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EEN INTERESSANTE SCHIMMEL (CHOANEPHORA INFUNDIBULIFERA) OP DE 
KEMBANG SEPATOE. 

Hoe het elders in den Archipel hiermee gesteld is, weten wij niet, doch wanneer 
men uitgebloeide bloemen vah de k e mb a n g se pat oe (Hibiscus Rosa-sinensis L.) op 
Sumatra's Oostkust bek ij kt, kan 
men daar steeds het geheele jaar 
door een aardige schimmelsoort 
op ontdekken, die tot een der be
langwekkendste families behoort. 
Bedoeld wordt de Choaneplwra 
infundibulijera. Speciaal 's mor-
gens vroeg, vlak na zonsopgang, 
.is deze schimmel het mooist. Zij 
doet zich dan voor als tal rijke zeer 
kleine, doch met het bloote oog 
heel goed waarneembare, zwarte 
en witte puntjes, die op ongeveer 
1 à 2 m.M. lange steeltjes zijn 
gezeten. Direct na zonsopgang 
zijn de meesten nog wit; heel 
gauw verandert deze kleur in 
zwart, zoodat na 9 uur vrijwel 
geen witte meer te vinden zijn. 
Deze lichaampjes zijn alleen te 
zien op de bloemkroon, de 
meeldraden-buis en den stijl, die 
met zijn mooie stempels naar 
buiten steekt; al deze-bloemdeel en 
kunnen stijfvol zitten, doch de 
bloemkroon bij voorkeur. Bij geen 
enkele bloem van de k e mb a n g 
se pat oe konden wij de bloem-
kroon vrij van de schimmel vin-
den. Een enkele maal meenden 
wij ook op den groenen kelk de 
gesteelde kopjes te vinden, doch 
bij nader onderzoek bleek, dat 
deze door scheurtjes in den kelk 
naar buiten staken en op het 
onderste deel van de bloemkroon- Fig. 1 

buis waren ingeplant. 
Zooals de meeste andere 

Uitgebloeide bloem van Hibiscus Rosa-sinensis bezet met 
C/zoanephora injundibulijera. 

schimmels plant ook de Choanephora zich voort door middel van sporen. Talrijke soorten 
van sporen zijn in het zoo ontzaglijk vormenrijke gebied der schimmels bekend. Het is hier 
niet de plaats om daar uitvoerig op in te gaan en wij willen hier volstaan met alleen te 
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zeggen1 dat de familie, waartoe de Choanephora's gebracht worden , zich van alle andere 
families onderscheidt en juist daardoor zoo'n interessante plaats inneemt, doordat zij twee 
soorten van sporen kan maken. Bij geen enkele schimmelfamilie komt het namelijk voor, 
dat conidio- en sporangiosporen tezamen kunnen worden gevormd. Bekijkt men de 
bovengenoemde zwarte kopjes onder het microscoop, dan blijken dat juist de conidiën te 
zijn, die in groot aantal bij elkaar met korte soms vertakte stelen op bolvormige blazen 
zitten, welke wederkeerig tezamen op één gemeenschappelijken steel zijn ingeplant, die dan 
de steel van het kopje is, dat met het bloote oog is waar te nemen. 
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De andere sporenvorm komt, 
als de schimmel op k e m b a n g 
se p at oe groeit, niet voor, wel 
als men de schimmel op een of 
anderen geschikten kunstmatigen 
voedingsbodem gaat kweeken. 
Brengt men hiertoe de conidiën
sporen bijv. op gekookte rijst, dan 
kan men den volgenden dag tus
schen de wederom talrijk ontstane 
conidiën-kopjes andere kopjes waar
nemen, welke bij sterke vergrooting 
bolvormige lichaampjes blijken te 
zijn, evenzoo op steeltjes, die aan 
den top omgebogen zijn en welke 
bolletjes volgepropt zitten met den 
anderen sporenvorm, nl. de sporan
giënsporen . De bolletjes zelf heeten 
sporangiën. Ze zijn lichtbruinviolet 
van kleur en hebben een mooi 
geteekende wand, die aan de beide 
polen een bundel doorzichtige, zeer 
fijne draden draagt. 

Fig. 2 Choanephora infundibulifera a: conidiën-drager; b: 
gedeelte van een conidiën-drager,. sterker vergroot; c: coni
diasporen; d: sporangiën; e: sporangiospore, a en d X 160, 

b, c en e X 660. 

Choanephora infundibulifera 
staat bekend als een para~iet van 
Hibiscus-bloemen. Zuiver parasitair 

kunnen wij haar echter niet vinden, aangezien zij niet op de levende bloem voorkomt, 
doch wel op de vrijwel doode, uitgebloeide en verwelkte bloemkroon, en dus een saprophyt 
dient genoemd te worden. Niet alleen dat men Choanephora nooit op een bloeiende bloem 
vindt, die zooals bekend is bij Hibiscus slechts één dag duurt, doch ook den eersten dag 
na den bloei is de Choanephora er nog niet op te zien. Eerst den tweeden dag na den 
bloei vertoonen zich de conidiën-kopjes. In den loop van den tweeden dag rijpen deze en 
laten hunne sporen los. De volgende dagen ontstaan telkens nog nieuwe, totdat de geheele 
bloemkroon is vergaan en tot een vormlooze bruinzwarte massa ineenschrompelt. Dit kan 
gebeuren aan de struik, doch heel dikwijls valt op den tweeden dag na den bloei de slappe 
bloemkroon af en voltrekt zich het rottingsproces op den grond. 

Alle Hibiscus-soorten, die nauw verwant zijn met de H. Rosa-sinensis, de echte 
k-e mb a n g se pat oe, hebben de Choanephora infundibulifera. Het mooist en-het duidelijks-t 
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is de schimmel bij den witten vorm, waarop wij haar ook gefotografeerd hebben. 
Van andere Hibiscus-soorten noemen wij: H. schizopetalus, die als pagerplant ook veel 
gebruikt wordt, doch er minder voor geschikt is dan H. Rosa-smensis, verder H. sabdariffa 
de leverancier van het Amerikaansch zuur en de roselle-vezel. 

Er zijn slechts enkele andere Choanephora-soorten bekend. Zij komen op verschil
lende planten voor. In Deli vonden wij Clz. cucurbitarum, die oorspronkelijk als parasiet van 
komkommerbloemen beschreven is, op ba jam-soorten ( Amarantus UvidusL en A . spinosum) 
en op de zeer gewone onkruiden als Synedrella nodij fora en Spilantizes Acmella, waar 
zij zuivere parasiet op is. Een nog onbeschreven Clwanephora-soort komt algemeen op 
tabak voor en op verschillende onkruiden, bijv. de t je pI oe kan (Physalis minima L.). 

Ten slotte een verzoek aan onze lezers. Ieder die Clzoaneplzora in den Archipel of 
er buiten op Hibiscus mocht aantreffen, wordt vriendelijk verzocht eenige droge bloemen 
met den schimmel bezet in een glazen buisje toe te zenden aan Mej . .Or. B. SCHWARTZ, 
de phytopathologe van het Instituut voor Plantenziekten te Buitenzorg, die gaarne meer 
omtrent het verspreidingsgebied van Clzoaneplzora te weten zou willen komen. Misschien 
dat in deelen van onzen Oost, die minder vochtig zijn dan Sumatra's Oostkust, Clzoaneplzora 
alleen in bepaalde tijden van het jaar te vinden is. Alle wetenswaardigheden hieromtrent 
zullen Mej. SCHWARTZ zeer welkom zijn. Ook op andere bloemen dan van Hibiscus is 
Clzoaneplzora te verwachten. Men lette er eens op. 

S. C. j. jOCHEMS. 

AANTEEKENINOEN OVER PYTHON RETICULATUS. 

Hoewel Python reticulatus (oe I ar sawa h of oe I ar sant ja) niet bepaald tot de 
zeldzaamheden behoort, bliift het toch altijd een bof als men de nesten en eieren van deze 
reuzenslang te zien krijgt. Dit jaar was ik in de maandjuni zoo fortuinlijk twee Python-nesten 
(beiden met eieren) te kunnen onderzoeken; uit de eieren van het eene nest heb ik 
zelfs jongen gekregen. Aangezien over Python reticulatus in dit tijdschrift nog nimmer iets 
is gepubliceerd, meen ik niet beter te kunnen doen dan nu maar met mijn eigen waarnemingen 
voor den dag te komen, in de hoop, dat deze of gene lezer van de Tropische Natuur die 
waarnemingen zal kunnen en willen aanvullen. 

Het eerste nest werd ons gesignaleerd door den Administrateur van de onderneming 
Pagger Marbau, den heer PLEKKER. Bij het voorbewerken van een stuk braakgelegen grond 
voor den komenden tabaksaanplant hadden de koelies een kolossalen Python uit een omgevallen 
boomstam zien wegvluchten . Het dier werd achterhaald en overmand en naar het emplacement 
gebracht. Onderwijl gingen de overige koelies eens kijken of er in den boom, waaruit de 
slang te voorschijn was, gekomen, misschien ook eieren lagen. Er lagen inderdaad eieren 
in het nest, tot groote vreugde van de Chineezen, die er fijn van hebben gesmuld. Gelukkig 
bleef een deel van het legsel gespaard, zoodat ik, gewaarschuwd door den heer PLEKKER, 
nog bijtijds een foto van het nest en de overgebleven eieren kon nemen (fig. 1 ). De resteerende 
eieren (24 stuks) werden mij door den heer PLEKKER voor nader onderzoek afgestaan, voor 
welke vriendelijkheid ik hem hierbij nog wel mijn dank betuig. Hoeveel eieren dit Python
legsel in totaal bevatte, ben ik helaas niet te weten gekomen. Buiten het nest lagen vijf 
leeggeslurpte eierén, maar hoeveel de Chineezen er nog meegenomen hebben naar hun 
pondok, daar ben ik niet achter gekomen. 


