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HET NOORD-WESTELIJK BALOERAN6EBIED. 

De uiterste NO-hoek van Java wordt ingenomen door het Baloeran-gebergte. 
De berg bestaat uit een ringwal (fig. 1) met eenige toppen, die tot + 1250 m reiken. 
Deze ringwal omsluit een kraterkom, welke zonder eenige sporen van vulkanische 
werking is. Naar de NO-zijde is als het ware een segment van den ringwal naar 
buiten uitgezakt; dit segment vormt een afzonderlijke berg, de G. Klosot (fig. 2). 
Oost en west van den G. Klosot heeft men dus kloven, waardoor men van de 
zeezijde in den krater kan zien. Van de landzijde, waar de groote weg van Sitoe
bondo naar Banjoewangi loopt, doet de Baloeran zich als een tamelijk regelmatige 
afgeknotte kegel voor en kan men den G. Klosot nagenoeg niet zien. Naar het 
noorden gaat de berg op ± 200 m hoogte in een vlakte over, welke zich ter 
breedte van ongeveer 5 - 7.5 km tot straat Madoera uitstrekt (fig. 3). Voor de kust 
bevindt zich hier een koraalrif, waarvan de hoogste gedeelten zich als eilandjes 
voordoen. Op dit rif vonden wij naast zeegrassen Halophila spinulosa ASCHERS., 
een ondergedoken zeeplant, welke geruimen tijd geleden eens bij Anjer (Bantam) 
aangetroffen werd. . 

In het westen wordt de grens van het Baloeran-gebied met het Idjen-gebergte 
gevormd door een steilrand. De Baloeran-voet schijnt te bestaan uit lavastroomen, 
die in genoemden steilrand hun westgrens bereiken. Op deze lavastroomen heeft 
zich onder den invloed van het zeer droge klimaat een meer of minder dikke laag, 
zware, zwarte verweeringsgrond gevormd, welke bezaaid is met groote en kleine, 
zwarte, blijkbaar m eerendeels basaltische lavablokken (fig. 4). Ongeveer boven de 
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200 m lijn, waar het blijkbaar iets vochtiger is, wordt de grond meer roodbruin en 

Fig. 1. De meest oostelijke top van den Baloeran vanaf de vlakte 
Foto v.d . schr.] Krasak (1 Januari 1930). 

lichter; op de eigenlijke 
helling vindt men, voor
zoover wij zagen, een los, 
geelbruin zand, hoewel op 
vele plaatsen het vaste 
gesteente aan den dag 
komt. 

Zooals wij reeds 
zeiden, is het klimaat van 
het Baloeran-kustgebied 
gekenmerkt door groote 
droogte. De jaarlijksche 
regenval is gering (bene
den 1000 mm), terwijl de 
oostmoesson zeer streng 
is.Nietonwezenlijk wordt 
de droge tijd van het 
door ons behandelde ge
bied verscherpt door de 
droge winden, die dan 
over het zadel van Baloe-

ran- en Idjen-gebergte (pashoogte + 200 m) naar beneden komen; voor den 
mensch is deze wind zeer 
verfrisschend en maakt 
het verblijf in deze streek 
in den oostmoesson dra
gelijk. 

Door den geringen 
regenval hebben zich in 
het door ons beschreven 
gedeelte van het Baloe
ran-gebied geen kali's van 
eenige beteekenis ontwik
keld. Hierdoor is ook de 
erosie niet van groote 
beteekenis geweest en kon 
de geologisch vrij oude 
berg zijn kegelvorm be
houden zonder in afzon
derlijke "torens" opgelost 
te worden, zooals de 
G. Ringgit. In de vlakte 

Fig.Q2. De G. Klosot vanaf de vlakte Krasak tegen zonsondergang 
(31 December 1929). Op den voorgrond een Albizzia. 

[Foto v. d. schr. 

op den voet loopen de kali'tjes in vlakke depressies, waardoor na gietbuien in 
den westmoesson bandjirs naar z~e afvloeien. In den oostmoesson is het geheele 
door ons beschreven gebied (fig. 3) waterloos, uitgezonderd de noordelijk van den 



123 

G. Klosot gelegen bron Talpat. Hier loopt dan uit rotsspleten voldoende water om 
in een half uur een theepot te kunnen vullen. 
De bron heeft een modderplek gevormd, 
welke blijkbaar veelvuldig door het wild 
bezocht wordt, getuige de vele sporen. In den 
krater drongen wij niet door; ook daar moet 
zich een bron bevinden. 

De vegetatie van het gebied bestaat 
in het vlakke terrein uit grasvelden met ijl 
bosch; slechts in de depressies van de water
loopen is de boomgroei wat dichter, hetwelk 
daar het karakter van een galerij-bosch aan
neemt. Op de wat hooger gelegen terreinen 
wordt het bosch weelderiger, tot tenslotte op 
den eigenlijken berg de grasvelden geheel ···· 
verdwijnen en het bosch de overhand krijgt. 
In den drogen tijd branden de grasvelden en 
ijle bosschen geregeld af; ongetwijfeld wordt 
hierdoor de boomgroei en de uitbreiding 
daarvan bemoeilijkt. Het lijkt ons toch on
waarsch~jnlijk, dat, wanneer deze branden 
niet voorkwamen, het geheele gebied zich van 
lieverlede met dichter bosch zou bedekken. 

Fig. 3. Schetskaartje van het NW -lijk 
Baloerangebied, 

Fig, 4. De met basaltblokken bezaaide Baloeranvoet; links 
Phyllanthus Emblica L en rechts een Grewia. Hier is eenige 

· regen gevallen, zoodat het gras reeds begint uit te loopen 
(31 December 1929). 

[Foto v . d . schr. 

[del . Pramoealmodjo· 

Het aspect van den 
plantengroei is gedurende 
hetjaar zeer wisselend. Eind 
] uni begint alles te ver
dorren (fig. 5). Van juli tot 
November geeft het land
schap een wintersehen in
druk (fig. 6). In December 
vallen gewoonlijk de eerste 
regen buien. Het gras loopt 
dan frisch groen uit (fig. 4). 
V erschiliende gewassen 
maken nu van de gelegen
heid gebruik om, vóórdat 
het gras zijn volle ontwik
keling bereikt heeft, een 
korte vegetatieperiode te 
volbrengen. Men krijgt in 
dezen tijd een voorjaarsin
druk. Daarna begint alles 
manshoog in het gras te 

staan (fig. 7). Alle bóomen zijn vol bebladerd. Van eind] anuari tot medio Mei heeft 
de vegetatie het overdadige van den volzomer. Evenals de planten in gematigde 
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streken voor het probleem gesteld worden den kouden wintertijd te overbruggen, 

Fig. 5. Dragers in het verdroogde grasveld ten Noorden van den Baloeran 

moeten in het Baloe
ran-gebied de planten 
den warmte-droogte
winter zien · door te 
komen. De wijze, waar
op dit plaats heeft, heeft 
in beide gevallen veel 
overeenkomst. Vele 
hoornen laten hun blad 
vallen en maken in 
den winter een rust
periode door. Een veel 
voorkomend geval is, 
dat alle bovenaardsche 
deelen afsterven en de 
levende deelen onder 
den grond afwachten 
tot de tijden weer beter 
worden. Dit is ook een 
effectief middel om de 
branden te doorstaan. 

Foto v. d. sch.r.j (December 1929). 

Tot dergelijke planten behaoren in de eerste plaats de grassen, waarvan alleen de 
v;erdroogde halmen met 
wat verdroogd blad in den 
oostmoesson boven den 
grond overblijven. 

Afzonderlijke vermel
ding verdienen de bol- en 
knolgewassen. Deze ver
zamelen gedurende den 
regentijd m hun onder
aardsche deelen reserve
voedsel. Zoodra de nieuwe 
regentijd invalt, beginnen 
deze planten koortsachtig 
te groeien en voordat het 
gras alles overwoekert, heb
ben zij gebloeid; in den 
"volzomer" vindt men alleen 
de bladeren terug. Dioscorea 
hispida DENNST. (gadoeng). 

Fig. 6. Savannebosch van den Baloeran ; links Feronia en rechts 
een stam van Bor·assus {labelli(er L. Meer op den achtergrond Acacia 

leucophloea WILLD. (Januari 1932). [Foto Dr I-1. Vos. 

is een typische knolplant van dit gebied. Niet zoodra is het eerste buitje gevallen 
of de kale, blauwgroene, gestekelde stengels komen uit den grond en slingeren 
zich zoo mogelijk door het struikgewas naar boven. Eerst later verschijnen met de 
V):'ij onaanzienlijke bloemen de groote handvormig 3-tallige bladeren. De knollen van 



de ga doen g zijn eetbaar en 
jonge g a d o e n g-stengels 
herinneren aan Asparagus
takken; misschien is dit niet 
toevallig en heeft een dergelijke 
levensvorm "voordeelen" on
der deze omstandigheden, want 
Asparagus racemosus WILLD. 

komt hier in groote hoeveel
heden voor. De stengels zijn 
minder forsch en gewoonlijk 
minder lang dan die van de 
g a d o en g; zij dragen echter 
een overvloed van witte 
bloemen, die in het dan overi
gens kale landschap de voor
jaarsimpressie zeer versterken. 
Crinurn asiaticum L. is een 
robuste "lelie"-soortmet groote 
bruinpaars aangeleopen bloe
men; deze soort overwintert 
met bollen. Dan komen er 
nog enkele orchideeën voor; 
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worden door bevolking en varkens opgegraven . De 

Fig. 7. Savannebosch, ongeveer op dezelfde plaats als fig. 6 (Mei 
1932). Het gras heeft zijn volle ontwikkeling bereikt (hier vnl. 
A ndropogon amboinicus MERR. en Themeda arguens H ACK.). 

{Fo to v. d. scht 

bijzonder opvallend is Platanthera Susannae LINDL. met zeer groote witte bloemen. 

Foto v. d. schr.} Fig. 8. Pogonia Nervi/ia BL. 

Bescheidener is Pogo
nia Nervilia BL. (fig. 8), 
die op de wijze van de 
Orchis-soorten in groo
tere groepen optreedt. 

Zooals reeds ge
zegd werd, laten in den 
oostmoesson-winter 
vele booroen hun blad 
vallen. Sommige van 
deze hoornen bloeien 
dan omstreeks het be
gin van den regentijd 
aan kale takken, zooals 
b. v. Dillen ia au re a 
SMITH. Een bloeiende 
Dillenia is een opval
lend gezicht: tot op de 
dikkere takken is de ge
heele boom met goud

gele bloemen bedekt, die op het eerste gezicht wel aan de bloesems van appels en peren 
doen denken. Later vallen de Dillenia's op door hun zeer groote, enkelvoudige bladeren:-. 

.. ·· .. ~ .... 
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De grasvelden hebben floristisch een zeer gevarieerde samenstelling. Vele 
Andropogon-soorten zijn vegetatievormend. Een van de meest voorkomende is 
A. amboinicus MERR. en wel de benaaide vorm (genuinus HACK.). De halmen van 
dit gras worden meer dan 2 m hoog. De aartjes zijn bruinglanzend en hebben 
een eigenaardig gebogen naald, de knoopen een opvallend manchetje van afstaande 
haren. Zoo'n manchetje heeft ook A. parviflora BACKER, maar bij deze soort is de blad
scheede lang behaard en de bloempluim ijler. Zonder manchetje is A. Zollingeri STEUD., 
een soort, die overigens veel op A. amboinicus gelijkt. Even groot is A. triticeus 
R. BR., die opvalt door zijn aan tarwe herinnerende aren met zeer robuste, lange, 
ineengedraaide naalden. Een kleinere tot 1 m hooge soort is A. contortus L., bekend 

Fig. 9. Acacia leucophloea WtLLD. op den kant van den steil rand . Op den 
voorgrond afgebrand grasveld (November 1930). 

Foto ''· d. schr.] 

door zijn vruchtklu
wens (vgl. XIX, 193 , 
blz. 177 en XX, 1931, 
blz. 63). Klein, tot 30 cm 
hoog is A. subtilis 
STEUD., die meer op 
rotsachtige gronden 
voorkomt. 

Een ander groot 
gras is Rottboellia exal
tata L. f., gekenmerkt 
door de vergroeiing 
van de stelen der ge
steelde aartjes met de 
aarspil, die daardoor 
opvallend dik is. Hierop 
lijkt de 31

/ 2 m hooge 
Ophiurus exaltata R. 
BR., die echter breeder 
van blad is, terwijl de 

aren langer en dunner zijn en eenigszins aan paardestaarten (Equisetum) herinneren. 
Uiteraard is deze korte opsomming van het aantal grassen bij lange na niet volledig. 
Zeer veel voorkomend is b. v. Themeda arguens HACK. en zoo zouden wij door 
kunnen gaan. 

Onder de hoornen is opvallend Acacia leucophloea WILLD, de o p p è 1 a n, 
een fraaie schermboom (fig. 9) met gelig-witte bast en fijn loof, dat ook in den 
oostmoesson aanwezig is. De boom wordt over de 20 m hoog. Het is hoogst 
merkwaardig, dat deze boom in de verzengende hitte en den drogen wind bij 
meters diep ingedroogden grond in zijn waterbehoefte kan voorzien. Plukt men 
een takje af, dan is het blad na weinige minuten geheel verwelkt (ook wanneer 
men zorgt, dat het snijvlak van den tak niet kan uitdrogen). 

Eveneens kenmerkend voor dit gebied is de 1 on t ar, Borassus flabellifer L., 
hier si w a 1 a n genoemd. Op lange dunne, meestal bochtige stammen draagt 
deze palm een kroon van forsche, waaiervormige bladeren, die boven de rest 
van het bosch uitsteekt. Een mooi overzicht van het voorkomen van deze palmen 
krijgt men vanaf den heuvel G. Bètèk; tot op verren afstand kan men de 
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si w a 1 a n s van het andere bosch onderscheiden. In den "winter", wanneer alles 
kaal en doods in den sterken moessonwind staat, zwaaien de si w a 1 a n s op 
hun lange stammen heen en weer, terwijl de bladeren tegen elkaar slaan en den 
onvoorbereiden bezoeker doen omzien naar vluchtende apen in de hoornen, want 
daaraan doet het lawaai denken. Overigens treft men in de noordelijke vlakkere 
gedeelten van het terrein minder si w a 1 a n s aan dan in het bosch boven de·100 rn. 

Een derde opvallende boom is Ficus superba MIQ., de k r a s a k. Deze komt 
minder algemeen voor, maar is door zijn schaduw een welkom haltepunt bij excursies 
in dit gebied. De bladeren van dezen boom zijn bijna steeds in beweging: men zou 
deze boomen daarom in navolging van de populier "vrouwentong" kunnen noemen. 

In het droogste en 
warmste,nooràelijkstege
deelte van het door ons 
behandelde gebied neemt 
de boomgroei buiten de 
galerijen eenigszins het 
karakter van doornbosch 
aan. Men vindt daar Fe
ronia elephantum CORR" 

en Aegle Marmelos 
CORR. - beide b i 1 a of 
olifantsappel genoemd
dooreengroeien met de 
eveneens zeer doornige 
Acacia tomentosa WILLD· 
(log h aj). Van de overige 
hier voorkomende hoo
rnen noemen wij nog 
Schleichera oleosa MERR., 

de k es a m b i, verschil

Fig. 10. De G. Klosot van den NW -top van den G. Baloeran gezien; 
op den voorgrond Themeda gigantea HooK. 

[Foto v.d. schr. 

lende Grewia-soorten, Phyllanthus Emblica L., Melia Azedarach L., Albizzia lebeckoïdes 
BTH. en procera BTH., Morinda tinetaria ROXB, en Actinophora fragrans R. BR. 

Op vlakkere gedeelten, waar de ondoorlatende zwarte grond in den oost
moesson meters diepe scheuren vertoont en in den regentijd door moeilijke afwatering 
een zeer slechte structuur verkrijgt, wordt plaatselijk ook de grasvegetatie schraler. 
Men vindt daar dan een ijl bosch met Zizyphus ]ujuba LMK. (boek o I) en daaronder 
vnl. Ipomoea heterophylla R. BR. 

Waar het bosch wat weelderiger is, neemt het aantal boomsoorten aanmer
kelijk toe en ook de ondergroei wordt rijker. Op de randen ·van de open plekken 
vallen enkele groote, geelbloeiende Malvaceeën op: Abutilon indicurri SW. en Thes
pezia Lampas DALZ et Gms.; vrijwel ieder jaar branden deze planten tot den grond 
toe af om dan na het invallen van de regens in korten tijd tot drie meter lange 
verhoute stengels te vormen, waarvan de basten zeer goede vezels bevatten. Op 
vochtiger plaatsen vindt men een kleine aardvaren, Ophioglossum reticulatum L., 
de addertong, die één blad heeft, dat uit een eirond steriel en een knotsvormig 
fertiel bladdeel bestaat. Rauwolfia serpentina BTH. is een roodbloeiend struikje, evenals 
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Leea rubra L. Een grootere, met scherpe naar beneden gerichte stekels bezette 
klimstruik is Harrisonia paucijuga Ouv. 

In de schaduw groeien naast grassen veel exemplaren van Tacca leontopetaloides 
O.K. met een groot voetvormig blad, verschillende Commelinaceae zooals Commelina 
paleata HASSK. en Cyanotis cristata DON., Desmodium-soorten, een groote geel bloeiende 
Labiaat: Gomphostemma phlomoides BTH. en vele andere kruidachtige planten. 

Men heeft ook een poging gedaan om dj at i-bosch aan te leggen. De dj at i 
groeit hier echter verre van fraai, zoodat men daar blijkbaar verder van heeft 
afgezien. Dit djatibosch is zwaar gemengd met andere hoornen o.a. met de rood
bloeiende Butea monosperma TAUB., die het bosch zeer verfraait. 

Tot ongeveer 750 meter is de eigenlijke berg bedekt met ijl moessonbosch. 
Daarboven is het bosch weelderiger, met hier en daar bamboeboschjes. Wij bestegen 
de 1250 meter hooge NW-lijken top (fig. 10). De beklimming gaat uit van den 
Postweg, ongeveer daar, waar de verdwenen paardenpost Sadeng geweest moet 
zijn. De eerste twee uren loopt men door het savannebosch over tamelijk vlak 
terrein. Daarna is het naar den top nog een klim van ongeveer 5 uur. Boven de 
1000 meter merkt men uit de begroeiing reeds, dat het klimaat aanmerkelijk voch
tiger wordt. Vlak onder den rand is een kleine inzinking, en hierin en op den rand zelf 
groeien een aantal varens, die verder op Java op vrij vochtige plaatsen voorkomen 
wij vonden b. v. Arthropteris obliteratd J. SM., Dryopteris rufescens C. CHR., Pteris 
longipes DoN., om enkele soorten te noemen. Reeds ZOLLINGER vond hier bij zijn 
bestijging op 22-VI-1853 dergelijke varens. Arthropteris obliterata ]. SM. en Doodia 
dives werden zelfs naar aanleiding van de hier gevonden exemplaren opgesteld 1 ) . 

De binnenwanden van den krater en een gedeelte van de toppen van den 
kraterrand zijn bedekt met het reuzengras Themeda gigantea HACK. In de stevige 
bries waaien de grasbladeren alle één kant uit wat een typisch gezicht is. Op den 
rand staat verder Albizzia montana BTH. Op een uitstekend gedeelte van den 
kraterwand zagen wij een verdwaalde Casuarina. Nabij den top voorkomende 
kruidachtige planten zijn Erechthites valerianifolia RAFIN, Mikania scandens WILLD. 
(beide Compositae), Carex baccans NEES, Strophacanthus dichotomus LINDAU (een 
Acanthacea), Panicum palmifolium WILLD. en een manshooge, welriekende grijsbe
haarde Labiaat: Elsholtzia pubeseens BTH. Verder enkele struiken als Rubus rosaefolius 
SMITH, Glochidion rubrum BL., Meiastoma malabathricum L. en ook de cosmopoliti
sche Clematis Vitalba L. 

Tenslotte nog iets over de toekomst van dit gebied. Daar het onbewoond 
is en niet voor cultures of ander economisch gebruik in aanmerking komt, denkt 
men er over om dit terrein tot wildreservaat te bestemmen, vooral met het oog 
op de hier nog voorkomende b anten g s . Voorloopig heeft men de jacht hier 
verboden De reden, dat men nog niet overgegaan is om dit terrein definitief aan 
te wijzen voor wildreservaat, schijnt te zijn, dat men geen afdoende middelen heeft 
ter beteugeling van de strooperij. Behalve gelegenheidsstroopers en de stroopende 
inheemsche bevolking heeft men hier te doen met Europeesche stroopers, die met 
motorbooten van de zeezijde komen. 

Sitoebondo, .Mei 1933. E. W. CLASON. 
----

1
) Volgens mededeeling en determinaties van Dr 0. POSTI-tUMUS (Vgl. ZOLLINGER, Verzeichnis, 

2de uitgave 1854, p. 44). 


