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het genus Cryptocoryne

Cryptocoryne en Lagenandra (2de gedeelte)
Een andere soort Lagenandra ontving ik in 1957,
door tussenkomst van de heer Liet, Airfish, Amsterdam. Het was een fraaie plant, die bloem en
vrucht droeg en zeer veel kleiner was dan
L. ovata. Hier volgt de beschrijving (zie ook fig. 1).
Een stevige, sterk vertakte wortelstok draagt dikke
witte wortels en rozetten van vrij stijve, enigszins
leerachtige, langwerpige, 10—15 cm lange en tot
5 cm brede bladeren. Bladsteel stevig, met brede
schede. Bladschijf met lang toegespitste top en
afgeronde voet, de rand smal lichtgrijs gebiesd,
golvend.
Spatha rechtop, weinig gedraaid en stomp tot
sterk gedraaid en spits (vgl. fig. 1 a en 11), 5—7
cm lang, fluwelig glad en dof groen tot purper
van buiten, donker glanzend purper van binnen.
Meeldraden 5 0 - 1 0 0 (fig. 1 b, c, d. e). Vruchtbeginsels ± 40, in 4—5 spiralen, met 1—4 (fig. 1 k)
op de bodem ingeplante eitjes (fig. 1 m). Verzamelvrucht bolvormig (fig. 1 n), met 1 of 2 zaden per
hok (fig. 1 p). Zaad ribbelig (fig. 1 r).
Hier leverde de determinatie geen moeilijkheden
op: Lagenandra thwaitesii E n g 1 e r.
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Lagenandra thwaitesii Engl. Opname vervaardigd
in de Kas Laboratorium Plantemystematiek
en
-geografie, Wageningen. Juni 1958

Het kweken van L. thwaüesii E n g l e r levert
evenmin moeilijkheden op. De planten verliezen
weliswaar de fraaie witte bladrand enigermate
maar ze groeien goed en bloeien geregeld. Onder
water gaan de planten op den duur te gronde
maar voor paludaria zijn ze zeer aantrekkelijk en
het schijnt me, dat deze stevige rozetten in een
warm en vochtig terrarium eveneens waardevol
zullen zijn.
Wat nu het totaal der soorten Lagenandra aangaat,
laat zich op basis van onze huidige kennis het
volgende overzicht samenstellen.
L. insignis T r i m e n — Dunne, vlezige bladeren
op een zeer zware wortelstok. Bladschijf 15—30 cm
lang, 7—10 cm breed. Spatha niet gedraaid, 'ketel'
tot 5 cm lang, vlag 15—22 cm lang en tot lYi cm
breed, sterk geribd, met witte en purperen strepen,
'staart' 23^—33^ cm lang. Zonder twijfel een
prachtige plant maar nog volkomen onbekend in
cultuur. Slechts één enkele vindplaats is bekend:
rivieroevers in het Palewatu-bos, bij Pasdun Korale
op Ceylon.
L. koenigii ( S c h o t t ) T h w a i t e s — Van alle
bekende soorten te onderscheiden door de lange,
riemvormige, aan de voet en aan de top geleidelijk
zeer spits toelopende bladeren (40—50 cm lang en
\—Xy2 cm breed), zodat de bladsteel heel kort is.
Spatha van buiten glad, bleek-groen, smal.
Uitsluitend op Ceylon, in moerasbos in het vochtige
laagland; zeldzaam. Singhe Raja woud; Galpana;
Palewatu, Pasdun Korale; Morotuiva. Bloeitijd
januari—april.
L. lancifolia ( S c h o t t ) T h w a i t e s —Wat kleiner dan L. thwaüesii, de bladrand niet gegolfd
en niet licht gekleurd. Spatha van buiten zeer sterk
wrattig.
Uitsluitend op Ceylon, oevers van waterloopjes en
in natte grasvelden in het vochtige laagland. Veelvuldig aangetroffen. Ten onrechte geven Engler
(Pflanzenreich IV, 23 F, 1920, p. 231) en Hooker
(Fl. Ceylon 4, 1893, p. 348) als volksnaam 'Atiudayan' op. Deze naam slaat op Cryptocon/nesoorten. Ook menen Trimen en Hooker dat de
bladeren purper kunnen zijn; dit is denkelijk eveneens een vergissing.
Fig. 1. Lagenandra thwaüesii Engl,
a: bloeiende plant (*hi nat. grootte); h: lengte
doorsnede ketel (x 2'h); c: Q bloemen (x 3); d:
hehnknop (x 10); e: helmknop,
bovenaanzicht
(x 10); f: 9 bloemen, bovenaanzicht (x 2'h); g:
unichtbeginsel (x 15); k: vruchtbeginsel,
geopend
(x 15); m: eitje (x 30); n: vrucht (2/:s nat. grootte);
p: vrucht, doorsnede (x l'/i); r: zaad (x 2); s:
zaad, doorsnede (x 2); t: spitse bloeiwifze (2/s nat.
grootte).

L. meeboldii ( E n g l e r ) F i s c h e r — Bladschijf
tot 10 cm lang en bijna half zo breed, met afgeronde, soms uitgerande voet; bladsteel iets
langer. Spatha donker purper, smal, glad, tot 10 cm
lang. Een onvoldoend bekende soort, waarvan
dringend meer gegevens benodigd zijn.
Als vindplaatsen worden opgegeven: Agalhatti
(Mysore) op ± 1300 m zeehoogte en Zuid-Malabar,
Tuppanad, op ± 200 m zeehoogte.
L. ovata (L.) T h w a i t e s — voor een afbeelding
en beschrijving zie 'Het genus Cryptocoryne 5'.
Blad effen lichtgroen, bladschijf met spitse voet,
die als een randje boven op de bladsteel eindigt.
Spatha sterk gedraaid, van buiten met reeksen
grote, grove purperen wratten, 'staart' tot 5 cm
lang.
Overal in het kustgebied van W.-India te vinden,
dikwijls in grote groepen, in moerassen en langs
waterlopen, van zeehoogte tot 1300 m. Volksnaam: 'Karin-pola'.
L. toxicaria D a 1 z e 11 —Afmetingen wat geringer
dan de vorige soort; blad uiterlijk hetzelfde.
Spatha niet gedraaid, van buiten glad of iets
wrattig, 'staart' S-vormig, 9—15 cm lang.
Tot nu toe alleen gevonden in Travancore, op
± 300 m zeehoogte.
Over de waarde van Lagenandra-soorten als
ondergedoken aquariumplanten zijn onvoldoende
gegevens beschikbaar. Alles wijst er op dat ze zich
als de meeste Cryptocoryne's gedragen in dier
voege, dat bloei wel alleen te verwachten is bij
cultuur boven water. Ook schijnen ze, als ze voortdurend onder water blijven, langzaam of niet te
groeien. Ik herhaal evenwel, dat over de meeste
soorten nog geen enkel gegeven hierover bestaat.
Zeker is wel, dat deze hoogst interessante planten
in moerasaquariums of paludariums uitstekend
gedijen en gemakkelijk bloeien. Ik kan niet anders
doen dan de liefhebber op deze planten te wijzen
als waardevolle aanwinsten, en de importeurs de
hint geven eens een poging te doen de nog niet
ingevoerde soorten hierheen te halen.
Ik heb de bekende vindplaatsen in het overzicht
der soorten aangeduid. Natuurlijk zijn in andere
streken ook vondsten te doen en mogelijk wachten
er nog nieuwe soorten op ontdekking.
Dit overzicht van Lagenandra mag ik niet besluiten zonder te wijzen op de giftigheid van de
wortelstok van L. toxicaria. Deze schijnt zeer
gevaarlijk te kunnen zijn, indien het sap zou
worden ingeslikt. In hoeverre de andere delen der
plant gif bevatten, en of andere Lagenandra's ook
giftig zijn? Alweer een vraag waarop ik geen
antwoord weet.

