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. op een rijstplant gelijkend. Natuurlijk trokken we reeds dezen dag op zoek hiervan uit. 
Wij begonnen 's morgens om half zeven. De tuin van ons hotel en die van den 

dicht daarbij gelegen pasanggrahan werden het eerst geïnspecteerd. De sierplanten, hier 
vertegenwoordigd, waren hortensia's, asters, dahlia's, rozen en de zeer welriekende, in 
beide tuinen rijkelijk bloeiende rozengeraniums (daoen ambre, j.) . In de lagere deelen van 
Java bloeien deze laatste planten nooit, merkte hier mijn rei sgenoot op, die door zij n 
ervaringen in jarenlange reizen opgedaan, mij in staat stelde den plantengroei hier nnr 
waarde te schatten. Waar dan ook in dit verslag vergelijkenderwijs de plantengroei van 
andere deelen van Java aangehaald wordt, heb ik de inlichtingen aan den heer BACKER 

te danken, zooals trouwens ook het geval is met de meeste plantennamen hieronder nog 
te vermelden. 

De voornaamste landbouwgewassen van het plateau bleken te zijn maïs, aardappelen, 
erwten en boonen. Later in het jaar worden ook veel tuinboonen (Vicia Faba, Katjang 
babi, j.) aangeplant, thans zagen we deze slechts op enkele plaatsen. De meest algemeen 
aangeplante boom hier is de uit Australië ingevoerde Eucalypus Olobulus, (fig. 2 en 3) 
met bij kneuzing naar kajoepoeti-olie riekende bladeren. 

Meest troffen we hier jonge boamen aan met zittende, breede grijsgroene bladeren, 
welke als de boom ouder wordt, plaats maken voor gesteelde, lange, smalle, gewoon groene 
bladeren. Zelfs vormt een ten deele uit deze boamen bestaande laan den hoofdtoegangsweg 
tot het plateau, van Kedjadjar afkomende. Struiken Fuchsia coccinea AIT. (fig. 4), wel twee 
tot drie meter hoog, vormden allerwege heele hagen en waren volop in bloei. Met hun 
klokjes omlaag bengelend knikten zij ons, als oude Hollandsche bekenden, vertrouwelijk toe. 
eestrumstruiken (C. elegans) (fig. 5) met donker roodpaarse bloemtrossen, hier en daar 
de Poerwo koening (Hypericum Leschenaultii), een heesterachtig hertshooi, waarvan de 
b!oemen op groote boterbloemen gelijken (zie jaargang III, pag. 77 van dit tijdschrift), een 
groote Datura, (D. suaveolens) met imposante hangende, witte bloemen en Rosa multijtora 
zorgden voor afwisseling. 

(Wordt vervolgd). H. A. B. BüNNEMEYER. 

RECTIFICATIE. 

Afl 2, bladzij 28, regel 6 van boven staat boven, lees onder. 
regel 7 van boven staat onder, lees boven. 


