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Sedert ik het schrijven van den Heer WITKAMP ontving, vernam ik van JHR. A. DE 
KOCK, administrateur van Ampoe Gadang (Ophir Distrikten, Sumatra's Westkust), dat ook 
in de door hem bewoonde streek suikerriet van buitengewone lengte gekweekt wordt. 
Het wordt daar echter niet tegen bamboestaketsels opgeleid, maar men laat het langs de 
grond kruipen. Hij zag daar planten, die zich in grote kronkelingen als reuzenslangen 
door en over andere planten heenslingerden. 

Misschien dat de Heer DE KOCK, dit lezende, daarin aanleiding vindt wat meer 
gegevens omtrent deze rietsoort te verzamelen en die dan in dit tijdschrift openbaar te 
maken onder toevoeging van een foto van het kruipende reuzensuikerriet Vooral zou het 
van belang zijn te weten of wij hier met een bizondere varieteit te maken hebben of dat 
elk riet, op een speciale wijze of op bepaalde gronden gekweekt, dergelijke abnormale 
afmetingen aanneemt. Verder hoe lang het duurt, eer zulk een reuzengroei bereikt is. 
Ten slotte of de soort een eigen inlandsche !!aam bezit, hoe het suikergehalte van dit speciale 
riet is in vergelijking met de gewone soort~n, en of dit bij hoogere ouderdom toeneemt, 
of ook in de Ophir Distrikten deze planten n'ooit (of zelden)· bloeien en misschien verdere 
wetenswaardigheden meer. 

Doel van dit artikel is ook de aandacht van suikerplanters op Java op de dç)Or de Heer 
WITKAMP gesignaleerde rietvarieteit te vestigen, die, voor zoo ver ik weet, op Java niet voorkomt. 

Fort de Koek, October 1924. EDW. JACOBSON. 

VOGELBEZOEK AAN DE BLOEMEN VAN SPATHODEA. 

Op den morgen van den zesden December zag ik in mijn tuin eenige koetilangs 
(Pycnonotus aurigaster) druk in de weer. Vóór ze op het aangrenzende erf verdwenen, 
streek één ervan neer op den laagsten tak van een middelmatig exemplaar van Spathodea 
campanulata BEAUV., bereikte met een paar sprongetjes het uiteinde, waar eenige van de 
vlammend roode bloemen stonden, en zette zich stevig neer op den tak of op de knoppen, 
welke in een zeer gedrongen tros opeengehoopt staan. Toen begon hij op eenmaal in de 
omgeving van de bloemen te hakken met den snavel, maar waarin kon ik niet zien . 
Doch de roode. naar beneden dwarrelende brokstukken maakten het spoedig duidelijk, 
dat een bloemkroon het had moeten ontgelden. Toen deze dan met eenige nijdige snavel
pikken naar zijn zin gefatsoeneerd was, stak hij zijn kop in het wijde gedeelte van de 
kro~nbuis, trok den kop weer terug, en herhaalde zulks tot drie maal toe. De houding 
van den kop, na elke duikeling in de bloem, wees heel duidelijk op drinken . 

' Nadat de koetilang verdwenen was, liet ik den kebon de bloeiwijze naar beneden 
halen, en toen bleek, dat de het kortst geopende bloem een heel stuk uit de kroon miste 
(zie fig.); de opening was wijd genoeg om den kop van den koetilang door te laten. 
De vogel kon nu heel wat gemakkelijker bij den dun vloeibaren honing, welke zich in 
het zakvormige onderdeel van de kroon kan verzamelen; de honing wordt afgescheiden 
door den geligen, vleezigen ring om het vruchtbeginsel in het korte en nauwe onderstuk 
van de kroon (op de teekening niet zichtbaar, daar het binnen de kelk besloten blijft). 

Het bekende boek van VAN 84.LEN lichtte me spoedig in, dat de koetilang eigenlijk 
een geregelde bezoeker is van de bloemen van Spathodea, en deze als drinknapje bezigt. 
En dat het niet alleen regenwater is, dat hij daar vindt, zooals Dr. KONINGSBERGER 
(De vogels van Java, deel I, 1901,: 85) wil, was gemakkelijk aan te toonen. Een paar 
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flinke druppels ·van de vloeistof op een objektglaasje in een spiritusvlam gehouden, liet 
een vrij groote rest na verdamping achter, welke rest zich bij verdere verwarming spoedig 
bruin kleurde en den geur van caramel verspreidde. Trouwens KNUTH (Handbuch der 
Blütenbiologie), die ook de koetilangs bij hun bezoek aan de Spat!wdea-bloemen in 
Buitenzorg waargenomen heeft, is van meening, dat het den vogel wel speciaal om den 
honing te duen is De waarheid kan best 
in het midden liggen, daar volgens PORSCH 

(Jahrb. f. wissenschaftl . Botanik, 1924) de 
bloemenbezoekende vogels zelden hun 
dorst lesschen aan randen van beekjes 
of plassen, doch bijna steeds het op 
boamen in kleine holten zich verza
melende regenwater of den dun vloeibaren 
honing der bloemen daartoe benutten en 
in dit laatste geval extra profiteeren van 
de voedingsstoffen. 

Of onze koetilang op de manier, 
zooals ik hem dien morgen bezig zag, 
veel voor de bestuiving doet, staat erg 
te bezien. Het zou ook wel een groot 
toeval zijn, als er hier in Indië een vogel 
voorkwam, die geheel aangepast was aan 
de bloemen van een uit Afrika geim
porteerden boom. 

En zoo'n inbraak bleek niet zoo 

Fig. I. Door koetilang beschadigde bloem van 
Spatlzodea campanulata BEAUV. 

zeldzaam te zijn. Eenige dagen achtereen verzamelde ik de afgevallen bloemen van een 
ander en grooter exemplaar, en noteerde de gevallen van al of niet beschadiging. De v-ernieling, 
die op de figuur te zien is, gaat bijna altijd gepaard met een beschadiging van het diepst 
uitgezakte gedeelte van de wijde kroon buis, waar dus blijkbaar de honing opgezogen wordt. 
Ook het afgebeelde exemplaar vertoonde daar een paar lijnen, waarlangs het weefsel wat 
ingedrukt was, doch in de meeste der door mij waargenomen gevallen waren er ovale 
gaten in de wand; ·het uitgestooien gedeelte hing er soms aan den buitenkant nog aan. 

-
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Zooals uit het staatje dadelijk blijkt, vielen zelden geheel gave bloemen af, slechts 
5 Ofo van het totaal, terwijl de overige 95 °/0 alle sporen van vogelbezoek vertoon en Het aantal 
onbeschadigde bloemen is zelfs nog geflatteerd, daar op den 17den December één van de 
twee nog niet volkomen ontplooid was, en met bloemsteel en al naar beneden was gekomen. 
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Het feit, dat de koetilangs, en wellicht ook de djalak (Sturnopaster jal!a), die door 
PORSCH en · door CAMMERLOHER bij het drinken uit Spatkodea-bloemen zijn waargenomen, 
de bloemen bij het opzuigen van den honing bijna zonder uitzondering beschadigen, zou 
af te leiden zijn, dat deze vogels inderdaad niet volkomen aan den bouw van deze vogel
bloem aangepast zijn. 

De beschadiging van het zakvormige gedeelte van de kroon bleek ruim tweemaal 
zoo vaak voor te komen, als de gevallen, waarin door den vogel eerst een stuk uit de 
wand gepikt was. Mogelijk dat de honing der meeste bloemen, die rondom de twijgtoppen 
zijn ingeplant en alle met de opening naar boven gekeerd zijn, gemakkelijk genoeg voor 
deze vogels bereikbaar is, doch dat die der meer zijdelings geplaatste niet vanaf tak of 
bloeiwijze, welke den vogel tot steunpunt die-nen, zonder meer bemachtigd kan worden .-

De oogst aan bloemen op den 18en December was zoo grpot, omdat in den 
namiddag een hevige onweersbui met veel wind 16 bloemen had doen sneuvelen, waarvan 
slechts één nog niet door vogels beschadigd was, terwijl resp . 11 en 4 de beschadiging 
van de 2e en 3e kolom vertoonden. Van de 11 stuks, welke alleen aan het uitgezakte deel 
van de kroon beschadigd waren, waren er 4, die slechts heel weinig letsel vertoonden. 
Dit waren, met de gave bloem mee , ook die, welke het kortst geopend waren, wat zich 
kenbaar maakt door een grooteren turgor van de wanden 1

). Tijdens den bloeiduur wordt 
een bloem dus blijkbaar meer dan eens door vogels bezocht- van belang voor de bestuiving
daar de reeds wat verslapte en verflenste bloem de grootste beschadigingen vertoonen . 

Hoe lang een bloem aan den boom geopend is, kon ik niet met zekerheid uitmaken, 
doch op zijn minst twee volle dagen . . Een in het water geplaatste tak gaf den eersten 
morgen een mooie zwelling te zien van de onderste rij, dus van de oudste knoppen, om 
twee uur ging er al een enkele barsten, om vijf uur waren een vijftal kronen buiten de 
opengespleten kelken, doch toen ging het niet normaal verder, en den volgenden ochtend 
was een enkele bloem geheel geopend, terwijl op dat tijdstip aan de boomen nooit een 
niet volkomen ontplooide bloem voorkomt. Gelukkig leerde de andere tak, waaraan eenige 
reeds aan den boom open gegane bloemen gelaten waren, iets meer. Deze bloemen vielen 
zelfs den tweeden dag van in het water staan nog pas voor een gedeelte af, waaruit 
in verband met de ondervinding met den anderen tak opgedaan, wel geconcludeerd mag 
worden, dat de bloemen op zijn minst twee dagen lang aan den boom prijken . Trouwens 
het in een bloeiwijze voorkomen van bloemen met een meer of minder frisch uiterlijk 
wees daar ook reeds op. 

]. BEUMÉE. 

,
1
). In de regenrijke dagen van januari vielen veel bloemen af kort nadat ze waren opengegaan. 

Het aanta l beschadigingen was veel minder dan gedurende de tamelijk droge en warme waarnemingsperiade 
in December. 

KORTE MEDEDEELINGEN. 

De Adjak (Canis rutilans).- Sinds eenigen tijd zijn in den Soerabaiaschen Planten- en Dierentuin 
een i ge a d jaks of wilde honden te bezichtigen. Het zijn mooie dieren, met een vosachtigen staart, 
roodgeel tot roodbruin op rug en kop, donkerder, .tot zwart toe naar den pluimigen staart, de onderdeelen 
heel licht bruin tot wit getint. De ooren staan sterk achterover en geven met de eenigszins teru ggeplaatste 
oogen het dier een verwonderd uiterlijk. De ooren zijn aan den binnenkant met lang spierwit haar 
begroeid. Voorhoofd, oogstreek en neus zijn kort begroeid, achter de wan gen en op de borst is het haar 
lang, om verder over het geheele lichaam weder tot aan den staart toe kort te zijn. 


