buurt ophouden, naar alle richtingen de wijk namen. Ook maakte ik mee hoe een harig 
rupsje van alle kanten besprongen werd. Heftig werd het aan de haartjes getrokken en, waar 
deze loslieten, vielen haartje en aanvalster samen omlaag. Ik had den tijd niet aftewachten, 
hoe deze massa-aanval verliep, maar flink geplukhaard zal ons rupsje wel geworden zijn. 
Het zijn echte nijdassen, die kleine, lichtbruine, doorschijnende miertjes, die men door haar 
kleur op den grond of op de planten haast niet ziet. Van loslaten hebben zij weinig 
begrip, zoo'n gewirwar van rennen en draven kan het niet zijn, of zij blijven stevig op de 
been. Het zijn vlugge beestjes, die een groote mate van zelfopofferenden kastegeest bezitten. 
Maar voor een natuurliefhebber, die onder het eten van een këlëmper en het bewonderen 
van het natuurschoon om hem heen, eens neuzen wil in deze wereld in het klein, is het 
een onuitstaanbaar volkje. 

De zwak gewelfde gangen _ dezer mieren zijn opgebouwd van aarde en plantaardigen 
afval en loopen van den stamvoet tot de uiterste twijgen, telkens onderbroken door stations, 
gevormd door de een of andere mierenplant De tunnelbouw zal vermoedelijk wel van 

Fig. 6: Fig. 6. 

Wortels van Hoya pubera Wortels van Hoya 
in een wortelstok van Pleopeltis sinuosa. in een (doorgesneden) Hydnophytum-knol. 

beneden af beginnen, echter trof ik dit begin altijd eerst een halven of een heelen voet 
boven den grond aan. Overal langs deze gangen zag men grootere of kleinere Hydno
phytums en een enkele keer ook een Myrmecodia, langs den stam en aan de onderzijde der 
takken in rijen geplaatst. Zeer veel zag ik de tunnels uitloopen op den hollen wortelstok 
van een Pleopeltis of parallel daartegenaan gebouwd. Hoewel ik vernam, dat tjangkoerileuns 
de vruchten der Hydnophytum eten, geloof ik toch, dat vogels met de . verspreiding van 
d~ze soort weinig uittestaan hebben. Het zullen in hoofdzaak wel de mieren zijn, die de 
zaden overdragen naar haar gangen om ze daar te doen opslaan. Niet alleen het. feit, dat 
de kleine plantjes nagenoeg uitsluitend op of nabij de aarden gangen in rijen achter elkaar 
te vinden zijn, doet mij dit vermoeden, maar ook het veel voorkomen van opslag aan den 
voet van den boom, weer uitsluitend tegen de gangen aan. Een Pleopeltis is mij gebleken 
een mooi beginpunt. voor onze tunnelbouwsters te zijn en wel door de langgerekte groei
wijze, .zoowel opwaarts als naar beneden. Tot ver omlaag kan men de nagenoeg vergane 
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resten van deze mierenvaren vervolgen, de levende tunnels sedert vervangen doo1· 
aarden gangen. 

Het meest komt hier voor de Hydnophytunz, terwijl de Myrmecodia zich slechts hier 
en daar tusschen qe andere mierenplanten bevindt. De Hydnop!zytum kan geweldige af
metingen verkrijgen, ik trof eenige knollen aan, die een middellijn hadden van 35 à 40 cM. 
Als Iievelingsboomen van de Hydnoplzytunz en de Myrmecodia kunnen aangemerkt worden/: 

1). Dadap tjoetjoek (Erytlzrina fit/zosperma Miq.), een boomsoort, die aan de 
TJi Sokan en de Tji Tjoeroeg zeer veel in zuiver wilden staat voorkomt in ·sterk gestekelde 
exemplaren van 20 à 25 M. hoogte. Aan deze soort treft men bij het bereiken van de 
mierenplantenstreek de eerste en later de meeste exemplaren aan. 

2). Ki bangbara (Vitex heteroplzylla Roxb. var. wzdulata Clw·ke). Op een exemplaar 
dezer soort zag ik alle mierenplanten vereenigd. Het droeg tevens de grootste exemplaren 
van Hydnophytunz . 

3). Kanjèrè lemboet. (Bride/ia tonzenlosa BI.). 
Van de andere soorten, waarop mierenplanten en vooral Hydnop!zytunz en Myrme:odia 

voorkomen, vallen nog te noemen in volgorde van de voorliefde der mierenplanten voor 
deze boomen: Boengoer (Lagerstroemia speciosa), Ki kantè (Ficus spec.), Tjangtjaratan 
(Nauclea spec.), Sampora (Co!unzbia javanica), Haringhin (Cassia timoriensis), Ki bengang 
(Neesia altissinza Bl. ?)" 

Tot zoover B. v. o. B. Men ziet, dat het terrein zeker de moeite waard is, er eens • 
te gaan kijken, wat ik dan ook binnenkort hoop te doen. 

Buitenzorg, 21 April 1917. C.A. B. 

CORRESPONDENTIE. 

A. C. T. N ., Ceylon. Door bemiddeling van Mevrouw VAN STRAATEN ontving ik van U de 
volgende artikelen: 1. Natuurstudie en jacht in Ceylon; 2. Korte gegevens over vergiftige slangen; 
3. De bereiding van papeïne voor den handel; 4. Vlindertrek op Ceylon; 5. Volksverhalen over dieren 
in Ceylon. 

Mits U wat geduld heeft, kunnen deze artikelen worden geplaatst met uitzondering van No . 4, dat 
we reeds in de "Levende Natuur" aantroffen. 

Uw verzoek om extra-afleveringen heb ik aan den 2den Secretaris overgebracht. 

Th. v. D., Weltevreden. Copie ontvangen. Is voor plaatsing geschikt. U moet echter nog wat 
geduld hebben. 

]. S., Malang. Over de door U beschreven spin vindt ge een artikel van den heer S. LEEFMANS 
in den 4den jaargang van "De Tropische Natuur." Aangezien er in Uw artikeltje niets nieuws wordt 
vermeld, is het voor plaatsing ongeschikt. 

Red. 


