
-69-

EEN TOCHT NAAR HET DIËNG=PLATEAU. 

(Vervolg). 

Nu de wilde flora van het plateau. Overal langs de wegen ziet men kleurige 
bloemen, veel meer dan in de laaglanden. Reeds vlak bif het hotel wordt de aandacht 
getrokken door een kleine, zeer sierlijke Leguminoos (Paroc!zettis communis, fig. 5, pag. 104 
van den vorigen jaargang) met donkerblauwe vlinderbloemen, die meestal ten getale 
van 2--3, zelden 4, op een langen steel 
bijeenzitten. Op alle drogere gedeelten van 
het plateau zagen we deze planten volop en 
rijk bloeiend. Vreemd is wel, dat naar ver
houding der bloemen aan deze plant de kleine 
peulvruchten zoo weinig voorkwamen. Als 
sierplant zou de Paroc!zetus ongetwijfeld uit
nemend voldoen, als ze in de lagere streken 
maar gedijen wilde. Maar dit is, jammer genoeg, 
niet het geval. Boterbloemen, (Ranunculus 
diffusus), weegbree, een geelbloemige ganzerik 
(Potentilla sundaica fig. 6), een bleekpaars 
viooltje met behaarde bladeren en lange uit
loopers ( Viola serpens), het straatgras (Poa 
annua), hoornbloem (Cerastium) en een witte 
schermbloem (Oenantlze javanica fig. 7) gaven 
aan de flora een Hollandsch cachet. 

Ons eerste bezoek gold het grootste 
moeras van den Diëng, de Talaga Ba!ekambang, 
dat zich van de dessa Diëng af in zuidelijke 
richting uitstrekt. Wel hadden wij hier weinig 
of geen kans onze Bromus te vinden, immers 
noch de Europeesche, noch de Engelsch
indische, noch de beide andere Javaansche 
soorten van dit geslacht zijn moerasplanten. 
Maar het moeras ligt bijna voor de deur van 
het hotel en door de beschrijving vanjuNGHUHN, 
die op den plantengroei ervan reeds de aan
dacht vestigde en een eventueele drooglegging 
betreurde, konden wij de verleiding geen weer
stand bieden daar het eerst naar toe te gaan . 

Fig. 6. 
Potenti/la sundaica. 

Gelukkig is het, ondanks het graven van een diepe afwateringsgeul, nog lang niet droog
gelegd, zooals we spoedig aan den lijve zouden ondervinden. 

Om den rand van het moeras en van enkele meren op het plateau is de grond, 
bezaaid met een klein, kruipend plantje met roode stengels en kleine, tegenoverstaande, 
getande blaadjes (Laurembergia coccinea). De nietige bloempjes 'staan opeengehoopt in 
de bladoksels en vormen een harem in het klein, nl. telkens een langer gesteelde, grootere 
mannelijke bloem en een aantal korter gesteelde, kleinere vrouwelijke bloemen bijeen. 
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Fig. 7. · 
Oenanthe javanica . 
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Hoewel de plant in overvloed voorkomt, valt ze door haar nietigheid haast niet op en 
moet men hurken om ze te zien. In het moeras zelf vindt men de gewone flora der 
Javaansche hooggebergtemoerassen, een flora die , zooals de heer BACKER mij mededeelde, 
in de uitgestrekte hooggebergtemoerassen van den Patoeha (Rantja Bali, Rantja Walini, 
Rantja Oepas) nog aanmerkelijk rijker is. Onder de planten, die hier het meest in het 
oog vielen, mag als een der algemeenste (ook reeds in j UNGHUHN'S tijd) wel het eerst het 
kalmoes (Acorus Colamus L., Dringoe, fig. 8), vermeld worden. Het kostte ons geen moeite 
een twintigtal bloeiende individuen te doen opsporen. Is Xyris indica (zie 
Trap. Nat. VI, 155) in de lagere streken van Java op vele sawah's te vinden, 
hier boven kwam algemeen voor Xyris melanocep!zala, die zich door ongeribde, 
bloemstelen en kleine hoofdjes van X. indica onderscheidt. Twee andere in 
habitus met Xyris overeenkomende eenzaadlobbigen, hier eveneens rijkelijk 
vertegenwoordigd, waren Eriocaulon-soorten, de groote, witbloemige E. ma
crophyllum (Oedoelan, fig. 9) en een kleinere (fig. 10) met zwartgrijze bloemen. 
Volgens den heer BACKER zijn deze Eriocaulon-soorten de planten, welke 
juNGHUHN een paar maal ten onrechte als Restiaceeën vermeldt en waarvoor 
hij den inlandsehen naam Soedamella opgeeft. Bij geen der koelis, door ons 
hieromtrent ondervraagd, bleek echter die naam bekend. Wel kenden zij 
Soetamala, maar dit was de benaming voor de hier overvloedig verwilderde 
Artemisia vulgm·is (fig. 11 ). In het moeras kwam voorts in menigte voor 
het Javaansche moerasviooltje (Viola arcuata BL.). Het droeg wel vruchten 
en cleistogame bloemen, maar geen geopende bloemen. Zelfs het ui.tloven 
van de kolossale premie vau een dubbeltje voor een bloeiend exemplaar 
had geen resultaat. Utricularia's met nietige, gele bloempjes (U. exoleta) 
waren vrij talrijk, zoo ook een kleine witbloemige soort van walstroo ( Galium 
subtrifidum REINW. fig. 12) en een nietig gras (Coelachne pulchella) met 
ronde aartjes. Terwijl ik nog met onderzoek van het minder diepe gedeelte 
van het moeras bezig was, deed de heer BACKER herhaalde pogingen het 
moeras dwars door te trekken. Daar echter naar het midden toe de 
modderlaag steeds dieper werd en hij geen roeping gevoelcle het voorbeeld 
te volgen van een bekend zoöloog, die hier eens tot de oksels in den modder 
wegzakte en slechts met veel inspanning gered werd, mislukte zijn voomemen 
jammerlijk. Hij werd tot een smadelijken terugtocht gedwongen en we 
vervolgden onzen weg naar het zuiden. Na tusschen de Telaga Balekambang 
en Telaga T:::roes te zijn doorgetrokken gingen we in zuidoostelijke 
richting verder en kwamen spoedig op droog he~;~ve)terrein. Hier boeide . 
een heel andere flora het oog en w~rd het tijd naar de Pari kesit uit te zien. A Ftgc .. 
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· L corus a amus . 
Aan grassen geen gebrek. Naast alang-alang was op het drogere gedeelte van 
het plateau het algemeenste gras Blemblem (Jschaemum aristatum) een vrij forsche plant, ge
makkelijk herkenbaar aan de beide op den halmtop geplaatste aren, die zoo vast tegen elkaar 
gedrukt zijn, dat ze slechts één enkele aar schijnen te vormen. Vrij veel komen ook een paar 
Agrostis-soorterr en Calama~rostis australis vo0r. Op akkers is algemeen Jsachne firmula, 
een pollenvormend onkruidgras, evenzoo tegen de hellingen en in struikwildernissen 
Miscantflus japonicus, een krachtig, op glagah gelijkend gras, maar van Bramus insignis, 
het gras, dat ons naar het plateau had gelokt, viel nergens iets te bekennen. Natuurlijk 
gaven we zoo gauw den moed niet op en bleven we niet in gebreke bij de ons vergezel-
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Fig. 9. 

Eriocauton macrophy!!am. 
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lende bruine broeders te informeeren. De meest intelligente van deze, Tawikromo, 

Fig. JO. 

Eriocau!on. 
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Fig. 11. 
Artemisia vulgaris. 

verzekerde ons het gras zeer goed te kennen, maar wist niet, waar !)et groeide, hij beloofde 
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echter ernaar te zullen informeeren. Hij voegde er bij, dat de 
vruchten van dit gras door inlanders gegeten worden. Deze 
mededeeling werd later van verschillende zijden bevestigd. 
Trouwens Tawikromo bleek heel wat van planten af te weten, 
welke kennis voor ons een groot gemak opleverde. 

Weldra kwamen wij bij de solfataren, welke in juNGHUHN 'S 

tijd nog onder hoog geboomte lagen. Nu is, op een enkele 
straks te vermelden uitzondering na, al het oorspronkelijk 
bosch van het plateau geheel verdwenen. 

Bij de solfataren de gewone plantengroei der kraters 
Een paar varens, vooral Pleopeltis Feei, Histiopteris incisa en 
Lomaria vestita, voorts de op dergelijke terreinen slechts zelden ~ 

ontbrekende boschbes (Vaccinium varingifolium) en een enkel 
exemplaar van de gewone, blauwbloemige aardorchidee van dorre 
vulkaantoppen, Thelymitra javanica. Van de solfataren voerde 
het pad om den zuidrand van den Pangonan heen. Het bezoek 
aan den dubbelkrater van dezen voormaligen vulkaan stelden 
we tot later uit, we moesten eerst onze Bramus hebben. Hoe 
we daar ook naar snuffelden , dien morgen hadden we geen 
succes. 

(Wordt vervolgd). 

BAT A VIASCHE CAUSERIEËN. 
lil 

Fig. 12. Galiunz subtrifidunz_ 

Wij zullen thans spreken over een duivensoort, die door vele vogelliefhebbers. 
z'oowel in kooien als ' in volières wordt gehouden. 

Het is de Lachduif (Columba risoria), een duif, tot de Tortels behoorende, en die 
ook wel Oostindische Tortel wordt genoemd. Ik Inlanders noemen haar hier Boeroeng· 
Poeter of ook wel Poeter Benggala. De Lachduif is geen inheemsche vogel. Zij komt 
voor in Afrika, de landen om de Sahara woestijn, Klein-Azië, Voor- en Achter-Indië en China. 
Zij heeft zich op Java in gevangenschap zoo zeer vermenigvuldigd, dat men tegenwoordig 
geen vogelverkooper zonder deze lieve duifjes meer ziet. 

Somwijlen treft men Lachduiven in vrijheid aan, doch deze moeten wij als losgeraakte 
vogels beschouwen. 

Waarom wordt de Lachduif zoo veel in gevangenschap gehouden? In de eerste 
plaats omdat haar gezelligklinkend gekoer z·oo goed past bij dat der andere tortels, zooals. 
d e_ Tekoekoer (Turtur tigrinia), de Deroeks (Turtur bitorquatus) . en de Perkoetoets. Ten. 


