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NIEUWE NEDERLANDSCH INDISCHE WA TERPLANTEN 
3. Het geslacht Salvinia. 

In 1925 ontdekte de, thans overleden, Prof Dr K. GOEBEL in de omgeving 
van Medan een Salvinia-soort, waarvan hem later in '1931 nog levend materiaal 
werd toegezonden door Dr A. FREY-WIJSSLING In December 1934 ontving ik van 
den heer ]. C. VAN DER MEER MOHR materiaal van deze nieuwe aanwinst voor 
de Ned Indische waterflora, welke hiernaast is afgebeeld. Ze verschilt zóózeer van 
de er onder afgebeelde Sakinia 
natans ALL., dat het nauwelijks 
noodig is haar uitvoerig te be
schrijven. Op de kortste wijze 
kunnen de soorten in een tabel 
tegenover elkaar worden gesteld. 
De algemeene bouw van Salvinia 
is natuurlijk bekend. De bladeren 
staan in afwisselende kransen 
van 3; van deze 3 zijn de 2 
bovenste drijvend, onverdeeld, 
en gaafrandig, terwijl het 3de 
(onderste) in het water hangt, 
in haarvormige slippen is ver
deeld en op een bundel wortels 
gelijkt. Echte wortels ontbreken. 

1. Drijvende bladeren kon gestee ld , 
ovaal-l angwerpig, vlak, met on
diep hartvormigen voet en a fge
ronden top , 9-13 bij 5-7 mm, van 
boven aan weerszijden van de 
middenned met 15 -20 schuin 
opstaande zijn erven; nerven van 
boven bezet met 6-8 in een rij 
geplaatste wratjes, die elk op 
hun top een bundel zeer korte 
haren dragen, welke het nat 
worden van het blad verhinderen ; 
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Fig. 1. a, Sa/vinia cucu llalrl RoXB., p lant en één uigespreid 
blad. b . Su lvinia natans ALL, plant en één blad. Nat. gr. 

bladeren aan de onderzijde, evenals de bladstelen, vrij dicht bruinharig.-Drijvend watervarentje, 
thuisbehoorend in de gematigde streken van het N . halfrond . reeds lang geleden op Java inge
voerd, en verwilderd tot op ca 2000 m zeehoogte; nog niet elders in Ned. Indië aangetroffen. 

Salvinia natans ALL. 
Drijvende bladeren naar binnen omgerold, daardoor zakvormig, in uitgespreide11 toestand breed

ovaal, breeder dan lang, met afgeknotten voet, zittend, ca 16 bij 13 mm. met talrijke (20) 
evenwijdige en schuin naar boven gerichte zijnerven. van boven met papilvormige haren. van 
onderen bruin behaard. Thuisbehoorend in SE. Azië, nu ook van Sumatra's Oostkust bekend . 

Salvioia cucullata ROXB. 

Het lijdt wel geen twijfel , dat deze opvallende watervaren binnenkort ook 
wel elders in Ned. Indië zal opduiken. Het lijkt mij geen ongeschikt object voor 
aquarium-doeleinden, en mogelijk eveneens voor vischvijvers, als oppervlakte-

bedekker. C. G. G.]. VAN STEENIS. 


