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Reeds vroeger heb ik gewezen op de grote
steun, die ik bij mijn Cryptocoryne-onderzoek
heb gevonden door het bestaan van de collectie
nagelaten tekeningen, die onder leiding van
S c h o t t werden vervaardigd en die nog steeds
te Wenen worden bewaard. De identiteit van
C. huegelii, die uit de bestaande beschrijvingen
heel moeilijk te begrijpen was, werd hierdoor

buitengewoon vergemakkelijkt.
Het exemplaar, waar S c h o t t zijn eerste beschrijving (1855) op baseerde, moet eveneens
te Wenen in het Herbarium van het Museum
voor Natuurlijke Historie bewaard zijn geweest, maar ik constateerde dat dit thans niet
meer aanwezig is. H o o k e r , die de soort beschrijven wilde in het kader van zijn Flora of

Cryptocoryne huegelii
Schott
1. habitus, bloeiend
(x '/4);
?.. spatha (x >/%);
,'!. doorsnede ketel (x 1);
4. vruchtbeginsel (x 3);
5. eitje (x 12);
C. meeldraden (x 3).

Cryptocoryne johorensis E n g 1 e r
1. habitas (x '/»); 2. vlag en keel (x S/4); 3. ketel (x 3); 4. vruchtbeginsel
(x 9); 5. doorsnede
vruchtbeginsel (x 9); 6. eitje (x 30); 7. top van de spadix (x T/o); 8. meeldraden (x 30); 9. meeldraden,
bovenaanzicht (x 30).

British India (1893), zegt dat hij geen exemplaar te zien heeft gekregen. Engler heeft het
Weense exemplaar (1879, 1920) wèl gezien. Ik
trof evenwel in het herbarium te München een
duplicaat aan van het oorspronkelijke exemplaar, dat Baron de Hügel in India heeft ingezameld en met behulp hiervan en van Schott's
tekening (Ie. Herb. Palat. Vindob. 1775) vervaardigde Mej. Zewald in het Laboratorium
voor Plantensystematiek en -geografie te Wageningen de hierbij gepubliceerde tekening.
Al dadelijk valt op dat deze zeer forse plant
overeenkomst met C. spiralis F i s c h e r toont
en het lijdt dan ook geen twijfel of beide
soorten zijn nauw verwant. Ik hoop t.z.t. in dit
tijdschrift een afbeelding en beschrijving van
C. spiralis te kunnen publiceren en bij die gelegenheid denk ik nog nader op deze verwantschap in te gaan. Voor het ogenblik wijs ik
slechts op de verschillen: C. spiralis is een kleinere plant met naar verhouding zeer veel
smallere bladeren. De ketel is breder en korter
terwijl een ovarium 4 - 5 eitjes bevat en het
aantal meeldraden beloopt ± 40. Cryptocoryne
huegelii daarentegen heeft + 15 eitjes in een
vruchtbeginsel en het aantal meeldraden is 3 à
4 maal zo hoog.
Dit is alles wat van C. huegelii vermeld kan
worden. Een nadere groeiplaats (India orientalis!) is niet bekend en het schijnt, dat de
soort na die eerste ontdekking nimmer meer
gevonden is.

Cryptocoryne

johorensis E n g l e r

In de jaren 1956 - 1958 heeft C. johorensis
sterk de aandacht der aquariumplantenliefhebbers getrokken. Het gelukte in Djakarta aan de
uitmuntende waterplantenkenner Thung Kim
Tek planten tot bloei te brengen en in Europa
slaagde Blass in München er eveneens meermalen in C. johorensis bloeiend te kweken. Ik
moet bekennen, dat mij weinig successen van
Nederlandse kwekers ter ore gekomen zijn en
zelf heb ik nimmer een plant tot bloei kunnen
brengen. Het wil mij toeschijnen dat C. johorensis vrij hoge eisen stelt, maar dat, wanneer
ontdekt zal worden waar het schort (lichthoeveelheid?), deze soort een der allermooiste
Cryptocoryne's zal blijken te zijn.
Een plant in volle bloei, met zijn helder groe-

ne, stevige bladeren, diep wijnrode spatha, die
een stijf rechtopstaande punt van meer dan
15 cm omhoog priemt, maakt een diepe indruk.
Een korte beschrijving van C. johorensis mag
hier volgen:
Bladschijf eirond, puntig, met fijn gekartelde
rand, voet diep hartvormig, in het bijzonder
het jonge blad vaak gebobbeld, 5,5 - 7,5 (10)
cm lang, 4 - 5,5 cm breed, op een stevige bladsteel, die 5 - 7 (12) cm lang wordt, aan de bovenzijde afgeplat en aan de voet met een duidelijke bladschede voorzien is.
Buis 8 - 9 cm lang met inbegrip van de bijna
2 cm lange, geleidelijk verbrede ketel. Vlag
aan de basis vlak (open keel), aan de boven
(binnen)-zijde fijn gerimpeld tot fijn wrattig,
donker purper, breed eirond, 2 cm breed, 3,5
cm lang, zich snel vernauwend tot een 15 cm
lange priemvormige, van binnen licht purperen,
recht omhoog stekende 'staart'. Buis vrijwel
wit, vlag ook aan de buitenzijde soms diep
wijnrood; smalle kraag. Klep vliezig, 4 mm
lang, cirkelvormig. Zeven vruchtbeginsels, met
smalle stempel, op de bovenrand gegroefd.
Meeldraden klein, 30 - 40.
C. johorensis wordt op het Maleise schiereiland
gevonden in de streek van Johore Bahru (Gunong Pulai), waar Ridley de plant ontdekte.
Hij meende te doen te hebben met C. pontederiifolia, maar het is buiten kijf dat die soort —
al kennen we die nog steeds hoogst onvoldoende — verschillend is. In de populaire aquariumliteratuur verscheen ook nog al eens de
naam C. caudata, maar een vergelijking met de
reeds vroeger in 'Het Aquarium' gepubliceerde
gegevens laat zien, dat ook die soort, hoewel
nauw verwant, toch als een andere goed onderscheiden soort moet worden beschouwd. C. caudata verschilt door sterker hobbelig blad en
dieper gekartelde bladrand; de voet der bladschijf is hartvormig met smalle insnijding (die
van C. johorensis met brede insnijding).
De spatha van C. johorensis opent zich wijd,
die van C. caudata hoogstens tot een smalle
spleet. De stempel van C. johorensis is breder
en van boven duidelijk uitgerand, maar de
kleine smalle stempel van C. caudata wordt
steeds spitser naar de bovenrand.
Niet-bloeiende planten van C. johorensis worden gemakkelijk met C. longicauda verward.
Men lette echter op de gekartelde bladrand.

