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UIT HET LEVEN VAN ENKELE GEVOELIGE TROPISCHE BLOEMEN, 
SPECIAAL VAN DE "HORL06EBLOEMEN" 

Op. het voetspoor van LINNAEUS hebben we gedurende langen tijd aan de 
planten het vermogen toegekend van groei en voortplanting, ter onderscheiding 
van de dieren, die bovendien beweging en gevoel bezitten. Tegenwoordig zien we 
in beide de levensverschijnselen, terwijl de nadruk slechts wat verschillend gelegd 
schijnt; de uiteenloopende voedselwinning brengt dit met zich mee. De plant onder
gaat alles, vangt alles in zich op, omdat ze is ingesteld op het verwerven van het 
doode. Maar het dier is actief, omdat het levend voedsel moet veroveren. Inderdaad 
echter staat ook de plant in verband met de buitenwereld en reageert ze er op, 
hetgeen we zoo moeilijk bemerken, omdat we in een andere wereld leven als zij ; 
een wereld van haast en ongeduld. 

Deze handelingen der planten kunnen de bloemen ons mooi demonstreeren, 
omdat zij zoo heftig leven en dus voor ons makkelijker te verstaan zijn. Gevoelig
heid voor uitwendige invloeden treffen we bij hen aan op allerlei wijzen, als reacties 
op temperatuur, licht, aanraking, chemische prikkels, etc. Het meest interesseeren 
ons momenteel de bewegingen, die verband houden met de bestuivingsmogelijkheden, 
waarbij we een keus doen uit de groote massa reacties, die optreden voor en mi 
de bevruchting. 

Koud weer doet de insecten terugtrekken gedurende het Hollandsche voorjaar, 
terwijl een uurtje . zonnewarmte ze weer naar buiten lokt. En zie - dan . gaan ook 
de voorjaarsbloemen wijd open staan om ze te ontvangen. Tulp en Crocus zien we 
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terstond reageeren op een enkel graadje temperatuursverhooging. Bij onze Indische 
bloemen bemerken we deze reacties over het algemeen niet. Natuurlijk niet, denken 
we, want de temperatuur beperkt hier niet in die mate de mogelijkheid van de 
levensfuncties en van de bestuiving. Dit kan wel waar zijn, doch straks zullen we 
zien, dat zulke conclusies gevaarlijk zijn. Als deze band inderdaad bestaat, moeten we 
hier dergelijke bloemen op de koele bergtoppen vinden. Een enkele notitie klopt: 
van Thelymitra javanica (fam. Orchidaceae) lezen we in De Tropische Natuur 1927 
(blz. 114), dat de bloemen opengaan door warmte, doch verdere opgaven kan ik 
in de literatuur over bergflora in Indië niet vinden. Wahlenbergia marginata (fam. 
Campanulaceae) staat op de eene plaats in de bergen met z'n blauwe klokjes open 
en op de andere met gesloten bloemen. Zeer waarschijnlijk is dit alleen afhankelijk 
van de belichting. Althans ik vond op den ldjen steeds alle bloemen aan de licht
zijde van den weg geopend en aan den schaduwkant gesloten. Op verwarming 
reageeren bloempjes echter weinig. Dit zal later nog eens precies uitgemaakt moeten 
worden, evenals .voor Gentiana quadrifaria, die volgens Dr DoeTERS v. LEEUWEN 
alleen bij flinke bestraling geopend is, hetgeen ook een warmte-kwestie kan blijken 
te zijn. (Van sommige Zwitsersche Gentianen is bekend, dat ze naast licht- en stootge
voeligheid, ook sterke specifieke gevoeligheid voor temperatuursverandering bezitten). 

Is op het hierboven beschouwde physiologische gebied de oogst nogal schraal, 
we vinden vlak bij huis andere, maar niet minder interessante verschijnselen van 
het zich openen yan bloemen. Op de biologisch zeer belangwekkende velden tusschen 
de huizen van Bandoeng is het treffend op alle uren van den dag weer andere 
bloemen zich te zien openen of sluiten. Ik noem als voorbeelden op: Sida acuta 
en rëtusa, Triumfetta-soorten, Commelina nudiflora, Elephantopus scaber, Malvastrum 
coromandelianum, · Tephrosia noctiflora (= T. Hookeriana), Mirabilis ]alapa, waarbij 
in den tuin nog Eleutherine americana (= E. plicata) en Kigelia aethiopica, Vigna 
Catjang, - Sanseviera zeylanica, Marica. Verder zijn nog bekend, doch door mij niet 
levend bestudeerd: Abutilon hirtum, Turnera ulmifolia, verder vele Malvaceeën 
(vooral Sida-soorten), eenige Leguminosae als Pueraria en Crotalaria-soorten, de 
bekende Nachtcactus-soorten (Phyllocactus en Cereus) en nog enkele, die Dr VAN 
SLOOTEN mij noemde, als Trimeza, Aneilema, Hydrolea, Ceiba, Durio, Gynandropsis 
pentaphylla, Calonyction bona nox. We krijgen tenslotte zoo een respectabel aantal 
namen van planten uit de tropen der verschillende wereldd.eelen, bijeengekomen 
in Bandoeng. 

De verschijnselen, die we zoo waarnemen, zijn reeds lang bekend van allerlei 
Europeesche bloemen, maar bij deze geschiedt alles zeer onregelmatig. Hier echter 
gaan alle bloemen van een soort op hetzelfde terrein precies tegelijk open en ook 
als men de opeenvolgende dagen vergelijkt, is het tijdsverschil gewoonlijk zeer 
gering, hoogstens 15 minuten. Het eerst viel mij dit op aan Sida acuta en retusa, 
welke veel op de onbebouwde terreinen te vinden zijn, waarbij de eerste een groote 
voorkeur aan den dag legt voor plaatsen, waar de bodem vol zit met steenen of 
in 't algemeen met bouwafval. 

We zullen de diverse planten na elkaar bespreken. 
Sida acuta BURM. (fam. Malvaceae), Sidagori (fig. 1). Pantropisch onkruid. 
Wie knopdragende takken 's morgens afsnijdt om ze waar te nemen, ziet de 

bloempjes vrij snel opengaan als eenmaal de kelk de lichtgele kroonbladeren heeft 
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vrijgelaten. In Maart '28 (uit welke maand m'n eerste notities stammen) begonnen 
de bloemen zich te openen om ± 8.30 vm., d.w.z. toen kwamen er openingen tusschen 
de toppen der ineengerolde bloemkroonblaadjes. Te ± 11 uur rolden deze hun toppen 
weer naar binnen, om spoedig verwelkt te zijn. 

Dit keurig gelijkmatige optreden vraagt een verklaring en we zoeken dan in 
de buitenwereld iets, waarop het een reactie is. Het ligt voor de hand om te denken, 
dat het zich openen het resultaat is van een proces in de bloem, dat in werking 
komt door de heldere verlichting na zonsop
gang. Doch dit was het niet, want in de 
donkere kamer gaan de bloempjes evengoed 
open, al waren ze lang voor zonsopgang daar 
geplaatst. - Hierbij dient even genoteerd te 
worden, dat afgesneden takken precies zoo 
handelen als geheele planten en dan ook 
vanwege het grootere gemak meestal ge
bruikt werden. 

Er werd nog langs directen weg vastge
steld, dat de afname van de vochtigheid en 
de temperatuurstoename 's ochtends niet de 
gezochte oorzaak konden zijn. Dit was eigen
lijk al te concludeeren uit het feit, dat de 
bloemen zich in de donkere kamer openden, 
terwijl de temperatuur en vochtigheid con
stant waren in deze voormalige badkamer met 
z'n mandibak. 

Dat een bloem, die vanaf zonsonder
gang steeds in de koude gehouden was, zich 
iets later opende dan een steeds verwarmd 
exemplaar zegt niets omtrent den aard van 
den prikkel, daar bij het opengaan groeipro
cessen plaats hebben, wier snelheid natuurlijk 
heinvloed kan worden door de temperatuur. 
En toch moet er iets zijn, waardoor de bloem
pjes merken, dat het tijd is zich te openen. 
Een enkel los bloempje in een vochtige 

Fig. 1. Sida acuta (± nat. gr.). De bloem aan 
het linker, beschaduwde takje is reeds 

binnenwaarts gerold (11.20 uur). 

buis doet het ondanks alles juist zóó, als z'n kameraden aan de plant buiten. 
Er is een mogelijkheid, dat de plant een autonoom rhytme heeft, d.w.z. dat 

louter door inwendige oorzaken telkens een verschijnsel na bepaalden tijd terugkeert. 
Nu komt dit misschien wel eens voor, maar voorloopig zullen we toch bij onze 
Sida maar denken aan een rhytme in de buitenwereld, dat de regelmaat aan de 
plant opdringt. Dan is het geen wonder, dat planten op uiteenloopende standplaatsen 
in tijd verschillen. Daarbij mogen we echter niet vergeten, dat we met een plant 
te maken hebben, welke geen snelle zenuwen bezit en een anderen tijd heeft dan wij, 
zoodat invloeden van langen tijd terug misschien nu pas tot een daad leiden. 
Laten we even wel ophouden met te vertellen hoe het niet was en tenslotte bespreken 
hoe Sida wèl op de klok kijkt. 
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· Dit ziet men op het tabelletje hieronder. Links staat de tijd van wisseling 
licht-donker op den vorigen dag en rechts de tijd van het begin van opengaan 
(kenmerk zie boven): 

12. - uur 
15.15 . " 
16.30 

" 18. -
" 

3.30 
4.50 
6.-
7.40 

21. - uur 
23.- " 
24. - " 

9.20 
11.-
11.20 

Men ziet, het opengaan heeft vroeger, resp. later plaats in verband met den 
tijd van donker worden 's avonds te voren. Dit donker worden zal dus waarschijn
lijk de prikkel zijn. De afwijkende tijd bij de takken, die op gewonen tijd (18 uur) 
in het donker zijn gezet, komt doordat nu alles betrekking heeft op planten, die in 
de donkere kamer gestaan hebben, terwijl de vroeger genoemde tijd sloeg op 
planten in de vrije natuur. Echter krijgen we als een verbazingwekkend resultaat, 
dat planten, die vanaf den vorigen ochtend vóór zonsopgang steeds in het donker 
gestaan hebben, toch op normale wijze zich openen, terwijl ze dus genoemden 
prikkel gemist hebben. Hiervoor is verantwoordelijk de overgang licht-donker van 
twee dagen terug, want als de plant ook dien prikkel mist, gaan de bloemen 
onregelmatig open of heelemaal niet. Het is moeilijk dit te onderzoeken en onmoge
lijk om nog verder terug te gaan, want zoo'n lang verblijf in het donker verdragen 
de planten niet. De werking van dezen anderen prikkel is mooi zichtbaar als we 
een plant nemen, die twee dagen terug om 12 uur in het donker geplaatst werd 
en daarna zoo gebleven was. Ze gaat dan nu evenals den vorigen dag 's ochtends 
zeer vroeg open. 

Nu is ook begrijpelijk, dat zes uur vervroegen van den prikkel minder dan 
zes uur vervroeging van het opengaan geeft. Immers, de prikkel van twee dagen 
terug heeft ook invloed gehad. Wanneer we deze wegnemen en nu den prikkel 
van den vorigen dag varieeren in tijd, gaat de verandering van het opengaan 
daarmee dikwijls veel mooier parallel. Als we b.v. planten nemen, die den vorigen 
dag meer of minder lang in het licht en den nacht en dag daarvóór steeds in het 
donker gestaan hebben, krijgen we het volgende verband tusschen het plaatsen in 
het donker (links) en het opengaan op den volgenden dag: 

12. - uur donker, 

15. - " 
24.- " 

" 

1. - uur begin van opengaan, 

2.- tot 3.- " " 
12.10 

" 
Als we nu met alles rekening houden is het mogelijk de planten geregeld 

:s nachts te doen bloeien. 
We concludeeren dus: Door het donker worden begint een proces in de bloem, 

dat 131/ 2 uur later (bij ± 28° C.) tot het plotseling opengaan leidt. 
Over de moeilijkheden, die zich voordoen als we ons de inwerking van den 

prikkel op twee dagen terug willen voorstellen, zullen we hier maar zwijgen. 
Er is bij onze planten nog een andere band met de buitenwereld te vinden. 

Na het donker worden, dat als 'prikkel werkt, moeten ze een behoorlijke portie 
duisternis genieten om zich te kunnen ontwikkelen. Al hebben de bloemen den 
verdonkeringsprikkel ondergaan, de bloemen openen zich niet en verwelken als knop, 
wanneer ze belangrijk minder dan vier uur in 't donker zijn gebleven. Constant 
verlichte planten bloeien dan ook nooit. Deze invloed schijnt onafhankelijk 
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te zijn van het donker worden als overgang, want bijna voldoende lang in het 
donker geplaatste planten kunnen nog even probeeren open te gaan op den 
verwachten tijd. 

De dubbele invloed is niet als een enkele te beschouwen door te zeggen, dat 
door het donker worden een belemmering wegvalt, die den heelen dag de ont
wikkeling tegengehouden heeft, want dan blijft onbegrijpelijk waarom constant in 
het donker staande planten niet ineensdoor alle bloemen zouden ontplooien. 

Er is nog wel een en ander uit physiologisch oogpunt te onderzoeken, maar 
voorloopig kunnen we concludeeren, dat licht in het algemeen een belemmering is 
voor de processen, die in den jongen knop tot de ontplooiing leiden. Dit volgt heel 
eenvoudig uit de vergelijking van twee planten, die beide den vorigen dag en den 
nacht daarna in het donker geplaatst zijn geweest, maar waarvan de een den nacht 
vóór de waarneming in 't licht gestaan heeft en de ander in het donker gebleven 
is. De tweede bloeit 's ochtends door den prikkel van twee dagen terug en de eerste 
bloeit niet, zoodat deze invloed onwerkzaam gemaakt is. 

Men ziet, de oude onderscheiding van dagbloeiers en nachtbloeiers is een 
zuivere constateering van feiten, maar zegt niets omtrent een oorzakelijk verband. 
Onze Sida, een dagbloeier, ontwikkelt z'n bloemen juist niet in het licht. 

Voor we verder gaan is nog de vraag te beantwoorden of de bloemen zelf 
gevoelig zijn, of dat ze door de plant als geheel bestuurd worden. Nu, in dit opzicht 
gedragen ze zich echt plantaardig, ze handelen op hun eigen houtje, zonder merkbaar 
verband met de andere deelen. Als de bloemen afzonderlijk met zilverpapier om
wikkeld zijn, trekken ze er zich niets van aan of de heele plant 's nachts in het 
licht blijft staan en gaan mooi open. 

Sida retusa L. Deze soort, die voorkomt in Britsch Indië en den Maleisehen 
Archipel en even gemakkelijk te vinden is als de voorgaande, is een sterk vertakte, 
meer heesterachtige vorm, die grootere en donkerdere bloemen draagt. Nog meer 
dan deze soort is S. retusa te vinden langs de paadjes, die door duizenden bloote 
voeten zijn uitgesleten in de bouwterreinen. De naalden aan de vruchtjes schijnen 
dus bijzonder effectief te zijn voor het meedragen aan kleedingstukken. 

De bloemen openen zich iets later dan die van S. acuta van dezelfde stand
plaats en beginnen de kroonblaadjes binnenwaarts te rollen te ± 13.- uur. Wat de 
oorzaken van het opengaan betreft, gedraagt ze zich precies als S. acuta. Over het 
sluiten is nog op te merken, dat dit evenals bij haar zusje niets met speciale prikkels 
te maken heeft. Na een bepaald aantal uren van glanzende jeugd verwelken ze om 
zich nooit weer te openen. Slechts een enkele maal werd waargenomen, dat het 
inrollen later gebeurde dan het gewone aantal uren na het opengaan. 

Sida rhombiiolia L., door mij verkregen uit zaad van Buitenzorg, opent 
haar bloempjes, welke sterk op die van S. acuta gelijken, precies om 12.- uur (in 
Bandoeng omstreeks eind Februari) en sluit ze + 15.- uur. 

Vele andere Sida-soorten bloeien in den Buitenzorgschen Plantentuin. Misschien 
kan iemand ze eens abserveeren en een tabelletje opsturen. 

Malvastrum coromandelianum GARCKE. Pantropisch onkruid, waarschijn
lijk oorspronkelijk uit Amerika afkomstig. 

Dit is de derde vertegenwoordiger der Malvaceeën, dien we vinden op de 
bouwterreinen. De bloemen openen zich in de maand ] uli omstreeks 14.45 en sluiten 
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zich weer te 16.15 uur. Daar deze tijd juist valt in de uren, dat een groot deel der 
Indische menschheid bij voorkeur thuis blijft, kennen weinigen dit plantje in bloeien
den toestand. Ik zelf was oorspronkelijk ook verbaasd steeds maar weer Of knoppen 
Of verdroogde bloemen te vinden. - De orienteering t. o. v. den tijd geschiedt weer 
op dezelfde wijze als bij Sida. 

Diverse Abutilon- en Hibiscus-soorten zullen zich vermoedelijk evenzoo gedragen. 
Het is merkwaardig, dat Urena lobata, de bekende Malvacee, die zich op 

ongeregelde tijden opent, al is het ook dat 's middags de bloemen alle dicht zijn, 
niet zoo gevoelig is voor licht gedurende de ontwikkeling van den knop als de 

besproken familiegenooten. Ook nemen haar 
bladeren, die overigens sprekend gelijken op 
die van de volgende plant, geen slaapstand 
in zooals deze en die der Sicla-soorten (vgl. 
Tephrosia). 

Triumietta indica (L.) BACKER (= T. 
rhomboidea ]ACQ.), Poe 1 oe t a n koen in g 
(fig. 2). 

Ditmaal een open-vlakte bewoner uit 
een andere familie, nl. die der Tiliaceeën 
(Linde-achtigen), welke echter zeer nauw ver
want is met de Malvaceeën; de niet-bloeien
de plant gelijkt trouwens bijzonder veel op 
sommige Malvaceeën. 

In Juli waren de bloemen open van 
14.20 tot ± 18.- uur. De takken zijn dan bedekt 
met mooie gele sterretjes, die niet op Malva
ceeën-bloemen gelijken en ook op heel 
andere wijze sluiten. Doch de physiologie 
van het opengaan is weer dezelfde, al schijnt 
de groeisnelheid van de bloempjes wat ge
voeliger te zijn voor de temperatuur. Planten, 

Fig. 2. Trium(etta ir~dica (ruim 1
/ 2 X). die vroeg in de koele donkere kamer ge-

plaatst waren, gingen daardoor later open 
dan overigens gelijk beïnvloede planten buiten. 

Het spreekt vanzelf, dat met deze verschillen rekening gehouden is. In de 
groote ingebouwde marmeren badkamer met z'n reusachtigen mandibak konden in 
het licht en in het donker geplaatste planten eenige dagen achtereen op gelijke en 
bijna constante temperatuur gehouden worden. Binnen de 24 uur wisselde de 
temperatuur hier niet meer dan 1°. Door dezen kunstmatigen dag en nacht konden 
natuurlijk beter vergelijkingen gemaakt worden tusschen planten, die op verschil
lende wijze met licht behandeld waren geworden. 

Triumfetta indica opende zich aan de oevers van het meer van Tjileuntja 
(Pengalengan) reeds te ± 13.- uur (einde Juni) en sloot zich te', 16.50 uur. Deze af
wijking van den Bandoengschen tijd is wel toe te schrijven aan het verschillend 
klimaat: Bandoeng ligt op ± 700 en Pengalengan op 1400 m. Een dergelijke verschui
ving is ook zichtbaar bij Sida acuta, die op 1400 m hoogte op de Malabarhelling 
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gemiddeld van 9.45 tot 12.10 uur open was. Triumfetta pilosa ROTH. (= Tr. cana BL.) 
was op deze plaats open van 13.30 tot 17.20 uur en opende zich in Pengalengan 
om ± 14.- uur, terwijl Tr. suf{ruticosa BL. op de Malabarhelling van 10.50 tot 
14.10 uur was geopend. 

Van Melochia umbellata STAPF (= M. arborea BLANCO), een Sterculiacee, 
dus ook weer een verwante der Malvaceeën en Tiliaceeën, waren in Juni op 
Lang-eiland, dat 40 m boven zee ligt, de bloemen open tusschen 7.30 en 17.45 uur. 
Op de helling van den Malabar, op 1400 m zeehoogte, daarentegen stond een boom, 
welks bloemen in omstreeks denzelfden tijd van het jaar van 8.30 tot ± 20.- uur 
geopend waren. 

Elephantopus scaber L., Olifantspoot, Tap a k 1 i man (fig. 3). Zie~voor de 
beschrijving en afbeelding ook De Tro
pische Na tuur I, blz. 20. 

Deze waarschijnlijk uit tropisch 
Amerika afkomstige Composiet is des 
ochtends weinig opvallend-ofhet moest 
zijn door haar ruwe leelijkheid -,maar 
's middags geeft ze, vooral in de maanden 
omstreeks Augustus, een fraai paarse 
tint aan allerlei weghellingen en bouw
terreinen, dus aan het gebied waarop 
we tot nu toe al onze bloeiers vonden. 
Na 12.- uur komen uit de schutbladeren 
der kleine hoofdjes de bloemen naar 
buiten als voortdurend groeiende rood
paarse punten. Even na 14.- uur (in 
] uli waargenomen) gaan de bloemslip
pen opeens uiteenwijken en worden de 

Fig 3 Elephantopus scaber om ongeveer 15 uur 
buisjes der meeldraden zichtbaar, waarna · · (± nat. gr.). 
ook de stempeltakken verschijnen. Om 
± 17.- uur vallen de slippen flauw neer en verwelkt de bloem geleidelijk. 
Het donker worden 's avonds is evenals bij Sida noodig voor de ontwikkeling 
van de bloem (minstens gedurende zes uren). Als typisch verschil valt echter op, 
dat het tijdstip van opengaan bepaald wordt door den overgang donker-licht, 
terwijl daarna licht gewenscht is voor het zich openen der kroonslippen. Constant 
in het donker gehouden planten geven dan ook wel volwassen bloemen op het 
juiste moment (door "nachklingen" van vorige rhytmische verlichtingen), maar 
de bloemen gaan niet open. 

Indien dit juist is, blijkt bij dit proces duidelijk een dubbele invloed, 1° op 
het uitgroeien, 2° op het zich openen, wat ook bij Sida geconcludeerd zou kunnen 
worden uit hier niet besproken resultaten. De plant zet rijkelijk zaad. BACKER heeft 
in De Tropische Na tuur I beschreven hoe de bloem zich zelf bestuift, 1° door het 
omkrullen der stempels, 2° door het terugkrommen der bloemkroonbladen. Bestuivers 
kon hij niet waarnemen. 

Eleutherine americana MERR. (= E. plicata HERB., fig. 4 en 5), welke even
eens uit tropisch Amerika is ingevoerd, verwildert vrij gemakkelijk en plant zich 
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bijzonder snel voort door haar bollen. Waarschijnlijk vanuit het theehuisje verspreid, 
is ze in de omgeving van Dago te vinden in grooten getale, zoodat het daar 
's avonds een lust is overal de fraaie witte sterretjes in de schemering te zien 

Fig. 4. Eleutherine americana om onge
veer 15 uur (iets verkl.). 

glanzen, zelfs ook midden op de wegen. Omstreeks 
17.- uur gaan ze in zeer snel tempo open en 
blijven dan tot ± 19.15 geopend (in December). 

Het onderzoek levert de verrassende uit
komst, dat Eleutherine, een Iridacee, zich juist 
zoo gedraagt als de besproken Malvaceeën. Het 
verschil is alleen, dat bloemen, die 's nachts 
verlicht zijn geweest, niet 's middags als knop 
verwelken, doch pas in den volgenden middag, 
en zelfs van te voren even opengaan, dus een
voudig een dag wachten. De bloem groeit overdag 
in het licht en gaat ook in het licht open, maar 
een tijd lang duisternis is noodig voor het 
opengaan. Als men de bloem 's avonds zoo ziet, 
denkt . men door de heldere kleur aan een typische 
nachtbloeier van de soort, zooals we er in Indië 
zoovele hebben. Echter is er geen geur waar te 
nemen en de 
honingafschei
ding is gering, 
terwijl de buis 
zeer kort is. Be
stuivers heb ik 
dan ook niet 

kunnen ontdekken; overigens zet de plant nooit 
vrucht, ook niet bij kunstmatige bestuiving. 

Marica gracilis HERB. (fam. Iridaceae, fig. 6) 
spreidt z'n bloembladen te ± 7.- uur uit. Die 
van den buitensten krans beginnen, om ± 13.30 uur 
zich aan de punt binnenwaarts in te rollen, terwijl 
de binnenste (blauwe) bloembladen tegen den 
stijl gedrukt worden, in denzelfden stand dien ze 
innamen in de gesloten knop. Hoewel deze be
weging er weer uitziet als een mechanisme voor 
zeltbestuiving, is het effect twijfelachtig, daar het 
pollen, dat door een of andere oorzaak op de Fig. 5. Eleutherine americana . 
blauwe bloemdekbladen valt, slechts bij uitzon-
dering op de stempelvlakjes terecht komt door de hooge plaatsing van deze laatste. 

Overigens zet de plant hier nooit vrucht, wat weer een merkwaardige coïn
cidentie is met de gemakkelijke ongeslachtelijke voortplanting door h~t wortelschieten 
van den bloeistengel, die zich na den bloei naar den grond buigt . 

De bloemen sluiten zich aan bij die van Eleutherine, doordat ze na vervroegen 
van den overgang licht-donker vroeger opengaan. Maar vertraging bleek tot nu 
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toe niet mogelijk, terwijl constante verlichting het opengaan ook niet tegenhoudt. 
Mirabilis Jalapa L. De k e m

b a n g p o e k o e 1 a m p a t is welbe
kend en is dezelfde, die in Europa 
gekweekt wordt onder den naam won
derbloem. Ze hoort ook weer thuis in 
tropisch Amerika. 

Hier in Bandeeng openen zich 
de bloemen inderdaad, zooals de naam 
aangeeft, omstreeks 4.- uur, gewoon
lijk te ± 16.30, terwijl ze den volgenden 
morgen zich om 9.- uur weer sluiten 
(in Europa gaan ze 's avonds open) . 
Het opengaan hangt weer af van het 
moment van het donker worden op 
den vorigen avond, zoodat we dus bij 
dezen nachtbloeier hetzelfde mechanis
me vinden als bij de eerst besproken 
dagbloeiers. Overigens zou men kunnen 
opmerken, dat de bloem van het be
kende type nachtbloemen in meer pun
ten afwijkt, o. a. door de roode kleur. 
Dit laatste schijnt echter voor vlinders 
niet onoverkomelijk te zijn, zooals uit 
proefnemingen gebleken is. De plant 
vormt rijkelijk zaad, dat niet door zelf
bevruchting ontstaan kan zijn. 

(Wordt vervolgd ). L. V. D. PIJL. 

"KOKKI" 

Fig. 6. M ar·ica groeilis HERB. 

Allereerst zij medegedeeld dat "Kokki" geen kokki is, maar een r a n g k o k 
of eigenlijk een jaarvogel (Rhytidoceros undulatus), bobo sa n, zooals de Javanen 
hem noemen. We zagen hem in de dessa en nadat we den eigenaar gepolst hadden 
over hetgeen het dier alzoo at, ging hij voor enkele guldens in onze handen over. 

"Kokki" was toen op enkele plekjes na reeds goed in de veeren. Zijn snavel 
was echter- hoewel al van geduchte afmeting- nog zacht en groenachtig van kleur. 

De eerste dagen hielden wij "Kokki" in een ruime kooi, maar reeds spoedig kreeg 
hij de vrijheid om gekortwiekt op het erf rond te loopen. Hij maakte nooit verre uit
stapjes want al gauw had hij in de gaten waar zijn eten vandaan moest komen en daar 
"Kokki" eigenlijk steeds honger had, zooals het een jongen vogel betaamd, bleef hij 
liefst in de buurt van de goedang. De enkele keeren dat hij buiten onzen tuin ging, 
kroop hij in den koffieaanplant waar hij wel eens moeilijk te vinden was. Riepen wij 
hem dan een paar keer bij zijn naam, dan liet hij -vooral als zijn maag een woordje 
meesprak- zich wel verleiden om terug te roepen, zoodat we meteen wisten waar hij zat. 


