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Wil men hierbij aan een doel denken, dan zou wellicht de -veronderstelling 
niet te gewaagd zijn, dat de lange popduur, tenminste in streken met zeer langen 
drogen tijd, de mogelijkheid openhoudt, dat deze soort in dien tijd niet te gronde 
gaat. Bij de verwante Bombyciden: Antheraea imperator L. en Samia insularis doet 
zich hetzelfde verschijnsel voor. 

Thans het 3e punt. Attacus atlas is zeer polyphaag, De door mij in het bericht 
aan den heer COOMANS DE RUITER genoemde boomsoorten waren slechts een 
voorbeeld. Als voedsterplanten van de Atlasrups zijn o.a. bekend: K e dongdon g, 
Advocado, Mahonie, Harendong ( = Me lastoma malabathrica), Dada p, Brucea 
amarissima (= Br. sumatrana), K e mb a n g spat oe, Ketjoeboen g, Kaneel, Thee, 
Kap~k, Kina. Deze soort is dus buitengewoon weinig kieskeurig. 

Ten slotte moge hieraan nog worden toegevoegd, dat het .. spuiten", t.w. het 
loozen van vocht na de ontpopping van vlinders (e.a. insecten) een gewoon ver
schijnsel is. Dit vocht heet "meconium" ( = papaversap en de faeces van pas geboren 
kinderen) en bestaat uit de afvalproducten bij de laatste phase der metamorphose 
(gedaanteverwisseling). 

S. LEEFMANS. 

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

(Vervolg van aflevering 10, p. 169) 

Tephrosia noctiilora BOJER (= T. Hookeriana W. et A. var. amoena 
PRAIN; fig. 7). 

Deze inheemsche Leguminoos maakt ook deel uit van de associatie op de 
veelgenoemde terreinen. Alleen groeit ze bij voorkeur in de schaduw van Lantana 
of andere planten, b.v. in heggen. Gedurende het grootste deel van den dag zijn de 
bloemen bijna onzichtbaar in de heggen, daar de opgevouwen vlag van buiten 
heelemaal groen is. 's Avonds zijn ze open van 16.- tot 20_30 uur, waarna ze langzaam 
verwelken en den volgenden dag verschrompelen. Het zich openen en sluiten heeft 
weer niets te maken met den momentcelen stand van de zon en kan vervroegd en 
vertraagd worden door den vorigen dag het plaatsen in het donker te vervroegen of te 
vertragen. Constante verlichting is niet zoo schadelijk voor den bloei als bij Sida: de 
bloemen gaan nog duidelijk tot halverwege open en blijven zoo gedurende langen tijd. 

In verband met hetgeen later volgt over Sesbania is nog te vermelden, dat 
bloemen, te 12.- uur geïsoleerd in een vochtige buis, des avonds precies zoo deden 
als hun kameraden aan de plant. 

De bloemen kunnen zich zelf niet bevruchten. Tephrosia candida DC., de be
kende groenbemester, die ook ephemere bloemen heeft, gaat 's avonds langzaam en 
onregelmatig dicht en is ook heelemaal niet gevoelig voor verlichting 's nachts of 
voor het vervroegen van den prikkel. 

Vigna Catjang W ALL. gedraagt zich eveneens juist als Sida wat betreft het 
reageeren op het donker worden. De lage, weinig klimmende variëteit met een 
dikken snavel aan de peul; die in den schooltuin gekweekt wordt, is in Augustus 
open van 6.- tot ± 10.40 uur. Vertragen en vervroegen gaat zeer gemakkelijk. 
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Commelina beughalensis L., G è w o r of T a l i s a i d. 
Aan de kanten van slokans en op beschaduwde plekjes van de onkruidter

reinen ziet men 's ochtends de helderblauwe bloempjes, die terecht den naam 
"hemeloogjes" gekregen hebben. (Voor een teekening 
en beschrijving zie De Tropische Natuur IV, blz. 41). 

Het ontplooien bestaat allereerst uit een strek
ken van den gebogen steel in het schutblad, dat de 
knoppen en vruchten omhult. Tegen 8.- uur komen 
zoodoende de bloempjes geheel buiten de schutbladen 
en openen zich. Om gemiddeld 12.15 uur verdwijnen 
de bloempjes weer in de schutbladen, nadat de bloem
kroonblaadjes ineengefrommeld en de meeldraden 
mede hierdoor opgerold zijn. Het vermoeden van zelf
bestuiving ligt hierdoor voor de hand en inderdaad vor
men planten in een gazen kastje uitstekend vruchten. 

De opening is bij Commelina en de hieronder 
volgende Commelinaceeën niet zoo regelmatig als bij 
Sida. De physiologie is dan ook verschillend. V er
vroegen of vertragen door het plaatsen in het donker 
te veranderen is totaal onmogelijk, hoewel het licht op 
de bekende wijze schadelijk werkt, zoodat de knoppen, 
na 's nachts in 't licht gestaan te hebben, wel 
groot worden en uitsteken, maar zich niet openen. 
Geheel afwijkend is weer, dat de bloemen in 
constant donker evenmin opengaan, zoodat licht 
op het moment van opengaan zelf noorlig schijnt. Fig. 7. Tephrosia noctiflora (X'/"), 

Aneilema oudUlorum R. 
BR. is van de voorgaande plant te 
onderscheiden ondanks de gelijk 
gebouwde bloempjes, doordat 
deze laatste niet in scheede-achti
ge schutbladen opgesloten zitten 
en meer paars getint zijn. Ge
woonlijk openen ze zich om 
± 9.30 uur, terwijl ze zich tusschen 
13.- en 15.45 uur weer oprollen. 

Cyanotis cristata (L.) 
SCHULT. (fig. 8) vond ik op de 
kalkrotsen van den G. Masigit. 

Fig. 8. Cya nolis cristata. Een groot aantal schutbladen 
staan in een sierlijken boog achter 

elkaar in de bloeiwijze zoodat een fraaie hanenkam gevormd wordt. Naast enkele 
onverklaarbare uitzonderingen gingen de bloemen steeds zeer vroeg open (5.- tot 
5.30 uur vm.). Sluiting te ± 10.30 uur. 

Waarschijnlijk gedragen nog vele Commelinaceeën zich als de genoemde. 
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Kigelia aethiopica DECAISNE. (fam. Bignoniaceae), Leverworstboom (fig. 9). 
Ofschoon slechts in een paar exemplaren in Bandoeng aanwezig, is de boom 

welbekend om zijn zonderlinge vruchten. De bloemen hangen in de open ruimte. 
Wie alleen op klaarlichten · dag komt kijken ziet ze echter nooit anders dan op 
den grond liggen. 's Avonds tusschen 18.- en 19.- uur openen ze zich tegelijk 
met het verdwijnen van het licht en reeds voor de zon is opgekomen, heeft de 
zware bloemkroon losgelaten, zoodat ze spoedig afvalt. Alleen bij heel kalm weer 
blijft ze nog een paar uur in de kelk geklemd. Dit is dus wel een puike nachtbloeier. 

"-•:'• 
Ook hier echter is het opengaan al lang te voren 
vastgelegd, zoodat de duisternis 's avonds niet de 
oorzaak is van het proces. Een enkele 's nachts 
verlichte bloem ging den volgenden avond niet 
open, maar vervroegingspogingen hadden slechts 
weinig succes. 

Wat de bloem biologie betreft, het is toch 
wel een zonderlinge nachtbloeier met z'n groote, 
wrattige vuilroode, zuur riekende bloemen - de 
geur herinnert o.a. sterk aan tuinboonen 1). In de 
afgevallen bloemen zitten 's ochtends veel gaatjes, 
zoodat je even denkt aan puncteering door honing
vogeltjes. Maar 's nachts komen onze "sun birds" 
niet te voorschijn. l1;1 pas geopende bloemen zit 
een massa zoete vloeistof, doch 's ochtends is die 
er al uit. Een oogenblik geduld 's nachts en een 
behoorlijke lantaarn geven de oplossing. Talrijke 
kleine vleermuizen schieten om den boom en 
zetten zich even in de bloemen neer, zoodat de tros 
gaat zwaaien. Indien ze zich alleen met de duim
nagels vasthouden, zou het zestigtal gaatjes, dat 

., men in vele bloemen vindt, wijzen op een der-
.; ·.· tigvoudig bezoek aan één bloem. 

Pollen van den eigen boom schijnt voldoende 
te zijn voor bestuiving. De zoo straks genoemde 
kenmerken zijn heel goed te beschouwen als 

Fig. 9. Kigelia aethiopica (ongev. 
10 X verkl.). 

aanpassingen aan pollenetende vleermuizen, die 
misschien tevens honing snoepen. Hier in Indië zijn daarvan pas een paar voorbeel
den bekend en ik kan niet uitvisschen of in de savannen van Oost-Afrika, waar de 
Kigelia thuis hoort, vleermuizenbestuiving bij deze en andere planten waargeno
men is, maar het moet wel haast mogelijk zijn 2

). 

1) Tot mijn verrassing bleek dezelfde geur ook te stroomen uit de bloeiwijzen van de 
pisang. 

' ) Als kleine bijzonderheden zijn nog te noemen de grootte der stempels en staminodiën, die in 
de diverse bloemen sterk variëeren, en het ongeloofelijk lang frisch blijven van de afgesneden bladen, 
die dus van deze steppenplant een goede xerophyt maken, wat je den boom op het eerste gezicht niet 
zou aanzien. (Dr DoeTERS VAN LEEUWEN lichtte mij in, dat de bestuiving door vleermuizen reeds 
vroeger beschreven is door Dr F. HEIDT) . 
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Oroxylum indicum (L.) VENT., P o n g p o r a n. 
Van den heer AuG. SPENNEMANN vernam ik, dat Oroxylum evenals Kigelia 

door vleermuizen bestoven wordt. Deze boom behoort eveneens tot de Bignoniaceeën, 
terwijl de bloemen sterk lijken op die van Kigelia, terwijl ze ook 's avonds opengaan 
en 's ochtends vroeg afvallen. De reuk moet echter meer bepaald een aasstank zijn. 
Bijzonder interessant voor ons inzicht is het, dat Oroxylum een inlandsche boom is. 

Het zou de moeite waard zijn, nog meer familieleden te onderzoeken 
op hun bestuiving. Spathodea zag ik nooit door vleermuizen bezocht worden. 

Sesbania aegyptiaca PERS., Dj a j a n ti 
' wil ik bij wijze van aanhangsel hier even bespreken. 

Dit hier niet inheemsch boompje is een afwijkende 
tijdbloeier en bezit bloemen, die op een ongewone 
wijze handelen. 's Ochtends hangen alle bloemen 
slap en gesloten neer. Tegen één uur 's middags 
gaan ze open, echter lang niet zoo mooi gelijktijdig 
als bij alle vorige planten. De tijden van opeenvol
gende dagen zijn ook sterk wisselend. En bovendien 
zijn dit ook geen ephemere bloemen. Tusschen 
vijf en zes uur nl. begint alles weer te versomberen. 
De omhooggerichte vlag vouwt zich op en buigt 
naar beneden, zoodat de vroolijke gele vlinders 
weer donker gevlekte knoppen worden. Nog twee 
dagen kunnen dezelfde bloemen dit spelletje her
halen, om dan uiteen te vallen. De prikkel is van 
geheel anderen aard dan bij Sida c.s., zooals bleek 
uit een herhaaldelijk gevariëerd plaatsen in h et don
ker met behulp van staniol-zakjes. Het experimen
teeren met afgesneden takken was onmogelijk, 
omdat deze buitengewoon snel verwelken, haast 
alsof het een specifieke reactie was op verwonding. 

Hoe de prikkel wel is, heb ik nog steeds 
niet kunnen ontdekken, ondanks vergelijking met 

Fig. 10. Turn era ulmi(olia L. 
[Foto Van Steenis. 

alle mogelijke meteorologische waarnemingen. Het eenige wat is vast te leggen, is, 
dat de bloemen niet sluiten in een zeer vochtige omgeving. Losse en nog aan de 
plant bevestigde bloemen, die in geopenden toestand in een vochtige buis gesloten 
worden (voor 16.30 uur), blijven 's nachts en den volgenden dag en nacht open. 
Omgekeerd blijven gesloten bloemen den dag na het insluiten in zoo'n buis ook 
gesloten. Het openingsmechanisme heeft dus waarschijnlijk iets met verdamping 
te maken, zij het als prikkel of voorwaarde of middel. 

Turnera ulmiiolia L. (fam. Turneraceae, fig. 10), de k e m b a n g poekoe 1 
de 1 a pan, is reeds uitvoerig besproken in De Tropische Natuur I, blz. 147. Ons 
interesseert momenteel de openingstijd (8-11 vm.) en het feit, dat door het oprollen 
van de bloemkroon stuifmeel op den stempel terecht komt, wat merkwaardig is, 
omdat men bij zoo'n dimorphe plant kruisbestuiving verwachtte. 

Sanseviera triiasciata PRAIN (fig. 1l), een uit tropisch Afrika afkomstige 
Liliacea, wordt veelvuldig gekweekt in tuinen om het eigenaardig gevlekte blad, 
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waaraan de plant den naam van Slangenblad dankt. De weinig opvallende bloemen 
verschijnen in de maanden Juni-Augustus, gedurende welken tijd ze geopend te 
vinden zijn van ± 16.- uur (meestal 16.15 uur) tot den volgenden ochtend 9.- uur. 
De bloemen verspreiden een sterken geur als van een hoop zurig rottende hyacin
then. Alleen planten, die op een geïsoleerd plekje van den tuin bloeiden, leverden 
later eenige vruchten. De pogingen om het opengaan der bloemen te vertragen of 
te vervroegen mislukten alle tot nu toe. Ondanks een verblijf van vele dagen in 

constante duisternis bloeide de plant nog steeds lustig 
door; de tijd van opengaan werd dan echter verschoven. 
Even onbewogen bleef de plant, wanneer zij langen tijd 
in het licht stond. 

Omtrent Crotalaria's (speciaal C. ferruginea ), Mal
t·astrum, e.a. m, die ., verdacht" worden, evenals Cassia 
mimosoides, zijn nog geen resultaten te melden. 

Als we nu het voorafgaande eens overzien, bemerken 
we, dat er verschillende dingen gewonnen zijn. 

We weten, dat de dagbloeiers en de nachtbloeiers 
slechts verschillen in den reactietijd na een prikkel van 
meestal gelijken aard. Bovendien zagen we, dat de 
tropische planten, die vóór hun opengaan zich aan 
bepaalde omstandigheden binden, daarvoor den overgang 
licht-donker of dien van donker-licht uitgezocht hebben, 
met uitzondering van enkele bergplanten. Voorzeker is 
dit zoo dom niet, want op deze wijze is een grootere 
constantheid te bereiken dan door eenige andere factor, 
juist hier in de tropen, waar ze ook vrij scherp en 
duidelijk is. Dit valt vooral op, als we zien hoe de 
tijden van opengaan bij Europeesche "tijdblociers" zeer 
sterk variëeren op nab~jliggende dagen, zoodat ze voor 
"bloemhorloges" maar weinig bruikbaar zijn. 

Onder deze planten zijn er waarschijnlijk ook wel 
Fig. 11. Sanseviera trifasciata. die ons Indische mechanisme aanhangen. Althans uit de 

proeven van OLTMANNS en STOPPEL zou misschien zoo 
iets zijn af te leiden. Maar we zien hierbij veel ingewikkelder werkingen van licht
quanta en donkerquanta. Typisch is, dat het "autonome" rhytme bij Calendula ook 
aan den dag treedt en dat OLTMANNS reeds bloemvorming en bloemopening 
onderscheidt als aparte processen. De conclusie van OLTMANNS, dat nachtbloeiers 
direct zich openen door donker en zich sluiten door licht, is echter minstens te 
algemeen. Als zoo iets voorkomt zou het echter toch slechts een gradueel verschil 
zijn van wat bij Sida en Eleutherine vele uren duurt, hoewel de bloemen van 
OLTMANNS niet zooals de onze alle ephemeer zijn (ééndagsbloernen). 

Ter vergelijking zou ik hier kunnen wijzen op een nog onbesproken geval, 
waarbij de tijd tusschen prikkel en reactie weer veel langer is dan bij Sida e.d., nl. 
op het opengaan der bloemen van Dendrobium crumenatum, de Duifjesorchidee. 
Zooals COSTER in De Tropische Natuur XIV beschreven heeft, openen zich alle 
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bloemen in een bepaalde streek tegelijkertijd, en wel negen dagen na een plotselinge 
afkoeling (meestal regenbui). Andere orchideeën hebben 4- 10 dagen noodig. 
Zulke datlen zijn toch wel erg plantaardig! 

Aan dengene, die vraagt wat de gemeenschappelijke biologische beteekenis is 
van de vastgelegde openingsduur bij de besproken planten, zou ik geen antwoord 
kunnen geven. De meeste voorbeelden betreffen planten, die afkomstig zijn uit 
Amerika, zoodat daar eventueel de bloembiologie opheldering zou moeten geven. 
Maar bij de Malvaceeën en andere, die hier thuis hooren, is evenmin iets op te 
merken. Gezien de zeer uiteenloopende tijden van opengaan, kunnen we geen 
verband zien met bepaalde bestuivers. Trouwens, ze zijn zeer schaars. Slechts 
een enkele vlieg af en toe . .. .. Bovendien heeft Sida acuta, de best onderzochte 
plant, geen bestuivers noodig, daar ze het alleen af kan; misschien is het op
rollen juist een aanpassing daarvoor te noemen. Dit zou met het geval van 
Commelina keurig aansluiten bij de bovengenoémde waarnemingen van BACKER 

en VAN WELSEM bij Elephantopus en Turnera. (De eveneens ephemere Urena heeft 
ook zelfbestuiving). 

Sida houdt er overigens toch een merkwaardige bestuiver op na. Het is de 
bekende roode vuurwants Dipdercus cingulatus die op allerlei Malvaceeën te vinden 
is. Enkele malen kon ik de dieren in de bloemen waarnemen, terwijl ze met buik 
en pooten stuifmeel verspreidden. Soms werd met den zuigsnuit de binnenkant der 
bloembladen bewerkt, welke kant bedekt is met talrijke kleine klierharen, maar 
een andermaal was duidelijk zichtbaar dat de snuit tusschen twee bloemblaadjes 
gestoken werd, of dwars er doorheen naar den oksel tusschen kelk- en.kroonblaatljes, 
waar vele honingklieren liggen. Deze verborgen plaats schijnt haast alleen bereikbaar 
voor wantsen e. d. met een stevigen boorsnuit 1). Te noteeren valt even, dat deze 
wantsen den heelen dag rondloopen. 

Het ontbreken van vruchten bij Eleutherine ligt niet alleen aan bloembiologische 
oorzaken, zooals reeds is gezegd. 

Ondanks alle twijfel aan de biologische beteekenis van het tijdbloeien blijft 
het verschijnsel merkwaardig en niet zinloos. Het is heel bijzonder, dat bijna alle 
genoemde planten behooren tot éénzelfde associatie, die zoo constant is, dat vele 
ervan op elke 100 m 2 bouwterrein te vinden zijn, en welke ook andere punten van 
biologische samenhang vertoont, vooral t.o.v. de verspreiding der zaden door 
dieren. Insectenarm is dit gebied niet bepaald, integendeel! 

De lezer heeft opgemerkt, dat er in het voorafgaande nog veel vaags zit en 
dat niet alles bekend is. Maar allicht kan door het medegedeelde belangstelling 
gewekt worden voor rustig observeeren en het waarnemen van levensverschijnselen 
111 het algemeen. En dat kan heusch op onze excursie's! 

1 ) Deze waarneming is interessant, omdat de wants overigens een groote vijand is, wegens het 
uitzuigen der zaden. Aan oude exemplaren van een andere Malvacea, nl. van Hibiscus radiatus, zijn zoo 
dikwijls heele horden van Dipdercus aan te treffen, die hun snuit in de zaden steken en deze uit de 
hokken lichten en dan in processie naar beneden gaan, terwijl de groote zaden allerkomiekst tusschen 
hun pooten bengelen aan den snavel. In verband met de opmerking in De Tropische Natuur Vll, blz. 62 
(waarover men vermoedelijk nu wel voldoende weet), zou ik bovendien nog kunnen wijzen op een 
plaatje in het boekje van BARTELS' "Op Heeterdaad", waarop een wants staat afgebeeld, die een complete 
rups aan zijn snavel draagt. 
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Tenslotte geef ik hier nog een ontwerp voor een bloemhorloge, dat door 
het zich openen en zich sluiten der bloemen den tijd aanwijst. 

-

Planten, die zich openen op den aan gegeven tijd l Planten , die zich sluiten op den aangegeven tijd 

--
Cyanotis cristata 5.15 
Vigua Catjang 6.-

I Commelina benghalensis 
} 8.-Turn era ulmi(olia 

Si.da retusa 8.40 
Sida acuta 8.45 

9.15 Mirabilis ]alapa 
A neilema nudi{lorum 9.30 

10.30 Cyanotis cristata 
10.40 Vigna Catjang 
11.- Tumera ulmi(olia 
11.40 Sida acuta 

S ida rhombi(olia 12.-
12.15 Commelina benghalensis 

Sesbania aegyptiaca 13.15 Sida retusa 
Elephantopus scaber 13.50 
Trium{etta indica 14.-
Ma lvastrum coromandelianum 14.45 S ida rhombi(olia 

15.20 Aneilema nudi{lo rum 
Tephrosia noctiflora 

} 16. -
S auseviera tri(asciata 

16.20 M alvastrum coromandelianum 
Mirabilis ]alapa 16.30 
Eleutherine a m eriCilrlCI 17.- Elep lwntopus scaber 
Kigelia aethiopica 18.- Trium(etta indica 

19.15 Eleutherine americana 
20.30 Tephrosia nocti{lora 

Links staan de planten, van welke het begin van opengaan m oet worden 
waargenomen, en rechts die, van welke het sluiten op elkaar volgt, waarbij planten 
met correspondeerende tijden rechts en links op gelijke hoogte geplaatst zijn. Uit 
het overzicht kan dan de tijd worden afgeleid. Het horloge moet natuurlijk voor 
elke standplaats, welke in ieder geval open en zonnig moet zijn, "geijkt" worden. 
En ook moet naar het jaargetijde een correctie aangebracht worden, terwij l Kigelia, 
Sesbania en de Commelinaceeën niet erg stipt werken. 

Dan is het natuurlijk lastig, dat n iet a lle genoemde planten in hetzelfde 
jaargetijde bloeien. Maar wie de moeite neemt, om nog wat Malvaceeën, waarvan 
er vele in Buitenzorg te vinden zijn, tusschen de genoemde planten in te lasschen, 
kan ten allen tijde een aardige opeenvolging waarnemen. 

Bandoeng. L. V. D. PIJL. 


