
Thans zullen 
we nagaan, hoe de 
planten de vele moei
lijkheden hebben over..., 
wonnen, die het leven 

I 

op den strandwal met 
zich meebrengt. 

Het vraagstuk 
der bevestiging is het 
eenvoudigste, vooral 
aan de dicht begroeide 
landzijde . van een 
ouden strandwal, door
dat het zand · daar 
reeds humushoudend 
en dientengevolge vas
!er is. Aan de zeezijde, 
waar de w-al uit bijna 
zuiver zand bestaat 
en dus zeer mul en 
beweeglijk is, moesten 
spe"ciale maatregelen 
worden getroffen. Het 
ligt voor de hand , dat 
de oplossing van het 
bevestigingsvraagstuk 
in twee richtingen kon 
worden gezocht, nl. 
door de beworteling 
slechts op één enkele 
plaats, maar dan ook 
diep en stevig te doen 
geschieden of door de 
plant op vele plaatsen 
te verankeren, in welk 
geval de bevestiging 
op elke. plaats afzon
derlijk minder hecht 
kan zijn, als ten minste 
geen andere behoeften 
toch een diep in
dringend wortelstelsel 
noodig maken. Op 

INDISCHE DUINPLANTEN. 

(Vervolg van jaargang VI, pag. 147). 

Fif[. 1. 

Spinifex littoreus Q vorm. 
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Fig. 2. 
Spinifex littoreus rf vorm, 
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deze eventueele andere behoeften, die zeer vaak bestaan, komen we later terug; hier wiilen 
we de beworteling alleen uit het oogpunt van bevestiging bespreken. 

Van beide zooeven aangeduide oplossingen, de enkelvoudige en de meervoudige 
bevestiging, zijn aan het strand talrijke voorbeelden te vinden. Uit den aard der zaak is 
de meervoudige bevestiging meer opvallend dan de enkelvoudige. Een der meest karak
teristieke kenmerken der Pes-Caprae-formatie, die we voortaan liever Fes-Caprae-associatie 
zullen noemen, daar het woord associatie, gemeenschap, juister en duidelijker de bedoeling 
uitdrukt, een der meest karakteristieke kenmerken der Pes-Caprae associatie is dan ook, 

Fig. 3. 

dat er zoo'n groot aantal planten in gevonden wordt met lange, kruipende stengels of met 
boven- of onderaardsche uitloopers of wortelstokken. De oorspronkelijk bovenaardsche 
stengels en uitloopers worden dikwijls bedolven onder opgestoven zand en verliezen dan 
hun bladeren, waardoor ze op wortelstokken gaan gelijken. Van deze groep, die méér 
nog door het aantal individuen dan door het aantal soorten uitmunt, zullen we hier, ten 
behoeve van belangstellende strandbezoekers, de meest voorkomende of merkwaardigste 
vertegenwoordigsters in het kort beschrijven. Later zullen we deze planten en het aandeel, 
dat vele ervan in de duinvorming nemen, uitvoeriger bespreken. Even zij hier nog 
herinnerd, dat men ze bij voorkeur aan de zeezijde van een breed, zonnig zandstrand moet 
zoeken. 
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In de allereerste plaats moet een onzer 
algemeenste strandgrassen worden vermeld, 
Spin i{ ex littoreus MERRILL ( = Sp. squarrosus L., 
Djockoet tijm·a, s.; fig . 1 eh 2). Op geen breed 
strand ontbreekt het, dikwijls treedt het in zoo'n 
groote hoeveelheid op, dat het karakter der 
flora er door wordt beheerscht, zooals op den 
breeden strandwal ten oosten van Tjilatjap en 
op vele plaatsen aan de zuidkust der Preanger. 
Zelfs aan het sterk afgeknaagd wordend strand 
bij Priok vindt men de plant hier en daar, 
zoo sedert jaren even ten westen van Petit
Trouville, en bij Maroenda. Vroeger stond ze 
ook bij Antjol, doch op deze laatste plaats 
bleek zij eénige jaren geleden met het terrein, 
waarop ze stond, erdwenen te zijn. 

Spinijex gelijkt op geen enkel ander 
Javaansch gras; men kan het terstond herkennen 
aan de buitengewoon harde, stijve, stekende, 
met een waslaag bedekte bladeren en de zeer 
groote, bolvormige vrucl_1thoofdjes (zie fig. 1), 
welke dicht be.zet zijn met naar alle zijden 
uitstaande, lange naalden, waaraan de- p·lant 
haar vroegeren achten1aam :) dankt. De vrucht
hoofdjes laten bij rijpheid in hun geheel van 
de plant los en worden dan al rollende of met 
korte sprongetjes door den wind, -- bijna altijd 
is dit de zeëwind - een eindje voortgedreven, 
waarbij ze de vruchten verliezen. Ze volgen 
natuurlijk de windrichting en gaan dus in den 
regel niet langs het strand, naar recht. of schuin 
landwaarts in, waar ze spoedig het oudere, 
dichter begroeide deel van den wal bereiken 
ergens achter blijven haken en tot rust komen. 
Het is slechts fantasie als een Duitsch schrijver 
zegt, dat ze "in gïüszen Sprüngen über die 
Fläche eilen und den nächtlichen Wanderer 
erschrecken." De enkele wandelaar, die 's nachts 
over het strand loopt, is ook zoo schrikachtig 
niet. Natuurlijk waaien de vruchthoofdjes ook 
wel eens een haff, een kali of de zee in ·; men 

') · Squarrosus = rappig, ragebolachtig d.i. dicht 
bezet met naar alle zijden wijd uitstaande bloemen, 
bladeren, schutbladen, schubben of na;ilden . 

Fig. 4. 
Thuarea involuta R. BR. 
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vindt ze dientengevolge niet zelden aangespoeld. Hierop komen we terug, zoodra we de 
verspreiding van de zaden der strandflora bespreken. . 

Het liefst groeit dit gras op de jongere, zeer zonnige deelen van den wal, steeds in 
groote groepen, die dikwijls een lengte van verscheidene meters bereiken, maar toch slechts 
uit de vegetatieve nakomelingschap van een enkel of een paar individuen bestaan. Elke 

Fig. 5. 

Jschaemum muticum L. 

Spini/ex-plant vormt een aantal lange, krachtige over het zand kruipende of daaronder min of 
meer bedolven uitloopers, die zich bij iederen knoop met een bundel lange, dunne wortels in 
den bodem verankeren en bij dien knoop tevens een nieuwe plant voortbrengen. Uitloopers 
van 2 à 4 meters lengte zijn geen zeldzaamheid, elke uitlooper kan 10 à 20 jonge planten 
voortbrengen, eens heb ik aan een enkel individu meer dan 200 jonge planten geteld. 
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Deze jonge planteh, die lang met haar moeder verbonden blijven, brengen weldra zelf uit
loopers voort, di e weer een nieuwe nakomelingschap doen ontstaan. Zoo komen op den 
Javaansehen strandwal de typische Spin1'(ex-boschjes (fig. 3 *) tot stand , die zich op 
tallooze plaatsen aan het zuiderstrand met kleinere of grootere ond erb rekingen, zoover 
men zien kan uitstrekken en door hun geelgroen;; kl eur reeds van verre in het oog vallen. 
Zóó dicht zijn ze, dat geen andere plant erin kan opschieten of anders dan een armoedig 
en kwijnend bestaan voortsleepen. De blootvoetige koeli waagt er zich niet in, zelfs voor 
den geschoeiden Europeaan is het loopen erdoorheen een zeer twijfelachtig amusement. 
Over de beide hier afgebeelde vormen van Spinifex, die men overa l vindt, waar de plant in 
groote hoeveelheid voorkomt, spreken wij later. 

De andere grassen van den strandwal zijn 
even gemakkelijk kenbaar, doch veel kleiner en 
minder opvallend. Tamelijk algemeen is de naa r 
den Fransehen natuuronderzoeker Du PETIT 

THOUARS genoemde Thuarea in valuta R. BR. (fig. 4), 
een gras, waarvan ik nooit een betrouwbaren 
inlandsehen naam heb kunnen uitvorschen, Het 
is te kermen aan de korte, naar verhouding 
breede, lichtgroene bladeren en vooral aan de 
zeer merkwaardige aren en vruchten, die we later 
uitv.oerigzullen beschrijven. De kruipende stengels 
bereiken bij deze soort vaak een lengte van I à 
2 meter; . evenals de uitloopers van Spinifex 
wortelen zij bij eiken knoop en brengen daar ook 
een jonge plant vo ::> rt. Het gras vormt echter 
geen dichte bossen, doch een ijl netwerk, dat 
dikwijls gedeeltelijk bedolven is onder het zand, 
waarboven dan alleen de zeer korte, opgerichte 
bloeihalmen uitsteken. 

Algemeener nog dan de Thuarea is 
Jsc!zaemum mttfiwm L. (fig 5), een der Blembem
soorten, een gras, dat niet zoo zoutlievend is 
als de beide voorgaa nde en da~1 ook vooral 
op de oudere deelen van den strandwal, vaak in 
de schaduw d.er Barringtonia-assoc iatie gevonden 

Fi.f!. 6. 
Paspalum distichum L. 

wordt en dat ik ook wel eenige kilometers ver het binnenland in aantrof. Aan den zeekant 
groeit het steeds groepsgewijs, het wordt I à 3 dM. hoog, vormt dichte bossen en 
is gemakkelijk te herkennen, doo rdat de halmtop 2 aren draagt, die in elkaar passen 
als de helften van een sluitappel en vaak zoo vast tegen elkaar zijn aangedrukt, dat men 
ze voor één enkele aar zou aanzien. : Deze aren zijn evenals de zeer groote, ver uitstekende 
stempels, wit gekleurd. 

Zeldzaam zijn op den strandwal een paar andere, meer zoutlievende grassen. Het 
eerste van deze, Paspalum distichum L. (fig. 6), op Java vrij algemeen Asinan genoemd, 
vormt op het strand groote, ronde zoden, eilandjes in de zandzee, van waaruit lange, 

*) Naar een foto van den Heer WINCKEL. 
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dikwijls roodgekleurde uitloopers naar alle -richtingen kruipen. De halmen dragén op dert 
top 2 aanvankelijk opgerichte, later wijd spreidende aren. Veel meer dan op den strandwal 
groeit het op kleigrond nabij de zèe en op ander ziltig terrein, zeer ga1:1rne aan de kanten 
van brak water bevattende slo-oten .en vijvers, waaromheen het dikwijls een dichten, blauw
groenen zoom vormt. Diep in het bi.imenland .is het om zoutwaterwellen aangetroffen. 
Waar men dit gras op den strandwal vindt, kan men zeker zijn, dat het zand met klei is 
vermengd of dat er klei onder ligt; bijna altijd is er dan een rivier in de nabijheid . Het andere 

Fig. 7. 
Monerma repens P. B. 

gras, lllonerma repens P. B. (fig 7) is tot het strand beperkt .. en schijnt in den Archipel zeer 
zeldzaam te zijn, het werd . tot dusverre alleen bij Antjol, bij Tandjong Priok en op een 
paar plaatsen op Madoera aangetroffen. Ook hier kruipende stengels, d·ie op den opgerichten 
top één dunne, zeer weinig opvallende, uiterst broze aar dragen. Het eindaartje wijkt in 
bouw van de lagere aartjes af. Wie het gras vinden mocht, zal mij met toezending van een 
exemplaar een groot genoegen doen. (Wordt vervolgd). 

DE ZAAGVISCH. 

Misschién zijn er onder de lezers van De Tropische Natuur wel enkele, die belang 
stellen in ot.ide geschiedenissen en kronieken. Het is altijd aangenaam eens een uurtje 
door te brengen met 't snuffelen in fantastische verhalen van lang vervlogen tijden. 

. Die kronieken met hun eigenaardig mengsel van dichterlijke fantasiën en waarheden, 
die zijn als een weefsel waarvan de ondergrond: "het stramien" bestaat uit werkelijkheid, 


