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21/57311. Calamus bacularis BECC.

Volksnamen. Mal. Serawak: Rotan tjempaka.

Niet-klimmende, 2 M. hooge bergrotan, gebruikt Voor wandel
stokken (Beeeari).

21/573 II. Calamus billitonensis BECC.

Volksnalllen. Mal. : Rotan ramit.

. Alithentiek, van Billiton ontvangen materiaal is een gladde, 5 mM.

otkke rotan met Ietlen ter lengte van ..ca 35 cM.' Het oppervlak is

gla~zend geelbrllln, het hart grallw. Zlj maakt den indrllk een goed

splrjtbare, taale bmelrotan te zijn, doch gegevens omtrent voorko

lTl en . gebnllk en wa~rde ontbreken, heholldens dat de hier klaarblijke

lrjk bedoelele soort m het TIJdschr. d. Ind. Mij v. N. & L. ell 19, hI. 120

worclt ~enoemel oneler ele rotans van Billiton, die tot bind en en bij
den hlllSbollw worden gebezigel.

In IIel Museum: Rotall.

21/573 II. Calamus boniensis BECC.

Volksnalllen. Boeg. : Tomani .

.Van deze soort; in Boni niet zeer algemeen, werd mij berieht, dat

Zlj zaowel voor plaatse.lrjk gebrllik als voor den lIitvoer gezacht

IS. De gladde stangen zljn 5 tot 8 mM. clik en ele lengte cler leden

bedraagt 15 a2~ eM. ~et oppervlak is stroo~eel, glimmend, ?verlangs

gegroefd; de Pit IS lreht. Zlj IS goed splrjtbaar en ZOli of onver

mengd, Of vermengel met rotan djarmasin (zie onder Cal. lejoeaulis)

worden lIitgevoerd. De Heer Kohlruseh deelele mij Illede, dat dit ver

m.oedelijk ele somtijds in groote hoeveelheid oneler de rotan roenti

aangetroffen rotan aj((r-soort is, die haar glaZllllrlaag niet 105

laat,' dwz. niet geroenti kan worden; zij wordt in de fabriek oneler

worpen aan een ehemische behandeling en is dan even bruikbaar als

de eehte, tamelijk 1100gwaardige roenti-soorten van Celebiis.

In Ilet Museum: Rotan. .

21/573 II. Calamus braehystachys BECC.

Volksnamen. W. Borneo: Rotan landak - Z. & O. Afd. v.

Born.: R. panggroenggroeng.
Van rotan landak ontving.het Museum van Pontianak zander bijzon

derheden een stang, ea 10 mM. dik, met sterk inspringende knoopen:

de lengte der leden bedraagt 20 a 25 eM. Het klevende oppervlak is

glimmend brllingeelmet zwarte ringen om d'e knoopen, het hart grauw

en poreus. Deze rotan is soepel, doeh minder gemakkelijk te splijten.

Ook van panggroenggroeng van de Z. & O. Afd. v. Borneo, dQor

Beecari met zekerheid gedetermineerd als C. braehystaehys(No. 2490),

l:Jezit het Museum sleehts een klein monster, beantwoordend aan de

volgende besehrijving : dikte ca 10 mM. met sterk inspringende knoo

!p,~, die eChter, niet ,zijn voorzien van, een zwarten ring; lengte der

Jeden ongevefr 20 eM. Het niet-klevende oppervlak is glimmend geel,

IClwarsJ ge·~tr~ept" het J1art grauw en dieht. !?eze rotan is soepel en

_:gj!n1ak~elij~ t~ sWlijtelJ, doch cIltiklelne, monster maakt, evenals he.t

·vor,ig~, f/l~t denitndruk van een waar,dev.olle rotansoort. .De Borsumlj

~1I't>en'lde 'p:al'lggf9j!nggrQ~,l)g ~~n!ltaaie. ~1ulgZ1l-melr@tal)" die eehte~,\(an

j!il'al\njMmasin rnie~"wordt u~tgl1\o\Q.ef<d. ) _ II. I ~ • 'I Ii '.<1


