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VEGETATIESCHETSEN VAN HET IDJEN HOOGLAND 
t. DE 0. SOEKET 

Het is merkwaardig, dat over het zoo veelbezochte ldjen Plateau op biologisch 
gebied zoo weinig bekend- althans gepubliceerd- is. Het was dan ook niet zonder 
reden, dat eenige decenniën geleden onder auspiciën van de Koninklijke Natuurkun
dige Vereeniging een fonds bijeengebracht werd, teneinde de totstandkoming van een 
ldjen Monograpbie te kunnen financieren. Van dit grootschopgezette kwarto-werk 
verschenen slechts 2 afleveringen, nl. "Het Klimaat" door Dr C. BRAAK en ,,De Geo
logie en G eomorphol-ogie van den Idjen" door Dr G. L. L. KEMMERLING; het laatste 
is een zeer lijvig, lezenswaardig boekwerk. De botanische bijdrage zou door wijlen 
Dr S. H. KOORDERS geleverd worden. Deze had reeds in de vorige eeuw planten 
van den ldjen ontvangen van zijn vriend, wijlen T. ÜTTOLANDER, en had in de 
boschreserve Pantjoer-Idjen op de N. helling van den Kendengrog (caldera-rand) 
regelmatig verzameld (resp. laten verzamelen). in de jaren 1-393-98. In Juli 1916-on
dernam KOORDERS zelf nogmaals een reis naar den Idjen, waarschijnlijk in verband 
met genoemde plannen. Vermoedelijk liet hij toen eveneens om deze reden een 
aantal (niet fraaie) teekeningen samenstenen van ldjen-planten; afgedrukte vellen 
(steendruk) zijn op het Herbarium aanwezig; waar de cliché's. van deze teekeningen 
gedeponeerd werden is mij niet bekend. Het fonds was intossehen o.pgebruikt en 
de uitgave der ldjen Monograpbie werd gestaakt. . 

Naar aanLeiding van een tocht naar den Idjen, dien ik in April-Mei 1940 maakte, 
met den opzet aquarellen van Javaansche bergplanten te laten maken, wil ik in 
een korte serie artikels een i ge pretentielooze schetsen geven van de bijzondere 
vegetatie van het ldjen-gebergte, een vegetatie, welke, door haar. vele aspecten in 
elkaars onmiddellijke nabij~eid , zeer de aandacht waard is. 

Botanici uit den ouden tijd, die den ldjen bestegen, namen doorgaans de route Hanjoewangi
Litjin en beperkten zich in den regel tot een bezoek aan de Kawah ldjen. Zoo b.v. LESCHENAULT DE 
LA TOUR (130!1), HORSFIELD ( 1806}, REINWAR OT (1821}, ZOLLINGER .(1845). Van den laatste werd een 
brief gepubliceerd in het "Natuur- en Geneesk. Archief", 2, 1845, blz. 548-553. ZoLLINGER beklom de 
Kawah ldjen, den Merapi en den Rami; zijn reisbrief is zeer beknopt. jUNGHUHN (Java, dL 3, p. 989-
1057, 2e Holl. uit~ .) bepaalt zich in hoofdzaak tot de geologie en mineralogie. Hij bezocht blijkbaar 
alleen de Kawah ldjen (1844). De G. Soeket wordt door hem Koekoesan genoemd. · 
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Pas in 1928 verscheen een belangwekkend botanisch artikel van C SCHRÖTER, met medewerkir g 
van C.A. BACKER, getiteld "Exkursionen in Ost Java " (Vierteljahrschr Naturf Ges. Zürich, Beibl. 
No. 15 , Bd. 7J), w'aarin een tocht van Sempol via de Kawah Idjen naa r Li•jin beschreven wordt. Deze 
botanische bijdrage gaat hoofdzakelijk over de flora van de ridjingans (oude lavastroomen), de koffie
tuinen, het tj e mar a-bosch en de krater van de Kawah ldjen . 

Over den Merapi, Pendil, Soeket, Anjer, Ranti en vele andere toppen van het 
Idjen hoogland is, voorzoover mij bekend, op botanisch g( bied niets op schrift gesteld . 

Als men bezoekers van het ldjen plateau spreekt, zijn de Kawah Jdjen en
indien het enthousiaste 
klimmers zijn-ook de 
Merapi het doel van 
hun tocht geweest, als
mede de watervallen 
en sinterterrassen van 
Djeding. Over den 
Soeket wordt echter 
zelden gesproken. Toch 
is deze hoogste ver
heffmg van de Idjen
caldera een bijzonder 
mooie berg. Hij sluit 
het ZW deel van den 
enormen ketel af en is 
door een sterk kron
kelenden kam (zoowel 
in horizontalen als ver
tikalen zin ), verbonden 
met den machtigen Ra
oeng, wiens kruin door 
een enormen puinkegel 
gevormd wordt (vgl. 
fig. 1). 

Aan den voet van 
den Soeket liggen de 
G. Djampit en de 

kleine G. Tjemara. De laatste is een kegelvormig vulkaantje met een fraai kra
tertje, dat geheel begroeid is met tjemara's. 

Fig. 1. Uitzicht' van dt!n Merapinaar het Westen over het ldjen Hoogland. 
Links de Raoeng (met puinkegel) met rechts aansluitend de Soeket. Schuin 
links vóór den Raoeng, en van dezen gescheiden door een wolkstreep, 
de G. Djampit . Rechts op den achtergrond de G. Jang. Rechts voor de 

Kawah Idjen, links voor het Albizzia-bosch van den Merapi . 

De beklimming van den Soek et is gemakkelijk, daar er geen contra-hellingen 
te overwinnen zijn. Men begint op ca 1400 m, de top is gelegen op 2935 m boven 
zee; slechts het laatste gedeelte is steil. 

Aanvankelijk loopt men vrijwel horizontaal door een fraaie boschreserve 
langs een breed gebaand pad, Jat (gerekend vanaf den Bondasowo-kant even vóór 
Silapak naar het ,V. afslaat. In dit hoogstammige loofbosch was op het tijdstip 
van onzen tocht (Mei 1940) Strobilanthes in witten bruidstooi. 

Geleidelijk aan gaat het naar boven, doch het duurt meer dan een uur eer 
men op een uilgesproken rug komt, die deel uitmaakt van den ouden caldera-rand . 



159 

Op dezen rug treden in het Ioofbosch plotse1ing reuzestammen van berg
tjen tra op in kleine groepjes. Tjemara-verjonging is niet aanwezig. Als de natuur 
hier haar gang zou kunnen gaan, en er traden geen branden op, dan is het 
duidelijk, dat deze reuzen kinderloos zouden sterven, al zou het honderden jaren 
duren voor ze door ouderdomsgebreken zelf het leven zouden moeten laten . Er 
zijn exemplaren bij, die we op 45 m hoogte schatten. Ik krijg sterk den indruk, 
dat de heer A. BIRNIE gelijk had met te beweren, dat de berg-tjetmira zijn grootsten 
wasdom krijgt in dgl. alleenstaande exemplaren in het loofwoud, waar gemeenlijk 
gunstiger bodemomstandigheden 
heerschen dan op die plaatsen, 
waar ze boschvormend is. Dit 
zou ook volmaakt kloppen met 
mijn veronderstelling, dat zuivere 
tjemarabosschen niet natuurlijk 
zijn, doch het gevolg zijn van 
eenzijdige selectie door brand of 
vulkanische oorzaken (lahars, 
lavastroomen, e.d.) en dat deze 
bosschen in het algemeen pionier 
reboisaties zijn. 

Hoogerop wordt de kam 
smaller en het bosch lager. De 
groepjes tjemara's worden me
nigvuldiger, doch verjonging is 
nog steeds schaars. Het Ioofbosch 
boet geleidelijk aan veelvormig
heid in, het wordt soortenarmer. 
Vooral Homalanthus giganteus, 
Engelhardria en Pittosporum man
ticolurn treden op den voor
grond. De laatste is een bijzonder 
mooi boompje met witte buis
bloempjes en oranje appeltjes, 

Fig. 2. De zwartgeblakerde stammen van de berg-tj e mar a 
op den Soeket-kam. 

die zich met 2 kleppen openen en dan de door kleverige hars aaneengekleefde 
zwarte zaden in rijtjes ten toon spreiden . 

De kam wordt steiler en smaller, tjemara's worden steeds algemeeoer en 
zijn tegen de 20UO m aan den voet alle zwart verkoold (fig. 2). Wij komen hier 
in de zone, waar medio October 1938 een enorme brand de flanken van den Soeket 
geteisterd heeft In de spleten van de verkoolde tjemara-schors groeien talrijke, 
bruine paddestoelen, vooral Daldinia en Hymenochaete nigricans. Aan den voet 
der stammen groeiden dicht opeengehoopte massa's stuifballen (Lycoperdon). De 
steeds lager wordende tjemara's, die het fraai zuilvormige, takvrije stamstuk van 
de reuzen uit het Ioofbosch missen, zijn voorts zwaar geïnfecteerd met de bruine 
maretak: Scurrula montana. 

Van nu af begint de tjemara geheel te overwegen, Ioofbosch pioniers beginnen 
tot de sporadische verschijningen te behooren. 



De door- den lnand veroorzaakte zwarte woestenij - het was in hoofdzaak 
een gras-struik-brand. waarbij de- tjemara's zelf niet geheel als fakkels opgingen- , 
is door Moeder Natuur liefderijk verborgen in het- groen van haar pioniers. Milli
arden sporendragende mosjes van Funaria hygrometrica - hetzelfde mos dat in 
Holland op afgebrande heidevelden opkomt - dekken den zwartgeblakerden grond. 
Daartusschen vinden we talrijke dunne sprieten van tjemara kiemplanten . De 
wortels van de tjemara's zijn ook beschadigd, daar ook zij sprietige wortelopslag 
naar boven hebben gezonden. Dit wat de grondlaag betreft. 

Fig. 3. Albizzia·verjonging op· den Soeket-kam, 11/ 2 jaaroud, zoo dicht. 
als "haren op den hond·, o.p open ~lekken in het tj e ni ar a~boséh. 

De struiklaag heeft zich al 
even welig ontwikkeld. De 
Heer BIRNIE, die kort na 
den brand den Soeket be
klom, had hoogerop door
loopend uitzicht. Thans, 11 I 2 

jaar later, werd ons het 
wijde vergezicht, dat men 
over den Idjen-caldera zou 
kunnen hebben, vrijwel 
overal ontnomen door een 
welig opgeschoten, uiterst 
dichte, meer dan rnanshooge 
struiklaagwaar het pad door 
heen gekapt moest worden. 
Deze struiken behoorden tot 
de Urticaceae Debr.egeasia en 
Maoutia (vanwege de van 
onder zilverwitte bladeren 
door de kinderen "zomer en 
.winter" . genoemd), en de 
brandnetels Girardinia he-
terophylla en Urticagrandi
dentata. Deze _ Urticaceae 
wedij_verden in aantal met 
de kernlandingan goe-

n oen g ( Albizzia montana), die mannetje aan mannetje als_ gezaaid stond, zoo dicht 
als "haren op den hond" (fig. 3). De laatste is.- een :eiken.de "brandkieroer; de hard
schalige zaden blijven tijden lang in den bovengrond liggen;· zoodra er een brand 
door het terrein trekt kiemen alle "jaargangen" simultaan. Dit is de reden van den 
volmaakt gelijkmatigen opslag. Het is trouwens bij de Oost Javaansche bevolking (op 
den Tengger b.v.) gebruik dergelijke terreinen in brand te steken,.teneinde een versche 
opslag te krijgen van deze peuldragende plal)t, welker vru.chten gegeten worden. 

Naarmate men hooger klimt treedt een ware bloemenweelde op van de 
berg-vergeet-mij-nietjes (Cynoglossum), massa's karnperfoelie (Lonicera), Clematis 
Vitalba, bramen en de klimmende Polygonum chinense. Merkwaanlig is het optreden 
van meer dan rnanshooge Erechthites valerianifolia op dezen drog.en, verbranden 
rug, samen met Nasturtium Backeri. 
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Op naar schatting 2700 m b~ z. hereiken we ·- moeizaam en hijgend de steile 
laatste honderden meters op klauwend- de grens van het subalpiene kreupelhout, 
waar het rijk der tjemara~s teneinde .is. Hier overheerschen de boschbessen, vooral 
Vaccinium varingi(olium, voorts Viburnum coriaceum, Symplocos sessili(olia, Rapanea, 
Photinia .e.d., met. hun meerendeels klein, leeracht•g blad. Gemengd komt Albizzia 
talrijk voor. Dit lage kreupelbosch is ook niet geheel vrij van brandsporen, maar 
de hoeveelheid brandbaar materiaal schijnt niet groot geweest te zijn. Het is hier 
een zeldzame bloemenfleur en er heerscht een dienovereenkomstig opgewekt 
insectenleven van vlinders en Hymenopteren. Nertera spreidt er zijn koraalroode 
besjes op zijn fUn lichtgroen loof ten toon; voorts groeien er: walstroo (G. cuspi
dulatum & rotundi(olium); de ruit ( Thaiietrum javanicum), boterbloemen (R. diffusus), 
veelknoopen (Polygonum chinense. nepalense, & ,. runcinatum), sterremuur (Stellaria 
pauciflora), de ja vaansche lathyrus (Paroçhetis communis), enorme -massa's paars
bloemige nachtschade (Solanum nigrum), ~n voorts 'heerlijk ruikende -kamperfoelie. 

De top leverde nog enkeie botanische merkwaardigheden op, nl. Berberis 
Wallichiana, de zeldzame grassen Bromus insignis en Koordersiochloa javanica en 
daarenboven nog de op Java alléén v.an .den jangen Ardj.oeno bekende Coprosma 
sundana. De triangulatiepilaar op den top heb ik _nergens kunnen vinden. Uitzicht 
was schaars en· kon alleen verkregen worden door bij de eenvoudige pondok in 
een boompje te klimmen, vanwaar een schitterend gezicht werd -v~rkregen op· de 
door wolkenflarden omgeven~ woesten puinkègel van d~n Raoeng. 

Enkele tientallen meters onder den top werden versclie .uitwerpselen gevonden 
van een tijger of panter (volgens den boschlooper geen donker dier); wel een 
bewijs, dat grootere dieren deze hooge toppen (2935 m) bezoeken. Vooruitloopende 
op de volgende schets kan hier reeds vermeld worden, dat daar vlak onder den 
Merapi-top (2800 m), bij onze aankomst een t j è 1 è n g wegsprong. 

Als we de onderweg gepasseerde vegetatiebeelden samenvatten _moeten we 
ons voorstellen, dat in vroeger tijden de . Soek et gemengd Ioofbosch droeg. Hierin 
kwamen op daarvoor geëigende plaatsen tus-schen 1500 en 2500 m tjemara's voor 
(op steile plaatsen, bij · afstortingen -e. d.). ln -bet subalpiene kreupelhout bovén 2500 
m kwam hier en daar . Albizzia voor. Door optreden van brand ontstond in deze 
loofhoutzone een pionierbosch, dat in de lagere deelen overwegend uit tjemara en 
in de hoogere deelen overwegend uit Albizzia ging bestaan, zoodat er 4 gordels 
ontstonden. De brandvastheid danken d.eze beide boomsoorten aan hun bijzondere 
pionier-eigenschappen, hoofdzakelijk bestaande uit snelle overvloedige kieming na 
brand. Voor de nieuwe begroeiing g.old: "Wie het eerst komt, het eerst maalt". 

Buitenzorg. C. G.G.]. VAN STEENIS. 

Mededeelin~ van de Redactie. - De Redactie ziet zich voor het eerst sinds vele jaren 
genoodzaakt den lezers van ons tijdschrift voor te bereiden op . de mogelijkheid dat één of meer 
van de volgende afleveringen van De Tropische Natuur ge.c.ombineerd zullen moeten worden wegens 
gebrek aan copie. Dit euvel zal spoedig verholpen kunnen worden indien de vele bijdragen welke 
men in portefeuille heeft, spoorslags aan de J:{edactie worden toegezonden! 

Red. 


