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het genus
Cryptocoryne bullosa
Deze Cryptocoryne-soort is mij in levende toestand
niet bekend en het schijnt wel dat het een zeer
zeldzame plant is. Slechts twee maal werd hij ingezameld, de eerste maal door de Italiaanse botanicus, die ik al zo dikwijls noemde, O. B e c c a r i ,
die de soort als eerste in de Entabei Rivier, Rejang
district, in Sarawak vond (fig. 2). Dat was in 1867!
Vervolgens werd, omstreeks 1892, de soort opnieuw, niet ver vandaar, ingezameld door een
Engelse verzamelaar en er is nog een opgave, dat
te Bidi, nabij Loban Angin, de soort veelvuldig in
de rivier zou voorkomen. Hiervoor is evenwel geen
bewijsmateriaal.
Dit is alles. Wat jammer, dat we deze bijzondere
plant niet nader kunnen bestuderen en kweken.
Blijven die bladschijven ook bij cultuur in het
aquarium zo opvallend en decoratief diep gebobbeld (fig. 1; 1)? De bladeren van het bekend geworden materiaal zijn gedroogd bijna zwart en in
verse toestand denkelijk diep donkergroen, terwijl
de middennerf breed en zeer bleek getint is. De
kleine spatha is circa 4 cm lang en de korte brede
vlag loopt uit in een lange, gedraaide, spitse staart,
die denkelijk rechtop staat (fig. 1; 3).
Opvallend zijn ook de lange bladscheden en ...
laat u niet in de war brengen door vroegere beschrijvingen (E ng1 er!), die vermelden dat de
bladsteel 'wrattig' is. Inderdaad hebben de herbaFig. 2. Areaal van C. bullosa.
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riuni-exemplaren op vrijwel alle bladstelen vele
wrattige uitgroeisels (fig. 1; 8) maar het bleek mij,
dat dit kleine gevallen zijn, die dikwijls nog een
onvolgroeid insectje of larve bevatten. Een symbiose, een parasiet? Wie weet! De bladstelen kunnen echter ook gaaf en glad zijn.
Let ook nog even op dat curieuze puntige zaadje,
dat de afbeelding links boven toont (fig. 1; 7). Wat
zou het plezierig zijn als deze soort voor nader
onderzoek eens levend naar Europa werd gebracht.
Een beschrijving laat ik verder achterwege; de
tekening geeft voldoende de voornaamste kenmerken weer.
Misschien is het evenwel interessant eens te herhalen (in vertaling) wat de ontdekker van de soort
schreef over zijn vondst. Beccari bevond zich op
25 oktober 1867, op de Entabei Rivier in Sarawak
(zie fig. 2). Hij schreef:
'De morgen van de 25ste was verrukkelijk. Een
zachte, frisse wind voerde vleugen zoete geur van
de in het omringende bos bloeiende bomen toe. De
zon was, in weerwil van zijn tropische felheid,
nauwelijks in staat de dichte bladermassa's boven
ons hoofd met enkele van de dunste straaltjes te
doorboren en deze werden, weerkaatst door het
kristalheldere water van de rivier, tot dansende
flitsen, die nu en dan de groene tunnel, waardoor
we onze weg zochten, even verlichtten. Het heldere
water stroomde over een grintbed, dat hier en daar
sterk genoeg helde om een reeks kleine stroomversnellingen te doen ontstaan. Deze grintbodem was
over een grote afstand bedekt door een eigenaardige plant met purperachtige bladeren die allerlei
glansplekken vertoonden. Dit was een kleine
Aracea, Cryptocoryne bullosa Be Cc , die tot een
genus van planten behoort, waarvan de soorten
meest onder water voorkomen. De bladeren van
deze plant zijn hoogst merkwaardig. De bladschijf
is niet plat, maar gebobbeld beneden en met overeenkomstige bulten van boven, zoals bij sommige
vormen van de gewone kool'.
De naam 'bullosa', door Be c c a r i voorgesteld,
refereert naar dit hobbelige blad en werd door
E n g 1 e r overgenomen, toen hij in 1879 de soort
voor het eerst beschreef en van een geldige
naam voorzag: Cryptocoryne bullosa B e e c. ex
E n g 1 e r.
Fig, 1. Cryptocoryne bullosa Becc. ex Engler
1: habitus (x 3/4); 2. bloehuijze (gesloten; x Vh); 3: bloeiwijze (geopend; x Vh); 4: inhoud
van de ketel (x 6); 5: vrucht (x 3); 6: geopend vruchthokje, met zaden (x 6); 7: zaad (x 6);
8: deel van de bladsteel met z.g. 'wratten .

Cryptocoryne caudata
Onder Cryptocoryne-liefhebbers circuleerde enige
tijd geleden het gerucht, dat Cryptocoryne caudata geïmporteerd zou zijn en zelfs gebloeid zou
hebben. Dat bleek niet het geval te zijn. Men
verwarde deze soort met Cryptocoryne johorensis
E n g 1 e r, die weliswaar verwant is aan Cryptocoryne caudata N. E. B r o w n, maar zich onderscheidt door een veel fijner getande bladrand en
veel vlakkere bladschijf, die aan de voet veel wijder hartvormig is. De vlag van Cryptocoryne johorensis opent zich aan de mond van de buis wijd
en de buis is minstens dubbel tot drie maal zo
lang als die van Cryptocoryne caudata.
Nu moet ik erkennen, dat de mogelijkheid niet absoluut kan worden uitgesloten, dat deze verschilkenmerken bij onderzoek van vele exemplaren, wel
eens weinig stabiel zouden kunnen blijken te zijn.
Dat zou misschien leiden tot de opvatting dat de
in ieder geval nauw verwante Cryptocoryne johorensis, voorkomend op het Maleise Schiereiland,
als ondersoort van Cryptocoryne caudata, die alleen in Noord Borneo werd aangetroffen, zou moeten worden opgevat. Maar daar staat tegenover,
dat een grondige kennis van deze beide soorten
wel eens meer steun zou kunnen geven aan de
zienswijze, die ik voorlopig althans blijf volgen:
dat beide soorten weliswaar verwant, maar niet
identiek zijn. Hier is nu weer eens een onderzoek
te doen, waarbij de kweker van tropische waterplanten mooi zou kunnen helpen!
Cryptocoryne caudata werd slechts éénmaal ingezameld, door Burbidge in 1877. N. E. Brown, een
plantkundige die gedurende vele jaren aan het
wereldvermaarde Kew Herbarium in Engeland
verbonden was, beschreef Burbidge's vondst als
een nieuwe soort in 1880. Hij voeede er aan toe,
op grond van Burbidge's aantekeningen, dat de
soort in poelen, in schaduwrijk dicht bos gevonden
werd, nabij de Lawasrivier in N.W. Borneo (Fig.
3).
Burbidge deelde eveneens mede, dat sommige
planten los in het water dreven, andere groeiden
op ondiepe plekken waarbij de bladeren aan de
oppervlakte kwamen. Bloeien werd waargenomen
in de droge tijd als het water zeer ondiep is. Brown
trof slechts gesloten spatha's aan bij ingezamelde
planten maar, zo zegt hij, denkelijk zal de spatha
wel een weinig opengaan. Dat is best mogelijk.

Fig. 3. Cryptocoryne caudata N. E. Brown.
I: habitus (x 3/4);; 2: spatha (x 3/4);
3: ketel (x 3); 4: meeldraden (x 15); 5:
meeldraad (x 45); 6: meeldraad, van hoven
(x 45); 7: vrucht (x V/2); 8: lengtedoorsnede vrucht (x VA); 9: zaad (x 3); 10:
kiemend zaad, zaadhuid verwijderd (x 3).

We weten er nog precies evenveel van als N. E.
Brown, nu bijna tachtig jaar geleden, en het is
waarlijk niet al te veel.
Of de spatha werkelijk open gaat? Het is, zoals
gezegd, mogelijk. Maar de ingezamelde planten —
een maal ingezameld! —bevatten of rijpe vruchten
en zaden die reeds kiemen (fig. 3; 7, 8, 9, 10) ôf
gesloten spatha's. Er zijn meer dan een half dozijn
exemplaren verzameld. Zou het slechts toeval zijn,
dat er geen enkele geopende spatha onder schuilt,
of heeft de zaadvorming plaats zonder dat de
spatha daarbij behoeft open te gaan? Zonder bestuiving dus? Zouden die eigenaardige meeldraden daar ook op wijzen, die nog nauwelijks een
aanwijzing vertonen van het befaamde 'tuitje', dat
bij andere soorten de stuifmeeldruppel laat ontsnappen (fig. 3; 5 en 6)? Of zijn het slechts onrijpe meeldraden, die pas later het tuitje tot ontwikkeling laten komen? Ik ben geneigd te veronderstellen, dat inderdaad de spatha nimmer open
gaat. Wat zal die geluksvogel van een aquariumliefhebber in spanning zitten, als hij eens als eerste de hand zal hebben gelegd op levende Cn/ptocoryne caudata en de bloeiwijze verschijnt! Gaat
hij open of niet? En wat zal diezelfde geluksvogel
trots op zijn prachtige plant kunnen zijn, als het
hem gelukt zo'n exemplaar te kweken, met de
diep en regelmatig gebobbelde bladeren, die de
figuur zo mooi toont (fig. 3; 1). En laat ik er dan
meteen maar bij vertellen, dat het mooiste en
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grootste exemplaar nog niet eens is nagetekend, de
bladeren kunnen tot 15 cm lange bladstelen hebben, de bladschijf 7 cm lang en 5 cm breed worden en de (gesloten!) spatha, inclusief die enorme
dunne staart, tot 20 cm lang. Het is om te watertanden!

