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Van buiten is ze onder -lichtgroen, boven paarsrood, ongeveer de kleur van ·de baret, 
van binnen is ze bij de stampers rood welke kleur . naar den rand, die zelf weer donkerrood 
is, in lichtgroen ov~rgaat. '_t .Pakje lijkt van fluweel gemaakt) maar dat is ~eke r niet van 
te beste kwaliteit, 't voelt erg hard aan en zit vol witte vlekken. 

Haren zijn er niet op, wèl is de scheede zwak geribd. 
Dat de as niet topzwaar is, komt blijkbaal , doordat 't weefsel van de spil boven 

dichter is dan onder. Op doorsnee geeft die even de illusie van die lekkere rose nougat, 
waaraan je zoo heerlijk moet trekken om er een stuk af te bijten en waaraan dan van die 
lange draden komen. 

Maar 't geurtje geneest je wel van de betoovering. 't Heele ding staat op een met 
rood sap gevulden steel, die ongeveer 3 cM. dik en ongeveer 10 cM. lang is . 

In den grond zit een knol, die in tijden van schaarschte wel gegeten wordt, maar 
scherp van smaak is. "Mahlzeit" voor de liefhebbers! 

De plant houdt van 'n koele, vochtige groeiplaats, b.v. onder boomen, waaronder 
geen zon genoeg komt om er gras te doen groeien. 

Van ·deze plant, in ' t javaansch Badoer of Waloer genoemd, vindt men een mooie 
foto in 't "Leerboek der plantkunde" door VAN WELSEM fig. 66. 
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De nieuwe groeute, waar VAN WELSEM over schreef in de eerste aflevering van 
den vorigen jaargang van dit tijdschrift, schijnt zich hier bijzonder thuis te gevoelen en 
onze wilde plantenschat te willen gaan verrijken. Wij vonden haar hi er, zonder twijfel 
verwiJderend, op een uitermate verwaarloosd achtererf van iemand, die zich zeker niet de 
moeite heeft gegeven haar te planten. Zonder hulp heeft ze zich daar voortgeplant door 
uitloopen van omgevallen stengels en waarschijnlijk ook uit zaad; over een i ge vierkante 
M. vindt men tal van kleinere en grootere planten van bovengenoemde soort. VAN WELSEM 
beschreef de plant reeds in het kort; een i ge in zijn opstel niet vermelde bijzonderheden 
en enkele afwijkende waarnemingen wil ik hier even weergeven . 

De wortels zijn zooals v. W. zegt, dik en kn olvormig opgezwollen. De oudere 
gedeelten van de rolronde, kale stengels zijn bij de door mij waargenomen exemplaren 
ietwat houtig, maar toch sappig, vleezig en in afwijking van het door v. W. ve rmelde niet 
purper, maar eigenaardig groenig-grijsbruin aangeloopen. De vrij dikke vleezige bladeren 
(fig. 1) zijn aan den top uitgerand, alleen de jonge blaadjes, die van een ni etig nerfspitsje 
zijn voorzien, zijn soms niet uitgerand, maar worden dat toch, nadat het nerfspitsje is 
afgevallen. De as der bloeiwijze is tot aan de vertakkingspiaais drieh oekig-drievl eugel ig, 
de 2 of 3 vertakkingen tweezijdig afgeplat en tweevleugelig. De zijassen vertakken zich 
soms opnieuw tot bijschermen. Op de vertakkingsplaatsen der bloe iwijze zijn kleine, 
bladachti ge, afvallende schutbladen aanwezig. De bloemen hebben een middellijn van 
15-24 mM. Bij de waargenomen exemplaren openen zij zich regelmatig om halfti en. De 
helmhokjes zijn in overeenstemming met v. W. waarneming dan reeds geopend. 
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In tegenstelling met Talinum patens is de tweebladige kelk blijvend en vrijwel tot 
het laatst toe om de vrucht aanwezig. Een dag of drie vóór het ombuigen van het 
steeltje, dat aan het rijp worden der vrucht voorafgaat, vallen soms beide kelkbladen, vaak 
ook slechts één ervan af. Tegen dien tijd zijn de kelkbladen, die reeds tegen de vrucht 
aangedrukt en alleen aan den top wat teruggeslagen waren, geheel teruggeslagen. De 
kelkbladen zijn eirond en geheel vliezig, maar dragen één tot drie, me.est drie, scherp 
afgeteekende donkergroene ribben of vleugels. De middelste vleugel loopt ver dooc en 
geeft het kelkblad een lange spits. De zijvleugels komen boven meest met den midden

Fig. I. 

Talinum racemosum. 

het vruchtbeginsel, dat snel tot een driekleppige 

vleugel samen, soms 
blijven zij gescheiden 
en vormen afzonder
lijke spitsjes (zie fig. 3). 

De bloemkroon~ 
blaadjes zijn omge
keerd eirond, aan den 
top iets toegespitst. 
Eigenaardig is, dat zij 
niet afvallen. Tegen 
den tijd, dat de bloe
men van Talinum 
patens zich openen, 
's middags tusschen 
drie en vier, hebben 
die van Talinum race
mosum haar rol ver
vuld. De bloemkroon
blaadjes vouwen zich 
samen en omgeven 

doosvrucht uitgroeit. Fig. 2. Fig. 3. 

Nog dagen lang blijven zij als een ver- Slaapstand jonge plant. 2 maal. 

schrompeld vliesje om de vrucht kenbaar. Van 
de vrucht zelf valt na de beschrijving door v. W. gegeven niet anders te vermelden, dan 
dat ze zeer lichtgroengeel van kleur is met purperen streepjes op den top. 

Het aantal meeldraden is sterk wisselend, n. I. van 15.:_35. Het onderste gedeelte 
is zeer licht groen en bezet met kleverige klierharen, het bovenste kaal en purper van 
kleur. De hokjes van den tweehokkigen helmknop 

1 

springen met een overlangsche spleet 
open. De stuifmeelkorrels zijn groot, bolvormig en wrattig. Het vruchtbeginsel is 
eenigszins eirond; de stijl is van onderen lichtgroen en hooger · op purper van kleur. Hij 
loopi naar boven eenigszins kegelvormig verdikt toe 

1
en· draagt een driespletigen stempel, die 
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met klierharen bezet ïs. Reeds bij het openen van de bloemkroon komen de armen 
eenigszins uiteenwijkend naar buiten, ongeveer zooals op de teekening van v. W. is aan
gegeven, en spreiden zich dan snel verder uit. 

De plant staat op de door mij bedoelde standplaats tusschen het gras, flink in de 
schaduw, all een tusschen 11 en 1 komt ze in het zonnetje, en laat dan dadelijk haar bla
deren slap neerhangen, ze gedraagt zich dus als een echte schaduwplant. Zij kan echter 
evengoed in de volle zon opgroeien en vertoont dan dat verschijnsel niet. 's Avonds om 
half zeven richten de bladeren zich zoover mogelijk loodrecht op; de eigenaardige slaap
stand van deze plant in weergegeven in (fi g. 2). 

De plant laat zich uiterst gemakkelijk voortkweeken uit stek en uit zaad. Laten 
we hopen, dat onze vreemdeling op meerdere plaatsetJ za l verwilderen en zich hier alge
meen zal inburgeren, de javaansche fl ora zal dan een aantrekke lijke plant rijker zijn. 

Tot slot een overzicht van de kenmerken, met behulp waarvan men gemakkelijk de 
beide Talinum-soorten kan onderscheiden. 

T ALINUM A DANS. 

Hoofd.:.· en zijassen det' bloeiwijze rolrond. Middellijn der bl oe men 5-9 mM. Aantal mee l ~ 
dräden 5- 15. Kelkbladen zonder vleugels, spoedig na den bloei afva!lencl. Vrucht 
iets afgeplat bolvormig, rood. Bladeren vaak toegespitst, de jongere met een bruin 
nerfspitsje. Middagbloeier . Talinum pdtens WtLLD. 

Hoofdas der bloeiwijze driekant, zij assen zijd elin gs samengedrukt, plat. Middellijn der 
bloemen 15- 24 mM. Aantal meeldraden 15- 35. Kelkbladen vliezig met 3 donker
groene vleuge ls,· tot aan of kort vóór de vruchtrijpheid blijvend. Vrucht eirond, 

-groeni g-geelwit met purperen streepjes op den top . Bladeren aan den top meest uitge
rand, de jongere met een wit nerfspitsje. üchtcndbloeier. Talinum racemósum RoHRB. 

Buitenzorg, juli 1917. DEN BERGER. 

AANTEEKENINGEN OVER DE RHOPALOCERA 
IN DE AFDEEUNG SOEKABOEMI. 

!n alle tropische landen is de natte moeson de tijd, waarin de vlinderverzamelaar 
het meeste vindt, wat zijn hart verbl ijdt. De zware regens, die men voor de meeste 
rupsen doodelijk zou kunnen achten, storen de gelijkmoedigheid niet der talrijke vlinders, 
welke, gewoonlijk tusschen 9 uur v. m. en 3 uur nm, het zich tot taak schijnen te stellen, 
het groen van het weelderig gebladerte, dat zonder hen zoovele kleuren missen zou, te 
verlevendigen. 

Maart is een goede inzamelingsmaand geweest, in het geheel werden 569 vlinders 
(alleen Rlwpalocera) gevangen. De Pieridae zijn in de meerderheid met 183 ex.; daarop 
volgen de Papilio's met 159 ex. de rest is vrij wel ge lijkmatig verdeeld over de andere 
families; de Amat!wsidae zijn echter door slechts 16 ex. vertegenwoordigd. De meeste 
onzer vlinders kan men van af de kust tot hoog in het gebergte vinden, zonder dat ze de 
minste afwijking vertoonen, doch veLe andere hebben een scherpbegrensd verbreidingsgebied. 


