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Zi\.ADVERSPREIDING DOOR VLEERMUIZEN 

In het nieuwste plantkunde-leerboek voor Nederlandsch Indië, nl. dat van 
C. ] . KEIZER en L. D. KURTZ, worden in het speciaal geschreven hoofdstuk over 
zaadverspreiding de vleermuizen overgeslagen . In andere plantkunde-boeken wordt 
dit onderwerp onder het hoofd "Zaad verspreiding door dieren", met allerlei andere 
gevallen samengevat. Men noemt in één adem vogels, 1 oe wak s, vruchtenetende 
vleermuizen, apen; en geeft als algemeene kenmerken: 1° een eetbaar deel, 2° 
bescherming van het zaad door een hard endocarp (binnenste vruchtwand) of 
door een bitteren smaak. 

RIDLEY wijst er in zijn groote standaardwerk "The Dispersal of Plants 
throughout the W orld" (Ashford 1930) reeds op, dat er buiten de algemeene ken
merken wat aparts op te merken valt over vleermuis-verspreiding. Het viel hem 
o.a. reeds op, dat vleermuizen een voorkeur hebben voor harde en groene steen~ 
vruchten, die soms ook erg groot z~jn. Toch wordt in zijn boek geen scherp omlijnde 
indeeling of een overzicht gegeven van de verschillende verspreidingswijzen, die 
boven samen genoemd werden. Bij de geweldige hoeveelheid stof zou het misschien 
ook moeilijkheden geven. Dan zou hij misschien ook eerst zijn afkeer moeten 
overwinnen van de massa kunsttermen, die op dit gebied ingevoerd zijn en die 
de betrokken paragraaf van het eerstgenoemde leerboek voor een leerling on
begrijpelijk maken. 

Het schijnt mij daarom wel van belang toe, voor tropische planten in het 
· algemeen, en voor die van Nederlandsch Indië in het bijzonder, een poging te 
doen tot een scherpere omlijning te komen . We mogen daarbij nooit vergeten, 
dat we geen aanpassingen mogen "hineininterpretieren", en dat een hongerig dier 
er zich weinig aan zal storen of de boeken een bepaalde vrucht voor hem een 
geschikt voedsel of delicatesse achten. (Een voorbeeld vormt de Piper op blz. 134). 
Toch zullen we zien, dat er soms wel degelijk kenmerken zijn, die bijzonder bij 
een bepaalde diersoort passen en de vrucht onder haar aandacht doen vallen, 
terwijl andere vruchten buiten haar "Merkwelt" vallen of onbereikbaar zijn. 

Laten we dus tevreden zijn, als wij, na vastgesteld te hebben, da.t bepaalde 
dieren bepaalde vruchten prefereeren, dit ook kunnen begrijpen. 

Vooreerst komen we tot afgrenzing van typische vogelvruchten. Deze zijn fel 
gekleurd, hebben weinig reuk en zijn klein van zaad of kern. Is het toeval, dat 
vele vruchten eerst groen zijn en tenslotte rood worden? Neen, want vogels zijn 
dagdieren, die van het gezichtsvermogen gebruik maken, terwijl ze vooral gevoelig 
zijn voor het contrast rood (oranje) -groen. Het geldt vooral voor Europa, met 
zijn aalbessen, kersen, bramen, aardbeien, hulst en lijsterbes, maar ook hier in Indië 
is een overvloed van vogel vruchten. Ook soorten met donkerpaarse en witte bessen 
behooren hiertoe. Het kenmerk der kleine zaden spreekt voor zichzelf, daar vogels 
zelf ook klein zijn; hierbij laten wij enkele speciale aanpassingen terzijde, zooals 
hU de vruchtenetende duiven en zien ook even af van sommige groote vogels, die 
zéér groote zaden kunnen inslikken. We zullen zien, dat ook om andere redenen 
de vruchten uit onze Indische omgeving voor vogels minder aantrekkelijk zijn. 

Eekhoorns zijn in Holland zaadvernielers, hoogstens, "bij vergissing", zaad
verspreiders. Hier vernielen ze ook veel, bv. als ze jonge kapok-pitten opvreten, 
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maar zij schijnen toch ook dikwijls zaden ongedeerd te laten en alleen het vleezige 
deel te verorberen. De sa 1 a k bijvoorbeeld, staat bekend als verspreid te worden 
door eekhoorns, die de witte arillus na het transport opeten. 

Loewaks ( Viverridae) en apen vervoeren soms vrij groote zaden, maar 
schijnen weinig gespecialiseerd te zijn. Een systematisch onderzoek van hun uit
werpselen is, voorzoover mij bekend is, hier nog nooit gedaan, al zou dat zéér de 
moeite waard blijken te zijn . 

Anders staat het met de vleermuizen. Reeds mechanisch is het hun onmogelijk 
vele vruchten te bereiken, omdat deze te zeer verborgen zitten. Ze moeten zich 
dus wel specialiseeren. Ik hoop te kunnen aantoonen, dat deze specialisatie echter 
niet uitsluitend van negatieven aard is. 

Ondanks hun tekortkomingen in zekere opzichten, zijn de vruchtenetende 

Fig. 1. Kop va n een · Cy no-
plerus. 

vleermuizen door hun vraatzucht buitengewoon geschikt 
voor het verspreiden van zaden. In de lage streken zijn 
het hier de groote kalongs (Pteropus vampyrus L.), die 
vruchten verorberen. In Bandoeng zijn het meest doel
matig- voor den mensch dus het hinderlijkst- de 
kleinere vormen, die de Soendanees aanduidt met den 
naam van 1 a 1 aj ba cl o t, en die vooral tot het geslacht 
Cynopterus behooren. In het volgende zullen we den 
naam 1 a 1 aj gebruiken, hoewel die vooral toegepast 
wordt op kleinere insecteneters. 

De Cynopterus-soorten zijn soms niet veel grooter (oto v: d. schr./ . 
dan de in een vorig artikel (De Trop. Natuur 24, 1935, 

p. 3T-47) besproken bloembestuivende lalaj. Zij zijn daarvan te onderscheiden 
door hun stomperen kop en het stevige gebit, met groote, stompe kiezen (fig. 1). 
Verwarring met insectenetende soorten is moeilijk, daar deze laatsten heelemaal 
geen snuit hebben, maar wel een zeer grooten bek met naaldscherpe kiezen. 

Eigenlijk moeten wij vleermuis-transport losmaken van de bovengenoemde 
transportwijzen door dieren. Volgens de gebruikelijke nomenclatuur treffen we bij 
de laatste nl. endazoïsch transport aan (waarbij het darmkanaal gepasseerd wordt), 
terwijl de vleermuizen, evenals de mieren, synzoisch transport uitoefenen, cl. w. z. 
willekeurig uitwendig. Het is wel noodig, hierop even te wijzen, daar men dikwijls 
niet let op het groote onderscheid met vogel verspreiding. Meestal plukt de vleermuis 
de vrucht en vliegt er mee naar een naburige plaats om daar het vruchtvleesch 
te nuttigen, waarbij dan de pitten weggeworpen worden. Sommige exemplaren 
leggen een hardnekkige voorkeur voor bepaalde plekjes aan den dag, zoodat men 
daar (bijv. onder afdakjes) eiken ochtend hoopen afval kan verzamelen, vooral 
pitten (fig. 2). De samenstelling dezer afvalhoopen variëert naar het jaargetijde. WU 
deelen hier mede wat in Februari 1935 op de verschillende plaatsen bij Bandoeng 
aangetroffen werd: 
no. 1. Zeer veel djamboe bidji, wat ganitri,eenenkelernindi-pit,bladpulp 

en enkele bladfragmenten. 
no . 2. Zeèr veel dj a rn boe bi dj i, wat bladpulp, 1 ken ar i-pit, enkele van 

m i·n di, wat dj ambo e se mar a n g, diverse pitten van Livistona (een 
waaierpalm, die op + 100 m afstand stond). 
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no. 3. Zeer veel dj a m boe b i dj i, 1 doek oe-schil, 1 ken ar i-pit. 
no. 4. Veel Piper aduncu.m, pulp van afgehapt vruchtvleesch van 1 a boe si e m, 

wat mindi, 1 hoopje djamboe bidji,jonge bladerenvan laboe siem. 
Van anderen hoorden wij, dat Cynopterus in hun overloop zaden van Eugenia 

densiflora deponeerde en dat kalongs pitten van sa 1 a m neerwierpen. De heer 
DAKKUS vermeldt van 's Lands Plantentuin de vondst van aangevreten vruchten 
van palmen als Bactris, Livistona, Chrysalidocarpus, Caryota en van ken ar i en 
nam-nam. 

Uit deze vondsten blijkt wel, dat de louter vernielende activiteit van Cyno
pteru.s (op onbekende bladeren en op I a boe si e m) nogal beperkt is. Voor de 
namen der planten zie 
men de lijst aan het 
eind van .dit opstel. 

De vruchten 
kwamen uit de onmid
dellijke omgeving, 
waardoor de afstand 
van verspreiding be
perkt was, hoewel hij 
toch dikwijls verschei
dene honderden meters 
bedroeg. 

Het vrucht
vleesch wordt niet zoo 
maar opgegeten, doch 
uitgekauwd, uitge
zogen en weggespuwd. 
Het kleine keelgat zou 
ook geen groote stuk

Fig. 2. Afval onder een vleermuizen-slaapplaats te Buitenzorg; links 
de grazige rand , rechts door vleermuizen-mest gedoode vegetatie met 
talrijke pitten; op de grens kiemplanten van een palm. Maart 1935. 

{foto van S teenis. 

ken kunnen verwerken: bij een Cynopterus van 121/ 2 cm lengte mat het keelgat 
2- 21

/ 2 mm. Als men 's ochtends onder bamboestoelen versch uitkauwset vindt, 
is er dikwijls loodrecht boven die plaats een gezelschap lalaj 's te vinden. Een 
schot in zoo'n donkere plek heeft een zeer bloedige uitwerking, maar levert geen 
succes op voor de kennis van zaadverspreiding, want bijna zonder uitzondering 
is de darm van zoo'n vleermuis dan slechts gevuld met een kleurlooze gelei zonder 
zaden. Dat is geen wonder, als zij het onverteerbare uitspuwen! Dit verschijnsel 
is niet onbekend en zeer zeker niet bij de Soendaneezen. Volgens het kampong
geloof hebben lalaj 's zelfs geen anus en worden de uitwerpselen door den bek 
verwijderd! Deze foutieve conclusie uit goede waarnemingen kan men den een
voudigen desaman niet kwalijk nemen. 

Men zou denken, dat de kalong (Pteropus vampyrus L.) wel grooter happen 
zou nemen en de zaden wel zou inslikken. VAN BALEN ontkent dit echter reeds. 
Wij kunnen het ook bevestigen voor de kalongs van den Bandoengschen dierentuin, 
die de pulp van ga n i tri-vruchten uitspuwden. Voor deze vruchtjes, die in Ban
doeng door Cynopteru.s zeer gezocht zijn, lieten de kalongs hun andere voedsel 
spoedig in den steek. 



134 

Op het eiland in het meer van Pandjaloe zijn eenige hoornen waarin groote 
aantallen kalongs den dag doorbrengen. Hier vonden wij geen uitkauwsel, doch 
wel veel uitwerpselen - steeds zonder eenig zaad. 

Dat de tamme kalongs (vermeld in jrg. 18, p. 120) gaarne rookvleesch eten, 
wijst er op, dat zij ook vaste stof kunnen opnemen. Er wordt daar nl. niets verteld 
van uitspuwen of uitkauwen en op deze wijze zou er uit rookvleesch ook weinig 
te halen zijn. 

De Britsch-Indische onderzoeker Me CANN 1 ) vermeldt, dat ook hij in kalong

Fig. 3. Piper aduncum L. 
Bandoeng. Maart 1935. 

(olo v . d. schr.} 

.darmen slechts een slijmerig vocht vond en 
in de maag geen zaden aantrof, hoewel 
de dieren tevoren vruchten van Ficus 
bengalensis, F. glomerata, F. infectoria, F. reli
giosa en retusa genuttigd hadden. 

Nu we dit weten, blijken de lange 
vluchten, die kalongs maken, van minder 
belang te zijn voor de theorieën betreffende 
de zaadverspreiding over grootere afstanden 
In denk hierbij aan Karakatau! 

Wij moeten echter vermelden, dat vol
gens RIDLEY (p. 350) ergens in Z. Amerika 
vleermuizen gevangen zijn, wier maag een 
mengsel van pulp, zaden en eenige insecten 
bevatte. 

Het is te hopen, dat er op dit gebied 
nog mededeelingen van lezers los komen 
of dat onze aandacht op oude berichten 
gevestigd wordt. 

Kleine plantenzaden worden misschien 
toch wel geregeld ingeslikt. Onder de vele 
exemplaren van Cynopterus, die wij 's ochtends 
schoten, vonden we bij een C. sphinx naast 
het neergevallen dier versch geloosde uit
werpselen met kleine pitjes, die door de 
omstanders herkend werden als afkomstig 

van den beunjin g, Ficus fistulosa REINW. Dit was waarschijnlijk het eenige vaste 
restant van den nachtelijken maaltijd, want verder was de darm weer met gelei 
gevuld. Iets overeenkomstigs wordt reeds door RIDLEY vermeld (p. 348). 

Twee exemplaren van Cynopterus brachyotis werden gevangen gedurende 
het azen op de aren van Piper aduncum L. (k i s e u r e u h), een ingevoerde heester
of boomvormige pepersoort uit tropisch Amerika (fig. 3). De darm bevatte hier 
vele zaden en voorts een groene massa, gevormd door de rest der aren. SODY 
beschreef in jg. 17 van dit tijdschrift reeds hun bezoek aan deze boomsoort, 
waarbij ze de aren afbraken 2). In jrg. 21 wees DoeTERS VAN LEEUWEN er op, 

1) Notes on the flying-fox (Pteropus giganteus). Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. XXXVII . 
2) De af en toe aangehaalde meening van SIEBERS (waar gepubliceerd?), dat sommige Piperaceae 

door vleermuizen bestoven zouden worden. is misschien tot de vreterij terug te brengen. Pi p er zal 
wel een windbestuiver zijn. 
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dat de zaadjes waarschijnlijk ook door vogels verspreid worden en dit werd te 
Buitenzorg ook door VAN STEENIS geconstateerd. Trouwens ook loewaks schijnen 
de aren te lusten, want soms zagen wij deze dieren 's ochtends vroeg uit de plant 
weg vluchten . Het komt ons vrij wonderlijk voor, dat vleermuizen voedsel kunnen 
persen uit de droge 1 ) aren, zonder de geheele massa in te slikken, en toch doen 
ze dat niet als regel. Onder een eetplaats nabij den Lyceum-tuin vond ik geregeld 
afgekloven spillen van aren, die aan de punt een klont pulp met zaden droegen. 
Uit deze waarneming volgt, dat de vleermuizen al kauwende de aren door hun 
mond laten glijden en aan het eind gekomen de rest laten vallen. Aren, zooals ze 
door vleermuizen geplukt worden, bevatten behalve veel zetmeelkorrels en wat 
oliedruppels, ook reeds de harde, zwarte pitten. Als men ze na eenige dagen bekijkt, 
zijn ze zeer sappig geworden, terwijl de buitenste massa gemakkelijk van de as 
loslaat. Misschien slaat de meerring van DoeTERS VAN LEEUWEN, die ze sappig 
noemt, op zulke aartjes. Zijn de aren in dit stadium nu rijp of overrijp? Aan den 
boom vond ik zulke aren alleen op plekken waar de vleermuizen niet kunnen 
komen. (Dit feit pleit voor het belang van kenmerk 6, zie hieronder). De dj ambo e 
bid j i wordt meestal ook geplukt voordat de vrucht zacht is, maar de pitten zijn 
dan reeds kiemkrachtig, getuige de dichte massa kiemplanten op plaats no 1, waar 
de zaden in een dakgoot bleven liggen. 

Voor wij nu de kenmerken van vleermuisbloemen gaan bespreken, moet 
ik op iets wijzen, nl. dat het niet aangaat om bezwaren te opperen tegen de 
natuurlijkheid der relaties tusschen vruchten en vleermuizen door te zeggen, dat 
de meeste op Java gekweekte vruchthoornen afkomstig zijn van Amerika, waar 
geen vruchtenetende vleermuizen voorkomen. Dit berust op verwarring tusschen 
de systematische groep der Megachiroptera (dikwijls "de vruchteneters" genoemd) 
en de biologische aanduiding "vruchtenetende vleermuizen". De laatste komen ook 
onder de Amerikaansche Microchiroptera veel voor. Uitlatingen als van VAN HEURN 
(Teysmannia 33 p. 351), dat vruchtenetende vleermuizen in de Nieuwe Wereld 
ontbreken, zijn dan ook misleidend. Er moet in Amerika zelfs een vleermuis zijn, 
die zich speciaal met s a w oe-vruchten voedt. 

Als voorbeelden noemen wij hieronder vooral gekweekte planten. Vele van 
deze zijn ingevoerd, andere zijn kweekproducten, doch geen van beide zijn ver 
verwijderd van hun wilde stamvormen. 

De k en m e r k e n zijn: 
1°. Onopvallende kleur. 
2°. Geur aanwezig, doch niet frisch en aangenaam. 
3°. Groote vruchten. 
4°. Groote zaden. 
5°. Hard vruchtvleesch. 
6°. Plaatsing bij open ruimten. 

Helaas zit er veel vaags in deze kenmerken en komen ze niet alle bij één 
plant tegelijk voor; voor een deel zijn zij negatief van aard, nl. doordat zij alleen 
vogelverspreiding uitsluiten. 

1) Zooals in het algemeen bij vruchten, treedt volkomen rijpheid pas in het allerlaatste stadium 
op . Bij mijn waarneming heb ik de aren geproefd, waarbij bleek, dat de geheel rijpe zwarte zaadjes 
bevatten, in een zwak aromatische, zoetige gelei. - VAN STEENIS. 
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1. De kleur. Een opvallende kleurenweelde schijnt 's nachts vrij overbodig 
te zijn. Vandaar, dat door vleermuizen gegeten vruchten weinig sprekende kleuren 
bezitten. Men vergelijke in dit opzicht eens een Indisch vruchtenstalletje met een 
Hollandsch. Wij noemen: dj ambo e, man g ga (vooral de wilde), ga n dar i a, 
nam-nam, advocaat, malaka, djamboe bidji, sawoe, pisang, 
z u u r zak, en verder vele Ficus- en Elaeocarpus-soorten, alle met groen of bruin

achtig gekleurde vruchten. Soms is er 
een lichte kleur of een opvallend afwij
kende kleur, bijv. bij de helderblauwe 
kogelvruchten van de ga n i tri- een 
boom, die in Bandoeng sommige wegen 
versiert - en die van Livistona. De 
ra m b o et a n past niet in het schema. 

2. De ge u r. Men wil wel van 
ons aannemen, dat de vruchtenetende 
vleermuizen goed kunnen ruiken (veel 
schelpen in de neusholte ) en 's nachts 
zelfs van grooten afstand vooral op den 
geur afkomen. Dit is eveneens het 
geval bij de bloembestuivers en nu is 
het opvallend, dat wij ook bij vele 
vruchten een onfrissche geur waarnemen 
of een, welke herinnert aan een zure 
of alcoholische gisting. Er zijn wilde 
mangga-soorten als 1 i moes en k e
m a n g, k e dongdong (ook en vooral 
bij de op Java wildgroeiende soort 
Spondias pinnata KURZ), dj a rn boe 
bi dj i, sa wo e, pisang (gehéél rijp!), 
1 o a, zuurzak en ook Piper aduncum . 
Aangaande de overige vruchten is het 
gewaagd te beweren, dat ze geen geur 
hebben. 

3 De grootte dervruchten 
spreekt voor zich zelf. Een vogel kan 

moeilijk een mangga in- of uitwendig transporteeren, apen natuurlijk wel uitwendig. 

Fig. 4. Palm met een jonge plant van Ficus elastica. 
In deze palm huizen in de n eerhangende pruik oude 
bladeren vele tientallen vleermuizen. Buitenzorg, 

M a art 1935. (oio van S!eenls]. 

Bij de soorten van het geslacht Ficus zien we reeds een differentiatie optreden naar 
de grootte, zooals RIDLEY aangegeven heeft (p. 435). De soorten met kleine gekleurde 
vijgjes zijn meer speciaal op vogels aangewezen. Ficus retusa (waringin) en F. elastica 
(karet) (fig. 4) staan tusschen beide uitersten in. Ficus polysyce, die groote 
vruchten heeft, zou daarentegen volgens RIDLEY niet door vogels, doch door vleer
muizen worden bezocht. Als men hier aan Soendaneezen vraagt wat lalaj 's graag 
eten, krijgt men direct ten antwoord: behalve dj a m b oe ook 1 o a en b e u n j i n g, 
beide cauliflore Ficus-soorten met vrij groote en onopvallend gekleurde vruchten. 

Dr M. BARTELS Jr schoot eens een Cynopterus horsfieldi op de vruchten 
van een go n dan g (Ficus variegata BL.), ook weer een cauliflore soort. Ook vond 
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hij, dat Chironax melanocephalus, een vleermuis, die onder de nestvarens in het 
bosch leeft, vooral Ficus Ribes verspreidt. 

De kleine lalaj's kunnen dj a m boes van 60 g transporteeren, maar zullen 
nog grootere vruchten als p i s a n g, s a w o e, k e d o n g d o n g, m a n g g a, e.d. 
zeker niet in hun geheel kunnen vervoeren; w~j zagen dan ook, dat een mangga 
op de plaats zelf was afgekloven. Maar de groote kalongs kunnen dit wèl. 
Heel bekend zijn gevallen, als een dat mij ter oore kwam, waarbij ze door het 
laten vallen van vruchten in Batavia de pannen van een dak gebroken hadden. 
In dit geval waren het harde, onrijpe sawoes, die ze misschien wel opzettelijk 
losgelaten hadden. Hetzelfde geldt voor vruchten met groote zaden, die geen gewoon 
keelgat kunnen passeeren, doch wel met vrucht en al .,synzoisch" vervoerd kunnen 
worden. Dit punt is wel opvallend en vindt vele illustraties als: dj a m boes 
(vooral dj a m boe b o 1), ad v o ca at, n a m - n a m, m a n g ga, ken ar i-soorten, 
k e dongdon g, ga n i tri (en andere Elaeocarpus-soorten) en ga n dar i a. 

4. Het h a r d e v r u c h t v I e e s c h is aan te treffen bij vele door 
Cynopterus gegeten vruchten. Ik denk aan t j e r e m e, b I i m b in g, dj a m b o e. 
Deze zullen voor vogels minder aantrekkelijk z~jn. Algemeene beteekenis heeft 
dit punt echter niet, want ook zachte vruchten zijn geliefd, speciaal bij kalongs, 
die bijv. bekend zijn als roovers van papaja, man g ga, pisang, sa wo e, 
z u u r z a k, enz. 

S. Tenslotte d e p 1 a at sing. Bij dit kenmerk, het meest positieve van alle, 
herinner ik aan de vroeger medegedeelde kenmerken van vleermuisbloernen. In 
dezen jaargang, blz. 37-47 gaven wij als typische plaatsing op: aan hangende stelen, 
aan uit de kroon stekende takken en aan den stam ( cauliflorie). Deze plaatsingen 
zijn ook voor vruchten noodig, willen de vleermuizen die kunnen bereiken. Alle 
drie kenmerken leiden er toe, dat de vruchten onmiddellijk grenzen aan open 
ruimtes, zoodat de vleermuizen er direct op kunnen neerstrijken. Bij een zeer ijle 
kroon als van ga n i tri e.a. is geen speciale plaatsing noodig. 

Hangende vruchtstelen zien we heel mooi bij de rn a n g ga, waar ze des te 
meer opvallen, omdat de bloemen kortgesteeld zijn en rechtop staan. Ook hangen 
de vruchten hier vooral aan de buitenzijde der kroon. De kalongs plukken en 
transporteeren de vruchten zoo met gemak. De hangende steel en kunnen gecom bi
neerd zijn met cauliflorie (tj ere me, Ficus spec. div., misschien doek oe). 

Zulke mooi uitstekende stelen als onder de vleermuisbloemigen Oroxylum 
vertoont, zag ik nog niet bij vruchten. Maar Piper aduncum schiet een eind in de 
richting. 

Het meest opvallend is de cauliflore stand. Reeds lang heeft men er over 
gepeinsd, waarom toch de tropische bloemen zoo dikwijls aan den stam en de 
dikke takken verschijnen, in tegenstelling met de Europeesche bloemen. Onder
zoekers gaven verschillende, weinig bevredigende verklaringen. Wij noemen er 
drie: 1° zou door het warme klimaat de schors dunner zijn en gemakkelijker te 
doorbreken zijn voor de knoppen (SCHIMPER), 2° of de plaatsing aan den stam 
zou bij uitstek geschikt zijn voor schaduwlieveode vlinders, die Jaag langs 
den grond in het bosch vliegen (W ALLACE), 3° of het zou een gevolg zijn van een 
specialisatie in voedingstakken en voortplantingstakken en een gevolg van andere 
physiologische processen (HABERLANDT). 
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Het schijnt mij toe, dat wij aanzienlijk nader tot de oplossing van dit vraagstuk 
komen, indien wij in de cauliflorie een aanpassing aan vleermuisbezoek zien. Soms 
(Crescentia, Parmentiera, Durio, Ceiba) is het voor bloem bestuiving, soms (misschien 
Eugenia en Parmentiera) is het voor bestuiving en zaadverspreiding beide, doch 
meestal voor zaadverspreiding alléén. In dit laatste geval verkeeren waarschijnlijk 
papaja, tjereme, nam-nam, blimbing, zuurzak, djamboe bol, 
djamboe semarang, loa, gondang, beunjing. Dit is een indrukwekkend 
aantal caulifloren, waarvan de betrekking met vleermuizen vaststaat. Misschien 
leveren de geslachten Theobroma, Lansium, Artocarpus (na n g ka, e.a.), Baccaurea 
en Stechelocarpus (boer ah o 1) verder materiaal. 

Een aantal gevallen zal wel onverklaard blijven, maar ik ben van meening, 
dat verschillende eigenaardigheden van tropische vruchten, van het bovenomschreven 
standpunt bezien, begrijpelijk worden, zoodat ook hierdoor het verband tusschen 
flora en fauna duidelijk wordt. 

Bandoeng, Maart 1935. L. VAN DER PIJL. 

Voor hen, die de vruchten onder andere namen kennen en hen, die de zaak eens nauwkeuriger 
willen nagaan, volgt een lijst van de besproken vruchten met bijgevoegde wetenschappelijke namen. 
Men zal zien, dat de hier besproken vruchten een groot deel uitmaken van wat de tropen aan ooft 
voortbrengen. In het boek van J. J. ÜCHSE "Indische Vruchten" (Batavia 1927) vindt men afbeeldingen 
en verdere volksnamen van bijna alle genoemde vruchten . 

advocaat- Persea americana MILL. 
beunjing- Ficus (istulosa REINW. 
blimbing- Averrhoa Carambola L. 
djamboe bol - Eugenia malaccensis L. 
djamboe sernaraug- Eugenia javanica LAMK. 
djamboe bidji- Psidium Guajava L. 
doekoe - Lansium damesticurn CORR. 
gandaria - Bouea macrophylla GRIFF. 
ganitri - Elaeocarpus Ganitrus RoxB. 
kenari - Canarium spec. div. 
kapok - Ceiba pentandra GAERTN. 
kedongdong - Spondias dulcis FORST. 
K.emang- Mangifera caesia jACK. 
laboe siem - Sechium edule Sw. 
limoes - Mangifera (oetida LOUR. 

loa - Ficus glomerata RoxB. 
malaka- Phyllanthus Emblica L. 
mangga - Mangifera indica L. 
manggistan - Garcinia Mangostana L. 
mindi -Melia Azedarach L. 
nam-nam- Cynometra cauli{lora L. 
papaja - Carica Papaya L. 
pisang- Musa paradisiaca L. 
ramboetan - Nephelium lappaceurn L. 
salak - Zalaccu edulis REINW. 
salam - Eugenia polyantha WIGHT. 
sawoe - Achras Zapota L. 
tjereme - Phyllanthus acidus SKEELS 
zuurzak - Anona muricata L. 

V.D. P. 

Een nieuw voedsel?- In de literatuur over vleermuisbestuiving vond ik twee gevallen ver
meld van bloemen, die gegeten worden door de inlandsche bevolking van hun landstreek, nl. Bassia 
latifolia ROXB. en Markhamia stipulata SEEM. Beide zijn - als vele vleermuisbloemen- dikvleezig en 
stinkend en vallen 's ochtends af. Van Bassia (de M oh wa-boom) wordt in Britsch-Indië zelfs een 
drank gebrouwen. 

Nu hebben wij hier ook een dergelijke boom, die ierleren ochtend zijn bloemen afgooit. Ik be
doel Oroxylum indicum VENT., de pon g por a n g (Soend.), ook wel wo eng 1 i, boen g 1 i of 
moe n g l i genoemd. De bloemkronen zijn zeer sappig en dikvleezig, ze wegen ± 12 gram. 

Onder een ouden boom in Bandoeng vond ik in den bloeitijd geregeld ± 50 bloemen liggen. 
Dat maakt een dagelijksche oogst van 600 gram. 

Zouden deze bloemen niet als voedsel bruikbaar zijn? Indien er geen bezwaren tegen het ge
bruik zijn, leveren ze veel meer voeding dan de t o e ri-bloemen, die hier reeds gegeten worden. 

Is er iemand, die ons inlichten kan of Oroxylum-bloemen ergens gegeten worden? De cultuur 
zou eenvoudig zijn, de boom groeit gaarne op droge, onvruchtbare gronden . L. VAN DER PIJL. 


