
29 

houden, en zeker niet wanneer wij ons voorloopig beperken tot de meest gewone 
soorten, die ons uit Siberië, China, Japan, Voor- en Achter-Indië in den winter 
komen bezoeken . . 

Aan de hand van bovenstaande gegevens heb ik getracht de lezers, die 
belangstellen in deze trekvogels, in de gelegenheid te stellen door eigen waarne
ming in gemakkelijk terrein de namen yan de gewoonste kustvogels te bepalen. 

Buitenzorg, November 1935. A. HOOGERWERF. 

BOTANISCHE AANTEEKENINGEN OVER NOORD CELEBES 1) 

(IV) 

Wanneer, zooals in de vorige bijdrage, sprake is van afwijkende groeiplaatsen, 
dan mag zeer zeker de mangrove niet vergeten worden. Is er wel merkwaardiger 
vegetatie denkbaar, dan deze in zeewater groeiende bosschen ?. Nu is er over mangrove 
al zeer veel geschreven, maar over die van Celebes, voor zoover mU bekend is, 
nog niet. Dat is jammer, want al verschilt de samenstelling naar soorten niet 
bijzonder van die in andere deelen van den archipel, tochvertoonende vloedbosschen 
hier verschillende merkwaardigheden. Zoo zijn in de Minahasa de groote baaien 
van Manado en Amoerang aan de binnenzijde vrij van mangrove, maar deze komen 
daarentegen tot goede ontwikkeling op de schiereilanden tusschen Toempaan en 
Tanahwangke en tusschen Man a do en W ori. Dit is wel daaraan te wijten, dat 
hier een koraalterras ligt en de branding hier dus sterk verminderd wordt. Wanneer 
echter de beruchte barat doorstaat, dan zijn ook deze vloedbosschen blootgesteld 
aan sterken wind of branding. Dit is o.a. zeer goed zichtbaar aan de Sonneratia's, 
die gewoonlijk den buitenzoom vormen en duidelijk de teekenen van strijd vertoonen. 
Veelal hebben zij een kandelabervorm, waan~an enkele takken reeds min of meer 
afgestorven zijn. Zij doen dan ook in habitus__:_ met vaak stukgeslagen stamvoet
sterk denken aan een dergelijk verschijnsel in het Europeesche hooggebergte, de 
zg. "Wetterfichten". Eigenaardig is ook de aanpassing der lagere twijgen aan de 
voortdurende aanvallen der brandingsgolven: zij blijvenroodervan kleur en schijnen 
in mindere mate te verhouten, waardoor zij veel buigzamer blijven dan de hoogere 
twijgen, die bij een poging tot buigen gewoonlijk breken. 

Bij onze Vloedbosschen doet zich de vraag voor, wat er eerder is: de aanslibbing 
of de mangrove. Vroeger dacht men, dat de mangrove de aanslibbing inleidde, maar 
BISSCHOP GREVELINK en BACKER hebben deze opvatting weersproken en werden 
later gesteund door BECKING, DEN BERGER en MEINDERSMA 2). Toch zijn er hier 
verschijnselen, die voor de oude opvatting spreken. Zeer duidelijk zijn zij nabij. 
Tandjoeng Kelapa, ten W van Tanahwangko. Op eenige honderden meters van 
de kust .ligt hier een koraalrif, met er achter een vlakke, bij eb bijna droogloopende 
plaat, die geen slib voert, maar uit zand en koraalgruis bestaat. Hier en daar ziet 
men jonge Sonneratia op deze plaats en een heel enkele maal ook wel kiemplanten 
van Bruguiera en Rhizophora. Stapt men aan den rand der mangrove uit de prauw, 
dan staat men op geel witten, volmaakt vasten bodem. Dit blijft zoo, wanneer men 

• 1) De drie vorige bijdragen onder denzelfden titel zijn te vinden in D. T. N. jg. 22, 1933 p. 109, 
jg. 23, 1924, p. 61 en jg. 24, 1935, p. 186. 

2) Voor literatuur, zie bij deze laatsten in Tectona, 1922. 
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landwaarts loopt. Eerst wanneer men ca vijfenzèventig tot negentig meter verder 
is, komen eenige krabbenheuvels. Kort daarop worät de bodem wat slapper, doordat 
thans Rhizophora aanwezig is en de wortels het slib vasthouden. Ik durf te beweren, 
dat dit zoo is, omdat op de open plekken tusschen de Rhizophora geen slib aanwezig 
is, maar enkel vast kalkzand. Nog verder landwaarts gaande begint Bruguiera 
eveneens op te treden en neemt het moddergehalte toe. Weikeiijk .week, zoodat 
men er in wegzakt - zooals dat op Sumatra en ook bij K wandang maar al te 
vaak het geval is - is de bodem hier nergens. 

Doordat de koraalterrassen gewoonlijk plotseling overgaan in de heuvel
hellingen van het vaste land, heeft men vaak sterken steenaanvoer en talrijk zijn 
dan ook de plaatsen, waar men de mangrove op een steenbodem ziet staan, wat 
wel een zeer bijzondere standplaats is. Bij eb wandelt men dan niet alleen droog, 
maar ook geheel schoon dódr de v loedbosschen! 

Wat de samenstelling der soorten betreft, kan gezegd worden, dat bijna alle 
uit Indië bekende soorten hier ook voorkomen. Alleen ontbreken (d.w.z. er werd 
nog geen materiaal van verzameld) Rhizophora stylosa GRIFF., Bruguiera eriopetala 
W. et A., Sonneratia acida L.f. en ovata BACKER en Paramygnia liltoralis MIQ. 

Gewoonlijk vindt men aan den zoom een meer of minder breeden rand van 
Sonneratia alba SMITH, met soms daaronder - maar zeker er achter - Rhizophora 
conjugata L en mucronata LAMK.; daarna volgt een gemengde zone, welke over
gaat in meer of minder zuivere opstanden van Bruguiera gymnorrhiza LAMK. en 
dichter bij de kust van Ceriops-soorten, of ook wel Bruguiera parviflora W. et A. 
of B. caryophylloides BL 

Op plekken meer gedegenereerd vloedbosch treedt dan veelvuldig Avicennia 
op, terwijl Lumnitzera en Aegiceras meer landinwaarts thuis hooren. Scyphiphora 
is vrij zeldzaam. 

De groote merkwaardigheid is echter het voorkomen van Camptostemon 
philippinensis BECC. Deze soort was voor ons Indië alleen van de Zuider- en Oos
terafdeeling van Borneo bekend, maar werd gedurende de laatste jaren ook aan
getroffen in de Vloedbosschen van de onderafdeeling Donggala en in die bewesten 
Kwandang. Eigenaardig is wel, dat zij in de Minahasa nog niet werd gevonden. 
Zoo is ook deze soort, evenals de vroeger genoemde Serianthes een fraai voorbeeld 
van de merkwaardige verspreiding van sommige plantensoorten. 

Merk wa~rdige tloragebieden zijn ook de ontboschte streken van het Paloe
dal en aangrenzende berghellingen. Op ongelooflijke schaal is hier alles ontboscht, 
terwijl branden en veeweiden de natuurlijke herbebossching verhinderden en aldus 
graswildernissen van groote uitgestrektheid konden ontstaan. Daarbij komt nog, 
dat Paloe met een jaargemiddelde van 543 mm den kleinsten regenval van geheel 
Indië heeft! Merk waardige vegetatietypen zijn daardoor ontstaan; zoo bijvoorbeeld 
de uitgestrekte cactusvelden in de Paloe-vallei, in hoofdzaak bestaande uit Opuntia 
nigric:ans. Daar de fraaie, sappige vruchten voor verschillende vogelsoorten een 
welkom voedsel vormen, was de verspreiding van deze soort-oorspronkelijk als 
plant voor verdedigingsomheiningen ingevoerd-gewaarborgd. Behalve deze Opun-· 
tia komen nog vele andere soorten in de begroeiing voor, maar alle vertoonen 
zij min of meer een xerophytisch karakter. Ik noem hier Pleomele, die in alle 
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drogere streken van Noord-Celebes voorkomt; Acacia farnesiana WILLD. met zijn 
fijne loof, zijn doorntakjes en fraaie oranjegele bloemhoofdjes, Calotropis gigantea 
R. BR., Kalanchoe pinnata PERS. enz. Daar tusschenin staan, als ware schaduw-oasen 
in de verzengende hitte, zware exemplaren van Tamarindus indica L. Maar ook 
verder zijn er nog vele heesters en boompjes, die meer of minder talrijk voorkomen, 
zooals Vitex pubeseens V AHL., Glochidion, Breynia, Fagara, Capparis Sepiaria L. en 
micracantha D. C., Premna latifolia ROXB. var. mucronata CLARKE, Ehretia micro
phylla LAMK., Elattostachys, Zizyphus, Callicarpa, Grewia celtidifolia juss., Streblus 
asper LOUR., Tabernaemontana, Diospyros montana RoxB., e.v.a. die nog niet nader 
zijn nagegaan. Op meer open plekken vindt men dan vaak een open begroeiing 
van het interessante gras Andropogon contorlus L., dat vroeger in dit tijdschrift 
uitvoerig behandeld is. Uit die behandeling heb ik den indruk gekregen, dat het 
voorkomen op Java tot kleine plekken beperkt is. lii «;}r is dat geheel anders, want 
bij voorbeeld op de uiterst kale hellingen ten Oosten van Pal oe bedekt dit gras 
vele vierkante kilometers. Aan de andere zijde komt het, evenals in Gorontalo, 
sporadischer en meer gelocaliseerd voor. 

Voor zoover de ontboschte hellingen met een gemengde gras-vegetatie be
groeid zijn, vindt men er ook een groote hoeveelheid aardorchideeën, waaronder 
Arundina en Spatiloglottis de hoofdschotel vormen. Maar ook andere, zeldzamer 
soorten, treft -men er aan, zooals de bijzonder fraaie, hoog opschietende Vanda 
Batemani, de smetteloos witte Platanthera Susannae LINDL. (de droom van vele 
orchideeënliefhebbers!), en op meer beschaduwde plekken de forsche Pitajus Tan
kervilliae BL. Platanthera schijnt als tamelijk zeldzaam te gelden, maar waar zij hier 
voorkomt is zij algemeen, o.a. boven · Poso, waar een vindplaats in den bloeitijd 
doet denken aan een slecht bezette narcissenwei! 

Interessant is het te zien hoe, dank zij intensieve brand bescherming, langzaam 
maar zeker een herbegroeiing met houtgewassen plaats vindt. In de hoogere regio
nen, waar de grond het minst bedorven was, is deze herbegroeiing veelal reeds 
een voldongen feit , maar meer naar beneden wordt een stillen maar hevigen 
strijd gevoerd. Alleen daar, waar langs een kleinere of grootere geul min of meer 
geregeld water afvloeit, gaat het wat vlugger en schieten verschillende boomge-, 
wassen op, die plaatselijk al aardig gesloten groepen en stroaken vormen. Vaste 
pioniers zijn er bij, zooals een Wendlandia en een eveneens klein blijvende Nauclea 
welke men allerwegen - behalve in de Minahasa-op dergelijke terreinen ziet 
opschieten. Daarnaast een Semecarpus, Pittosporum {errugineum AIT., Glochidion, 
Breynia, Ficus, op betere plekken ook Saurauia en Homalanthus, terwijl op aard
schuivingen vooral de tj e mar a veelvuldig opschiet. Die Nauclea vertoont een 
eigenaardigheid, die bij verschillende andere soorten uit dat geslacht optreedt. 
Alle takgeledingen of de meesten daarvan vertoonen een opzwelling, die reeds 
aan den jongen twijg opvalt. Bij het doorsnijden blijkt, dat het houtgedeelte niet 
verdikt is, maar wèl het merg. Op de andere twijgen vindt men boorgaatjes 
waaruit bij kloppen een aantal kleine miertjes te voorschijn komt, die het merg 
hebben uitgevreten en de aldus ontstane holten bewonen. Men mag -hier waar
schijnlijk wel van symbiose spreken want van de soorten, die deze merkwaardig
heid vertoonen, heb ik nimmer een exemplaar gevonden, dat het niet had. 

Menado. F. K. M. STEUP. 


