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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 
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mij onlangs bij het lezen tot het schrijven va n dit stukje aanspoorde. Hoewel hij de 
haren in na volging van BEER (S itzgsber. Akad. Wien, 1857) "Schleuderhaare" noemt, en 

Fig. 1. Ta eniophyllum op Cupressus-tak. 
Bij h e t bloeiende exemp laar rechts: vruchten, links: bloemen . 

11/ 2 X nat. gr. 

hoewel BEER duidelijk van weg
slingeren sprak, ontkent ULBRICH 
(p.151) nadrukkelijk, dat de zaden 
er door weggeslingerd wordc n. 

Dit nu is bij mijn Taelliophyl
lum beslist wèl het geval. Onder 
de microscoop ziet men de zaden 
met groote vaart rechts en links 
verdwijnen. Toen ik een open 
vrucht op een glasplaatje gelegd 
had , vond ik later de zaden er 
rondom verspreid tot op 1 cm 
afstand. Als het vruchtje op een 
hooger niveau geplaatst was, 
zou de afstand waarschijnlijk 
grooter zijn geweest. 

De meening van ULBRICH, dat 
de haren nuttig zijn voor het 
losmaken der zaden en het bin-

nenhouden bij vochtig weer, past trouwens niet op Taenio
phullum, daar er na het openspringen niets binnen te halen 
of te houden is. · · 

. In elk geval is de zaadverspreiding bij Taeniophyllum 
niet zuiver passief, al worden de zaadjes na hun "sprong" 
natuurlijk door den wind verder vervoerd. 

Tot zoover gaan gewoonlijk de waarnemingen over 
zaad verspreiding, en over de rest fantaseert men al heel gauw 
naar willekeur. In ons geval zou ik nu de zaadjes "op de vleu-
gelen des moessons" groote afstanden kunnenlaten afleggen. 
Ik zeg niet, dat dit onmogelijk zou zijn, en zonder twijfel 
zal een enkele pionier op een grooten afstand een nieuwe 
plant vormen, maar in het algemeen is de werkelijkheid 
toch anders, zooals het volgende experiment leeren zal. 

In 1929 bracht ik enkele plantjes van het kerkhof 
op een cypres (no l ) in den Lyceum-tuin . In 1931 waren 
in denzelfden boom nieuwe exemplaren ontstaan, die toen 
reeds bloeiden. In 1935 vond ik in boom no 3 enkele 
bloeiende exemplaren. (Men vergelijke fig. 2, waarin de 
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Fig . 2. Situatie tuin van het 
Chr. Lyceum. 

De lijn I, 2, 3 loopt West
Oost (de overheerschende 

windrichting. 

afstand 1-3 + 9 meter en de afstand 3-5 + 12 meter bedraagt). 
Begin 1936 waren in boom no 3 tientallen volwassen exemplaren, in boom 

no 4, 2 bloeiende exemplaren. Boom 3 zat letterlijk vol met kiemplanten (zie fig .-.1), 
boom 1- droeg er hier en daar enkele. De boomen 5, 6 en 7 hadden . satnen .m 
totaal 2 kiemplanten . 
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Bij Taeniophyllum kiemen de zaden makkelijk, zooals DoeTERS VAN LEEUWEN 
reeds aangeeft (l.c. p. 166). De sappig-groene kiemplantjes (uit de kiemstengeltjes 
bestaande) hebben den vorm van halve Jenzen, en zitten vast, daar waar het 
snijvlak gedacht kan worden. De hoogte van het opstaande deel bedraagt tot 
3 mm In den regentijd ontwikkelen zij zich; de vlugge exemplaren vormen reeds 
in .januari grijsgroene wortels. Wat bij het invallen van den drogen tijd nog geen 
wortels heeft, sterft gewoonl~jk snel. 

De kiemstengels zitten losjes bevestigd met eenige draadjes. Vermoedelijk zijn 
dit geheel of gedeeltelijk schimmelhyphen, want in de cellen aan de basis zitten veel 
hyphenkluwens en ook klompen, die zich met katoenblauw donkerblauw kleuren. 

Dat de zaden gemakkelijk kiemen en daarbij 
van de schimmelsymbiose geen hinder onder
vinden, maakt het experiment mogelijk . Zonder 
dat, zouden neergevallen zaden immers slechts 
bij uitzondering tot een kiemplant word en, en 
zou men uit de . afwezigheid van kiemplanten 
niets over de verspreiding mogen concludeeren. 

Er is nog iets, dat de verspreiding van 
planten kan remmen, nl. een ongunstig milieu. 
In het besproken geval waren in de omgeving 
diverse coniferen aanwezig, die alle een gunstig 
milieu vormden. 

Wij zien dus, dat de planten zich snel ont
wikkelen, doch dat de verspreiding laugzaam gaat 
In 7 jaar 21 meter is minder dan men van een orchi
dee gedacht zou hebben. De betrokken boamen 
waren toch heusch n1akkelijk toegankelijk. 

Als de proef slechts één jaar geduurd had, 
zouden de gevonden resultaten desnoods ook te F1g. 3. Kiemplanten van Taeniupltullum. 
verklaren zijn door te redeneeren, dat de ver-
strooiing verder van den boom steeds grooter wordt, zoodat het neervallende 
aantal zaden sterk vermindert en men slechts schijnbaar ergens een grens vindt. 
Maar wij zagen bij onze proef de uitbreiding elk jaar met kleine stappen voor
uitgaan, zoodat de gemeten verspreidings-afstand reëel is. 

Zijn de zaden van Taeniophyllum echter wel te vergelijken met die van 
andere orchideeën? Nu, wat de grootte betreft, zeker. De lengte bedraagt slechts 
1 / 4 mm, wat zelfs voor een orchidee niet groot is. 

Is het wind-transport dan misschien door groot gewicht of iets anders 
belemmerd? Ook dit is door een proefje uit te maken. 

Om een vergelijkbaren wind te krijgen, gebruikte ik een klein aquarium-pompje, 
merk Saja 2-cylinder, waarvan de lucht ontsnappen kon door een smal glazen buisje. 
Werd deze luchtstroom op een afstand van 2 cm gericht op de zaden van Arundina 
bambusifolia, die op een glazen plaat lagen, dan werden zij tot op maximaal 8 cm 
weggeblazen. Bij Taeniophyllum was het resultaat precies hetzelfde. Bij Phajus 
Tankervilliae was de afstand wat grooter, nl. 14 cm, bij Spathoglottis plicata 7 cm. 

Bandqeng. L. VAN DER PIJL. 


