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Zelf verzamelde ik in de djatibosschen van Midden-Java 3 vogels, waarvan de 
maaginhouden hieronder volgen. 

Gedangan (Res. Semarang): 11-4-'26, 1 Serica sp. 1) , 1 Apogonia sp. 1), 1 Lepa-
d doretus sp. 1 ), 17 Hyblaea puera, 1 Mantide, 

1 Carabide, 2 verschillende Pentatomidae, 
1 Coreide en chitine-resten van nog 
andere Coleoptera. 

Palangan (nabij Tjepoe): 13-9-'26, Zeer talrijke chitineuze resten van kleine 
ó Coleoptera, waaronder metaalglanzende. 

Gedangan (Res. Semarang): 17-5-'27, 3 Gryllotalpa's, 1 Locustide en Coleoptera-
ó resten. 

Aangezien Caprimulgus in afwijking van het gros der vogels in het djati
boschgebied van Midden-java 2

) broedt in een tijd, dat de djativlinderplaag in de 
bosschen opkomt en uit de maaginhouden blijkt, dat dit een gewild voedsel is, 
moet de vogel ook daarom als nuttig worden aangemerkt, temeer, omdat hij daar 
niet zeldzaam is en de vlinder ook in de avond-uren vliegt. Ook de- als larven 
zoo schadelijke - Lamellicornia's en andere in duisternis vliegende kever-soorten 
vormen blijkbaar een voornaam deel van zijn voedsel. 

Vele der bij a vond vliegende insecten nu zijn lichtgevoelig en hoop en zich 
niet alleen op bij het lamplicht enz., doch worden ook reeds "vastgehouden" op 
plaatsen, waar het maanlicht door de afwezigheid vanhoogevegetatie onbelemmerd 
tot op den grond kan doordringen Wellicht dat het daardoor te verklaren is, 
dat Caprimulgus zich juist tot deze terreinen aangetrokken gevoelt en ook, dat hij 
daarom weleens in de lichtstraal van een auto verzeild geraakt. 

Buitenzorg, Maart 1930. Fr. A. Th. H. VERBEEK. 
1) Determinatie Dr LEEFMANS. 
2) Zie SoDY: Broedtijden der Vogels in West- en Oost-Java, Tectona, 1930, afl. 3, blz. 183 - 198. 

DE BLOEI VAN DENDROBIUM CRUMEN A TUM SW. GEDURENDE HET 
JAAR 1919 TE PONTIANAK 

In vorige jaargangen van De Tropische Natuur zijn verschillende bijdragen 
verschenen 1 

), handelende over z.g. ééndagsorchideeën, waarmede in hoofdzaak 
bedoeld werden de bekende "duifjes ". Het merkwaardige verschijnsel, dat met on
regelmatige tusschenpoozen verscheidene keeren per jaar alle "duifjes" op een zelfde 
plaats gelijktijdig bloeiden, heeft van oudsher de aandacht van botanici getrokken. 
Het zijn vooral de heeren Dr]. ]. SMITH en Ch. COSTER geweest, die in ons periodiek 
dit verschijnsel behandelden en in het kort tot de volgende conclusies kwamen. 

"De ontwikkeling van Dendrobium crumenatum wordt heinvloed door uiterlijke 
omstandigheden ; om die reden heeft de bloei niet op alle plaatsen van den Archi
pel gelijktijdig plaats en bloeien dus van elders te Buitenzorg ingevoerde exemplaren 
met de Buitenzorgsche exemplaren gelijk op. Deze uiterlijke omstandigheden zijn 
afkoeling tijdens een regenbui en verhooging van het vochtgehalte der omgevende 

1) Jaargang 1925, blz. 33-41; blz. 121-126. 
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lucht. Een regenbui zal des te sterker invloed hebben naarmate de atmosfeer droger 
was vlak voor de bui, naarmate dus de verdamping en de daardoor veroorzaakte 
afkoeling grooter is". 

Ook eenige afwijkingen van hetgeen als de normale bloeidagen dienden 
te worden beschouwd werden besproken en het zijn juist deze afwijkingen waarvoor 
ik wederom de aandacht verzoek, omdat m.i. veel, doch nog niet alles is opgehelderd 1) . 

Gedurende het geheele jaar 1929 werd door mij aanteekening gehouden van 
den bloei van Dendrobium crumenatum te Pontianak, zoowel van de in het wild 
groeiende als van de gekweekte exemplaren. Als normale bloeidagen moeten de 
onderstaande datums worden beschouwd. 

7 Januari, 
7 Februari, 

15 Maart, 
21 April, 

7 Juni, 

Rijke bloei. 
Zeer weinig. 
Rijke bloei. 
Middelmatig. 
Rijke bloei (Toevallig con

stateerde ik, dat de 
bloemen reeds om 4 uur 
v.m. geopend waren). 

30 Juni, 
12 Augustus, 
23 September, 
24 December, 

Rijke bloei. 
Rijke bloei. 
Middelmatig. 
Zeer rijke bloei (Ook 20 

km ten zuiden van 
Pontianak overal rijk 
bloeiend). 

Vooral in den drogen tijd was de invloed van een regenbui, mits vergezeld 
van een behoorlijke temperatuursdaling, op den bloei der "duifjes" goed na te gaan. 
Zoo werd o.a. de bloei op den 30sten juni, den 12en Augustus en den 23sten 
September vooraf door mij opgegeven, in verband met regenval en temperatuurs
daling op den 21sten juni, den 3en Augustus en den 14en September (zooals bekend 
is, is de normale tijd, dat de nog niet zichtbare knoppen noodig hebben om tot 
bloei te komen, 9 dagen) . 20 juni viel er 's-nachts van 10- 11.45 n.m. een regenbui 
van totaal 1 mm, welke slechts een geringe afkoeling van de temperatuur ten 
gevolge had. Den volgenden dag viel een flinke bui van 34 mm van 2 30 n.m. met 
een korte onderbreking tot 7 uur n.m. De temperatuur in de schaduw bedroeg om 
2 uur 31 o C, om 5 uur 23° C. Daar het voordien geruim en tijd droog was geweest, 
kon met vrij groote zekerheid aan de hand van de conclusies van den heer COSTER 

voorspeld worden, dat den 30sten juni de "duifjes" zouden bloeien. Na omstreeks 
5 weken droogte, slechts onderbroken door 2 kleine regenbuitjes, viel er in den 
nacht van 2 op 3 Augustus een zeer zware bui van 50 mm van 2.10 - 4.30 v.m. 
Den 3en Augustus viel er in den namiddag om 4 uur een regenbui van slechts 
1 mm, die een half uur duurde, maar een temperatuursdaling van meer dan 5° C. 
tengevolge had. De rijke bloei der "duifjes" op den 12en Augustus is dan ook aan 
deze kleine regenbui, gepaard met een vrij sterke afkoeling, toe te schrijven en 
niet aan de zware onweersbui van 50 mm, die den vorigen nacht gevallen was en 
slechts een zeer geringe afkoeling ten gevolge had. 

Moeilijker te voorspellen was de bloei op den 23sten September. Den 14en 
van die maand viel er feitelijk gedurende den geheelen dag regen met korte onder
brekingen en was de temperatuur om 3 uur n. m. 26° C. Gedurende de flinke bui 
(15 mm) van 3-5.30 n.m. daalde de temperatuur nog met 3° C. Hoewel gedurende 

1) De z.g. "tweedaagsche" orchideeën laat ik buiten beschouwing; ik verwijs naar de Korte 
Mededeeling van Dr BEUMÉE, De Trop. Nat. XVI, 1927, blz. 54-55, en de bijdrage van Dr]. J. SMITH 
in het Februari-nummer van jaargang XVII, 1928, blz. 22-26. 
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dien dag de temperatuur dus weinig daalde, was deze in vergelijking met den 
voorgaanden dag (om 3 uur n.m. 32° C.) belangrijk minder en de afkoeling blijkbaar 
juist voldoende om de onzichtbaar ontwikkelde knoppen tot verder uitgroeien 
te brengen. 

· .. Moge het bovenstaande in hoofdzaak dienen tot staving van de beweringen 
va11 den heer COSTER, moeilijker wordt het m. i. een verklaring te vinden voor den 
bloei van enkele exemplaren van Dendrobium crumenatum op andere dan de boven
genoemde bloeidagen. 

Zoo bloeiden te Pontianak eenige "duifjes" ook op de volgende dagen: 

6 Mei, 
1 Juli, 
5 November, 

13 November, 

1 exemplaar uit Koeboe (1 bloem). 
vrij groote bloei. 
1 exemplaar uit Koeboe (1 bloem). 
1 exemplaar uit Koeboe (1 bloem) . 

Voor den bloei op 6 Mei weet ik geen enkele bevredigende verklaring te geven. 
Het was een plant afkomstig van Koeboe (90 km ten Zuiden van Pontianak), die 
reeds ruim één maand in mijn tuin hing en ook den 21sten April gelijktijdig met 
alle andere "duifjes" bloeide. Daar de bloei, zooals boven gezegd, beïnvloed wordt 
door uiterlijke omstandigheden en dit exemplaar niet tot de z. g. ,;tweedaagsche" 
behoort, zal deze plant vermoedelijk sneller op prikkels (temperatuursdaling bij 
regenbuien) reageeren dan de andere "duifjes" . 

. Toen ik den 1sten Juli, loopende langs het Residentserf, nog een vrij groot 
aantal "duifjes" in bloei zag, was mijn eerste gedachte, eindelijk ook te Pontianak 
exemplaren van de "tweedaagsche" te hebben gevonden. Bij nadere beschouwing 
bleken echter aan een en dezelfde plant zoowel verwelkte bloemen van den bloei 
op den 30sten Juni, als geheel frissche bloemen aanwezig te zijn. Slechts aan een 
viertal hoornen werden nog bloeiende "duifjes" aangetroffen en aangezien juist deze 
hoornen tijdens het verblijf van den Gouverneur Generaal te Pontianak waren 
geïllumineerd, leek mij de gevolgtrekking niet al te gewaagd, dat de op dien dag 
bloeiende "duifjes" tot de z.g. achterblijvers behoorden, wier ontwikkeling door de 
een of andere oorzaak was vertraagd. Die oorzaak was m. i. in dit geval niet ver 
te zoeken. Kort voor de komst van Zijne Excellentie op den 24sten Juni werden de 
bedoelde hoornen van electrische geleidingen voorzien. Dat tengevolge van deze 
werkzaamheden vele stengels van de aan deze hoornen groeiende "duifjes" werden 
beschadigd, behoeft wel geen nader betoog. De op den 21sten Juni onzichtbaar 
ontwikkelde knoppen hadden echter allen de benoodigde prikkel ontvangen om uit 
te groeien en ook de licht beschadigde stengels brachten bloemen voort, zij het dan 
ook één dag later dan de andere. Op geen enkele andere plaats te Pontianak werden 
den 1sten Juli bloeiende "duifjes" aangetroffen, terwijl ook gedurende het tweede 
halfjaar nimmer meer aan deze hoornen op twee achtereenvolgende dagen bloeiende 
exemplaren van deze Dendrobium-soort werden waargenomen. Mocht iemand van 
meening zijn, dat mijn lezing van dit geval onjuist is en mocht hij hiervoor een 
plausibeler reden weten aan te voeren, zoo verzoek ik hem beleefd mij deze - middels 
dit tijdschrift- te willen mededeelen. 

Op den Sen November bloeide alleen het eene uit Koeboe afkomstige exem
plaar (zie boven). 
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Evenzoo op den 13en November, waarop het zelfde exemplaar wederom één 
bloem voortbracht. Uiterlijk is deze plant geheel identiek met de andere "duifjes" 
en · ook de bloemen vertoonen geenerlei onderscheid en beantwoorden geheel aan 
de beschrijving, die Dr J. J. SMITH van deze soort in De Tropische Natuur gaf 
(jaargang XVII, 1928, blz. 23). 

Nog een ander merkwaardig verschijnsel deed zich voor, dat ik volledigheids
halve vermeld. Den 16en December bemerkte ik aan drie gekweekte exemplaren 
een tiental knoppen, welke naar schatting ongeveer 5 dagen oud waren. Deze 
knoppen zijn niet tot verdere ontwikkeling gekomen en verschrompelden. Den 24sten 
December stonden alle "duifjes" in vollen bloei en een der bovengenoemde planten 
prijkte zelfs met meer dan 100 bloemen. 

Ik kan hiervoor geen enkele, mij bevredigende oplossing geven en roep der~ 
halve de hulp van botanici in, om mij omtrent de hier vermelde afwijkingen wel 
nadere inlichtingen te willen verstrekken. 

Pontianak, ] anuari 1930. L. COOMANS DE RUITER. 

Omtrent den bloei van Dendrobium crumenatum valt nog wel het een en 
ander te onderzoeken, en het waarnemen van uitzonderingen is bij uitstek geschikt 
om de eventueele leemten in de bestaande verklaring van het periodiek bloeien 
op te zoeken en aan te vullen. 

Zoo is b.v. de bloei op 1 Juli, hierboven beschreven, zeer interessant. Ver
moedelijk zal de verklaring ook wel gezocht moeten worden in een beschadiging 
of in elk geval in ongunstige omstandigheden. Het kan b. v. zijn oorzaak hebben 
gehad in een tijdelijk verminderde toevoer van voedingsstoffen naar de bloemknoppen, 
aangezien bekend is, dat licht (in casu de illuminatie) het voedseltransport remt. 
Interessant is in elk geval de vergelijking van dit geval met het feit, dat "duifjes", 
overgebracht naar kassen in Europa, daar zelden al hun bloemen op denzelfden 
dag ontplooien, maar dit meestal op 2 of meer opeenvolgende dagen doen. He·t is 
zeer waarschijnlijk dat dit het gevolg is van de minder gunstige groeivoorwaarden 
daar, die zelfs bloei van November tot Maart geheel onmogelijk maken. 

Het verschrompelen van bloemknoppen vóór het bloeien komt meer voor, 
ook indien de knoppen gelijktijdig met andere uitgroeien, doch dan alleen bij slechte 
conditie van de plant. 

Buitenzorg. F. w. WENT. 

HET WANDELENDE PADDENSTOELTJE 

Kijk, wat een aardig zwammetje zit daar op dat takje, dacht ik bij mezelf. 
Meenemen voor BOEDIJN! Maar toen ik het takje naar me toe boog om het padden
stoeltje van dichterbij te bekijken, ging dat ding .... aan den tippel. Met kleine 
rukjes en schokjes schoof het langs het takje voort. Ik stond een oogenblik paf, 
doch opeens schoot het me te binnen: over zulke platte, op paddenstoeltjes lijkende 
dingetjes heeft ROEPKE vroeger eens iets gepubliceerd. Thuis gekomen bleek al gauw, 


