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EEN NIEUW ELEMENT IN DE FLORA VAN DELI 

Eenige jaren geleden heeft ]OCHEMS in dit tijdschrift (jg. 20, blz. 5-10) twee 
voor Deli nieuwe Composieten beschreven: Gynura crepidioides BTH. en Clibadium 
surinamense L. var. asperum BAKER. Deze beide soorten, maar vooral de eerst
genoemde, hebben zich in een korte spanne tijds over een enorm areaal verbreid. 

Sinds eenigejaren evenwel treedt 
een nieuw element concurreerend 
in de Delische flora op, ook weer 
een Composiet, nl. Eupatorium 
odoratum L. (fig. 1 en 2) 1

). 

Mijn eerste kennismaking 
met deze plant dateert uit 1931; 
ik vond haar toen in vrij groot 
aantallangs den weg van Medan 
naar Tebing Tinggi, even achter 
Loeboek Pakam. Ze groeide daar 
tusschen Clibadium surinamense 
en het · was alleen door de licht
lila kleur harer bloemen, dat 
plots mijn aandacht er op viel, 
zoodat ik de auto liet stoppen 
om eens een kijkje van dichtbij 
te gaan nemen. En toen kwam 
ik a l heel gauw tot het besef, dat 
ik niet met een lilakleurige varië
teit van Clibadium surinamense 
te doen had, zooals ik meende 

Fig. 1: Bloeiende 'struik van Eupatorium odoratum L, toen ik in de auto voorbij reed, 
doch met een geheel andere 

composiet. Een Eupatorium-soort, dat was duidelijk, maar de determinatie van de 
soort leverde moeilijkheden op. Ik kreeg echter het vermoeden, dat deze mij geheel 
vreemde Eupatorium wel eens tot de soort odoratum zou kunnen behooren en ik 
grondde dit vermoeden op een kort bericht van prof. DE BussY in een der oudste 
jaarverslagen van ons Proefstation, waarvan DE BUSSY toenmaals chef der biolo
gische afdeeling was. Om echter allen twijfel buiten te sluiten, werd gedroogd 
materiaal van de nieuwe composiet naar het Herbarium te Buitenzorg gezonden, 
waar . Dr VAN STEENIS mijn determinatie als juist kon bevestigen. Tevens deelde 
hij me mede, dat het Herbarium nog geen materiaal van andere Ned. Indische 
v.indplaatsen van deze in West-Indië inheemsche plant bezit. 

1) Deze Composiet werd oorspronkelijk genoemd onder den naam Eupatorium repandum WILLD. 

Mej. Dr J. KOSTER, van het Rijksherbarium te Leiden, aan wie materiaal van Deli werd toegezonden, 
determineerde haar echter als behoorende tot de algemeen tropisch Amerikaansche soort Eupatorium 
odoratum L. (syn. Eup , conyzoides VAHL), onder welken naam wij haar hier opnemen. Ook op het 
Maleische Schiereiland is de plant plaatselijk verwilderd.- V, ST. 
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Het bericht, waarop ik zooeven doelde, komt voor op blz. 64 van de Mede
deeliogen van het Deli Proefstation, 3e jaargang (1909) en luidt woordelijk als volgt: 
"Ook een andere plant, geen Leguminose, nl. Eupatorium repandum, die een grooten 
naam heeft als lalarigverdringer, voldeed hier niet. Het zaad, dat ik te danken had 
aan Dr P. J. S. CRAMER, botanist aan de Afd. Koffie van het Departement van 
Landbouw te Buitenzorg, kiemde langzaam, en ook de planten zelf hadden in den 
·beginne vooral een zeer tragen groei". Dit is alles; in de volgende jaargangen van 
de Mededeelingen van het Deli Proefstation duikt nergens meer een berichtje op 
over Eupatorium odoratum alias 
repandum. En toch geeft dit eene 
berichtje ons voldoende houvast, 
want ik ben er bijna zeker van, 
dat Prof. DE BUSSY van dat Eupa
torium-zaad uit Buitenzorg in
dertijd ook wel wat zal hebben 
afgestaan aan enkele tabakson
dernemingen, waar men er toen 
echter al even weinig succes mee 
had als op het Proefstation te 
Medan. Oogenschijnlijk ten
minste, want thans is wel over
tuigend gebleken, dat deze eerst 
zoo onwillige nieuweling zich 
blijvend op Delischen bodem 
heeft gevestigd. 

Sinds eenige jaren heb ik 
geregeld uitgekeken naar Eupa
torium odoratum en de plaatsen, 
waar ze aangetroffen werd
soms nog maar in enkele exem
plaren, soms in een reeds ge
sloten formatie - op een kaart 

Fig. 2. Eupatorium odoratum L., gedeeltelijk in vrucht. 

ingeteekend (zie fig. 3). Tot nu toe heb ik de soort nog niet in de omgeving van 
Tandjoeng Poera en van Tebing Tinggi ontmoet en evenmin zag ik haar al op 
plaatsen boven de 300 m gelegen; het zal me benieuwen, hoeveel tijd er mee heen
gaat alvorens ze ook tot daar zal zijn doorgedrongen. Op het terrein van het Deli 
Proefstation zijn de eerste exemplaren pas in het begin van dit jaar opgemerkt. 
Waar het oorspronkelijk centrum van het verspreidingsgebied van Eupatorium 
odoratum in Deli gezocht moet worden, zal wel nooit meer met absolute zekerheid 
kunnen worden vastgesteld; misschien zijn er meer centra en dan ware aan 
Loeboek Pakam en aan Patoembah te denken. · 

·Eupatorium odoratum is een opgerichte, sterk vertakte heester, welke Óp 
beschaduwde plaatsen een hoogte van 4 meter kan bereiken. De bladeren zijn 
tegenoverstaand, eirond-langwerpig met geleidelijk versmalden top, dikwijls ook 
min of meer ruitvormig, doorgaans grof getand, de hoogere bladeren soms bijna 
gaafrandig; de bovenzijde is nagenoeg kaal en voelt ietwat ruw aan, de onderzijde 
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-is ijl behaard, zacht aanvoelend en met talrijke donkergroene klieren bezet, welke 
klieren aan het blad bij kneuzing .een zwak aromatischen geur geven ; bladeren 
tot 12 cm lang (steel inbegrepen) en 8 cm breed. De bloemhoofdjes zijn in groot 
aantal aan de toppen der twijgen vereenigd tot een tuilvormige bloeiwijze, 
niet stralend; omwindselblaadjes opgericht en eenigszins vliezig, wit met 3 groene 
nerven, de onderste omwindselblaadjes korter dan de bovenste (binnenste). Bloemen 
lichtlila, in elk hoofdje 20-35, weinig boven het omwindsel uitstekend, reukloos; 
helmknoppen en stijlen ook lichtlila, de stijlen ver buiten de kroon uitstekend. De 

Fig. 3. Schetskaart van een gedeelte van Sumatra's Oostkust, de verspreiding van Eupatorium odo
ratum aangevend; + + vindplaatsen in 1931 ; 00 vindplaatsen in 1932 - 1935; 88 vindplaatsen in 1936. 

vruchtjes zijn 3.5- 4.5 mm lang, zwart, 5-kantig, de kanten van witte naar boven 
gerichte korte stekeltjes voorzien; op den top een pappus bestaande uit vele 
bruingele, 5 mm lange haren. 

De jongste bladeren zijn aan den voet paarsbruin aangeloopen; in niet 
bloeienden toestand is hierdoor deze Eupatoiium al op eenigen afstand gemakkelijk 
van Clibadium surinamense te onderscheiden. Ook de ronde stengels van Eupato
rium repandum zijn . soms bruin aangeloopen, doch . nimmer gevlekt zooals bij 
G. surinamense. De bloei vindt plaats in de maand Februari. 

Eupatorium odoratum groeit op zonnige of licht beschaduwde, niet te droge 
terreinen, aan wegranden, in jonge b 1 o ek ar - op zulke terreinen derhalve, die ook 
door Lantana, Melastoma, Clibadium, Pouzolzia viminea, Blumea balsamifera, Mimosa, 
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Crotalaria en I a I a n g plegen te worden ingenomen. De verspreiding geschiedt 
door den wind; zaad (ten rechte: vruchten) wordt rijkelijk gevormd en dit zaad 
kiemt, zooals ons op het Proefstation gebleken is, reeds na enkele weinige dagen. 1

) 

Medan, Maart 1936. ]. C. VAN DER MEER MOHR. 
1) Dit is niet in overeenstemming met de ervaring, die DE BUSSY opdeed, maar ik vermoed, 

dat DE BuSSY te oud zaad uit Buitenzorg ontvangen heeft. 

CHROMULINA ROSANOFFII 

Bij mijn wekelijksche schooltuininspectie viel mijn oog toevallig op ene 
rood-aarden pot, waarin ik Marsilea crenata (daoen semanggi) gekweekt had. 
Verrast bleef ik stilstaan, want ik werd getroffen door een schitterenden goudglans 
op het wateroppervlak. 

Klaarblijkelijk hadden we hier te doen met het prachtige verschijnsel, dat 
Chromulina Rosano(fii te voorschijn roept bij gunstig invallen van het zonlicht. 

Het water in de pot was van 
dichtbij gezien met een licht roest
kleurig vliesje bedekt, doch als men 
zich zoo opstelde, dat het zonlicht 
gunstig op het watervlak viel, ver
toonde zich onmiddellijk de schitte
rende, diepe goudglans weer. Het 
woord "goudglans" is beslist niet 
overdreven. Men krijgt werkelijk den 
indruk of men kijkt op een tintelen
de goudlaag van het Chineesche 

Fig. 1. Chromulina Rosano((ii. Links ruststadia, m = 
membraan, cbr = chromathophoor. Rechts : een groep

je Chromulina als flagellaat. Beide 800 X vergr. 

goud met hoog gehalte, waarvan hier te lande sieraden worden gemaakt. Het 
water met de Marsilea's was afkomstig van een sawah even buiten Semarang. Dit 
verschijnsel wordt, zooals boven reeds vermeld werd, veroorzaakt door Chromulina 
Rosanoffii, dat men met evenveel recht een ééncellig plantje als diertje zou kunnen 
noemen. Chromulina behoort nl. tot een groep der eencelligen, die men met den 
naam van Flagellaten bestempelt, omdat zij zich voortbewegen met behulp van een 
flagel, of zweepdraad. Deze Flagellaten nu voeden zich zoowel autotrooph als 
heterotrooph, d.w.z. zij kunnen assimileeren ot (en) zijn van andere voedselbron
nen afhankelijk. Zoo is van Chromulina bekend, dat zij actief bacteriën en kleine 
organische afvalstoffen (detritus) opneemt, evenals een amoebe. 

Deze Flagellaten, waartoe ook verschillende zeer gevaarlijke pathogene 
vormen behooren (bv. de Trypanosomen, die de s u r ra h en de slaapziekte 
veroorzaken) worden in verschillende groepen verdeeld. Chromulina behoort tot 
de groep der Chrysomonadineae ( chrysos =goud; monados = eencellig wezen). 

Het zijn naakte protoplasten met een geelbruine chromatophoor. Een chro
matophoor is een lichaampje in het protoplasma, dat een of andere kleurstof 
draagt. De gewone groene planten hebben een groene kleurstof, het bladgroen of 
chlorophyl. Bij Chromulina is het chlorophyl bedekt met een geelbruine kleurstof, 
waarin chrysochlorophyl, phytochrysine en chrysoxanthophyl zijn aangetoond. 
Deze plantjes vormen niet- zooals bijna alle planten- zetmeel als reservestof, 


