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vruchten en Glochidion obscurum, waarvan de opengesprongen vruchten de mooie 
oranje. zaden lieten zien. 

Langs den weg bloeide toen in Mei zeer rijk de groote, gele klaverzuring: 
Oxalis corniculata. 

In de buurt van Kananggar komen weer zeer 
kale en woeste gedeelten voor. Sommige door 
erosie aangetaste kopjes doen met hun geel-witte 
kalkmergelformatie sterk denken aan het Hol
landsche duin. Men vindt er zeer typi sche wind
erosievormen , mooi glad uitgeblazen kommen , 
en topjes waarop de vegetatie zich met half bloot 
gewaaide wortels met moeite staande houdt. In 
dit hoogere bergterrein van ± 800 m b.z. vond 
ik een witbloeiende Vaccinium varingi(olium en 
de stevige Composiet Gymtra sp., en aan den 
oever van een klein riviertje bij Kananggar 
stond de Indische wilg, Salix tetrasperma. 

Merkwaardig is in Oost Soemba het optreden 
Fig. 17. Beekje met tj e m a r a's in van de tj e mar a, Casuarina ]unghuhniana 

' t d h J Oost Soemba. 10 0 
V • • se r. langs de rivieroevers. Hetzelfde treft men ook 

in Timor aan. Zoo'n helder beekje tusschen lichte zandige oevers, overschaduwd 
door de op naaldhout gelijkende tjemara's, waarvan soms een donkere stam scheef 
over het water is gevallen, is dan wel een zeer sterk contrast met het weelderige 
oerwoud, dat in de meeste streken van Indië de rivieren omzoomt (foto 17). 

Hoewel door mij lang niet alle streken bezocht zijn, meen ik toch in deze 
schets de flora van Soemba wel in hoofdlijnen te hebben weergegeven. Voor de 
volledigheid zal ik later een lijst laten volgen van alle plantensoorten, die door mij 
werden waargenomen of verzameld. Uit ervaring bleek mij, hoe gemakkelijk het is, 
als men bij het bereizen van een vreemd gebied reeds eenigszins is voorbereid 
op de dingen, die men zal kunnen ontmoeten. 

Zoo hoop ik dan, dat deze aanteekeningen een gids zullen z~jn voor hen, 
die met meer dan alleen touristische belangstelling dit belangwekkende en mooie 
ei land komen bezoeken ! 

Singaradja. C. N. A. DE VOOGD. 

DE INDISCHE WALSTROO-SOORTEN 

Gedachtig aan den wensch van vele lezers, om zoo nu en dan in dit tijd
schrift ter voorlichting eenvoudige determineertabellen te geven van gemakkelijk 
herkenbare plantengroepen, wil ik hierbij een overzicht geven van de 5 soorten 
walstroo, die tot nu toe van Nederlandsch Indië bekend zijn. 

Alle soorten van het geslacht Galium zijn beperkt tot de bergstreken, en 
wel boven 1000 m zee hoogte. Het zijn kleine kruiden met witte, 3-4-tallige bloempjes 
,en in 4- tot meertallige kransen staande bladeren . Van deze bladeren zijn, zooals 
bekend is, 2 bladeren "echt" de andere zijn enkelvoudige of "gespleten" steunblaadjes, 
die ·echter uiterlijk volkomen op de "echte" gelijken De vruchtjes zijn droge dub-
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belvruchtjes. Sommige soorten kleven. dat wil zeggen, blijven als de Hollandsche 
"jan-kleef-aan", kleefkruid, aan de kieeren haken, door het aanwezig zijn van 
talrijke, soms zeer kleine, naar beneden gerichte, fijne haartjes of borsteltjes. 

Van het geslacht Rubia, waartoe o.a. de meekrap behoort. komt in Ned . 
Indië slechts 1 soort voor, en wel voornamelijk vanaf de lagere heuvelstreken . 
Deze plant is veel grover en stekelhariger dan de Galium-soorten, heeft langge
steelde bladeren en glimmend zwarte, besvormige dubbelvruchten . 

De verspreiding van deze plant, die men vrijwel altijd-en lokaal zelfs veel
vuldig- in secundaire vegetaties vindt, 
is zeer eigenaardig. Het verspreidings
gebied wordt, afgezien van haar voor
komen ï'n Afrika, omgrensd door een veel
hoek: Ceylon-] a pan-tropisch Australië. 
Men zou nu denken, dat ze door het 
geheele Maleische gebied gevonden zou 
zijn, doch die veronderstélling gaat niet 
op! Want tusschen Azië eri Australië is 
ze alléén (en in al die gebieden veelvul 
dig!) aangetroffen op Sumatra, Java, 
Br. N. Borneo en de Philippijnen. Op het 
Maleische Schiereiland werd ze nimmer 
verzameld, evenmin als op het grootste 
deel van Borneo, de Kleine Soenda Eilan
den, Celebes, de Molukken en Nieuw 
Guinea. Oostelijker duikt ze echter toch 
weer op in tropisch Australië. Misschien 
is de plant in de genoemde gebieden 
als te gewoon beschouwd om te ver
zamelen . Wij houden ons aanbevolen 
voor materiaal ! 

Uit de wortels dezer plant kan een 
Fig. 1. Rubia cordi(olia L. (X 1M roode kleurstof bereid worden, die, ge-

tuige de rood verkleurende herbarium
vellen, door de geheele plant voorkomt; ze wordt daartoe in Br. Indië wel aangeplant. 

De kenmerken ter onderscheiding van de 5 soorten kunnen tezamen met 
de gegevens omtrent de verspreiding, enz. het eenvoudigst in de volgende tabel 
w:orden samengevat: 

I. Bladeren in kransen van 4, bladstelen van denzelfden krans vaak ongelijk van lengte, 1/2-lO c.In 
lang, bladschijf eirond tot langwerpig of lancetvormig, met afgeronden of iets hartvormigen 
voet en spitsen top, met 3-5 hoofdnerven, 21/ 2-10 bij 1-4 cm. Overblijvend, forsch, sterk 
aanhangend als kleefkruid, 1 tot 6 m la ng, stengels vierkant, soms 4-vleugelig, bezet met 
schuin omlaag gerichte stekeltjes. Bloemen 5-tallig, in ijle wijdvertakte 3-10 cm lan ge pluimen, 
g roen of groengeel, 4-6 mm diam. Rijpe bessen bolvormig, glimmend blauwzwart, 1-2-zadig, 
5-12 mm diameter. Wortels met roode kleurstof. Plant als I a I a b gegeten, vaak broos. Meestal 
in vochtige streken, van 500-2200 m boven zee, in struikgewas, aan boschranden, langs paden, 
meestal in secundaire vegetaties. Fi~ . 1 . Rubia cordiiolia L. 
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Bladeren zittend of bijna zittend. Planten vee l kleiner,· met 3-4 tallige bloemen en droge dop-
vruchtjes. 2 

2. Bladeren langwerpig tot eirond, met duidelijke zijnerven. 3 
Bladeren lijn-lancetvormig, zijnerven nauwelijks waarneembaar. 4 

c 
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/ 
/ 
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' 
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Fig. 2. Galhun-soorten van Ned. Indië. A . Galium innocuum MIQ. a. plant, X 1/ 2, b. bloem, X 5, 
c. bloeiwijze, X 1 '/2, d. vrucht, X 3 1/ 2• 8 . Ga lium asperi(olium WALL. a . plant, X 1/ 2• b. deel van 
een zij Lak een er bloeiwijze, X 1 '/2• c. bloem, X 5.- C. Galium rotundi(olium L. a. plant, X 1/ 2, b . blad, 
X 21/ 2, c. bloeiwijze, X 21

/ 2, d. vrucht, X 5.- D. Galium cuspidulatum MIQ. a . plant, X '/2• b. blad, 
nat. gr., c. vruchten , X 2 1 

2 • Alles naar materiaal van den G. Papandajan, 1930. 

3. Bladeren met 3 hoofdnerven, rondachtig, eivormig tot langwerpig, in kransen van 4, doorgaans 
borstelig behaard, 3-29 bij 2-15 mm, zonder spitsje aan den top. Overblijvende plant, door 
kleine haakvormige haartjes ruw. Vrucht dicht haak-borstelvormig behaard tot korrelig ruw. 
1-2 mm breed. Verspreid van Europa tot N. Afrika en ZO. Azië, in Insulinde op Br. N. Borneo, 
Sumatra, Java (van den Papandajan tot den Idjen), de KI. Soenda Eilanden, Celebes, Ceram, 
de Philippijnen en Nw. Guinea, op open droge, zonnige standplaatsen, bergweiden , boschran
den, tusschen 1200 en 3250 m zeehoogte. Fi~. 2 C. Oalium rotundifolium L. 
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Bladeren met 1 hoofdnerf, meestal in kransen van 6, langwerpig, 15-24 bij 5-9 mm, de afgeronde 
top met een ca 1 mm lang spitsje. 131adrand, vooral naar den top, met naar boven gerichte, 
stijve borstelharen, de voet steelvormig versmald. Stengel glad. Bloeiwijzen eindelingsch. 
Vruchten dicht met haakvormige haren bezet, ca 2 mm lang. Slechts bekend van Java, van 
den Papandajan tot den Jang, op standplaatsen als de vorige, doch sterker beschaduwd, vooral 
aan boschranden, tusschen 2000 en 2900 m zeehoogte. Fig. l D. Galium cuspidulatum MIQ. 

4. Overblijvende plant van doorgaans droge standplaatsen, aanhangend door kleine afstaande of 
(op de bladeren) naar beneden gerichte borstelharen en stekeltjes op den bladrand, hoofdnerf 
en stengels (vooral de knoopen). Bladeren meerendeels in kransen van 6, sommige ook wel 
in kransen van 4-7, met een spitsje op den top, 4-12 bij 1-4 mm. Bloemen in rijkbloemige, 
bebladerde bloeiwijzen aan de zijtakken, 4-tallig, zittend of tot "/4 mm lang gesteeld, kroon
slippen eirond of eirond-langwerp ig, spits of kort toegespitst. Vru<..hten korrelig-ruw. Meestal 
rijk vertakt, bekend van ZO. Az ië, de Kerintji , de Papandajan en Luzon, tusschen 2000 en 2500 m 
boven zee, op open grasvlakten , tegen berghellingen, aan boschranden, mogelijk een der vor
men van G. Mollugo. Fig. l 8 . Galium asperiioliun W ALL. 

Eenjarig, weinig of niet vertakt moeraskruid, niet kleverig of aanhangend. Bladeren in kransen 
van 4-7, stomp of spits, doch zonder een scherp stekelpuntje op den top, 3-8 bij 1/ 2-2 mm. 
Bloemen meerendeels 3-tallig, 11/, -2 mm lang gesteeld, steeds 3 bijeen op korte zijassen in de 
oksels der stengelbladeren. Kroonslippen eirond of breed eirond-ovaal, stomp of althans .zonder 
duidelijk spitsen of toegespitsten top. Vrucht 21/ 2 mm breed, glad. Bekend van Luzon, Boeroe, 
Java (van den Patoeha tot den Jang) en Sumatra (Atjeh) tusschen 1100 en 2500 m boven zee, 
in bergmoerassen tusschen biezen en moeraskruiden. Fig. l A. Galium innocuum MIQ. 

C. G. G. ]. VAN STEENIS. 

DE ZA.A.DVERSPREIDING VAN T A.ENIOPHYLLUM 

Op het oude Europeesche kerkhof van Bandoeng groeien op eenige daar 
geplante con iferen, plantjes van een soort Taeniophyllum. Het is grappig, dat deze 
J avaansche orchidee juist de buitenlandsche planten Thuja e.n Cupressus uitzoekt. 
Na determinatie kan echter blijken op welke inheemsche planten deze soort elders 
groeit. 

Taeniophyllum is een beroemde botanische curiositeit van de tropen, omdat 
zij geen bladeren heeft en de wormvormige wortels hun functie overgenomen 
hebben. DOCTERS VAN LEEUWEN en SMITH wijdden er in jg. 5 van dit tUdschrift 
reeds eenige stukjes aan. Voorzeker was dat niet om de bloemen, want deze zijn 
zeer onaanzienlijk (bij mijn soort groen en met de spoor inbegrepen 2 mm lang). 
Toch is er wel iets interessants aan de bloernen, nl. de vraag, hoe zij bestoven 
worden. De bestuiver moet wel zeer klein zijn, daar de bloem smal en buisvormig 
is. Waarschijnlijk is er geen zelfbestuiving, want slechts een zeer klein deel der 
bloemen vormt vrucht. In begin Juni (dus begin van den drogen tijd) vond ik 
opvallend veel bloemen, maar ook in andere maanden zijn zij aanwezig. 

De vruchten zijn ook al bijzonder, doordat zij niet lantaarnvormig open
springen met spleten, zooals bij normale orchideeën het geval is, doch aan één 
zijde vo lledig opensplijten. Er ontstaat dan een vlak stuk vruchtwand, waarop 
een wollige massa ligt. Deze massa bestaat uit dooreengekronkelde, losse en sterk 
hygroscopische haren, die oorspronkelijk telkens tusschen twee zaadlijsten vastzaten. 
Onder invloed van vochtigheidsveranderingen maken zij levendige bewegingen. 
ULBRICH vermeldt in zijn fraaie boekje "Biologie der Früchte und Samen" (Berlijn , 
1928) dergelijke haren van vele andere orchideeën, maar hij zegt daarbij iets, dat 


