Overdr. Pi. sysfc.

No. 1 0 8 7 1
Overdruk uit: 'Het Aquarium', 31 (9) : 2 1 2 - 2 1 4 (1961)
PROF. DR. H. C. D. DE WIT

Het genus Cryptocoryne

(16)

O. ferruginea
Engler,
Cm gomezii Schott
Cm grabowski
Engler
Opnieuw moet ik uw aandacht vestigen op een
tweetal Cryptocoryne-soorten, die zeer zeldzaam
schijnen te zijn en die toch beide bepaald de belangstelling verdienen en als aquariumplant wellicht een goede toekomst zouden kunnen hebben.
Cryptocoryne
ferruginea
Allereerst C. ferruginea, door E n g l e r in 1879
beschreven. Engler kreeg drie exemplaren onder
ogen, alle drie door Beccari in Serawak (N.Borneo) in de streek van Kutjing, in november
1865 ingezameld (fig. 1). D e planten stonden in
bloei. Sindsdien is geen nieuw materiaal bekend
geworden en we moeten ons dus haasten als we
binnen een eeuw na de ontdekking van deze
soort iets meer willen bestuderen aan nieuw
materiaal.
En dit lijkt me toch wel erg nuttig en aantrekkelijk. Niet alleen om de mooi gevormde, breed
hartvormige en spits toelopende blaadjes (4-6 cm
lang, 2-3 cm breed) maar ook om de uiterst merkwaardig gevormde bloeiwijze (fig. 2). Deze is
5-7 cm lang, langwerpig tonvormig en loopt uit
in een lange staart en schijnt zich niet of nauwelijks te openen (1, 2). Van een afzonderlijke ketel
is eigenlijk geen sprake. Het grote afsluitklepje
overdekt ± 40 minuscule helmknoppen (3) vrijwel geheel. De vruchtbeginsels zijn eveneens
klein, 5-6 in aantal, met duidelijke stijl en met
langwerpige kussenvormige stempels (4).
Bijzonder karakteristiek is ook nog de onderzijde
van de bladschijf, die ruig en grof kort behaard
is. De aanduiding 'ferruginea' wijst op een kleur
als ijzerroest en mogelijk was de kleur van de
beharing inderdaad roestbruin. De gedroogde
exemplaren doen vermoeden dat het levende blad
bleek of grijsachtig groen was, misschien met een
fijn gerimpelde bladrand.
Fig. 2. C. ferruginea Engler. 1. bloeiende plant
(x %); 2. spatha, ketel geopend (x 1); 3. helmknoppen (x 7); 4. vruchtbeginsel (x 7); 5. zaadknop (x 20); 6. onderzijde bladschijf (x 4).
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Beccari vermeldt op het inzameletiket niets
anders, behalve dan, zoals gezegd, dat de plant in
de streek van Kutjing ingezameld is (fig. 1).
Cryptocoryne
gomezii
Nog merkwaardiger en zo mogelijk nog 'zeldzamer' (of zijn deze soorten niet zó zeldzaam,
maar de inzamelaars zeldzaam of zijn de inzamelaars zeldzaam onoplettend? . . .) is Cryptocoryne
gomezii S c h o t t . Deze soort werd door een
zekere Gomez in 1828 in 'West Silhet' of 'Sylhet'
ingezameld en het schijnt wel dat daarna nimmer
meer een exemplaar is aangetroffen (fig. 4). Het
Fig. 3. Cryptocoryne gomezii Schott. 1. bloeiende plant (x ]/2); 2. ketel, geopend (x 3); 3. helmknop; 4. zaadknop; 5. reuklichaam (x 20).
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is wel heel jammer, dat deze hoogst interessante
soort zo weinig bekend is (fig. 3).
Allereerst valt de voor een Cryptocoryne uitzonderlijke vorm van de spatha op. Men zou kunnen zeggen, dat de vorm die eigen is aan verreweg de meeste Araceae hier ongeveer optreedt,
d.w.z. van een lange nauwe en gesloten 'buis' is
heel weinig te zien.
Verder bevindt zich boven de ketel een zeer
eigenaardige zwelling, die door haarachtige uitgroeisels ruig is (fig. 3, 2). Of de vorm van deze
zwelling geheel juist is getekend, laat zich niet
met zekerheid vaststellen, maar het droge, schaarse
materiaal is zo goed mogelijk onderzocht. Wat
heeft de aanwezigheid van dit wonderlijke uitgroeisel te betekenen? De reuklichamen zijn ook
al bijzonder van vorm (5); de vruchtbeginsels
staan veel vrijer van elkaar dan bij de overige
soorten het geval is en ze hebben een kleine ronde
stempel vrijwel horizontaal op de top, al weer
heel anders dan de allerwege aangetroffen zijdelingse stempel.
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En zo zijn er dus meer dan 130 jaren voorbij gegaan zonder dat iemand een gedroogde, laat staan
een levende, C. gomezii onder ogen gekregen
heeft. En zo kan een waterplantenliefhebber al
weinig anders doen dan, al nadenkend over die
vreemde knobbel in de spatha van C. gomezii, die
te vergelijken met de aanzwellingen in de spatha
van Lagenandra ovata (zie 'Het Aquarium' 29
(10), 1959, p. 225) en zich af te vragen of dat
misschien iets overeenkomstigs zou kunnen zijn.
Wie zorgt voor de import van een goede partij
C. gomezii, gedroogd als herbariummateriaal en
levend om in cultuur te nemen?
Ik heb in het bovenstaande over twee zeldzame
soorten gesproken; nu nog een enkel woord over
de derde soort in de titel van dit artikel: Cryptocoryne grabowskii E n g 1 e r.
Deze soort werd beschreven naar aanleiding van
een vondst door F. Grabowsky in Zuid-Borneo
(Doesson Timor; fig. 5). Slechts éénmaal werd de
plant ingezameld en dit materiaal ging in de laatste wereldoorlog verloren te Berlijn. Engler's beschrijving is bepaald onvoldoende om de soort
met zekerheid van verwante soorten te onderscheiden. Misschien is C. grabowskii in het geheel
geen zeldzaamheid maar identiek met C. purpurea. Een inzameling op de originele vindplaats
zou misschien wat meer zekerheid brengen. Thans
is de identiteit van C. grabowskii een onoplosbaar
probleem.

