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Wij kunnen eveneens waarnemen, dat er des te minder Agaoninen in een vijg zijn, 
naarmate er zich meer ldarninen in bevinden. Hieruit zou men mogen afleiden, dat de 
laatste zich ten koste van de eerste ontwikkelen. En inderdaad heeft BROWN reeds in 
1906 ·aangegeven, dat hij de beide soorten Sycoryctes philippinensis en Philotrypesis ficicola 
als parasieten uit de Agaonine Krad1bia browni op de Philippijnen gekweekt heeft. Ook 
BAKER is de meening toegedaan, dat de /darninen zich als parasieten der Agaoninen 

Fig. 12. Philotrypesis spinipes 
ó, (X 25) op Krakatau, ingeza
meld door Dr. DAMMERMAN. 

ontwikkelen. GRANOl laat deze kwestie voorloopig nog open. 
Voor de parasietische natuur der ldarninen pleit vooral 

ook het feit, dat eveneens alle overige Podagrioninen - voor
zoover ten minste hun levenswijze bekend is - als parasieten 
van andere kleine insekten leven, zoo namelijk de Europee
sche soorten van het geslacht Torymus, die op de eikengal
wespen parasiteeren. Het parasitisme der /darninen kan dus 
tegenwoordig, zooal niet als zeker bewezen, dan toch wel als 
uiterst waarschijnlijk aangenomen worden. 

Dit feit nu is van de allergrootste beteekenis voor de 
vijgencultuur. Want wanneer de /darninen eenerzijds voor de 
vijgen van geen nut zijn als bestuivers en anderzijds door 

hun parasitisme de voor de vijgen als bestuivers onontbeerlijke Agaoninen te gronde richten, 
dan moeten ze beslist als schadelijk voor de vijgencultuur aangezien worden. De bestrijding 
van de ldarninen kan onder omstandigheden voor de vijgencultuur een kwestie van groot 
economisch belang zijn, terwijl aan den anderen kant de ontwikkeling der Agaoninen met 
alle middelen, waarover men te beschikken heeft, moet worden bevorderd. Hierbij is 
natuurlijk steeds de controle door een entomoloog noodig, aangezien de mannetjes der 
beide groepen veel op elkaar gelijken en gemakkelijk met elkaar verward kunnen worden. 
Zooals in het aan het begin van dit opstel aangehaalde citaat nadrukkelijk gezegd werd, 
is de aanwezigheid van Agaoninen en de afwezigheid (resp. vernietiging) hunner para
sieten van een dusdanige beteekenis, dat hiervan zelfs het succes van een vijgencultuur 
geheel afhangt. 

Als men ooit in Nederlandsch-Indië met de vijgencultuur zou willen beginnen, dan 
is het een eerste vereischte met al de hierboven medegedeelde feiten ter dege rekening 
te houden. 

DR. H. H. KARNY. 

DE APENBROODBOOM: Adansonia digitata L. 

Het eerste wat den botanicus, die Nederlandsch-Oost-Indië kent, treft wanneer hij 
te Boma in Belgisch Kongo aan wal stapt, is de groote indrukwekkende ba ob a b of 
apenbroodboom, die er een eigenaardig karakter verleent aan het landschap van het 
westelijk gedeelte van Belgisch Kongo. Deze streek met tropische temperaturen ontvangt 
relatief maar weinig regen, zoo wordt van Banana, dat aan de monding van de Kongo
rivier gelegen is op 6° Z.B, een jaarlijksehen regenval opgegeven van 727 m.M., welke 
hoeveelheid door de maanden October tot Mei geleverd wordt, met maxima door November 
en April. De overige maanden zijn praktisch regenloos. 
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De baobab valt in de eerste plaats op door zijn dikken · en loggen stam met 
betrekkelijk kleine kroon, door de geringe 
hoogte in vergelijking met den diameter van 
de stambasis (fig. I). Het geheel geeft den 
indruk van een samengedrongen boom. die 
in zijn hoogte-groei gestuit werd. De spil 
vertoont meestal een spits toeloopende, 
kegelvormige gedaante, zooals men deze bij 
andere hoornen zelden aantr.eft. 

Verder trekt deze typische bewoner 
van genoemde kuststreek de aandacht door 
het bezitvan groote, roomgele bloemen (fig. 2), 
welke aan lange stelen van de takken neer
hangen. Soms zijn ze omzoomd door een 
donker bruinen rand . Komt men op het eind 
van de bloeiperiode, in December, in de 
Kongo aan, dan vindt men die bloemen op 
den bodem liggen, waar ze door de vuil 
donkerbruine randen wel aan paddenstoelen 
doen denken . Ziet men echter eenigszins 
nauwkeuriger toe, dan merkt men al spoedig 
met een bloem te doen te hebben, en wel 

l 

Fi g . 1. Adansonia digitata L. 

met een van een plantensoort, welke tot de Malvaceae of een zeer naverwante familie moet 
behooren. De baobab werd dan ook wel tot de Malvaceae 
gerekend, doch in navolging van K. SCHUMANN wordt 
hij met enkele andere geslachten in een afzonderlijke, 
kleinere familie, die der Bombacaceae, ondergebracht, 
welker vertegenwoordigers in sommige kenmerken nogal 
van de Malvaceae afwijken. Deze familie wordt onder
verdeeld in drie groepen of tribus, namelijk: de Matisieae, 
welke uitsluitend in tropisch Amerika voo1 komen; Durio
neae, welke in de tropen der oude wereld thuis hooren, en 
ten slotte de Adansonieae, die geslachten in alle tropen 
bezit. De tot de laatste groep behoorende Adansonia is 
voornamelijk Afrikaansch, doch ei1kele soorten ervan 
komen ook buiten het zwarte werelddeel voor, namelijk 
in Madagascar en in Noord-Australië. 

Als de apenbroodboom in vrucht staat, vallen zijn 
groote en dikke vruchten weer op, die als kleine broodjes 
aan de lange stelen van de takken neerhangen (fig. 3). 
De grootte der vrucht bedraagt gemiddeld van 25 tot 30 

Fig. 2. Schets van een bloem centimeter, volgens DE WILDEMAN zelfs tot 40 c.M. De 
van den Apenhroodboom. diameter kan tot 10 centimeter bedragen, terwijl de steel 

wel 40 tot 45 c.M. lengte bereikt, en boven een doorsnede 
van 2, beneden een van 21

/ 2 c.M. bezit. 
De baobab kan volgens DE WILDEMAN een hoogte van 18 M. bereiken, maar dat 

•I 
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zullen wel uitzonderingsgevallen zijn; in het algemeen mag men 15 M. wel als de ge
woonlijk te bereiken grens aannemen. 

De bladeren zijn handvormig samengesteld uit 3 tot 9 blaadjes, doch meestal 
zijn er 5 (fig. 4). 

De boom werd genoemd naar den Fransehen natuurvorscher ADANSON (t 1806), die 
op zeer groote exemplaren de namen van Europeanen vond, welke namen dagteekenden 

Fig. 3. Vrucht van 
den Baobab. 

uit de vijftiende en zestiende eeuw, wat erop wijst dat die eige
naardige , kort gedrongen reus zeer oud kan worden, wat aan den 
grooten ALEXANDÉR VON HUMBOLDT reeds aanleiding gaf te 
spreken van den duizendjarigen baobab. 

Verschillende deelen van dezen reus hebben economische 
beteeken is. 

Het hout is zacht, licht en sponsachtig, en kan daarom 
vrijwel voor niets gebruikt worden. Wanneer men in den stam een 
insnijding maakt, vloeit er een groote hoeveelheid hars of gom 
uit. De inboorlingen maken soms een woning door het uithollen 
van het onderdeel van den stam; LIVINGSTONE beweert zoo 'n 
woning gezien te hebben, waar wel dertig personen tegelijkertijd 
in konden. Er wordt verteld, dat ter dood veroordeelden, wien 
men de eer van een begrafenis weigerde, in een baobab werden 
opgehangen; de koude zou daar zoo groot wezen, dat de lijken 
zonder inbalseming tot mummies zouden worden. 

De jonge bladeren worden als groente genuttigd. 
De schors bevat een sterke vezel, welke tot het vervaar

digen van touw en vlechtwerk gebruik wordt. Soms maken de 
negers van die vezels een soort stof, waaruit ze doeken vervaar
digen, welke ze als sarong gebruiken. Eindelijk kan de schors ook 
nog ·dienen voor het inpakken van vruchten, zaden, enz. 

De vrucht van den baobab bevat een eetbaar vruchtvleesch, 
waarin de zaden ingebed liggen. Het moet zeer verkwikkend zijn 
en een aangenamen smaak bezitten, en zou gebruikt worden tegen 
koortsen (malaria?) en dysenterie. Er wordt verteld, dat de Engel
sche reiziger PEDLY gedurende 12 dagen uitsluitend van deze 
vruchten geleefd heeft. Uit de zaden kan een olie worden ver
kregen, welke door een Franschman scheikundig onderzocht werd, 
daar men hoopte er een handelsprodukt van te kunnen maken, 
evenals men de vezels van de schors op de markt heeft willen 
brengen. Pogingen om eenig produkt van den baobab tot een 

economisch waardevol uitvoerartikel te verheffen, worden hier en daar nog gedaan. 
Wie den boom zelf eens in de natuur gezien heeft, zal echter dadelijk begrijpen, 

dat dit alles mooie gedachten zijn van plantkundigen, die in een herbarium in Europa 
over de planten van Afrika schrijven, maar dat er in werkelijkheid weinig kans bestaat 
om ooit op groote schaal een exploitatie van den baobab te ondernemen. Het is immers 
kenmerkend van den boom, dat hij in verspreide, alleenstaande exemplaren voorkomt, en 
zich alleen normaal en volledig ontwikkelt, wanneer hij door geen andere boomgewassen 
omringd is. Het best gedijt de boom op een drogen, zandigen bodem, in een streek, 
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waar regen en droogte elkaar afwisselen, en deze laatste periode zeer geprononceerd is. 
Uit een biologisch standpunt bezien vertoont de baobab eenige eigenaardigheden, 

die de moeite waard zijn eens nader bekeken te worden. 
Zooals reeds gezegd is, komt de apenbroodboom in het westelijk deel (de kuststrook) 

van Belgisch Kongo voor, doch ontbreekt niet in andere tropische gedeelten van Afrika. 
Hij is een karakterboom der Savannebosschen in Fransch Kongo, Portugeesch Angola, 
in Senegambië en ook in Oost-Afrika. In Zuid-Amerika en in West-Indië werd hij in
gevoerd, en ook in Nederlandsch-Oost-Indië is 
h
8

ij s~:ns aangeplant; BACKER vestigt in zijn ~~ 
choo!J fora de aandacht op een f1 aai exemplaar 1 

in Batavia. 
Deze Afrikaansche savannenbewoner ver-

liest met den drogen tijd al zijn bladeren, en 
staat dan enkele maanden geheel kaal. Zijn 
wortels dringen niet diep in den bodem, maar 
zijn in verhouding tot de stamhoogte bijzonder 
lang. Bij Matadi trof ik een 10 M. hoogen 
baobab, welks wortels om zoo te zeggen aan de 
oppervlakte van den bodem lagen en er over een 
afstand van 15 M. te vervolgen waren. In ver
schillende andere gevallen was de verhouding 
tusschen wortel en stamlengte eveneens als 3: 2. 
Zoo 'n wortelsysteem wijst er wel op, dat de 
apenbroodboom ingericht is op het opnemen 
van veel water tijdens en vlak na flinke regen
buien. .AJgemeen wordt aangenomen, dat dit 
water in het lichte, sponsachtige hout van het 
dikke ondergedeelte van den stam wordt ver- Fig. 4. Een blad van Adansonia. 

gaard om dienst te doen in tijden, dat de boom 
meer water verbruikt dan hij uit den bodem kan opnemen. Deze stamvorm, zooals die 
ook bij eenige tot geheel andere families behoorende woestijnplanten van het eiland 
Sokotra voorkomt, zou dan een aanpassing aan het xerophytisch milieu genoemd kunnen 
worden. Ook aan nog jonge exemplaren van slechts een meter hoogte is al een opvallende 
verdikking nabij den bodem waai" te nemen. Of die waterreserve aangelegd wordt voor 
den drogen tijd is een andere vraag. In dien tijd toch werpt de boom al zijn blad af, en 
zal dus weinig water door transpiratie verliez:!n. 1) P. VAN OYE. 

1) De waterreserv= zou echter kunnen dienen voor de behoeften in kortere droogte-perioden in 
den regentijd, daar de ondiep verloopende wortels in den zandigen bodem al heel spoedig na een regenbui 
geen water in belangrijke hoeveelheden zullen kunnen opnemen. En heeft de boom voor de ontplooiïng 
van zijn jong loof geen behoefte aan zoo'n reserve, of voor het rijpen van de vruchten? Ter bevestiging 
van deze veronderstelling moge hier uog een aanhaling volgen uit een artikel van CHEVALIER, die blijkbaar 
langen tijd in Afrika vertoefde. (Bull. Soc. bot. d. Fr. 1906 : 482) "La plante emmagasine àans ses tissus, 
au moment de la saison des pluies, d'immenscs quantités d'eau, ce qui lui permet de vivre et même d'entrer 
en végétation, c"est-à-dire de fleurir et de feuiller en pleine saison sèche au moment ou toutes les planles 
annuelles n'ont pas eneare germé' '. 

De van de gangbare opvattingen geheel afwijkende mechanische verklaring van den stamvorm is 
te weinig overtuigend toegelicht, om er in dit tijdschrift plaats voor in te ruimen. Red. 
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EEN MONSTRUOSITEIT VAN Mufinas Bambasinus (ZOLLINOER) ED. FISCHER. 

Onder de interessante soorten van paddenstoelen, die Mevr. WALSH mij geregeld 
uit Soekaboemi toestuurt, bevon·d zich een eigenaardige afwijking bij een exemplaar van 
Mutinus bambusinus. Deze aardige Phalloidee, gekenmerkt door de prachtig bloedroode 

Mutinus bambasinus 
met vertakten top. 

kleur van het sporendragende deel van het receptaculum, komt in 
bamboebosschen vrij algemeen voor. Het vruchtlichaam bestaat uit 
een beurs of vol va, een zakvormig, oorspronkelijk gesloten orgaau 
dat aan den top openscheurt en waaruit een slank sieelvormig 
lichaam, het receptaculum, oprijst. Dit receptaculum is zeer broos 
en hol en bestaat uit twee gedeelten, een licht rose gekleurd 
basaalgedeelte met net-vormige teekening en een bloedrood spits 
toeiOópend topgedeelte, dat oorspronkelijk de donkere, groenbruine, 
slijmige sporenmassa draagt. Van het toegezonden exemplaar was 
deze sporenmassa reeds verdwenen. Het merkwaardige was nu, 
dat dit rood gekleurde deel van het receptaculum zich op eenigen 
afstand van den top vorksgewijs vertakte (zie de figuur). Zonder 
twijfel hebben wij hier met een echte vertakking te doen. Van 
vergroeiing van twee exemplaren was geen sprake. De volva en 
het basale deel van het receptaculum waren absoluut enkelvoudig. 
Dergelijke anomalieën komen ook zoo nu en dan bij de hoogere 
planten voor (dichotomieën, welke in monstrueusen vorm de fas
ciaties leveren), waar men ze als terugslagen of atavismen beschouwt. 

Hoewel Mutinus bambusinus een vrij algeroeene soort is en 
ik reeds een groot aantal exemplaren in handen kreeg, was dit de 
eenige keer, dat ik een vertakt receptaculum zag. Zulk een kenmerk, 
dat slee ts zelden tot uiting komt, noemt. men wel een tusschen
raskenmerk. Het merkwaardige is nu, dat zulke tusschenraskenmer
ken, die hij hun activeering een anomalie doen ontstaan, bij andere 
soorten weer als constant kenmerk kunnen optreden. Dit laatste zou 
het geval kunnen zijn bij Stauroplzallus senega/ensis MONT., waar het 
receptaculum aan den top in vier korte takken is verdeeld . Helaas 

is deze soort slechts éénmaal gevonden en verder slecht bekend. DR. C. VAN OVEREEM. 

KORTE MEDEDEELINGEN. 

Kuifkwartels op Banka. De Heer W. VISSER te Soengeiliat schreef ons dd. 15 juni het vol gende: 
"Eergistèren kocht ik van een Inlander een paar vogels, die hij op Banka bij het strand gevangen had, 
en die ik volgens VAN BALEN's boek voor kuifkwartels houd, hoewel deze vogels daarin niet als op 
Banka voorkomend zijn opgegeven." Hierop volgt daR een beschrijving van de bewuste vogels, welke 
wij in extenso meen en te moeten opnemen. 

"W ij f je: snavel grijs; bij aanhechting bovensnavel een paar opstaande draadveeren; geheele kop 
aschgrijs, het achterhoofd echter zwart; borst, buik en rug groen; staart kort en benedenwaarts gericht; 
vleugels bruin; om het oog een fraaie roode ring; onbevederd loopbeen en teenen rood ; de achterste 
teen mist den nagel. 

Mannet j e: iets grooter dan het wijle; rug, staart en poolen als bij het wijfje; borst ec hter 
glanzend paarsblauw; vleugels donkerder dan bij de hen, op zwart af; op de kruin een witte vlek en op 
het achterhoofd een schuin naar boven staande roestkleurige kuif; bij aanhechting bovensnavel eveneens 


