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VOORBERICHT
BIJ DE UITGAVE VAN HET

DERDE DEEL, EERSTE STUK

Bij de bewerking van dit stuk heb ik mij hoofdzakelyk

bepaald tot het verzamelen en rangschikken van de bekende

gegevens. De geslaehtsbeschrijvingen zijn meereudeels over-

genomen, zooals zij in de litteratuur voorkomen. Slechts

hier en daar heb ik er kleine wijzigingen in gebracht, naar

aanleiding van onderzoek aan materiaal in 'sLands Planten-

tuin. Een nieuw geslacht, nl. Strophioblachia BoerL,

uit de familie der Euphorbiaceae, wordt hier voor het eerst

beschreven. Evenals in de beide vorige stukken heb ik elke

familie doen volgen door de lijst en de synoniemie der

Nederlandsch Indische soorten. Meestal zijn deze lijsten aan

de litteratuur ontleend. Bij het geslacht Artocarpus be-

rusten zij op niet gepubliceerde aanteekeningen, door mij

gemaakt in 's Rijks Herbarium. In dat geslacht heb ik ook

een tabel gegeven tot determinatie der soorten.

Ofschoon men, naar het mij voorkomt, door het in dit

werk gevolgde stelsel van Bentham en Hooker een zeer

goed overzicht kan krijgen van de families der Dicoty-

ledones, heeft de onderscheiding van Dialypetalae,

Gamopetalae en Monochlamydeae — dus van

D i c o t y 1 e d o n e s met vrye, met vergroeide en zonder
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bloembladen — voor de determinatie een bezwaar in het

feit, dat in elke groep geslachten voorkomen, die niet vol-
M

komen aan het kenmerk der groep voldoen. Dit geldt vooral

voor de Dialypetalae en Mono chlamyd eae. Bij de

eerste vindt men vaak geslachten zonder bloembladen, bij

de tweede komen, ofschoon zeldzamer, ook geslachten met

bloembladen voor. Dit bezwaar heb ik trachten te verhel-

pen door de toevoeging van het Hoofdstuk : Over de moei-

lijkheden der onderscheiding van M o n o c h 1 a m y d e a e en

Dialypetalae. Men vindt daarin vooreerst de lijsten

der Dialypetalae zonder bloembladen en der Mono-
chlamydeae m^i bloembladen, elk vergezeld van de ken-

merken, waardoor zij zich van de andere groep onderschei-

den, en ten tweede een Overzicht van Engler's Reeksen

der Archichlamydeae, waarin de twee groepen ge-

mengd voorkomen. Het komt mij voor dat het, in die

gevallen waarin het gebruik der aan Bentham en Hooker

ontleende Overzichten der families moeilijkheden mocht

opleveren, door deze lijsten steeds mogelijk zal zijn tot de

bepaling van de familie en vervolgens van het geslacht

eener willekeurige plant uit een der beide groepen te

geraken.

BüITENZORG, J. e. BOERLACtE.
17 Juni 1899.



OVERZICHT DER FAMILIES.

AFDEELING A. ANGIOSPERMAE. (Bedektzadigen.)

Classe I. DICOTYLEDONES. (Tweezaadiobbigen)

Subclasse 3. MONOCHLAMYDEAE. (Met een bloemdek.)

Bloemdek enkelvoudig; lobben of segmenten in één of

twee rijen, aan elkander gelijkj meestal kelkachtig, soms zeer

klein of gebeel ontbrekend. Yruchtbladen één of meer, vrij

of vergroeid.

Series 1. CDBVJEMBBYEAE.
(Gekromd kiemigen.)

Kiemwit meestal meelachtig; kiem gekromd, excentrisch,

zgdelingsch of peripherisch, zelden nagenoeg recht en dan

bijna in het midden gelegen, smal. Gewoonlijk 1 eitje in elk

yruchtblad, zelden (bij eenige geslachten der Amarantaceae)

eenige weinige, opgericht in het midden van het hokje-

Bloemen tweeslachtig, zelden gemengd- of eenslachtig. Bloem-

bladen hoogst zelden aanwezig.. Meeldraden in hetzelfde

aantal als de deelen van het bloemdek of minder, zelden

meer.

cm. Nyctaginaceae. Bloemdekbasis blijvend, de vrucht

nauw omsluitend en vaak hieraan vastgehecht. Meeldraden

hypogynisch. Één vruchtblad, met enkelvoudigen stempel.

Kiemworteltje naar onderen gericht of neerdalend. Kruiden

of heesters of boomen.

CIY. Amarantaceae. Bloemdek droog en niet kruidach-

tig, aan de basis omgeven door één schutblad en twee schut-
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blaadjes, Meeldraden hypogynisch of perigynisch inet aan de

basis vergroeide helmdraden. Eierstok 1-hokkig; stijl enkel-

voudig of 2— 3-spletig. Vrucht vliezig, niet of onregelmatig

openbarstend of van boven dekselvormig loslatend. Kruiden

of halfheesters met tegenoverstaande of afwisselende, niet
V

met steunblaadjes voorziene bladeren.

CV. Chenopodiaceae. Bloemdeklobben of -segmenten vlie-

zig of kruidachtig. Meeldraden hypogynisch of perigynisch

tegenover de bloemdekslippen ; helmdraden meestal vrij.

Eierstok l-hokki<>;, met 1 eitje; stijl enkelvoudig of 2—3-
lobbig of 2—5 stijlen. Vrucht vliezig, niet openbarstend.

Kruiden of heesters zonder steunblaadjes,

CVI. Polygonaceae '). Bloemdek kruidachtig, yliezig of

gekleurd, zelden aan de basis met den eierstok vergroeid,

Meeldraden perigynisch tegenover de bloemdekslippen. Eier-

stok 1-hokkig, met 1 eitje, met 2—3 stijlen of stijltakken.

Kiemworteltje naar boven gericht of opstijgend. Kruiden,

heesters of boomon. Bladeren afwisselend met tot een den
stengel omgevend kokertje verbonden, blijvende of afvallende

en een dwarsen ring achterlatende steunblaadjes of zelden

tegenovergesteld en door een dwarse lijn vereenigd.

^) Tusschen de Chenopodiaceae en de Polygonaceae staan de Phy-
tolaccaceae, die van beide afwijken door de met de bloemdekslippen
afwisselende of talrijke meeldraden en meestal door het bezit van meer-
dere iii een kring geplaatste, vrije of verbonden stampers, elk met één
eitje en een enkelvoudigen stijl. Hiervan zijn nog geen geslachten in

NederlanJsch Indië aangetroffen. Evenwel zou het geslacht Phyto-
lacca L,, waarvan ééne soort Ph. acinosa Roa:h, in Engelsch ludië,

Chma en Japan voorkomt en wegens de als groente dienende blade-

ren vaak wordt gekweekt, ook hier knnnen gevonden worden. Het
is kenbaar aan de eindelingsche trossen, de talrijke meeldraden en
de 5—10 stampers, waarvan de laatste bij rijpheid in vleezige donker-
gekleurde bess'ïn veranderen.
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/

Series II. MUIiTIOVlJJLATAE AQÜATICAE.
r

(Veeleiige water planteu.)

Ondergedoken kruiden. Eierstok uit meerdere vruchtbladen

gevormd. Talrijke eitjes in elk hokje of aan elke zaadlijst.

CVII. Podostemonaceae, Kruiden, met vlak uitgespreide

of draadvormige stengels, in stroomend water onder den

waterspiegel op rotsen vastgehecht. Bladeren op het loof

der algen of de bladeren der loofraossen gelijkend. Eierstok

bovenstandig met 2— 3 hokjes, elk met talrijke eitjes. Bloem-
dek klein, dun of ontbrekend.

Series UI. MlJIiTlOTlJIiATAE TKBBEISTBES.
(Veeleiige landplanten.)

Landbewotiende kruiden of heesters. Eierstok uit meerdere

vruchtbladen gevormd. Talrijke eitjes in elk hokje of aan

elke zaadlijst.

CVIII, Nepenthaceae. Klimmende heesters of halfhees-

tors, met afwisselende bladeren, die eindigen in een rank aan

welks top een beker hangt. Bloemen tweehuizig. Eierstok

bovenstandig. Kiem wit vleezig.

CIX. Cytinaceae. Parasitische, vleezige, bladlooze of met

schubben bezette kruiden. Eierstok onderstandig of half

onderstandig. Kiemwit ontbrekend.

CX. Aristolochiaceae. Kruiden, zelden heesters, soms

klimmend. Bladeren zonder ranken. Bloemen tweeslachtig.

Eierstok onderstandig. Kiemwit vleezig.

Series IV. JUICBKMBBTIBAI:.

(K 1 e i n k i e m i g e n.)

Meerdere vruchtbladen tot één eierstok verbonden, één

vruchtblad of vrije vruchtbladen. Één eitje in elk vruchtblad,

zelden 2 of eenige weinige. Kiemwit overvloedig, vleezig of
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(bij de Piperaceae) melig. Kiem zeer klein, zeer zelden (bij

eeuige Monimiaceae) grooter '),

f Eierstok uit meerdere vruchtbladen samengesteld, met 2—

5

slempels. Kieniworteltje naar boven gericht.

CXI. Piperaceae. Eierstok bovenstandig 1 -bokkig, met 1

eitje of (niet bij de geslachten van Nederlandsch Indië) door

het binnentreden der zaadlijsten meer of minder volkomen
3—4-hokkig en met weinige eitjes. Kruiden, heesters of

boomeu, meestal met afwisselende bladeren. Bloemen meestal
klein, in aren of zelden in trossen, tweeslachtig of zelden

e'énslaehtig. Bloemdek zelden ontbrekend.

1 1 Eén of meerdere vrije stampers, elk uit één vruchlblad

samengesteld, met één eitje en één onverdeelden, meestal

scheven stempel. KiemworteUje meestal naar beneden,
zelden naar boven gericht.

A. Meeldraden \ of 3~cc
,

geheel of alleen door de helm-
draden met elkander vergroeid. Één stamper. Bloemen
éénslachtig. KiemworteUje naar beneden gericht.

CXTT. Chlorauthaceae. Bloemdek ontbrekend of met den
eierstok vergroeid. Één tweehokkige helmknop, al of niet
vergezeld van twee e'énhokkige zijdelingsche helmknoppen.
Eierstok onderstandig of naakt; eitje hangend, orthotroop.
KiemworteUje naar beneden gericht. Overblijvende planten
of heesters of (niet bij het geslacht van Nederlandsch Indië)
boomei). Bladeren tegenovergesteld en (bij het geslacht van
Nederlandsch Indië), raet den stengel geleed.

CXIII. Myristicaceae. Bloemdek kelkachtig, 3-lobbig, zel-

)
De in ons Overzicht der Hoofdgroepen (Deel I, p. xxxi) voor-

komende opgave, dat bij ee.iige Monimiaceae de kiem grooter en
buiten het kiemwit is gelegen, had betrekking op het Atnerikaanscho
geslacht Peumus Pers. en het Australische geslacht Hedycarya
Forst. Bij beiden moet echter de kiem binnen het kiemwit besloten
zijn. In het na dien tijd ontdekte geslacht Scyphostegia Stapf is

de kiem ook langer dan de helft van het kiemwit, doch asstandig.
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den 2- of 4-lobbig. Meeldraden 3— oo , met tot eene zuil

vergroeide helmdraden. Eierstok bovenstandig; eitje opge-

richt, anatroop./Boomen. Bladeren afwisselend.

B. Meeldraden 4— cc
, vrij, ^Stampers meestal talrijk. Bloemen

één of tweeslachtig. Kiemworteltje naar heneden of naar
boven gericht.

CXIV. Monimiaceae, Bloemdek kelkachtig, voor bet groot-

ste gedeelte met den hollen bloembodem vergroeid en met
smallen in 2— oo lobben of tanden splijtende of door een

kleine opening doorboorden zoom. Booraen of heesters met
tegenoverstaande of afwisselende bladeren.

Series V. DAPHNAIiES.

Eierstok uit één vruchtblad bestaande, zelden uit meerdere

en dan 2—4-hokkig; in den eierstok of in elk hokje één

eitje of 2 naast elkander, zelden eenige weinige paren boven

elkander. Boomen of heesters, zelden kruiden. Bloemen

meestal tweeslacHtig. Bloemdek volkomen, meestal kelkach-

tig; lobben in 1 of 2 rijen. Meeldraden perigynisch, in het-

zelfde aantal als de bloemdekdeelen of in het dubbele, zel-

den in geringer aantal.

Helniknoppen 2

—

i-kohkig, met naar boven opslaande kleppent
openspringend,

CXV. Lauraceae. Bloemdeklobben 6 of 4, in 2 rijen.

Meeldraden tegenover de bloemdeklobben, in 2— 4 rijen,

waarvan niet zelden een of meerdere onvolkomen helmknop-

pen hebben. Eierstok 1-hokkig, met één hangend eitje. Kiem-

worteltje naar boven gericht.

f f Helmknoppen i-hokkig^ met langsspleten openspringend,

CXVL Proteaceae. Bloemdeklobben 4, in den knop kleps-

wijzo aaneensluitend. Meeldraden evenveel, tegenover de

bloemdekdeelen. Eierstok 1-hokkig, of (bij de beide geslach-

ten van Nederlandsch Indië) met 2 eitjes naast elkander,

óf met 1 eitje of zelden met eenige weinige paren boven

elkander. Kiemworteltje zijdelingsch of naar beneden gericht.
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CXVII. Thymelaeaceae. Bloemdeklobben 4—5, in den

knop dakpanswijze dekkeud. Meeldraden in hetzelfde aantal

als de bloemdeklobben en tegenover deze of ia het dubbele,

zelden in het driedubbele aantal. Eierstok 1— 2-hokkig;

eitjes in elk hokje ééuj hangend. Kiemworteltje naar boven

gericht.

CXVIII. Ëlaeag^naceae, Bloenidek boven den eierstok

samengetrokken, met blijvende basis en afvalleuden i-^ zel-

den 2-lobbigen zoom. Meeldraden 8, met de bloemdeklobben

afwisselend en tegenover deze of (bij het geslacht van Neder-

landsch Indië) 4, met de bloemdeklobben afwisselend. Eier-

stok 1-hokkig, met 1 opgericht eitje. Kiemworteltje naar

beneden gericht.

Series VL ACHIiAMTDOSPOBAE
(Zaadhuidloozen,)

Eierstok 1-hokkig, met 1— 3 eitjes, bokjes en eitjes vóór

den bloei niet of ter nauwernood waar te -nemen. Kiemwit

zonder zaadhuid, vrij of met de wanden van den eierstok

rergroeid. Bloemdek meestal volkomen, kelk- of bloerakroon-

achtig of uit twee meer of minder duidelijke kransen be-

staande.

CXIX. Loranthaceae. Heesters of halfheesters, meestal

parasitisch op boomen. Eierstok onderstandig ; eitje na deu

bloei opgericht. Kiemworteltje naar boven gericht.

CXX, Sautalaceae. Boomen, heesters of zelden kruiden,

zelden parasitisch levend. Eierstok onderstandig, zelden bo-

venstandig; eitjes 2—3, zelden 4—5, van af den top eener

centrale vrije en opgerichte zaadlijst neerhangend, of één

van de basis der eierstokhoke opgericht eitje. Kiemworteltje

naar boven gericht,

CXXI. Balanophoraeeae. Yleezige, beschubde, bladlooze

kruiden; parasitisch levende op de wortels van boomen.
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Series YII. UUriSSXUAIiES.

Bloemen steeds éénslachtig (uitgezonderd eenige gemengd-

slachtige ürticaceae). Eierstok uit meerdere of uit één

vruchtblad bestaande ; 1 eitje in den eierstok of in elk hokje,

of 2 naast elkander. Kiemwit oyervloedig, vleezig, dun of

ontbrekend. Kiem weinig korter dan het kiemwit of het

geheele zaad vullend. Boomen of heesters of (bij eenige

Euphorbiaceae en ürticaceae) kruiden. Steunblaadjes zijn

meestal aanwezig, Bloemdek kelkachtig of klein en ontbre-

kend, bij eenige Euphorbiaceae in twee kransen, waarvan

de een kelkachtig, de andere bloembladachtig. Stijlen even-

veel als vruchtbladen, niet zelden 2-deelig.

CXXIL Euphorbiaceae. Bloeiwijze, bloemdek en meel-

dradea zeer verschillend. Eierstok 2— 3-, zeldzamer oo-hok-

kig, zelden 1-hokkig. Vrucht meestal in 2-kIeppige kluisjes

uiteenvallend, soms niet openbarstend en vleezig of droog.

Kiemwit meestal overvloedig en vleezig, soms dun of ont-

brekend. Kiemworteltje altijd naar boven gericht.

CXXIIL ürticaceae. Mannelijke bloeiwijze in bijschermen,

hoofdjes vaak op katjes gelijkend. Bloemdek der mannelijke

bloem niet met het schutblad vergroeid. Meeldraden even-

veel als bloeradeklobben en tegenover deze of door misluk-

king minder, zelden meer. Eierstok 1-hokkig, met 1 eitje.

Kiemwit dun of ontbrekend, zelden overvloedig en vleezig.

Kiemworteltje naar boven gericht.

CXXIV. Juglandaceae. Mannelijke bloeiwijze op een

katje gelijkend. Bloemdek met het schutblad vergroeid of

ontbrekend. Meeldraden qo , op het schutblad bevestigd. Eier-

stok 1-hokkig, met 1 eitje. Zaad aan de basis 2—4-lobbig.

Kiemwit ontbrekend. Kiemworteltje naar boven gericht. Bla-

deren gevind.

CXXV. Myricaceae. Mannelijke bloemen in aren, min of

meer op katjes gelijkend. Bloemdek ontbrekend. Meeldraden
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2— 00, op de basis van het schutblad bevestigd. Eierstok
1 -bokkig met één eitje. Zaad gaaf. Kiemwit ontbrekend.

Kiemworteltje naar boven gericht. Bladeren enkelvoudig-

CXXVI. Cupuliferae. Mannelijke bloeiwijze, vaak op

katjes gelijkend. Bloemdek klein of ontbrekend. Meel^raden
verschillend. Eierstok onderstandig of naakt, 2—3-, zelden
4—6-hokkig; in elk hokje 2 eitjes. Kiemwit ontbrekend.
Kiemworteltje naar boven gericht. Bladeren enkelvoudig.

Series VIII. OBDIKfEiS AK09IAL.I

(Afwy kende families.)

Miu of meer verwant aan de Unisexuales, doch zich noch
onder elkander, noch aan eenige audere groep goed aanslui-

tend. Bloemen meestal éénslachtig *).

CXXVII. Salicaceae. Bloemen in éénslachtige katjes.

Bloemdek (of schijf) vertegenwoordigd door kliervormige
schubjes of napvormig. Meeldraden 2— qo . Eierstok 1 -bok-
kig; zaadhjsten 2—4 met oo eitjes. Doosvrucht met 2—4
kleppen. Zaden zeer klein, door lange haren omgeven.
Kiemwit ontbrekend. Kiemworteltje naar boven gericht.
Boomen of heesters.

XX ^III. Ceratophyllaceae. Bloemen éénslachtig, oksel-
standig. Bloemdek min of meer vliezig, oo -deelig. Meeldra-
den co. Eierstok 1-hokkig, met 1 eitje. Noot meestal met
2—4 doorns. Kiemwit ontbrekend. Kiemworteltje naar onde-
ren gericht; pluimpje reeds in het zaad veelbladig. Onder-
gedompelde waterplanten, met in kransen staande, vorkswijze
vertakte bladeren.

'
)
Wij plaatsen in deze groep ook de familie der Casuarinaceae, die

door Bentham en Hooker tot de vorige was gebracht. Meer dan
eenige andere wijkt zij echter af van de overige families der Uni-
sexuales,
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CXXIX. Casuarinaceae. Mannelijke bloemen in aren.

Bloemdeksegmenten 1—2, zeer klein. Meeldraad 1. Eierstok

1 -bokkig, met 2 eitjes, waarvan één regelmatig mislukt.

Zaad zonder kiemwit. Kiemworteltje naar boven gericht.

Gelede takken zoüder bladeren, doch met in kransen van

4— 00 staande schubben aan de geledingen der takken.



OVER DE MOEILIJKHEDEN DER ONDERSCHEIDING

VAN

MONOCHLAMYDEAE EN DIALYPETALAE.

De verdeeliüg der Aügiospermae in Dialypetalae^ Gamope-
talae en Monochlamydeae zou een gemakkelijkeu weg tot

determinatie opleveren, zoo bij elk geslacht het hoofdkenmerk
der groep, waartoe het behoort — een kelk rnet losbladige

bloemkroon, een kelk met vergroeidbladige bloemkroon of

geen tegenstelling van kelk en bloemkroon — ook altijd

voorkwam. Dit is echter geenszins het geval. Bij de Dialy-

petalaQ treffen wij niet zelden een vergroeidbladige bloem-

kroon aan en zeer dikwijls ontbreekt er de bloemkroon ge-

heel. Aan den anderen kant vindt men ook bij de Mono-
chlamydeae vele geslachten, die een dubbel bloemdek hebben,

waarvan de binnenste krans gekleurd is en nu eens losbladig,

dan weder vergroeidbladig kan zijn. Het laatste komt slechts

voor bij sommige Loranthaceae^ die door hun parasitische

levenswijze en den onontwikkelden eierstok gemakkelijk te

herkennen zijn. Eene verwarring der Monochlamydeae met
de Gamopetalae zal dus niet dikwijls voorkomen. De onder-

scheiding der Monochlamydeae van de Dialypetalae kan

echter dikwijls moeilijkheden opleveren.

Bij de Monochlamydeae zullen deze het meest voorkomen
bij de vormenrijke familie der Eiiphorbiaceae, waar niet zel-

den bloembladen worden aangetroffen evenals bij de typische

Dialypetalae in alle opzichten verschillend van de kelkbladen.
De constante eenslachtigheid der bloemen, de gewoonlijk
door een kap bedekte anatrope eitjes, waar de zaadnerf —
behalve bij Sarcococca — buikstandig en het poortje naar
boven gericht is, kunnen ons dan tot aanwijzing der familie
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dienen. Het laatste kenmerk vooral, de aard der eitjes,

sclieidt de Euphorhiaceae yan de Sapindaceae^ waar eenslach-

tige bloemen vaak voorkomen en de bloembladen dikwijls

ontbreken. Bij tweehuizige soorten, waarvan alleen manne-
lijke bloemen bekend zijn, wordt de onderscheiding moeilijk,

omdat ook bij Sapindaceae tweehuizigheid niet zeldzaam is.

Evenwel kunnen in dat geval de bladeren ons meestal op

den weg brengen, daar deze bij de Sapindaceae zelden enkel-

voudig en veelal gevind zijn, bij de Eiiphorhiaceae zelden

samengesteld en nooit gevind zijn en bij de enkelvoudige

bladeren dikwijls klieren aan den top van den bladsteel

worden aangetroffen.

Ten einde overigens verwarring van de beide groepen

zooveel mogelijk te voorkomen, geven wij hierbij eene lijst

der geslachten van de Dialypetalae, waar de bloembladen

ontbreken, met de kenmerken, waardoor zij verschillen van

de Monochlamydeae. Eindelijk laten wij volgen een over-

zicht der verdeeling van de Archichlamydeae, de groep in

het stelsel van Engler, waarin de Dialypetalae en de Mono-
chlamydeae vermengd voorkomen, met de kenmerken, waar-

door men in elke reeks de tot de beide groepen behoorende

families kan onderscheiden.

A. FAMILIES EN GESLACHTEN ') DER DIALYPE-
TALAE, WAAR DE BLOEMBLADEN ONTBREKEN
EN HUNNE VERSCHILLEN MET DE MONO-

CHLAMYDEAE.

I. Ranunculaceae (Naravelia *)^ Clematis^ Anemone^

ThaUctrum).

Vrije, niet zooals bij de Monimiaceae in den hollen bloem-

bodem weggedoken vruchtbladen.

^) Bij de met een * geteekende geslachten hebbon eenige soorten

bloembladen, andere niet.

2) De organen, welke door Bentham en Hooker als bloembladen
werden opgevat, worden door latere schrijvers niet geheel ten on-

rechte voor steriele meeld raden gehouden. Op grond daarvan is de

scheiding van Naravelia en Eu-ClematU thnns moeilijk vol te houden.

2
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TY. Anonaceae (Eupomatia).

In menig opzicht overeenkomend met een Monimiacea, die

afwisselende bladeren en tweeslachtige bloemen heeft, doch in

elk vruchtblad talrijke eitjes in twee rijen.

V. Menispermaceae (Fihraurea^ Anamirta^ Coscinium,

Arcangelisia, Cissampelos vr. bl., Cycïea vr. bL)

Dezelfde verschillen als bij de Ranuncnlaceae. Bij Cissam-

pelos e Cyclea hebben de mannelijke bloemen een bloem-

kroon, de vrouwelijke niet. In beide geslachten is slechts een

stamper, doch men herkent de familie aan de vrucht.

XII. Bixaceae (Flacourtia, Bennetiia, Xylosma).

Bij het eerste geslacht talrijke vrije of vergroeide kernen,

bij de beide andere wandstandige zaadlijsten.
r

XYIII. Guttiferae (Calophyllum *).

Bladeren tegenovergesteld, met dichtgedrongen, evenwijdig,

nerven. Kelkbladen los. Meeldraden zeer talrijk. Kiem groot,

zonder kiemwit.

XXII. Sterculiaceae (Sterculiae : Stercuïia Tarrietia,

Heritiera^ Tetradia, Argyrodendron).

Bladeren meestal handvormig samengesteld. Bloemen twee-

of eenslachtig, zelden tweehuizig. Bloemdek gewoonlijk ge-

kleurd. Mannelijke en tweeslachtige bloemen : Helmknopperi

op een hooge zuil, met of zonder stamper op den top. Vrou-

welijke bloemen : Stampers op een lage zuil of zittend, 2—6.

Eitjes 1—2 of talrijkj klimmend, met buikstandige zaadnerf en

naar onderen gericht poortje.

Bij Mxjristicaceae. Bladeren enkelvoudig. Bloemen steeds

tweehuizig, Mannelijke bloemen : Helmdraden meestal vergroeid.

doch niet op een hooge zuil. Vrouwelijke bloemen; Één stam-

per met één eitje.

Bij Euphorhiaceae. Bladeren meestal enkelvoudig. Enkel

bloemdek kelkachtig. Mannelijke bloemen ; Helmdraden soms

vergroeid doch niet op een hooge zuil. Vrouwelijke bloemen :

Eierstok 1—3-hokkig; eitjes 1—2, met buikstandige zaadnerf

en naar boven gericht poortje.

Lil. Tiliaceae (Grewia*).

Bloemen tweeslachtig. Meeldraden talrijk, op een verhoogden

bloembodem.
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XXVIII. Rutaceae (Zanthoxylon *^,

Bladeren gestippeld, samengesteld. Zaden donker blauw-

zwart, glanzend.

XXXIV. Olacaceae (Opilieae : Cansjera^ Lepionuriis, Cham-

pereia, Opilia).

Kelk weinig ontwikkeld of ontbrekend. Bloerakroon aanwe-

zig doch bloemdekachtig. Kenmerken bijna als van de Santa-

laceae, doch met bovenstandigen eierstok.

XXXVI. Celastraceae (Microtropis *>.

Bladeren tegenovergesteld. Eierstok 2—3-hokkig. In elk

hokje 2 eitjes opgericht naast elkander; zaadnerf buikstandig
;

poortje naar onderen gericht.

XXXVII. BlLamnaceae (Bhamnus */
Eierstok 3—4-hokkig; in elk hokje 1 van de basis opgericht

eitje met rugstandige zaadnerf en naar onderen gericht

poortje.

XXXIX, Sapindaceae (Cupania *, Dictyoneura, Euphoria,

Spanoghea, Acer^ Dodonaea^ Ganophylhim)

.

Eierstok 2—3-, zelden 1- of 2-hokkig; eitjes in elk hokje

1—2, klimmend met buikstandige zaadnerf en naar onderen

gericht poortje.

XLIV. Leguminosae (Dialium, Saraca).

Bladeren gevind. Bloemen tweeslachtig. Peul bij Saraca plat

en veelzadig, bij Dialium eirond, weinig samengedrukt, met

een zaad.

XLV. Rosaceae {Pygeum *^ Alchemilla),

Pygeutn heeft meestal tweeslachtige bloemen met bloem-

bladen, soms echter éénslachtige zonder bloembladen en her-

innert dan door deze en door de beide klieren op den top van

den bladsteel aan Euphorbiaceae, waarvan het geslacht ver-

schilt door de op den kelkrand geplaatste talrijke meeldraden

en de dwarslangwerpige vruchten en zaden. Aïchemilla met

vrije vruchtbladen in den urnvormigen hollen bloembodem als

bij de Monimiaceae^ doch kruidachtig, met cirkelvormige,

handvormig gelobde of samengestelde bladeren.
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XLYL Saxifragaceae (Astilhe'^).

Twee- of driedubbel drietallige bladeren. Eierstok uit 2—

3

vruchtbladen gevormd, met talrijl^e eitjes.

XLIX. Hamamelidaceae (AlUngia).

Boomen met eenslachtige hoofdjes. Mannelijke bloemen

/onder kelk en bloerakroon, vrouwelijke met een Iselk zonder

zoom; stampers half onderstandig, met talrijke eitjes. Vrucht-

hoofdjes met dicht opeengedrukte doosvruchten, die met twee

kleppen openspringen.

r

L. Haloragidaceae (Gunnera, Callitriche ^
Myrio-

phjlltim),

Gunnera, Oyerblijvendej stengellooze, ruigharige kruiden

met langgesteelde, gelobde, groote bladeren, op sommige Po-

lygonaceae gelijkend (Rheum), doch bloemen in vertakte,

dichte aren, mannelijke met 1^-3 meeldraden, vrouwelijke met

onderstandigen eierstok en hangend eitje.

Callitriche en Myriophyllum. Waterplanten als Podostemona-

ceae^ doch eierstok onderstandig^ ofschoon vaak met onduide-

lijken kelkzoom en één eitje in elk hokje.

LI, Bliizoplioraceae (Plaesiantha^ Comhretocarpxis)

.

Plaesiantha, Eierstok onderstandig, 8-hokkig, elk hokje

met talrijke eitjes. Combretocarpn^. Eierstok onderstandig;

stijlen 3—4.

LU. Combretaceae (Terminalia, Comhretum *^ Gyro-

carpics),

Boomen of klimplanten met kantige, rondom gevleugelde

of aan den top twee lange vleugels dragende, onderstandige

vruchten,

LUL Myrtaceae (Eugenia *).

Onderstandige eierstok met talrijke eitjes. Bladeren tegen-

overgesteld, doorschijnend gestippeld,

LV. Lytliraceae (Eotola *, Ammania % Nesaea, Crypte-

ro7iia^ Sonneratia).

Rolola, Ammania, Nesaea, water- of moeraskruiden of land-

planten, met vergroeidbladigen^ halfbolvormigen, klok- of urn-

vormigen kelk; eierstok 2—o-hokkig met talrijke eitjes.
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Crypteronia en Sonneralia, Boomen met twee- of veelhokkigen

eierstok met talrijke eitjes, de eerste met doosvrucht, de

tweede met besvrucht.

LVI. Onagraceae (Ludwigia *^.

Onderstandige veelhokkige eierstok met talrijke eitjes.

LVII. Samydaceae (Casearia, Osmelia).

Boomen of heesters, met meestal tweeslachtige bloemen.

Eierstok met wandstandige zaadlijsten. Doosvruchten met
weinig of veel zaden op de kleppen.

LIX. Passifloraceae (Passiflora *^.
w

Bloembladen zelden ontbrekend. Rijkroon steeds aanwezig,

enkel of dubbel. Meeldraden en stamper op een langen steel.

LXI. Begoniaceae (Begonia).

Bloemen met gekleurd bloemdek, mannelijke met talrijke

meeldraden; vrouwelijke met onderstandigen^ meestal 3-hok-

kigen eierstok, en met 3 stijlen en talrijke eitjes.

LXII. Datiscaceae (Tetrameles, Octomeles^ vr, bl.)

Tweehuizige boomen. Vrouwelijke bloemen met talrijke

eitjes, mannelijke bij Octorneles met kelk en bloemkroon, bij

Teirameles met enkel bloemdek. Mannelijke exemplaren moei-

lijk van Euphorhiaceae te onderscheiden.

LXIII, Aizoaceae (Sesuvium, Trianthema, Mollugo),

Overeenkomend met Cen^ro,s|?er-m(Te van de Monochlamydeae,

doch met onderstandigen eierstok,

LXVI. Cornaceae (Nyssa vr. bl.)

Mannelijke bloemen met bloembladen, vrouwelijke met on-

derstandigen eierstok.
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B. DE NEDERLANDSCH INDISCHE FAMILIES DER
DIALYPETALAE EN MONOCHLAMYDEAE

GERANGSCHIKT YOLGENS ENGLER'S REEKSEN ^)

DER ARCHICHLAMYDEAE.
(Zie Nachtrage zu Natürl. Pflanzenfamil. (1897) en Syllabus

der Pflanzenfamilien (1898.)
^

A. Eitjes met veel (20 of meer) macrosporen,

1. Yerticillatae. Bloemen eenslachtig, eenhuizig, raanue-

lijke met een tweebladig bloemdek en één ceatralen meel-

draad, vrouwelijke zonder bloemdek. Eierstok met twee

liokjeSj het achterste steriel^ het voorste fertiel, met 2—

4

orthotrope eitjes. Stuifmeelbuis binnentredend door den*

eivoet ^). Dopvruchtje aan den top vliezig gevleugeld. Kiem-

wit ten slotte ontbrekend. Boomen of heesters, met het

voorkomen van Equisetaceae. Mannelijke bloemen in aren,

vrouwelijke in hoofdjes.

Casuarinaceae.

Familie der Monochlamydeae,

B. Eitjes in den regel met slechts ééne macrospore.

a. Bloemdek ontbrekend of enkel, kelkachtig.

II. Piperales. Bloemen zeer klein, in aren^ twee- of een-

slachtig, zonder of met een rudimentair bloemdek. Meeldra-

den 1—10. Yruchtbladen 1—4, vrij of vergroeid. Bladeren

ongedeeld, met of zonder steunblaadjes.

Piperaceae, Chloranthaceae.

Beide families der xMonochlnmydeae,

III. Salicales. Bloemen in katjes, eenslachtig, tweehuizig,

zonder bloemdek, met een bekervormige of tot een tandvor-

^) De door Engler gebruikte term Reihe, hier vertaald door /?ee/c5,

komt overeen met de termen Cohors van de Dialypetalae en Series

van de Monochlamydeae.

2) Behalve bij Juglans^ Alnus^ Coryïus en Betuia gaat, voor zoo-

ver men weet, bij de overige Angiospermae de stuifmeelbuis door

den eitop.
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mige schub verminderde schijf Mannelijke bloem met 2— cd

raeeldraden, vrouwehjke met 2 vergroeide vruchtbladen.
Eierstok 1-hokkig, met 2 waudstandige zaadlijsten en 'bo

anatrope eitjes. Doosvrucht met talrijke, kleine, met een
haarkuif voorziene zaden, zonder kierawit, Boomen of hees-
ters met ongedeelde, zelden gelobde, in spiralen staande
bladerea met schutblaadjes.

Salicaceae.

Familie der Monochlamydeae

IV. Myricales. Bloemen in enkelvoudige, zelden samen-
gestelde aren, eenslachtig, eenhuizig, soms met een schut-
blaadje aan de basis, zonder bloemdek. Mannelijke bloem
met 2—16 raeeldraden, vrouwelijke met 2 vergroeide vrucht-
bladen. Eierstok 1-hokkig, met 1 basilair, orthotroop eitje.

Stempels 2, draadvorraig. Steenvrucht met was afscheidende
buitenlaag. Heesters met enkelvoudige, zelden vinspletige

bladeren.

Myricaceae,
m

Familie der Monochlamydeae.

V. ^) Juglandales. Bloemen in aren, eenslachtig, eenhui-
zig, met een enkel of zonder bloemdek. Mannelijke bloemen
met 2—40 meeldraden, vrouwelijke met 2 vergroeide vrucht-

bladen. Eierstok l-hokkig, met 1 basilair, orthotroop eitje

en 2 stempels. Steenvrucht of noot. Kiemwit ontbrekend.

Boomen met iu spiralen staande, meestal gevinde bladeren.

Juglandaceae.

Familie der Monochlamydeae.

VI. Pagales. Bloemen in enkelvoudige of samengestelde

aren, meest eenslachtig, eenhuizig, zelden tweeslachtig.

Bloemdek in kransen van ééne soort, kelkachtig, zelden ont-

brekend. Meeldraden meestal tegenover de bloemdokdeelen.

Vruchtbladen 2—6, vereenigd, onderstandig, elk met 1—2

) Op deze plaats heeft Engler nog de Balanopsidiales en Leit-

neriales^ die in ons gebied niet vertegenwoordigd zijn.
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eitjes. Vrucht meest nootaehtigj met slechts 1 zaad, zonder

kiemwit. Heesters of boomen, met afwisselecde bladeren,
*

met steuublaadjes.

CtipuUferae.

T

VII. Urticales. Bloemon meestal iu uit bijschermeu sa-

mengestelde bloeiwijzeu, meestal eenslachtig, één- of twee-

huizig, zeer zelden tweeslachtig. Bloemdek ia kelkachtige

kransen, die uit 2, zelden bij afwisseling uit 2 en 3 leden

bestaan, meestal regelmatig, zelden ontbrekend. Meeldraden

tegenover de bloemdekdeelen. Vruchtbladen 2— 1. Eierstok

bovenstandig met slechts 1 eitje. Vrucht een dopvruchtje.

Kruiden, heesters of boomen, met afwisselende of tegenover-

gestelde bladeren, met steunblaadjes.

Urticaceae,

Familie der Monochlamydeae.

b. Bloemdek enkel, hhemkroonachtig^ zelden dubbel, kelk- en

bloemkroonachtig,

VIII. Proteales. Bloemen in aren of trossen, twee- of

eenslachtig. Bloemdek in bloemkroouachtige, meest uit 2

leden bestaande kransen, regelmatig of symmetrisch. Meel-

draden hypogynisch, tegenover de bloemdekdeeleu, meestal

met deze vereenigd en de helmknoppen vrij. Één vruchtblad.

Meestal boomen of heesters, met afwisselende, ongedeelde of

gevinde bladeren, zonder steunblaadjes.

Proteaceae,

Familie der Monochlamydeae.

IX. Santalales. Bloemdek in kraiisen, óf kelk- of kroon-

achtig, met meeldraden tegenover de bloemdekdeelen, zeld-

zamer deels kelk-, deels kroonachtig, met meeldraden in het

dubbele of enkele aantal. Vruchtbladen 2—3, vergroeid,

boven- of onderstandig, zelden slechts 1; elk vruchtblad met
één eitje, neerhangend van den top der hokjes of van eene

centrale, vrije zaadlijst; soms zaadltjst en eitje niet van het

vruchtblad onderscheiden, maar embryozakken (of macrospo-
ren) zich ontwikkelend in het centrale weefsel van eierstok
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en vruchtblad; waar duidelijke eitjes voorkomen, hebben

deze vaak een enkel of in het geheel geen integument.

Loranthaceae^ Santalaceae^ Olacaceae (Tribus Olaceae en

Opilieae), Balanophoraceae.

Alle Monochlamydeae, behalve de beide tribus der Olacaceae,

waarvan de een door het dubbele bloeradek, de andere door den

vrijen vooruitspringenden rand van den bloemsteel verschilt van

de Sautalaceae, waarmede zij in vele opzichten overeenkomen.

Bovendien is de vrucht bovenstandig bij de Olacaceae^ behalve

bij Stronibosia en Erythropalum^ onderstandig bij de Santalaceae^

behalve bij Exocarpus. De beide andere families zijn door de

parasitische levenswijze voldoende gekenmerkt,

X. Aristolochiales. Bloemdek in kransen, bloemkroon-

achtig, regelmatig of symmetrisch, Meeldraden epigynisch.

Eierstok meest ondorstandig, 4—6-hokkig, met de zaadlijsten

in den binuenhoek der hokjes of eenhokkig, met wandstan-

dige zaadlijsten. Eitjes talrijk.

Aristolochiaceae, Cytinaceae,

Beide families van de Monochlamydeae.

XI. Polygonales. Bloemen meestal klein, in samenge-

stelde bloeiwijzen. Bloemdeelen in kransen of gedeeltelijk in

spiralen. Bloemdek regelmatig, kelk- of kroonachtig, zelden

deels kelk-, deels kroonachtig. Eierstok 1-hokkig, met 1

opgericht, orthotroop, zelden anatroop eitje. Bladeren meest

met bladkokertjes.

Pohjgonaceae.

Familie der Monochlamydeae. -

c. Bloemdek meestal enkel, kelkachtig of hloemkroonachiig

,

of niet zelden duhhel, kelk- en bloemkroonachtig,

XII. Centrospennae. Bloemdeelen in spiralen of kransen.

Bloemdek kelk- of kroonachtig of deels kelk-, deels kroon-

achtig. Meeldraden vaak evenveel als bloemdekdeelen en

vóór deze geplaatst, soms echter oo—L Vruchtbladen 1— oo,

meestal vergroeid. Eierstok zelden meerhokkig, meestal
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1-hokkig, met 1— oo gekromde eitjes. Kiemwit ora de ge-

kromde kiem. Meestal kruiden.

Chenopodiaceae^ Amarantaceae, Nyctaginaceae^ Phytolacca-

ceae, Aizoaceae^ Portulacaceae^ Carijophyllaceae.

De vier eerste families behooren tot de Monochlamydeae, de

drie volgende tot de Dialypetalae. Van de laatste zijn de Ai-

zoaceae door den onderstandigen eiei^tok, de Porlulacaceae en

Carijophyllaceae door het dubbele bloemdek onderscheiden van
de overige families, waar het bloemdek of kelk- of bloemkroon-
achtig, doch steeds enkel is.

d. Bloemdek meestal dubbel, deels kelk-, deels bloemkroon-
acJdïg.

cc Vruchtbladen meestal vrij. Meeldraden hypogynisch,

ceae,

DIJ ae Liauraceae perigynisch of epigynisch.

XIIL Ranales. Bloemdeelen iu spiralen of kransen of
deels in spiralen, deels in kransen. Bloemdek kelk- of kroon-
achtig of deels kelk-, deels kroonachtig, regelmatig of sym-
metrisch. Meeldraden van epigynisch tot hypogynisch, meestal
00. Vruchtbladen go— 1, meest vrij, zeldzaam vereenigd.
Kruiden, boomen of heesters.

Nymphaeaceae, Ceratophyllaceae, Ranunculaceae, Berlerida-
Menispermaceae, Maynoliaceae, Anonaceae, Myristicaceae

,

Monimiaceae, Lauraceae.

Deels Dialypetalae, Heels Monochlamydeae, De Nymphaeaceae,
Berberidaceae en MagnoUaceae zijn door het dubbele bloemdek,
waarvan de binnenste kransen bloembladachtig zijn, als Dialy-
petalae te herkennen. Bij de Ranunculaceae ontbreken soms
Ouist bij de geslachten van Nederlandsch Indië) de bloem-
bladen, doch dan zijn de kelkbladen bloembladachtig. De even-
zoo tot de Dialypetalae behoorende Menispermaceae hebben
meestal kelk en bloemkroon. De geslachten, waar de laatste
ontbreekt, onderscheiden zich als klimplanten van de meeste
Monochlamydeae der reeks. Dit zijn toch alle boomen of hees-
ters, behalve de Ceratophyllaceae, ondergedompelde waterplan-
ten, met fijn verdeelde bladeren, Cassytha, een bladlooze Lau-
racea met draadvormige parasitische stengels en eenige klim-
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mende Monimiaceae. Deze verschillen echter van de Meni-

spermnceae doordat de voortplantingsorganen zijn weggedoken

in den hollen bloembodem, die öf van buiten bekleed is met het

bloemdek, waarvan slechts een smalle zoom vrij is, öf aan den

voet door het bloemdek omgeven.

Bij de Anonaceae heeft men steeds een bloemdek uit kelk en

bloemkroon bestaande, behalve bij Euponiatia^ waar de beide

kransen tot één massa zijn versmolten en samen als een kapje

afvallen.

Aan den anderen kant he\\ent\nerï Myristicaceae^n Monmia-
ceae gemakkelijk als Monochlamydeae, daar het bloemdek steeds

enkel is. De Laiiraceae hebben een dubbel of liever uit twee

kransen samengesteld bloemdek Gewoonlijk zijn de beide kran-

sen aan de basis versmolten en beide kelkachtig of beide bloem-,

bladachtig. Hierdoor en door de naar boven opslaande kleppen

der hehïiknoppen ondei'scheiden zij zich van de Dialypetalae der

reeks. Deze eigenaardigheid der helmknoppen treft men niet

aan bij het geslacht Ilernandia^ dat bij ons een tribus der

Laurnceae vormt, doch bij Englkr als eene afzonderlijke familie

voorkomt. Door den onderstandigen eierstok onderscheidt zich

dit geslacht van de Dialypetalae der reeks.

p. Vruchtbladen meestal vergroeid, Meeldraden hypogynisch.

XIV. Bhoeadales. Bloemen vaak in trossen. Bloemdeelen

in kransen (soms behalve de meeldraden). Bloemdek kelk-

en kroonachtig, zelden zonder bloembladen of beide kransen

bloembladachtig, regelmatig of symmetrisch. Meeldraden hy-

pogynisch. Vruchtbladen oo — 2, vergroeid. Meestal kruiden,

zelden heesters of boomen.

Papaveraceae, Cruciferae, Capparidaceae, Moringaceae

De vier families behooren alle tot de Dialypetalae,

XV. Sarraceniales. Bloemdeelen deels in spiralen, deels

in kransen of geheel in kransen. Bloemdek kelk- en kroon-

achtig of alleen kroonachtig, regelmatig. Meeldraden hypo-

gynisch. Vruchtbladen 3— 5, vergroeid, met wandstandige

of in den binnenhoek der hokjes bevestigde zaadlijsten en
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talrijke eitjes. Zaden klein, met kierawit. Kruiden met in

spiralen staande, ongedeelde, insecten vangende bladeren.

Droseraceae, Nepenthaceae,

De reeks heet naar de in Noord-Amerika voorkomende familie
der Sarraceniaceae. Deze behoort raet die der Droseraceae tot

de Dialypetalae, die der Nepenthaceae tot de Monochlamydeae.
Behalve door het dubbel en enkel bloemdek zijn zij door hun
eigenaardig voorkomen gemakkelijk van elkander te scheiden.

r. Vruchthladen sofns vrij, vergezeld van hypogijnische meel-
draden. Perigynische komen echter meer voor. Bloem-
hodem soms hol en de vruchthladen omsluitend, soms met
deze vergroeid en de meeldraden epigijnisch.

1

XVI. Rosales. Bloeradeelen in kransen, zelden deels in
spiralen, deels in kransen. Bloemdek kelk- en kroonachtig,
zelden zonder bloembladen, regelmatig of onregelmatig.
Meeldraden hypogyi.isch tot epigynisch. Vruchtbladen vaak
vrij, maar soms ook vergroeid, soms met dikke, talrijke eitjes

dragende zaadlijsten.

Podostemonaceae, Crassulaceae, Saxifragaceae , Pittospora-
ceae, Hamamelidaceae, Bosaceae, Connaraceae, Leguminosae.

De familie der Podostemonaceae is de eenige Monochlamydea
in deze reeks. De kleine op mossen gelijkende waterplanten,
welke deze familie vormen, verschillen niet alleen door het enkele
of zelfs ontbrekende bloemdek, maar ook door het geheele voor-
komen van de overige families der groep.

*. Bloemen meerendeels uit 5 of 4 kransen bestaand . Vrucht-
hladen soms vrij en alle kransen uit evenveel deelen, doch
vergroeiing der vruchtbladen en deze in geringer aantal
dan de deelen der andere kransen wordt regel, een grooter
aantal deelen is zeldzaam.

XVII. Geraniales. Bloemdeelen in kransen, meestal uit 5
deelen bestaand. Bloemdek kelk- en kroonachtig of zonder
bloembladen, zelden geheel ontbrekend. Vruchtbladen 5-2,
zelden meer, vergroeid, doch bij rijpheid vaak uiteenwijkend.
Eitjes 2-1, zelden oo

, met buikatandige zaadnerf, en naar
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boren gericht poortje, waar meer dau 1 eitje voorkomt, soms
met rugstandige zaadnerf en naar onderen gericht poortje.

Geraniaceae^ Linaceae, Zygophyllaceae, Rutaceae^ Simarii-
haceae, Burseraceae, Meliaceae^ Maljnghiaceae, Poh/galaceae^
Dichapeialaceae, Euphorhiaceae (behalve de tribus der /?w^m^.^

De eenige familie der Monochlamydeae, die in de reeks der
Geraniales voorkomt is die der Euphorhiaceae ; de overige zijn

Dialypetalae. Van deze zijn alle geslachten voorzien van kelk
en bloemkroon. Bij Zizyphus alleen zijn eenige soorten, waar
de bloembladen ontbreken. Door de structuur der eitjes de
glanzend blauwzwarte zaden, de gestippelde samengestelde blade-

ren kan men deze onderscheiden van de Euphorhiaceae. De
geslachten van laatstgenoemde familie met een enkel bloemdek
zullen dus niet worden verward met een der andere families der
rij. Wel zou dit kunnen geschieden met die geslachten, waar
zoowel kelk als bloemkroon voorkomen. Men herkent dan ech-

ter de familie gewoonlijk door de eenslachtigheid der bloemen,
de vaak door de kapvormige zaadstreng bedekte eitjes, de niet

zelden uit 2 of 3 kluisjes bestaande vrucht en de in den regel

enkelvoudige bladeren, waar niet zelden klieren voorkomen aan
den top van den bladsteel,

XVIII. Sapindales, Als de vorige reeks, doch eitjes óf

hangend met rugstandige zaadnerf en naar boven gericht

poortje óf opstijgend met buikstandige zaadnerf en naar
beneden gericht poortje. Heesters of boomen, maar ook
kruiden.

Euphorhiaceae (tribus der Buxeae), Anacardiaceae, Ilicaceae,

Celastraceae, Sapindaceae, Olacaceae (tribus der Icacineae en
Pht/tocreneae.)

In deze reeks zijn de Monochlamydeae alleen vertegenwoordigd

door het geslacht Sarcococca uit de tribus der Buxeae van de

Euphorhiaceae. Bij de Dialypetalae der reeks zijn er alleen

onder de Sapindaceae geslachten zonder bloembladen. Door de

buikstandige zaadnerf en het naar beneden gerichte poortje on-

derscheidt men deze van Sarcococca^ waar de zaadnerf rugstan-
dig en het poortje naar boven gericht is.

^

XIX. Rhamnales. Bloemdeelen in kransen. Bloemdek
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dubbel of bloembladen soms ontbrekend, regelmatig. Meel-

draden in een enkele rij tegenover de bloembladen. Vrucht-

bladen 5—2, vergroeid, bovenstandig tot onderstandig. Eitjes

in elk vruchtblad 2, opstijgend, met rugstan dige zijdelingsche

of buikstandige zaadnerf.

lihamnacme, Ampelidaceae.

Beide families tot de Dialypetalae behoorend.

XX. Malvales. Bloemen tweeslachtig, zelden eenslachtig.

Bloeradeelen in kransen (behalve soms de meeldraden).
Bloenidek kelk- en kroonachtig, zelden bloembladen ontbre-

kend, regelmatig, zelden onregelmatig. Kelk meestal in den
knop klepswijze aaneensluitend en evenals de bloemkroon
uit 5 deelen bestaand. Meeldraden oo of in 2 kransen, waar-
van de binnenste gespleten zijn. Vruchtbladen 2-oo, ver-

groeid, elk met 1— oo anatrope eitjes.

Tiliaceae, Malvaceae, Stermliaceae, Thjmelaeaceae,
{Gony

stylus.)

Alleen liet geslacht Gonystylus hehoort tot de Monochlamydeae,
de overige zijn Dialypetalae. Deze onderscheiden zich door eea

bijna altijd dubbel bloemdek en een steeds in den knop kleps-

wijze aaneensluitenden kelk van Gonijstylus, waar de kelk in

den knop dakpanswijze dekkend is en de bloemkroon ontbreekt
of rudimentair is.

«. Bloemdeelen in spiralen of 5—4 kramen. Vrije vrucht-

bladen zeldzaam, vergroeiing regel, ook dikwijls de vrucht-

bladen in den hollen bloembodem besloten, i)

XXI. Parietales. Bloemdeelen deels in spiralen, deels in

kransen of geheel in kransen. Bloemdek kelk- en kroon-
achtig, zelden bloembladen ontbrekend. .Kelkbladen meestal
vrij of weinig verbonden. Meeldraden oo . Vruchtbladen oo

,

•) In deze groep volgt bij Engleb achter de reeks der Parietales
die der Opuntiales, gevormd door de niet in Nederlandsch Indië te-
huis behoorende Cactaceae.
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min of meer vergroeid, vaak met wandstandige zaadJijsten,

die echter in het midden samenkomen, zeer zelden met basi-
laire eitjes.

Dilleniaceae^ Ochnaceae, Ternstroemiaceae^ Guttiferae, Hij-
pericaceae, Dipterocarjyaceae, Bixaceae, Violaceae, Samydaceae,
Passiftomceae, Datiscaceae, Begoniaceae, Ancistrocladaceae.

Alle families tot de Dialypetalae behoorend.

<f>. Bloemdeelen in kransen. Vruchtbladen in den hollen
bloembodem besloten, meestal hiermede vergroeid,

XXIL Myrtiflorae. Bloemdeelen in krassen. Bloemdek
kelk- en kroonachtig of zonder bloembladen, regelmatig, zel-

den onregelmatig. Meeldraden in een enkele of dubbele rij,

in het laatste geval soms vergezeld van splijting. Bloembodem
vaak hol, en 2— oo hiermede vergroeide of soms vrije vrucht-
bladen omsluitend.

Thijmelaeaceae (behalve Gonyskjlus), Elaeagnaceae, Lythra-
ceae, Myrtaceae, Rhizophoraceae, Combretaceae, Melastomaceae,
Onagraceae, Haloragidaceae.

Behalve de Thijmelaeaceae en Elaeagnaceae, die tot de Mono-
chlamydeae behooren, alle Dialypetalae. Daar bij de genoemde
families het bloemdek meestal bloembladachtig en ofschoon

. steeds vergroeidbladig toch vrij van den eierstok is, kan men
deze daardüor onderscheiden van de Dialypetalae zonder bloem-
bladen der zelfde reeks, waar de kelk nooit bloembladachtig en
meestal met den eierstok vergroeid is.

XXIII. Umbellillorae. Bloemen meestal tweeslachtig en
in schermen. Bloemdeelen uit 5—4, zelden oo deelen be-

staande kransen. Bloemdek kelk- eu kroonachtig. Meeldraden
epigynisch.

Araliaceae, Umbellifcrae, Cornaceae,

Alle tot de Dialypetalae behoorend.



Fam. cm. NYCTAGINACEAE.
Bentham et Hooker, Genera Plant, Hl. p. 1. -- Choisy in Z?. C.

Prod. XIII. % p. 425. — Miq., Fl. Ind. Bat, i. p. 987. — Zoll in
Nat, Tijdschr. iV. J. XIV (1857). p. 154. — SchkffAxi Nat. Tijdschr,
Ned. Ind, XXXII p. 417. — Baill. Hist. PL IV. \^1% p. 1.

HooK. f. Fl. Br, Ind. IV. p. 708. — Sceiuman ", FL v. Kais. ivilh.
Land. p, 43. — Warr. in EngJ, Bot. Jahrb. XIII. 2. p. 303. —
IlEiMERL in Engl. u. Prantl, Natürl. Pflanzcnfam All. Lh.pAi.

—

Valeton in Icon. Bogor, I, t. 'li—^2, p. 67— 70. — Koord. » VersL
Minahasa^ p. 562.

Bloemen twee-, zelden éénslachtig, regelmatig. Bloem-^
dek klein of zelden groot, onderstandig, . kruidachtig of
bloemkroonachtig, meestal klok-, trompet- of trechter-
vormig, aan de vrucht blijvend en meestal zich om deze
vergrootend en den vruehtwand nauw omsluitend; buis
kort of lang, soms zeer lang, aan de basis meestal ver-
dikt of verhard, met open of samengetrokken keel; zoom
blijvend of afvallend, afgeknot of 3—5-tandig of -lobbig;
lobben of tanden meestal geplooid-klepswijze aaneen-
sluitend, met vliezige en na den bloei naar binnen ge-
rolde, zelden enkelvoudig klepvormige en na den bloei
rechte inhammen. Meeldraden 1— oc , hypogynisch; helm-
draden vrij of aan de basis in een ring vergroeid, zelden
aan de bloemdekbuis bevestigd, van ongelijke lengte,
draadvormig of haardun, in den knop spiraalswijze opge-
rold, zelden eenzijdig. Helmknoppen in de bloem be-
vestigd of daarboven uitstekend, van achteren nabij de
basis vastgehecht, dubbel bolvormig, met door zijdeling-

sche spleten openende hokjes, zelden langwerpig en met
op ongelijke hoogte bevestigde hokjes; stuifmeel enkel-
voudig. Eierstok in de bloemdekbuis besloten, zittend of
gesteeld, meestal min of meer langwerpig, 1 -bokkig
vliezig, meestal aan den top versmald. Stijl kort of lang^

draadvormig of haardun of ontbrekend; stengel klein^

enkelvoudig, knop- of schildvormig of in wimpers ver-
deeld of in twee haardunne armen gespleten, zelden zijde-
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lingsch of de stijl aan eene zijde met stempelkliertjes

bedekt.' Eitje basilair, opgericht, gekromd, met eene korte

zaadstreng. Vrucht een vliezig, dun lederachtig of vlee-

zig blaasvruchtje, dat besloten is binnen de met den

vruchtwand samenhangende, blijvende, lederachtige, vlee-

zige of verharde bloemdekbasis ; deze, met de ingesloten

vrucht, anthocarpium genoemd, is van buiten geribd,

gegroefd of gevleugeld en wordt soms bij bevochtiging
slijmachtig of scheidt aan , de kanten een slijmachtige

stof af of is met gesteelde klieren bezet. Zaad opge-

richt; zaadhuid doorschijnend of met den vruchtwand
vergroeid; kiemwit weinig of overvloedig, meelachtig,
vleezig of slijmachtig; kiem nu eens recht, met breede
bladachtige, dubbelgevouwen zaadlobben, die het kiemwit
omsluiten, en met een kort naar onderen gericht kiem-
worteltje, dan weder gekromd, met breede bladachtige,

ineengerolde, op het kiemworteltje liggende, het kiemwit
omsluitende of met smalle, tegen het kiemwit aange-
drukte zaadlobben en een lang naar buiten gekeerd en
naar beneden gericht kiemworteltje.

Kruiden, heesters of boomen, niet zelden met spons-
achtige bast, in tweeën of drieën vertakt. Bladeren
tegenovergesteld of afwisselend, zittend of gesteeld, enkel-
voudig, gaafrandig, vinnervig. Steunblaadjes ontbrekend.
Bloemen soms dimorph of cleistogam, meestal in einde-
lingsche en okselstandige pluim- of tuilvormige bij scher-
men of in samengestelde schermen of hoofdjes, zelden
alleenstaand of in trossen, dikwijls omgeven door een
op een kelk gelijkend omwindsel, dat uit vergroeide of

vrg e schutbladen gevormd, 1—3 bloemen omgeeft, en
blijvend of afvallend, na den bloei onveranderd of ver-
groot, soms uitgespreid en netvormig geaderd en fraai

gekleurd is; schutbladen bij de bloemen zonder omwind-
sel ontbrekend of 1—3, maar zeer klein.

Aantal soorten omstreeks 215, in de tropische gewesten voor-
komend, doch voornamelijk in Amerika tehuis behoorend, in Neder-
landsch Indië in gering aantal.

OVERZICHT DER GESLACHTEN.
Tribus ï. Mirabilieae* Kiem haakvormig; kiemworteltje lang.

1. MiRABiLis. Bloemen met een omwindsel, uit vergroeide
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schutbladen gevormd, groot. Bloemdek lang. Kruiden met tegen-

overstaande bladeren. (Alieen gekweekt.)

2. BOERHAAViA. Bloemen zonder omwindsel of groote schut-
bladen ; klein. Bloemdek meestal kort. Kruiden met tegenover-

staande bladeren. (Inheemsch.)

3. BouGAiNViLLAEA. Bloemen ten getale van drie bijeenzittend,

elk aan de middennerf van een groot schutblad bevestigd Klim-
mende vaak boomachtige heesters, met afwisselende bladeren.

(Alleen gekweekt.)

Tribus II. Pisonieae. Kiem recht; kiemworteltje kort.

4. PISONIA. Bloemen klein, zonder omwindsels of schutbladen.
Boomen, zelden klimmende heesters. Bladeren tegenovergesteld

of afwisselend. (Inheemsch.)

1. MIRABILIS L.

Bloemdekbuis lang, boven den eierstok samengetrok-
ken ; zoom uitgespreid, 5-lobbig, geplooid, afvallend.

Meeldraden 5—6, van ongelijke lengte, boven de bloem-
kroonbuis uitstekend , met haardunne, spiraalvormig

gekromde, onder aan de basis in een vleezigen ring rer-

groeide helmdraden; helmknoppen dubbel bolvormig-

Eierstok ellipsoid- of eivormig ; stijl draadvormig; boven

de bloem uitstekend; stengel knopvormig met gestoelde

kliertjes bezet. Anthocarpium papier-, korst- of leder-

achtig, geribd, kaal of zachtharig. Blaasvrucht omge-
keerd eivormig of lederachtig. Zaadhuid met den vrucht-

wand samenhangend ; kiem haakvormig ; zaadlobben het

weinige meelachtige kiemwit omsluitend ; kiemworteltje

lang, naar buiten gekeerd en naar beneden gericht.

Kale of kleverig behaarde in drieën of tweeën ver-

takte kruiden, met tegenoverstaande bladeren en lange

of knolvormige wortels. Bloemen groot, welriekend of

reukeloos. wit, rood of wisselkleurig, ten getale van 1— ao

in een kelkvorniig, na den bloei niet vergroot omwind-

sel, met vijf opgerichte, toegespitste^ in den knop dak-

panswgze dekkende lobben; omwindsels in vertakte,

meestal dichte bijschermen.

Aantal soorten 10, in tropisch Amerika te huis behoorend ; in

Nederlandsch Indië worden eenige gekweekt.

2. BOERHAAVIA L,

Bloemdekbuis kort of lang, aan de basis eivormig,

boven de basis samengetrokken; zoom trechtervormig,
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met S-lobbigen rand; lobben uitgespreid-geplooid, afval-
lend. Meeldraden 1—5, boven de bloemkroon uitstekend,
met haardunne, ongelijke, aan de basis vergroeide helm-
draden

;
helmknoppen dubbel-bolvormig. Eierstok gesteeld,

schuin, in een haardunnen stijl verdund; stempel schild-
vormig. Anthocarpium klein, omgekeerd eivormig, tol- of
knotsvormig, stomp of afgeknot, rolrond, 5-ribbig of
5-kantig, met fijne of grove Miertjes bezet, bij bevoch-
tiging slijm afscheidend. Blaasvruchtje langwerpig. Zaad-
huid aan den vruchtwand vastgehecht; kiem haakvor-
mig; zaadlobben ongelijk, de buitenste het grootst, beide
breed en dun, het kiemwit omsluitend; kiemworteltje
naar buiten gekeerd en naar beneden gericht.

Opgerichte of neerliggende, aan de basis houtachtige,
kale, klierachtig behaarde of zachtharige kruiden, meestal
met wijd uiteenstaande takken. Bladeren tegenover ge-
steld, nagenoeg zittend of gesteeld, die van hetzelfde
paar met zelden ongelijk, gaafrandig of golvend gerand,
min of meer dik. Bloemen klein, in pluimeo, schermen
of hoofdjes, zittend of gesteeld; bloemsteel met de bloem
geleed, met uiterst kleine, dikwijls afvallende schut-
blaadjes, die hoogst zelden in kransen staan en dan een
klem omwindsel vormen.

Aantal soorten 20 of 30, in de warmere gewesten der beide
halfronden wijd verspreid. De synoniemie der Boerhaavia-soocten

^ verward Wij volgen in onze lijst voornamelijk de opgaven in
MiQUELS Flora. De daar voorkomende namen van óen Index Ketv-
ensis om te zetten gaat moeilijk, want in dat werk is bijv.:
B. diandra Burm. = B. er-ecta; B. erecta Burm. = B. gluti-
nosa; B. glutinosa Vahl = B. diffusa; B. diffusa L. = B. re-
pens. L. In Engler u. Prantl, Natürl. Pflanzenfam. wordt

fV^r,^^"^'
""'^^^ *^^" °*^™ ^'^" ^- diffusa L. en B. repanda

Willd als B, plumhaginifolia Cavanilles vermeld.

3. BOUGAINVILLAEA Comm.

Bloemdek buisvormig, licht gekromd, onder het midden
meestal groen gekleurd, aldaar smal spoelvormig, vervol-
gens rooskleurig of geel en smal trechtervormig en na
den bloei gedrongen, aan de monding met 5—6 korte
lobben, met naar binnen gekromde, dikwijls gekrulde
randen en geplooide diep naar binnen gedrongen inham-
men. Meeldraden 7-8, met haardunne, ongelijk lange,
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onder aan de basis in een nap vergroeide helmdraden;
helraknoppen dubbel bolvormig, in de bloem besloten.
Eierstok gesteeld, smal spoelvormig; stijl kort, zijde-
lingsch, draadvormig, in de buis besloten; stempel lang,
éénzijdig. Anthocarpium spoelvormig, lederachtig, licht
samengedrukt, met 5 ribben, bij bevochtiging geen slijm
afgevend. Blaasvruchtje gesteeld, cilindrisch of knots-
vormig. Zaadhuid dun; kiem haakvormig; zaadlobben
ineengerold, het kiemwit omhullend; kiemworteltje naar
buiten gelegen eu naar beneden gericht.

Heesters of kleine boomen, opgericht of min of meer
klimmend, kaal of viltachtig behaard, ongewapend of ge-
doomd. Bladeren afwisselend, gesteeld. Bloemen oksel-
standig of eindelingsch, zonder omwindsels, doch vaak in
bundels van drie, elk op de middennerf van een groot
gekleurd schutblad gezeten, onder het midden hiervan
vastgehecht.

Aantal soorten 7—8, in tropisch Amerika tehuis behoorend,
eenige in Nederlandsch Indië vaak gekweekt.

4. PISONIA L.

Bloemen éénhuizig of tweeslachtig. Mannelijk bloem-
dek buis- of trechter-klokvormig, vrouwelijk meer lang-
werpig, met aan de basis dikwijls verwijde buis; zoom
met 5 korte, naar binnen gevouwen,, klepswijze aaneen-
sluitende, opgerichte of uitgespreide tanden of lobben.
Meeldraden 6—10, met ongelijke of om den andere lan-
gere, draadvormige, aan de basis tot een buis of ring
vergroeide helmdraden ; helmknoppen langwerpig of dub-
bel bolvormig, boven de bloem uitstekend. Eierstok
verlengd-eivormig, zittend, naar boven overgaand in een
dunnen, binnen de bloem besloten of daar boven uitste-

kenden stijl; stempel knop- of schildvormig of meestal
in talrijke haardunne franjes gespleten. Anthocarpium
klein of groot, lederachtig of verhard, zelden vleezig,

langwerpig, lyn- of knotsvormig, cjlindrisch, samenge-
drukt of 5-kantig, rolrond, gegroefd of geribd, glad, met
wratjes of met gesteelde een slij machtige stof afschei-

dende kliertjes* Blaasvruchtje lang, vliezig. Zaadhuid
doorschijnend, aan den vruchtwand vastgehecht; kiem
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recht; zaadlobben breed en dun, ineengedraaid en gevou-
wen

; aan de basis of aan top en basis hartvormig, een
geringe hoeveelheid slijmachtig of vleezig of meelachtig
kiemwit omgevend; kiemworteltje kort, naar beneden
gericht.

Boomen of heesters, ongewapend of zelden gedoomd,
kaal of zachtharig, opgericht of zelden min of meer
klimmend. Bladeren tegenovergesteld of verspreid, zit-

tend of gesteeld, langwerpig, eivormig of lancetvormig,
gaafrandig. Bloemen klein, rooskleurig, groenachtig of
geel, zonder omwindsel, doch met 2—3 schutblaadjes in
mm of meer zittende of gesteelde tuil- of pluimvormige
bijschermen.

Aantal soorten omstreeks 60, de meeste in tiopiscii Amerika,
in geringer aantal in tropisch Azië en Australië, een enkele in
tropisch Afrika. In Engler u. Prantl, Natürl. PflanzenfatnlUen
wordt het geslacht in een zestal secties verdeeld, waarvan er twee
beide met in tuilen staande bloemen, in den Maleischen Archipel
voorkomen: 1. eianduliferae, met 5-7 meeldraden, hiertoe
behoort P. aculeata L. een heester met doornachtige takken,

A ,
*^"''******''Pae5 met grootere bloemen, die tot 15 meel-

draden bevatten, waartoe de overige soorten van tropisch Azië
worden gebracht.

NYCTAGINACEAE VAN NEDERLANDSCH INDIË.

Tribus I. nirabil
4. MiRABILIS L.

Jalapa L.

longiilora L.
(Beide soorten uit Amerika afkomstig, algemeen gekweekt,

o. a. op Java en Celebes.)

2. BOERHA.WIA L.
repanda Willd (Java.)
glutinosa Vahl. — B. diffum Bi. (non L.) - (Java.)
repens L.—B. diffusa L. - B. procumbens Roxb. (Java.)
diandra Burm. — B. glabrata BI. — B. procumbens Hassl<.
(Java.) ^

3, BoüGAiNviLLAEA Comm.
glabra Chois.

spectabilis Willd.
(Beide soorten gekweekt.)

Tribus II Pisonieae.
4. PisoNJA. Plum.

^""^^f^vf^'- T ^- '-''"''^(^ Poir. — P. limonella BI. (van
den Maleischen Archipel tot tropisch Afrika.)

(
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excelsa BI. (Java, Timor, Celebes, enz.)

alba Span. P. oUtoria ZoIL var, hortensis ZolL (Timor,
CelebeSj Mol ukken, op Java gekweekt.)

anisophylla Hassk. (Java.)

sylvestris Teysm, ei Binn, P. oUtoria ZolL var, sylveslris
Zoll, (Java, Bali.)

largirostris Teysni, et Binn, *) (Boeroe.)

cauliflora Scheff, (Ceram.)
major BailL (Rawak.)
membranacea K. Schum, (N. Guinea.)
grandifolia Warb, (Aroe.)

rostrata Warb. (N. Guinea.)
Muclleriana Warb, (N. Guinea.)

Fam. civ. amarantaceae.
Bentham et Hooker, Genera Plantariim lli. p. 20. — MoQUiN

in D. C. Prod, XIII. 2. p. 231. — Miquel, Fl, Ind, Bat. I. 2. p.

1024. — Sumatra^ p. 365. — HooK. f. Fl, Br. Ind. IV. p. 713.—
Baill, BisU Plant. IX. 1888. p. 151. (Chenop.) — Schinz in Engl.
u. Prantl-, JS^atnrl. Pjlanzenfain. l.III. a. p. 91. — Oliver in Hook.,
Icon. t. 2201. — Koord,, Versh Minahasa, p. 563.

Bloeruen tweeslachtig, zelden gemengdslachtig, een-

huizig of tweehuizig in kluwens, hoofdjes of aren, meestal
met een styfvliezig schutblad en twee dergelijke schut-

blaadjes. Bloemdek droog, styfvliezig doorschijnend of

papierachtig, zelden kruidachtig, 4—5-deelig; segmenten
vrij of aan de basis vergroeid, meestal opgericht, gelijk

of de 2—3 binnenste kleiner, kaal, zachtharig of lang

zijdeachtig behaard, in den knop dakpanswijze dekkend,
zoodanig dat twee segmenten buiten zijn gelegen. Meel-
draden 1—5, hypogynisch of aan de basis der bloem-

deksegmenten ingeplant, daar binnen besloten of zelden

er boven uitstekend; helmdraden aan de basis of hooger
verbonden tot een nap of korte of lange vliezige buis,

die soms aan den binnenkant de helmknoppen draagt,

de vrije uiteinden priemvormig en samengedrukt of zel-

') Deze en de volgende soort zijn afgebeeld in /con. £o^, 1. 1. 21—22.
Bij vergissing zijn echter de platen verwisseld. P. longirostris staat
dus op t. 22, P. cauliflora op t, 21, d. i. volgens onderschrift en tekst
in omgekeerde volgorde.
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den lijnvormig, de inhammen spits of stomp, naakt of
met drie- of vierhoekige, gaafrandige of in franjes ver-

deelde, met de helmdraden afwisselende slippen *); zel-

den helmdraden geheel vrij ; helmknoppen in het midden
van de achterzijde bevestigd, korter en dubbel bolvormig
of lang, 1- of 2-hokkig, door middel van naar binnen
gerichte spleten openend; stuifmeel zeer fijn, bolvormig.
Eierstok eivormig, ellipsoidisch of kegelvormig, dikwijls
saniengedrukt, zelden schuin of omgekeerd hartvormig,
altijd vrij, soms min of meer gestoeld, vliezig, zelden
leerachtig of min of meer vleezig, 1-hokkig, aan den top
niet zelden verhard; stijl lang, kort of ontbrekend; stem-
pel knopvormig of enkelvoudig of 2—3-spletig, met
spitse, aan den top of aan den binnenkant met kliertjes
bezette slippen; eitjes één of meer, amphitroop, opge-
richt of van af den top van een lange zaadstreng neer-
hangend; zaadstreng vrij onder in de eierstokholte inge-
plant, kort of lang. Vrucht zelden eene vleezige bes,
meestal een tusschen de opgerichte bloemdekslippen be-
sloten vliezig blaasvruchtje, dat op onregelmatige wijze
openspringt of rondom aan de basis loslaat. Zaden om-
gekeerd of opgericht, lensvormig, langwerpig of nier-
cirkelvormig, samengedrukt of zelden gezwollen, met een
naakten navel of zelden met een zaadrok; zaadhuid
korstachtig of lederachtig, niet zelden zwart of bruin,
meestal glanzend, glad, gestippeld of zelden korrelig;
kiemwit meelachtig, overvloedig, dikwijls aan de vliezige
bmnenlaag der zaadhuid vastgehecht; kiem ringvormig,
peripherisch, dun, met smalle, op elkander liggende zaad-
obben en een lang naar boven of naar beneden gericht
kiem worteltje, zelden een peripherische kiem, met breede,
dunne, holle zaadlobben, waarvan het buitenste soms
het binnenste, dat smaller is, omsluit en een naar boven
gericht kiem worteltje.

Kruiden of halfheesters, zelden kleine boomen, opge-
richt, neerliggend of zelden min of meer klimmend.
Bladeren tegenovergesteld of afwisselend, vliezig, vleezig
ot lederachtig, enkelvoudig, meestal gaafrandig. Steun-

*) Soms ook sfaminodiën of iuister pseudo-staminodièn genoemd.
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blaadjes ontbrekend. Bloeiwijze verschillend, in aren,
hoofdjes of trossen, de hoofdverdeelingen meestal tot de
onbepaalde, de onderverdeeliugen tot de bepaalde bloei-

wijzen behoorend. Schutbladen en schutblaadjes meestal
doorschijnend, nooit bladachtig. Bloemen klein, wit, groen
of geel, zelden welriekend, soms ten getale van 2—

5

tusschen de schutblaadjes gezeten, terwijl 1—2 vrucht-
baar zijn en de overige in bundels van meestal haak-
vormige stekels zijn veranderd.

Aantal soorten omstreeks 480, in de geheele wereld, behalve in

de koude gewesten, wijd verspreid,

OVERZICHT DER GESLACHTEN, i).

Tribus I. Celosieae. Eierstok met 2-oo eitjes. Helmknoppen
tweehokkig. Bladeren afwisselend.

1. Deeringia. Vrucht meestal eene bes, zelden vliezig. Bloem-
dek na den bloei uitgespreid. Heesters of halfheesters.

2. Celosia. Vrucht vliezig, aan de basis rondom loslatend.

Bloemdek na den bloei opgericht. Meestal kruiden.

Tribus IL Amaranteae. Eierstok met 1 eitje. Helmknoppen
tweehokkig. Bladeren afwisselend of tegenovergesteld.

Subtribus i. Eu-Amaranteae. Eitje opgericht, met korte zaadstreng.
Kiemworteltje naar onderen gericht. Bladeren afwisselend.

• 1, Bloem tweeslachtig,

3. Allmanïa. Bloemen in hoofdjes. Vruchtje vliezig, aan de
basis rondom loslatend.

4. Digera. Bloemen in aren. Korstachtig nootje.

2. Bloemen éénhulzig,

5. Amarantus. Bloemen in okselstandige, enkelvoudige of tot

dichte, eindelingsche, aarvormige pluimen vereenigde bloera-

kluwens. Vruchtje vliezig of lederachtig, niet openspringend of

rondom loslatend.

Subtribus 2. Achyrantheae. Eitjes hangend aan den top van e^n
lange zaadstreng. Kiemworteltje opgericht of opstijgend.

a. In den oksel van elk schutblad i—3 volkomen bloemen,

door bundels van haakvormige doorns (nüsvormde bloemen)

omgeven. Bladeren tegenoverstaand.

*) De geslachten Banalia Moq, (niet Mig.) en Nothosaerua Wight,

beide in Koorder's Lijst der Phanerogamen Geslachten van den
Maleischen Archipel opgenomen, doch de eerste als twijfelachtig ge-

slacht, zijn in Nederlandscli Indië nog niet waargenomen.
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6. Cyathula. Bundels haakvormige doorns, aangedrukt. Slippen
der meeUiradenbuis tusschen de helmdraden.

7. PuPALiA. Bundels haakvormige doorns stervormig uitge-
spreid. Geen slippen der meeldrndenbuis tussclien de helmdraden.

b. In den oksel van elk schutblad één volkomen bloem met
twee schatblaadjes. Bladeren al of niet legenovergesleld.

1. Geen slippen der meeldradenbuis tmschen de helmdraden.
8. PsiLOTRiCHüM. Bioemdekslippea stijf, buitenste met 3 ribben.

Bladeren tegenovergesteld.

9. Ptilotus. Bloemdekslippen dun, vliezig, niet geribd. Bladeren
afwisselend.

% Slippen der meeldradenbids tiisschen de helmdraden,
'10. Aerua. Bloemdek na den bloei niet met de vrucht neer-

geslagen; slippen wollig behaard, dun, niet gedoomd. Bladeren
tegenovergesteld of afwisselend,

11. ACHYRANTHES. Bloemdek na den bloei met de vrucht neer-
geslagen; slippen al of niet behaard, in een doorn uitloopend.
Bladeren tegenovergesteld.

Tribus lil. Oomphreneae. Eierstok met 1 eitje. Helmknoppen
eenhokkig. Bladeren tegenovergesteld.

a

ï

.
Stempel enkelvoudig, zittend, of met een duidelijke stijl.

12. Telanthera. Bloemdek tusschen de schutblaadjes zittend,
ruggehngs samengedrukt. Meeldradenbuis lang of kort, met priem-
vormige helmdraden, afgewisseld door in franjes verdeelde slippen.
Styl duidelijk, met knopvormigen stempel. '

13. Alternanthera. Bloemdek tusschen de schutblaadjes
zittend, ruggelings samengedrukt. Meeldradenbuis kort. met zeer
korte of zonder tusschengevoegde slippen of meeldraden nagenoeg
vrij. Stempel zittend.

b. Stijl kort of lang, met twee meental priemvormige stempels.

14. Philoxerüs. Bloemdek meestal kaalj tusschen de schut-
blaadjes gesteeld of aan de basis verlengd en verdikt. Meeldraden-
buis kort, met priemvormige helmdraden, zonder tusschengevoegde

15. GoMPFmKNA. Bloemdek meestal wollig behaard, tusschen
de schutblaadjes zittend; slippen vrij of kort vergroeid. Meel-
dradenbuis lang, meestal met 2-armige slippen, die in den inham
de helmknoppen dragen, zonder tusschengevoegde slippen.

1- DEERINGIA R. Br,

Bloemen tweeslachtig of tweehuizig, met een schut-
blad en twee schutblaadjes. Bloemdek vliezig of kruid-
achtig en vliezig berand; segmenten 5, gelijk of de
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binnenste het kleinst, na den bloei uitgespreid, ]\Ieel-

draden 4—5; helmdraden aan de basis in. een nap ver-
groeid, zonder tusschengevoegde slippen ; helmknoppen
breed langwerpig, 2-hokkig. Eierstok eivormig of min
of meer kegelvormig, zittend of min of meer gesteeld;
stempels 2— 4, priemvormig, aan de basis vergroeid, van
alle kanten met papillen bezet of klein en zittend knop-
vormig; eitjes in gering aantal of talrijk, aan lange zaad-
strengen vastgehecht. Vrucht of een op onregelmatige
wijze doorscheurende bes óf een aan de basis rondom
loslatend, kegelvormig blaasvruchtje, in beide gevallen
op het uitgespreide bloemdek gezeten, gaaf of onduidelijk
gelobd, veelzadig. Zaden niervormig, samengedrukt, ge-
snaveld. Zaadhuid korstachtig, zwart, glanzend, gestip-

peld
;
kiem ringvormig, het meelachtig kiemwit omge-

vend; zaadlobben lijnvormig, plat-bol. Kiem worteltje
naar beneden gericht.

Wijdvertakte, soms klimmende halfheesters of heesters,

kaal of behaard. Bladeren afwisselend, gesteeld, eivor-
mig, toegespitst, gaafrandig. Bloemen klein, in oksel-

standige, eindelingsche, enkelvoudige of pluimvormige
aren of trossen, zelden in gering aantal als bundels;
schutbladen en schutblaadjes stijfvliezi

Aantal soorten 5—6, in tropisch Azië en Australië. Het geslacht
komt in Miquel^s Flora ook als Cladostachys Don. voor.

2. OEL.OSIA L.

Bloemen tweeslachtig, met één schutblad en tw^ee

schutblaadjes. Bloemdek stijfvliezig, 5-deelig ; slippen
langwerpig of lancetvormig, stomp of spits, geverfd, om
de vrucht opgericht, Meeldraden 5, met priem- of draad-
vormige, aan de basis in een vliezige nap vergroeide
helmdraden zonder tusschengevoegde slippen ; helmknop-
pen kort of lang, 2-hokkig. Eierstok eivormig, min of
nieer kogel- of fleschvormig; stijl ontbrekend, kort of
lang, soms na den bloei verlengd, of 2—3 priemvormige
stempels

; eitjes 2 of meer, met lange zaadstrengen.
Blaasvrucht binnen het bloemdek besloten of er boven
uitstekend, ei- of kogelvormig, aan den versmalden, spit-

sen of stompen top soms kurkachtig of verdikt, aan de

S'
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basis rondom loslatend, zelden niet openbarstend of op
onregelmatige wijze doorscheurendj 2— oo zadig. Zaden
meestal opgericht, lensvormig ; zaadhuid korstacbtig,
zwart, glanzend en glad; kiem ringvormig, het meel-
achtig kiemwit omgevend; zaadlobben lijnvormig; kiem-
worteltje naar beneden gericht of opstijgend.

Eenjarige kruiden, zelden halfheeaters of heesters,

kaal of behaard. Bladeren afwisselend, meestal in een
bladsteel versmald, lijnvormig, langwerpig, eivormig of

omgekeerd eivormig, gaaf of zelden gelobd Bloemen in

dichtbloemige, eindolingsche en okselstandige aren of in

bundels langs enkelvoudige of vertakte takken, zittend
of kort gestoeld, klein of groot, wit, zilverkleurig of rood,
glanzend.

Aantal soorten omstreeks 30, in de warmere gewesten van
Azië, Afrika en Amerika.

3. ALLMANIA R. Br.

Bloemen tweeslachtig, met ééa schutblad en twee schut-
blaadjes. Bloemdek stijfvliezig, met 5 gelijke, lang-
werpig-lancetvormige, toegespitste, gestreepte, om de
vrucht opgerichte segmenten. Meeldraden 5; helmdraden
aan de basis tot een vliezige buis verbonden, zonder
tusschengevoegde slippen; helmknoppen klein, lijnvormig-
langwerpig, 2-hokkig. Eierstok eivormig, in een langen,
dunnen, rechten stijl overgaande; stempel knopvormig-
2-lobbig; eitje 1, nagenoeg zittend, opgericht. Blaas-
vruchtje in het bloemdek besloten, nagenoeg kogelvormig
of eivormig, samengedrukt, om de basis rondom losla-

^a'u
'^^^^ opgericht, min of meer kogel-lensvormig

;

zaadhuid zwart, korstachtig, glad of gestippeld, met een
vhezigen, korten zaadrok; kiem ringvormig, een over-
vloedig kiemwit omgevend; zaadlobben lijnvormig plat,
soms aan den top omgeslagen : kiem worteltje naar bene-
den gericht.

Opgerichte of neerliggende, kale of zachtharig-ruwe
kruiden. Bladeren afwisselend, lijnvormig, omgekeerd
eivormig of spatel vormig. Bloemen wit of groenachtig in
eindelingsche of okselstandige, zittende of gestoelde
hoofdjes.

Ongeveer 3—4 soorten, in tropisch Azië. Het geslacht werd door
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1

3

MoQUiN Tandon in D. C. Prod., XIII. 2. p. 248, opgevat als eene
sectie van Chamissoa H. B. K., dat in de Genera Plantarum van
Bentfiam en Hooker is beperkt tot de soorten met twee stempels.

4. DIGERA Forsk.

Bloemen ten getale van drie bijeen, door één schut-

blad en twee schutblaadjes omgeven, de beide zijdeling-

sche bloemen rudimentair en in een kamdragende schub
veranderd. Bloemdek min of meer vliezig, 4— 5 deelig,

aan de basis niet verhard; segmenten langwerpig, om
de vrucht opgericht, de beide buitenste grooter en met
5-9 nerven, de binnenste kleiner en met 2— 3 nerven.

Meeldraden 5, met vrije draadvormige helmdraden, zon-

der tusschengevoegde slippen ; helmknoppen dubbel bol-

vormig, 2"hokkig. Eierstok kort langwerpig, samenge-
drukt, afgeknot, stijl draadvormig, met 2 korte omge-
krulde stempels ; eitje 1 , opgericht, met korte zaad-

streng. Vrucht eene min of meer kogelvormige, binnen
het bloemdek besloten, een weinig samengedrukte, korst-

achtige, gerimpelde noot met min of mee;r gekielde kan-
ten. Zaad opgericht, min of meer kogelvormig: zaadhuid
dun, bruin, aan het meelachtig kiemwit vastgehecht

;

kiem ringvormig; zaadlobben lijnvormig gekromd ;
kiem-

worteltje naar beneden gericht.

Eenjarig, van af de basis vertakt, onbehaard kruid,

met kantige takken. Bladeren afwisselend, dun gesteeld,

eivormig, langwerpig of lancetvormig, spits, gaafrandig.

Bloemen vuilwit of rooskleurig, in lange, okselstandige,

langgesteelde aren.

Eene soort in tropisch Azië en Afrika. D. arvensis Forsk,

5. AMARANTUS L.

Bloemen éénhuizig of gemengdslachtig, met één

schutblad en twee schutblaadjes, Bloemdek-segmenten

5, zelden 1— 3, vliezig, gelijk of nagenoeg gelijk, in de

mannelijke bloem eivormig-lancetvormig, in de vrouwe-

lijke meestal langwerpig of spatelvormig-langwerpig, soms
na den bloei verhard of aan de basis verdikt, om de

vrucht opgericht. Meeldraden 5, zelden 1—3; helmdra-

den priem- of draadvormig, aan de basis vrij, zonder

tusschengevoegde slippen; helmknoppen langwerpig of
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lijnvorraig-langwerpig, tweehokkig. Eierstok eivormig,
samengedrukt ; stijl kort of ontbrekend; stempels 2 of 3,

priemvormig of draadvormig, van alle kanten met wratjes

bezet of behaard. Eitje nagenoeg zittend, opgericht.

Vrucht een in het bloemdek besloten, cirkel- of eivormig,

samengedrukt, niet openbarstend of rondom aan de basis

loslatend, vliezig of lederachtig, blaasvruchtje, met enkel-
voudigen of 2—3-tandigen top. Zaad opgericht, afgerond,
samengedrukt; zaadhuid korstachtig, glad, glanzig, met
stompen of scherpen rand; kiem ringvormig, het meel-
achtig kiemwit omgevend; zaadlobben lijnvormig; kiem-
worteltje naar beneden gericht.

Eenjarige, opgerichte of neerliggende, kale of zacht-

harige, zelden stijfharige planten. Bladeren afwisselend,
aan de basis in een bladsteel versmald, eivormig of lan-

cet- of lijnvormig, gaaf of zelden golvend-getand, dikwijls
met eene dunne spits aan den top. Bloemen klein,

in okselstandige bloemkluwens of eindeliugsche, dicht-

bloemige pluimen, wit, groen, rosé of purperkleurig

;

schutbladen en dikwijls ook het bloemdek blijvend.

Aantal beschreven soorten omstreeks 45, doch vele daarvan door
onvoldoende kenmerken onderscheiden

j verscheidene soorten zijn

over de geheele wereld verspreid ; alleen voor de Poolstreken worden
geen Amarantus-sooTten opgegeven. Bij Linnaeus werd de geslachts-
naam Amaranthus geschreven. Het geslacht omvat volgens Bentham
en HooKER ook Euxolus Raf., Albersia Kunth en Amblogyne /?a/-

6. CYATHULA L.

Bloemen binnen één schutblad en twee schutblaadjes
in bloemkluwens, waarvan 1—2 bloemen volkomen en
tweeslachtig zijn, terwijl de overige veranderd zijn in

bundels haakvormige doorns. Bloemdek stijfvliezig,

5-deelig, aan de basis niet verhard; slippen nagenoeg
gelijk of de binnenste het smalst, eivormig of ei-lancet-
vormig, toegespitst of genaaid, 1-nervig. Meeldraden 5;
helradraden tot eene buis vergroeid, afwisselend met
lijnvormige of vierkante in franjes verdeelde slippen;
helmknoppen langwerpig, 2-hokkig. Eierstok omgekeerd
eivormig; stijl draadvormig; stempel knopvormig; eitje

aan den top van een lange zaadstreng opgehangen.
Blaasvruchtje eivormig, door het bloemdek nauw omslo-
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ten, met een veldje op den top, vliezig, niet openbar-
stend. Zaad omgekeerd, langwerpig, met een bruine,
dun lederachtige zaadhuid; kiem peripheriscli, het meel-
aehtig kiemwit omgevend; zaadlobben plat, lijnvormig,
aan den top omgebogen, breeder dan het opgerichte
kiemworteltje.

Kruiden aoms aan de basis heesterachtig^ kaal of vilt-
achtig behaard, met rolronde twijgen en' tegenoverge-
stelde, gestéelde, eivormige, toegespitste, gaafrandige bla-
deren. Bloemkluwens klein of groot, groenachtig of wit,
na den bloei neergeslagen, in lange, dunne aren of
hoofdjes; schutbladen eivormig, hol, vliezig, meestal
genaaid.

Aantal soorten 10, in de warmere gewesten van Azië, Afrika en
Zuid-Amerika.

7. PXJPALIA Jms.

Bloemen binnen één schutblad en twee schutblaadjesm bloemkluwens, waaraan eene bloem volkomen en twee-
slachtig en de overige in gestéelde bundels van aan den
top haakvormige, na den bloei stervormig uitgespreide
doorns zijn veranderd. Bloemdek kruidachtig, 5-deelig,
aan de basis niet verhard; segmenten nagenoeg gelijk,
lancetvormig toegespitst 3— 5-nervig. Meeldraden 5;
helmdraden priemvormig, aan de basis kort vergroeid,
zonder tusschengevoegde slippen; helmknoppen dubbel
bolvormig, 2-hokkig. Eierstok eivormig, in een dunnen
stijl versmald; stempel knopvormig; eitje van af den
top van een lange zaadstreng neerhangend. Blaasvruchtje
binnen het bloemdek nauw besloten, eivormig, samen-
gedrukt, vliezig, met een veldje op den top, niet open-
barstend. Zaad omgekeerd, lensvormig, gesnaveld; zaad-
huid dun lederachtig, kastanjebruin, glanzend; kiem
peripherisch, het meelachtig kiemwit omgevend; zaad-
lobben lijnvormig, plat, dun, aan den top naar binnen
gekromd, een weinig breeder dan het opstijgende kiem-
worteltje.

Kale of viltachtig behaarde, in drieën vertakte kruiden
of heesters, met rolronde takken. Bladeren tegenoverge-
steld, gesteeld, eivormig of cirkelvormig, stomp of toege-
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spitst gaafrandig. Bloemen groenachtig, in enkelvoudige
of pluirnvormige aren. Schutbladen stijfvliezig.

Aantal soorten omstreeks 5, in tropisch Azië en Afrika.

8. PSILOTRICHUM BL
r

Bloemen tweeslachtig, met een schutblad en twee
achutblaadjes. Bloemdek papierachtig, 5-deelig, na den

bloei onveranderd of verhard ; segmenten lijnvormig of

eivormig-langwerpig, de buitenste het grootst, stijf, schuit-

vorm ig of aan de basis gebult, geribd, dikwijls lang en

zachtharig van buiten en kaal van binnen. Meeldraden
5; helmdraden ongelijk, lijnvormig of priemvormig, aan
de basis in een ring, nap of buis vergroeid, zonder tiis-

schengevoegde slippen ; helmknoppen kort of lang, twee-
hokkig. Eierstok min of meer kogelvormig of langwer-
pig; stijl dun; stempel knopvormig of 2-spletig; eitje

van af den top van een lange zaadstreng neerhangend.
Blaasvruchtje binnen de dikwijls verharde bloemdekbasis
nauw besloten, kogelvormig of samengedrukt; vliezig,

niet openbarstend. Zaad omgekeerd lensvormig ; zaadhuid
lederachtig of korstachtig, glanzig; kiem peripherisch,
het meelaehtige kiemwit omgevend; zaadlobben lijnvor-

mig, plat; kiemworteltje naar boven gericht.
Onbehaarde, zachtharige of wollig behaarde, in drieën

vertakte kruiden of heesters, met rolronde takken. Bla-
deren tegenovergesteld, eivormig of elliptisch-lancetvor-
raig, gaafrandig. Bloemen wit of groenachtig, in aren of

hoofdjes die in de bladoksels alleen staan of pluimen
vormen

; schutbladen en achutblaadjes klein, doorschijnend.
Aantal soorten ongeveer 13, in tropisch Azië en Afrika.

9. PTILOTUS R. Br

Bloemen tweeslachtig, met één schutblad en twee
schutblaadjes. Bloemdek stijfvliezig, vliezig of doorschij-
nend, 5-deelig, aan de basis niet verhard; segmenten
vrij, lijnvormig-langwerpig, van buiten kaal of aan de
basis behaard, van binnen kaal of de binnenste aan de
basis wollig. :\[eeldraden 5, alle vruchtbaar of eenige
zonder helmknoppen; helmdraden ongelijk, lijnvormig of
van boven verbreed, aan de basis in een nap verbon-
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den, zonder tusscbengevoegde slippen; helmknoppen twee-
hokkig. Eierstok min of meer kogelvormig, kaal; stijl

dun ; stempelvormig ; eitje van den top van een lange
zaadstreng neerhangend. Blaasvruchtje binnen hetblopm-
dek besloten, vliezig, niet openbarstend. Zaad omge-
keerd, kogelvormig of lensvormig; zaadhuid korstachtig,

zwart, glanzig; kiem ringvormig, het meelachtige kiem-
wit omgevend; zaadlobben lijnvormig, min of meer plat;

kiemworteltje naar boven gericht*

Eenjarige, onbehaarde, zachtharige of wollig behaarde,
vertakte kruiden. Bladeren afwisselend, meestal smal,
gaafrandig. Bloemen wit, in eindelingsche, langwerpige,
eivormige of kegelvormige, alleenstaande of tot pluimen
vereenigde aren met wollige as; schutbladen en schut-

blaadjes stijfvliezig.

Aantal soorten volgens Bentham en Hooker H, alle in Australië,
misschien ééne hiervan ook in N. Guinea en het Oostelijk deel

van den Archipel. Schinz in Engl. u. Prantl, Natarl.Pflanzenfam,
vereenigt met dit geslacht Trichinium R. Br.^ dat verschilt door
de aan de basis vergroeide bloemdekslippen.

10. AERUA Forsk.

Bloemen, tweeslachtig, gemengdslachtig of tweehuizig,
met één schutblad en twee schutblaadjes. Bloemdek kort,

vliezig of min of meer papierachtig, 5-, zelden 4-deelig^

aan de basis niet verhard; segmenten nagenoeg gelijk

of de drie binnenste smaller, langwerpig of lancetvormig,
stomp, spits of toegespitst, alle of de drie binnenste
alleen wollig behaard. Meeldraden 5, zelden 3; helmdra-
den meestal ongelijk, priemvormig, aan de basis in een
korte, zelden langere nap verbonden, met lange of korte

tusschengevoegde slippen, helmknoppen dubbel bolvor-

mig, tweehokkig. Eierstok omgekeerd eivormig of min of

meer kogelvormig; stijl kort of lang, met twee stempels
of één knopvormigen stempel ; eitje van den top van een
lange zaadstreng neerhangend. Blaasvruchtje in het

bloemdek besloten, vliezig, niet openbarstend of aan den
lederachtigen top rondom loslatend. Zaad omgekeerd, ei-

of niervormig, samengedrukt ; zaadhuid dun lederachtig;

kiem peripherisch, een meelachtig kiemwit omgevend;

2
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zaadlobben lijnvormig, min of meer plat; kiemworteltje
naar

Opgerichte, neerliggende of klimmende wollig behaarde
kruiden of half heesters. Bladeren afwisselend, tegenover-
gesteld of in gchijnkransen, lijnvormig, langwerpig of

omgekeerd eivormig gaafrandig. Bloemen wit of roest-

kleurig, klein, in eindelingsche of okselstandige alleen-

staande of tot pluimen verbonden aren.

Aantal soorten omstreeks 1 0, in de warmere gewesten van tropisch
Azië en Afrika,

11. ACHYRANTHES L.

Bloemen tweeslachtig, met één schutblad en twee
schutblaadjes, na den bloei neergeslagen. Bloemdek stijf

lederachtig, 4—5-deelig, ten slotte verhard; segmenten
nagenoeg gelijk, priem-lancetvorraig, genaaid of toegespitst,

kaal of behaard, glanzend, generfd. Meeldraden 5, zelden

2 of 4; helmdraden draad-priemvormig, aan de basis
door een vlies verbonden; met tusschengevoegde vier-

kante slippen, die aan den top in franjes zijn verdeeld
of van achteren een in franjes verdeeld plaatje dragen;
helmknoppen langwerpig of dubbelbolvormig, 2-hokkig.
Eierstok langwerpig of fleschvormig, min of meer samen-
gedrukt, kaal; stijl draadvormig; stempel knopvormig;
eitje van den top van een lange zaadstreng neerhangend.
Blaasvruchtje binnen het bloemdek besloten, eivormig of

langwerpig, met afgeronden top of met een veldje, vliezig,
met openbarstend. Zaad omgekeerd, langwerpig ; zaadhuid
dun lederachtig, rood-bruin

; kiem peripherisch, het meel-
achtige kiemwit omgevend, zaadlobben plat, met de spitse
toppen naar binnen gebogen, breeder dan het opgerichte
kiemworteltje.

Onbehaarde of viltachtige of zijdeachtig behaarde, opge-
richte of aan de basis nederliggende kruiden of halfheesters,
met rolronde takken en tegenoverstaande, gesteelde, ei-

vormige of lancetvormige, gaafrandige bladeren Bloemen
wit of groenachtig, in lange, dunne, eindelingsche, enkel-
voudige of tot pluimen vereenigde aren; schutbladen
Thezig, blijvend; schutblaadjes opgericht, uit licht uiteen-
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wijkende aan de basis of ter halve hoogte vliezig gevleu-
gelde doorns bestaande.

Aantal soorten ongeveer 15, in de tropische en subtropisclie
gewesten verspreid.

12. THBLANTHERA /?. Br,

Bloemen tweeslachtig, met één schutblad en twee
schutblaadjes. Bloemdek binnen het schutblad zittend,

nu eens ruggelinga samengedrukt en 3-kantig, aan de
basis verhard, niet door wol omhuld, met 5 zeer ongelijke,

lederachtige segmenten, waarvan de voorste en de beide
achterste min of meer plat, de beide zijdelingsche, binnen
deze geplaatste, kleiner zijn en de geslachtswerktuigen
omsluiten— dan weder rolrond met gelijke segmenten. Meel-
dradenbuis 10-spletig, met 5 priemvormige helmknoppen-
dragende en 5 daarmede afwisselende langere, bandvor-
mige, aan den rand al of niet gewimperde, aan den top
in franjes verdeelde slippen; helmknoppen langwerpig of

cilindrisch, 1-hokkig. Eierstok kegelvormig of eivormig;
stijl duidelijk; stempel knopvormig; eitje van den top
vau een lange zaadstreng omlaag hangend. Blaasvruchtje
omgekeerd eivormig, vliezig, niet openbarstend. Zaad
omgekeerd, lensvormig; zaadhuid lederachtig, glad; kiem
ringvormig, het meelachtig kiemwit omgevend ; zaadlobben
samengedrukt; kiemworteltje naar boven gericht.

Kruiden, zelden halfheesters, opgericht, neerliggend of

kruipend, kaal, zachtharig of viltachtig behaard, soms
met stervormige haren. Bladeren tegenovergesteld, zit-

tend of gesteeld, eivormig, langwerpig of lijnvormig, meestal
dik. Bloemen meestal klein, wit of rood, in okselstandige
of eindelingsche zittende of gestoelde, kegelvormige of

langwerpige, dichtbloemige, alleenstaande of tot bundels
vereenigde hoofdjes; schutbladen en schutblaadjes kleiner

dan het bloemdek.

Ongeveer 45 soorten, voornamelijk in tropisch Amerika, eenige
weinige ook in tropisch Azië en Afrika. Het geslacht wordt door

ScHiNz in Engl. u Prantl^ NatürL PfianzmfamiUen met Alter-

nanthera R, Br. vereenigd.

13. ALTERNANTHERA Forsk.

Bloemen tweeslachtig met één schutblad en twee schut-

blaadjes. Bloemdek binnen de schutblaadjes zittend, zijde-
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lings samengedrukt, 5-deelig, met ongelijke segmenten,
het voorste en de beide achterste plat, de beide zijde-

lingsche, daar binnen gelegen, hol en de geslachtswerk-
tuigen omsluitend. Meeldradenbuia kort, napvormig, met
2— 5 helmdraden, afgewisseld door korte tusschenge-
voegde slippen of zonder deze; helmknoppen kort of lang,

1-hokkig. Eierstok kegelvormig of omgekeerd eivormig;
stijl kort of ontbrekend; stempel knopvormig, zelden niet

twee zeer korte armen ; eitje van den top van een lange
zaadstreng neerhangend. Blaasvruchtje samengedrukt,
eivormig of omgekeerd-hartvormig, dikwijls door verdikte
randen breed gevleugeld. Zaden omgekeerd, lensvormig;
zaadhuid lederachtig, glad; kiem ringvormig, het meel-
achtig kiemwit omgevend ; zaadlobben smal ;

kiemwortel-
tje naar boven gericht.

_
Onbehaarde, zachtharige of viltachtig behaarde, neer-

liggende, zelden opgerichte, vertakte kruiden. Bladeren
tegenovergesteld, zittend of gesteeld, omgekeerd eivormig,
langwerpig of lijnvormig, gaaf of onduidelijk getand.
Bloemen klein, meestal wit, langwerpig of lancetvormig,
m kleine, okselstandige, alleenstaande of dicht opeenge-
drongen hoofdjes; schutbladen, schutblaadjes en bloem-
deksegmenten stomp, spits of lang naaldvormig toege-
spitst.

Aantal soorten omstreeks 16, in tropisch Australië en Amerika,
eenige weinige in de warmere gewesten overal verspreid.

14. PHILOXERUS R. Br.

Bloemen tweeslachtig, met één schutblad en twee
schutblaadjes. Bloemdek aan de rugzijde samengedrukt,
aan de basis verdikt en in een dikken, sponsachtigen of
dunnen steel verlengd; segmenten 5, langwerpig, stomp,
papierachtig, generfd. Meeldraden 5 ; helmdraden in een
korte nap verbonden, priemvorraig, zonder tusschenge-
voegde slippen; helmknoppen langwerpig, 1-hokkig. Eier-
stok breed eivormig, samengedrukt; stijl zeer kort, met
twee pnemvormige stempels; eitje van den top van een
lange zaadstreng neerhangend. Blaasvruchtje breed ei-

vornaig samengedrukt, dun lederachtig, niet openbar-
stend. Zaad omgekeerd, lensvormig, met gladde, leder-
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achtige zaadhuid ; kiem ringvormig, het meelachtig

kiemwit omgevend; zaadlobben^ smal ; kiemwortelfcje naar

boven gericht.

Onbehaarde of zelden viltachtig behaarde, meestal

dikke of vleezige neerliggende kruiden, met rolronde

of kantige takken. Bladeren tegenovergesteld, omge-
keerd eivormig-spatelvormig, langwerpig of lijnvormig,

gaafrandig, in de oksels soms gebaard. Bloemen wit, in

zittende of gestoelde, kegelvormige, langwerpige of cilin-

drische hoofdjes, met papierachtige schutbladen en ge-

kielde schutblaadjes.

Aantal soorten omstreeks 10, in tropisch Amerika, Afrika en

Australië, ééne soort op de Linkin-eilanden. MiQUEL meent dat ook

in het oostelijk deel van den Maleischen Archipel eene soort zou

kunnen voorkomen, Moquin en evenzoo Schinz vereenigden het

geslacht met Iresine L, Bentham en Hooker hielden het hiervan

gescheiden wegens de niet pluimvormige bloeiwijze.

15, GOMPHRENA L.

Bloemen tweeslachtig, met één schutblad en twee

schutblaadjes. Bloemdek tusschen de schutblaadjes zit-

tend, samengedrukt of min of meer rolrond, 5-deelig of

ö-spletig, aan de basis meestal wolachtig behaard; seg-

menten ongelijk of nagenoeg gelijk, lancetvormig, toege-

spitst, hol, zelden plat en stomp. Meeldradenbuis lang,

binnen het bloemdek besloten of er boven uitstekend,

5-spletig; lobben of slippen aan den top uitgerand of

2-spletig, meestal zonder tusschengevoegde slippen ; helm-

knoppen in den inham der slippen zittend of gesteeld,

langwerpig of lijnvormig, 1-hokkig. Eierstok tol- of

nagenoeg kegelvormig; stijl kort of lang met 2, zelden

3, priem- of draadvormige stempels of één 2-lobbigen

stempel; eitje van den top van een lange zaadstreng

neerhangend. Blaasvruchtje eivormig of langwerpig sa-

mengedrukt, soms aan de basis verhard. Zaad omge-
keerd, lensvormig, met gladde lederachtige zaadhuid

;

kiem ringvormig of peripherisch, het meelachtig kiemwit

omgevend; zaadlobben smal of omgekeerd eivormig;

kiemworteltje dun, naar boven gericht.

Opgerichte of neerliggende, vertakte, aan de knoppen
vaak gezwollen, ruig- of langharige kruiden. Bladeren
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tegenovergesteld,' zittend of kort gesteeld, gaafrandig.

Bloemen kort of lang, wit of gekleurd, in kleine of

groote, naakte of aan de basis door een uit bladeren

gevormd omwindsel omgeven, meestal eindelingsche hoofd-

jes; scbutblaadjes kort of lang, hol, gekield of aan de

rugz^de met een vleugel of een kam.
Aantal soorten omstreeks 70, meestal in de warmere gewesten

van Amerika en Australië, ééne ook in tropisch Azië en Afrika

verspreid.

AMAEANTACEAE VAN NEDERLANDSCH INDIÊ.

Tribus I. Celosieae*
1. Deeringia R, Br.

celosioides ü. Br. — D. baccata Mog. — Celosia baccata

Betz. — D. indica BL — Cladostachys frutescens Bon.

(Engelsch en Nederlandsch Indië, Australië.)

indica Zoll. — D. ce^osioïd^s /iass^. (Java, Celebes, Moiukken,
N. Ouinea.)

polysperma Moq, (Molukken.)
tetragyna Roxb, — Celosia tetragyna Moq. (Molukken,)

2. Celosia L.

argentea L. — C, margaritacea L.
cristata L,'^) — Amarantus cristatus Noronh,

(Beide in alle tropische gewesten deels wiid, deels ge-

kweekt of verwilderd.)

Tribus II. Amaraiiteae.
3. Allmania R, Br.

albida R, Br. — A. pyramidalls Schim. — Chamissoa
pyramidaUs Moq. — Celosia albida Wilhl. — Celosia

pyramidalis Burm, — Celosia nodiflora Wall. (Zuid-Azië,

Java.)

nodiflora R, Br. — Chamissoa nodiflora MarL (Tropisch

Azië.)

var. angustifolia Hook. f.
— Chamissoa anguslifolia Herh,

Ham. Chamissoa javanica Hassk, (Java, Sumatra.)
var. procumbens Boofe. ƒ. — Allmania procumhens Wight^

(Java.)

var. esculenta ffook. f,— Chamissoa Brownii Steud. {UA'

lakka.)

4. DiGEBA Forsk.
arvensis Forsk. — D. muricata MorL — D. aUernifolia

) C. cristata i, wordt door eenigen opgevat als een afzonderlijke
soort, door anderen als «en cultuurvorm van C argentea L. met
neiging tot monstrueuse verbreeding van de bloeiwijze {Hanekammen.)
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Asche^'s. — Desniochaefa muHcata Wight. — Achijron-
thes polygonoides Betz. (haud. Heyne). — Achyrimthes
alternifolia L, — Channssoa muricata Spr, — Cladostachys
mtcricata Moq. (Zuid-Azië en tropisch Afrika.)

5. Amarantus L.

caudatus L, — 4. cruentus Willd, — A, Alopecurus Hochst,

spinosus L.

paniculatus L. — A. sangulneus L, — A, strictus Willd,

gangeticus L. — A. tristis L, — A. melancholicus L.
A, amboinicus Herb. Ham,

mangostanus L.

viridis L. — Amarantus graeclrans L. — Euxólus caudatus

Moq — Albersia caadata Boiss.

Blitum L. — A, oleraceus L. Euxolus oleraceus Moq. —
4. polygonoidis ZolL — Amblogyne polygonoides Miq.

(haud. Baf.) — Albersia oleracea Kunth. — Euxolus
lividus Moq, — Albersia livida Kunth.

polygamus L, — Euxolus polygam^us Moq,
(Alle in tropische gewesten verspreid, wild of gekweekt

en verwilderd,)

polystachyus Willd, — Euxolus polystachyus Miq. (Java.)

deflexus L. — Euxolus deflexus Baf, (Europa, volgens

Teysm. en BiNN. ook Java.)

6. Cyatuula Lour,
geniculata Lour. '). — C. prostrata BI. — C. repens Moq.

Desmochaete prostrata D. C. — Pupalia prostrata Mart.

Achyranthes prostrata L.

(Alle tropische gewesten.)

7. Pupalia Juss,

atropürpurea Moq. — Achyranthes lappacea L, (Ed. II.) —
Achyranthes atropürpurea Lam. — Desmochaete atro-

pürpurea D. C,

lappacea Moq — P. velutina Moq. — Achyranthes lappacea L.

(Ed. I.) — Achyranthes echinata Bet-z, — Achyranthes

patuia L, — Desmochaete flavescens D, C. — Desmochaete

patuia Boem. et Schuit.

(Beide soorten in tropisch Azië en Afrika.)

8. PSILOTRICHUM BL
trichotomus BI. — Ptilotus trichotomus Miq. — Leiosper-

m.um ferrugineum Wight, (^Engeisch Indië, Java, Borneo.)

9. Ptilotls R. Br.
corymbosus R. Br. — Pt. amabilis Span.? (Australië,

Timor? Molukken?)

O In Index Kewensis C, genlculatus Lour.; in HoOK. f. Fl. of
Br. India^ C. prostrata BI. In het laatstgenoemde werk wordt
C. geniculata niet als synoniem genoemd, noch een verschil hiermede
opgegeven.
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10. Aerüa Forsk,

tomentosa Lam. — AJavanica Juss. ~ A. Wallichii Moq.

—

Achyranthes alopecuroides Lam. — Achyranthes javanica
Pers, — Iresine javanica Burm. — Celosia lanata L. —
lUecebnini javanicum Ait. (Java.)

sanguinolenta BI, — Achyranthes sanguinolenta L. — Ille-

cebrum sanguinolentum L, (Java, Timor, Molukken.)
var. lanceolatum Moq. (Java.)

timurensis Moq. (Timor.)
lanata Juss, — Achyranthes lanata L. — Illecebrum la-

natum L. (Zuid-A zië, Java.)
Curtisii Oliv. (Malakka.)

11. Achyranthes L.
aspera L. — A. aspera L, var. indica L, — A, ohtusifolia
Lam, — A. canescens R, Br, (Tropische gewesten, Java,
Celebes.)

var. fruticosa Boerl. — A, fruticosa Lam. (Engelsch
Indiëj Java.)

var. tomentella Boert. — A, tomentella Zipp. (Timor.)
grandifolia Moq. ') (Java, Nieuw Guinea.)
bidentata BI. (Java, Celebes.)

var. elongata BI, (Java.)
var. javanica Boerl. — A. javanica Moq, (Java.)

Tribus III. Gomphreneae.

12. Telanthera R. Br.
strigosa Moq. — Alternanthera strigosa Rassk. (Java.)
porrigens Moq. (Uit Peru, op Java gekweekt.)

13. Alternanthera Forsk.
sessilis R. Br. — Gomphrena sessilis L. (Alle tropische

gewesten.)

nodiflora i?. Br. — A. denticulata R. Br. (Alle tropische
gewesten )

14. PhiloxerüS JR. Br.
diffusus R. Br. — Iresine Brownii Moq. (Timor? Nieuw

Guinea?) ^ ^

15. Gomphrena L,

globosa L, (Tropisch Amerika, in alle tropische gewesten
gekweekt, vaak verwilderd.)

? lanuginosa Span. (Timor.)

O Waarschijnlijk eene variëteit van de vorige
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Fam. cv. chenopodiaceae.

Bentham et Hooker, Genera Plant. III, p. 43. — MoQuiNÏn D.C.
Prod, XIII, 2, p. 41 (Salsolaceae), — p, 2^0 (Basellaceae). — Miquel,
Fl, Ind, Bat, I, p. 1015 (Chenopodiaceae) emp. iO^'i (Bnsellaceae). —
Baill., Hist, plant IX. 1888. p. 130, — Hooker f. FL Br. Ind, V,

p 1. — VoLKENs in Engl. u. Praktl, Natü7*L Pflanzenfam, III. 1.

a. p. 36 {Chenopodiaceae) en p. 124 (Basellaceae,)

Bloemen tweeslachtig, gemengdslachtig of éénslachtig,

regelmatig, zelden onregelmatig, naakt of met een schut-

blad, al of niet vergezeld van twee schutblaadjes. Bloem-
dek enkelvoudig, meestal 3— 5-lobbig of -deelig of bij de

vrouwelijke bloemen ontbrekend, na den bloei vergroot

of onveranderd, zelden besvormig of nootvormig wordend;

segmenten of lobben vliezig, kruidachtig of papierachtig,

van achteren naakt of in wratten, doorns of vleugels uit-

groeiend, in den knop dakpanswijze dekkend met twee
of drie segmenten buiten gelegen, zelden min of meer
klepswijze aaneensluitend, na het afvallen der vrucht

vaak blijvend. Meeldraden in hetzelfde aantal als de

deelen van het bloemdek of minder, tegenover deze ge-

plaatst, nooit meer, hypogynisch of aan de schijf of de

bloeradekdeelen bevestigd, zelden met staminodiën afwis-

selend; helmdraden priemvormig, draad- of meestal lijn-

vormig en samengedrukt, aan de basis vrij, zelden door

een vlies verbonden, langer of korter dan het bloemdek;
helmknoppen ruggelings vastgehecht, dubbel bolvormig
of langwerpig of pijlvormig, 2-hokkig, zelden aan de

basis bevestigd, bij de onderfamilie der Baselleae bewe-
gelgk en in den knop teruggeslagen, bij de overige naar

voren gekromd, helmhokjes evenwijdig of uiteenwijkend,

vanaf de basis of hooger vrij, met van voren of zijdelings

geplaatste spleten openbarstend; helmbindsel enkelvoudig
of tot een opgericht, plat-, kap- of blaasvormig, gekleurd

aanhangsel verlengd; stuifmeel kegelvormig. Sc 'ijf ont-

brekend of zelden ringvormig of de basis van het bloem-
dek bekleedend, zelden gekarteld of met tot korte sta-

minodiën verlengde uitsteeksels. Eierstok vrij of in de

basis van het bloemdek weggedoken, altijd bovenstandig
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en in het bloemdek, waar dit voorkomt, besloten, eivor-

mig, kogel vorraig of neergedrukt, zelden langwerpig of

fleachvormig, aan den top meestal in een korten of langen

stijl vernauwd, zelden afgeknot, eenhokkig met 1 eitje;

stijl eindelingsch, kort of lang, met 2— 3-lobbigen, knop-

vorniigen stempel of 2 of 3 lange stelen, die aan den

top of aan den buitenkant en den top met wratjes zijn

bezet of 2—5 zittende, rondom of alleen aan de binnen-

zijde met wratjes bezette, vergroeide of vrije, soms draad-

vormige of haardunne stempels; eitje amphitroop, opgericht

aan een korte basilaire zaadstreng of van den top van

een lange zaadstreng neerhangend. Yrueht een vliezig,

lederachtig of vleezig blaasvruchtje, meestal binnen het

bloemdek besloten en niet zelden hiermede afvallend,

niet openbarstend, zelden rondom loslatend, met een

vrijen of met de zaadhuid samenhangenden vruchtwand;
zaad opgericht, omgekeerd of horizontaal, lensvormig,
min of meer kogel- of niervormig of samengedrukt-ei-
vormig; zaadhuid korstachtig, lederachtig, vleezig of

vliezig, soms met het kiemwit samenhangend, glad of

korrelig zonder of met eene vliezige binnenlaag der zaad-

huid; kiem bij de meeste Cycloloheae peripherisch, ring-

of hoefijzervormig het meelachtige of vleezige kiemwit
omgevend, dat zelden ontbreekt, bij de Salicornieae

kommavorraig of samengevouwen zonder kiemwit, bij

de^ Spirolobeae in eene platte of slakkenhuisvormige
spiraal, zonder kiemwit en een naar buiten gelegen kiem-
worteltje; zaadlobben meestal smal, plat-bol, zeldzaam
plat, een weinig broeder dan het kiemworteltje.

Eenjarige of overblijvende kruiden of heesters, zelden
kleme lage boomen, kaal, blauwgroen of met meelachtige
blaasjes of schubjes, stijf- of lang en zachtharig, niet

zelden vleezig. Stengels al of niet geleed, rolrond of

kantig, opgericht of neerliggend, bij de Baselleae naar
rechts windend. Bladeren afwisselend of zelden tegenover-
gesteld, platen breed of vleezig en cilindrisch of half-

cihndnsch, meestal gaafrandig soms onregelmatig golvend
getand, nooit regelmatig gezaagd, bij de Salicornieae met
den stengel vergroeid; steunblaadjes ontbrekend. Bloemen
meestal klem, niet zelden groen of rood, gewoonlijk in
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bloemkluwens, die in de bladoksels alleenstaan of tot

bebladerde aren of pluimen zijn vereenigd.

Aantal soorten omstreeks 520, over de geheele wereld verspreid.

In Nederlandsch Indië hoofdzakelijk door verwilderde, uitheennsche

en kosmopolitische soorten vertegenwoordigd.

OVERZICHT DER GESLACHTEN.

Onderfamilie I. CHËlSOPODlJBAi:. Schutblaadjes met het

bloemdek vergroeid. Helmknoppen in den knop opgericht of naar

binnen gebogen. Stengel niet windend.

Series I. CYCLOLOBEAE. Kiem ringvormig of hoefijzervormig, het

overvloedige kiemwit omgevendj zelden kommavormigj half-

cirkelvormig of samengevouwen.

Tribus l. Su-ChetlOpodieae. *) Bloemen in kluwens, twee-

slachtig of éénhuizig, bij de verschillende seksen gelijk. Zaad opge-

richt, omgekeerd of horizontaal. Kiem ring- of hoefijzervormig, het

overvloedig kiemwit omgevend. Stengel niet geleed. Bladeren plat.

1. Chenopodium, Bloemdek 5-deelig, na den bloei niet ver-

anderd, vruchtje niet openspringend.

2. Bèta. Bloemdek 5-lobbig, na den bloei aan de basis verhard.

Vrucht bii bevochtiging met een deksel openspringend.

Tribus II. Atrtpliceae. Bloemen éénslachtig, bij de verschil-

lende seksen ongelijk, mannelijke met een 3—5-lobbig of -deelig

bloemdek, zonder schutblaadjes, vrouwelijke met een 3—4-tandig of

zonder bloemdek en met twee zich om de vrucht vergrootende,

vrije of vergroeide schutblaadjes of zonder deze.
F

3. Spinacia. Vrouwelijke bloemen met een 3 -4-tandig bloem-

dek, *) zonder schutblaadjes; vrucht in het verharde bloemdek

besloten.

*) Door VOLKENS in Engler und Prantl NatürL Pflanzenfamilien

wordt van deze tribus een deel afgezonderd als de groep der Beteae^

gekenmerkt door de zich met een dekseltje openende vrucht, terwijl

bij de overige geslachten — de Chenopodieae van dien schrijver — de

vrucht niet openspringt. Tot de Eu-Chenopodieae behooren nog

Rhagioda R, Br,, gekenmerkt door eene besvrucht, een Australisch

geslacht dat volgens Miqüel in het oostelijk deel van den Archipel

misschien door ééne soort, Rh. linifolia R, Br. vertegenwoordigd zou

zijn, en Roubieva Moq., een geslacht van tropisch Amerika, dat van

Chenopodium verschilt door het kort 5-lobbig, na den bloei om de

vrucht vergroot en gesloten bloemdek ; een der beide soorten i?, mul-

tifida Moq. en R. bonariensis Hook. f. wordt hier en daar ook in de

oude wereld aangetroffen. Voor het voorkomen der beide geslachten

in Nederlandsch Indië zijn echter nog geene bewijzen.

*) Volgens VoLKENS moet dit als de beide vergroeide schutblaadjes

worden opgevat, zoodat ook hier de vrouwelijke bloem geen bloemdek

heeft.
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4. Atriplex. Vrouwelijke bloemen zonder bloemdek; schut-

blaadjes groot, na den bloei om de vrucht vergroot.

Tribus 111. Chelonieae. ') Bloemen alleenstaand of in bloem-

kluwens, tweeslachtig en vrouwelijk; bloemdek bij de verschillende

seksen gelijk, na den bloei vergroot of met vleugels voorzien, het

vruchtje insluitend. Zaad meestal horizontaal; kiem ringvormig het

weizüge kiemwit omgevend. Stengel niet geleed. Bladeren smal, rol-

rond of plat.

5. KoCHiA. Bloemdek tolvormig, om de vrucht vergroot, elk

der lobben met een breeden horizontalen vleugel.

Tribus IV. Salicornieae. Bloemen tweeslachtig, weggedoken

in de holten van den geleden stengel of (niet bij de geslachten van

Nederlandsch ludië) tusschen de schubben van een vleerige kegel-

vormige aar. Schijnbaar bladlooze kruiden.

6. Arturocnemum. Bloemdek ei- of pyramidevormig, met nauwe

3—5-tandige monding. Zaad met een halfringvormige kiem en

een vleezig kiemwit.

7. Salicornïa. Bloemdek omgekeerd pyramidevormig, met af-

geknotten zelden 3—4-tandigen top. Zaad zonder kiemwit; kiem

dubbelge vouwen.

Series lï. SPIROLOBEAE. Kiem in eene platte of slakkenhuisvormige

spiraal; kiemwit weinig of ontbrekend.

Tribus V. ISnaedeae. Blaasvruchtje besloten in het enkelvoudige

vergroote bloemdek. Stempel bebladerd, niet geleed.

8. SuAEDA. Bloemdek 5-lobbig. Bladeren lijnvormig, vleezig.

Tribus VI. Salsoleae* Blaasvruchtje besloten in het dwars-

gevleugelde bloemdek. Stengel bebladerd, al of niet geleed.

9. SalsiOla* Bloemdek 5- (zelden 4-) deelig, slippen aan de

vrucht met breede horizontale vleugels omzoomd. Stengel niet

geleed. Bladeren kort, soms schubvormig.

*) Volgens VoLKENS moet deze tribus getrokken worden bij die

der Camphorosmeae, welke volgens HooKER er van verschilt door het

om de vrucht niet veranderde bloemdek, de hoefijzervormige kiem

en het overvloedig kiemwit.
Tot de Chelonieae behoort ook het Australische geslacht Enchy'

laena R. Br., gekenmerkt door het na den bloei vleezig wordend

bloemdek. Miqxjel vermoedde dat eene soort hiervan, Ench. tomen'

tosa i?. Br, misschien ook in Nederlandsch Indië zou voorkomen.
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Ondelfamilie II. BASEIiliEAE. Schutblaadjes ') met het
bloemdek vergroeid. Helmknoppen in den knop recht of naar achteren
geslagen. Stengels windend.

Tribus VII. Ea-Baselleae* Heimdraden in den knop recht.

Kiem spiraalvormig.

10. Basella, Sterk vertakt vleezig kruid met afwisselende
bladeren en tweeslachtige bloemen in okselstandige, gesteelde

aren. Stempels 3.

1. OHENOPODIUM L.

Bloemen twee-, zelden éénslachtig, zonder schutblad
en schutblaadjes. Bloemdek 5-, zelden 2—4-deelig of

-lobbig; segmenten of lobben hol, gekromd, van achteren
in het midden min of meer verdikt, gekield, zonder aan-

hangsels, na den bloei meestal onveranderd. Meeldraden
5 of minder, bypogynisch of soms min of meer perigy-

nisch en de . helmdraden aan de basis vergroeid ; helm-
knoppen dubbel bolvormig of langwerpig. Schijf ontbre-

kend of ringvormig. Eierstok afgeplat kegelvormig,
zelden eivormig; stijl meestal ontbrekend ; stempels 2— 3,

vrij of zelden aan de basis in een langen stijl ver-

groeid, priem- of draadvormig; eitje nagenoeg zittend.

Blaasvruchtje eivormig en opgericht of kegelvormig en
afgeplat, in het meestal onveranderde bloemdek besloten

of er boven uitstekend, met een vliezigen of min of meer
vleezigen vruchtwand. Zaad horizontaal, zelden opge-

richt; zaadhuid korst- of leerachtig; kiem ringvormig,
het overvloedige meelachtige kiemwit omgevend; kiem-
worteltje naar beneden of naar buiten gericht.

Eenjarige of overblijvende met meelachtige blaasjes of

klieren bedekte of zachtharige, zelden kale, soms sterk

of aromatisch riekende kruiden. Bladeren afwisselend,

zittend of gesteeld, lijnvormig, langwerpig, ei-, delta- of

pijlvormig, gaafrandig, getand, gelobd of vinspletig. Bloe-

men klein, in okselstandige, alleenstaande of tot einde-

'

^/) Volgens VoLKENS in Engler und Prantl, NatürL P/Ianzenfam.
zijn dit deelen van het bloemdek, dat alzoo uit een kelk en bloem-
kroon bestaat. Hierom en om het afwijkende voorkomen der planten

worden door dezen schrijver, zooals door velen van vroeger tijd, de

BaseUaceae als familie afgescheiden.
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lingsche enkelvoudige of vertakte aren vereenigde bloem-

kluwens.

Aantal soorten omstreeks 50, in de gematigde luchtstreken van

de geheele wereld voorkomende, in tropische gewesten zeldzamer;
eenige weinige in Nederlandsch Indië verwilderd.

2. BÈTA L.

Bloemen tweeslachtig, met één schutblad en twee

schutblaadjes. Bloemdek urnvormig, aan de basis met
den eierstok samenhangend, na den bloei gesloten en

verhard of nootvormig, 5-spletig ; slippen opgericht of

voorover gevouwen, van achteren in het midden geribd.

Meeldraden 5, perigynisch ; helmdraden priemvormig

;

helmknoppen langwerpig. Eierstok half-onderstandig en

door een dikke schijf omgeven, afgeplat kegelvormig;
stempels 2— 3, zelden meer, kort, priemvormig, aan de

basis vergroeid, van binnen met wratjes bedekt; eitjes

nagenoeg zittend. Vrucht onder het midden met het

verharde bloemdek vergroeid, met den top binnen de

lobben hiervan besloten, met een van boven vleezigen
of verharden vruchtwand, die niet met het zaad samen-
hangt Zaad horizontaal, cirkel- of niervormig, gesna-
veld ; zaadhuid lederachtig, glad ; kiem geheel of bijna

ringvormig, het overvloedig kiemwit omgevend; kiem-
worteltje van het midden afgewend.

^
Kale, vleezige kruiden met vleezigen wortel en sap-

pige opgerichte of neerliggende, gevoerde stengels. Bloe-
men klein, ten getale van drie bijeen of in bloemklu-
wens, die in de bladoksels alleenstaan of enkelvoudige
of tot pluimen vereenigde aren vormen.

Aantal soorten omstreeks 13, in Europa, Noord-Afrika en de

gematigde streken van Azië voorkomende. In Nederlandsch Indië
wordt B. vulgaris L., de beetwortel, in de bergstreken gekweekt.

^

3. SPINAOIA L.

Bloemen tweehuizig, zelden tweeslachtig, zonder schut-

blaadjes. Mannelyke bloem: Bloemdek 4—5-deelig; seg-

menten langwerpig, stomp, zonder aanhangsels. Meel-
draden 4—5, in de basis van het bloemdek ingeplant,
met haardunne helradraden; helmknoppen ver buiten de
bloem uitstekend, breed dubbelbolvormig. Schijf en
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1

eierstok-rudiment ontbrekend. Vrouwelyke bloem : Bloem-
dek min of meer kogelvormig, 2— 4-tandig, na den bloei

in omvang toenemend, en om de vrucht gesloten, zonder

aanhangsel of aan de basis met twee tegenovergestelde

lange doorns. Eierstok min of meer kogelvormig; stem-

pels 4— 5, haardun, onder aan de basis vergroeid, ver

boven de bloemdektanden uitstekend ; eitje nagenoeg
zittend. Blaasvruchtje besloten in de kraakbeenachtige

of verharde, ongewapende of twee doorns dragende bloem-

dekbuis ; vruchtwand met het zaad in vasten samen-
hang. Zaad opgericht, gezwollen, licht samengedrukt,
aan de basis gesnaveld; zaadhuid dun lederachtig; kiem
ringvormig, het meelachtig kiem wit omgevend ; kiem-

worteltje naar beneden gericht.

Kale, éénjarige, opgerichte kruiden. Bladeren afwisse-

lend, gesteeld, driehoekig-eivormig of pijlvormig, gaaf-

randig of golvend getand. Bloemen in min of meer
kogelvormige bloemkluwens, de vrouwelijke meestal

okselstandig en met na den bloei vergroeide bloemdek-
ken, de mannelijke in eindelingsche afgebroken aren.

Aantal soorten vier, in de Levant tehuis behoorend, doch waarvan
een of twee overal gekweekt worden. In de bergstreken van Java

levert Sp, oleracea L. de bekende groente; spinazie.

4. ATRIPLBX L.

Eén- of tweehuizig. Mannelijke bloemen zonder schut-

blad en schutblaadjes, met een 3— 5-deelig bloemdek,

uit omgekeerd eivormige of langwerpige, stompe segmen-
ten gevormd. Meeldraden 3— 5, aan de basis van het

bloemdek ingeplant, met vrije of aan de basis vergroeide

helmdraden en dubbelbolvormige helmknoppen; rudi-

mentaire eierstok ontbrekend of kegelvormig. Vrouwe-
lijke bloemen elk met twee schutblaadjes, die om de

vrucht uitgroeiende en aan de basis of hooger verbon-

<ien, een meestal 2-lippig omwindsel vormen, dat de

vrucht omsluit. Bloemdek ontbrekend, zelden op dat

van de mannelijke bloera gelijkend. Schijf en rudimen-

taire meeldraden ontbrekend. Eierstok eivormig ofafge-

plat-kogelvormig ; stempels 2, priem- of draadvormig, aan

de basis vergroeid; eitje scheef of opgericht aan een

korte zaadstreng of omgekeerd van een lange zaadstreng
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neerhangend. Blaasvruchtje binnen de ongelijk vergroote

schutbladen besloten of tusschen de bases van deze weg-

gedoken; vruchtwand zelden aan het zaad vastgehecht.

Zaad opgericht of omgekeerd, zelden horizontaal; zaad-

huid vliezig, lederachtig of bijna korstachtig; kiem ring-

vormig, het meelachtig kiemwit omgevend ; kiemworteltje

naar beneden gericht, opstijgend of neerdalend, zelden

naar buiten gekeerd.

Kruiden of heesters, in meerdere ,of mindere mate met

schubjes bekleed of aschkleurig. Bladeren afwisselend

of zelden tegenovergesteld, zittend of gestoeld, lijnvormig,

langwerpig, ei-, deltoid- of pijlvormig, kantig, golvend-

getand of gaafrandig. Bloemen — meestal de beide seksen

vermengd — aan okselstandige, zittende of tot enkelvoudige
of pluimen vormende aren verbonden bloemkluwens.

Aantal soorten omstreeks 100, vooral in de gematigde gewesten
van de geheele wereld verspreid. Ofschoon in Nederlandsch Indië

nog niet aangetroffen, is het niet waarschijnlijk dat het geslacht
daar geheel zou ontbreken, omdat er soorten zijn waargenomen in

Australië, Engelsch Indië en Japan. Eene soort, A. hortensis L.,

komt in gekweekten toestand wel voor en verwildert hier en daar.

5. KOOHIA Roth.

Bloemen tweeslachtig en vrouwelijk, okselstandig, zon-

der schutblad en schutblaadjes. Bloemdek nagenoeg
kogelvorraig, urnvormig of afgeplat kegelvormig, met
drie naar binnen gekromde lobben, na den bloei leder-

achtig wordend, waarbij óf de lobben aan de achter-

zijde of de buis onder de lobbeu in horizontale, vliezige

of stijve, vrije of ineenvloeiende vleugels veranderen
Meeldraden 5, hypogynisch

; helmdraden kort of lang,

samengedrukt
; helmknoppen groot, breed langwerpig of

dubbel bolvormig, boven het bloemdek uitstekend. Schijf

ontbrekend. Eierstok breed eivormig, in een dikwijls

dunnen stijl overgaande; stempels 2 of 3, van alle kan-

ten met papillen bezet; eitje nagenoeg zittend. Blaas-

vruchtje binnen het lederachtige bloemdek en de voor-

overgebogen lobben besloten, afgeplat kegelvormig met
vliezigeu of aan den top lederachtigen, niet met het zaad
samenhangenden vruchtwand. Zaad horizontaal, cirkel-

vormig, afgeplat, aan den navel uitgerand of kort gesna-
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veld ; zaadhuid vliezig ; kiem dun of dik, ringvormig,
het weinige kiemwit dat met de zaadhuid samenhangt,
omgevend, groen ; zaadlobben plat-bol ; kiemworteltje
naar buiten gericht.

Kruiden of halfheestera, lang en zachtharig, zijdeachtig

of vetachtig behaard, zelden kaal, met dunne takken.

Bladeren afwisselend, zelden min of meer tegenoverge-
steld, zittend, lijnvormig of langwerpig, zelden lancet-

vormig, plat, rolrond of vleezig, soms klein, gaafrandig.

Bloemen klein, alleenstaand of in bloemkluwens die

vaak tot bebladerde aren verbonden zijn, welke soms
pluimen vormen.

Aantal soorten omstreeks 30, voornamelijk in de gematigde ge-
westen van Azië tehuis behoorend, eenige in Engelsch Indië en
Australië voorkomende, zouden misschien ook in Nederlandsch Indië

kunnen worden aangetrolïen.

6. ARTHROONEMUM Moq.

Bloemen tweeslachtig, twee tot drie bijeen, weggedo-
ken tusschen de napvormige geledingen van gelede aren,

niet of nagenoeg niet vergroeid. Bloemdek eivormig of

kantig, aan den stompen of min of meer spitsen top, met
3—4 slippen, waarvan de beide zijdelingsche lang, spits

en meestal gekield zijn, het achterste kort en afgerond
en het voorste, voor zoover aanwezig, kleiner is. Meel-
draden 2, een voorste en een achterste, met korte helm-
draden

; helniknoppen langwerpig. Eierstok eivormig, min
of meer samengedrukt, aan den top versmald; stempels

2, priemvormig ; eitje nagenoeg zittend. Blaasvruchtje
iu het opgeblazen of sponsachtig geworden bloemdek
besloten, eivormig, vliezig of verhard. Zaad opgericht,

eivormig; zaadhuid korstachtig, glad of met wratjes

;

kiemwit vleezig; kiem rugstandig, half ringvormig; zaad-

lobben opstijgend; kiemworteltje naar beneden gericht.

Vertakte, schijnbaar bladlooze, opgerichte of aan de

basis neerliggende, kale heesters, met gelede takken,

wier leden zich aan den top tot eene scheede verbreeden.

Bloemen in eindelingsche en zijdelingsche, zittende,

cilindrische of vierkantige aren met kruiswijs geplaatste

bloemhoopjes.
Aantal soorten omstreeks 7, aan de kusten van Azië, Afrika en

Australië,

3
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7. SAIilCORNIA L.

Bloemen tweeslachtig of gemengdslachtig, hoopjes

Tormend van 3—7 in de holten van gelede aren vrij

of vergroeid. Bloemdek omgekeerd piramidevormigj vlee-

zigj met platten, zelden samengetrokken top en 3—4-

tandige monding, aan de vrucht sponsvormig. Meeldraden

2, zelden 1; helmdraden rolrond; helmknoppen boven

het bloemdek uitstekend, dubbelbolvormig. Eierstok ei-

vormig, aan den top versmald ; stijl aan den top verdeeld

in franjes of in twee priemvormige, van alle kanten met

wratjes bezette stempels; eitje nagenoeg zittend. Blaas-

vruchtje in het sponsachtig geworden bloemdek besloten,

eivormig of langwerpig, in de spil der aar min of meer

weggedoken; vruchtwand vliezig. Zaad opgericht, lang-

werpig of min of meer ellipsoidvormig, saraengedrukt

;

zaadhuid dun lederachtig, met haakvormige haren bezet,

kastanjebruin ; kiemwit ontbrekend ; kiem samengevouwen ;

zaadlobben dik, stomp, evenwijdig aan het naar beoeden

gerichte kiemworteltje.

Schijnbaar bladlooze , éénjarige kruiden of vleezige

heestertjes of kruiden, opgericht of neerliggend, kaal,

met tegenoverstaande gelede takken, waarvan de leden

aan den top in eene scheede zijn verwijd. Bloemhoopjes
op veldjes, die in zooveel vakken als bloemen zijn ver-

deeld en waarvan de bloemen naast elkander of de mid-

delste het hoogst zijn geplaatst; aren eindelingsch, cilin-

driseh, kort of lang.

Aantal soorten omstreeks 8, aan de stranden van de geheele

wereld verspreid.

8. SCJAEDA Forsk,

Bloemen tweeslachtig of door mislukking éénslachtig,

tlein, met één schutblad en twee schutblaadjes. Bloem-
dek kogel-, tol- of urnvormig, 5-lobbig of 5-deelig, min

of meer dik of ten slotte eenigszins vleezig ;
lobben of

segmenten gelijk en zonder aanhangsels of een of twee

grooter dan de andere en opgeblazen ofgehoornd, zelden

van achteren kort en dwars gevleugeld, Meeldraden 5,

min of meer hypogynisch of perigynisch, met korte helm-
draden

5 helmknoppen zeer groot. Schijf hoog of ont-
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brekend. Eierstok meestal zittend met een breede basis

of met de basis aan het bloemdek vergroeid, eivormig,

cirkel- of fleschvormig, met een afgeronden of afgeknot-

ten top; stempels 2— 5, kort, priemvormig, terugge-

kromd, van alle kanten met wratjes bezet; eitje nage-

noeg zittend. Blaasvruchtje in het bloemdek besloten,

cirkel , ei- of fleschvormig, rolrond, samengedrukt of

neergedrukt, vliezig of min of meer sponsachtig^ vrucht-

wand zelden aan het zaad vastgehecht. Zaad horizontaal,

schuin of opgericht, cirkelvormig, schuin peervormig of

min of meer niervormig, gezwollen of samengedrukt,
met uitgeranden navel; zaadhuid korstachtig, glad; bin-

nenste laag vliezig; kiemwit ontbrekend of weinig in

twee lagen verdeeld; kiem dun, vlak spiraalvormig,

meestal groen ; kiemworteltje opstijgend, neerdalend of

zijdelingsch.

Zilte opgerichte of neerliggende, enkelvoudige of wijd-

Tertakte kruiden of heesters, groen of blauwgroen, zelden

als met meel bestrooid, zeer zelden een weinig kortbe-

haard. Bladeren in kransen van drie, vleezig, rolrond,

wormvormig of half rolrond, zelden spatelvormig of min
of meer plat, gaafrandig. ]iloemen klein, okselstandig,

zittend of bijna zittend, alleenstaand of bloemkluwens,
die soms aan de basis van het blad zijn vastgegroeid.

Aantal soorten 40, aan de stranden of in zilte woestijnen van de

geheele wereld voorkomende, vooral ia Europa, Noord-Afrika en

West- en Midden-Azië, in Amerika in gering aantal, voor Neder-

landsch Indië is slechts eene soort, S. nudiflora Moq., bekend.

9. SALSOLA i.

Bloemen tweeslachtig, met 2 schutblaadjes. Bloemdek
5-, zelden 4-deelig; segmenten langwerpig of lancetvor-

mig, hol, in het midden van de rugzij de verdikt, om de

vrucht boven het midden met een breeden, horizontalen,

stijfvliezigen vleugel, van onderen vrij, maar onveranderd
of tot een nootvormig schijnvrüchtje vergroeid, met de

vrije toppen meestal voorovergebogen. Meeldraden 5 of

minder, hypogynisch of zelden op een dunne schijf inge-

plant; helmdraden priem- of lijnvormig, plat; helmknop-
pen kort of lang, stomp of het helmbindsel in een punt

verlengd; starainodiën ontbrekend. Eierstok kegelvormig
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en neergedrukt of breed eivormig, in een korten of lan-

gen stijl plotseling overgaand. Stempels 2, zeer zelden

3, priemvormig, opgericht of teruggekromd, van binnen

met wratjes bezet; eitje nagenoeg zittend of aan een

lange zaadstreng opgehangen. Blaasvrachtje binnen de

basis van de bloemdeksegmenten besloten, breed eivormig

of cirkelvormig, met hollen of bollen top; vruchtwand

vleezig of vliezig, niet aan het zaad vastgehecht. Zaad

horizontaal, zelden omgekeerd, opgericht of schuin, cirkel-

vormig; zaadhuid vliezig; kiemwit ontbrekend; kiem in

een platten of min of meer slakkenhuisvormigen spiraal,

meestal groen ; kiemworteltje lang, naar buiten gericht of

bij de omgekeerde zaden naar boven gekeerd.

Kruiden, halfheesters of heesters, van verschillend

voorkomen, kaal, zachtharig of viltachtig behaard, niet

ongelede takken. Bladeren afwisselend of zelden tegen-

overgesteld, zittend of met eene breede basis stengel-

omvattend, kort of lang, soms schubvormig, aan den top

dikwgls met een scherpe punt. Bloemen klein, alleen of

of bij bundels in de bladoksels.

Aantal soorten omstreeks 40, voornamelijk in de tropisclie en

gematigde streken van de oude wereld, behalve in Nederlandsch

Indië en Australië, waar evenals in Amerika alleen de aan alle

stranden voorkomende S, Kali L, wordt aangetroffen.

10. BASELLA L.

Bloemen tweeslachtig, zittend, met één schutblad, twee

kleine afvallende schutblaadjes onder de bloem en een

tweede paar dat aan het bloemdek is vergroeid en onder-

ling tot een 2-lippige nap is verbonden '). Bloemdek
vleezig, licht samengedrukt, tot het midden 5-spletig, ten

slotte min of meer besvormig, met breed omgekeerd

kegelvormige buis; lobben opgericht, stomp, hol, aan de

vrucht naar binnen gekromd. Meeldraden 5, in de keel

der buis bevestigd; helmdraden breed priemvormig, in

den knop recht; helmknoppen bewegelijk, van achteren

vastgehecht, in den knop naar buiten gekeerd, langwer-

pig of min of meer pijlvormig, binnen de bloem besloten.

*) Volgens VoLKENS is dit de kelk, zoodat het geslacht kelk en

bloemkroon zou hebben.
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Eierstok kogelvormig; stijlen 3, aan de basis vergroeid;
stempels lijn-knotsvormig, van binnen met wratjes bezet

;

eitje nagenoeg zittend. Blaasvruchtje in het bloemdek
besloten en aan de basis daarmede vergroeid, kogelvor-
mig; vruchtwand aan het zaad vastgehecht. Zaad opge-
richt, kegelvormig, licht samengedrukt ; zaadhuid korst-
achtig; kiemwit zeer weinig; kiem in een platten spiraal

;

zaadlobben groot, langwerpig-lancetvormig, dun, naar
binnen gerold; kiemworteltje lang s^its, neerdalend, veel
smaller dan de zaadlobben.

Sappig, kaal kruid, met naar rechts windenden, hoog
klimmenden, sterk vertakten stengel. Bladeren afwisse-
lend, nagenoeg zittend of gesteeld, eivormig, langwerpig
of hartvormig, spits, of stomp gaafrandig. Bloemen wit,

paars of rood, in okselstandige, korte of lange, enkel-
voudige of vertakte aren en met de spil van deze geleed.

Eene soort^ B, ruhra L.^ in tropisch Azië en Afrika tehuis be-
hoorend en elders gekweekt. De soort omvat een aantal vormen
door verschillende schrijvers als soorten beschouwd. Moquin in
D.C. Prod. noemt een 7-tal soorten van Basella op; door de latere

schrijvers worden deze vereenigd bij eenige als B. alha X., door
andere als B. ruhra L. Het geslacht wordt door sommige schrijvers
van vroeger en later tijd als type eener afzonderlijke familie: Ba-
seliaceae, beschouwd. De plaats van deze zou volgens Yolkens in
Engl, u. Prantl^ Natürl. Pflanzenfam. vrij ver van de Chenopo-
diaceae moeten zijn en veeleer in de nabijheid der Portulaceae
gezocht moeten worden. Ook door anatomische kenmerken wijkt
het geslacht van de overige Chenopodiaceae af.

CHENOPODIACEAE VAN NEDERLANDSCH INDIË.
m

Onderfamilie ï. CH£lïOPODlA€EAE.
Series 4, CYCLOLOBEAE.

Tribus I. Chenopodieae*
1. CncKOPODiüM L.

murale L.

album L.

ambrosioides L,

(Alle drie over een groot deel van de wereld verspreid,

ook in Nederlandsch Indië hier en daar aanget rotten.)

ficifolium Smith (Europa, volgens Teism. en Binn, Cat. Bog.

ook op Java.)

2. Bèta L.

vulgaris L, (Gekweekt,)
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Tribus II. Atriplieeae.

3* Spinacia L.

oleracea L. (Gekweekt.)

4. AïRiPLEX L,

hortensis L. (Gekweekt en verwilderd)

rosea L. (Nederlandsch Indië?)

Tribus III.. Clienoleae*

5. KocHiA Roth.

scoparia Schrad. (Nederlandsch Indië?)

Tribus IV, Salicornieae.

6. Arthrocnemum Moq.
indicum Moq, — Sallcornia indica Willd. (Timor.)

glaucum Ung. Steimh. — A, fruticosum Morj, var, glaucum

Moq. — A. fruticosum Miq, Fl. Ind, Bat, (Timor.)

7. Salicornïa L.

bracchiata Roxb. (Java, Sumbawa?)

Series 2. SPIROLOBEAE.

Tribus V. Suaedeae.
8. Suaeda Forsk,

nudiflora Moq. ^). — S. indica Moq. vEngelsch Indië, Java.)

Tribus VI. Sialsoleae.
9, Salsola L.

Kali L. — S, brachypteris Moq, — S. australis R. Br,

(In de geheele oude wereld verspreid o. a. ook op Nieuw
Guinea en Timor aangetroffen.)

Onderfamilie II. BASELIiACEAE.
Tribus VU. Raselleae,

40. Basella L.

rubra L. — E, alba L. — B. cordifolia L. (In tropisch

Azië en Afrika verspreid, wild of gekweekt.)

O Volgens HooKKR misschien dezelfde als S. momica Forsk. of

S, vermiculata Forsk,, beide van Noord-Afrika en Arabië.
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Fam. cvl polygonaceae.
Bentham et Hooker, Genera Plantarimi III, p. 88. — Meissn.,

in D. C. Pmd, XIV, 1, p. 1. _ Miquel, FL Ind. Bat I. p. 993.
Meissn. in MiQ. Ann, Mus, Liigd. Bat II, p. 55. — Hooker f. Fl.
Brit. Ind. V, p. 22. — Dammer in Engler und Prantl, Natnrl,
Plhmzenfam. lU, l.a. p. 1.— Baill., ^zsi^. Wa^^f. XI, p. 367 (1892.)

—

Koord., Versl, Minahasa. p. 566.

Bloemen tweeslachtig of in eenige weinige geslachten
éénshichtig, regelmatig. Bloemdek onderstandig, kelkachtig
of gekleurd, met 4—6, zelden meer, in een of twee rijen

in den knop dakpanswijze dekkende lobben of segmen-
ten, die gelijk zijn of die van de buitenste of binnenste
rg kleiner, na den bloei onveranderd of de buitenste of
binnenste om de vrucht, in omvang toegenomen. Meel-
draden 6—9, zelden minder of meerdere in onbepaald
aantal, onder de lobben of aan de basis van het bloem-
dek één- of meer of minder duidelijk tweerijig ingeplant,
zelden bij de mannelijke bloem op een centrale schijf

bijeengedrongen ; helmdraden draadvormig of aan de
basis tot een ring vergroeid; helmknoppen 2-hokkigj
meestal bewegelijk, met vrije, evenwijdige of nagenoeg
evenwijdige hokjes, door een klein of zelden langer of
breeder helmbindsel aan de achterzijde verbonden^ met
langsspleten openbarstend. Schijf aan de basis van het
bloemdek niet zelden aanwezig, ringvormig, gaaf of met
evenveel kartels of tanden als er meeldraden zijn en met
deze afwisselend. Eierstok bovenstandig, zittend of zel-

den aan de basis kort met het bloemdek vergroeid, drie-

kantig of samengedrukt, zelden 4-kantig, 1-hokkig met
1 eitje. Stijlen 3, 2 of zelden 4, aan den top van den
eierstok vrij of aan de basis vergroeid, soms zeer kort,
aan het uiteinde in knop- of schildvormige of in franjes

verdeelde stempels overgaande; eitje orthotroop, zittend
of aan den top van een meer of minder lange zaadstreng
opgericht, of van een aan den top gekromde zaadstreng
neerhangend. Vrucht een niet openspringend, 3-kantig
of samengedrukt of zelden 4-kantig nootje, in het niet
of op verschillende wijzen veranderde bloemdek besloten
of er zelden gedeeltelijk boven uitkomende. Vruchtwand
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korstachtig of zelden lederachtig of verhard. Zaad opge-
richt of kort gesteeld, van den vorm van het nootje,
doch minder scherpkantig, soms door diepe langsgroeven
3—6-lobbig ; zaadhuid vliezig ; kiemwit overvloedig, meel-
achtig, de zaadholte vullend, gelijk of uitgevreten; kiem
meestal min of meer excentrisch of zijdelingsch, op ver-
achillende wijzen gekromd of recht, soms peripherisch

;

zaadlobben eenigszins plat, smal of breed, zelden zeer
breed en ineengerold ; kiemworteltje lang of kort, naar
boven gericht of opstijgend.

Kruiden of heesters, soms boomen. Bladeren afwisse-
lend, zelden tegenovergesteld, enkelvoudig, zelden gelobd
of verdeeld, nooit samengesteld; bladsteel meestal aan de
basis min of meer stengelomvattend, aan den rand in

een meer of minder stijfvliezig, steunbladachtig, binnen
den bladsteel geplaatst en den stengel omgevend blad-
kokertje overgaande en na den val van het blad meestal
een ringvormig litteeken achterlatend. Bloemen meestal
klein, met den bloemsteel geleed, binnen een napvormig,
op een bladkokertje gelijkend of open schutblad of 4—6-
spletig om windsel alleenstaand of meestal in bundels,
die in de bladoksels of in de vertakkingen van de sten-
gels of langs de spil van een aar of tros zijn geplaatst.

Aantal soorten 600, over de geheele wereld verspreid, voor een
groot deel in de gematigde gewesten en in tropisch Amerika; in

Nederlandsch Indië, behalve door eenige ingevoerde gewassen en
door eenige weinige op de bergtoppen voorkomende Rnmex-soorten,
alleen door het geslacht Polygonum vertegenwoordigd.

OVERZICHT DER GESLACHTEN.
Tribus I. Polyg^Oneae. Bloemdek 5-, zelden 3—4-deelig. Meel-

draden 5—8, zelden meer of minder. Kiemwit gelijk.

1. Polygonum. Bloemdekslippen meestal gelijk of de buitenste
een weinig grooler, na den bloei veranderd, zelden sappig ge-
worden of 3-vleugelig.

Tribus II. Rnmiceae. Bloemdek 4- of 6-deelig, in twee rijen.

Meeldraden 6 of 9. Kiemwit gelijk.

2. Rheum. Bloemdek 6-deelig *) ; binnenste segmenten niet ora

') Bij het verwante geslacht Oxyria HUI is het bloemdek 4-deelig
en het nootje 2-vleugelig.
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de vrucht vergroot. Nootje iret drie vleugels. Meeldraden 9,

zelden 6.

3. RuMEX. Bloemdek 6-deelig; binnenste segmenten om de

vrucht vergroot; buitenste segmenten onveranderd, niet doorn-

achtig. Nootje niet gevleugeld. Meeldraden 6. ').

Tribus IH. Coccolobeae* Bloemdek 5-deelig of -lobbig. Meel-

draden 8 of minder. Kiemwit uitgevreten.

4. Antigonon, Bloemen tweeslachtig. Bloemdek na den bloei

vergroot, helder rood gekleurd en stijfvliezig, de drie buitenste

segmenten het grootst en hartvormig, de binnenste langwerpig.

Slingerplant met ranken.

5. MüEHLENBECKiA. Bloemen gemengdslachtig-tweehuizig. Bloem-

dek na den bloei vergroot en vleezig geworden. Recht opstaande

heester met platte, grootendeels kruidachtige stengels en weinige,

verspreide, zeer kleine blaadjes. *)

1 POLYGONUM L.

Bloemen tweeslachtig of zelden door mislukking ge-

mengdslachtig- Bloemdek diep, 5-, zelden 3— 4-lobbig

of "deelig, meestal gekleurd, met nagenoeg gelijke seg-

menten of de buitenste een weinig grooter dan de andere,

in vruchttoestand het nootje insluitend, weinig veranderd

of zeldfen sappig of 3-vleugelig geworden. Meeldraden
bij de 5-tallige bloem meestal 8, by de 4-tallige 6 of in

beide gevallen minder, nabij de basis van het bloemdek

ingeplant; helmdraden draadvormig, onder aan de basis

dikwijls verbreed of afwisselend met de kartels van een

ringvormige, gekartelde, aan de bloemdekbasis ver-

groeide schijf; helmknoppen langwerpig ofeivorinig, met

vrije door een klein helmbindsel verbonden helmhokjes.

Eierstok samengedrukt of 3-kantig; stijlen 2 of 3, van

af de basis vrij of min of meer vergroeid; stempels ein-

') Bij het geslacht Emex Neck. zijn de bloemen éénhuizig en wordt

het bloemdek om de vrucht verhard en de buitenste slippen doorn-

achtig,

*) Dit laatste geldt alleen voor de eenige in Nederlandsch Indië

waargenomen soort. Het aan het bloemdek ontleende kenmerk heeft

het geslacht gemeen met Coccolobal'., waarvan eene soort, C.uvifera L.

eene klimplant met ontwikkelde bladeren, soms gekweekt voorkomt.

Bij het geslacht Miiehlenheckia is echter het bloemdek diep 5-spletig,

bij Coccoloba buisvorraig, met 5-spIetigen zoom; in het laatste ge-

slacht zijn de bloemen tweeslachtig.
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delingseh, knopvormig, gaaf of min of meer in franjes

verdeeld ; eitjes vaak gesteeld. Nootje samengedrukt of

3-kantigj met stompe of scherpe kanten, geheel door het

bloemdek bedekt of er met den top boven uitstekend,

met een korstachtigen, glanzenden of doffen of zelden

min of meer vliezigen vruchtwand. Kiem excentrisch

of zijdelingsch ; zaadlobben smal of langwerpig, meestal

aanliggend, zelden opliggend, korter of langer dan het

kiemworteltje.

Kruiden van verschillend voorkomen, zelden heesters,

nu eens lang en dun of neerliggend, dan weder opge-

richt en hoog, soms windend en hoogklimmend, soms

drijvend. Bladeren afwisselend ; steunblaadjes meestal

min of meer stijfvliezig, tot een afgeknot of schuin of

aan weerszoden toegespitst gaaf, gescheurd of in wim-

pers verdeeld bladkokertje vergroeid. Bloemen, in of

onder het midden van den bloemsteel geleed, in bundels

of zelden min of meer alleenstaand, in de bladoksels of

binnen losse schutbladen of bladkokertjes en vaak enkel-

voudige of pluimvormige aren of trossen vormend.

Aantal soorten omstreeks 150, over de geheele wereld verspreid.

Het geslacht wordt in een aantal secties verdeeld, waarvan voor

Nederlandsch Indië de volgende woiden opgege\en:

4. Avicularia. Opgerichte of neerliggende kruiden. Bladeren klein

;

steunblaadjes buisvormig, doorschijnend, gespleten of onregelmatig

gescheurd. Bloeraen in okselstandige kluwens. Stijlen 3, klein, vrij-

Kiemwit hoornachtig. Nootje driekantig.

2. Amblygonon. Opgerichte of opstijgende, overblijvende kruiden.

Bloemen in aarvormige trossen; schutbladen afgeknot, buisvormig.

Nootje cirkelvormig; zaadlobben opiiggend.

3. Persicaria. Opgerichte of neerliggende, niet gewapende, vaak

met klieren bezette, éénjarige of overblijvende gewassen. Bladerea

smal. Bloemen in dunne of dichte, aarvormige trossen; schutbladen

buisvormig. Nootje driekantig of biconvex.

4. Cephalophiion. Opgerichte of neerliggende ongewapende éénjarige

kruiden, zelden overblijvende gewassen of heesters. Bladeren breed,

somtijds gelobd of geoord. Bloemen in hoofdjes ; schutbladen niet buis-

vormig,

5. Echinocaulon. Opgerichte of opstijgende, meestal gestekelde één-

jarige kruiden. Bladeren meestal breed, dikwijls pijlvormig. Bloemen

in hoofdjes of trossen; schutbladen buisvormig.
Hiertoe behoort o. a. ook P. perfoliatum L., welke soort volgens

Hasskarl het type vormde van een nieuw geslacht Chylocalyx (ook
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Chilocalyx geschreven) Hasskarl of Echinocaulos Hassk. Door Meissner
die in D. C. Prod, XIV dit geslacht handhaafde, werden als ver-
schillen met Polygonmn aangegeven het driekantige min of meer
kogelvormige korstachtige nootjej dat in het tijdens den bloei kruid-

achtige, maar daarna vleezig wordende bloemdek is besloten, de zijde-

lingsche kiem met de aanliggende zaadlobben en het lange cilindrische,

naar voren gebogen kiemworteltje. In Bentham en HüOker's Genera
Plantarwni en Hooker's Flora v. Br. Ind. wordt het geslacht in

de sectie Cephalophilon opgenomen. Van de beide hiertoe gebrachte
soorten komt er eene'in geheel Oost- eT^ Zuid- Azië voor, terwijl de

andere alleen in China en Japan is aangetioffen.

6. Aconogonum. Heesters, zelden kruiden met overblijvende wortels.

Bladeren gewoonlijk breed. Bloemen in vertakte pluimen, gesteeld

;

schutbladen niet buisvormig, open. Nootje driekantig, niet dicht in

het bloemdek besloten; zaadlobben aanliggend.

7. Tiniaria. Windende kruiden. Bladeren breed, pijl- of hartvormig.
Bloemen in okselstandige kluwens of dunne trossen; schutbladen niet

buisvormig.

2. BHEUM L.

Bloemen tweeslachtig of door mislukking mannelijk.

Bloemdek 6-deelig, uitgespreid, met nagenoeg gelijke

slippen of de buitenste iets kleiner dan de andere, na
den bloei verwelkend. Meeldraden 9, zelden 6; .helm-

draden aan de basis of hooger verdikt; helmknoppen
eivormig. Eierstok 3-kantig; stijlen 3, kort, terugge-

kromd, aan den top, die met stempeloppervlakte is be-

kleed, sterk verbreed, hoefijzervormig of gekarteld-gelobd.

bootje met drie breede of smalle vleugels. Kiem recht,

een weinig excentrisch; zaadlobben plat, hartvormig,

eivormig of breed langwerpig; kiemworteltje kort, naar

boven gericht
Porsche kruiden, met dikken min of meer houtachti-

gen wortelstok ; een wortelrozet van langgesteelde blade-

ren en een al of niet bebladerden stengel. Bladeren zeer

groot, golvend getand of handvormig gelobd of gespleten,

aan de basis 3— oo-nervig ; bladkokertjes min of meer
stijfvliezig, los, verwelkend. Bloemen gesteeld aan bun-
dels, zonder schutblaadjes, en tot trossen vereenigd, welke
smalle pluimen vormen; schutbladen klein of groot en

gekleurd.

Aantal soorten omstreeks 20, op het vaste land van Azië ver-

spreid van Siberië en China tot Palestina en het Himelayagebergte.



44 POLYGONACEAE.

De wortelstok van sommige soorten, vooral van Rh, officinale Baiü,

en Rh. pahnatuni L. var, tanguticum Regel levert de Rhabarber
der apotheken. De bekende moesgroente van denzelfden naam is

meerendeels afkomstig van verschillende variëteiten van Rh, hy-

bridum Murr. Ook Rh. undulatum L, wordt voor hetzelfde doel

gekweekt. Op Java vindt men in de hoogere bergstreken deze

moesgroenten bij de woningen der Europeanen in cultuur.

3. RÜMEX L,

Bloemen tweeslachtig of door mislukking éénslachtig.

Bloemdeksegmenten 6, zelden 4, gedurende den bloei

soms gelijk, de buitenste na den bloei onveranderd, de

binnenste om de vrucht vergroot, kruidachtig of stijf-

vliezig, gaaf of aan den rand gewimperd getand, met

een middennerf die zich van buiten in het midden soms

tot een kliervormige eeltmassa verdikt, Meeldraden 6,

met zeer korte helmdraden ; helmknoppen langwerpig»

Eierstok 3-kantig; stijlen 3, uitgespreid of teruggesla-

gen, aan de basis draadvormig, naar boven in gewim-

perde of veelspletige, penseelvormige stempels overgaand.

Nootje door de binnenste bloemdekslippen nauw omslo-

ten, 3-kantig; kanten vaak scherp, sterk vooruitsprin-

gend; kiem zijdelingsch, gekromd of recht; zaadlobben
lijnvormig of langwerpig.

Overblijvende of zelden eenjarige kruiden of halfhees-

ters, zelden hooge heesters. Bladeren nu eens meeren-
deels wortelstandig, dan weder ook afwisselend langs

den stengel en de takken, aan de basis vaak hart- of

pijlvormig, gaaf getand of min of meer vinspletig; blad-

kokertjes vliezig of stijfvliezig, vaak doorschijnend, eerst

scheedevormig, later gescheurd of verdwijnend. Bloemen
zonder schutblaadjes, met de bloemstelen geleed, aan de

bladknoppen bundels vormende, die aan de basis door een

bladkokervormig schutblad omgeven, in de bladoksels

staan of eindelingsche trossen of pluimen vormen.
Aantal soorten omstreeks 100, in de gematigde streken Tooral van

het noordelijk halfrond verspreid, in de tropische gewesten en het

zuidelijk halfrond zeldzamer. Men kan het geslacht verdeelen in

twee secties: 1. Lapathum, met meestal tweeslachtige bloemen en

de binnenste bloemdekslippen alle of aUeen 2 met eeltklieren. 2. Ace-

tosa met tweehuizige of gemengdslachtige bloemen en meestal

zonder eeltklieren. Als derde sectie onderscheidt men soms nog

3. Acefosella, met tweehuizige bloemen en weinig na den bloei
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vergroote, binnenste bloemdekslippen. De laatste sectie wordt door
de latere schrijvers met Acetosa vereenigd. De voor Nederlandseh
Indië opgegeven soorten zijn in Java op de hoogste bergtoppen
aangetrotïen. De zuring^ R. Acetosa L., wordt in de bergstreken
gekweekt.

4. ANTIGONON Endl.

^
Bloemen tweeslachtig. Bloemdek 5-deelig, met opge-

richte segmenten, na den bloei vergroot, yliezig-stij fvlie-

zig, gekleurd, de drie buitenste het grootst en hartvormig,
de twee binnenste langwerpig. Meeldraden 7—8 (zelden

9); helmdraden draadvormig aan de basis onderling en
met tusschen hen geplaatste tandjes tot een ring verbon-
den

; helmknoppen eivormig. Eierstok 3-kantig over-
gaande in drie korte stijlen met knop- of schildvormige
stempels; eitje tijdens den bloei van den top van een
lange zaadstreng neerhangend, later opgericht. I^ootje
met drie vooruitspringende kanten, door het vergroote
bloemdek bedekt; vruchtwand van binnen glad. Zaad
mm of meer kegelvormig, door 3—6 diepe voren min
of meer gelobd; kiemwit sterk uitgevreten; kiem een
weinig excentrisch, gekromd ; zaadlobben smal-langwerpig.

Stengels van een houtachtige basis hoog klimmend.
i^Iaderen afwisselend, hartvormig of deltavormig met
stengelomvattende bladstelen ; bladkokertjes klein of tot

een dwarse streep verminderd. Bloemen in den aanvang
klein, later door de vergroote en meestal helder rood
gekleurde buitenste bloemdekslippen zeer in het oog
vallend. Bloemstelen kort en dun, verbonden tot bun-
dels, die binnen een klein schutblad zijn besloten en
eindelingsche of in de hoogste bladoksels staande trossen

vormen, wier spillen vaak in ranken eindigen.

Aantal soorten 3 of 4, in Mexico en Zuid-Amerika tehuis be-

hoorend, doch waarvan eene, A. leptopiis Hook, e( Arn.^ de zoo-

genaamde 7^oode bruidsttxmen^ op Java algemeen wordt gekweekt.

5. MUEHLBNBECKIA Meissn.

L

Bloemen gemengdslachtig-tweehuizig. Bloemdek diep
5-spletig; lobben of segmenten nagenoeg gelijk of de
drie buitenste een weinig grooter, vruchtdragend meestal
aan de basis of geheel en al vleezig-verdikt of sappig
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geworden. Meeldraden 8, aan de basis vaa het bloemdek
bevestigd; met draadvormige helmdraden en eivormige
helmknoppen of bij de vrouwelijke bloemen tot korte

staminodiën verminderd of ontbrekend. Eierstok 3-kantig,

bij de mannelijke bloem klein en onvruchtbaar of ont-

brekend; stijlen 3, kort, soms zeer kort, aan den top tot

breede knopvormige of min of meer gelobde of gewim-
perde stempels verbreed. Noot stomp of scherp 3-kantig,

door het min of meer vleezige of sappige bloemdek be-

dekt of dikwijls met den top vrij ; vruchtwand korst-

achtig of lederachtig. Zaad vaak met 3 lobben of groeven;
kiem excentrisch of zijdelingsch gekromd; zaadlobben
smal of langwerpig ; het kiemworteltje opliggend of aan-

liggend.

Heesters of halfheesters, ook in eene soort met platte

vaak met windende stengels. Bladeren afwisselend, ge-

steeld, soms klein en min of meer cirkelvormig, som3
grooter en hart- of pijlvormig, soms lijnvormig of geheel
ontbrekend. Bladkokertjes kort en los, soms geheel ont-

brekend. Bloemen klein, tot bundels vereenigd, binnen
scheedevormige schutbladen, nu eens in de bladoksels
alleenstaand, dan weder meestal in korte aren of trossen,
die in de bladoksels of aan de toppen der takken staan
en enkelvoudig of tot pluimen vereenigd zijn.

Aantal soorten omstreeks \b, in Australië, Nieuw-Zeeland, de

eilanden van de Stille Zuidzee en het niet tropisch gedeelte van
Zuid-Amenka. Eéne soort, Af. plalijclada Meissn., tot dusverre
alleen op de Salomon-eilanden waargenomen, komt volgens Koorders
in gekweekten toestand op Celebes voor. Deze soort is gekenmerkt
door de kruidachtige platte stengels en de meerendeels tot schubjes
vermmderde zeer verspreide bladeren

POLYGO:ïfACEAE VAN NEDERLANDSCH INDIË.
1. POLYGONUM L.

Sect. 1. Avicularla Meissn.

plebejum R. Br. — P. Roxburghii Meissn. (Java.)

Sect. % Amblygonon Meissn.
oriëntale L.

var. pilosum Meissn. — P, amoemim BI. — P. torquatuni
de Bruyn. (Java, Celebes, Borneo.)
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tomentosurn Willd. — P.ochreatum Houtt. — P.pulchrum
BI. (Java, Sumatra.)

Sect. 3. Persicaria Meissn,

stagninum Ham, (Java.)

barbatum L. — P. longisetum Zipp, — P, strigillosuni

Zipp. — P, fissum BI. p, p. — P, tenellum BI. p. p.

(Java, Celebes, Ti mor, N. Guinea.)
var, glabratum Meissn, (Java, Sumatra.)

Posurnbu Hmn, — P. onjzetuni Bi. — P, caespitosum BL
p. p. (Zuid-Azië tot N. Guinea.)

var, tenerurn Meissn. (Java, Sumatra.)
var, firmuin Meissn, (Java, Sumatra.)
var, macrophylhim Meissn. (Java.)

caespitosum BI. — P. decunibens de Briiyn — P. fissum BI,

p. p. (Java, Sun^atra.)

var. seminudum Meissn. (Java.)

Blumei Meissn. — P, longisetum de Bruyn. (Java.)

var. longisetum Meissn (Java, Gelebes.)

pubescens BI. (Java.)

var. elongata Meissn. (Java, Sumatra, N, Guinea.)

flaccidum Meissn. (Jav?, Sumatra, Borneo.)

Corneense Meissn. (Borneo, Celebes.)

serrulatum Lagasca, — P. salicifoliuni Delile. — P. sali-

gnimi Zipp (Ambon.)
minus Huds. — P. tenellum BI. p. p. (Java, Sumatra,

Celebes.)

micranthum Meissn. — P. tenellum BI. p. p. (Sumatra,

Java.)

attenuatum B, Br,

var. celebicum Meissn. (Celebes.)

lanigerum Br,
var. glutinosum Hook.f. — P. gliUinosum Wa//. (Java.)

robustum Meissn. (Java.)

Sect. 4. Cephalophijon Meissn.

alatum Ham,
var. nepalense Hook. f.

— P. nepalense Meissn. (Engelsch

Indië.)

var. javanicum, — P. nepalense Meissn. var. javanicum

Meissn. (Java, Sumatra.)

microcephalum Don (Engelsch Indië) var. papuanum Warb.

(N, Guinea.)

runcinatum Ham.
var. javanicum Meissn, (Java.)

chinense L. (Zuid- en Oost-Azië.)

var. scabrum Meissn. — P. corymbostim Willd. var.

asperum Bl.^ var. puherum BI. — B. chinense 1,,

var. Horsfieldii Miq, (Java, Sumatra.)

var. ovalifolium Meissn. — P. chinense L. var. latifoUum

Miq. (Java.)
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var. bracchiatum Meissn. — P. corymhosum Wüld. var.

densi/Iorum BL — P. chinense L, var. cuspidatum
Miq,j var, robuslum Miq.9 (Java, Sumatra.)

var. subhastatum Meissn. — P. corymhosum Wüld. var,

subhastatimi BI. (Java.)

var, corymbosum Meissn, — P. corynibosum Wüld, (Java.)

Sect. 5. Echinocaulon Meissn,

strigosum K Br, — P. horridum Roxb.
var. javanicum — P. horridum Roxb. var. javanicum

Meissn. — F. hispidum Relnw, — P. hispidulum BI.

teste Miq. (Java.)

pedunculare Wall — P. dichotomum BL — P. teiragonum
-S^- — P. javanicum Zipp. (Java, Sumatra, Celebes.)

var. subauriculatum Meism. — P, hispidulum BL teste

Meissn. (Borneo, Celebes.)
var. lanceolatum Meissn, — P, dichotomum Bh p. P-

(Java, Sumatra, Borneo.)
perfoliatum L. — Echinocanlos perfoUatus Hassk. — Chy-

localyx *) perfoüalas Hassk. (Java.)

Sect. 6. Aconogonum Meissn.

polyanthos de Bruyn (Java, N. Guinea.)
paniculatum BI. — P. haccatum Reinw. (Java, Sumatra,

Celebes.)

Sect. 7. Tiniaria Meissn.

Zippelii Meissn. (N. Guinea.)
cuspidatum Sieb. et Zucc. (Java, waarschijnlijk alleen ge-

kweekt.)

2, RheuxM L.

hybridum Murr. (Op Java gekweekt.)

3, RuMEX L.

Sect. i. Lapathum Meissn.

crispus L. (Java.)

nepalensis Spreng. (Java.)

Sect. 2, Acetosa Meissn.

vesicarius L. (Java.)

acetosa L. (.Tava, gekweekt.)

4, Antigonon Endl.
leptopus llook. el Am. (Java, gekweekt.)

') tn HOOKER, FL of BrAnd. bij vergissing C/aZoca/yo^ geschreven.
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5. MuEHLENBECKiA Me'issn,

platyclada Meissn, — Coccoloba platyclada F. v, Muell
(Salomon-eilandj in Celebes gekweekt.)

Fam. cvii. PODOSTEMONACEAE.
Bentham et Hooker, Genei^a Plant. III, p. 105. — Warming,

Familien Podostemaceae in Méni, Acad, Royl. Copenh. (VI) Sciences
II—VI (1881—1891.) — Baill., Hist. Plant. IX, 1888, p. 256. —
HoOK. f, FL Brit. Ind. V, p. 61. — Warming in Engl. u. Prantl,
NatürL Pflanzenfam. III, 2. a. p. 1 (1891.^ Engl. \n Nachtr, p. 179
(1897.) — MÖLLER in Ann. Buit. (lï) 1899, f, p. 115.

Bloemen tweeslachtig. Bloemdek vleezig, 3-spletig of

5-deelig of ontbrekend of door uiterst kleine lijnvormige
sehubjes vervangen. Meeldraden hypogynisch, nu eens
in onbepaald aantal, veel of weinig, met vrije helmdra-
den, in een meer of minder volkomen kring om den
eierstok geplaatst, dan weder 2 of zelden 3, met min of

meer vergroeide helmdraden of één ter zijde van den
eierstok; helraknoppen eivormig langwerpig of kort lijn-

vormig, met 2 evenwijdige naast elkander gelegen helm-
hokjes in de lengte openbarstend. Eierstok zittend of

kort gestoeld, vrij, 2— 3-hokkig en door meestal dunne,
spoedig verdwijnende schotten gedeeld of door mislukking
eenhokkig; stijlen 2— 3, kort of zeer kort, vrij of aan
de basis kort vergroeid, aan den top of aan de binnen-
zijde met stempeloppervlakte ; eitjes anatroop, talrijk, in

vele rijen, aan een centrale^ met de tusschenschotten

vergroeide zaadlijst. Doosvrucht van kogelvormig tot

langwerpig, met centrale zaadlijst en 2—3 onduidelijke

schotten of door mislukking 1-hokkig, met 2—3 al of

niet even groote kleppen echotverbrekend openspringend.

Zaden talrijk, klein; zaadhuid gerimpeld; door het water

opzwellend en doorschijnend wordend; kiemwit ontbre-

kend; kiem recht; zaadlobben langwerpig; kiem worteltje
naar den navel gericht.

Ondergedompelde, meestal eenjarige, doch soms over-

blijvende, meestal zeer kleine zoetwaterplanten. Sten-

gel nu eens vlak uitgespreid als het thallus van

4
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korst- of levermossen, dan weder dun draadvormig, ge-

woonlijk op steenen of rotsen in stroomend water wor-

telend. Bladeren meestal 2-rijig, aan de basis meestal

met eene scheede, zeer verschillend van grootte en vorm,

nu eens klein en schubvormig, aan de bladeren derloof-

mossen herinnerend, dan weder groot, op het loof der

algen gelijkend en met de stengels ineenvloeiend. Bloe-

men over de oppervlakte van den uitgespreiden stengel

verspreid of meestal eindelingsch, meestal lang gesteeld

en aan de basis met eene scheede, nu eens alleenstaand
dan weder tot verschillende gewoonlijk bij schermachtige
bloeiwyzen verbonden.

Ongeveer 150 soorten, in de tropische gf^westen vooral van de
Nieu^ve Wereld verspreid, ongeveer een 25-tal in Engelsch Indië,

in Nederlandsch Indië zeer weinig.
De verwantschap der Podostemonaceae is zeer onzeker. Terwijl

Bentuam en Hooker de familie in óelMonochlamydeae plaatsten,
zouden zij volgens Baii.lon in de nabijheid der Carijophyllaceae^
volgens Warming in die der Saxifragaceae tehuis behooren. De
omvang der familie is in den laatsten tijd in zooverre gewijzigd,
dat het in Afrika voorkomende geslacht Hydrostachys Thou. als

een afzonderlijke familie, de Hydrostachyaceae, daarvan is afge-
scheiden. Deze familie is gekenmerkt door tweehuizige bloemen,

.

zonder bloemdek, die in grooten getale tot dikke, met schutbladen
voorziene aren zijn vereenigd; de laatste zijn aan knolvormige
stengels in de oksels van groote bladeren ingeplant. Ook door den
steeds éénhokkigen eierstok met wandstandige zaadlijsten verschilt
het geslacht HydroMachxjs van de overige. In de beschrijving der
Podostemonaceae hebben wij deze kenmerken weggelaten.

Het eenige geslacht dat in ISlederlandsch Indië is waargenomen,
behoort tot de tribus der Eu-Podostemoneae of Podostemoneae,
gekenmerkt door een weinig ontwikkeld, slechts uit 2—3 schubjes
bestaand bloemdek, één meeldraad of twee of drie, wier helmdraden
vergroeid zijn en een éénhokkigen eierstok of een tweehokkigen, waar-
van het tusschenschot spoedig verdwijnt. Daar de planten dezer familie
ooor hun kleinheid weinig de aandacht trekken en door hun over-
eenkomst met algen of mossen misschien vaak voor deze worden
aangezien, is het niet onwaarschijnlijk dat er meerdere vormen in
den Maleischen Archipel voorkomen, die tot dusverre aan de op-
merkzaamheid der natuuronderzoekers zijn ontsnapt.

EENLG GESLACHT VOOR NEDERLANDSCH INDIË.

Cladopus. Eloemsteel in den knop neergebogen. Eén meeldraad.
Doosvrucht met geribd, met ongelijke kleppen.
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CLADOPUS Möller.
m

Bloemen tweeslachtig, naakt. Een meeldraad, ter zijde

van den eierstok ingeplant en in den knop tegen dezen

aangedrukt; helmdraad plat, dun doorschijnend, tijdens

den bloei opgericht en boven eierstok en vrucht uitste-

kend; helmknop in het verlengde van den helmdraad,
met twee nagenoeg evenwijdige, uiteenwijkende, naar
boven openspringende, breed ellipsoidische helmhokjes

;

stuifmeel dubbel-bolvormig. Eierstok schuin ellipsoidisch,

glad, tweehokkig; stempels 2, driehoekig lancetvormig,

met wratjes bekleed, min of meer naar den helmknop
heengebogen. Doosvrucht glad, min of meer schuin ellip-

soidisch, met ongelijke kleppen, de grootste aan den
vruchtsteel blijvend en min of meer ineengerold, de

kleinste afvallend. Zaden zeer talrijk ellipsoidisch.

Zeer kleine planten, met den opgerichten vruchtsteel

niet hooger dan één centimeter, bestaande uit steriele

bladrozetten, met zeer kleine, lijnvormige of handvorniig

samengestelde blaadjes en éénbloemige, voor den bloei

haakvormig omgebogen, later opgerichte stengels, met
dicht opeengedrongen, handvormig samengestelde blaadjes

aan de basis. Bloemen in knoptoestand besloten in eene
tijdens den bloei opensplijtende bloeischeede.

Eéne soort, Cladopus Nynianni MölL, aan de Zïiidkust van Java
in stroon\end water groeiend.

Fam. cviii. NEPENTHACEAE.
Bentham et Hooker, Genera Plantarum, III, p, 115. — MlQ.,

Fl. Ind. Bat., I, 4, p. 1069. — Miq., Sum., p. 365. — MlQ., nhi-

stmtions FL Arch. MaL^ p. 1. — HooKER in D. C. Prod. XVII, p.

90. — Masters, Gardn. Chron., 1882, I, p. 828, f. 125. — BailL.,

Hist. Plant, IX,' 1888, p. 7. (AristolocK) — Hooker, Fl. of Br. Ind,

V, p. 68. — WuNSCHMANNin^ENGL. u. Prantl, NatürJ.Pflanzenfam.,
lil, % p. 253. — Waub. in Engl. Bot, Jahrb, XÜI, % p. 318.

Bloemen tweehuizig. Bloemdek enkelvoudig, 4-, zelden

3-deelig, met langwerpige, uitgespreide, van buiten zacht-

harige, van binnen met klieren bezette, in den knop
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dakpanswijze dekkende, van af de basis vrye of — bij

de vrouwelijke bloem — aan de basis tot een omge-
keerd kegelvormige buis vergroeide slippen. Schijf ont-

brekend, Mannelyke bloem: Meeldraden 4— 16, met tot

een rolronde zuil vergroeide helmdraden ; helmknoppen
tot een hoofdje verbonden, éénrijig of — doordat eenige

hooger zijn ingeplant — min of meer tweergig, twee-

hokkig, met evenwijdige, naast elkander geplaatste

rechte of gebogene, door een langsspleet openspringende

helmhokjes. Eierstok-rudiment ontbrekend. Yrouwelgke
bloem : Staminodiën ontbrekend. Eierstok bovenstandig,

eivormig of langwerpig, 4-, zelden 3-kantig, aan top en

basis afgeknot of versmald, zelden aan den top 3-lobbig,

4-, zelden 3-hokkig. Stgl ontbrekend ; stempel schijf-

vormig, 4-, zelden 3-lobbig; lobben gaaf of 2-lobbig;

eitjes talrijk, in vele rijen aan de tusschenschotten be-

vestigd, opstijgend, anatroop. Doosvrucht lederachtig,

4-, zelden 3-kantig, afgeknot of zelden aan den top

3-lobbig, hokverbrekend met 4-, zelden 3 kleppen open-

springend
; kleppen lederachtig, in het midden de tusschen-

schotten en aan den top de stijllobben dragend. Zaden
talryk, aan weerskanten aan de tusschenschotten beves-

tigd, opstijgend , dakpanswgze opeengedrongen , met
onduidelijke zaadstreng; navel nabij de basis van de

kleine eivormige zaadkern; zaadnerf draadvormig binnen
de basis van de zaadhuid opstijgend, vrij ; zaadhuid vlie-

zig, meestal aan weerskanten in een dun haar overgaand ;

kiem in de as van het vleezig kiemwit, recht; zaad-

lobben lijnvormig; kiemworteltje rolrond, kort, naar bene-

den gericht.

Onbehaarde of weinig behaarde halfheesters of hees-

ters, met neerliggende of lange met behulp der rank-

vormige bladtoppen klimmende, weinig vertakte, cilin-

drische of stomp driekantige stengels. Bladeren afwisse-

lend, zonder steunblaadjes, zittend of in een gevleugelden
bladsteel versmald, min of meer stengelomvattend, door-

loopen door weinige, evenwydige, aan den rand genaderde

langsnerven, die meestal uit de basis der middennerf
ontstaan, terwgl talrijke dwarse aderen over de geheele

lengte uitgaan van de stevige middennerf, die zich ver-
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lengt in een enkelvoudigen rank, welks top een urn met
een dekseltje draagt. Umen van verschillenden vorm,

aan den top van den rank neergebogen of hangend of

teruggeslagen en opgericht, bij de onderste bladeren

meestal wijder, bij de oudere nauwer, met 3 langsribben

en talrijke langsnerven; achterste langsrib onder de in-

planting van het dekseltje in een enkelvoudige 2— 3-

spletige spoor verlengd, zelden in borstels overgaande;

binnenste oppervlakte van de urn van boven meestal

blauwgroen, ondoorschijnend, zonder klieren, van onderen
— zelden geheel en al — glanzend en met klieren, die

een waterachtig vocht afscheiden; monding der urn met
een glanzigen, cilindrischen of wijden, meestal met dwarse
ringen, ribben of groeven voorzienen rand; dekseltje met
de monding der urn geleed, eerst de opening sluitend,

dan opstijgend, opgericht of zelden teruggeslagen, van
buiten kaal of zachtharig, van binnen met klieren. Bloe-

men klein, groenachtig, na het drogen bruin of purper
in enkelvoudige of samengestelde of tot pluimen ver-

bonden trossen, die, aanvankelijk eindelingsch, door het

doorgroeien van den stengel zijdelingsch zijn geplaatst.

Aantal soorten omstreeks 40, in Zuid-Azië, Australië, Madagascar
en de Seychellenj voornamelijk in den Maleischen Archipel.

EENIG GESLACHT.

Nepenthes. Kenmerken als die der familie

NEPENTHES L.

Greslachtsbeschrijving als die der familie.

Aantal soorten omstreeks 40, verdeeld in twee secties: Anouro-

Sperma Hook, f. met zaden zonder aanhangsels, alleen door ééne

op de Seychellen voorkomende soort vertegenwoordigd. 2. Eu-

Nepenthes Book. ƒ., met lange haarvormige aanhangsels aan de

zaden» Hiertoe behooren alle soorten van den Maleischen Archipel.

NEDERLANDSen INDISCHE SOORTEN VAN NEPENTHES.

Nepenthes L.

ampullaria Jack. — N. amimllacea BI. (Malakka, Sumatra,

Borneo.)

Eowii Hook. f, (Borneo.)

villosa Hook. f. (Borneo.)
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Edwarsiana Low^ (Borneo,)

echinostoma Hook, ƒ. (Borneo-)

Rajah Hook, ƒ. (Boraeo.)

Veitchii Hook. f,
— N. villosa Hook. Bot. Mag., Lem.

(Borneo.)

Rafftesiana Jack, — N. Hookcri AfphancL (Singapore, Surnatra,

Borneo.)

Phyllamphora Willd, — N, macrostachya BL — iV. fir^i-

briata BL — JV. Burbid^jel Hook, f. (Singapore, Maïakka,

Sumatra, Borneo, Java, Ambon, Nieuw Guinea.)

var. macrantha Hook, f. ^Borneo.)

bicalcarata Hook. f. (Borneo.)
Boschiana Korth. (Borneo.)

\ar, Sumatrana Muj. (Sumatra.)
var. Low'ii Hook. f. (Borneo.)

hirsuta Hook. f. (Borneo.)

eustachia Miq, (Sumatra)
saitguinea Lindl. (Malakka.)
celebica Hook. f, (Celebes.)

Eongso Korth. (Sumatra.)
tentacukia Hook. f. (Borneo.)

melamphora BL — N. (jijYanam^hora iïciniü, (Java.)

var. lucida BI. (Borneo.)
var. haematauiphora Miq, (Java.)

albo-marginata Lohh, — iV. tomenteila Miq, (Singapore,

Sumatra, Borneo.)
villosa Hook. f, (Borneo.)

Reinwardtiana Miq. (Singapore, Sumatra, Borneo.)
gracilis Korth, — N. Korthatsiana Miq. — NJaevU Korth. jr-p.

(Malakka, Singapore, Sumatra, Borneo.)
Teysmanniana Miq. — N. laevis Morren (Sumatra, Borneo.)

trichocarpa Miq, (Sumatra.)
var. erythrosticta Miq, (Sumatra.)

maxima Beiniv. (Celebes.)

angustifolia Mast. (Malakka)
cincta Mast, (Borneo.)
gymnamphora Miq, (Java,)
Jlookeriana Low. (Borneo.)
laevis Lindl (Malakka.)
lanata Hort. (Borneo.)
Lindleyana Low. ^^Borneo.)

Loddigesii Baxt, (Borneo.)
Nordtiana Hook.

f, (Borneo.)
pumila Gritf. (Malakka.)
Treubiana W^rb. (N. Guinea.)
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Fam. cix. cytinaceae.

Bentham et Hooker, Genera Plant, lil, p. 416. — MiQ. Fl. Ind.
Bat. I, 2, p. 686. — Hüoker. f. in D. C. Prod. XVII, p. 106.
SuRiNGAR m Midden-Sumatra IV, % p. 26. — Baill. Hist. Plant.
IX, 1888, p. 30. — SOLMS in Engl, u. Prantl Natürl. P/ïanzenfani.
III, p. 274. (Ram.)

Bloemen regelmatig, één- of tweeslachtig, Bloemdek
enkelvoudig, vleezig, cilindrisch, knopvormig of kogel-
of klokvormig, met aan de basis in den eierstok ver-

groeide buis — of by de mannelijke bloemen met steel-

of schijfvormige basis — boven den eierstok meestal
verlengd, met 3— 10-deeligen zoom; segmenten in enkele
of dubbele rij in den knop dakpanswijze dekkend of
klepswijze aaneensluitend, Meeldraden 8— cac ; helmknop-
pen om een centrale vleezige zuil, die de geslachtsorga-
nen draagt, of aan de monding van het bloemdek zittend,

tweehokkig; elmhokjes door een langsspleet of door
een eindelingsche porie openspringend; stuifmeel kegel-
vormig of 3-lobbig, meestal kleverig. Eierstok onder-
standig, zeer zelden half bovenstandig, 1 -bokkig of, door-
dat de uit vele plaatjes bestaande zaadlijsten op verschil-
lende wyze naar binnen dringen, onvolkomen veelhokkig;
een stempel, onverdeeld, schijfvormig of gelobd, op den
top van den eierstok of een ringvormige stempelopper-
vlakte aan den rand van de zuil der geslachtsorganen ^);

bitjes zeer talrijk, de wandstandige of van den top van
^e eierstokhokjes neerhangende zaadlijsten van alle kanten
bedekkend, nagenoeg zittend en orthotroop of van een
zaadstreng neerhangend en anatroop. Vrucht vleezig,
door het afvallen van het bovenste gedeelte van het bloem-
dek naakt of met den verwelkten zoom aan den top,

1'hokkig, maar vaak gedeeld door het naar binnen drin-

gen der vertakte zaadlijsten, die de geheele holte opvul-
den, niet openbarstend of op onregelmatige wijze door-

scheurend. Zaden klein, talrijk, de weinig
gende zaadlijsten bedekkend of door het onregelmatige

voonii

) Zie bij Bafflesia over de voor stempels gehouden uitsteeksels
op den top der centrale zuil.
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vertakken en opeendringen van deze schijnbaar met de
deelen hiervan vermengd; zaadhuid in cellen verdeeld;
kiemwit in cellen verdeeld, een uiterst kleine tweezaad-
lobbige kiem bevattend.

Parasitische, vleezige kruiden met verspreide of dicht

opeengedrongen schubben of geheel bladerloos, tot een
enkele bloem bepaald of in geval een stengel min of

meer is ontwikkeld, de bloemen talrijk en tot een einde-
lingsche aar opeengedrongen.

Aantal soorten omstreeks 30, in Zuid Europa en de tropische
en subtropische gewesten van Afrika en Amerika, en vooral van
Azie. Door SoLlis Laubach werden de beide tribus, waarin de
famihe door Bentham en ïïooker verdeeld wordt, als afzonderlijke
families opgevat.

Deze tribus zijn volgens Bentham en Hooker aldus gekenmerkt

:

Tribus I. Bafflesieae. Verspreide of dakpanswijze opeenge-
drongen schubben. Bloemen meestal door mislukking eenslachtig.
Bloemdeksegmenten 4—10, in den knop dakpanswijze dekkend of
zelden klepswijze aaneensluitend. Helmknoppen in een of twee rijen
om de centrale zuil. Stempels oo , ) op den top der centrale zuil of
een schyfvormige stempel.

Tribus II. Hydnoreae. Schubben ontbrekend. Op een wortel-
stok bevestigde, afzonderlijk gezeten, nagenoeg ongesteelde, zeer groote
tweeslachtige bloemen. Bloemdek zeer dik, in den knop klepswijze
aaneensluitend met 3—4 lobben. Ileimknoppen in de keel van het
bloemdek 3—4, min of meer aaneensluitende zittende massa's vormend,
bchijtvormige stempel op den top van den eierstok gezeten, binnen
de bloemdekbuis bpsloten.

Behalve deze kenmerken noemt Solms nog de verschillen in den
bouw van het zaad, bij de Bafflesieae, met een enkele laag olie be-
vattende endospermcellen, met betrekkelijk groote kiem, bij de Hyd-
noreae, met een perisperm en endosperm, beide uit hoornachtig ver-
aikte cellen gevormd, en een uiterst kleine kiem. In Nederlandsch
indie komen alleen twee geslachten voor van de Rafflesieae, beide
gekenmerkt door één groote bloem, gezeten op een napvormigen uit
ne voedsterplant gevormden voet en aan de basis door schubben om-
geven, die met de basis van den eierstok vergroeid ziin en niet op
de bloemdekshppen gelijken.

OVERZICHT DER GESLACHTEN.

1. Rafflesia. Bloemdek met 5 in den knop dakpanswijze
dekkende lobben, aan wier basis een vleezige in het midden
doorboorde, de centrale zuil omgevende bijkroon is bevestigd.

') Zie de noot bij Rafflesia.
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Helmknoppeu in ééne rij van holten onder den schijfvormigen
top der centrale zuil verborgen, kogelvormig, met één porie open-
springend. Kegelvormige uitsteeksels of wratten, vaak ingrooten
getale op den vlakken top der centrale zuil, Stempeloppervlakte
ringvormig onder den rand van de centrale zuil,

4, Brugmansia. Bloemdek met talrijke, in den knop naar binnen
gevouwen, kleps wijze aaneensluitende lobben, zonder bijkroon.

Helmknoppen in één enkele rij om de basis der centrale zuil,

met twee poriën openbarstend. Geen uitsteeksels op den uitge-
holden top der zuil, die van boven met de stempeloppervlakte
is bekleed.

1. RAFFLESIA R, Br.

Bloemen tweehuizig, zelden tweeslachtig '). Bloem-
dekbuis vleezig, aan de baais half kogelvormig, bij de
mannelijke bloemen schijfvormig, bij de vrouvrelijke met
den eierstok vergroeid, boven den eierstok wyd klok-
vorniig; zoom 5-deelig; segmenten in eene ry dakpans-
wijze dekkendj breed, gaaf, uitgespreid of teruggekromd,
aan de basis verbonden aan een mutsvormige, vleezige
in het midden doorboorde, de bloemdekholte grootendeels
bedekkende bijkroon. Centrale zuil kort, breed, dikvlee-
zig, door een enkelen of dubbelen ring omgeven, aan
deu top in een schijf verbreed, welks oppervlakte vaak
kegelvormige uitsteeksels of wratten draagt % Bij de
mannelijke bloemen is de zuil onder de schijf samenge-
trokken en vindt men onder den rand een enkele rij in

holten^ verborgen, kogelvormige, zittende, veelcellige, met
öen eindelingsche porie openspringende helmknoppen;
uitsteeksels als zij voorkomen, glad. Bij de vrouwelijke
bloemen is de zuil als by de mannelijke, maar de uit-

steeksels ruig en met wratjes bekleed; een stempel-
oppervlakte bevindt zich onder den ringvormig vooruit-

springenden rand en de helmknoppen zijn onvolkomen
of ontbreken. Eierstok onderstandig, door talrijke,^ sterk

vertakte en heen en weer gewonden zaadlijsten in een

O Te Buitenzor^ is een spiritus-exemplaar eener tweeslachtige
öloem van iï. Hasseltii Sar.

) Deze uitsteeksels werden vroeger voor stempels gehouden; \an-
'aar de opgave van Bentham en Hooker omtrent de talrijke stempels
^y de Rafflesieae,
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aantal vakjes verdeeld; eitjes zeer talrijk, de zaadlijaten
vao alle kanten bedekkend en met de vertakkingen hier-
van vermengd, anatroop, met lange voorbij het midden
sterk gekromde zaadstrengen. Vrucht een vleezige, sap-
pige bes door de schubben omgeven en door de blijvende
centrale zuil gekromd. Zaden zeer talrijk, klein, niet
veel breeder dan de aan den top verlengde zaadstreng,
teruggekromd

; zaadbuid kastanjebruin, korstachtig, met
ingedrukte teekeningen; kiemwit uit één laag cellen be-
staande; kiem klein,

Vleezige planten, bestaande uit een enkele, op eene
napvormige woekering van het weefsel der voedsterplant
gezeten, aan de basis door schubben omgeven bloem en
een weefsel van dunne uit één of eenige weinige celrijen
gevormde, veelvuldig vertakte draden, die in den bast der
stengels en wortels van de voedsterplant over groote
afstanden voortwoekeren en met loodrechte takken in de
houtlaag dringen; uit deze takken vormen zich dichte
klompen van parenchymachtig weefsel, waaruit de bloem
zich ontwikkelt.

Aantal soorten 5—6 op verschillende Cissus-soorten van Java,
bumatra, Borneo en de Philippijnen.

BRUGMANSIA BI.

Bloemen tweehuizig of tweeslachtig. Bloemdek vleezig

;

Duis aan de basis met den eierstok vergroeid, boven
den eierstok wijd klokvormig; zoom veel-deelig ^) ; seg-
menten smal, in den knop klepswijze aaneensluitend,
met de toppen naar binnen omgeslagen, gedurende den
bloei uitgespreid of teruggeslagen. Centrale zuil aan den
top knopyormig

; verbreed gedeelte bol, gevoerd, behaard,
in net midden samengetrokken, van boven neergedrukt,
aan den

_
bovenrand gekarteld. Helmknoppen talrijk,

^u-bU, in een enkele rij, die met de voren van den
op aer zuil overeenstemt, om de basis hiervan in een
^rans gesteld, min of meer kogelvormig, vergroeid,
^-hokkig, meestal met 2 poriën, die boven elkander zijn
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geplaatst, openspringend. Eierstok onderstandig, 1 -bokkig;

stijl dik, zuilvormig, met onverdeelden bekervormigen

van boven met stempeloppervlakte bekleeden stempel;

eitjes anatroop, zeer talrijk, van alle kanten de talrijke

wandstandige zaadlijsten bedekkend. Vrucht min of

meer besvormig. Zaden zeer talrijk, klein, omgekeerd-

eivormig of peervormig, met teruggekromde zaadstreng.

Vleezige plant, bestaande uit een enkele, op een nap-

vormige woekering van het weefsel der voedsterplant

gezeten, aan de basis door schubben omgeven bloem en

een uit vertakte draden gevormd weefsel, dat stengels

en wortels der voedsterplant doortrekt,

Aantal soorten 2 of 3, op Cisms-soorten in Java en Borneo.

CYTINACEAE VAN NEDKRLANDSCH INDIÊ.

Rafflesia R. B)\

Arnoldi R. Br. (Snmatra, de mannelijke plant.)

Titan Jack. — R, ^rno/dii{. i?r. ') (de vrouwelijke plant.)

ƒ?. Patma de Vriese (non BL) — R. Taan Mudae Becc,

(Sumatra, Borneo.)

Patma BL (Java.)

Rochussenii Teysm et Binn. — R.IIorsfleldii R, Br.? (Java.)

Hasseltii Sur, (Suniatra.)

Brugmansia BL — Mycetanthe Reichenb. — Zippelia Reichenb ')

Zippelii Bi, (Java

)

Lowii Becc. — Br Zippelii BL var, Lowii Hook. f.
(Borneo.)

O Beccari meent dat de mannelijke en vrouwelijke planten door

R. Brown beschreven, als E. ^mo/Ji, niet tot dezelfde soort behooren.

Was zulks wel het geval, dan moest R. Titan Jack met de daarbij

behoorende synoniemen tot B. Arnoldi worden gebracht.

') De beide synonieme geslachtsnamen zijn zonder soortsnaraen ge-

r\1 ~i ^^ j^ >^ ^^ Jpubliceerde



60 ARISTOLOCHIACEAE.

Fam. cx. ARISTOLOCHIACEAE.
Bentham et Hooker, Genera Plantarum, III, p. 121. — MiQ., F/.

Ind, Bat. I, 1, p. 1065. - MiQ , Sum. p. 150. — Duchartre in

D. C. Prod. XVI, p. 421. — Beccari in Nuov. Giorn, Botan. St. II,

p. 1, t. 1. — Hooker, Fl. of Br, Ind. V, p. 72. — Baill., Hist.

Plant, IX, 1888, p. 1. _ K. Schum., F/. ÜTais. WilK Land^^ 104.—
Warburg in Engl. Bot. Jahrb. XIII, 1, p. 300. - Solereder in

Engl. u. Praktl, NatürL Pjïanzenfam. III, 1, p. 264. — Koord.,
Versl. Minahasa^ p. 567.

Bloemen tweeslachtig. Bloemdek enkelvoudig, aan de
basis met den eierstok vergroeid, boven den eierstok,

meer of minder verlengd, gelijkmatig 3-lobbig, of met
onregelmatigen gaven of 3-tandigen of -lobbigen zoom

;

lobben in^ den^ knop klepswijze aaneensluitend. Meeldraden
6 of co

,
in één of twee rijen om den top van den eier-

stok of de stijlzuil ingeplant; helmdraden kort en dik,

of ontbrekend
; helmknoppen vrij of met de stijlzuil ver-

groeid, opgericht, met gescheiden, evenwijdige helm-
hokjes, die met eene langsspleet naar buiten of - bij

de buitenste meeldraden — zijdelings openspringen. Schijf
ontbrekend. Eierstok onderstandig of half bovenstandig,
volkomen of onvolkomen 4—6-hokkig, doordat de wand-
standige zaadlijsten in het midden van de eierstokholte
samenkomen of vergroeid zijn: eitjes in elk hokje oo

,

dikwgls zeer talrijk, anatroop, horizontaal of hangend,
in een of twee rijen boven elkander ; stijlen verbonden
tot een korte, dikke zuil, die aan den top meer of min-
der diep in 3— Qo met stempeloppervlakte bekleede lob-
ben 18 verdeeld. Vrucht soms door het blijvende bloem-

estal

het

dek gekroond en alleen door rotting openend, me^
eene doosvrucht, die aan den top naakt is, door ...-

atvallen van het bovenste gedeelte van het bloemdek,
en schotverdeelend of hokverbrekend openspringt. Zadenm elk hokje meestal zeer talrijk, horizontaal of hangend,
soms weggedoken in een celachtige of spon sachtige massa,
aie deels uit de zaadlijsten, deels uit de binnenlaag van
aen vruchtwand bestaat, eivormig of langwerpig, stomp,
driekant of samengedrukt en plat of hol: zaadhuid korst-
achtig of vrij hard, rimpelig of glad; zaadnerf bij de
piat-mtgeholde zaden dikwijls vleezig verdikt of verbreed

;
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1

kiemwit overvloedig, vleezig; kiem nabij den navel in

het kiemwit besloten, zeer klein, langwerpig of eivormig,

met tegen elkander aangedrongen zaadlobben, even lang
als het kiemwit.

Kruiden, zelden heesters, dikwgls windend, vaak hoog
klimmend, de geheele plant door wrijving of de bloem
alleen vaak stinkend. Bladeren afwisselend, gesteeld,

dikwijls hartvormig, gaafrandig of 3—5-lobbig. Steun-
blaadjes ontbrekend. Bloemen van middelbare grootte
of zeer groot, zelden klein, groen- of geelachtig of vuil-

purper of gestreept of gevlekt, eindelingsch, okselstandig
of aan de basis van den stengel zijdelingscli, alleenstaand
of in korte bijschermen of trossen. Schutbladen verschil-

lend, vaak ontbrekend.

Aantal soorten omstreeks 200, in de gematigde en warme ge-
westen van de geheele wereld verspreid^ vooral in de gematigde
gewesten van het noordelijk halfrond.

OVERZICHT DER GESLACHTEN.
+

!• Bragantia. Bloemdek regelmatig, 3-lobbig. Meeldraden in

een enkele rij. Bloemen klein,

2. Thottea. Bloemdek regelmatig, 3-lobbig, Meeldraden in

een dubbele rij. Bloemen van middelbare grootte of groot.

3. Aristolochia. Bloemdek onregelmatig, boven den eierstok

aan de basis opgeblazen, vervolgens samengetrokken, min of

nieer buisvormig verlengd en met uitgespreiden, meestal onre-

gelmatigen zoom. Meeldraden in een enkele rij, van middelbare
grootte of zeer groot,

1. BRAG-ANTIA Lour.

Bloemdek aan de basis met den eierstok vergroeid en
aldaar steelvormig, daarboven wyd klokvormig en S-sple-
tig, met in den knop klepswijze aaneensluitende gelijke

slippen; onder de slippen soms een ringvormige verdik-
king in de open keel. Meeldraden 6—12, in een enkele
rij om den stijl geplaatst; helmdraden kort, vrij of op

^erschillende wijzen verbonden of ontbrekend; helm-
knoppen met een min of meer dik helmbindsel, dat kort
en stomp verlengd is voorbij de van buiten aangegroeide
nelmhokjes. Eierstok onderstandig, 4-hokkig; stijl kort
en breed, in 3— oo meestal lijnvormige, met stempel-

oppervlakte bekleede armen verdeeld ; eitjes in elk hokje
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talrijk, in vele rijen boven elkander, hangend. Doos-
vrucht door het afvallen van het bloemdek naakt, lang
Ignvormig, vierkantig, schotverbrekend openspringend met
4 kleppen, die meestal een vierhoekige zaadlijst overlaten.
Zaden langwerpig-driekantig

; zaadhuid korstaehtig of

eenigszins hard, rimpelig, dikwijls ingehuld in een cel-

achtige sponsachtige stof, die met de zelfstandigheid dei
zaadhjsten is vermengd; kiemwit en kiem zooals in de
familie regel is.

Weinig vertakte, viltachtig behaarde of kale heesters
of halfheesters. Bladeren afwisselend, kort gesteeld,
3—5-nervig met vinvormig verspreide aderen Bloemen
klein, in losse tot tuilen vereenigde bijschermen aan de
toppen der takken of in korte bijschermen in de blad-
oksels of in trossen aan de basis van den stengel.

1 ^'^".^''t f°°''*^"
3 o^ *; '" Cochin China, Engelscli en Neder-

landschlndie. Soi.ereder stelt in plaats van Branantia Lour. den
naam Apama Lam.

2. THOTTEA Bottb.

Bloemdek aan de basis met den eierstok vergroeid en
aidaar steelvormig, boven den eierstok geleed, wijd klok-
ol urnvormig, met open of een weinig vernauwde keeh
en met in den knop klepswijze aaneensluitende, gelijke
lobben Meeldraden meestal zeer talrijk, in een dubbele
nj om den stijl geplaatst en meestal daarmede kort ver-

^ W «A .^ J %groem; helmdraden zeer kort; helmknoppen met een
eenigszins breed helmbindsel, dat niet verlengd is voorbij
ae van buiten daaraan vergroeide helmhokjes. Eierstok
onaerstandig, mm of meer volkomen 4-hokkig : zaadhjstenm het midden van de eierstokholte aan elkander rakend,
maar ter nauwemood vergroeid; stijl kort en breed, in
O ^u Trij dikke, stompe, met stempeloppervlakte be-
kleede armen verdeeld; eitjes in elk hokje zeer talrijk,
n twee rijen boven elkander, handend. Doosvrucht door
in twee rijen boven elkand'e

lIL^r . ^f""
^^* bloemdek aan den top naakt, lang

Jr iT'^"^'^'"^^°^'«' schotverbrekend openspringend met
vier kienDen. wioi- nr^-^t-^^t^ __ i ,^ ï " ii- x-„kleppen, wier centrale randendralon^^" '

'^f''
centrale randen, die de zaadhjsten

huïf tJ'? w'*^^°-
^^^^"^ langwerpig-driekantig ;

zaad-
huid korstaehtig. vrij hard, met hoofe rimpels, min of
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meer ingehuld in een met de zaadlijsten vermengde, cel-
achtig-sponsachtige stof; kiemwit en kiem, zooals in de
familie regel is.

Viltachtig behaarde of kale heesters, opgericht of met
lange slappe takken. Bladeren afwisselend, kort gestoeld,
zeer groot, lederachtig, vinnervig, met netvormig ver-
spreide aderen, aan de basis meestal meer of minder
duidelijk 3— 5-nervig. Bloemen van middelbare grootte
of groot, in korte bijschermen in de bladoksels of in

.

trossen aan de basis van den stengel.

Aantal soorten omstreeks 5 in Malakka en den Maleischen
Archipel.

3. ABISTOLOCHIA L.

Bloemdek aan de basis met den eierstok vergroeid en
aldaar lijnvormig, langwerpig of omgekeerd eivormig,
boven den eierstok min of meer duidelijk geleed en dik-
wijls van buiten met 1—6 bulten, om de geslachtsorga-
nen blaasvormig, kogelvormig of langwerpig, daarboven
samengetrokken en van binnen dikwijls met een ring of
teruggeslagen ringvormig aanhangsel, het volgende ge-
deelte buisvormig, recht, gekromd, teruggevouwen of op
verschillende wijzen gebogen, aan den top verwijd in een
meestal onregelmatigen, gaven, 1—2-lippigen, 3-lobbigen
01 met 1—3 staartvormige aanhangsels voorzienen zoom.
Meeldraden 6, zelden 4 of 10— oo, in eene nj om de
stijlzuil

; helmdraden en helmbindsels van de stijlzuil
öiet te onderscheiden; helmhokjes met dezen vergroeid,
naar buiten openbarstend. Eierstok onderstandig, onvol-
komen of volkomen 6- of zelden 5- of 4-hokkig; zaad-
cysten wandstandig, soms weinig vooruitspringend, doch
^eestal in het midden van den eierstok samenkomend
ot vergroeid; stijl of stijlzuil kort en dik, van boven
^erdeeld in 3 of 6, zelden oo dikke, stompe of zelden
^ynvormige of zeer korte met stempeloppervlakte bekleede
armen; eitjes talrijk, bij den in hokjes verdeelden eier-
stok in twee rijen, bij de wandstandige zaadlijsten in één
^g aan eiken kant boven elkander. Doosvrucht door het
^ivallen van het bloemdek aan den top naakt, van de
•^asis tot aan den top of zelden van den top naar de



64 ARISTOLOCHIACEAE..

basis schotverbrekend of de zaadlijst verdeelend open-

springend met 6, zelden 5 of 4 kleppen. Zaden meestal

talrijk, horizontaal, omgekeerd eivormig, samengedrukt,
plat of meestal met een holle oppervlakte en hier door

de dikke zaadnerf doorloopen, van buiten glad of met

knobbels en rimpels bezet, niet zelden in een celachtige,

sponsachtige zelfstandigheid weggedoken ; zaadhuid korsfc-

achtig of hard; kiemwit en kiem zooals bij de familie

regel is.

Kruiden met een overblijvenden wortelstok of knol of

heesters met een windenden, soms hoog klimmenden
stengel, zelden boomaehtig. Bladeren afwisselend, meestal

gesteeld, gaafrandig of 3-^5-lobbig, dikwijls aan de basis

hartvormig en 5— 7-nervig. Bloemen aan okselstandige

1-bloemige, alleenstaande of tot bundels of zelden korte

trossen verbonden bloemstengels. Schutbladen ontbrekend
of één die op een steunblaadje gelijkt aan de basis van

den bloemsteel of in het midden van den bloemsteel

onder den eierstok. Bloemdek geelgroen, bruinachtig of

gevlekt of gestreept, in vorm en grootte zeer verander-
Igk, soms één of eenige weinige centimeters, soms twee
voet lang. Geheele plant door wrijving of alleen de bloe-

men meestal stinkend.

Aantal soorten 180, over de warmere gewesten van de geheele
wereld verspreid, eenige weinige in de gematigde luchtstreek.

ARISTOLOCHIACEAE VAN NEDERLANDSCH INDIË.

Brag\ntia Lour.

corymbosa Griff. — Br. melastomaefolia Duchart. — Apama
corymbosa Willd, — Strakaea melastomaefolia PresL —
AsipJwnia plperiformis Griff. (Malakka.)

tomentosa BL — Br. Khasyana Griff, — Br, latifoUa

Lindl. — Apania tomentosa Engl, — Ceramium tomen-
tosum BL ~ Cyclodiscus tomentosus Klotsch. — Cydo-
discus latifolius Klotsch (Java.)

macrantha Boerl, i) (Sumatra.)

^) Nieuwe soort, uit Deli in 's Lands Plantentuin ingevoerd, met
van onderen behaarde, op die van een Melastoma gelijkende blade-
ren. Bloemen in op trossen gelijkende, okselstandige aren. Bloemdek
van buiten bruin rood, van binnen wit, behaard, met klokvormige
buis en evenzoo klokvormigen, 3-lobbigen zoom, die een 2 cM. in
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Thottea Rotlb.

grandiflora Eottb. (Malakka, Singapore, Boriieo.)
dependens Klotsch. — Lobhia dependens Pktnch, (Singapore.)
tricornis Maigay (Malakka.)
macrophylla Becc, (Borneo.)
rhizantha Becc, (Borneo.)

Aristülochja L.

Roxburghiana Klotsch, — A.aciiminata Roxb. (Java, Borneo.)
Gaudichaudii Duchart. (Rawak.)
hastata Jack — A. Jackii Stend. (Sumatra,)
molnccana DucharL (Molukken.)
Rumpliii Kastel, (Banda,)
timorensis Decaisne (Timor.)
ungilifolia Mast. (Borneo.)
Zollingeriana Miq. — A. hastata Klotsch (Java.)
megalophylla K. Schtim. (N. Guinea.)
Lmnemanniana Warb. (N. Guinea.)
Tagala Ckam. et Schlecht. (Celebes, Philippijnen.)

Fam. CXI. PIPERACEAE-
Bentham et Hooker, Genera Plantariim, III, p. 125. — Miq.

r^oralnd. Bat, I. 1. p. 434. _ Miq., Sum. p. 472. — Miq., Ann,

\\{ 00
^^^•'-^' P' 234. — Cas. de Candolle in D C, Prodomus

>/ ' P.^^o". — Bailu, Hist. PlantAU, 1871, p. 465. — Hooker f.

IVvT ;

^^^^'^^ India, V, p. 78. — K. Schümann, Flora von Kaiser

J"
'^^^^msland, p. 36. — Warburg in Engler, Bot, Jahrb, XIII, 2,

uvR f
~" Engler, NatiïrL Pflanzenfamilien III, i, p. 3. — Hal-

p/567 '" ^'^^' ^"'^' ^^^^' P- ^^^' ~ ^^öORD. Versl. Minahasa,

Bloemen tweeslachtig of eenslachtig. Bloeradek i) ont-
brekend, Meeldraden 2—6 of zelden 7—8, hypogynisch
6 vrije of zelden aan de basis met den eierstok ver-

x\tl
^*^l«^<ïi'aden. Helmknoppen eindelingsch, opge-

icüt, met den helmdraad dikwijls geleed, met twee vrije

^ ineenvloeiende, in de lengte openbarstende helmhokjes.
lerstok zittend of zelden in een steel samengetrokken

inMd^^^^i'^
heeft. Meeldiaden 12, in één rij. Stijlarmen 9, boven de

<^en^ n
" s^ei'vormig uitè^espreid, doch niet tot eene schijf verbon-

GHfF >f
®^*^ft komt in vele opzichten overeen niet Br, corymbosa

ƒ/•, doch gelijkt door de grootte der bloem op eene Thottea,

) Behalve bij het Amerikaansche geslacht Lactoris, Philippi,

5
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óf gevormd uit 3—4 talrijke opstijgende, orthotrope eitjes

bevattende, vrije of aan de basis verbonden vruchtbladen,

óf 1-hokkig en met één opgericht eitje. Stempels nu
eens 3—4, afzonderlijk op elk der vruchtbladen of eier-

stoklobben, of aan den top van den onverdeelden eier-

stok, dan weder slechts één zittende penseelvormige of

onverdeelde stempel. Vrucht klein bg de geslachten

met meerdere vruchtbladen, doosvruchtachtig of in 3—4
kluisjes of kokervruchten uiteenwijkend, by de geslach-

ten met één eitje niet openbarstend, besvormig, met een

sappig of dun en bijna droog vruchtvleesch. Zaad kogel-

vormig, eivormig of langwerpig; zaadhuid vliezig of

eenigszins dunvleezig, zelden lederachtig; kiemwit over-

vloedig, meelachtig, meestal sneeuwwit, van buiten niet

zelden hard. Kiem zeer klein, in een holte van het

kiemwit, aan het uiteinde, dat het verst van den navel
is verwijderd; kiemworteltje naar boven gericht; zaad-

lobben kort, meestal onduidelijk van elkander gescheiden.

Kruiden, heesters of zelden boomen, dikwijls aromati-
sche of scherpe stoffen bevattend. Bladeren afwisselend
of zelden tegenovergesteld of in kransen van 3— 4, zel-

den van 5—6, gaafrandig of zelden 3-spletig, 3— oc-

nervig of zelden van af de basis vinnervig, niet zelden

doorschijnend gestippeld of sappig. Steunblaadjes soms
geheel ontbrekend, waar zij voorkomen met den blad-
steel vergroeid of tot het stengelomvattend deel van den
bladsteel verminderd of van achteren vereenigd tot één

tegenover den bladsteel staand steunblad; een op een

steunblad gelijkend orgaan vindt men soms als voorloo-
per van een tegenover een blad staande, nog in knop-
toestand verkeerende loot. Bloemen klein, verspreid of

van alle kanten opeengedrongen, soms in ringen of vele

spiraalvormige rijen langs de as van een meestal gesteelde
aar — of zelden van een tros — die meestal eindelingsch is

oi door ontwikkeling van den okselknop tegenover het

laatste blad komt, zelden okselstandig of langs een ge-

meenschappehjken steel verspreid. Schutbladen meestal
onder elke bloem, dikwijls schildvormig, zittend of ge-
stoeld, soms aan de bloem vastgehecht of hol, zelden
Jancetvormig. Stengels (bij de Pipereae) evenals bij de
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Moüocotyledones met verspreide rankbundels, die evenwel
zooals bij de Dicotyledones regel is, een blijvend deelbaar
cambium weefsel hebben.

Aantal soorten ongeveer 1000, behalve de weinige Saurureae,
die tot de gematigde gewesten van Amerika en Azië behooren,
voornamelijk in de tropische gewesten in de oude en nieuwe we-
reld voorkomend. De familie wordt verdeeld in' twee tribus, door
sommige auteurs als afzonderlijke families opgevat: i. Saurureae.
Eierstok bestaan ie uit 3—4 vruchtbladen elk met 2— oc eitjes;
-. Pipereae. Eierstok 4-hokkig met 4 eitje. Alleen de laatste tribus
is in Nederlandsch Indië vertegenwoordigd.

OVERZICHT DER GESLACHTEN,
"l. ZippELiA. Bloemen tweeslachtig in een lossen tros. Meel-

draden 6. Eierstok zeer klein, aan den top met een veel groo-
teren dikken stijl met 4 stempels. Vrucht droog, dicht bezet
met haakvormige stekels.

2. PiPER. Bloemen twee- of éénslachtig, in meestal dichte
aren of trossen. Meeldraden 2—6, met meestal vrije, zelden
ineenvloeiende helmhokjes. Eierstok stomp of gesnaveld met
o 4. zelden 2 of 5 stengels. Boomen of heesters zelden hooge
kruiden.

o. Peperomia. Bloemen twee-, zeer zelden éénslachtig, in zeer
nunne of dichte aren. Meeldraden 2, met ineenvloeiende helm-
hokjes. iVïeestal éénjarige nu eens dunne en kruipende, dan
weder lage, stengellooze, dan weder opgerichte, dunne en sappige
kruiden.

1. ZIPPELIA BI.

-Bloemen tweeslachtig, verspreid langs de spil van een
»T09. Bloemdek ontbrekend, Meeldraden 6, hypogynisch,
Diet korte en dikke helmdraden; helmknoppen langwer-
P|?j opgericht, min of meer dik, met evenwijdige, naar
omnen in de lengte openbarstende heimhokjes ; helm-
biüdsel voorbij de hokjes dik en stomp. Eierstok zeer
'^lem, van buiten met klierachtige stekels ; stijl veel
foeter dan de eierstok, dikvleezig, eivormig, met 4
^oren, aan den top met 4 korte, vrije stempels; één
volkomen ontwikkeld van af de basis opgericht eitje,

^ergezeld van een tweede dat kleiner is en weldra mis-

iA ^\^^^^^ nagenoeg droog, kegelvormig, niet openbar-
^tend, dicht met haakvormige stekels bezet, aan den top
^^ niet vergrooten stijl dragend. Zaad van denzelfden
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Yorni als de vrucht; kiemwit meelachtig ; kiem zooals

regel is voor de familie.

Kruid met een overblijvenden kruipenden wortelstok.

Stengel opgericht, weinig vertakt, in de knoopen geleed.

Bladeren afwisselend, schuin hartvormig, 5— 9-nervig,

bladsteel tot een stengelomvattend steunblad uitgezet.

Bloemen kleiuj kort gesteeld, binnen een hol en stomp

schutblad, aan dunne tegenover de bladeren geplaatste

trossen.

Eéne soort, Z, begoniaefoUa Bl.^ alleen op Java aangetroffen.

2. PIPER L.

Bloemen tweeslachtig of eenslachtig, in dichte cilin-

drische aren of zelden min of meer in trossen. Bloem-
dek ontbrekend. Meeldraden 2— 4, zelden 5— co, met
korte of zelden boven de schutbladen uitstekende hehn-

draden ; helmknoppen eivormig of afgeknot, zelden ver-

lengd, nu eens met vrije, evenwijdige, ruggelingsche

helmhokjes met een onduidelijk of zelden voorbij de

helmhokjes verlengd helmbindsel, dan weder eindelingsch,

uiteenwijkend of wijd uiteenstaand, naast elkander, maar
vrij, in de lengte openbarstend of zelden ineenvloeiend

tot één eindelingsch hokje, dat door een enkele spleet

in twee kleppen uiteensplijt. Eierstok gedurende den

bloei zittend of ter nauwernoodgesteeld, 1 -bokkig, stomp
of door een kegelvormigen of verlengden stijl gesnaveld,

meestal door 3-^4, zelden door 2 of 5, vrije, opgerichte

of teruggekromde stempels gekroond; één eitje vanaf de

basis opgericht. Kleine ei- of kogelvormige, soms 3—4-
kantige gladde bes, soms van onderen min of meer weg-
gedoken tusschen de schutbladen of in de vleezige spil

der aar, nu eens zittend, dan weder kort oflang gesteeld;

vruchtwand sappig of min of meer dunvleezig. Zaad van

den vorm der vrucht, meestal met een dunne zaadhuid;

kiemwit meelachtig, van buiten vaak verhard ; kiem zoo-

als bij de familie regel is.

Heesters, soms klimmend, zelden boomen of hooge

kruiden, met meestal aan de knoopen gelede takken.

Bladeren afwisselend, gaafrandig of in eene soort 3-spletig,

aan de basis gelijk of met ongelijke helften, 3— oo -ner-
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vig of van af de basis vinnervig; steunblaadjes meestal
duidelgk aanwezig, nu eens met den bladsteel vergroeid
,en vleugelvormig, dan weder vergroeid tot één tegenover
het blad staand steunblad, dan weder verminderd tot

het vergroote en stengelomvattende deel van de basis
van den bladsteel. Bloemen zittend of kort gesteeld, elk
met een daaronder staand, schildvormig, er aan vastge-
groeid of hol schutblad, de spil der aar dicht bedekkend,
zelden die van ééne sexe langs de spil verspreid. Aren
gesteeld of zelden nagenoeg zittend, in den aanvang
eindelingsch, weldra op zij gedrongen en tegenover het blad
geplaatst door de ontwikkeling van den hoogsten oksel-
knop, die den stengel voortzet, terwijl zich in denzelfden
oksel^ niet zelden ook de eerste zijtak uit den okselknop
ontwikkelt, waarvan het draagblad tot een schubje is

verminderd; zelden één tot drie aren in de bladoksels
of tot een gesteeld okselstandig scherm verbonden.

Aantal soorten meer dan 600, in de warmere gewesten van de
beide halfronden wijd verspreid.

Het geslacht werd door Miquel in een aantal geslachten ge-
splitst. Door Cas. de Candolle werden deze alle weder in het
geslacht Piper L. vereenigd In de Genera Plantarum van Bent-
ham en HooKRR werd de omvang van het geslacht Piper nog
vergroot doordat er ook het geslacht Chavica MiQ. in werd op-
genomen, het eenige dat door Cas. de Candolle afzonderlijk was
gehouden. Daarentegen werd het geslacht Zippelia BI,, door Cas.
DE Candolle tot Piper gebracht, weder een zelfstandig geslacht.
In HooKER f. Fl. of Brltish India^ wordt het zoo samengestelde
geslacht Piper gehandhaafd, en vindt men voor de soorten van
Engelsch Indië de volgende verdeeling

:

'^ect. 1. Muldera. Aren alleenstaand. Bloemen tweehuizig, man-
nelijke weggedoken in eene gesteelde of zittende, groote, vlee-

zige, kogelvoi-mige of scheve schijnbes (het vervormde schut-
blad, misschien ook de schutblaadjes). Bes ongesteeld. Stempels
zittend.

Sect. 2. Cubeba. Aren alleenstaand. Bloemen tweehuizig; schut-
bladen der vrouweüjke bloem schildvormig. Vrucht aan de basis

in een steel samengetrokken.

Sect. 3. Chavica. Aren alleenstaand. Bloemen tweehuizig. Schut-
bladen cirkel- of schildvormig. Vrucht zittend, klein^ in dichte,

cilindrische. zelden kogelvormige aren. Stempels zittend of

eierstok met een duidelijken stijl.

Sect. 4. Pseudo-Chavica. Aren alleenstaand. Bloemen tweehui-
zig. Vruchten zittend, in een lange, losse, afgebroken aar.
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Schutbladen schüdvormig, cirkelrond met rondom vrije randen.

Stempels zittend.

Sect. 5. EU'Piper. Aren alleenstaand; bloemen tweehuizig, zelden

gemengdslachtig. Yruchten zittend in een lange, losse, afge-

broken aar. Stempels zittend. Schutbladen en schutblaadjes

of geheel met de spil der aar vergroeid, óf gedeeltelijk met
opgerichte, vliezige randen.

Sect. 6. Heckeria. Aren in schermen. Bloemen tweeslachtig.

In de Natürl, PflanzenfarniUen evenwel wordt de otngrenzing
van het geslacht weder gewijzigd. Door Engler wordt name-
lijk Chavica van Piper afgescheiden wegens de langwerpige,
op den top der helmdraden zittende helmknoppen met duidelijk

omwindsel, terwijl bij Piper de helmknoppen kort en rngge-
lings aan den helmdraad bevestigd zijn, zoodat zij geen duide-
lijk omwindsel hebben. Ook de sectie Heckeria— Miqüef/s ge-

slacht Potromorphe — wordt door Englkr als een afzonderlijk

geslacht beschouwd, dat volgens dien schrijver van P*>er ver-

schilt niet alleen door de in schermen staande aren, maar ook
doordat deze in de bladoksels geplaatst zijn, zoodat de bloeiende
stengels monopodiaal zijn samengesteld, 'terwijl bij Piper,
waar de aren eindelingsch zijn, ten gevolge van het door-
groeien van den hoogsten okselknop, de bloeiende stengels
sympodiaal zijn. In het geslacht Piper onderscheidt Kngler
de beide Amerikaansche ondergeslachten Peltobryas en Stef-

fensia met tweeslachtige bloemen en meer dan 3 meeldraden
en de ondergeslachten der oude wereld RhyngolepiS en Eu-
Piper, beide gekenmerkt door meerendeels éénslachtige bloe-

men en gewoonlijk 2—3 meeldraden; bij het eerste onder-
geslacht^ is een duidelijke stijl aanwezig, bij het tweede niet.

In Eu-Piper onderscheidt hij verder sectie i. Cubeba met ge-

steelde bessen, sectie 2. Oligandro-Piper, met 2—3 meeldra-
den, sectie 3. Muldera met 3—10 meeldraden tn in een vlee-

zig omhulsel weggedoken bessen.
In onze lijst der soorten, alleen aan de litteratuur ontleend,

hebben wij de verdeeling in IIootiKR FL of British India in

hoofdzaak gevolgd. Eve:iwel hebben wij gemeend de secties

Chavica en Pseudo-Chavica te moeten samentrekken, omdat
de tot de laatste behoorende soorten niet alle met zekerheid
te bepalen waren Daarentegen hebben wij de door een diii-

delijken stijl gekenmerkte Rhyncholepis-soorten als afzonderlijke
sectie opgevat. Wij krijgen derhalve het volgende overzicht
der in Nederlandsch Indië vertegenwoordigde secties :

1. Aren in schermen sectie 6. Heckeria
Aren alleenstaand .... 2

2. Bes gesteeld .
...*.'.' " .' sectieV '

'Cubeba.
Bes zittend 3

3. Stijl aanwezig "
.' .'

sectie 4. 'Rhvncholepls-
/.ittende stempels

, . 4
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4. Schutblad der vrouwelijke bloem schiidvormig, niet met de

spil der aar vergroeid. ... , sectie 3. Chavïca.
Schutblad der vrouwelijke bloem met de spil der aar ver-

groeidj alleen aan den rand vrij 5

5. Schutblad der mannelijke bloem besvormig, de meeldraden
omsluitend sectie 1. Muldera.
Schutblad der mannelijke bloem niet besvormig.

sectie 3. Eu-Piper

3. PBPBROMIA Rniz et Pavon.

Bloemen tweeslachtig, in dichte of losse meestal dunne
aren. Bloeindek ontbrekend. Meeldraden 2, met korte

of zelden boven de schutbladen uitstekende helmdraden;
helmknoppen dwars-langwerpig of min of meer kogel-

vormigj met samenvloeiende hokjes, die met twee kleppen
openspringen. Eierstok zittend of aan de basis samen-
getrokken en daardoor min of meer gesteeld, met stom-
pen, spitsen of gesnavelden top; stempel onverdeeld,
meestal penseelvormig, eindelingsch of zijdelingsch onder
den snavel van den eierstok ; een van af de basis opge-
richt eitje. Kleine, dikwijls droge bes, met een dunnen
vruchtwand. Zaad van den vorm der bes; zaadhuid vlie-

zig of lederachtig; kiem wit meelachtig; kiem zooals bij

het geslacht regel is.

Eenjarige of aan de basis met een kruipenden of knol-

vormigen wortelstok overblijvende kruiden, met neerlig-

gende, kruipende en draadvormige of opgerichte, dunne
of sappige stengels. Bladeren afwisselend, tegenoverge-
steld of in kransen van 3—4, zelden van 5— 6, gaafran-
dig, min of meer vleezig, sappig of dun vliezig, meestal

<loorschijnend gestippeld; steunblaadjes ontbrekend. Bloe-

Qiea klein, nu eens de spil der aar van alle kanten
bedekkend, in ringvormige of spiraalvormige rijen opeen-

gedrongen of verspreid, zittend of een weinig weggedoken
in de spil der aar, dan weder langs de draadvormige
spil der aar verspreid. Aren aan den top van een einde-

lingschen bloeistengel of weldra door het doorgroeien van
<ien okselknop zijdelings geplaatst, alleenstaand of twee
aan twee of min of meer in schermen of verspreid langs

^en gemeenschappelijke as, zelden meerdere om een
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okselstandigen bloeistempel. Schutbladen onder elke bloem
zittend, of schildvormig bevestigd.

Aantal soorten zeer talrijk — omstreeks 400 — over de war-
mere gewesten der geheele wereld verspreid. Door Miquel werd
het geslacht eerst in meerdere gesplitst, doch later werden deze
weer tot secties van het geslacht teruggebracht. Later nam
Henschen voor de Amerikaansche soorten van het geslacht twee
secties aan. 4. Acrocarpidium, waarvan de bloemen op de draad-
vormige spil der aar waren bevestigd, en Eu-Peperomia, waarin
zij in de vleezige spil waren weggedoken. In Nederlandsch Indië

is alleen de laatste vertegenwoordigd; men kan deze verdeelen in

twee sub-secties: 1. Micropiper met eindelingschen stempel en

2. Rhynchophorum met zijdelingschen stempel. Bij Cas. de Can-
DOLLE, aan wien wij de lijst der Nederlandsch Indische soorten
ontleenen, worden geen secties aangegeven,

PIPERACE^ YAN'nEDERLANDSCH INDIË.

ZlPPELIA BI.

begoniaefolia BI (Java.)

PiPER L,

Sect 1. Müldera Hook. f. (Geslacht Muldera Miq. — Ge-
slacht Schizonephros Griff. — Sectie Schizonephros l)

Cas,deCand. — Ondergeslacht Eu-Piper, Sectie Muldera
Engler.

Schizonephros Cas. de Cand. — Schizonephros glaucescens
Griff. (Malakka, Java.)

Maingayi TJooK f. (Malakka.)
pachyphyllum Hook. f. (Malakka.)
recurvum BI. — Middera recurva Miq. (Java.)
baccatnm BI — Muldera haccata Miq. (Java, Borneo.)
firmnm Cas, de Cand. — Muldera firma Mig. (Sumatra.)
ungaj-amense Cas. de Cand. — Muldera cordata Miq. (Java.)

Sect. 2. Cubeba (Geslacht Cubeha Miq. — Sectie Eu-Piper
Cas. de Cand. p. p. — Ondergeslacht Eu-Piper. neet Cubeba

Engler.)

venosum Cas. de Cand. — Cubeba venosa Miq. rjava.)
phyllostictum Cas. de Cand. — Cubeba phyllosücta Miq.

(Java.)

Cubeba L. — Cubeba officinalis Mig. (Java, Borneo.)
var. parvifolium Cas. de Cand. (Java.)

vestitum Cas. de Cand. (Borneo.)
caninum Dietr. — P. sylvestre Lour. — P. Cubeba Boxb.

Cubeba canina Miq. (Java, Sumatra, Borneo, Ceram
Celebes.)

var. lanceolata Hook. f. — P. lanceolatum Boxb. — vai

\

^) Bij Cas. de Cand. Schizonephos, doch dit is klaarblijkelijk een
drukfout voor Schizonephros.
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angustifolia Hook, f.
— Cubeba canina Miq. var. an-

giistlfölla (Malakka, Java.)

var laiiata Hook, f,
— P.javanicuni Cas. de Cand,

P. lanatani Roxb — Peperomla lanata Dietr, — Cubeba

lanata Miq. (Maleische Archipel.)

inuricatuni BL (Java, Snrnatra, Borneo.)

var. parvifoiium Cas, de Cand, (Java.)

var, pilosius Cas, de Cond, (Java.)

molUssimum BL — Pothomorphel molUssima Miq. (Java,

Sumatra.)
sumatranum Cas. de Cand. — Cubeba sumafrana Miq.

(Sumatra. Penang.)
pedicellosum Wall. — Cubeba Neesii Miq. i^Singapore.)

crassipes Korth. — Cubeba crassipes Miq. (Sumatra.)

Lowong Bh — Cubeba Lowong Miq. (Java.)

Sect. 3. Chavica i). (Geslacht Chavica Miq. — Geslacht Cha-

vica Cas, de Cand, en sect. Eu-Piper Cas, de Cand. p. p.
—

Sectie Chavica Hook. f., met uitzondering van Rlnjnclwle-

pis, en sectie Pseudo-Chavica Hook. f.
— Geslacht Cha-

vica Engl. en ondergeslacht Eu-Piper^ sect. Oligandro-

piper Engl, p. p.)

frustratum — Chavica fnislrata Miq. — Chavica Blumei

var. frustrata Miq. (Java.)

brachystachyum WalL — Chavica sphaerostachya Miq. (Van

Engelsch [ndië tot de Molnkken.)

Teysmannii Cas, de Cand. — Chavica Teysmannii Miq.

(.Celebes.)

celebicum BI, Chavica celebica Miq. (Borneo, Celebes, Java.)

Chaba2) BI — Chavica Chaba Miq. (Java,)

Seemannianum Cas. de Cand. (N. Gninea.)

maculata BL — Chavica maculata Miq^ i^Java.)

amboinense Cas. de Cand, — Chavica amboinense Miq.

(Ambon.)
var. latifolium Cas. de Cand, — Chavica amboinense

var. latifolium Miq. (Ternate.)

Malamiri BI. — Chavica Blumei Miq. (Java. Celebes.)

var. cordatum Miq. (Borneo.)

var. hirtellum Miq. (Celebes, Borneo,)

) De beide eerste soorten van deze groep behooren tot het ge-

slacht Chavica naar de opvatting van C.\S. de Candolle en Engler.

JJe
overige vormen het grootste deel van de sectie Eu-Piper volgens

^AS. DE Candolle. kï. dïe met een zittende bes, een zittenden stem-

P^J en een schildrormig schutblad, dat bij de 24 eerste gesteeld en

»Me laatste zittend is.

) Volgens HooïfFn nipf HA7PlfdP a.U P. Chaba Huntev.
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Forstenii Cas. de Cand. — Chavica imperialis Miq, (Am-
bon, Celebes, Halmaheira.)

boehmeriaefolium WalL ~- Chavica hoehmeriaefolia Miq.
var. firinius Cas, de Cand. (Ambon.)
var. tenuifolium Cas, de Cand. — Chavica lanceolata

Miq. (Molukken.)

Rafflesii Cas. de Cand. — Chavica Rafflesü Miq. (Sumatra.)
sulcaturn BL — P. nigrescens Miq, (Java.)
acer BI. (Java.) >

majuscultim BI. — P. decumanur.i L. — Chavica niajicsciUa

Miq. (Sumatraj Ambon, Celebes.)
var. celebicitm Cas. de Cand. (Celebes.)

ceramicum Cas. de Cand. — Chavica ceramica Miq.

(Ceram.)
microstigma Cas. de Cand. — Chavica microsVgma Miq.

(Sumatra.)

Zollingeriana Cas. de Cand. — Chavica sarmentosa Miq.

p. p. (Java)
sarmentosa Cas. de Cand. — Chavica sarmentosa Miq p.p.

(Sumatra, Borneo.)
sundaicum BI. — Chavica sundaica Miq. (Java, Molukken.)
insectifugum Cas. de Cand. (N. Guinea.)
subcordata Cas, de Cand. — Chavica subcordata Miq.

(Sumatra.)

methysticum Forst. (N Guinea.)
Rumphii Cas. de Cand. — Chavica Biimphii Miq. (Teniate

)

Reinwardtianum Cas. de Cand, — Chavia Beinwardtiana
Miq. — Macropiper Beinwardtiana Miq. — (Celebes,

Molukken.)
miniatum Bi. — P. auriculatum BI. — P. glandidosum

Opiz. — P. lanceoïatum Boxb. — Chavica miniata Miq.—
Chavica niacrostachya Miq. — Chavica lanceolata Miq-

(Java, Sumatra, Borneo, Molukken.)
var. hirtelia Cas. de Cand. (Celebes.)

longuraL. — Chavica Boxburghii Miq. (Timor, Philippijnen,

Engelsch Indië.)

burnianum. Miq. (Boeroe.)
pendulum Warb. (N. Guinea,)
nova-guineense Warb. (N. Guinea.)
quinquenervium Warb. (N. Guinea.)
officinarum Cas, de Cand. — Chavica officinarum Miq.

Chavica maritima Miq. — (Java, Sumatra, Timor,

Celebes.)

hypoglaucnm Miq. (Sumatra)
aurantiacum Wall. — Chavica Wallichii Miq. (Java.)

var. glabrum Cas de Cand. — Chavica Wallichii "^^^'^

glabra Miq. (Java.)

nigrescens BI. (Java.)

fragile Benth. — Chavica Benthamiana Miq fN. Guinea.)-

Linkii Miq. (Java.)
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Lonchites Miq. — Chavica penangensis Miq. (Celebes,

Penang.)

arborescens Roxb, (Borneo, Java, Penang.)

Betle L. — Chavica Betle Miq. — Chavica aurlculata

Miq, — Artanthe hexagynum Miq. (Van Madagascar tot

aan de Philippijnen, ook in VVest-Indië gekweekt, waar-

schijnlijk in Ned. Indië inheemsch.)

var. Siriboa Cas. de Cand ^) — Chavica Siriboa Miq,

Piper Siriboa L. (Java.)

var. densiflorum Cas. de Cand. — Chavica densa Miq.

(Sumatra, Java.)

var. nnonoicinn Cas. de Cand. (Timer.)

arcuatum BI. (Borneo^ Ternate.)

var. angustifoUum Cas. de Cand. (Java.)

Sect. 4. Rhyncholepis (Geslacht Rhijncholepis Miq. — Sectie

Eu-Piper Cas. de Cand. p. p. — Sect. Chavica Rook, ƒ.

p. p — Ondergeslacht Rhyncholepis Engl.)

Rhyncholepis Cas. de Cand. — Rhyncholepis Cumingianum
Mig.
var. breviciippe Cas. de. Cand. — Rhyncholepis brevi-

cuspis Mig (Maleische Archipel.)

rostratum Roxb. — P. stylosum Miq. — Rhyncholepis

Roxburghii Miq. (Malakka, Sumatra.)
penangense Cas, de Cand. — Chavica penangensis Miq.

(Penang, Singapore.)

Rückeri K. Schum. (N. Guinea.)

Sect. 5. Eu-Piper '') Geslacht Piper Miq. — Sectie Eu-Piper

Cas. de Cand. p. p. — Sectie Eu-Piper Hook. f. — Onder-

geslacht Eu-Piper. — Sect. Oligandropsis Engl. p. p.)

bantamense BL — Ciibeba? bantamensis Miq. (Java),

nigrvim L. — (Overal in de tropen gekweekt.)

attenuatum Miq. (Java,)

Zollingeri Miq. (Java.)

quinque angulatum Miq. (Java.)

Korthalsii Miq. (Java.)

argyrophyllum Miq. (Engelsch Indië, Celebes.)

Elatostema Hall, f. (Borneo,)

argyroneurum Hall. f. (Borneo.)

O Volgens Cas. de Candolle en ook volgens Hooker moet Piper

^^i'iboa L. als eene variëteit van Pipe) Betle L. worden opgevat.

Y^enwel vertoonen zij belangrijke verschillen zoowel in chemische
^»s in morphologische kenmerken.

*) In deze groep hebben wij volgens de omschrijving van Hooker
de soorten van Eu-Piper opgenomen uit De Cand. Prodromus, welke

gekenmerkt 2ijn door een schutblad, dat met de spil der tros is

vergroeid.
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Sect. 6. Heckeria. (Geslacht Heckeria Kunth. Emjler, — Ge-

slat;ht Pothomorplie Miq. — Sect. Pothomorphe, Cas, de

Cand. — Sect. Heckeria Hook. f.)

subpeltatuin. Willd. — Heckeria subpeltata Kunth. — Po-
thomorphe subpeltata Miq. (Tropisch Azië en Afrika.)

Minder bekende soorten.

mucronuiatum BI. (Noe?a Kambangan.)
crassum BI. (Java.)

album BL (Java.)

prianamense Cas. de Cand. — Chavica multinervia Miq.

(Suinatra.)

albido-punctatum BL (Noesa Kambangan.)
subseptemnervium Cas. de Cand. (Sumatra.)
metalhcum Hall. f. (Borneo)
porphyrophyllum Hall. f. (Borneo.)
Koordei sii Cas. D. C. ') (Ceiebes.)
Minahassae Cas. D. C. (Celebes.)
Singkojan Cas. D. C. (Celebes.)

Peperomia. Ruiz et Pavon.

geraella Miq. (Java.)

e:xigua Miq. — Piper exigumn BI. — Micropiper exigmim
Miq. (van Engelsch Indië tot de Philippijnen.)

bilineata Miq. — Piper bilineatum BL — Micropiper biU-

neatnm Miq. (Java.)
Kuhliana Miq. (Java.)

candida 3//^. — Piper candidum Bi. — Micropiper candi-
dum Miq. (Java. Sumatra, Borneo.)

laevifolia Miq. — Piper laevifolium BL — Micropiper
laevifolium Miq (Java.)

var. suboppositifolia Miq. (Java.)
yar. parvifolia Miq. (Java.)

convexa Miq. — Piper convexum BI. — Micropiper con-
vexum Miq. (Java.)

Roxburghiana Dietr. (Maleische Archipel.)
Krawangensis Miq, — Pipet^ laevifolium BL var. laevi-

folium BI. (Java.)

nervoso-venosa Miq. — Piper nervoso-venosum BL—Micro-
piper nervoso-venosnv}. Miq. (Java.)

recurvata Miq. — Piper recurvatum BL (Java.)
var. minor Miq, (Java.)

Reinwardtiana Miq. — Piper subrotundum BL (lava.)

javanica Mig. (Java.)

Ventenatii Miq (Java.)

reflexa Dietz. — Piper reflexum L, (In alle tropische ge-

westen.)

^ar. pusüla Cas. de Cand. — Piperpusillum BL — Micro-

Deze en de beide volgende genoemd in Koorders' Verslag, Joch
voor zoover mij bekend is, nog niet beschreven.
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piper pusillum Miq. — Peperomia reflexa forma java-

yiica Miq. (Java.)

tomentosa Dietr. — Piper tomentosum Vahl. (Java.)

var. carnosa Miq. (Java.)

var. pnsilla Miq (Java.)

Jungliuhniana Miq. (Java.)

semiruensis Cas, de Cand. (Java.)

pellucida Kunlh, (Tropisch Amerika en Afrika, Celebes.)

Fam. cxil CHLORANTHACEAE.
Bektham et HoOKER, Genera Plant. HL p. 133. — MiQ, Fl Ind.

Bat. l, 1. p 800. — Miq. Sum, p. 343. — Baill., Hist. Plant, III,

1H71. p. 475 (Piperac.) — Solms in D C. Prod. XVI. 1. p. 473, —
HooKER, Fl of Brit. Ind. V. p. 100. — Engl. u. Prantl, Natürl

Pflanzenfamilien III. l. p. 12.
r

Bloemen eenslachtig of, doordat een mannelijke en

eene vrouwelyke aan de basis samenhangen, schijnbaar

tweeslachtig. Mannelijke bloemen : Bloemdek ontbrekend.

Meeldraden 1 of 3, tot eene 3-lobbige massa vergroeid;

helmdraden zeer kort, in het helmbindsel overgaande;

helmknoppen 2-hokkig, met aangegroeide, evenwijdige of

uiteenwijkende, in de lengte openbarstende helmhokjes,

of die der zijdelingsche meeldraden 1-hokkig. Vrouwelijke

bloemen : Bloemdek met den eierstok vergroeid aan den

top met 3 korte tanden of zonder duidelijk vooruitsprin-

genden rand. Eierstok onderstandig of naakt, 1-hokkig;

stempel zittend of zelden met een korten stijl, afgeknot,

min of meer knotsvormig of kort lijnvormig, onverdeeld;

één orthotroop, van af den top neerhangend eitje. Vrucht

eene kleine ei- of kogel vormige steenvrucht, met een

vleezige of sappige buitenlaag van den vruchtwand, en

een korstachtige of zeer harde binnenlaag. Zaad van

den vorm der vrucht, hangend, met eene vliezige zaad-

huid; kiemwit overvloedig, vleezig; kiem van den navel

verwijderd, klein, in het kiemwit besloten; zaadlobben

wijd uiteenstaand of onduidelijk; kiemworteltje naar

beneden gericht.

Meestal aromatische kruiden, heesters of boomen.

Bladeren tegenovergesteld, meerendeels getand, vinner-
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vig; bladstelen aan de basis door eene dwarse lijn ver-

bonden of tot eene min of meer verlengde scheede met
elkander vergroeid. Steunblaadjes klein, priemvormig,
aan den rand der scheede of de basis der bladstelen.

Bloeiwijzen eindelingscb of, doordat de bloeiende takken
zeer kort en weinig bebladerd zijn, schijnbaar okselstan-

dig. Bloemen in aren of de vrouwelijke in pluimen of

hoofdjes. Schutbladen verschillend.

Aantal soorten omstreeks 25, in tropisch en Oostelijk Azië, in

tropisch Amerika en de eilanden in Je Stille Zuidzee verspreid.

EENIG GESLACHT VOOR NEDERLANDSCH INDIË.

Chlorantus. Bloemen in aren, schijnbaar tweeslachtig. Manne-
lijke bloemen uit 1 of 3 meeldraden bestaande, elk aan de basis

zijdelingsch vergroeid met eene vrouwelijke, die uit een naakten
eierstok is gevormd.

CHLORANHTUS Sw,

Bloemen schynbaar tweeslachtig, in aren. Bloemdek
ontbrekend. Mannelijke bloem met een middelsten meel-
draad en twee zijdelingsche of zonder de laatste; helm-
knop van den middelsten meeldraad 2-hokkig, die van
de zijdelingsche 1-hokkig, met elkander tot een 3-lobbige
massa vergroeid. Vrouwelijke bloem : Eierstok naakt aan
de basis, zijdelingsch met de mannelijke bloem verbon-
den; stempel nagenoeg zittend, afgeknot.

Heesters of overblijvende kruiden, met aan de knoopen
gelede stengels. Bladeren tegenovergesteld, door een
dwarse lijn verbonden, ter nauwernood scheedevormig,
soms doordat een tweetal paren dicht op elkander volgen,

schijnbaar in kransen. Aren eindelingscb, dun, enkel-
voudig of vertakt.

Aantal soorten omstreeks 8, in tropisch en Oostelijk Azië van
Engelsch ïndië tot Japan en de Philippijnsche eilanden.

CHLORANTHACEAE VAN NEDERT-ANDSCH ïNDIÊ.
Chloranthüs Sw,

officinalis BI, — ChL salicifolius Prest. — ChL sumatra-
nus Miq, — ChL indiciis Wight. (Geheel Zuid Azië,

N. Guiriea.)

inconspicuus Sw. — CM. obtusifolms Miq, (China, Japan,

Java.)

brachystachyus BI. (Zuid- en Oost Azië.)
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Fam. cxiii. MYRISTICACEAE.
Bentüam et HooKER, Genera Plantaruni, III. p. 135. — Miq, FL

Ind, Bat, L 2. p. 53. — A. D C. in D C. Prod. XIV. p.
189. ~ Miq. Sumatra, p. 383. — MiQ. Ann. Mus. Lugd, Bat, 1.

p. 205, IL p. 46. — Bailu, Hist. Plant, U. 1870. p. 498 — K. Sciu-
MANN, FL Kais. WiUi. Land^ p. 45. — Hook. f. FL of Br. Ind. V.

p. 101. — Warburg in Engl. Botan, Jahrb. Xïll. 1. p. 308. —
KiNG, The species of Myristica of Brit. Ind, {Ann. of the Boy, Bol,
Gard. Calcutta, III. p. 281.) — Warburg, Monogr, d. Myristi-

löJ7). J. M. Janse, De Nootmushaatcidtuur in de Minahassa en

%^^ ^^^^^-E^^^nden {MededeeL van 's Lands PlanlenL XXVIII
lo98.)

Bloemen tweehuizig, regelmatig. Bloemdek onderstan-
dig, met 3, zelden 2 of 4, in den knop klepswijze aan-
eensluitende lobben, na den bloei afvallend. Mannelijke
bioem: Helmdraden tot een lange of korte zuil verbon-

00 . even-den of geheel rudimentair; helmknoppen 3 . , . ._
wijdig met elkander in een kring om de zuil geplaatst
01 aan den top der zeer korte zuil opgericht en vrij of
tot een kegelvormige massa vergroeid, met twee door een
iangsspleet openbarstende helmhokjes; rudimentaire eier-
stok ontbrekend. Vrouwelijke bloem : Geen staminodiën.
ijierstok op den bodem van het bloemdek zittend, vrij,

1-hokkig; stempel zittend of nagenoeg zittend, knopvor-
"iig of neergedrukt; één van af de basis opgericht,
anatroop eitje. Yrucht vleezig, laat openspringend ') met
S zelden 4 kleppen. Zaad opgericht, besloten binnen een
v^leezigen of dunnen, meestal gekleurden, gaven, gelobden
01 m franjes verdeelden zaadrok ; zaadhuid dun of dik,
tneestal hard of korstachtig; kiemwit overvloedig, hard,
8terk geplooid en uitgevreten*); kiem zeer klein, nabij
en navel; zaadlobben meestal wijd uitgespreid; kiem-

worteltje kort, naar beneden gericht.
-l^eeatal aromatische boomen. Bladeren afwisselend,

gaafrandig, vinnervig, vaak doorschijnend gestippeld.

dn f
°^^' '^^^ openspringen o. a. J, M, -Ianse, De la déhiscence

" iruit du Muscadier. {Ann. Buit. (Il) I. 1899. p. 17.)

hnv, •! ^^"'ge Amerikaansche en Afrikaansche geslachten niet of
ö'jna met uitgevreten.
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Steunblaadjes ontbrekend. Bloemen klein, soms zeer

klein, in of boven de bladoksels, of aan de knoopen der

afgevallen bladeren, de mannelijke meestal in bundels
of schermen, met een afvallend schutblad aan de basis

en min of meer tot pluimen verbonden ; zeer kleine
schutblaadjes onder de bloemstelen al of niet aanwezig.
Vrouwelijke in geringer aantal, soms alleenstaand.

Aantal soorten ^235, waarvaa 38 in tropisch Amerika, 16 in tro-
pisch Afrika en de overige in tropisch Azië. Australië en de Poly-
nesische eilanden.

EENIG GESLACHT VOLGENS BENTHAM EN HOOKER.
Myristica L.

Kenmerken als die der familie,

Wij hebben gemeend ons te moeten houden aan de geslachtsom-
grenzing van Myristica, zooals deze in Bentham et IIooker's Genera
Plantarum, in Hooker's Flora of Brilish India en in King' The
species of Myristica of British India voorkomt, omdat deze in over-
eonstemming is met die, welke in de andere families met groote
geslachten als Garciyna, Ficiis en Quercus is gevolgd. Eene hiervan
afwijkende opvatting vindt men in Warburg's kort geleden versche-
nen uitstekende Monographie der Myristicaceen. Daar toch wordt
de famihe in een vijftiental geslachten verdeeld, waarvan vier in
Nederlandsch Indië voorkomen. Deze geslachten, gedeeltelijk over-
eenkomende met de secties van vroegere auteurs, vormen natuurlijke
groepen, die vooral bij een volledig materiaal niet moeilijk te her-
kennen zijn. Wij geven daarom hierbij ook de geslachtsbeschrijvin-
gen en sleutels van Warburg, zoodat men naar verkiezing het eene
of het andere stelsel kan volgen.

, J^''.'^f,'^°''*^'"g
Je oudere stelsels overslaande, vermelden we alleen,

dut bij King het geslacht werd verdeeld in de secties : 1. Eu-Mvris-

4 IryT S^'^Kuemï'''''"^
Horsfieldia, 2. Pyrrhosa, 3. Gymnacranthera,

W,\RBURG handhaafde als geslachten de secties Gymnacranthera
en Kuema, maakte van de sectie Eu-Myristica het geslacht Myris-
itca, doch nam hiervan de subsectie Hornfieldia af. welke hij onder
den naam van sectie Orthanthera met de door hem ook als secties
opgevatte secties Irya en Pyrrhosa vereenigde tot een vierde geslacht
liorsfieldta *).

ap!L-^^
"^'^ ^o»'A-M/m was reeds doorWlLLDENOw aan dit geslacht

fSunul r7^^^'
ï"''^ ''y '*°°'' ^^^^^ toegepast op een Araliaceen-S 1. / •

""'/'"'''"^ ^'•)- ^°° ™en Warburg volgt moet het

nampn ï? ,^'"1 t-
'^°'''^^" ^"^ '^««'- ^^ ^f'^eger hieraan gegevenS ,.t u

^- '." ^<^'""0P««a-rZ)ecat,sne evenzeer vooF andere

Snlv /" 8«*>''»''^/yn' stelt Warburg voor dit geslacht Harm-
Siopanax te noemen. {Harmsiopanax aculeatus Warb)
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Door vergelijking van al het materiaal in de verschillende herba-

riën aanwezig, kon hij verder een aantal der oudere soorten vereeni-

gett, terwijl hij bovendien verscheidene zoowel door hem zelven

ontdekte, als in de herbariën gevonden nieuwe soorten aan de bekende

toevoegde.

Aan WARBüRa's werk ontleenen wij de volgende tabellen ter deter-

minatie tot de door hem opgestelde geslachten.

L Tabel tot determinatie der mannelijke exemplaren der Nederl.

Indische Myristicaceen volgens Warburg.

1. Tertiaire nerven der bladeren netvonnig en onduidelijk; schut-

blaadjes al of niet aanwezig. Helmdraden tot een zuil ver-

groeid.

A. Bloemen kleiner dan 3 mM., zonder schutblaadjes,

a. Bladeren van onderen niet ivitachtig, noch blauw-

groen ; bloemen kogel- of knotsvormig, niet in bun-

dels ; helniknoppen met de rugzijde van de zuil ver-

groeid, aan den top niet vrij. t. Horsfieldia.

6. Bladeren van onderen roodachtig-wit , bloemen in bun-

dels ; helmhnoppen met het onderste gedeelte vergroeid

aan de zuil, aan den fop vrij, % GymNacranthera.

B. Bloemen grooter dan 3 mM., met een schutblaadje aan

de basis van het bloemdek; bladeren van onderen

witachtig of blauiugroen. 3. Myrïstica.

2. Tertiaire nerven der bladeren evenwijdig en vooruitspringend;

bloemen grooter dan 3 mM., met een schutblaadje aan den

bloemsteel. Helmdraden vergroeid tot een schildvormige schijf

met vrije helmknoppen aan den rand. * Knema,

n. Tabel tot determinatie der vrouwelijke exemplaren der Neder-

landsch Indische Myristicaceen volgens Warburg naar bloeiende

takken.

1. Tertiaire nerven der bladen, meestal netvormig en onduidelijk,

zelden evenwijdig of naar boven uitspringend, nooit beide te

gelijk; schutblaadjes al of niet aanwezig.

A. Bloemen kleiner dan 3 mM, ; bloeiivijze min of meer

(doch niet vorkswijie) vertakt; schutblaadjes ontbrekend.

a. Bladeren van onderen niet witachtig, noch blauw-

groen: bloemen kogel- of knolsvormig, in pluimen.

1, Horsfieldia.

b. Bladeren van onderen roodachtig-wit ; bloemen urn-

vormig, in bundels. 2. Gvmnacrantuera^

B. Bloemen grooter dan 3 mM. ; bloeiwijze meestal enkel-

voudig of vorkswijze vertakt ; schutblaadjes aanwezig;

bladeren van onderen witachtig of blauwgroen,

3. Myrïstica.

6
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.

2. Tertiaire nerven der bladeren evenwijdig^ naar boven vooruit-
springend

; bloemen grooter dan 3 mM. ; schutblaadjes aan-
wezig. 4. Knema.

III. Tabel tot, determinatie van de vrouwelijke exemplaren van de
Nederlandsch Indische Myristicaceen volgens Warburg naar vrucht-
dragende takken.

1. Tertiaire nerven der bladeren netvormig en onduidelijk.

A. Zaadrok volkomen, onverdeeld; kiemwit met olie, zelden
ook met zetmeel, geen litteeken van het schulblaadje,

1. HORSFIELÜIA.
4

B. Zaadrok bijna van den top tot de basis gespleten.

a. Kiemwit met olie en zei meel ; geen litteeken van het
schutblaadje, % Gymnacranthkrum.

b, Kiemwit alleen met olie zonder zetmeel; litteeken
van het schutblaadje aan de basis der vrucht ; kiem
schelpvormig. 3^ Myristica.

2. Tertiaire nerven der bladeren evenwijdig en vooruitspringend;
zaadrok alleen aan den top gespleten

; litteeken van het schut-
blaadje aan den steel; kiemwit met olie en zetmeel; kiem
met schelpvormig.

4, Rnema.

1. HORSFIELDIA Willd,

\

Bloemen tweehuizig, klein, kogelvormig, gesteeld, zel-
den zittend. Helmdraden tot eene kogel- of knotsvormige,
soms aan den top ingedrukte zuil verbonden; helmknop-
pen 12—30, ruggelings met de zuil vergroeid, en deze
meestal geheel bedekkend. Stempels zittend, zeei klein,
vergroeid. Vruchtwand houtachtig-korstachtig, niet dik;
zaadrok volkomen, niet gespleten. Zaadhuid houtachtig,
aun; kiemwit uitgevreten, met een vaste olie, zouder

welM
'

''^**^^^^^^^ ^^a ^e basis vergroeid, plat of ge-

Bladeren dun, kaal, van onderen niet witachtig; zij-

"Tm ,"f J ^^^ ^^^^ ineen vloeiend: tertiaire nerven
onduidelijk en netvormig. Bloeiwijze meestal los, pluim-
vormig, zelden in bloemkluwens. Schutbladen meestal
spoedig afvallend, soms groot ; schutblaadjes ontbrekend.

ver^dPPh ' h T'*'," u^' ^" Zuid-Azië eu Nieuw Guinea. Warburg

*=>ëioeia, ^ irya. Mannelijke bloemen los, steeds ge-
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steeld. Helmknoppen aan de randen vrij. 3. Orthanthera. Manne-
lijke bloemen dicht opeengedrongenj door wederzijdschen druk
kantig, zittend of kort gesteeld. Helmknoppen vergroeid.

2. GYMNACRANTHERA Warb.

Bloemen tweehuizig, klein, urnvormig, gesteeld. Helm-
draden tot eeue langwerpige^ dikke zuil vergroeid;

helraknoppen 6— 12, met het onderste gedeelte aan de
zuil vastgehechtj aan den top vrij, vaak omgebogen en
bijna de geheele zuil bedekkend. Stempels zittend, ver-

groeid door een onduidelijke vore, min of meer twee-
lobbig. Vruchtwand dik, vleezig korstachtig ; zaadrok
bijna tot de basis gespleten; zaadhuid houtachtig; kiem-
wit ingevreten, met eene vaste olie, niet met zetmeel
gevuld; kiem zeer klein; zaadlobben aan de basis ver-

groeid, wijd uiteenstaand. Bladeren vliezig, van onderen
roodachtig wit, kaal ; zijnerven nabij den rand ineen-

vloeiend. Tertiaire nerven onduidelijk en netvormig.

Bloemen in bundels langs de takken van een okselstan-

dige pluim. Schutbladen aan de basis der bloemsteeltjes

;

schutbladen ontbrekend.
r

Aantal soorten 11, in Zuid-Azië van Eneelsch Indië tot Nieuw
Uinea.

3. MYRISTIOA L,

Bloemen tweehuizig, betrekkelijk groot, urn- of klok-

vormig, zelden buisvormig, gesteeld. Helmdraden ver-

bonden tot eene zuil, die dikwijls met eene punt boven
de helmknoppen uitsteekt. Helmknoppen lang, ten ge-

tale van 12— 30, onder elkander en met de zuil ver-

groeid, meestal langer dan de steel der zuil. Stijl

nagenoeg ontbrekend ; stempels verbonden tot eene massa,

die door eene ondiepe vore min of meer tweelobbig is.

Vruchtwand vleezig-korstachtig, dik; zaadrok bijna tot

de basis gespleten; kiemwit uitgevreten, met een vaste

olie en met zetmeel gevuld; zaadlobben aan de basis of

den rand geheel vergroeid en wijd uiteenstaand in den
vorm van een schijf of schotel of gegolfde schelp. Blade-

ren papier- of perkamentachtig, van onderen meestal

witachtig of blauwgroen, zelden met een roestkleurige
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haarbekleeding; zijnerven nabij den rand ineenvloeiend

;

tertiaire nerven onduidelijk en netvormig geaderd of dik-
wijls min of meer evenwijdig.

Bloemen in of boven den bladoksel, soms aan de
knoopen der afgevallen bladeren, in trossen of valsche
schermen aan den top of aan de takken van een in
tweeën of drieën vertakten bloeistengel. Schutbladen
aanwezig; schutblaadjes de basis van het bloemdek om-
vattend, zelden afvallend.

Aantal soorten 81, in Zuid-Azië van Engelsch Indië tot Nieuw
Guiuea, in tropisch- Australië en de Westeliike Polvuesische
eilanden.

4. KNEMA Lour.

Bloemen tweeliuizig, meestal betrekkelijk groot, min
of meer kogel

, schotel- of urnvormig, gestoeld. Helm-
draden tot eene schildvormige schijf vergroeid. Helm-
knoppen 00—20, 7rij, met de basis aan den rand van
de schijf vastgehecht en stervormig uiteenstaand, nooit
opgericht. Stijl kort en dik; stempels vergroeid tot eene
door eene ondiepe vore tweelobbige of aan den rand
getande of gespleten schijf. Yruchtwand dik, korst^
achtig vleezig, met een vilt bekleed. Zaadrok aan den
top alleen gespleten

; kiemwit uitgevreten, met een vaste
olie en zetmeel gevuld ; zaadlobben aan de basis zeer

ST^
^^'^^^0^1^' uiteenstaand en min of meer opge-

Bladeren papierachtig, van onderen witachtig, dikwijls
met een roestkleurige beharing; zijnerven nabij den
rand ineenvloeiend door evenwijdige tertiaire nerven,
die aan weerszijden vooruitspringen, onderling verbonden,
bloemen in dichte trossen of valsche schermen, aan

soWKi r 'l' n ï^^"' ^«^it ^«rtakte bloeistengels;
schutbladen afvallend; schutblaadjes aan of boven het
midden van den bloemsteel bevestigd, nooit de basis van
net bloemdek omvattend.
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NEDERLANDSCH INDISCHE MYRISTICACEEN.

Nomenclatuur
en indeeling als bij

KiNG.

Myristica L.

sect. Pyrrhosa BI.

Smithii —
aruana BI,

M. nesophila Miq. p.p.
M. Irya K, Schum.

batjanica —
Roxburghii —
tuberculata K. Schum.
polyantha

nesophila Miq,

Labillardieri

aruensis —
subtilis Miq.
globularia BL
bi val vis Ilook. f.

papillosa —
Prainii King
canarioides Kiyig
superba Hook. f\ et

Thoms,

Nomenclatuur
en indeeling als bij

Warburg.
Verspreiding.

1. HORSFJELDIA WUld.

sect. Pyrrhosa Warb.
Smithii Warb.
novo-guineensis Warb,

flocculosa King
fniva King
pahidicola King

macrocoma Miq.
grandis Hook. f.

rubiginosa King
tomentosa Hook. f.

Thoms.
Motleyi -
reticulata

Wallichii Hook. f. et

Thoms.
macrothyrsa Miq,
Kingii Hook. f.

batjanica Warb.
Roxburghü Warb,
tuberculata Wnrh.
polyantha Warb.
nesophila Warb.
Labillardieri Warb.
aruensis Warb,
subtilis Warb.

globularia Warb.

papillosa Warb.
Prainii Warb.
canarioides Warb.
superba Warb.

Banda.

Nieuw-Guinea.
Aroe-eilanden.

Batjan.

Ternate, Ambon,
N. Guinea.

Aroe-eilanden.

Ceram, Ambon? Bat-

Java. jan?
Aroe-eilanden.

N. Guinea.

Ambon, Celebes ? ^)

Malakka, Java?
Java ?

Andamans.
Malakka.
Malakka.

flocculosa \Va7*b.

fulva Warb.
fulva Warb. var,

dicola Warb»
macrocoma Wat^b.

grandis Warb.

et tomentosa Warb.

Malakka.

Malakka.

palu-

Malakka.
Halmaheira,

Singapore, N. Borneo.

Malakka, Singapore.

Motleyi Wavb.
reticulata Warb.
Wallichii Warb.

macrothyrsa Warb,

Kingii Warb,

Borneo.

Borneo.

Malakka
j
Singapore.

Sumatra.
Eng. Indië tot Assam.

^) Volgens later door Warburg ontvangen materiaal misschien

tot eene andere soort behoorend.
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Nomenclatuur
en indeeling als bij

KlNG.

Myristïca Z.

Nomenclatuur
en indeeling als bij

Warburg.

i. HORSFIELDIA WiUd.

amygdalina WalL amygdalina Warb,
M. glahra King (haud BI.)

pachythyrga — pachythyrsa Warb.
glabra BL glabra Wari.

M. globularia Miq,

M, laevigata Miq. p,p.

Verspreiding.

Eng. ïndië tot Singap.

Celebes.

Java,

sect. Irya Hook. f, et sect. Irya Warb.
Thoms,

majuscula King
Irya Gaertn.

majuscula Warb
Irya Warb,

Irya Gaertn. var. java- Irya Warb, var. java-

nica — nica Warb.
Af. javanica BI,

Irya Gaertn. var. moluc- Irya Warb, var. mo-
cana — luccana Warb.
Af. Vrieseana Miq. —
M, Irya Gaertn, var,

longifolia King p.p.
Irya Gaertn. var. longi- Irya Warb. var. mala

folia King yana Warb.

Malakka.
van Eng. Indië tot

de Molukken.

Java.

Molukken.

sucosa King
crassifolia Hook.

Thoms.
f. et

sucosa Warb,
crassifolia Warb.

brachiata King brachiata Warb.
Lemanniana A. D C. Leinanniana Warb.
subglobosa Miq.

M. globularia Bi, var

subglobosa Miq. —
Af, glabra BL var,

Suniatrana Miq.
Collettiana King
Ridleyana King

subglobosa Warb.

Malakka, Sumatra,

Borneo.

Malakka.
Malakka, Singapore,

Sumatra, BilUton,

Borneo.

Malakka.
Malakka, Singapore.

Sumatra, Banka?!),

Billiton, Celebes,

Molukken.

Ridleyana Warb. Malakka.

J) De exemplaren uit Celebes, die dooi Warburg aanvankelijk tot
H. subglobosa Warb. zijn gebracht, moeten volgens later door hem
ontvangen materiaal liever als een afzonderlijke soort opgevat voor-
den. Hij heeft voor deze nog geen naam opgegeven.
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Nomenclatuur
en indeeling als bij

KiNG.

Myristica L.

sect. Eu-Myristica sub-
sectio Horsjieldia King.

Nomenclatuur
en indeeling als bij

Warburg.

1. HORSFIELDIA WÜld.

sect. Orthanthera
Warh,

Horsfieldii BI. l) Iryaghedhi Warb.
J/. Iryaghedhi Gaerln,
M, Horsfieldii BI. —
Pyrrhosa Horsfieldii

Wight. — Af. glonie-

rata Miq, — M. odorata
Beinw, — Horsfieldia
odorata Willd.

crassithyi'sa.

Minahassae.

sylvestris Houtt.
M. pinnaeformis Miq.

pendulina Hook. f.

crassithyrsa Warb
Minahassae Warb,

sylvestris Wnrb.

Verspreiding

Ceylon, Java (ge-

kweekt.

Celebes.

Celebes.

Molukken, N. Gui-

nea? Singapore?

pulverulenta —
Hellwigii Warb.
paucinervis —
leptocarpa

racemosa King
carnosa —
valida Miq.

costulata Miq,

laevigata BI.

olivaeformis

oügocarpa

Sectie onbekend.
É

pulverulenta Warb.
Hellwigii Warb.
paucinervis Warb.
leptocarpa Warb.

racemosa Warb.
carnosa Warb.
valida Warb.
costulata Warb,

laevigata Warb.

oli vaefor mis Warb,

oligocarpa Warb,

N. Guinea.

N. Guinea.

Borneo.

Celebes? Batjan ?

Boeroe ?

Malakka.
Borneo.

Sumatra,
Celebes ? Boeroe ?

Batjan ?
Java.

N. Guinea.

Borneo.

*) Onder dezen naam komt de soort bij King en al de andere

Engelsche auteurs voor, ofschoon hij jonger is dan de beide volgende.

He naam M. Iryaghedhi Gaertn. komt alleen in Gaertner's werk

de Fructibus en de werken van Lamarck in het begin der i9e

w voor en is dus in nnhrnik freraakt. maar de naam M. Hors-^— .. vuvi cii ia uus in onbruik geraakt, -

fieldla BI, die in D C. Prodro^nus en MiQUEl's Flora wordt aange-

troffen, zou zoowel omdat hij ouder is, als omdat hij een voor soorts-

naam gebruikten geslachtsnaam voorstelt, boven M. Horsfieldn te

verkiezen zijn.
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Nomenclatuur
en indeeling als bij

KlNG.

Myristica L.

sect. Gymnacranthera
A. D C.

Murtoni Ilook, f,

ferruginea Wall.

Murtotü Hook. /". var.

bornoensis —
apiculata

contracta

crassinervis -—
Forbesii King

stenophylla —
Farquhariana Wall.

Zippeliana Miq,

suluensis —
pauiculata A. D C.

sect. Eu-Myristica
Hook. f. et Thoms.

bracteata King
philippensis Lam,

M. Commersonii BI,

M.bractfüta A, D C.

M. luzonica Blanco
M. macrocarpa BI,
M. sylvestris Sieb,

Schleinitzii Engl.
M. faroensis Ilenisl,

M. Spanogkeana K,
Schum.

celebica Miq.
simiarum A, BC,
Maingayi Hook. f,

gigantea King
borneensis Warb.
fallax Warb,
malaccensis Hook. f.
andamanica Hook. f.
guattenifolia A.DC.
Riedelii Warb.
Htoralis Miq,
villosa Warb.

Nomenclatuur
en indeeling als bij

Warburg,
Verspreiding

2. Gymnacranthera
Way^b,

Murtoni Warb.

Murtoni Warb. .var.

borneensis Warb,
apiculata Warb.
contracta Wa7'b.

crassinervis Warb.
Forbesii Warb.

stenophylla Warb.
Farquhariana Warb

Zippeliana Warb.
buluensis Warb.
paniculata Warb.

3. Myristica L.

maxima Warb.
philippensis Lam.

Schleinitzii Engl,

celebica Miq.

simiarum A. D C.
Maingayi Hook.

f.

gigantea King
borneensis Warb.
fallax Warb.
malaccensis Hook. ƒ,

andamanica Hook. f,
guatteriifolia A. BC.
Riedolii TFarb.

litoralis Miq.
villosa Warb,

Singapore. Malakka

Borneo,

Borneo.

Borneo.

Borneo.

Sumatra, Celebes,

Malakka.
Malakka.
Malakka, Penang,

Singapore.

N. Guinea,

Soeloe Archipel.

Philippijnen.

Malakka, Borneo.

Phillippijnen,

(in Mauritius en el-

ders gekweekt, ook

in Ned. Indië?)

N. Guinea.

m

Celebes.

Philippijnen.

Malakka,
Malakka,
Borneo.

Borneo»

Malakka.
Andamans.
Philippijnen, Borneo

Billiton, Singapore.

Java, Bali.

Borneo.
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Nomenclatuur
en indeel ing als bij

KiNG,

Myristica L.

subcordata BI.

M, mor'mdaefolia BL
p.p. — Af, fatiia

Houtt. var. sub-

cordata Miq.
affinis Warb.
fatua Houtt,

M. tomentosa Thunb.
M. spadicea BI,

M, macrophylla Roxb.
M. mascula Reinw,

lepidota BI
tubiflora BL
elliptica Wall.
M. calocarpa Miq,
M. sycocarpa Miq,

Curaingü Warb,
tristis Warb.

Nomenclatuur
en indeeling al? bij

Warburg.

3. Myristica L.

subcordata BL

affinis Warb,
fatua Houtt,

lepidota BI,

tubiflora BI,

elliptica Wall.

cinnamomea King
pseudo-argentea Warb,
speciosa Warb,
fragrans Hontt.
M, officinalis L.
M. aromatica Lam.
M. moschata Thumb.

snccedanea BI.

M. succedanea BI. var.

hrevifolia Scheff,
Schefferi Warb.
Mac-Gregori Warb.
subalulata Miq.
M. myrmecophila

Becc.

Cumingii Warb.
tristis Warb,
cinnamomea King
pseudo-argentea Warb.
speciosa Warb.
fragrans Houtt.

succedanea BI.

Schefferi Warb.
Mac-Gregori Warb.
subalulata Miq.

costata Warb.
lieterophylla A^ Schum.
Hollrungii Warb.
crassa King
Lowiana King.
mindanaensis Warb.
Buchneriana Warb.
cimicifera B. Br.
M, insipida R, Br,

EQontana Roxb.
M. diversifolia Miq,
M.papnana Schek.

costata Warb.
heterophylla K, Schum
Hollrungii Warb.
crassa King.
Lowiana King.

mindanaensis Warb^
na Warb.

Verspreiding

N. Guinea.

Celebes.

Banda, Ambon, Tido-

re, Boeroe, Celebes?

Java, gekweekt.

N. Guinea.

N. Guinea.

Malakka, Borneo,

Sumatra.

Philippijnen.

N. Guinea.

Malakka.

N. Guinea.

Batjau.

Molukken, in geheel

Neder). Indiëenook
elders in de tropen

veel gekweekt.

Molukken,

N. Guinea.

N. Guinea.

N. Guinea, Aroe

Buchn
cimicifera R. Br.

inontana Roxb.

N. Guinea.

N. Guinea.

N. Guinea.

Malakka.

Malakka.
Philippijnen.

N. Guinea.

Australië.

Timor Laut.

Molukken.
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Nomenclatuur
en indeeling als bij

KiNG.

Myristica L.

montana Roxb,
var. papuana Warb.
M. papuana Scheff.

montanoides Warb.
Teysmanni Miq.

M. hyposticta Miq.
amplifolia Warb.
bancana Miq.
Beccarii Warb.
lancifolia Poir,

iners BI,

M
. siiblanceolata BI.

garciniifolia Warb.
Vordermannii Warb.
avis paradisiaca Warb.
anceps Warb.
Sumbavana Warb,
Wallaceana Warb.
Waliaceana Warb.

var. Keyensis Warb.
Spanogheana Miq.
M. glauca iSpan.

Koordersii Warb.
Albertisii Warb.
macrocarya Warb.
Finschii Warb.
iongipes Warb. '

resinosa Wai^b.

impressa Warb.
sulcata Warb.
Chalmersii Warb.
globosa Way^b.

neglecta Warb.
Koordersii Warb. (onbe-

schreven).

sect. Knema Bi

Hookeriana Wall.
mandaharan Miq.
Cantleyi Hook.

f.
rufa —
pectinata

Korthalsii

Nomenclatuur
en indeeling als bij

Warburg.

3. Myristica L.

Verspreiding

montana Roxb.
var. papuana Warb.

montanoides Warb.
Teysmanni Miq.

amplifolia Wa^^b.

bancana Miq.

Beccarii Way^b.

lancifolia Poir.

iners BI.

garciniifolia Warb.
Vordermannii Warb
avis paradisiaca Warb.
anceps Warb.
Sumbavana Warb.
Wallaceana Warb.
Wallaceana Warb.
van Keyensis Warb,

Spanogheana Miq,

Koordersii Warb.
Albertisii Warb.
macrocarya Warb.
Finschii Warb.
Iongipes Warb.
resinosa Warb,
impressa Warb.
sulcata Warb.
Chalmersii Warb.
Bauerlexi Warb.
neglecta Warb.

N. Guinea.

Molukken
Java.

Sumatra.
Bangkok.
Borneo.

N. Guinea.

Java, Sumatra
Bangkok.

N. Guinea.

Mendanan.
N. Guinea?
N. Guinea.

Sumbavira.

A roe-eilanden.

Key-eilanden.

Timor, Damar

Celebes.

N. Guinea.

N Guinea.

N. Guinea.

N. Guinea.

N. Guinea.

N. Guinea.

N. Guinea.

N. Guinea.

N. Guinea.

N. Guinea.
Koordersii Warb. (onbe- Celebes.

schreven).

4. Knema Lour

Hookeriana Warb.
mandaharan Warb.
Cantleyi Warb.
rufa Warb.
pectinata Warb.
Korthalsii Warb.

Malakka,
Sumatra.
Malakka.
Borneo.

Borneo.

Borneo.

Borneo.
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Nomenclatuur
en indeeling als bij

KiNG.

Nomenclatuur
en indeeling als bij

Warburg.
Verspreiding

Myristïca L. 4. Knema. Loui\

intermedia Bi.

M. iteophylla Miq,
M. corticosa Hook. f.

et Thoms. var. deci-

piens Miq,— M. gla-
bra de Vriese.

intermedia Warb,

Curtisii King
Kunstleri King
malayana —
M, glaucescens Hook,

f, et Thoms. (haud
Jack,)

M. corticosa A. D C.

Wrayi King.
heterophylla Vilt.

M. corticosa p. p,
stenocarpa —

M. cinerea Wilk.
conferta King
Scortechinii King

Curtisii Warb,
Kunstleri Warb.
malayana Warb,

Wrayi Warb,
heterophylla Warb.

stenocarpa Warb.

conferta Warb,
conferta Warb.

Java, Sumatra,
Bangka.

Malakka,
Malakka.
Malakka.

Malakka.
Philippijnen.

Philippijnen.

Malakka.

var. borneensis Warb.
furfuracea Warb,

Borneo,

Malakka,

var. Scortechinii King Malakka.
conferta King var. bor- conferta Warb.

neensis —
furfuracea Hook.

f. et

Thoms.
M. longifolia Hook. f.

et Thoms
oblongifolia Kmg
tomen tella —

oblongifolia Warb.
tomentella Warb.

M, corticosa Hook. f,

et Thoms, varr, am-
plifolia^ tomentella^

ceramensis Miq,
palembanica Miq.
giauca BI,

Sumatra.
Malakka.

CelebeSj Molukken.

M, corticosa Hook. f,
et Th.p.p,

M. laurina Kurz
M.sumatrana BL
M, glaucescens Hook. f,
Knema glaucescens

Jack 7

palembanica Warb.
giauca Warb,

Sumatra.
Java, Sumatra,

Bangka, Molukken
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Nomenclatuur
en indeeling als bij

KlNG.

Nomenclatuur
en indeeling als bij

Warburg.
Vei'spreiding,

Myrjstica L, 4. Knema Lour.

glauca BI.

var. sumatrana
glauca BL

var. bancana
peltata Roxb
]>ulchra Miq.

globularia Lam.
missionis Wall.

M. glaucescens Hook,

f. et Tlt.p,p.

M. sphaerula Hook.f.
geminata Miq,

laurina BI.

M. tomenlona BI.

laurina BI.

var. malayana
laurina BI,

var, borneensis Miq,
laurina BL

var. bancana
laurina BI.

var. amboinensis
laurina BI.

var. Minahassae
umbellata —
retusa King
coriacea

glauca Warh,
var, sumatrana Warh

glauca Warh,
var. bancana Warh.

peltata Warb.
pulchra Warb.
globularia Warh.
missionis Warb,

Sumatra.

Bangka.
Molukken,
Borneo.

Java.

MolukkeHj Borneo.

geminata Warb,

laurina Warb.

Sumatra, Borneo

Molukken.
Malakka^ Sumatra,

J:iva, Borneo, Cele

bes, Ambon ?

laurina Warb.
var. malayana Warb. Malakka.

laurma Wurb,
var. borneensis Warh Borneo.

laurina Warb.
var. bancana Warb,

laurina Warb.
var. amboinensis WarZ>. Ambon

laurina Warb,

Bangka

var. Minahassae Warh.
umbellata Warh.
retusa Warb.
coriacea Warh,

Celebes.

Borneo.

Malakka.

Borneo.
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Fam. CVIY. MONIMIACEAE,

Bkntham et HOOKER, Genera Plant, UI. p. 137. — MiQ. FL Ind,

Bat. i. % p. 73. - MlQ. Stun. p. 386. — A. D C. in H C. Prod.

XVI. 2. p. 640 — Baill., Hist. Plant. l. (1869), p. 289. — Bkg-

CAKI, Malesia I. p. 186. — Hook. f. Fl. Br. Ind. V. p. 114.

Warburg in Engl. So^. Jahrb. XIII. 2. p. 316. —Stapf in Trans,

Linn. Soc. (Il) Bot. IV. p. 217. — Engler in Nachtr. p. 173. —
KooRDEHS, Versl Minah. p. 572. — Perkïms in Engl. Bol. Jahrb,

XXV. 4—5 (1898), p. 548. — Pax in Engl. u. Prantl, NatürL

PPanzenfam, III. 2. p. 94.

Bloemen tweeslachtig of éénslachtig, regelmatig. Bloem-

dek meestal met den hollen bloembodem vergroeid, kogel-,

ei- of tolvormig of neergedrukt, zelden klokvormig, met

4—00, in twee rijen in den knop dakpanswijze dekkende,

dikwijls samennijgende lobben of tanden, die óf gelijk

zijn óf waarvan de buitenste kelkbladachtige trapswijze

of plotseling in de binnenste bloembladachtige overgaan
;

soms zijn de tanden uiterst klein en onduidelijk en het

bloemdek aan de monding nagenoeg, zelden geheel ge-

sloten; bij één geslacht daarentegen is het losbladig

bloemdek geheel vrij van den hollen bloembodem. Schijf

de binnenzijde van den hollen bloembodem bekleedend,

zelden aan den top over korten afstand vrij. Meeldraden

meestal in onbepaald aantal, weinige of meerdere in

1—2 rijen of dikwijls zeer talrijk, de schijf in vele rijen

bedekkend, in het bloemdek besloten; helmdraden kort

of zeer kort, dikwijls afgeplat, aan weerskanten van de

basis met eene klier of naakt; helmknoppen opgericht,

met een in den helmdraad overgaand helmbindsel en

twee zijdelingsche, naar binnen of naar buiten gerichte,

vrije of in den top samenvloeiende helmhokjes, die met

een langsspleet of met van de basis naar boven oprol-

lende kleppen openspringen. Staminodiën bij de vrou-

welijke bloem dikwijls ontbrekend. Yruchtbladen van

den eierstok vrij, in onbepaald aantal of zelden één, op

de basis van den hollen bloembodem zittend of in dezen

min of meer weggedoken, 1 -bokkig, door een korteren

of langoren stijl gekroond; stempel eindelingsch, klein

of stomp; één van af de basis opgericht of van den
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top van de eierstokholte neerhangend, anatroop of zelden

orthotroop eitje ; rudimentaire eierstok bij de mannelijke

bloem ontbrekend. Rijpe vruchtbladen vrij, in onbe-

paald aantal, zelden één, in den vergrooten hollen bloem-

bodem besloten, of zoo het bovenste deel hiervan afvalt,

op den schijfvormigen of kleinen vruehtbodem zittend

of gesteeld, niet openbarstend, meestal steenvruchtachtig,

met een sappige, vleezige of zelden vliezige buitenlaag

en een beenachtige, korstachtige of vliezige buitenlaag

van den vruchtwand. Zaad opgericht of neerhangend;
zaadhuid vliezig; kiemwit vleezig; kiem nabij den navel

in de as van het zaad of zelden van den navel verwij-

derd, zeer klein of meer dan de helft van het kiemv^it

groot; zaadlobben meestal eivormig, opgericht of wijd

naar
gericht

Boomen of heesters, zelden klimplanten, meestal wel-

riekend. Bladerea tegenovergesteld of zelden afwisselend,
gaafrandig of onregelmatig gezaagd, lederachtig of zelden
vliezig, vinnervig. Steunblaadjes ontbrekend. Bloemen
klein of middelmatig, okselstandig of zelden eindelingsch,
in bijschermen of trossen, zelden alleenstaand. Schutbla-
den klein of ontbrekend, zelden twee aan twee en de
bloeiwijze in de jongere toestanden omsluitend.

Aantal soorten omstreeks 150, in tropisch Amerika en Azië,
de Mascarenische eilanden en de eilanden van de Stille Zuidzee.

OVERZICHT DER GESLACHTEN.

Tribus I. ÜOnlinieae {Monimioideae Pax). Helmhokjes door
eene langsspleet met twee kleppen openspringend, vrii of aan den top
samenvloeiend Fitio h^r„r^..A

f o
>

j
samenvloeiend. Eitje hangend.

Subtribus 1. Eu-Monimieae. {Monimieae Pax.) Bloemdek der vrou-
welijke bloem nanw kruik vormig, na den bloeitijd vergroot en de
vruchtbladen omsluitend. Meeldraden talrijk. Helmhokjes vrij.

4, Tambourissa. Bloemdek in jeugdigen toestand gesloten en
met eene zeer kleine gelande opening aan den top, d?t der
mannelijke bloem tijdens den bloei in 4—6 kleppen splijtend.
Vruchtbladen geheel verborgen in de schijf, dio het bloemdek
van binnen bekleedt; stijlen verbonden tot eene korte zuil. Boo-
men. Bloemen twee- of eenhnizig.

2. Palmeria. Bloemdek der mannelijke bloem neergedrukt ï
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door de naar binnen gebogen lobben gesloten. Vruchtbladen
met vrije stijlen, binnen het bloemdek zittend, (door een vrucht-
moes of schijf omgeven ?). Stengel klimmend. Bloemen twee-
huizig.

Snbtribus II. Mollinedieae. Pehk. {Hedymrieae Pax met uit-

sluiting van IJedysaria Forst, en Peunius Pers,). Bloemdek der
vrouwelijke bloem breed beker- of klokvormig met tijdens den
bloei dekselvormig af \ allenden zoom, na den bloei tot eene vlee-

zige schijf vergroot. (Geslachten van Nederlandsch Indië één-
huizig.)

L

1. Zoom van het bloemdek i -blad ig ; 4 meeldraden in de
'mannelijke hloeni.

3. Matthaka. Ilelmknoppen met 2 verticale spleten open-
springend

; helmhokjes niet samenvloeiend. Bloemen neergedrukt
kogelvormig.

4. StegantheHa. Helmknoppen vlak en bieed. met een enkele

eindeiingsche dwarsspleet openspringend ; helmhokjes samen-
. vloeiend. Bloem kogel- of eivormig, niet schotel- of tulvoimig.

.
5. Antuobembix. Helmknoppen vlak en breed, n.et een enkele

eindeiingsche dwarsspleet openspringend : helmhokjes samen-
vloeiend. Bloem schotel- of tolvoruiig, met vlakken of uitgehol-
den top.

2. Zoom van het bloemdek 6~bladig ; in de mannelijke

bloem 4 volkomen en meestal 2—3 onvolkomen meel-

draden.

6. KiBARA. Helmknoppen met een horizontale spleet opensprin-
gend. Bloem napvormig.

Subtribus JII. Hortotlieae Pax. Bloemdek der vrouwelijke bloem
schotelvormig, na den bloeitijd niet of weinig vergroot. Bloem-
dekzoom der vrouwelijke bloem verwelkend of de deelen afzon-

derlijk afvallend.
h

7, Levieria. Bloemdekzoora bij de mannelijke bloem 8-, bij de

vrouwelijke 4-deelig. Meeldraden talrijk. Bloemen eenhuizig.

Bladeren afwisselend.

Tribus II. Atherospermeae {Atherospermoideae Pax). Helm-
hokjes vrij met van de basis naar den top omhoog stijgende kleppen
openspringend. Eitjes opgericht, zelden hangend.

^ B. ScYPHOSTEGiA. Bloembodem der vrouwelijke bloem nrn-
vormig, niet met liet bloemdek vergroeid, na den bloei vergroot.

Bloemdek aan de basis van den bloembodem 6-lobbig. Steen-

vruchten gesteeld. Bladeren afwisselend. Bloemen tweehuizig.

(Wegens het opgerichte eitje bij deze tribus gebracht, ofschoon

de mannelijke bloem onbekend is.)
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1. TAMBOURISSA Sonn,
V

Bloemen tweehuizig of eenhuizig. Mannelijke bloem :

Bloemdek ei- of min of meer kogelvormig, vleezig, zeer

stomp, in de jeugd geheel gesloten of met 4— 6 korte

tandjes aan den top, ten slotte in 4— 6 uitgespreide

lobben splijtend Schijf het bloemdek van binnen beklee-

dend. Meeldraden talrijk in vele rijen, zonder klieren;

helmknoppeu nagenoeg zittend, langwerpig, met vrije

evenwijdige, zijdelingsche, met een langsspleet openbar-

stende helmhokjes, meestal met golvende randen. Vrou-

welijke bloem : Bloemdek nagenoeg geheel gesloten.

Staminodiën ontbrekend. Vruchtbladen talrijk, bedolven
in een onbehaarde vleezige schijf, die de geheele wand-
vlakte bekleedt; stijlen vereenigd tot een korte, kegel-

vormige zuil, die binnen de bloemdekholte boven de

schijf uitsteekt; eitje hangend, anatroop. Steenvruchten
binnen liet vergroote, vleezige, nagenoeg gesloten bloem-
dek verborgen, door middel van de schijf vergroeid of

vrij, gelegen in afzonderlijke holten der schijf. Zaad
hangend; kiem asstandig, ongeveer een vierde der lengte

van het kiemwit innemend; zaadlobben eivormig of

elliptisch.

Boomen. Bladeren tegenovergesteld of zelden afwisse-
lend, lederachtig. Bloemen in de bladoksels of aan de

toppen der takken in gering aantal, bijschermen of tros-

sen vormend, zelden in een eindelingsche pluim, meestal
grooter dan bij de overige geslachten.

Aantal soorten omstreeks 14, waarvan eene op Java, de overige
op de Mascarenische eilanden. ,

2. PALMERIA F. v, Muell

Bloemen tweehuizig. Mannelijke bloem : Bloemdek
half bolvormig, nagenoeg gesloten door 4—6, in den
knop licht dakpanswijze dekkende, samennijgende lobben,
Schijf het bloemdek van binnen bekleedend, behaard.
Meeldraden talrijk, in vele rijen, zonder klieren; helm-
knoppen nagenoeg zittend, lancetvormig, met evenwijdige,
vnje door een langsspleet naar binnen openbarstende
helmhokjea. Vrouwelijke bloem : Bloemdek nagenoeg
kogelvormig, met eene kleine mondin- Staminodiën ont-
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brekend. Vruchtbladen talrijk, vrij, in het bloemdek

besloten, met draadvormige kort boven de monding uit-

stekende stijlen; eitje hangend, anatroop. Steenvruchten

binnen het vergroote, onregelmatig kogel- of veervormige

bloemdek besloten. Zaad hangend.

Klimmende heester of boom. Bladeren tegenovergesteld,

gaafrandig. Bloemen klein, gesteeld, zonder schutbladen

in groot aantal verbonden tot okselstandige, trosvormige

bijschermen of pluimen.

Aantal soorten 1 of 2 in Australië en 1 in Nieuw Guinea,

3. MATTHABA BI.

Bloemen tweehuizig. Mannelijke bloem : Bloemdek

neergedrukt-tolvormig, aan de monding door eene dub-

bele rij van 4 lobben gesloten. Meeldraden 5, met zeer

korte helmdraden en eivormige, 2-hokkige, met 2 langs-

spleten openbarstende helmknoppen. Vrouwelijke bloem :

Bloemdek neergedrukt kegelvormig, bijna half kegelvor-

mig, in de jeugd gesloten, bij den bloei aan de basis

rondom loslatend. Staminodiën afwezig. Stampers talrijk,

den breeden, platten bloembodem dicht bedekkend, zit-

tend of kort gesteeld, in een langwerpigen, zeer korten

stijl overgaand; eitje hangend, anatroop. Steenvruchten

vleezig, op den schijfvormigen bloembodem gesteeld. Zaad

hangend; kiemwit vleezig, hard; kiem rolrond, recht,,

lang, met een naar boven gericht kieraworteltje en korte,

rechte zaadlobben.

Heester. Bladeren tegenovergesteld, lederachtig, gaaf-

randig, of verwijderd fijn gezaagd, kaal. Bloemen ge-

steeld, tot bundels vereenigd in de bladoksels of aan de

oude knoopen der takken.

Eéne soort, M. suncta £L, in Borneo en Sumatra voorkomend.

4. STEGANTHERA Perk.

Bloemen eenhuizig. Mannelijke bloem : Bloemdek kegel-

vormig of langwerpig, stijf lederachtig, met 4 in den knop

kruiswijs dakpanswijze dekkende kleine, soms zeer kleine

lobben. Meeldraden 4, in het midden van het bloemdek

weggedoken; helmknoppen nagenoeg zittend; helmhokjes

7
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zjjdelingsch of aan den top van een meer of minder
ontwikkeld helmbindsel, aan den top hoefijzervormig in-

eenvloeiend en naar binnen met eene horizontale spleet

openbarstend, Vrouwelijke hloem: Bloemdek vlak. Stam-
pers zeer talrijk, dicht opeengedrongen ; stijlen lang.

Steenvruchten (slechts bekend bij twee soorten) gesteeld.

Heesters of boomen. Bladeren gaafrandig, tegenover-
gesteld. Bloemen in okselstandige of eindelingsche trossen

of pluimen.

Aantal soorten 6, in Celebes en Nieuw Guinea.
m

5. ANTHOBEMBIX Perk.
m

Bloemen eenhuizig. Mannelijke bloem : Bloemdek wijd

omgekeerd kegelvormig of tolvormig, aan den top wijd
uitgesneden, stijf lederachtig, met naar den rand langza-
merhand dunner wordende, scherpe randen ; lobben 4, in

den knop kruiswijs dakpanswijze dekkend, zeer klein.

.Meeldraden 4, in het midden dicht aaneengedrukt, nage-
noeg zittend; helmhokjes horizontaal, aan den top van
het helmbindsel geplaatst, hoefijzervormig ineenvloeiend
en naar binnen met eene horizontale spleet openbar-
stend. Vrouwelijke bloemen : Bloemdek als bij de manne-
lijke, doch grooter, met wijd schotelvormigen rand. Stam-
pers zeer talrijk, dicht opeengedrongen, behaard; stijlen
lang. Vrucht onbekend.

Heesters of boomen. Takken bij eene soort onder de
knoopen verdikt en hol en aan weerakanten met ope-
ningen, waardoor mieren naar binnen komen. Bladeren
gaafrand Bloemen inoj o-"^"" "i n-iciii, legtjuuvergesreiu. Dioeuieu m
veel- of weinigbloemige, tot trossen of pluimen vereenigde
DIJschermen.

Aantal soorten 2, in Ifieuw Guinoa.

6. KIBARA Eiidl.

Bloemen eenhuizig, zelden tweehuizig. Mannelijke
bloem: Bloemdek ei- of kogelvormig of halfbolvormig,
met 4 in den knop 2-rijig dakpanswijze dekkende, tijdens
üen bioei samennijgende lobben of tanden, dus min of
meer gesloten of zelden verder geopend. Schijf ring- of
Duisvormig, met de bloemdekbuis vergroeid of van boven
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vrij. Meeldraden 5— 8, in 2 rijen, waarvan 4 aan den

rand der schijf tegenover de tanden of lobben van het

bloemdek en 1—4 kleinere daar binnen, alle korter dan

het bloemdek ; helmknoppen nagenoeg zittend, met door

«en langsspleet openbarstende, ineenvloeiende helmhokjes.

Vrouwelijke bloem : Bloemdek na den bloei boven de schijf

rondom loslatend en afvallend. Staminodien ontbrekend.

Stampers talrijk, tijdens den bloei in het bloemdek be-

sloten en op den bloembodem samengedrongen, vry ; eitje

hangend, anatroop. Steenvruchten talrijk, eivormig, zit-

tend of gesteeld, op den vergrooten en onder elk vrucht-

blad kliervormig aangezwollen bloembodem. Zaad han-

gend; kiem klein, asstandig, met eivormige, rechte zaad-

lobben en een naar boven gekeerd kiemworteltje.

Boomen of heesters, met tegenoverstaande, gaafrandige

of getande bladeren. Bloemen klein, gesteeld, met kleine

of zonder schutbladen, in korte, okselstandige of zijde-

lingsche bijscherraen of pluimen.

Aantal soorten U, in Zuid Aziè en Australië.

7. LBVIERIA Becc.

Bloemen eenhuizig. Mannelijke bloem: Bloemdekbuis

nagenoeg ontbrekend; segmenten 8, waarvan de 4 bui-

tenste in 2 rijen geplaatst, min of meer kelkachtig, de

4 binnenste min of meer bloembladachtig zijn. Meeldra-

den talrijk, in vele rijen, de buitenste gelijkend op de

binnenste bloemdeksegmenten, de binnenste kleiner en

smaller naar de basis versmald, met aan den top afge-

knotte helmbindsels en vrije door een langsspleet open-

barstende helmhokjes. Vrouwelijke bloem: Bloemdek

nagenoeg kogel vormig-urnvormig, met 4 kleine tanden

of lobben aan de monding, later onregelmatig gespleten,

van binnen behaard. Stampers talrijk op den bloembo-

dem opeengehoopt, eivormig-langwerpig, in een dikken

hoornvormigen stijl uitloopend; eitje hangend, anatroop.

Steenvruchten klein, eivormig, gezeten op den verdikten

bloembodem met neerhangenden rand ; vruchtvleesch dun

;

kern korstachtig. Zaad met een vleezig, olie bevattend

kiemwit en eene kleine, asstandige kiem; zaadlobben

\
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eivormig, uiteenwijkend, langer dan het naar boven ge-

richte dikke kiemworteltje.

Heester, met viltachtig behaarde knoppen. Bladeren
afwisselend of ellïptisch-lancetvormig, naar den lang ge-

spitsten top stomp golvend getand. Bloemen in oksel-

standige, enkelvoudige of weinig vertakte trossen. Volgens
Beccari één schutblaadje aan den top van het bloemdek.
(Zou ook de basis bedoeld zijn ?)

Eéne soort, i. montana Becc.^ die in Ifieuw Guinea en waar-
schijnlijk ook in Ambon voorkomt.

8. SOYPHOSTEGIA Slapf.

Bloemen eenslachtig (tweehuizig ?) Mannelijke bloem
onbekend. Vrouwelijke bloem: Bloemdek bijna tot de
basis 6-lobbig; lobben in den knop tweerijig dakpanswijze
dekkend, blijvend, de buitenste nagenoeg tweemaal langer
dan de binnenste. Bloembodem vrij van het bloemdek,
vleezig, urnvormig, aan de keel vernauwd en verdikt en
met teruggebogen rand. Stampers talrijk, onder in den
bloembodem ingeplant, aan de basis omgeven door door-
schijnende schubben, meestal ten getale van drie en op
verschillende wijze vergroeid; stempel schuin, neerge-
drukt; eitje opgericht, anatroop. Yruchtdragende bloem-
bodem vergroot, kogelvormig, van af de keel openbar-
stend. Vruchten gesteeld, cilindrisch, licht gekromd,
opgericht, droog; vruchtwand papierachtig. Zaad lang-
werpig, opgericht; zaadhuid zeer dun; kiemwit vleezig;
kiem asstandig, langer dan de helft van het zaad ; zaad-
lobben omgekeerd eivormig-langwerpig, even lang als het
naar beneden gericht kiemworteltje.
Khmmende heester. Bladeren afwisselend, papierachtig-

vhezig, gekarteld. Bloemen met trechtervormige, afge-
fcnotte schutbladen aan lange, los.se trossen verspreid in

paren, waaraan gewoonlijk eene bloem mislukt.
Eéne soort, Se. bomeensis Stapf., ia Borneo. Daar de mannelijke

bloem onbekend is, is het onzeker, tot welke sectie het geslacht
oenoort. Wegens het opgerichte eitje hebben wij het tot de
Atherospermeae gebracht.
Van deze groep evenals van alle andere Monimiaceae verschilt

lei geslacht evenwel doordat de holle bloembodem niet vergroeid
met het kogel-, ei-, tol- of urnvormige bloemdek, waarvan
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slechts een smalle zoom vrij is, doch aan de basis wordt omgeven
door een 6-bladig bloemdek^ waarvan de buitenste bladen nagenoeg
even groot zijn als de holle bloembodem zelve en de binnenste
tweemaal kleiner zijn.

MONIMIACEAE YAN NEDERLANDSCH INDIË.

Tribus I. Monimleae (Monimoideae Pax.)

Subtribus I. Eu-Monimieae [Monimieae Pax,)

1. Tambourissa. Sonn.
Ficus A, D C. — Anibora Ficus Tulasne (Java.)

2. Palmkria f, ik MuelL
arfakiana Becc. (Nieuw Guinea.)

Subtribus II. Mollmedieae Perk. (Hedysarieae Pax met uitsluiting

van Hedysaria Forst, en Peumus Pers,)

3. Matthafa BI,

latifolia Perk. (Malakka.)
calophjila Perk. (Corneo.)

sancta BI. (Bcrneo^ Sumatra.)

4. STEGANTni-RA Perk.
Warburgii Perk. (Celebes.)

Sehumanniana Perk, (N. Guinea.)

thyrsiflora Perk. (N, Guinea.)

obïongiflora Perk, (N. Guinea.)

Fengeriana Perk. (N. Guinea.)

hirsuta Pet^k. — Kibara hirsuta Warb. (N. Guinea.)

5. Anthobembix Perk.
hospitans Becc. — Kibara hospitans Becc. (N. Guinea.)

oligantha Perk. (N. Guinea.)

6. Kibara Endl.
tomentosa Perk. (Java.)

trichantha Perk. (Java.)

chartacea BI. (Malakka, Penang, Sumatra.)

var. apiculata BL (Sumatra.)

cuspidata BL — K. coriacea Rook. f. et Thoms. (Malakka,

Sumatra.)
formicarum Becc. (N. Guinea.)

raacrophylla Perk. (Java.)

obtusa BI. (Gelebes.)

xantophylla Perk. (Nicobar. Eilanden.)

polyantha Perk. (Assam.)
serrulata Perk. — Kibara Blumei Stend.

var, serrulata BI. (Java.)
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coriacea BL — Brongniartia cortacea BL — Sciadicar-
pus Brongniardi Hassk. — Kibara Blumei Steud. (Java^
Banka.)

var. pubepcens BI {Java, Sumatra?)
angustifolia Perk. — K. coriacea BL

var. angustifolia Becc. (Aroe.)
oliviformis Becc. (N. Guinea.)
aruensis Becc. (Aroe.)

Subtribus II ï. Hortonieae Pax.

7. Leviera Becc.

montana Becc. (N. Guinea, Australië.)
w

_

Tribus II. Atherospermeae (Atherospermoideae Fax,)

8. SCYPUOSTCGU Stapf,

borneensis Stapf. (Borneo.)

Fam. cxvii. THYMELAEACEAE.

Bentham et Hooker, Genera Plant. III. p. 186. — MiQ. Fl. Ind.

n\' ? o
^'

Vn^-
~ ^^^- ^"'"- P- 35*- — MiQ. A7in. Mus. Lugd.

nat 1.1. p 132. _ Meissk in D C. Prod. XIV. p. 493. — Baill.,
Hxst Plant yL 1877. p. 100. - Scheff. in Ann. Buit. I. p. 46.-

aI^' ^'
,:;

^''- ^^'^- ^'-
P- ''92. — Radlkof. in Schriften Bair.

Tnh h vvlTr-
^^'"'''- ^"' '^^6- P- 329. - GiLG in Engl. Bot.

janro x\i[[, p. 516. — GiLG in Engl. u. Prantl, Natürl. Pfianzen-

nwuil : ^' ?, ^^^- - ^«^'"'•- P- 231 {Gonyslylus). - van
liEGHEM, Ann Sc. Nat. (VII). XVII, p. 240. - Koorders, VersL
Minahasa, p. 577.

r

II'

Bloemen tweealachtig of door mislukking gemengd-
siacntig of tweehuizig, regelmatig. Bloemdek onderstan

-

met cylindrisehe, aan de basis om den eierstok
meestal broedere, zelden urnvormige of zeer korte buis;
loDOen 4—5, in den knop dakpanswijze dekkend, tijdens
oen bloei meestal uitgespreid, zelden klein en opgericht,
geiijK ot zelden de twee binnenste een weiiiig kleiner.
Bloemdekschubben in hetzelfde aantal als de lobben of

nvVr o '^ ,

dubbele, zeer zelden drie tot zeven tegen-

in L! - ''^^^"' ^^'^ <^en binnenkant van de buis,m eene rij gerangschikt, in de keel of in het midden
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of aan de basis der buis bevestigd, bij sommige geslachten

aanwezig, bij andere ontbrekend. Meeldraden in hetzelfde

of in het dubbele aantal, zelden minder dan dat der

bloeradeklobben, boven het midden of in de keel beves-

tigd; waar twee rijen zijn, die welke tegenover de bloem-

deklobben staan hooger dan de overige ; helmdraden

draadvormig, meestal zeer kort ; helmknoppen meestal

langer, zelden korter dan de helmdraden, opgericht of

aan de rugzijde nabij de basis bevestigd, met 2 even-

v^ijdige aan de binnenzijde van het vrij breede of dicht

bijeengeplaatst aan weerskanten van het zeer smalle

helmbindsel, met eene langsspleet openbarstend. Hypogy-
nische schijf ringvormig napvormig, uit 5 schubben be-

staande of ontbrekend. Eierstok zittend of kort gesteeld,

gaaf, 1-hokkig of 2-holvkig of 3--5-hokkig; stijl nu eens

kort, dan weder lang draadvormig, bij den 1-hokkigen

eierstok meestal excentrisch en min of meer zijdelingsch,

bij den 2- of meerhokkigen eierstok in het midden

geplaatst; stempel eindelingsch, knop- of schijfvormig;

eitje in elk hokje 1, naast den top zijdelings bevestigd,

anatroop, hangend, met buikstandige zaadnerf. Vrucht

eene noot, bes of steenvrucht of eene doosvrucht. Zaad

hangend of zijdelings bevestigd; zaadhuid korstachtig of

zelden vliezig, met een vliezige van de buitenlaag afge-

scheiden binnenlaag ; kiemwit vleezig, overvloedig of

meestal weinig of ontbrekend; kiem recht; zaadlobben

vleezig, meestal dik ; kiemworteltje kort, naar boven

gericht.

Boomen of heesters, zelden éénjarige, dunne kruiden^

met een uiterst taaien, vezeligen of netvormigen binnen-

bast. Bladeren tegenovergesteld of meestal afvvisselend

of verspreid, gaafrandig, soms talrijk en klein, éénnervig

en met onduidelijke aren, soms groot en vinnervig.

Steunblaadjes ontbrekend. Bloemen zelden alleenstaand,

meestal in zittende of gesteelde, okselstandige of einde-

lingsche hoofdjes, korte trossen of aren. Schutbladen ver-

schillend, niet zelden in gering aantal, de buitenste om
het hoofdje een omwindsel vormend.

Aantal soorten omstreeks 300, voornauielijk in de gematigde

gewesten der ou«le wereld, vooral ia Zuid-Afrika, de landen om
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de Middellandsche Zee en Australië, in gering aantal in Noord
en Zuid Amerika, slechts weinige geslachten in tropisch en Oost
Azië,

OVERZICHT DER GESLACHTEN.

Tribus I. Thymeleae. Eierstok 1-hükkig, 1-eiig, "Vrucht niet
openbarstend. Hypogynische schijf al of niet aanwezig. Bloemdek met
of zonder schubben.

a. Bloemdek zonder schubben. Meeldraden in het dubbele aantal
der lobben.

1. Daphne. Hypogynische schijf ontbrekend. Bloemen oksel-
standig (bij de soort in Nederlandsch Indië) in langgesteelde,
okselstandige, door een om windsel van schutbladen omgeven
hoofdjes.

2. WiKSTROEMiA. Hypogynische schijf aanwezig. Bloemen
emdelingsch, bij de soort in Nederlandsch Indië in kluwens of
bundels.

b. Bloemdek met evenveel of tweemaal zooveel schubben als het
aantal der lobben; meeldradon evenveel of in liet dubbele
aantal.

3. Drapetes. Meeldraden evenveel als bloemdeklobben, met
deze afwisselend. Bloemen in eindelingsche hoofdjes, zonder schut-
bladen.

4. LiNOSTOMA. Meeldraden in het dubbele aantal der bloem-
deklobben, met deze afwisselend. Bloemen in een eindelingsche
pluim met twee groote gekleurde schutbladen aan den steel.

Tribus n. Phalerieae. Eierstok 2-]iokkig, elk hokje met 1
eitje.

) steenvrucht met twee kernen of door mislukking metl kern.
^ïypogymsehe schijf napvormig. Bloemdek zonder schubben.

5. Phaleria. Bioemdeklobben uitgespreid,

6. PsE[inAis. Bioemdeklobben kort, opgericht.

Tribus III. Aquilarieae. Eierstok S-hokkig, elk hokje met 1
eitje, bamengedrukte, hokverbrekend tweekleppige doosvrucht. Hy-

bSr ' '^ ontbrekend. Bloemdekschubhen tot een ring ver-

7. Gyrinohs '). Bloemdek diin cilindiisch. Meeldraden 5.

8. Aqrii.ARiA, Bloemdek klokvormig. Meeldraden 10.

als ^ft?;rLf''''?V*^^'**"**P*"* Decaisne, met hetzelfde bloemdek

trchZl T' '*" '"'^ ^^ meeldraden, wordt ook voor den Maleischen
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AFWIJKEND GESLACHT.

9. GoNYSTYLUs. Meeldraden in onbepaald aantal. Eierstok 4—5-
hoklcig, met 1 eitje in elk hokje.

1. DAPHNB L.

Bloemen tweeslachtig. Bloemdekbuis cilindrisch, aan
de basis vaak breeder; lobben 4, uitgespreid, met van
binnen naakte keel. Meeldraden 8, in twee rijen, alle

binnen de buis besloten of de bovenste er een weinig
boven uitstekend; helmdraden zeer kort; helmknoppen
nagenoeg zittend, langwerpig, met een smal of onduide-
lijk helmbindsel. Hypogynische schijf ontbrekend. Eier-
stok zittend of nagenoeg zittend, 1 -bokkig; styl kort of
nagenoeg ontbrekend ; stengel groot, knopvormig. Bes
door het afvallen van het bloemdek naakt of binnen het
blijvend bloemdek besloten, vleezig of nagenoeg droog,

kogelvormig, eivormig of langwerpig. Zaadhuid korst-

achtig; kiemwit gering of meestal ontbrekend ; zaadlobben
vleezig, dik of zelden nagenoeg plat.

Heesters opgericht of neerliggend. Bladeren verspreid
of opeengedrongen, overblijvend of afvallend. Bloemen
meestal gekleurd, in hoofdjes of korte trossen, die aan
de oude knoopen of in de bladoksels of aan de basis

der jonge loten zijn gezeten, en weinigbloemig zijn of

veelbloemig en dan min of meer tot pluimen vereenigd.

Aantal soorten omstreeks 36, in Europa en subtropisch en Oost-

Azië, eenige weinige in Zuid-Azië. De laatste behooren tot de

sectie Eriosolaena Meissn^^ overeenkomende met Br.UME*s geslacht
van dien naam, gekenmerkt door de tot gesteelde hoofdjes verbon-
den en door 2—4 schutbladen omgeven bloemen met een afvallend

zijdeharig bloemdek en naakte bes.

2, WIKSTROEMIA EndL

Bloemen tweeslachtig. Bloemdekbuis lang; lobben 4,

uitgespreid; keel van binnen zonder schubben. Meeldra-
<3en 8, in 2 rijen binnen de buis besloten of de hoogste

er kort boven uitstekend; helmdraden zeer kort; helm-

knoppen langwerpig ; helmbindsel smal. Hypogynische
schgf bestaande uit 4 of 2 smalle schubjes. Eierstok zit-

tend of nagenoeg zittend, lang- en zachtharig, 1 -bokkig;
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stijl kort; stempel groot, kegelvormig. Vrucht of eene
bes, naakt door het afvallen van het bloemdek óf min
of meer droog en in de blijvende bloemdekbasis besloten

j

vruchtwand vleezig of vliezig. Zaad met korstachtige
zaadhuid ; kiemwit weinig of ontbrekend ; zaadlobben
vleezig.

Heesters of zelden boomen. Bladeren afwisselend of
zelden tegenovergesteld. Bloemen in korte trossen of aren,
zonder schutbladen.

Omstreeks 20 soorten, in tropisch en Oost Azië, Australië en
de eilanden van de Stille Zuidzee. De eenige in Nederlands.;

h

Indië voorkomende soort behoort tot de sectie Ku-Wikstroemia
rnet onbehaard of weinig behaard bloemdek, dat van de vrucht
afvalt.

3. DRAPETES Hanks.

Bloemen tweesladitig. Bloemdek buis kort cilindrisch
of klokvormig

; lobben 4, meestal uitgespreid ; keel van
binnen naakt of met een bijkroon van 4 of 5 schubben,
waarvan er 1 of 2 tegenover de bJoemdekslippon zijn
geplaatst. Meeldraden 4, in de keel bevestigd, met de
lobben afwisselend, met korte, draadvormige helmdraden

;

helmknoppen langwerpig; helmbindsel smal. Hypogyni-
sche schijf ontbrekend Eierstok zittend, 1 ^bokkig; stijl

v^^'u ^t^'^f*^^
knopvormig, in de jeugd vaak behaard.

Vrucht besvormig, met een min of meer vleezigen vrucht-
wand. Zaad met korstachtige zaadhuid, een vleezig kiem-
^

w*""
^^^-°™^ge' <ïikke zaadlobben.

Wijd vertakte, neerliggende of zoden vormende, kleine
heestertjes, met afwisselende, kleine, lederachtige, holle,
dakpanswijze opeengeschoven bladeren. Bloemen aan de
toppen der takken in hoofdjes met een behaarden ge-
meen schappelijken bloembodem, die tusschen op de bla-
deren gelijkende schutbladen geplaatst en zittend of,
üoordat de bloeiende tak zich verlengt, schijnbaar ge-
steeld zijn.

"^

Antr^'r' "'""'o^"
^'' '" Antarctisch Amerika, Nieuw Zeeland en

het ^^ 'i^ Z "!°- ^"^ '^''^'^^ ^'•^•^°°'-t tot de sectie Daphnobryon,

te^ennv. .1

'"'"
ü?" "''^'^ ''°'gö"« MKissNKR mct twee schubben

tegenover elk aer bloemdeklobben.
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4. LINDSTOMA Wall.

Bloemen tweeslachtig. Bloemdekbuis cilindrisch, aan
de basis om den eierstok weldra verbreed; lobben 5,
uitgespreid. Schubjes of klieren in de keel 10, vrij of
paarswijze vergroeid. Meeldraden 10, onder de bloem-
dekschubjes in de keel ingeplant; helmdraden draadvor-
mig boven de buis een weinig uitstekend; helmkuoppea
eivormig of langwerpig, met een smal helmbindsel.

lïyP^^oynische schijf ontbrekend. Eierstok zittend, meestal
lang en zachtharig, 1 -bokkig; stijl draadvormig; stempel
penseelvormig. Vrucht eivormig, droog, hard, besloten
binnen het blijvende aan de basis vergroote of opgebla-
zen bloemdek of aan de basis door het gespleten bloem*
dek omgeven, zelden naakt door het afvallen van het
bloemdek; kiemwit ontbrekend; zaadlobben dikvleezig.

Los vertakte of klimmende heesters. Bladeren volko-
men of onvolkomen tegenovergesteld, plat, vliezig of

lederachtig, vinnervig. Bloemen in kleine tot pluimen
vereenigde bijschermen, met twee tegenover elkander
geplaatste, ten slotte vergroote en gekleurde, vliezige

schutbladen.

Aantal soorten 5 of 6 in tiopisch Azië en Amerika. Voor
Nederlandsch Indië worden opgegeven twee soorten L. paiicifloruni

^^*^ff' en L. scandens Kurz^ de eerste opgericht^ de tweede klitn-

niend. Gilg vindt in de soorten, onder den naam van Linostoma
beschreven, voldoende verbchiilen om ze over drie geslacliten te

verdeelen. Ffiervan komen er twee in ons gebied voor, nl. l. Lino-
Stoma WalL^ met langgesteelde bloemen, blijvend, met de vrucht

medegroeiend bloemdek en eene uit '10 zeer kleine klieren be-

staande schijf; hiertoe behoort /.. paucifloriim Gri/f ± Eukleia

örZ/T"., met zittende bloemen, afvallend of onregelmatig doorscheu-
rend bloemdek en zonder schijf; hiertoe behoort L. scanden^ Kurz
{E. malaccensis Gri/f.) Ook in den bouw van het hout bestaat

volgens GiLG verschil.

5. PHALERIA Jack.

Bloemen tweeslachtig. Bloemdekbuis cilindrisch, lang;

lobben 4—5, zelden 6, uitgespreid; keel van binnen
naakt of alleen met een dwarse lijn. Meeldraden 8— 10,

zelden 12, tweenjig in de keel en daarboven uitstekend,

öiet draadvormige helmdraden en kleine helmknoppen

;
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helmbindsel smal. Schijf hypogyniscli kort, nap-
^
of

ringvormig, golvend of kort gelobd. Eierstok 2-hokkig;

stijl draadvormig ; stempel knopvormig. Vrucht steea-

vruchtachtig, vleezig of sappig, naakt . door het afvallen

van het bloemdek, met leerachtige of verharde, 2- of

1-hokkige kern. Zaden in elk hokje één ;
zaadhuid dun

;

kiemwit ontbrekend ; zaadlobben dikvleezig.

Boomen, met tegenoverstaande bladeren. Bloemen
meestal talrijk, ongesteeld, in eindelingsche of zelden

zijdelingsche hoofdjes, die in den jeugdtoestand door

afvallende, groote, bladachtige schutbladen zgn omgeven.

Aantal soorten omstreel^s 9, in Ceylon, Australië en den Malei-

sclien Archipel. Het geslacht komt in Miquei/s Flora en andere

werken voor onder den naam Drymispermum J?cimi'., ook wel

Drimyspermum geschreven.

6. PSEUDAIS Decaisne,

Bloemen tweeslachtig. Bloemdek buisvormig, met 5

zeer kleine, tandvormige, opgerichte lobben ; keel van
binnen naakt. Meeldraden 10, 2-rijig in de buis beves-

tigd, korter dan de lobben; helmdraden draadvormig;
helmknoppen klein; helmbindsel smal. Eierstok 2-hok-

kig, stijl draadvormig, stempel min of meer schildvor-

mig. Vrucht steenvruchtachtig, 2-hokkig, met 1 zaad
in elk hokje.

Heester, mot tegenovergestelde, groote bladeren en
talrijke, roode bloemen, aan een eindelingsch, gestoeld

hoofdje.

Eene soort, Ps. coccinea Decaisrw, op het eiland Rawak. Het
geslacht verschilt zeer weinig van Phaleria en wordt door Gilg
er metle vereenigd.

7. GYRINOPS Gaerin.

Bloemea tweeslachtig. Bloemdekbuis cilindriach, dun;
lobben 5, kort, uitgespreid. Bloemdekschubben tot een
onbehaarden of zachtharigen ring vergroeid. IMeeldraden

5, in de keel onder de schubben bevestigd, tegenover
de lobben, helmdraden zeer kort; helmknoppen lang-
werpig, met een breed, rugstandig helmbindsel; helm-
hokjes evenvrijdig aan de voorzijde. Hypogynische schijf
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ontbrekend. Eierstok lang gesteeld of nagenoeg zittend,
2-hokkig5 iïi öen korten, priemvormigen stijl uitloopend;
stempel eivormig. Doosvrucht gesteeld, samengedrukt,
hokverbrekend, 2-kleppig. Zaden als bij Aquilaria.

^
Boomen, met afwisselende, glanzende, lederachtige,

dicht vinnervige bladeren. Bloemen kortgesteeld, in ge-
ring aantal of in kortgesteelde schermen zonder schut-
bladen, aan de toppen der takken korte pluimen vor-
mend óf in okselstandige bundels met smalle schut-
bladen.

Aantal soorten 2, waarvan één in Engelsch Indië en Celebes, de
andere, door Miquel als een nieuw geslacht Lachnolepis beschreven,
inde Molukken. De gesJachtsbeschrijving van Bentham en Hooker
heeft alleen betrekking op de eerste soort. Wij hebben haar
daarom aangevuld met die van de tweede, nl. den nagenoeg zitten-
^en eierstok en de tot okselstandige bundels vereenigde, door scliut-
bladen gesteunde bloemen, welke door Miquel als geslachtsmerken
voldoende werden geoordeeld.

8. AQUILARIA Lanu

Bloemen tweeslachtig, Bloemdek klokvormig; lobben
6, breed, uitgespreid, even lang als de buis. Schubben
5j dicht behaard, aan de basis tot een zeer korten ring
vergroeid. Meeldraden 10, in de keel onder de schubben
bevestigd; helmdraden zeer kort; helmknoppen langwer-
pig; helmbindsel vrij breed, rugstandig. Hypogynische
schijf ontbrekend. Eierstok volkomen of bijna zittend.

Doosvrucht dwars op het tusschenschot samengedrukt,
omgekeerd eivormig, hokverbrekend openbarstend, met
harden, vezeligen vruchtwand, 2-hokkig of, doordat de
zaadlijsten van af het midden der kleppen slechts wei-

^^g vooruitspringen, 1 -bokkig. Zaden in elk hokje of
^Ike zaadlijst één, zijdelings nabij den top bevestigd,
eivormig, met buikstandige zaadnerf, die zich verlengt
tot een meer of minder kurkachtig aanhangsel, dat onder
bet^ zaad verbreed, vervolgens versmald is en tot de
basis van de doosvrucht nederdaalt; zaadhuid korstach-
*igï met vrij dikke binnenlaag, die echter niet als kiem-
v?it kan worden beschouwd; zaadlobben dik vleezig.

-Boomen met afwisselende, dun vinnervige bladeren.
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Bloemen gesteeld, in nagenoeg zittende, okselstandige en
eindelingsche schermen, zonder schutbladen.

Aantal soorten 6 of 7, in tropisch en Oost-A/ië.
>

9. GONYSTYLUÖ Teysm. el Binn.

Bloemen tweeslachtig. Bloemdek kort, van binnen
ruig behaard, lederachtig, blijvend, met 5 uitgespreide
lancetvormige stompe slippen. Schubben in 1 rij, in
groot aantal en dan vóór de bloemdekslippen geplaatst,
pnemvormig, op helmdraden gelijkend, met gekromde
toppen, óf ten getale van 10 en dan paarswijze tegen-
over de bloemdekslippen staande. Meeldraden talrijk op
den bodem van het bloemdek in rijen om den eier-
stok óf ten getale van 10 met de bloemdekschubben
afwisselend; helraknoppen aan de basis bevestigd,
2-hokkig, in de lengte openbarstend. Eierstok 5—8-
hokkig; stijl draadvormig, knievormig of onregelmatig
gebogen; stempel knotsvormig, 2-lobbig; eitjes één in
elk hokje, anatroop. Steenvrucht 4-kantig of kogelvor-
mig, met vezelige, 5—4-hokkige kern. Zaden aan den
top der centrale zuil bevestigd, hangend, langwerpig,
gekromd, zonder kiemwit.

fe i' 6'

Hooge boom, met kale takken en zijdeachtig behaarde
knoppen Bladeren afwisselend, lederachtig, stijf vinner-
vig, kaal. Steunblaadjes ontbrekend. Bloemen lang ge-
steeld tot pluimen of aren verbonden in de bladoksels

ontbïekend*'^'^^^"
der takken. Schutbladen en scbutblaadjes

i

E vlTi?»!?.
'''*"' ''

'J?
•'*'"^' Sumatra, Borneo, Banka en Malakka.

delen ih^f'^'^^'"'" ''^ ^"^''^'^ ^«^'« gedaan heeft, behan-

het hJ-*
•^^'^'''* ^y ^"^ f^"»^''^ «^er Thymelaeaceae, ofschoon

on tol nl'" •?'' "P"*^'^'"" ^f^^Ükt- De juiste plaats schijnt

da hpf in H^ x-f
""""^ zekerheid vastgesteld. Baillon meende,

door het !.
^'^["'^"^ tehuis behoort, ofschoon het ook daar èn

heriêmi, 1 \. "''. '''*''P^"'^'y^e dekkende bloemdek endoor

blaadie It 1^'?'"^'^*'"" ^" «^"°'- ''«^ ontbreken der steun-

t ne een'r!f«''r',.T ^VJ" P'^^^^s is. GiLO beschonwt het als het

nabiiheid d/r Tr' '^

f""™"^"'
'^' ^O'^V^^yl^ceae, welke hij inde

kominde ïh kI
"''"' P'^''*'^ *^" ^^""'It 'J^ i" hel bloemdek voor-

bSaden W " '"°'' *" ^'^''^' «Pg^'^^^t^ '>f diep gespieten

staan zon rtit
**' ^}^ paarswijze tegenover de bloemdekslippen

doen 'verleden Jant^dr;^;^''"''"^ ^^" '^^''^- ^" bloembladen
lueuen oan ,bij de Tihaceae voorkomt.
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THYMELAEACEAE VAN NEDERLANDSCH ÏNDÏÉ.

i. Daphne L.

Tribus I. Thymeleae.

pendula Sm. — D. montana Meissn. — D. composita Güg.
Erisotaena montana BI (Java, Snmatra.)

2. WiKSTROEMiA Eudl.

indica C. A. Mey, — W, vlridiflora Meissn, - Daphne
viridiflora Wall. — T)iplontorpha ? viridiflom C. A. Mey.
(Tropisch en Oost-Azië.)

3. Drapetes Banks

encoides Ilook. f, — Daphnohryon ericoides Meissn. (Borneo,
N. Guinea.)

4. LiNOSTOMA Wall.

pauciflora Griff, — Psilaea dalberyioides Mig. (Singapore
Sumatra.)

scandejjs Kiwz — Eukleia malaccensls Griff. — L. sia-

niense Ktirz — La^osiphon scandens Endl (Malakka^
Singapore.)

Tribus II. Phaleriae.
L

5. Phaleria Jack.

ambigua. — Drymispemntm ambiguuni Meissn, — Drymi-
spermu7n lauri/olium ZoU. (Java.)

Bluinei Benth. — Drymispermum Blumei Decaisne (Ma-
leische Archipel.)

capitata Jack — Drymispermum Phaleria Meissn. (Su-

matra.)

dubiosa ZoU (Java
)

laurifoüa Hook, f.
— Drymispermum laurifoïiuni Decaisne

(Timor.>

longifolia. — Drymispermum lonyifolium Miq. (Sambawa,)
macrocarpa. — Drymispermum macrocarpa Scheffer (N.

Guinea.)
revoluta. — Drymispermum revolvtnm Teysm. et Binn,

(N. Guinea,)
urens Koord. — Drymispermum nrens Beintv, (Celebes.)

6. PSEUDAis Decaisne.

coccinea Decaisne — Phaleria coccinea F. v. MuelL (Rawak,)

Tribus liL Aquilarieae.

7. Gyrinops Gaerin,

moluccana. — LachnoJepis moluccana Mig. (Molukken.)

Walla Gaertn. (Ceylon, Celebes?.)
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8. Aquilaria Lam,
Agallocha Roxb, (Engelsch Indië, bout geïmporteerd.)
malaccensls Lam. (Malakka.)
secundaria DC. (Molukken.)
microcarpa Baill. (Borneo.)
Beccariana v. Tiegh,

borneensisGiZ^^.— Aquüariella borneensis van Tiegh, (Borneo.)

AFWIJKEND GESLACHT.

9. GoNYSTYLüS Teysm. et Binyu

Miquelianus Te7jsm. et Binn. — Gonystylus bancanus
Baül. ') — AquUaria bancana Mig. (Sumatra, Banka,
Java.)

Maingayi Hook, /*. (Malakka.)
affinis Badlkf. — Q. Beccarianus van TiegK (Borneo.)
pluncornis Badlkf. — Amyxa Kntcinensis van Tieghem

(Borneo.)

borneensis Gilg ~ A^derum borneensis v, Tiegh. (Borneo.)
calophyllus Gilg (Borneo)
Forbesii Gilj (Borneo)

Fam. cxviil ELAEAGNACEAE.

Plant U ïsvn'
P-

TJ- ~ ^"^
'
^"^- P- 364. - Ba,ll., Hist.

WLG m Lngl. u. Prantl, NatüH. P/ïanzenfam. III, 6. a p. 249.

Bloemen tweeslachtig of éénslaehtig en dan meestal
tweehmzig. Bloemdek bij de tweeslachtige of vrouwelijke

h ,^rni''''r?''["^'
^'^^^^ ^^^ eierstok samengetrokken en

nfHu t T^''^^"'*
g^<^eelte afvallend of 2-4-lobbig

MppH ^5 ?'^f*' ^a ^^ mannelijke bloem zonder buis.
Meeldraden m de keel of bij de iannehjke bloemen aan

en d.n
"^\^et bloemdek ingeplant, ten getale van 4

en dan met de bloemdeklobben afwisselend of ten getale

ü g regels bUjft de nnam echter G. Miquelianus
ns de door ons

Miquelianus T. et B.
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van 8 en dan afwisselend en tegenovergesteld; helmdra-
den vrij, meestal kort; helmknoppen aan de rugzijde
bevestigd, langwerpig, 2-hokkig5 met evenwijdige hokjes,
die door een langsspleet in twee kleppen openbarsten.
Staminodiën bij de vrouwelijke bloem ontbrekend- Eier-
stok op den bodem van het bloemdek zittend, 1-hokkig;
stijl eindelingsch, lijnvormig of naar boven verbreed,
schuin aan ééne zijde met stempeloppervlakte ; één ana-
troop eitje van af de basis opgericht. IS^oot in de ver-
dikte en besvormig geworden blijvende bloemdekbasis
dicht besloten. Vruchtwand dun vliezig; zaad opgericht;
zaadhuid korstachtig of hard; kiemwit weinig, vliezig of

ontbrekend; kiem recht; zaadlobben dikvleezig; kiemwor-
teltje zeer kort, naar beneden gericht.

Boomen of heesters, overal bedekt met kleine schubjes,
zelden met sterharen. Bladeren afwisselend of tegenover-
gesteld, gaafrandig, dun vinnervig. Bloemen alleenstaand
of in aren of trossen met kleine afvallende schutbladen
in de bladoksels of aan de knoopen der ontbladerde
takken.

Aantal soorten 16, in de gematigde gewesten van het noordelijk
deel zoowel van het oostelijk als het westelijk halfrond, doch ook
in tropisch Azië en Australië voorkomend. Van de drie geslachten
IS er één tot Amerika beperkt, wordt een tweede evenzoo inAme-
nka, doch ook in Europa en Noordelijk en Midden Azië aange-
trolfenj terwijl het derde over het geheele gebied der familie ver-
spreid voorkomt.

EENIG GESLACHT VOOR NEDERLANDSCH INDIE.

Ei.AEAGNus. Bloemen tweeslachtie;. Meeldraden 4. Bladeren afwis
selend.

ELAEAGNUS L.

Bloemen tweeslachtig. Bloemdek aan de blijvende

basis langwerpig of kogelvormig, boven de vernauwing
klokvormig of trechtervormig, met afvallenden 4-spletigen

top, van binnen boven de samentrekking meestal met
^en vooruitspiïngenden ring. Meeldraden 4, in de keel

ingeplant; helmdraden kort, aan de basis soms tot een

vooruitspringenden ring verbonden. Stijl lijnvormig, kor-
ter dan het bloemdek, naar boven een weinig verbreed

8
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en aan één zijde met een lange stempeloppervlakte.
Vrucht besloten in de blijvende bloemdekbasis, die bes-
Yormig of zelden min of meer droog is, met een taaie
binnenlaag; vruchtwand dunvliezig. Zaad van den vorm
van de bloemdekbasis, met glanzende, korstaehtige of
verharde zaadhuid, zonder of met zeer dun kiemwit.
Boomen of heesters, met een uit schubben gevormd,

vaak zilverglanzend bekleedsel. Bladeren afwisselend,
gesteeld, gaafrandig. Bloemen meestal alleenstaand of
2—3 in de bladoksels, zelden in bundels, die soms tot

korte bebladerde takken verlengd zijn.

Aantal soorten omstreeks 12, in Zuid-Europa, de gematigde en
tropische gewesten van Azië, Australië en Noord-A merika- Wij
geven m onze soortenlijst voor Nederlandsch Indië een 5-tal op.
Niet onwaarschijnlijk echter zijn eenige hiervan als variëteiten of
synoniemen op te vatten. De opgaven van den lateren tijd hier-
omtrent loopen echter uiteen.

SOORTEN VAN NEDERLANDSCH INDlË.

Elaeagnus. L.

latifolia L. (Tropisch Azië.)
ferruginea liich. 1) (Java.)
triflora Roxb.^) (Sumatra.)
javanica BI. — E. latifolia L. var. javanica Min. (.Java.)
ngida El. (Java.)

)
In HooKER f. Fl. of Itr. Ind. als svnoniem getrokken bij

^. laufolia L., door Gilg in Nalüi-t. P/lanze'nfam. daar weder van
afgezonderd wegens den na den bloei sterk verlengden vruchtsteel.

/„/ilJ°'^!"\
*^^" ^"'^''^ Kewensis ook een der synoniemen van £.

Z°^: '"
^i*^"" ^^ ^''''- ''«^'« daaronder niet opgenoemd.

liJ^ A
'''^' "'* Sumatra in den Botani<<ohen Tuin te Calcutta

ingevoerd,
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Fam. cxv. LAÜRACEAE.

Bentjiam et HooKER, Genera Plantarum, III, p. 146. — MiQ., FL
Ind. BaL 1. 1 p. ^^86 {Hernand.) I. 1, p. 888 (Law;\). — Miq., Stim.
p. 358. — MïQ Ann, Mus. Lugd. Bat, L p. 254, 317 (Cinn.)

—

Mf.issn. in D C. Prod, XV, i. p. 1. {Laur.) XV. 1. p. 271 (Her-
nand.). ~ Baill., Bist. Plant. II. 1870, p. 429. — Hook. f, FL
Br, Ind. V, p. 116, p, 862. — Warburg in Engi.. BoL Jahrb.
XIII, 2, p. 315. - Stapf Trans. Linn. Soc. (II), Bot. IV. p. 573.— Pax in Engl. u. Prantl, Natürl. P/ïanzenfani III, 2, p. Iü6.
(/-awr.), III, 2. p. 126 (Hernand.)

Bloemen tweeslachtig, of door mislukking gemengd-
slachtig of tweehuizig, regelmatig. Bloemdek onderstandig
of zelden met den eierstok vergroeid en min of meer
Dovenatandig, met korte, wijd klokvormige, eivormige of
zelden^ langwerpige, na den bloei onveranderde of op
verschillende wijzen vergroote buis; zoom met 6 of zel-
den 4 in een dubbele rij dakpanswijze dekkende, of zel-
den in elke rij klepswijze aaneensluitende segmenten,
die of kruidachtig en klein zijn en op elkander gelijken
of bloembladachtig en dan onderling gelijk of de bui-
tenste kleiner of zelden iets grooter, zeldeu eenige mis-

!„ ^^ ^^ aantal vermeerderd. Meeldraden of stamino-
aiën gewoonlijk in het dubbele aantal der segmenten en
tegenover deze in 4 kransen of 2 rijen aan den top van
het bloemdek of onder de segmenten bevestigd op de
schijf, die met de bloemdekbuis vergroeid is ; eerste krans
tegenover de buitenste bloemdeksegmenten met den
tweeden krans, die tegenover de binnenste bloemdekseg-
menten is geplaatst de eerste rij vormend, terwijl de
derde, die voor den eersten met den vierden, die voor
den tweeden is geplaatst, de tweede rij vormt; aantal
der meeldraden soms vermeerderd of minder of die van
dezen of genen krans, dikwijls die van den vierden, in

staminodiën veranderd; helmdraden vrg, meestal min of
ïDeer afgeplat, kort of lang, soms langer dan de helm-
knoppen, zelden tweemaal langer, die van den derden
^n vierden krans, waar zij voorkomen, aan of nabij de
basis aan weerskanten met eene groote kogel- of knop-
vormige zittende of gesteelde klier, die van den eersten
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en tweeden naakt of zelden ook met twee klieren. Helm-

knoppen opgericht, niet afgescheiden yan den helmdraad,

afgeplat of zelden omgekeerd eivormig, die van de bui-

tenste rij naar binnen gericht en met 2—4 meestal in

het dikke helmbindsel weggezonken helmhokjes, die elk

van de basis naar den top met een klep openspringen

;

helmknoppen van den derden krans meestal omgedraaid.

Eierstok op den bodem van het bloemdek zittend, gedu-

rende den bloei vrij ^), bij weinige geslachten na den

bloei door het aangroeien van de buis schijnbaar onder-

standig, eenhokkig en waarschijnlijk uit een vruchtblad

gevormd; stijl eindelingsch, kort of een weinig langer

dan de eierstok, enkelvoudig, soms een weinig schuin

of gekromd; stempel nu eens klein en stomp, dan weder
verbreed in een teruggekromde plaat of een gave of on-

regelmatig gelobde schijf; eitje één % zijdelings aan den

top van het hokje bevestigd, hangend, anatroop. Vrucht
besvormig, vleezig of zelden steenvruchtachtig of droog,

niet openbarstend, met afvallend bloemdek en naakt of

op het geheel of gedeeltelijk bhjvend, onveranderd of

vergroot, schgfvormig of napvormig bloemdek gezeten of

binnen de aan den top gesloten buis van het bloemdek
geheel verborgen en daarmede vergroeid of vrij, soms
met verdikten vruchtsteel. Zaad hangend, zonder kiem-
wit; zaadhuid vliezig, meestal met den vruchtwand ver-

groeid of bij rijpheid geheel verdwijnend, zelden tusschen
de zaadlobben indringend, een valsch tusschenschot vor-

mend; kiem recht; zaadlobben dikvleezig, meestal dicht

aan elkander gedrukt, soms ten slotte met elkander ver-

smolten; kiemworteltje naar boven gericht, tusschen de

zaadlobben ingetrokken; pluimpje duidelijk.
Boomen of heesters % met aromatische aetherische

oliën ^), vaak met een zeer hard, soms stinkend hout.

^) Behalve bij Hernandia.
2) Soms is een tweede aanwezig, dat weldra mislukt.
) Uitgezonderd de Cassijtheae, parasitische kruiden met bladlooze,

wmdende, draadvormige stengels.

J*)
Behalve bij de Cassytheae en de ook door andere kenmerken

bijvoorbeeld den onderstandigen eierstok, -van de overige Laiiraceae
afwijkende Hernandieae,
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Bladeren afwisselend of verspreid, zelden onvolkomen
tegenovergesteld, lederachtig en lang blijvend, zelden

vliezig en van korten duur, meestal klierachtig gestip-

peld, vinnervig, met dunne nerven of min of meer dui-

delijk 3—S-nervig, tusschen de nerven netvormig ge-

aderd, onverdeeld of zelden 2—3-lobbig en overigens

gaafrandig. Steunblaadjes ontbrekend. Bloemen klein,

groen of geel, meestal in bijschermen, schermen of hoofd-

jes, die tot trossen of pluimen zijn verbonden of zelden

alleen staan. Bloemen okselstandig, zijdelingsch van de

basis der knoppen of min of meer eindelingsch, zelden

eindelingsch aan éénjarige twijgen. Blad- of bloemknop-
pen soms vóór de ontwikkeling door dakpanswijze opeen-

gedrongen, spoedig afvallende schubben bedekt {omhulde

knoppen ^). Schutbladen meestal klein of ontbrekend,

zelden ten getale van 4— 6 een kegelvormig omwindsel

om een scherm of hoofdje vormend; schutblaadjes ont-

brekend. Beharing meestal kort, uit enkelvoudige roest-

kleurige haren bestaande.

Aantal soorten omstreeks 900, meerendeels in de warmere ge-

westen van Amerika, Azië en Australië, weinige subtropisch, zeer

weinige in de gematigde gewesten.

OVERZICHT DER GESLACHTEN,

Tribus I. Perseeae. Heesters of boomen. Eierstok bovenstan-
<^'g. Yrucht soms schijnbaar onderstandig. Derde meeidradenkrans,
^aar deze voorkomt, met naar buiten openende hehuhokjes Bloeiwijze

ios, pluim vormig.

1. Helmknoppen 'l-hokkig ; vrucht in de vergroote

hloemdekbuis (of den uUgeholden bloemsteeltop)

besloten.

1. Cryptocarya. Bloemdekslippen gelijk.

2. CvAXODAPHNE. buitenste bloemdekslippen veel korter dan de

binnenste.

2. Hehnknoppen 2'hokkig ; vrucht naakt.

a. Meeldraden van den eersten, tweeden en derden

krans volkomen.

3. Beilsciimiedïa. Staminodiën eivormig of hartvormig. Steel on-

der de vrucht niet gezwollen.

) In het Latijn gemniae perulatae.
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. Dehaasu. Staminodiën ontbrekend. Steel onder de vrucht
sterk gezwollen.

b. Meeldraden van den eersten en tweeden krans vol-

komen.

5. MiCROPORA. Staminodiën zeer kort tegenover de meeldraden.
Vrucht onbekend.

c. Meeldraden van den derden krans alleen volkomen.

6. Endiandra. Staminodiën ontbrekend of 3, zeer klein of ver-
vangen door een vleezigen ring. Steel onder de vrucht niet
gezwollen.

3. Helmknoppen i-hokkig ; vrucht naakt of door de
vergroote bloemdekbnis omgeven, doch met vrijen
top.

a, Meeldraden van den eersten^ tweeden en derden
krans volkomen,

t Bloemdek onder de vrucht (jcheel afvallend.

7. Persea. Bloemdek vilta*:litig. Vrucht oinaekeerd eivormig,
groot. (Uit Amerika ingevoerd.)

8. Alseodapjine. Bloemdek kaal. Vrucht kogelvormig of lang-
werpig, klem of van middelbare grootte. (Inheemsch.)

1 1 Jifoemdek onder de vrucht cjeheel of gedeeltelijk
blij vend.

9. CiNNAMOMUM. Bloemdek met onder de vrucht geheel of ge-
deeltelijk afvallende lobben en blijvende basis (lobben zelden
geheel blijvend). Bladeren meestal driedubbeluervig.

10. Machilus. Bloemdek net onder de vrucht neergeslagen blij-
vende lobben. Bladeren vinnervig.

11. Phoeee. Bloemdek met onder de vrucht opgerichte, blijvende
lobben. Bladeren vinnervig.

b. Meeldraden van den derden krans alleen volkomen.
12. EisiDEROXYLON. Bloemdek onder de vrucht geheel afvallend.

bo^'ïè'nt'tlJ!;
''***««««• Heesters of boomen. Eierstok en vrucht

hoklr m^"- - meeldraden met naar binnen openende helm-

SdVhlfH '"'''''% ^'''^/'^"S^"' ™««^tal bestaande uit gesteelde of

'
n omi^en 'w •'^f™"'^

'^'^ ^"°"' ^^^ «"-^"-^ ^^" schutbladen

met dSa'^if h^'m"
''.""^"''' ^^''^ ^ros.sen, schermen of kluwensmet dakpanswijze dekkende schutbladen ').

AmLik?',^oor'" """ '*"''"' P'^'^vormige bloeiwijzen, komen in
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1. Schutbladen dakpanswijre dekkend.

13. AcTïNOüAPHNE. Helmknoppen met 4 hokjes. Volkomen meel-

draden 9. Staminodiën bij de vrouwelijke bloem ontbrekend.

Bloomen tweehuizig.

2. Schutbladen- in kransen^ oniwindsels vormend.

14. LiTSEA, Helmknoppen met 4 hokjes. Volkomen meeidraden

bij de drietallige bloem 9, 10 of oo , bij de tweetallige bloem

6. Bloemen tweehuizig. Omwindsel met 4—6, zelden x> of

2 bloemen.

14. Iteadaphne. Helmknoppen met 2 hokjes. Volkomen meeidra-

den 6, zelden 7—9. Bloemen meestal éénslachtig. Omwindsel

met eene enkele bloem.

15. LiNDERA. Helmknoppen met 2 hokjes. Volkomen meeidra-

den 9. Bloemen tweehuizig. Omwindsel met 4—6, zelden

oc bloemen.

Tribus HL Cassytheae. Parasitische kruiden met bladlooze,

windende stengels. Eierstok en vrucht bovenstandig. Alle meeidraden

naar binnen gekeerd. Helmknoppen met 4 hokjes. Rloemen tweehui-

zig, in aren, hoofdjes of trossen.

16. Cassytha. Kenmerken als van de Tribus.

Tribus IV. Hernandieae* Boomen. Eierstok onderstandig.

Helmknoppen met 2 naar binnen of zijdelings openende helmhokjes.

Bloemen eenhnizig, in tot pluimen vereenigde, door een omwindsel

omgeven bijschermen, waarvan de zijbloemen mannelijk en naakt

zijn, de middenbloem vrouwelijk en aan de basis omgeven is door

een omwindseltje, dat na den bloei vergroot de vrucht insluit.

17. Hernandia. Kenmerken als van de Tribus.

Wij hebben de omg-enzing en verdeeling der familie gevolgd,

welke men vindt in Bentham et Hooker's Genera Plantanim^ doch

moeten er op wijzen dat de inzichten hieromtrent bij de verschil-

lende auteurs zeer uiteenloopen. Tot de Lauraceae worden door Bail-

LON ook de Illigereae en Gyrocarpeae gebracht, welke in de Genera

Plantarum onder de Coynbretaceae eene plaats vinden, door anderen

ook de Menispermaceae en Hamamelidaceae, Daarentegen wordt bij

vele schrijvers de Tribus der Hernandieae en bij sommigen ook de

Tribus der Cassijtheae buiten de familie gesloten. De Hertmndieae,

het eerst als eene familie door Blüme voorgesteld, zijn bij latere

auteurs, o. a. in Miquel's Flora als eene onderfamilie der Thyme-

laeaceae behandeld en komen in vele nieuwere werken als een afzon-

derlijke familie voor, o. a. in Natnrl P/ïanzenfamil, Avaar de beide

geslachten llligera en Gyrocarpus er in zijn opgenomen. Waar zij

bij de Lanraceae worden gerekend, worden zij vaak als een onder-

familie van deze opgevat. Ook de Cassxjlheae vindt men nu eens

als afzonderlijke familie, dan weder als een onderfamilie der Laura-

ceae. Het laatste o. a. in Mez^ bewerking der Amerikaansche Lan-
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raceae [Jahrh. Bot. Gart. BerL V.) Daarentegen worden zij in

EXGLER Natürl, Pflanzenfam, met de beide eerste tribus versmolten.

In dat werk wordt de familie, waaruit zooals boven gezegd is, de

Hernandieae zijn buitengesloten, verdeeld naar liet volgende stelsel,

waardoor de geslachten gemakkelijker te overzien zijn dan in dat van
Bentham en Hooker.

A. Helmknoppen 4-hokkig I. Pehsoideae.

a. Meeldraden van den derden krans meestal naar buiten ge-

keerd.

«af. Vruchtbare meeldraden 9. 1. Cinnamomeae.

(9. Ginnamomumj 7. Persea, 10. Machilus,
8. Alseodaphne^ 10. Phoebe.)

^. Vruchtbare meeldraden 3- % Eusidkroxyleae.

(12. Eusideroxylon.)

b. Meeldraden van alle kransen naar binnen gekeerd.

3. LiTSEEAE.

(14. Litsea^ 13. Actinodaphne.)

B. Helmknoppen 2-hpkkig. II. Lauuoideaf..

a. Rebladerde heesters of boomen.

«. Meeldraden van den derden krans naar buiten gekeeid.

I. De twee of drie buitenste meeidradenkransen vruchtbaar.
1. As onder de vrucht soms verdikt, doch niet beker-

^'«•^w^^g- 1. Apollonieae.

(3. BeAhchmiedia^ 4. Dehaasla, 5. Micropora.)

2. As bekervormig de vrucht omgevend.
2. CryptocaRYEAE.

(1. Cryptocarya, 2. Cyanodaphne.)

n. Alleen de derde rneeldradenkrans vruchtbaar.

3. ACRÜDICMEAE.

(6. Endiandra)
p. Meeldraden van alle kransen naar binnen gekeerd

4. Laureae.

(15. Lindera, 16. Iteadaphne.)

h. Bladlooze slingerende woekerplanten. 5. Cassytiïeak.

(17. Cassylha.)

i. CRYPTOCARYA R. Br,

Bloemen tweeslachtig. Bloemdekbuis tol- of eivormig,
na den bloei aan den top samengetrokken; zoom met
b nagenoeg gelijke slippen. Volkomen meeldraden 9, die
van den eeraten en den tweeden krans zonder klieren
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en met naar binnen gerichte, 2-hokkige helmknoppen,
die van den derden krans dikwijls aan de basis met eene
nagenoeg zittende klier en met naar buiten gekeerde,

tweehokkige helmknoppen, die van den vierden krans
vervangen door eivormige, kort gesteelde of aan de basis

vernauwde staminodiën. Eierstok op den bodem van het

bloemdek zittend, binnen de buis besloten; stijl kort

daarboven uitstekend, met stompen of schijfvormigen

stempel. Vrucht besloten binnen het vergroote, verharde
of dunvleezige of steenvruchtachtige, kogelvormige of

langwerpige bloemdek, met gesloten monding en afval-

lenden of zelden lang blijvendeu zoom; vruchtwand
vliezig of verhard, met de bloemdekbuis vergroeid of

dikwijls vrij en gemakkelijk te verwijderen. Zaadhuid
vliezig, dikwijls nagenoeg niet van den vruchtwand te

onderscheiden.

Boomen of heesters, met afwisselende of verspreide,

zelden nagenoeg tegenoverstaande, lederachtige, vinner-
vige of driedubbelnervige bladeren. Bloemen klein, in

okselstandige of nagenoeg eindelingsche, gesteelde pluimen.

Aantal soorten omstreeks 40, in tropisch Azië, Australië en
Afrika, in Amerika ook in de niet tropische gewesten.

2. OYANODAPHNE BL

Bloemen tweeslachtig, Bloemdekbuis klokvormig; zoom
niet 6 segmenten, waarvan de 3 buitenste veel kleiner

dan de binnenste. Volkomen meeldraden 9, die van den
eersten en den tweeden krans zonder klieren, en met
naar binnen gerichte, 2-hokkige helmknoppen, die van
den derden krans aan de basis aan weerszijden met een

nagenoeg zittende klier en met naar buiten opensprin-

gende, tweehokkige helmknoppen; staminodiën van den

vierden krans klein, eivormig. Eierstok op de basis van
het bloemdek nagenoeg zittend, in de buis besloten, met
een kort daarboven uitstekenden stijl. Vrucht in de

besvormige, door den blyvenden zoom gekroonde bloem-

dekbuis besloten.

Boomen. Bladeren verspreid, dicht opeengedrongen
aan de jonge korte takken. Bladknoppen met weinige
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schubben. Bloemen talrijk, klein, in gesteelde pluimen

aan de basis der jonge loten.

Aantal soorten "2, in den Maleischen Archipel tehuis behoorenil.

3. BEILSOHMIEDIA Nees.

Bloemen tweeslachtig. Bloemdek met korte buis en 6

nagenoeg gelijke segmenten. Volkomen meeldraden 9, die

van den eersten en tweeden krans zonder klieren, en

naar binnen gerichte, 2-hokkige belmknoppen, die van
den derden krans met naar buiten gerichte tweehokkige
helmknoppen, en aan weerszijden van de basis met dik-

wijls gesteelde klieren^ die soms tusschen de helmdraden
van den tweeden en derden krans op onregelmatige
wijze verspreid zijn; staminodiën van den vierden krans
ei- of hartvormig, kort gesteeld. Eierstok zittend, niet

in het bloemdek weggedoken, in een stijl vernauwd.
Bes langwerpig, ei- of kegelvormig, op een niet of wei-
nig verdikten steel gezeten, aan de basis naakt, door
het afvallen van het geheele bloemdek.
Boomen of heesters. Bladeren verspreid, dikwijls bijua

tegenovergesteld, lederachtig, vinnervig. Bloemen klein,

in okselstandige, nu eens dichte, op bundels gelijkende
en zittende, dan weder losse en gesteelde pluimen, die

bg sommige soorten in den knoptoestand door spoedig
afvallende, dakpanswijze dekkende schubben zijn bedekt.

Aantal soorten omstreeks 20, in de tropische gewesten der beide
halfronden.

4. DEHAASIA BI.

Bloemen tweeslachtig. Bloemdek met zeer korte buis
en een zoom met 6 slippen, waarvan de 3 buitenste het
kleinst zijn. Volkomen meeldraden 9, die van den eersten
en tweeden krans zonder klieren en met naar binnen
gerichte, tweehokkige helmknoppen, die van den derden
krana aan weerszijden van de basis met een nagenoeg
zittende kher en met naar binnen gerichte, tweehokkige
iielmknoppen

; staminodiën ontbrekend of zelden aanwe-
zig, doch mterst klein. Eierstok zittend, niet in het
Dioemdek weggedoken, in een korten stijl vernauwd.
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Bes langwerpig, door een sterk verdikten, vleezigen,

gekleurden steel gedragen ; het geheele bloemdek af-

vallend.

Boomen met afwisselende, vinnervige, lederachtige

bladeren en kleine bloemen in okselstandige, meestal

langgesteelde pluimen.

Aantal soorten omstreeks 13, in den Maleisi;hen Archipel tehuis
behoorend.

5. MICROPORA Hook. f.

Bloemen tweeslachtig. Bloemdek zeer kort, met cirkel-

vormige lobben. Meeldraden 6, buiten de bloem uitste-

kend, zonder klieren ; helmknoppen dik, zittend, min of
meer vierkant, tweehokkig, viltachtig behaard ; helmhokjes
met kleine poriën openend. Staminodiën zeer kort, dik,

viltachtig behaard, een tegenover elk der meeldraden ge-

plaatst. Eierstok eivormig, zittend, volkomen glad, in een
uiterst korten stijl vernauwd; stempel klein.

Boom, met dunne takken. Bladeren elliptisch lang-

werpig, spits, netvormig geaderd. Bloemen klein, kegel-

vormig, in dunne, okselstandige, weinigbloemige trossen

of pluimen.

Eéne soort, M. Curüsii Hook. f. in Penaiig.

6. BNDIANDRA R. Br.

Bloemen tweeslachtig. Bloemdek met klokvormige of

zeer korte of bijna zonder buis, met 6 segmenten, die

nagenoeg gelijk of waarvan de buitenste het grootst zijn.

Volkomen meeldraden 3, die van den derden krans elk

al of niet met twee klieren aan weerszijden van de
basis en met vrij dikke, zittende helmknoppen, die in

bet midden of den top twee naar buiten gerichte helm-

hokjes dragen ; een vleezige ring soms op de plaats der

meeldraden van den eersten en tweeden krans; stami-

nodiën ontbrekend of zelden die van den vierden krans

aanwezig, doch zeer klein. Eierstok zittend, spits, met
een kleinen, zittenden stempel of in een korten stijl

samengetrokken. Bes langwerpig of min of meer kogel-

vormig, op den niet of weinig verdikten vruchtsteel zit-
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tend, met een afvallend of zelden sclnjfvormig of onver-
anderd meer of minder lang blijvend bloemdek.
Boomen met afwisselende vinnervige en fijn netvormig

geaderde bladeren. Bloemen klein, in okselstandige of
aan de basis der jonge loten zich ontwikkelende, ge-
steelde, njkbloemige of tot een bijscherm verminderde
pluimen.

Aantal soorten omstreeks 15, in tropisch Azië en Australië
üie vanden Maleischen Archipel behooren allen tot Blüme's ge-
slacht Dictyodaphne, dat door Meissner in D C. Prod. van En-
aiandra gescheiden werd gehouden wegens het geheel afvallende
en het ontbreken der stamhiodiën.

7. PERSEA Gaertn.

Bloemen tweeslachtig. Bloemdek vil tachtig met korte
buis en 6 segmenten, die gelijk zijn of de drie buitenste
kleiner. Volkomen meeldraden, gewoonlijk 9, die van den
eersten en den tweeden krans zonder klieren en met
naar binnen gerichte, 4.hokkige helmknoppen; die van
üen derden krans elk aan weerskanten van den helm-S f . f^°^^^°''^^ zittende klier en naar buiten
gerichte 4-hokkige helmknoppen ; staminodiën van den
vierden krans hart- of pijlvormig, kort of lang gesteeld,
soms in volkomen meeldraden ontwikkeld Eierstok
zettend; m een stijl uitloopend; stempel schijfvormig.

nf^lT^?
of heesters met verspreide vinnervige of min

nenT% '^t^ïu^^'^'^'^^b^^^^^^V bladeren. Bladknop-

uLT^^'
schubben. Bloemen in gesteelde min of meer

tiulvormige pluimen.

P tmS's/r' r" "T'T^' ^°' '" tropisch Amerika. Ééne soort.

lanS: rS gedkt'^-' w? l'T' '''"^r
^™'^^*' ^'"^^^ '^ ^''''-

in FloranfnlriT-,^'^^ \^(^^h&n op het voorbeeld van HookeR

daphneVL dn p " ^^ geslachten Phoebe Naes en AlseO-

scheiden SJ n
^'^''"*" ">«* ^e'««« vereenigd hiervan afge-

van Persea IT^hi*/
'" ,^^«'«'-''c''e Pflanzcnfamil. wordt Phoebe

eenigd *ekt^pn r g^^ouden, doch Alseodaphne er mede ver-

-dfr tft gSLirlor^dfv^S. ^^" '' ^-*'« Nolkapnoele. d.e
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8. ALSBODAPHNE Nees.

Bloemen tweeslachtig. Bloemdek met korte buis; slip-

pen nagenoeg gelijk of de drie buitenste het kleinst.

Volkomen meeidraden 9, die van den eersten en den
tweeden krans zonder klieren en naar binnen gerichte

4-hokkige helmknoppen, die van den derden krans aan
weerszijden van de basis met een min of meer zittende

klier en naar buiten gerichte 4-hokkige helmknoppen

;

staminodiën van den vierden krans hart- of pijlvormig.

Eierstok zittend, in een stijl versmald; stempel schijf-

vormig. Bes kegelvormig of langwerpig of ellipsoidvor-

mig, gezeten op den afgeknotten top van den langen of

korten, soms sterk gezwollen en vleezigen vruchisteel,

waarvan het bloemdek in zijn geheel is afgevallen, of

ten minste niet na den bloei is vergroot.

A-ltijd groene boomen met meestal in kransen aan de

toppen der takken staande; vinnervige vaak omgekeerd
eivormige bladeren. Bloemen min of meer in schermen
op de takken van okselstandige of nagenoeg eindelingsche

pluimen.

Aantal soorten omstreeks 15, in tropisch Azië. Evenals Phoebe
Nees werd dit geslacht door Bentham tot Persea gebracht, doch

door HoOKER er weder van afgescheiden.

In het geslacht Alseodaphne^ zooals het dus door Hooker was

samengesteld, kan men twee secties onderscheiden : 4. Eu-Alseo-

daphne, waar de bloemdeksegmenten nagenoeg gelijk zijn of de

buitenste iets smaller dan de binnenste. 2. Nothaphoebe, waar
de buitenste segmenten veel kleiner zijn dan de binnenste. De
laatste sectie, reeds een geslacht bij Blume, wordt door Pax in

Natürl Pflanzenfamü, weder als geslacht hersteld, terwijl de eerste

daarentegen door genoemden schrijver weder tot een sectie van

Persea wordt teruggebracht.

9. CINNAMOMUM BI,

Bloemen tweeslachtig of door mislukking gemengd-

slachtig. Bloemdekbui3 kort; segmenten nagenoeg gelijk.

Volkomen meeidraden 9, of door mislukking minder, die

van den eersten en den tweeden krans zonder klieren

en met naar binnen gerichte 4-hokkige helmknoppen,

die van den derden krans aan weerszijden met een zit-

tende of gesteelde klier en naar buiten gerichte, 4- of
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zelden 2-hokkige helmknoppen; staminodiën van den
vierden krans hart- of pijlvormig en kort gesteeld. Eier-
stok zittend, niet in den vruchtsteel weggedoken ; in een
stijl versmald

; stempel schijfvormig of onduidelijk 3-lob-
big. Besvrucht gezeten op de plat uitgespreide, vergroote,
afgeknotte of 6-lobbige bloem dekbuis, waarvan de seg-
menten van af de basis of van aï het midden zijn afge-
vallen, zelden gebleven zijn.

Boomen of heesters, meestal met aromatischen bast.
Kladereu lederachtig, tegenovergesteld of hier en daar
atwisselend, driedubbelnervig, zelden vinnervig. Bloemen
meestal m okselstandige of eindelingsche pluimen of zijde
lings aan de basis der jonge loten staande, vrouwelijke
bloemen, soms grooter dan de mannelijke en met vermin-
derd aantal der bloemdeelen.

Aantal soorten door verschillende auteurs zeer verschillend op-
gegeven, van loO tot 50, en volgens Bentham misschien wel tot

TnHiför
^*^ ^''^'"ge"- Evenwel geelt Hooker alleen voor Engelschinme 2b op, terwijl het geslacht, dat in geheel tropisch en Oost

,tn M.", .^T f
^oor-tornt, zijn grootste ontwikkeling heeft in

en ivialeischen Archipel, waar ongeveer hetzelfde aantal soorten

1 M«l»Zf '"'"• *^"" ^"«''^'^«'t ^'et geslacht in de secties:

schuhSn hl??':
"^'"' ^^ *'"°PP'^» "^'^''t of met uiterst kleine

dr PdMhh..
"^"' ^'"^y' ^'^ ^^^'^«''«i tegenovergesteld en meestal

dr.ed,ü,belnerv,g zijn. 2. Camphora, waar de knoppen besloten

kende ..h';L'''*'''°'''"'S«' ^'°"'^' zijdeachtige dakpanswijze dek-
itende schubben en waar de bladeren afwisselend en yinnerig zijn.

10. MAGHILUS Nees.

onf^^T^?
tweeslachtig. Bloemdekbuis kort of bijna

P«n w • • '
segmenten nagenoeg gelijk of de buitenste

een weinig minder. Volkomen meeldraden 9, die van

UnJTiA ^^ ^^^^'ïen krans zonder klieren, met zeer

hdmlnn 1-° '° "^^'' bi^"^^ gerichte, 4-hokkige
elmknoppen die van den derden krans aan Weerskanten

Thn\XT ^If'
^'^^ ^^'^' ^^ "i^t °aar buiten gerichte,

kran» h .

helmknoppen
; staminodiën van den vierden

stHrv..f rr'^'
^''^ gesteeld. Eierstok zittend, in een

Se o Tli ' f""P'^ ^^^^° *^^ schijfvormig. Kogelvor-

nièf verdltf 'f^f^^^-P^^^ ^es, op een niet of naienoeg

vrnlh?'?iV'" '^'f^
g^^eten, met blijvende, onder de

omlaag
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Boomeii. Bladeren afwisselend, vinnervig. Bladknoppen
dikwijls dakpanswijze dekkend beschubd. Bloemen klein
of groot, kaal of viltachtig, in dichte nagenoeg zittende
of losse, langgesteelde, okselstandige pluimen.

Aantal soorten omstreeks 15, in tropisch en Oost-A zië en
Polynesië.

11. PHOEBE Nees.

Bloemen tweeslachtig of gemengdslachtig. Bloemdek-
buis kort; segmenten nagenoeg gelijk, volkomen xneel-

draden 9, die van den eersten en tweeden krans zonder
klieren en met naar binnen gerichtej 4-hokkige helm-
knoppen, die van den derden krans aan weerszijden van
de basis met een klier en met naar buiten gerichte,

4-nokkige helraknoppen; staminodiën van den vierden
krans hart- of pijlvormig. Eierstok met draadvormigen
stijl en achijfvormigen stempel. Vrucht ellipsoid of lang-
werpigj aan de basis omgeven door de opgerichte en
vergroote bloemdekslippen en gezeten op den min of meer
verdikten vruchtsteel.

Booraen of heesters, met afwisselende of min of meer
in dicht bijeenstaande kransen geplaatste, vinnervige
bladeren. Bladknoppen klein, bladachtig met weinige
schubben. Bloemen klein, in okselstandige of eindeling-
ache pluimen.

Aantal soorten omstreeks 26, iu Zuid-Azië. Het geslacht werd
<ioor Bentham en Hooker met Persea vereenigd, door Hooker er

echter weder van afgescheiden, omdat bij alie soorten het bloem-
dek om de vrucht op dezelfde wijze overblijft. Het komt ons voor

dat er voor dio scheiding alle grond bestaat omdat ook het voor-

naamste verschil met Cinnamomum in hetzelfde kenmerk is gele-

gen. Wij volgen voor de beschrijving van het geslacht de opvat-
ting in Hooker\s F/ora of British /ndïa en noemden dus de bladeren

vinnervig, de bloemdekslippen onder de vrucht opgericht. Dit geldt

slechts voor de Aziatische en Polynesische soorten, Meissner's
sectie Perseoideae. Bij de Amerikaansciie soorten van het ge-

slacht, Meissner's sectie Cinnamoideae, zijn <ie bladeren min of

ïïieer driedubbelnervig en de bloemdekslippen onder de vrucht

uitgespreid.

12. EUSIDEROXYLON. Tey^m. et Binn,

Bloemen tweeslachtig. Bloemdekbuis kort; segmenten
nagenoeg gelijk. Volkomen meeldraden 3, die van den
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derden krans, zonder klieren, zuilvormig, met afgeknotte,
in den helmdraad overgaande, vierhokkige helmknoppen,
waarvan twee hokjes naar binnen en 2 naar buiten zijn

gericht, Staminodiën van den eersten en den tweeden
krans schubvormig, ei- of cirkelvormig, korter dan de
bloemdekslippen, die van den vierden krans smal, korter
dan de meeldraden. Eierstok eivormig, min of meer in

de bloemdekbuis besloten, in een stijl versmald. Vrucht
eivormig, groot, houtachtig, op den weinig verdikten
vruchtsteel gezeten, waarvan het bloemdek is afgevallen.
Hooge boom, met nard hout. Bladeren afwisselend,

lederachtig, vinnervig. Bloemen klein, viltachtig behaard,
met vrij lange bloemstelen aan okselstandige, bijna van
af de basis vertakte pluimen.

Eéne soort, Eu. Zwageri Teysm. et Binn,, in Borneo, door
Meissner ook beschreven als een nieuw ffeslacht Bihania (B. bor-
nee7isis Meissn.)

13. ACTINODAPHNE Nees.

Bloemen tweehuizig. Bloemdekbuis kort; slippen nage-
noeg gelijk. Volkomen meeldraden bij de mannelijke
b oem en meestal ook de staminodiën bij de vrouwelijke
bloem ten getale van 9; die van den eersten en den
derden krans zonder klieren, die van den derden krans
aan weerskanten van de basis met een gestoelde klier;
üelmdraden smal; helmknoppen naar binnen gericht,
^-bokkig. Eierstok niet in den top van den bloemsteel
weggedoken bij de mannelijke bloemen klein, zonder•^pt,---—" uy ue mannelijke bloemen klein, zonder
eitje ot ontbrekend, bij de vrouwelijke bloem in een stijl

verdund, met verbreeden stempel. Vrucht gezeten op de

ronfbtemlkbul!' "^*^^^P^^^^^' P^^^*-' schijfvormige of

Boomen of heesters. Bladeren verspreid, min of meer
tegenovergesteld en, om de toppen der takken opeenge-
arongen, nagenoeg kransen vormend, lederachtig ofdrie-
dubbelnervig vinnervig. Bloemen klein in okselstan-

wfl -,'Hi T^^^ '^**^"^e of gesteelde, door dakpans-

kW ^^^¥°*^^ schutbladen omgeven schermen of
Kluwens, die soms tot trossen of tuilen zijn verbonden.
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Vrucht gezeten op de meestal vergroote platte of holle

bloemdekbuis.

Aantal soorten omstreeks 50, in tropisch en Oost-Azië. Het

geslacht wordt verdeeld in 3 secties: 1. Jozosthe Nees. Vrucht-

dragend bloemdek plat. Bladeren vinnervig. Bloemen in kluwens.

2. Eii-Actinodaphne Meissn, Vruchtdragend bloemdek napvormig,

afgeknot. Bladeren vinnervig. Bloemen in kluwens, scliermen,

trossen of tuilen, 3. Notholitsea. Vruchtdragend bloemdek nap-

vormig. Bladeren min of meer driedubbelnervig. Bloemen in klu-

wens, zelden in trossen. Het meerendeel der soorten van den Ma-

leischen Archipel behoort tot de tweede sectie, geen enkele tot de

eerste, slechts ééne twijfelachtige tot de derde.

14. LITSEA. Lam,

Bloemen twechuizig. Bloemdekbuis ei- of klokvormig

of zeer kort; segmenten 5 of 4 of door mislukking min-

der, nagenoeg gelijk, soms zeer klein. Volkomen meel-

draden bij de mannelijke bloem en staminodiën bii de

vrouwelijke 9 of 12 of bij uitzondering meer dan 12 of

bij de tweetallige bloem 6 en soms door mislukking

minder; die van den eersten en den tweeden krans

meestal zonder klieren, die van den derden en, als deze

voorkomt van den vierden, zelden ook die van den twee-

den, aan weerskanten met een vaak gesteelde klier;

kelmdraden meestal smal; helmknoppen bij alle met 4

lielmhokjes en naar binnen gericht; zelden de beide

onderste helmhokjes bij die van den derden krans zijde-

lingsch. Eierstok in de bloemdekbuis besloten of er

boven uitstekend, bij de mannelijke bloemen ontbrekend

of zonder eitje en klein, hoogst zelden met een volkomen

eitje, bij de vrouwelijke bloem in een korten of langen

stijl versmald en met een meestal verbreeden, onregel-

matig gelobden stempel. Bes op het kleine, niet ver-

groote of vergroote en nap- of schijfvormige bloemdek

gezeten.

Boomen, zelden heesters. Bladeren afwisselend of zel-

den min of meer tegenovergesteld, vinnervig of drie-

dubbelnervig, lederachtig en overblijvend of zelden dunner

en afvallend; bladknoppen naakt of met dakpanswijze

dekkende schubben. Bloemen klein, ten getale van 4

of 6, zelden meer of minder, in schermen of hoofdjes

die vóór den bloei ziin besloten in kogelvormige om-

9
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windsels, samengesteld uit 4 of 5, zelden 6 breede, holle

schubben, die elkander dicht omsluiten. Orawindsels
gesteeld of zittend, tot zittende of kortgesteelde bundels
of okselstandige of zijdelingsche trossen vereenigd,

Aa^ntal beschreven soorten meer dan 140, voornamelijk in tro-

pisch en Oost-Azië, doch ook in Nieuw Holland en Nieuw Cale-

donië voorkomende, eenige weinige soorten iu Noord-Amerika.
Men kan de volgende secties onderscheideji :" 1. i labraria BL (Eu-
Litsta Hook.f,) Bladeren blijvend afwisselend, vinnervig. Blocm-
deksegmenten zeer onvolkomen of ontbrekend, bloemdekbuis niet

of weinig vergroot onder de vrucht. Meeldraden vaak meer dan
12. 2. Tormingodaphne Bi. Bladeren afvallend, afwisselejid, vin-

nervig; eindknoppen gewoonlijk omhuld. Bloemdeksegmenten G;
bloemdekbuis niet om de vrucht vergroot. ^

3. Conodaphne BI.

Bladeren blijvend, afwisselend of tegenovergesteld, vinnervig.
Bloemdeksegmenten meestal 6, gelijk of nagenoeg gelijk ; bloemdek-
buis meestal niet of weinig onder de vrucht vergroot. 4. CylicO-
daphne Nees, Bladeren blijvend, afwisselend, zelden tegenoverge-
steld, vinnervig. Bloemdeksegmenten meestal 6 ; bloemdekbuis
meestal vergroot onder de vrucht en schijf- of napvormig. 5. Neo-
Lltsea. Benth. Bladeren blijvend, afwisselend, driedubbelnervig,
soms mm of meer in kransen. Schermen in zittende kluwens.
Bloemdeksegmenten meestal 4, afvallend; bloemdekbuis niet of
zelden onder de vrucht vergroot. Meeldraden meestal 6. De laatst-
genoemde sectie is het geslacht Tetradenia van Nees. HookeR
meei t dat er grond voor is dit geslacht weder te herstellen en
door Fax m NatürUcke Pflanzenfamil. wordt Tetradenia als een
afzonderlijk geslacht vermeld. Het komt ons niet onwaarschijnlijk
voor dat een nader onderzoek van het geslacht Litsea nog andere
wijzigmgen daarin tengevolge zou hebben, onder anderen verschilt
de sectie Cijltcodaphne belangrijk van de overige door den aard
van het bloemdek in den vruchttoestand, welk verschil in de
eerste tribus gewichtig genoeg is gerekend voor een geslachtsver-
scnn. Ook zijn vele soorten van het geslacht beschreven naar
onvolledig materiaal en de kenmerken der secties niet aan elke
soort geconstateerd. Daarentegen is de grens tusschen Actino-
aapnne en LHsea zeer onduidelijk en bepaalt het zich volgens
nooKERtot het voorkomen van dicht dakpanswijze dekkende schut-
omaen bij de eerste en van een uit 4—6 schutbladen gevormd
omwindsel bij de tweede.

15. ITBADAPHNE BL

Bloemen tweehuizig of gemengdslachtig. Bloeradekbuis
zeer kort; segmenten 6, nagenoeg gelijk of minder en
ongelijk. Volkomen meeldraden 6, of soms 7-9, die van
oen eersten krans zonder klieren, die van den tweeden en,
waar deze voorkomt, ook die van den derden aan weers-
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kanten van de basis met eene nagenoeg zittende klier

helmknoppen bij alle naar binnen gericht en met 2 helm
hokjes. Eierstok niet in den bloemsteel weggedoken
stijl kort; stempel weinig verbreed. Vrucht op de schijf-

vormige basis in het bloemdek gezeten.

Kleine boom, met verspreide, overblijvende, maar niet

sterk lederachtige, vinnervige bladeren. Bloemen elk

afzonderlijk in een omwindsel besloten; omwindsels zeer

klein, die der mannelijke bloem kort gestoeld, oksel-

standige trossen met schutbladen vormende, die der vrou-

welijke en tweeslachtige langer gestoeld, alleenstaand of

in bundels.
L

Eéne soort, S. confusa BL^ op Java en Sumatra.

IG. LINDBRA Thunb.

Bloemen tweehuizig. Bloemdekbuis zeer kort; segmen-
ten 6, meestal klein, bloembladachtig, nagenoeg gelyk,

zelden meer of minder. Meeldraden bij de mannelijke

bloera, staminodiën bij de vrouwelijke, meestal 9. zelden

meer of minder, die van den eersten en den tweeden
krans meestal zonder klieren, die van den derden en

zelden ook die van den tweeden aan. weerszijden aan of

boven de basis met een zittende of gesteelde klier;

helmdraden smal ; helmknoppen allen naar binnen ge-

richt en 2-hokkig; meeldraden of staminodiën van den

vierden krans ontbrekend. Eierstok niet in den bloem-

steel weggedoken, bij de mannelijke bloem ontbrekend,

klein, of zonder eitje, nu en dan, doch hoogst zelden,

met een volkomen ontwikkeld eitje, bij de vrouwelijke

bloem met korten of langoren stijl en verbreeden gaven

of min of meer gelobden stempel. Vrucht kogel- of

eivormig, gezeten op den naakten bladsteel of op de

weinig verbreede of schijfvormige, gave of 6-tandige

bloemdekbasis.

Booraen of heesters. Bladeren afwisselend of min of

meer tegenover gesteld, vinnervig of 3— 5-nervig,^ leder-

achtig of overblijvend of meestal dunner en éénjarig.

Bladknoppen naakt of met dakpanswijze dekkende schub-

ben. Bloemen zittend of de vrouwelijke gesteeld, ten

getale van 4—6, zelden meer, in een omwindsel gevormd
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uit 4, zelden 5 (zeer zelden 2) breede, holle elkander
dicht omsluitende schutbladen. Omwindsels kogelvormig
of zelden eivormig, zittend of gesteeld, in dichte bundels
of zelden in korte trossen.

Aantal soorten omstreeks 50, in tropiscli en Oost-Azië en Noord-
Amerika. Het geslacht Lindcra, zooals het hier op het voorbeeld
van Bentham en HooKER is omschreven, omvat een aantal geslach-
ten van vroegere auteurs waarvan er in Meiss er's bewerking der
familie in D C. Prodromus nog een viertal gehandhaafd werden.
Deze werden aldaar op de volgende wijze gekenschetst: 1. Daph-
nidium Nees, Meerdere bloemen in een beschnbden knop. Bloemdek
6—9-deelig, met ten slotte afvallende segmenten. Meeldraden 9,

zelden meer, die vau den derden krans met twee klieren aan de
basis. Bes, gezeten op de 6-lobbige of gave bloemdekbasis of op
den verdikten bloemsteel. Bladeren verspreid, drie- of meernervig
of vinnervig. 2. Polyadenia BL Bloemen in schermen, door een
omwindsel omgeven. Bloemdek 6-deelig, met afvallende lobben.
Meeldraden 6—9, alle aan de basis met klieren, Bes, gezeten op
de platte, gave bloemdekbasis. Bladeren verspreid, vinnervig.
3. Aperula BL Bloemen in schermen, door een omwindsel omge-
ven. Bloemdek 4—6-deelig, met afvallende lobben. Volkomen meel-
draden 6—9, die van den derden of soms ook die van den twee-
den krans met twee klieren aan de basis. Bes gezeten op de gave,
platte bloemdekbasis. Bladeren verspreid of min of n»eer tegen-
overgesteld, vinnervig, onverdeeld, overblijvend. Bladknoppen on-
volledig. 4. Lindera Thunh. Bloemen in schermen, door omwind-
sels omgeven. Bloemdek 6-deelig, met afvallende lobben. Volkomen
meeldraden 9, waarvan die vanden derden of soms ook die van den
tweeden krans met twee klieren aan de basis. Bes gezeten op de
platte, gave of 6-spletige bloemdekbasis. Bladeren verspreid, afval-
lend vmnervig of handnervig, soms 3-lobbig ; bladknoppen omhuld.
bENTHAM en HooKER verdeelden het geslacht in 6 secties, nl,

sectie 1. Benzoin : De soorten van Lindera volgens Meissner met
vinnervige bladeren. Sectie 2. Sassafrimorpha: De soorten van
Lindera volgens Meissner met driedubbelnervige bladeren. Sec-
tie d. Daphnidlum : De soorten van 2>ap/inïdmm volgens Meissner
rnet driedubbelnervige bladeren. Sectie 4. Cephalodaphne. De soor-
ten van Daphnidiura volgens Meissner met vinnervige blade-
ren.

^f^^^®
^- Polyadenia : De eenige soort, welke Meissner in

liet geslacht van dien naam had erkend. Sectie 6. Aperula : Het
geslacht van dien naam bij Meissner, met uitsluiting van de
sectie Iteadaphne, door Bentham als afzonderlijk geslacht erkend.

nn A l^^ ^ P"^"" ""f ^"^'^''^ ^«^^"^ wordt het geslacht ongeveer
op dezelfde wijze verdeeld, alleen wordt de sectie Cephalodaphne

V.» V /^f'^ Polyadenia vereenigd. Voor de lijst der soorten
van Nederlandsch Indië hebben wij%ns aan die verdeeling gehou-

nï;i..'^M"f^'''*'^'o^"
^"'= ^^^^- 1- Daphnidium, met driedubbel-

er.fttni r- ^'^^^' Polyadenia, met vinnervige bladeren
mtenue of nagenoeg zittende schermen, waarvan de 4-8
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schutbladen nu eens een omwindsel vormen, dan weder dakpans-
wijze dekkend zijn, terwijl er 9— 12 meeldraden zijn. Sect. 3.

Aperula, met vinnervige bladeren en langgesteelde schermen,
waarvan de 4 schutbladen een omwindsel vormen, terwijl er slechts

9 meeldraden zijn. Pax in Natiïrl, Pffanzenfamil. scheidt Polya-
denia BL^ doch zonder de Cephalodaphne, af als afzonderlijk ge-

slacht, wegens de aan weerszijden van elk der meeldraden bij de

mannelijke bloem voorkomende klieren, die bij Lindera ontbreken.
In de overige soorten echter onderscheidt hij drie ondergeslachten.

1. Benzoin, 2. Apertlla en 3. Daphnidium. Het laatste verdeelt

hij in 2 secties: 1. Eu-Daphnidium en 2. Cephalodaphne.

17. OASSYTHA L,

Bloemen tweeslachtig, soms dimorph. Bloemdek tol-

of eivormig, na den bloei aan den top samengetrokken;
segmenten 6, waarvan de drie buitenste veel kleiner dan
de binnenste. Volkomen meeldraden 9, die van den eer-

sten en van den tweeden krans zonder klieren met naar

binnen gerichte, tweehokkige helmknoppen of zelden die

van den tweeden krans tot smalle staminodiën vermin-
derd, die van den derden aan weerszijden van de basis

inet een nagenoeg zittende klier en naar buiten gerichte,

2-hokkige helmknoppen ; staminodiën van den vierden

krans nagenoeg zittend of gesteeld. Eierstok gedurende
den bloei ter nauwernood in de bloemdekbuis besloten,

doch weldra door de vergrooting van deze en de ver-

nauwing van de monding daarin geheel verborgen. Stem-
pel klein of knopvormig, nagenoeg zittend. Vrucht bin-

ïiön het sappig geworden vergroote bloemdek eng besloten,

vaak door den blijvenden zoom gekroond. Zaadhuid vlie-

zig; zaadlobben dicht tegen elkander aangedrukt en alleen

in de vroegste jeugd vrij, in rijpen toestand geheel ver-

smolten.

Parasitische kruiden met windende, draadvormige sten-

gels die door middel van in rijen staande zuigorganen

(Jimstorien) aan verschillende planten zijn vastgehecht;

bladeren door uiterst kleine schubben vervangen. Bloemen
klein, in aren, hoofdjes of trossen, zittend of gesteeld,

"iet een schubvormig schutblad en twee zeer kleine

schutblaadjes aan de basis.

Aantal soorten omstreeks 15, waarvan de meeste in Australië

te huis behooren, doch waarvan één in de tropische gewesten
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wijil verspreid is, één of twee in Zuid-Afrika voorkomen en een op

Ceylon en Porneo is gevonden en dus waarschijnlijk ook wel in

andere deeleii van den Maleischen Archipel zal voorkomen. Door

het uiterlijk verschilt het geslacht zoozeer van alle andere Lau-

raceae, dat men het als het type eener afzonderlijke familie heeft

beschouwd. Evenwel verschillen bloemen en vruchten niet van die

van een Cyanodaphne.

18. HERNANDIA L.

Bloemen eenhuizig. Bloemdeksegmenten kruidachtig,

bij de mannelijke bloem 6 of 8, bij de vrouwelijke 8 of

10, klepswijze aaneensluitend in twee rijen. Meeldraden
bij de mannelijke bloem, staminodiën bij de vrouwelijke

evenveel als de buitenste bloemdeksegmenten en tegen-

over deze; helmkuoppen 2-hokkig; helmhokjes zooals bij

de familie regel is in het helmbindsel weggedoken, lang-

werpig, zydelings of min of meer naar binnen gericht,

met zijdelings openbarstende of spoedig afvallende klep-

pen
; klieren aan de basis der meeldraden twee, een of

zelden in het geheel niet. Vrouwelijke bloem aan de

basis door een napvorraig of gelobd orawindseltje omge
ven. Eierstok onderstandig, vleezig; stijl kort en dik;

stempel verbreed, onregelmatig getand of gelobd. Vrucht
door het vergroote en schijnbaar opgeblazen, vaak ge-

kleurde, vleezige of dicht vliezige, bolvormige en aan
den top samengetrokken omwindseltje geheel omsloten.
Zaad kogelvormlg of eivormig; zaadhuid hard en dik;
kiem met dikke, gelobde, gerimpelde en min of meer
uitgevreten zaadlobben.

^
Boomen. Bladeren afwisselend, meestal groot, gaaf,

eivormig of schüdvormig, 3~7-nervig. Bloemen in losse

pluimen, wier uiterste takken eindigen in omwindsels,
die uit 4—5 schutbladen bestaan en elk eene door het

omwindseltje omgeven zittende vrouwelijke bloem en aan
weerakanten eene kort gesteelde mannelijke bloem dragen.

Aantal .soorten omstreeks 8, in de tropische gewesten der beide
halfronden wijd verspreid. Zooals reeds boven gezegd is, wijkt het
geslacht Hemandia in zoovele punten af van de overige Laivraceae,

^ A,t ^'^ "^'^ schrijvers als type eener afzonderlijke ffvmilie
worüt beschouwd, o.a. ook door Meissner in D C Prodromus en
aooi lAxm Engl. u. Praktl iVa^w/-;. Pflanzenfam. De laatste ver-
eenigi ze met de geslachten Gyuocarpus Jack. en Illigera BI,
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fiie door Bentham en ïïooker tot de ComhreJacene waren gerekend
en ook in ons werk aidaai* zijn beschreven. In Miquel's Flora

wei'd Hernandia als twijfelachtige onderfamilie bij de Thymelaeaceae
gebracht.

LAURACEAE VAN NEDERLANDSCH INDIË.

Tribus I Perseeae.
1. CïlYPTOCAÏiYA R. Br. .

Grlffilhiana Wight..— C. Infectoria Miq. — C. infectoria

Miq. var, caudata Meissn, (Maleische Archipel, Malakka.)

? var. acurninata l). — C. infectoria Miq. var. acumi-

nata Meissn, — CyUcodaphne infectoria BL (Borneo.)

impressa Miq. — C. infectoria Miq, var. opaca Meissn.

(Malakka, Suniatra.)

crassinervia Miq. (Sumatra.)
Zollingeriana Miq. — Cr. costala Zoll, (Java.)

reticulata BI. (Java, Borneo.)

diversifolia BL (Sumatra.)
rugulosa Hook. f. (Malakka.)
ferrea BI. (Java.)

var. laxiflora Meissn. (Java.)

var. oblongifolia Meissn. — C. ohlowjifolia BI, (Java.)

var Mentek Meissn. — C. Mentek BI. (Jaya.)

enervis Hook. f. (Malakka.)
acutiflora BI. (Java.)

lucida BI. (Borneo, Celebes.)

obliqua BL (Java, Borneo.)

caesia BL (Java.)

tomentosa BL (Java.)

costata BL (Java.)

var. angustata Meissn. (Java.)

lucidula Miq. (Java.)

laevigata BI. — Caryodaphne ïaevigata BL (Java.)

densiflora BL — Caryodaphne laevigata BI, (Java.)

Teysmanniana Miq. (Sumatra.)

Burckiana Warb. (Key Eiland.)

2. Cyanodaphne BL
tomentosa BL (Borneo, Celebes.)

glabra Miq. (Sumatra.)

3. Beilschmiedia Nees.

malaccensis Hook. f.
— Roxhunjhiana Nees var. malucccnsis

Hook. f. (Malakka.)
javanica Miq. Actinodaphne java7iica Miq. (Java.)

') Volgens HooKER in FL of Br. Ind. is het nog niet zeker of

deze plant wel tot de soort behoort.
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Madang^/. — Lattncs Madang BI. — Pohjadenia Madang
Nees — Ilaasia peduncularls Tcysm, — Ilaasia media
Zoll. (Java.)

uiidulata Miq. — Ilaasia undulata Tcijsnu ef Binn. (Java.)
caloneura Scheff\ (N. Guinea.)
lancifolia Miq, (Java.)

Maingayi Hook. ƒ. (Malakka.)
longipes Hook f. (Malakka.)

4. Dehaasia BL
elongata BL — Haasla elongata BI. (Sumatra.)
firma EL — Haasia firma BL (Maleische Arcliipel.)
microcarpa BL — Haasia microcarpa BL — Laurus incras-

satus Jack — Persea incrassata Nees. — Machllus in-

crassaHis Nees — Haasia incrassata Nees (Borneo, Su-
ïiiatra, Java, Malakka.)

media BL — Haasia media BL (Ambon.)
squan-osa Hassk. — Haasia sqiiarrosa Miq. (Java.)
cyrtopoda. —

• Haasia cyrtopoda Miq. (Sumatra.)
borneensis. — Haasia horneensis Meissn. (Borneo.)
spectabiUs. — Haasia spectahilis Miq, (Sumatra.)
caesia BL — Haasia caesia Mig. (Java.)
paradoxa BL — Haasia paradoxa Mig (Borneo.)
pauciflora BL ~ Haasia pauci(lora Miq. (Maleische Archipel.)
spathulata Miq. (Maleische Archipel.)
cuneata BL -^ Haasia cuneata Nees — Cryptocarya

cuneata BL — Endiandm"? Candolleana Meissn. —
Cyanodaphne cuneata BL — Alseodaphnc grandis Kurz

5. MiCRopORA Hook.
f,

Curtisii Hnok, /. (Penang.)

6. Endiandra B. Br,
Maingayi Hooi

f. (Malakka.)
rnbescens BL — Dictyodaphne ruhescens BL (Borneo.)
macrophylia. — Dictyodaphne macrophyUa BL (Java, Su-

matra.) -^ ^ ^ '

micrantha. — Dictyodaphne micrantha Meissn. (Java.)
sumatrana Miq. — Dictyodaphne sumatrana Meissn. (Su-

matra.)

cuneata Miq. ~ Dictyodaphne cuneata Meissn. (Sumatra.)
7. Pkrsea Pliim.

gratissima^ Gaertn.
f. (Uit tropisch Amerika ingevoerd.)

5. Alskodaphxe Nees.

Sect. I. Eu-Alseodaphne.

^"^

aava ?'
~ ^"^^^^"^ ^^celsa BL — Phoebe exceha Nees

bancana Miq, (Banka,)
polyneura Miq, (Poebe Pisan-.)
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? lucida Nees (Singapore.)
peduncularis Uook. f,

— Haasia peduncularis Nees
Machilus peduncularis Nees — Persen peihincu)aris.
Lauriis peduncularis WalL (Penang.)

(lecipiens llook.
f. (Singapore.)

Sect. II. Nothaphoebe.

panduriformis Hook. f, (Malakka.)
7 costalis Nees (Singapore.)
crassipes Hook, ƒ. (Malakka.)
umbelliüora Hook. f.

— Nothaphoebe umbeUiflora BI.
Ocofea umbelUfera BI. — Phoebe ? uutbelliflora Nees —
Euphoebe umbelliflora BI — Haasia nitida Meissn,
(Sumatra, Java, Borneo, Malakka.)

var. lanceolata. — Nothaphoebe umbelli/Iora BL var,

lanceolata BI, CSumatra.)
var. pyrifolia BI. — Nothaphoebe umbelliflora BL var,

pyrifolia BI, (Borneo.)
cuneata. — Nothaphoebe cnneata BL — Euphoebe cuncala
BL — Phoebe leiophylla Miq. (Rorneo, Celebes.)

var. maciocarpa. — NolhapJtoebe cuneata BL var.

macrocarpa Meissn. — Litsea ynacrocarpa BL
Tetranthera macrocarpa Nees (Java.)

chartacea. — Nothaphoebe chartacea BL — Euphoebe
chartacea BL — Phoebe chartacea Mig, (Java.)

? spathulata. — Nothaphoebe? spathxilata Meissn. — De-
haasia spathulata Miq, — Phoebe spathulata Miq. (Java.)

falcata. ^ Nothaphoebe falcata BL — Euphoebe falcata BL
(Sumatra.)

canescens. — Nothaphoebe canescens BL — Euphoebe ca-

nescens BL — Phoebe canescens Miq. (Sumatra.)
superba, — Nothaphoebe superba BL — Euphoebe superba
BL (Borneo, Ceiebes,)

macrophylla. — Nothaphoebe macrophylla BL — Euphoebe
macrophylla BL — Phoebe grandifolia Miq. (Maleische

Archipel.)

^' CiNNAMOMUM L.

Sect. I. Malabatrnm Meissn,

javanicum BL — Laurus Malabatrum Burm. — C. sul-

phuratum Miq. var, /3 Miq. (Java, Sumatra, Borneo.)

var. neglectum Meissn. — C, neglectum BL (Java.)

subcuneatum Miq. (Sumatra.)
rhynchophyllum Miq. — C. camphoratum BL var, minus

Miq, (Sumatra.)
camphoratum BI, — C. calophyllum Nees (Java, Sumatra,)

paraneuron Miq. (Sumatra.)
cuspidatum Miq. (Sumatra.)
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Cassia BI. — C, aromaficum Nees *). — Laiiriis Cinna-
momum Anclr. — Laurus Cassia Nees. — Persea Cassia
Spreng. (China, op Java en Batjan, waarschijnlijk ook
elders inden Maleischen Archipel gekweekt.)

Sintok BL (Java, Sumatra, Borneo.)
var. angustifolia Miq. ~ C. Pseudo-Sintok Miq, (Java.)

zeylanicum Breyn. (Ceylon, in alle tropische gewesten ge-
kweekt.)

var. commnne Nees — C. zeylanicum BL (Java 2) ).

var. inodorum Nees (Java.)
var. subcordatum Meissn, (Java, Molukken.)
var. cas<5ia Nees (Java, Penang.)

Culilawau BI. — Laurus Cttlilaban L. (Molukken, o. a.

Ambon.)
var. rubrum Meissn. (Molukken.)

Maruba Meissn. (Java, Sumatra ?)
Burmanni BL — C. dulce Nees — Laurus dulcis Roxb.
Laurus Burmanni Nees (Java, Sumatra.)

var. Chinense Meissn. — C. Chinense BL (Op Java, uit

China ingevoerd.)
var. subavene Mig. — C, subavenium Miq. (Sumatra.)
var. angustifolium Meissn, (Java.)
var. Kiamis Meissn. _ C. Kiamis Nees (Java.)
var. Rucrophelum Miq. (Java.)

glabrescens Miq. (Borneo.)
crassinervium Miq. (Borneo)
celebicum Miq. (Celebes.)
borneense Meissn. (Borneo)
politum Miq. 3) (Borneo.)
floribundum Miq. — C, borneense Miq. (Borneo.)
xanthoneuron BL (N. Guinea.)
macrophyllum Miq. (Batjan.)
vimineuin Nees (Penang.)
molUssimum HooK

f. (Penang.)
iners Reinw. — c. gracile Miq. — C, GrifÜthii Meissn.

(bumatra, Java, Penang, Malakka.)
var triplinerve Meissn. — C, iners BL — C niüdum
Nees (Java, Sunrjatra, Penang.)

var. trmerve Meissn, — C. eucahjptoides Nees
C. iners WighL — C. Culilaivan WighL — C.

C Ca,2 w'^'''''^
"^""^^^ ^^'^ "^^"^ ^'oor -^e soort verdedigd, omdat

^lE^enaf.
• ƒ'" "!'"^'/^ ^^^ ""^^^'^^'^ ^«*>^t^» 'ou zijn.

V4r HooKFR
'"

^''!f^
variëteiten ongetwijfeld alleen gekweekt.

heSen 7i.
''«''' ^^ ^^^ïeteiten niet duidelijk en moeilijk te

nerkennen. ,Zie over deze en de soorten van Miquel Flora L i-

alndl''*^*'"'
^''^''^'' ^^^''''' misschien niet verschillena van de voor-gaande.
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Capparn-coronde El. — C, Bantrolffi Bi. (Java,

Sumatra.)
var. subvenosum Meissn. — C. nitidimi BI. ? — C.

Beinwardti Miq, ? — C pseudo-Sinlük Miq. — C.

Malaba hruni BI. (lava.)

calyculatum Miq. (Sumatra.)
lampongum Miq. (Sumatra.)
nitidum BI, 1) — C. iners var. suhvenosum Meissn. p. p.

(Engelsch Indië en Maleische Archipel o. a. Java, Sumatra,

Borneo.)

dasyanthum Miq. (Sumatra.)
laxiflorum Meissn. (Java.)

cyrtopodum Miq. (Sumatra.)
subevenium Miq. (Sumatra.)
subtetrapterum Miq. — C. Malabathrum Miq. (Sumatra.)

Sect. 2. Camphora Meissn.

Camphora Nees (Uit China en Japan, vaak op Java ge-

kweekt.)

vaj'. glaucescens Meissn. — C. Camphora var. pro-

cera BI. — Camphora pseudo-sassafras Miq. p. p.

(Op Java gekweekt.)
var. cuneata BI. (Op Java gekweekt.)

sumatranum Meissn. — Camphora swinatrana Miq. (Su-

matra.)

inodorura Meissn. — Camphora inodora BI. (Maleische

Archipel.)

obscurum Meissn. (Sumatra.)

Parthenoxylon Meissn. — C, pseudo-sassafras Meissn. —
C. ? malaccense Meissn. — Camphora Parthenoxylon

Nees — Camphora pseudo-sassafras Miq. p. P. — Sassa-

fras Parthenoxylon Nees — Parthenoxylon porrecium

BI. — Parthenoxylon pseudo-sassafras BI. — Persea

pseudo-sassafras Zoll. — Laurus Parthenoxylon Jack.—

Laurus porrecta Boxb. — Phoebe latifolia Champ (Ma-

lakka, Java, Sumatra.)
var, pruinosum Meissn. — Parthenoxylon pruinoswn

BI. — Parthenoxylon porrectum BI, var. (Java.)

10. Machilus Nees

odoratissima Nees
var. glabrata BI. (Singapore.^

var, latifolia Miq. (Java.)

macrophyïla BI. (Java.)

rimosa BI, (Java.)

1) Volgens HooKER is het eene afzonderlijke soort. Meissneu

plaatste C. nitidum BL, afgebeeld in Bamphia met een aantal

andere twijfelachtige synoniemen onder de variëteiten van C. iners,

onder wier synoniemen ook C. eucalypfoides Nees behoort.
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II. Phoebe Nees

lanceoiata Nees
decliiiata Nees — Ph, lanceoiata Nees var. ligustrina

Melssn. — Laurus decllnata BI. — Phoebe ligiistrina
Xees — Laurns fvjustrina WalL — Ocotea dcdinata BI,
(Java, Singapore.)

sumatrana Miq. (Surnatra, Java, Singapore.)
cuspidata BI (Java.)
parvinora BL (Java.)
rigida Miq. (Sumatra.)
? obtusa BL (Java.)
opaca BI, — Ihoebe attenuata Miq. p, p, (Java.)
inultiflora BI. — Ph. attenuata Miq. p, p (Java.)
cuneata BI, — Ph. attenuata Nees p. p. — Pcrsea macro-

phijlla var. cuneata BL (Java.)
densifloia BI (Java.)
glaucescens Nees
luoens BL (Sumatra, Borneo.)
aialaceensis Meism. (Malakka

)

javanica Meissn. (Java.)
macropliylh BL — Persea macrophylla BL (Java.)

var. elliptica Miq^ — Persea elUpüca BL (Java.)
? incerta BL (Java.)
holosericea BL (Sumatra

)
nitida BL (Sumatra.)

12. EiisiDKHoxYLON Texjsm. et Binn.

Zwageri Teysm, et Binn. — Bihania borneensis Meissn.
(oorneo.)

Tribus II. I^itseeae.
"13. AcTiKODAPiJNE Nees

Sect. I. Eu-Actinodaphne.

borneensis Meissn,
sphaerocarpa iVees ^ Litsea sphaerocarpa BL (Java.)
moliis BL (Sumatra.)

r k ^

heterophylla BL (Sumatra.)
var. elliptica BL (Sumatra.)

Rumphii BL (Molukken

)

pauciflora BL (Borneo, Celebes.)
glomerata Nees ~ Laurus glomerata BL - LUsea glo-

merata BL (Java.)
var. caesia BL (Java, Sumatra.)

''^(Ja'va^^'^^^^''
^^' ~ ^^^^'«^^^'^^'« hypoglauca Miq-

rüfescens BL (Borneo.)
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pruinosa Nees — Laurus pruinosa Wall, (Singapore, Pe-
nang.)

procera Nees — Lifsea pruinosa BI. (Java, Molukken.)
scleroptera Mig. — A, concolor BI, (Maleische Archipel.)

hirsuta BL (Bonieo, Celebes.)

pubescens BL (Java, Sumatra.)
macrophera Miq. (Sumatra.)
furfuracea BI. (Maleische Archipel.) *

moluccana BL (Molukken.)
glabra BI. (Java.)

areolata BI, — Litsea angfistifoUtx BL (Java.)

quercina BL (Java.)

Sect. ± Notholitsea.

14. Litsea Lanu

Sect. 1. Glabraria BL (Eu Litsm ÏTooli, f.)

tomentosa BL *) Telrantheva veslïta Nees (Java.)

cuneata. — Tetranthera cnnenfa BL — Glabraria? ciineaïa

Miq. (Celebes.)

mollis. — Telranthera moUis BL — Glabraria mollis Miq.

(Java.)

sebifera Pers, — L. tetranthera Pers, — L. muUiflora

BI. — Telranthera laurifolia BL — Tomex tetrmthera

Wllld. — Tomex sebifera Willd, — Sebifera gliitinosa

Lour, — Laurus involucrata Koenig. (Geheel Zuid-Azië.)

var. glabraria Hook. f.
— L. glabraria Juss. — L,

geminata BL — L. platyphylla Pers. — Tetran-

thera geminata^ glabrai^ia^ platyphylla Nees — Te-

tranthera littoralis BL — Tetranthera laurifolia

varr. citrifolia, platyphylla, attenuala BL (Geheel

Zuid-Azië.)

? nitens. — Tetranthera ? nitens BL — Glabraria ? nitens

Miq, (Java.)

Sect. 2. Tomingodaphne BL

citrata BL — Tetranthera citrata Nees — TetraiUhern

polyantha Wall. — Tetranthera pohjaniha WalL var,

citrata Meissn, (Java, Sumatra.)

propinqua. — Tetranthera propinqtia BL (Sumatra.)

Sect. 3. Conodaphne BL

gemelliflora. — Tetranthera gemelliflora Mtq. (Sumatra.)

Pantjara. — Tetranthera Pantjara BL (Java, Sumatra.)

utilis. — Tetranthera utilis Meissn. (Borneo.)

*) Niet L. tomentosa ÏIeyne van Engelsch Indië uit Hooker's

^lora of Br. Ind. Ulcme's naam is ouder en dus geldig.
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areolata. — Tetranthera areolata Meïssn. — Tetmnlhem
amara var. areolata Miq. (N. Guinea.)

borneensis. — Tetranthera honieensls Meissn. (Horneo.)

xantophylla. — Tetranthera xantophylla BI. (Sumatra.)
virens. — Tetranthera virens Nees (Malakka, Penang.)
resinosa BL — Tetranthera resinosa Nees (Java.)

var. rotundata Bi, (Sumatra.)
Forstenü, — Tetranthera Forstenil BI, (Celebes.)
Rumphii. — Tetranthera Rumphii BL (Molukken)
intennedia. — Tetranthera intermedia BL — Tetranthera

Zollingariana Miq, (Java.)

insignis. — Tetranthera insignis BL (Sumatra, Java,

Borneo.)

chartacea Hnok. f. *) -^ Tetranthera chartacea Wall. t^Java,

Engelsch Indië.)

elliptica BI, — Tetranthera elUptlca Nees (Java.)
grandis Hook. f.

— Tetranthera grandis Wall — Poly-
adenia grandis Nees (Malakka, Penang. Singapore.)

var. javanica. — Tetranthera grandis var. javanica
Meissn, ~ Tetranthera muUiftora ZolL (Java.)

polyantha Juss. — Tetraidhera monopetala Boxb. (^Zuid-

Azië.)

var. minor. — Tetranthera monopetala var. minor BI.

(Java.)

var. glabriuscula. — Tetranthera monopetala var, gla-

briicscula BL (Java.)
var. alvifolia. — Tetranthera monopetala var, alvifoUa

BL (Java.)

amara BL — Tetranthera amara Kees — Tetranthera
capüulata Miq. (Java, Sumatra, Borneo, Malakka.)

var. glabrescens. — Tetranthera amara var. glabres-

cens Meissn, (.Maleische Archipel.)
var. ochracea. — Tetranthera amara var. ochracea
BL (Sumatra, Java, Borneo.)

var. puberuia. — Tetranthera amara var, puberzdn
Meissn, (Sumatra, Malakka.)

var. fusco-tomentosa. ~ Tetranthera amara var.

fusco-tomentosa Meissn. (Java, Sumatra, Borneo,

Penang.)
firma Hook. f, — Tetranthera firma BL (Celebes. Borneo.)
nigricans. — Tetranthera nigricans Meissn. (Borneo,)

) Volgens HooKKR behoort de plant van Engelsch Indië, waarvan
mannelijke exemplaren als Tetranthera chartacea WalL zijn verspreid,
tot de seetie Cxjlicodaphne, Meissner bracht de soort tot Cono-
aap/me, misschien op grond van het exemplaar door Zollingkh op
Java verzameld. Het zouden in dat geval twee verschillende soorten
Kunnen zijn en de Javaansche plant zou dan omgedoopt moeten
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flexuosa. — Tetranthera flexuosa BI. (Molukken.)
niappacea — Tetranthera niappacea BI. (Java, Sumatra.)
lancifolia Hooher f.

— Tetranthea ïancifoUa Roxb.
Tetranthera chrysanlha BI. (Erigelsch en Nederlandsch
[ndië.)

var. glaucophylla. — Tetranthera lancifolia var. glau-

cophylla Meissu, — Tetranthera chrysanlha var,

glaucophylla BI. (Java.)

var. pusilla. — Tetranthera lancifolia var. piisilla

Meissn. — Tetranthera pusilla BL (Maleische

Archipel.)

var. borneensis. — Tetranthera lancifolia var. horneenfiis

Meissn. (Borneo.)

pallida, — Tetranthera pallida BI. (Celebes.)

chrysophoena. — Tetranthera chrysophoena BL (Molukken.)
impressa. — Tetranthei^a irnpressa BL (Java.)

calonenra — Tetranthera caloneura Miq. (Java.)

varians. — Tetranthera varians BL (Celebes, Borneo, Su-
matra.)

var. gracilis. — Tetranthera varians var, gracilis BL
(Maleische Archipel.)

fulva. — Tetranthera fulva BL — T. oppositifoUa Miq.

(Java, Snmatra.)
var. rigida l). — Tetranthera fulva var, rigirla BL

(Java, Malakka.)
ambigua^). — Tetranthera ambigua BL (Molukken.)

riparia- — Tetranthera riparia BL (Molukken.)

brachystachya, — Tetranthera brachystachya BL (Java.)

Waitziana. — Tetranthera Waitziana BL (Java, Sumatra.)

lucida. — Tetranthera lucida Hassk. (Java.)

angulata BL — Tetranthera angulata Nees (Java )

bandongana. — Tetranthera handongana Miq. (Java, Su-

matra.)

gracillipes Hook, f. (Malakka.)
BI u mei Nees — Actinodaphne Bhimei Nees. — Lifsea

ferrugiea BI. — Cylicodaphne ferruginea Meissn.

sessiiiflora Uook, f. (Penang.)
bancana. — Tetranthera hancana Miq. (Banka)

obscura. — Tetranthera obscura BL (N. Guinea.)

? chrysopleura — Tetrantheral chrysopleura BL (Java.)

? cuspidata. — Tetranthera ? ciispidata BL (Java.)

? crassifolia. — Tetranthera! crassifolia BL (Borneo.)

? Mogol. — Tetranthera 1 Mogol BL (Java.)

? Brawas. — Tetrantheral Braivas BL (Sumatra.)

') Volgens [looKER behooren de door Meissner hiertoe gebrachte

exemplaren gedeeltelijk tot L, Blumei Nees.
^) Niet L. ambiqua Meissn. van Ceylon = Actinodaphne ambigua

Hook.
f,

^ ^
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Sect. ÏV. Cylicodaphne Hook. /. (Geslacht CyHcodnphne
Nees BI. (Meissn.)

tetrantliera Mirh, — L. sebifera BI. (non Pers.) — Cylico-
daphne sebifera BI. — Tetrantliera calophyUa Miq. —
Tetranthera Roxburghii Hassk. — Lepidadenia Wighti-
ana Nees — Dodecadenia robusta Zoll (Java.)

robusta BI. — Tetranthera robtista BI. — Lepidadenia
robusta Miq. (Java.)

Noronhae BI — Ctjlicodaphne Noronhiana BL — Lepida-
denia Noronhiana Miq. (Java, Sumatra.)

var. angulata. — Cylicodaphne Noi^onhiana var. angu-
lata Meissn. — Tetranthera rubra Miq. (Java, Su-
matra.)

rubra Bi. — Cylicodaphne rubra BL — Lepidadenia nihra
Miq, — Tetranthera rubra Nees (Java.)

obtusata. — Cylicodaphne obtusata Meissn. (Java.)
cuneata. — Cylicodaphne cunmia BI — Lepidadenia cn-

neata Miq. (Sumatra.)
magnifica. — Cylicodaphne magniflca Miq. (Sumatra.)
macrophylla 1). _ Cylicodaphne macrophylla BL (Nieuw

Guinea.)

discolor Zipp, — Cylicodaphne discolor Meissn. — Tetran-
thera discolor, BL — Cryptocarya discolor Zipp. — Lil-
sea Timoriana Span, (Timor.)

costata. — Cylicodaphne costata BL — Lepidadenia coslafa
Miq. (Maleische Archipel.)

i'ubiginosa. — Cylicodaphne rubiglnosa BL — Lepidadenia
ritbiginosa Miq, (Sumatra.)

tuberculata. -^ Cylicodaphne tuberculala BL — Lepidadenia
tubercufatrt Miq. (Sumatra.)

gnsea — Cylicodaphne grisea BL — Lepidadenia grisea Miq.
(Sumatra.)

polyneura. — Cylicodaphne polyneura Meissn. — Lepidade-
nia polyneura Miq. (Java.)

ochraeea. — Cylicodaphne ochracea BL — Lepidadenia
ochracea BL (Sumatra.)

lucida. — Cylicodaphne lucida BL — Lepidadenia lucida
Mig. (Sumatra.)

JllfFv^ ^T^^
^^^^'' '^ ^ macrophylla BI. = Actinodaphne

IIoT f /t; • ^^- "f ^'- ^"'^- = Actinodaphne sesquipedalis

L mcL.li n!' ^''"^ P'''"* ^^" Tenasseiim en Penang. De naam

bruikt Zi^ '\ ^"' '^^""^^ ^°°'- g««" ^'--i" beide en moet ge-
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sumatrana, — Cylicodaphne sumatrana Mig. — Tefran-

thera diversifolia ZolL — Lepidadenia suniatrana Miq,

(Suniatra, Java.)

paliida. — C^jUcodaphne pallida BL — Lepidadenia pallida

Miq. (Banda, Celebes.)

accedens. —• Cylicodaphne accedens Meissn, — Tetranthera

aceedens BI. (Borneo.)

sessüis ^). — Cylicodaphne sessiliflora Meissn, (Horneo.)

Neesiana 2). — Cylicodaphne Neesiana Miq. — Lepidadenia

Neesiana Wight, (Malakka.)

mollis. — Cylicodaphne mollis Meissn. — Lepidadenia ?

mollis Miq. (Java.)

fasca. — Cylicodaphne fusca BI. — Lepidadenia fiiscaMlq.

(Sumatra.)
tephrophylla. — Cylicodaphne tephrophylla Meissn, — Lepi-

dadenia tephrophylla Miq, (Java.)

var. glabrata. — Cylicodaphne tephrophylla var. gla-

brata Meissn, (Java.)

diversifolia BL — Cylicodaphne diversifolia Bh - Lepida-

denia diversifolia Miq. — Tetranthera diverslfoUa Hassk.

(Java.)

obtusifolia. — Cylicodaphne obtusifolia BI. (Java.)

var. venosa. — Cylicodaphne obtusifolia var, venosa

Meissn. (Java),

myristicaefolia Hook, f.
— Cylicodaphne myristicaefolla

Meissn. — Cylicodaphne oblonga var. Grifftthii Meissn.—

Lepidadenia Griffilhii Wiyht. (Penang, Malakka.)

? velutina. — Cylicodaphne? velutina BL (Java.)

? unita. — Cylicodaphne? unita BI (Molukken.)

? punctata. — Cylicodaphne? puncfata BL — Lepidadenia

punctafa Mig. (Borneo.)

? hii ta. — Cylicodaphne ? hirta BL - Lepidadenia hirta

Miq, (Java.)

petiolata Hook. f. (Malakka.)

castanea Hook. f, (Malakka.)

pcnangiana Hook. f.
(Malakka.)

Maingayi Hook. f, (Malakka.)

cordata Jack ^). — Tetranthera cordata Jack — Tetran-

thera cordifolia Meissn. — Tetranthera Perrottu BL

(Malakka, Snmatra)
cauUflora Stapf, (Borneo.)

V De naan\ L. sessillflora is door HooKER aan eene soort van

Penang uit de sectie Conodaphne gegeven.

^) Waarschijnlijk wel synoniem met één der soorten in Hooker's

^^iora of Br. Ind., doch onder geen der namen aldaar vermeld.

^ Door Meissnkr tot de sectie Conodaphne gebracht.

10
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Sect. Y. Neolitsea. Bkntu. (Geslacht Litsea Nees^

Meissner ; geslacht Tetradenm Nees).

latifolia BI. (Maleische Archipel.)

var. areolata BL (Borneo.)

var. caesia BL (Sumatra.)
var. punctata BI. (N. Guinea.)

villosa BL (Ambon.)
cmnamomea BL ^Litsea latifolia var, Mig. (Molukken.)

densifolia Miq. — Daphnldium caesium Mi(j. (Java.^

javanica BL — L. Zeylanica BL var. Nees (Java.)

polita BL (Java.)

chrysocoma BL — L, puhernla Miq. p, p. (Java.)

plumbea BL — L, puberuia Miq. p. p. (Java.)

acerina BL — polita var. Miq. (Java.)

cassiaefolia BL (Java.)

triplinervia BL — L. puberuia Miq. p. p. (Java.)

zeylanica Nees — L, foliosa. — L. furfuracea Nees —
L, strioïata BL — /.. furfuracea Nres (Engolsch Indië,

Malakka, Penang, Siimatra, Borneo, Java.)

10. ITKADAPIINE BL

confusa BL — Aperuia confum Meissn. — Laurus subum-

belliflora BL — Laurus pauclffora BL (Java, Sumatra.)

16. LïNDERA Thunb.

Sect. 1. Daphnldium Benth.

caesia Villar ^). — Daphnidinm caesium Nees.— Lilsea

densifolia Miq. — Laurus caesia Beinw, (Java.)

var. rufa Stapf. (Borneo.)
acuiïiinata Villar. — Daphnidium acuminalum BL —
Baphnidium cctesia var, Miq. - Laurus acuminata Beinw.

(Java.)

var. latifolia. — Daphnidium acuminalum var. 1(^1^'

folium BL — Daphnidium caesium ZoïL (Java.)

bibracteata. — Daphnidium bibracteatum Nees — /)rtp/'-

nidium caesia var. Miq, — Laurus bibracteata BL
Litsea temv'ramis Miq, (Java, Sumatra.)

var. ovata. — Daphnidium bibracteatum var. ovatum

BL (Java.)

Sect. 2. Poiyadenia Hook. f. Cephalndaphne BL
grandis 2). _ Daphnidium ? macrophyllum BL — P^^y-

adenia grandlfolia Miq. (Java.)

) De Index Kewensis noemt de soort L. caesia Bcimv. ex Vim.aR in

Blanco FL Filipp Ed. III. Dit is onjuist, daar Rkinwardt de soort

met in het geslacht Lindera, maar in het geslacht Laurus plaatste.

)
Up het voorbeeld van MiQUEL, die Daphnidium macrophyflu^

^i- en Aperula macrophylla BL in hetzelfde geslacht Pohjadenia
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gemmiflora. — DapJmidium gemmiflonim BI, — Laurus
gemmiflora BL — Polyadenia gemmiflora Mig, (Java.)

Sect. 3. Aperula Benth.

oxyphylla Hook. f.
— Aperula oxyphijlla BL — Daph-

nidium oxyphyllum Nees — Tetranlhera oxyphyïla
Wall. (Penang.)

salicifolia. — Aperula? salicifolm BL — Polyadenia sali-

cifolia Miq. (Java.)

polyantha. — Aperula polyantha BL — Laurus pohjantha
BI. — Polyadenia polyantha Nees (Java.)

? puberuia. — Apertdaf puberuia BL — Polyadenia? pu-
beruia Mig. (Java.)

lucida. — Aperula lucida BL — Litsea lucida BL — Po-
lyadenia lucida Nees (Java.)

var. latifolia. — Aperula lucida var, latifolia BL
(Suniatra.)

1 •

pipericarpa. — Aperula pipericarpx Meissn. — Polyadenia
pipericarpa Miq. (Sumatra.)

«lensiflora. — Aperula densi/lora Meissn. (Sumatra.)
cuspidata. — Aperula cuspidata BL — Polyadenia cuspi-

data Miq. (Celebes.)
insignis. — Aperula insignis BL — Polyadenia insignis

Mig. (Sumatra.)
? macrophylla BL — Aperida? macrophylla BL — Polya-

denia macrophyUa Miq. (lava.)

reticulata, — Aperida reticulata BL — Polyadenia reticu-

lata Miq. (Sumatra.)
lanceolata. — Aperida lanceolata BL — Polyadenia lanceo-

lata Miq. (Java.)

? malaccensis Hook. f, (Malakka.'ï
- grand iflora Stapf. (Borneo.)

Ti-ibus III. Cassytheae.
17. Cassytha L.

filiformis L. (In alle tropische gewesten.)
pubescens R. Br. (Australië, Timor, Java.)

capillaris Meissn, (Borneo, Ceylon.)

Tribus ïv. Hernandieae
'*^. Hernandia £,

peltata Meissn. — H. Sonora L. p.p. (lu de tropische

gewesten der oude wereld van Oost Afrika tot Noord

Australië.)

ovigera L. — ƒƒ, Sonora ZolL non L. (Ambon, Java.)

^ereenigde, zou aan deze soort den naam van L. grandifolia en
^^n de andere die van L. macrophylla gegeven moeten worden ; daar
er echter reeds een L. grandifolia Stapf. bestaat, noemen wij deze
^- grand is.
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Fam. cxvl PROTEACEAE.
Bentham et Hooker, Genera Plantarum^ III. p. 165. — MiQ. Fl.

Ind. Bat. I. '1. p. 982. — Miq,, Sum. p. 384. — MiQ., Ann.
Mus. Lugd. Bat. l. p. 204. — Bailu, Hist. Plant. II. 187Ü. p. 385.
IIuoK. f. Fl. of Br. Ind. I. p. 189. — Warburg in Engl. Bolan.
Jafirb. Xlll. 1. p. 297. — Engl. u. Prantl, Natürl. P/Ianzenfa-
miUen III. 1. p. 119. — Nachlr. p. 123. — Stapf, Trans. Linn.
Soc. II. Bot. IV. p. 220.

Bloemen tweeslachtig of door mislukking gemengd-
slaclitig of tweehuizig, regelmatig, schuin of meer of

minder duidelijk onregelmatig. Bloemdek onderstandig,
bestaande uit 4 aanvankelijk klepswijze samenhangende
segmenten, die een cilindrische of aan de basis verbreede
buis en een kogelvormigen of eivorraigen of weinig
verbreeden zoom samenstellen en tijdens den bloei aan den
top of tot de basis min of meer uiteenwijken en zelfs

naar achteren rollen. Meeldraden 4, tegenover de seg-

menten geplaatst en aan den top der buis of lager inge-

plant, altijd korter dan het bloemdek, met korte, soms
zeer korte helmdraden ; helmknoppen langer dan de helm-
draden, zelden even lang als deze, opgericht, bij de twee-
slachtige bloem alle volkomen of zelden één mislukkend

;

helmbindsel in den helmdraad overgaand, met twee aan-
gegroeide evenwijdige, meestal naar binnen gerichte helm-
hokjes. Schubjes of klieren onder den eierstok 4, afwisse-
lend met de meeldraden, vrij of min of meer vergroeid,
bij vele geslachten voorkomend. Eierstok vrij, zittend of

gesteeld, éénhokkig, meestal schuin of excentrisch ; stijl

eindelingsch, kort of lang, aan den top vaak verdikt;
stempel klein, eindelingsch of min of meer zijdelingsch

;

eitjes of één, óf twee naast elkander of zelden boven
elkander, óf in groot aantal in "2 rijen boven elkander,
aan den top of zijdelingsch bevestigd, amphitroop of
anatroop opstijgend of neerhangend : het meestal vooruit-
springende poortje altijd naar beneden gericht. Vrucht
nu eens met openspringend en op eene noot of steen-
vrucht gelijkend, dan weder aan den rand of top open-
Darstend als een koker- of doosvrucht, meestal met hard
lederachtige kleppen. Zaden 1—2 of weinige, plat-samen-
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gedrukt of dik ; zaadhuid vliezig of lederachtig, soms ge-
vleugeld ;. kiemwit ontbrekend; kiem van den vorm van
het zaad, nu eens met plat-samengedrukte, evenwijdige,
gelijke dan weder met dik-vleezige zeer ongelijke zaad-

lobben; kiemworteltje kort, recht, naar beneden of zijde-

lings gericht, in den basilaireu inham der zaadlobben vaak
teruggetrokken.

Heesters of boomen, zelden harde, overblijvende krui-

den. Bladeren afwisselend of verspreid, zelden tegen-

overgesteld of in kransen, gaafrandig, grofgetand of vin-

deelig, meestal lederachtig. Steunblaadjes ontbrekend.
Bloemen in hoofdjes, aren of trossen of zelden alleen-

staand, elk afzonderlijk of zelden paarswijze door een

schutblad gedragen, zelden ook met 2 schutblaadjes.

Schutbladen nu eens zeer klein en afvallend, dan weder
groot, dakpanswijze opeengedrongen, bij de vrucht ver-

hard en blijvend en te zamen een kegel vormend.

Aantal soorten omstreeks 950, grootendeels in Zuid-Afrika en

Australië, eenige in Zuid-Amerika, tropisch Azië en de eilanden

van de Stille Zuidzee. In tropisch Azië wordt slechts één ge-

slacht aangetroffen, evenwel door meerdere soorten vertegenwoor-
digd, in Nieuw Guinea een tweede geslacht, met ééne soort. Men
verdeelt de familie in 2 seriën : 1. Nucamentaceae, waar elke

bloem door een scliutblad wordt gesteund en de vrucht een noot

of steenvrucht is. 2. Folliculares, waar de bloemen bij paren

door een schutblad worden gesteund en de vrucht meestal een

koker- of doosvrucht, zeldzamer een noot of steenvrucht is.

De beide in ons gebied voorkomende geslachten behooren tot

de laatstgenoemde serie en wel de tribus der Orevilleae,
waarin de bloemen in trossen of bundels zonder omwindsel twee
aan twee bijeenstaan met één afvallend schutblad onder elk paar

en waar meestal twee eitjes naast elkander voorkomen. In de

meeste geslachten van die tribus vindt men een koker- of doos-

vrucht, bij het in tropisch Azië vertegenwoordigde geslacht /M/c/tt

evenwel een harde, niet openbarstende noot, terwijl bij Finschia

de vrucht onbekend is.

OVERZICHT DER GESLACHTEÏf.

1. llKUciA. Bloemdek met dunne buis en eivormigen of lang-

Werpigen niet veel wijderen zoom, waarvan de sUppen tijdens

den bloei elkander loslaten en zich naar achteren rollen. Scliijf

uit 4 vrije klieren of een ring of nap bestaande. Ilelmknoppen

niet korte iielmdiad'en. Eierstok lanffffesteeld,
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2. FiNSCHiA. Bloetndek met dunne basis en kogelvormigen
zoom, vviiarvsm ile slippen tijdens den bloei aan den top verbon-
den blijven en aan de basis uiteenwijken. Scbijf eenzijdig, ring-
vormig. Hülmknoppen en eierstok zittend.

1. HELICIA Lour.

Bloemen tweeslachtig. Bloemdekbuis dun, met slechts

weinig breederen, rechten, eivormigen of langwerpigen
zoom, waarvan de segmenten tijdens den bloei uiteen-
wijken en zich naar achteren rollen. Meeldraden een
weinig onder den zoom bevestigd, met korte helm draden
en langwerpige helmknoppen met een kort verlengd
heimbindsel. Klieren onder den eierstok 4, vrij of tot -

een ringvormige of napvormige schijf vergroeid. Eierstok
zittend; stijl lang, recht, aan den top weinig verdikt;
stempel eindelingsch ; eitjes 2, aan de basis of zijdelings
onder het midden bevestigd, opstijgend. Vrucht min of
meer kegelvormig, hard, niet openbarstend. Zaden één
kegelvormig of twee half kogelvorraig; zaadhuid rimpelig
of geaderd.

Boomen of hooge heesters. Bladeren afwisselend, gaaf-
randig of getand. Bloemen van middelbare grootte of
vrij lang, twee aan twee naast eikander, gestoeld, aan
enkelvoudige, eindelingsche of okselstandige trossen, met
kleme en spoedig afvallende of zonder schutbladen.

Aantal sooiten omstreeks 25, in tropisch Azië en Australië.
r

2. FINSCHIA Warh.

Bloemen tweeslachtig. Bloemdekbuis dun, aan de basis
slechts weinig verwijd, nagenoeg niet schuin; zoom min
ot meer kogelvormig, met 4 tijdens den bloei elkander
aan de basis loslatende, doch aan den top lang verbon-
aen blijvende segmenten. Meeldraden 4, met kleine,
eivormige, zittende in de kromming der bloemdekseg-
menten verborgen helmknoppen

; heimbindsel stomp. Schijf

pS^i"'' •' ^^^^iJdig, ringvormig, vleezig, gaafrandig.

fl! 1
""° ^^ "^^^^ kegelvormig, schuin ingeplant op

een langen steel, die tijdens den bloei sterk gekromd met
den eierstok zelven door een der spleten van het bloem-

naar buiten komt, terwijl de knotsvormige top van
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den langen stijl met eindelingschen, stompen stempel
binnen de bloemdekslippen besloten blijft; eitjes 2, naast

elkander, aan lange zaadstrengen. Vrucht onbekend.
Boom met afwisselende, gaafrandige bladeren. Bloemen

van middelbare grootte, gesteeld, twee aan twee aan lange
trossen.

Eene soort, F, rufa Warb,^ door Warburg in Duitsch Nieuw
Guinea gevonden. Wegens de hoogte van den boom moeten bla-

deren en bloemen afgeschoten worden; vandaar dat uitWARBURGS
beschrijving niet blijkt of de bloeiwijze okselstandig of cindstan-
^ig was.

PROTEACEAE VAN NEDERLANDSCH INDIË.

1. Helicia Lour,

amboinensis Miq. (Ambon.)
attenuata BL — Bhopala attenuata Jack (Penang.)

Bennettiana Miq. (Java.)

moluccana BL (Molukken.)
oblongifoHa Beun. (Java.)

obovata Benn. (Java.) *
obtusidens Miq. (Ambon)
ovata Benn. (Sumatra.)
petiolaris Benn, — Bhopala moluccana Jack (Sigapoi e.

Penang, Molukken?)
robusta Wall. — E, niacrophylla Wall — H, castanea

folia Meissn. — J^. javanica BL — Hclittophijllumjava-

nicum BL (Malakka, Sumatra, Java.)

2. FiNSCHiA Warb.

rufa Warb. (N. Guinea.)
serrata BL — Helittophyllum parviflorum Zipp. (Mo

lukken.)

sumatrana Mi/y. (Sumatra.)
erratica Hook, ƒ. (Sikkim, Khasya, Birma, Borneo.)

excelsa BL var. (Celebes.)

\



152 LORANTHACEAE.

Fam. cxix. LORANTHACEAE.

Bentham et Hooker, Genera Plantarum^ Ui, p. 205. ~ MiQ.

Flora Ind. Bat. I. \. p. 807, 4097 {Loranth.) I. 1. p. 803 {Visceaé).

— MiQ. Sumatra, p. 344. {Loranth.). — Schekf. in 'Nat. lijdschr.

N. L XXXI. p. 357 {Visceae), XXXII. p. 415 {Loranth). — HooK. f.

Fl. of Brit. Ind. V. p. 203. — Engl. u. I'rastl, Natiirl. Pflanzen-

familien III, 1, p. 156. 1888—1889. — Nachtr. 1897. p. 124. —
Baill.. Hist. riant. XI, 1892, p. 408. — K. Schumann, Flora von

Kais. Wilkelmsland, p. 105. — Warburg in Engler, Bot. Jahrb.

XIII, 2. p, 298. — XVI. 1. p. Stapf, Trans. Linn. Soc. II. Bot.

IV. p. 221. — VAN TiEGHEM, Buil. Soc. Bot. France XLI. 1804.

p. 188, 481, 497, .533. XLü. 1895. p. 241. 488. XLIII. 1896. p.

241. — Koord. Versl. Minahasa p. 577.

Bloemen regelmatig, twee- of éénslachtig. Bloemdek
dubbel of enkel. Kelk of bloemdekbuis met den eierstok

vergroeid, bij de mannelijke bloem ontbrekend of kort

en steelvormig ; kelkzoom ring- of napvormig, gaafrandig

of kort getand. Bloembladen of bloemdeksegmenten 3—6,
zelden 2, in den knop klepswijze aaneensluitend, vrij of

kort of hoog tot een volkomen of van achteren gespleten

buis verbonden. Meeldraden evenveel als bloembladen of

bloemdeksegmenten, aan de basis of het midden daar-

van vastgehecht en korter dan deze of zelden even lang

;

helmdradea draadvormig of op verschillende wijzen ver-

dikt of gekort, soms ontbrekend; helmknoppen aan de

basis of de rugzijde bevestigd, gewoonlijk 2-hokkig, met
evenwijdige of uiteenwijkende door een langsspleet in

twee kleppen openbarstende helmhokjes, soms, doordat

de hokjes ineenvloeien, 1-hokkige met eene porie of dwarse
spleet openspringend of reeds in den knop uitgespreid
aan de voorzijde met vele poriën of hokjes. Schijf epigy-
nisch of bij de mannelijke bloem binnen de meeldraden,
vleezig of weinig vooruitspringend of ontbrekend. Stamino-
diën bij de vrouwelijke, eierstok rudiment bij de man-
nelijke bloem zelden aanwezig. Eierstok der tweeslach-
tige vrouwelijke bloemen onderstandig, vóór de bestuiving
niet hol of ten minste zonder duidelijke holte voor het
zich laat ontwikkelend opgerichte eitje ; stijl enkelvoudig,
draadvormig, soms zeer kort ; stempel eindelingsoh, onver-
deeld, knopvormig of stomp, soms zittend. Yrucht bes-
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of Steenvruchtachtig, zelden nagenoeg droog; buitenlaag

meestal dik en gevuld met eene taaie slijmaehtige stof;

middenlaag vleezig of sappig; binnenlaag meestal dun of

korstachtig, zelden verhard, niet openbarstend of nabij

de basis rondom besloten. Eén zaad, meestal ei- of ko-

gelvorraig, zonder zaadhuid min of meer aan één kant

of overal aan den vruchtwand vastgehecht ; kiemwit meestal

overvloedig, dik, zelden ontbrekend of dun en niet van

den vruchtwand te onderscheiden; kiem in het midden
van het kiemwit, rolrond of zelden 4-kantig, nu eens

binnen het kiemwit besloten, dan weder met het naar

boven gericht kiemworteltje er een weinig boven uitste-

kend; soms 2 of 3 kiemen in het zelfde kiemwit.

Parasitischo., op houtachtige gewassen levende heesters,

zelden niet parasiteerende opgerichte boomen of heesters.

Bladeren tegenovergesteld of zelden afwisselend, gaafran-

^^ö) of plat en meestal min of meer dik, óf tot kleine

tanden of schubjes verminderd. Steunblaadjes ontbrekend-

Bladknoppen soms bedekt door dakpanswijze opeengescho-

ven schubben, die spoedig afvallen of aan de basis der

loten blijven zitten. Bloemen soms groot, met een fraai

gekleurd, soms klein, met een groenachtig bloemdek, elk

afzonderlijk of drie aan drie door een schutblad en soms

ook door twee schutblaadjes ondersteund, zelden geheel

zonder schutbladen, vereenigd tot trossen, aren of bundels.

Aantal soorten omstreeks 500, in de tropische gewesten van de

^eide halfronden verspreid, in de gematigde streken zeldzaam. De
familie wordt door Bentham en Hooker verdeeld in 2 tribus:

^- liOrantheae met tweeslachtige of door niislukking twee-

kiuizige bloemen en een dubbel bloemdek en II. Tisceae, met
steeds eenslachtige bloemen en een enkel bloemdek. Dezelfde

omgi-enzing en verdeeling der familie vindt men in Engler u.

Prantl's NatürL Pffanzenfam. Baillon echter vereenigde in de

familie der Loranthaceae een aantal groepen volgens het stelsel

^'an Bektham en Hooker behoorende tot verschillende families/

Daarvan komen de volgende in Nederlandsch Indië voor: 1. Ola-

ceae {Olacaceae). 2. Opilieae {Olacaeeaey 3. Styraceae {Styra-

caceaey 4. Santaleae {^müalaceaeX 5. Erylhropaleae {Olaca-

^««0- 6. Viteae {AmpelidaceaeY 7. Lorantheae {Loranthaceae)

8. VIsceae [Loranlhaceae\ 9. Lophophyteae {Bolanophoraceae),

'It^- Anthoboleae iSanfalaceaé). De onderzoekingen van van Iie-

GHEM daarentegen hebben dezen geleid tot de beschouwmg dat de

^orufithaceae met de Balanophoraccae een hoofdgroep van de
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Phanerogamen vormden, door hem de Inovulées ^) genoemd {plan-

ten zonder eitjes). Deze groep verdeelt hij in twee afdoclingen,

elk van vijf families, de Loranthales, die met de Lo7^anthme o\ei'

eenkomen, ViscaleSj die behalve de Vhceae ook de in twee fami-

lies verdeelde Balanophoraceae omvatten. Slechts, zeven van de

acht families komen in Nederlandsch Indië voor. Volgens van

TiEGHEM kan men deze aldus onderscheiden :

L liOranthales. Tweeslachtige bloemen. Dubbel bloemdek.

a. Bloembladen vergroeid.

1. Elythranthaceae. Eierstok veelhokkig.

2. Dendrophthoaceae. Eierstok eenhokkig.

b. Bloembladen vrij,

3. Treubellaceae. Eierstok veelhokkig.

4. Loranthaceae. Eierstok eenhokkig.

11. Viscales. Eenslachtige bloemen. Enkel bloemdek.

a. Centrale vrije zaadlijst,

5. GlKALLOACEAE.

b. Basilaire zaadlijst,

6. Viscaceae. Elk vruchtblad met meerdere endosperm-
moedercellen.

7. Balanophoraceae. Elk vruchtblad met eene endosperm-
moedercel.

Naar aanleiding van deze onderzoekingen ontwierp Engler in

den Nachtrag der Natilrl Pflanzenfam. een nieuw stelsel waarin
hij de omgrenzing der familie liet zooals zij bij Bentham en Hoo-
KER was geweest, maar waarin de omvang der geslachten eenigs-

zins gewijzigd werd. Aan het eind der familie geven wij een

overzicht van dit stelsel, waarin ook de families en geslachten
volgens VAN Tieghem zijn aangegeven, zoodat men naar verkiezing
elk der drie stelsels zal kunnen volgen.
Van Tieghem geeft in zijne verhandeling: Sur les Phanéroga-

mes sans graines formant la division des Inschninées {Bidl Soc.

Bot. France XLIV. 1897. p. 99) een nieuw stelsel voor de Pha-
nei-ogamen, waaraan wij het volgende schema ontleenen :

) Evenals in de Duitsche werken heb ik voor het bekleedsei der
eitjes of eihulsel het aan het Latijn ontleende woord iniegument
gebruikt. De Fransche botanisten geven hieraan den naam van
tegument; men kan daarom in onze taal ook tegument schrijven.
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1. Phanérogames astigmatéeis. Planton zondnr
stempels.

1. BiTKGMiNÉKS. Eitjes bestaande uit een eikern met twee inte-

gumenten i) [Gnetaceae,)
e

2. ÜNiTEGMiNÉKs. Eitjes bestaande uit een eikern met één inte-
gument (Coniferae^ Cycadeae,)

II. Phanérogames stig^matées. Planten met
stempels.

A. Séminées. Planten met zaden, dat zijn zelfstandige, niet met
de vrucht vergroeide, de kiem bevattende lichamen.

Perovulées. Planten met tot aan de rijpheid zelfstan-
dig blijvende eitjes.

1. BiTEGMiNÉES. Eltjes bestaande uit een eikern met twee seg-
menten.

(De meeste Dicotyledones dialypetalae en nionochlamydeaej
eenige weinige Dicotyledones ganiopetalae en al de Mo-
nocotyledoneSj behalve de Graniineén.)

2. Unitkgminkes. Eitjes bestaande uit een eikern met één inte-

gument.

(De meeste Dicotyledones gamopetalae en eenige weinige

Dicotyledones dialypetalae en nionoddamydeae.)

B- Inséminées. Planten zonder zaden.

ï. T R A N s o V u L É E s. Planten met tijdelijke, gedurende
den groei gedeeltelijk oplossende en met de vrucht ver-

smeltende eitjes.

I BiTEGMiNÉES. Eitjes bestaande uit een eikern met twee inte-

gumenten.

a. Heisterinées, Dicotyledonisch. (Een deel der Ola-

caceae.)

&. Graminées. Monocotyledonisch. (De familie der Gra-

mineae.)
'm

2. Unitegminées of Icacïnées. Eitjes bestaande uit een eikern .

/ mot één integument. (Een deel der Olacaceae!)

3. Integminées of Anthobolinées. Eitjes bestaande in een eikern

zonder integument. Kiem- ontstaande in een onbcdekten uit-

^vas van een zijblaadje van een vruchtblad. (Een deel der

Santalaceae.)

^^) Evenals in de Duitsche werken heb ik voor het bekleedsel der
eitjes of eihulsel het aan het Latijn ontleende woord integument
gebruikt. De Fransche botanisten geven hieraan den naam van

^U^ment; men kan daarom in onze taal ook tegument schrijven.
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4. iNNüCELLÉES of Santahnées. Eitjes zouder eikern; kiem ont-

staande in een zijblaadje van het vruchtblad. (Een deel der

Olacaceae met eeu deel dej- Santalaceae.)

II. InovuLÉES. Planten zonder eitjes. Kiem ontstaande

in het vruchtblad zelve. [Loranthaceae .en Balanopho-
raceae,

)

OVERZICHT DER GESLACHTEN.

Tribus I. liOrantheae. Bloemen tweeslachtig of door

mislukking tweehuizig. Bloemdek dubbel, nl. de ondorstandige
kelk met vrijen rand,

1. LoRANTHus. Vrucht bes- of steenvruchtachtig.

Tjibus II. Tiisceae. Bloemen eenslachtig. Bloemdek enkel,

nl. de onderstandige kelk geheel vergroeid mot den eierstok

bij de vrouwelijke, geen onderstandige kelk bij de mannelijke
bloemen.

2. ViscuM. Helmknoppen met de bloemdekbladen vergroei*!,

door poriën openspringend. Bladeren of plat en dik öf

tot schubben verminderd.

3. GiNALLOA. Helmknoppen aan de basis der bloemdek-
bladen, tweehokkig door zijspleten openspringend. Blade-

ren plat, nooit tot schubben verminderend.

4. NoTOTHixos. Helmknoppen aan de basis der bloemdek-
bladen, onduidelijk veelhokkig, dwars openspringend.
Viltachtig behaarde heesters met volkomen bladeren.

4. LOBANTHUS L,

Bloemen tweeslachtig of door mislukking tweehuizig.
Bloemdek dubbel. Kelkbuis met den eierstok vergroeid;
zoom kort, afgeknot of 4— S-tandig, soms tot een smallen
rand verminderd. Bloembladen 4—6, in den knop kleps-
wijze aaneensluitend, nu eens van af de basis vrij, dan
weder verbonden tot een kortere of langere rechte of

gekromde, gelijke of van acJiteren dieper gespleten buis,

die van binnen naakt is, of zelden nabij de basis bezet
IS met 5 boven den eierstok samenkomende en tegenover
de meeldraden staande schubben of hooger tusschen de

meeldraden staande langsribben, de naar binnen gevou-
wen randen der aldaar vergroeide bloembladen ; lobben
ot toppen der bloembladen meestal uitgespreid of terug-



LORANTHACEAB. 157

gekromd, plat of met hollen top. Meeldraden aan de

basis der bloemkroonlobben of van het uitgespreide deel

der bloembladen ingeplant, aan den top daar niet boven

uitstekend; helmdraden draadvormig of dik, meestal tot

aan de basis der bloemkroon afloopend, soms tot aan

den top er mede vergroeid ; helmknoppen eivormig, lang-

werpig of Ignvormig, aan de basis of de rugzijde beves-

tigd, opgericht, al of niet bewegelijk, met evenwijdige,

vrije of dicht aaneenliggende, soms weldra ineenvloeiend

en zijdelings of naar binnen met een langsspleet open-

barstend. Schijf ontbrekend. Eierstok onderstandig ; stijl

zuilvormig, draadvormig of zelden gedraaid; stempel

eindelingsch, onverdeeld, stomp of knopvormig. Vrucht

een kogel- of eivormige, zelden langwerpige bes of steen-

vrucht, soms door den kelkrand, zeer zelden ook door

de overblijfselen der bloembladen gekroond; de vrucht-

nu eens niet in lagen gescheiden en geheel vleezig,

met een slijm van binnen, dan weder in 3 lagen, de

buitenste vliezig of kruidachtig, de middelste vleezig en

slijmbevattend, de binnenste vleezig, vliezig, korstachtig

of zelden hard, van binnen glad of met ribben of plaat-

jes, die in groeven van het zaad dringen. Zaad zonder

zaadhuid, zijdelings bevestigd of rondom met den vrucht-

wand samenhangend; kiemwit overvloedig en vleezig of

zeer dun, soms tot een vliesje verminderd; kiem rol-

rond of korstig, meestal vleezig, dik of dun, in het

midden van het kiemwit gelegen en recht ; kiemworteltje

naar boven gericht, soms een weinig boven het kiemwit

aitstekend; zaadlobben 2, zelden 4, gelijk, meestal langer

^an het kiemworteltje.

Parasitisch op houtachtige planten levende heesters,

55elden niet parasiteerende boomen of heesters. Bladeren

tegenovergesteld of gedeeltelijk of zelden alle afwisse-

lend of in kransen, gaafrandig, dikwijls dik of vleezig,

vinnervig of zelden 3— 5-nervig, meestal met onduidelijke

'^ren. Bloemen klein of lang, vaak fraai gekleurd, geel,

oranje of rood, zelden wit of groen, afzonderlijk of drie

f^an drie verspreid langs de spil van een aar of tros en

verbonden tot bijschermen, geplaatst in de bladoksels ot

aan de oude knoopen, zelden eindelingsch. Bij de af-
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zonderlijke bloemen of onder een drietal bloemen vindt

men meestal een schubvormig, hol of sclieef napvormig

schutbladj waarbinnen twee vrije of vergroeide scbut-

blaadjes, n. 1, onder de afzonderlijke bloem of de zg-

bloemen, niet onder de middenbloem, zelden alle met een

schutblaadje.

Aantal soorten omstreeks 330, over de tropische gewesten van

de geheele wereld verspreid, buiten de keerkringen in gering

aantal.

Het geslacht Loranthus, zooals het hier beschreven is op het

voorbeeld van Bkntham en Hooker, omvat een groot aantal zeer

uiteenloopende vormen, door Bentham en Hooker als secties op-

gevat, doch door oudere auteurs als geslachten beschouwd.
De in Nederlandsch Indië voorkomende soorten kunnen verdeeld

worden op de volgende wijze

:

1. Bloembladen gedurende den bloei van de bcmfi af vrij

;

één schutblad; geen schulhlaadjes.

Sect. I. Eu-LoranthU8. Bloemen zeer klein, korter dan \ cM., ver-

spreid of in bundels. Eén der helmhokjes kleiner dan de andere of

ontbrekend.

Sect. II. Phoenicanthemum. Bloemen klein, korter dan 2,5 cAL, in

aren of trossen. Bloemkroon meestal 5-deelig, in den knop vaak

knotsvormig aan den top; helmhokjes % gelijk.

Sect. IIL Heteranthus. Bloemen van middelbare grootte, 2,5—4
cM., in bijschermen of korte trossen. Bloemkroon 4—6-deelig, in den

knop niet knotsvormig aan den top; helmhokjes 2, gelijk.

2. Bloembladen meer of minder hoog lot een gave of van

achteren gespleten huis vergroeid; een schutblad; g^^^

schutblaadjes,

Sect. IV. Cichianthus. Bloemen klein of van middelbare grootte,

meestal 4-talUg. Kelkrand niet voorbij den eierstok uitstekend ;
helm-

knoppen aan de basis vastgehecht. Schutbladen meestal schub-

vormig.

Sect. V. Dendrophthoe. Bloemen klein of van middelbare groette,

meestal 5-tallig. Kelkrand voorbij den eierstok verlengd; helmknop-
pen aan de basis vastgehecht. Schutbladen hol, meestal grooterdan
bij de vorige sectie.

Sect. Vï. Tolypanthus. Bloemen klein, meestal 5-tallig. Kelkrand
met voorbij den eierstok verlengd. Helmknoppnn aan de basis vast-

gehecht. Schutbladen bladachtig of gekleurd veel grooter dan de

bloemen, een 4-i;-bladig omwindsel om deze vormend en vrij of tot

een gelobde nap verbonden.

i
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Sect. Vil. Loxanthera. Bloemen groot, 10—12 cM. lang, 5-talIig.
Helmknoppen ruggelings boven de basis vastgehecht. Schutbladen
klein.

3. Bloembladen meer of minder hoog lot eerie gave of van
achteren gespleten buis verbonden ; een schutblad of twee
schutblaadjes.

F

Sect. VIII. Macrosolen. Schutbladen korter dan de eierstok.

Subsectie a. Longiflorae. Bloemen in korte 1—3-bloemige
bundels. Bioernkroon 2.5—7.5 cM. lang, aan de basis dun. Helm-
knoppen smal.

Subsectie 5. üensiflorae. Bloemen in korte 3—oo -bloemige
bundels. Bioernkroon 2—2.5 cM. lang, van de basis naar boven ver-
^'ijd. Helmknoppen lijnvormig.

bubsectie c. Racemulosae. Bloemen In kleine trossen. Bioern-
kroon meestal kleiner dan 1.5 cM., van af de basis wijd. Helmknop-
pen langwerpig.

oectie IX. Elytranfhe. Schutbladen langer dan de eierstok, ieder
eene bloem omsluitend. Bloemen 2.5—4 cM. lang, meestal 6-talIig
1» zittende of gestoelde hoofdjes. Bioernkroon meestal aan de basis
versmald, gekromd. Helmknoppen lijnvormig.

Sectie X. LepeOfttegeres. Schutbladen langer dan de eierstok,
aicht dakpanswrijze opeengedrongen, de buitenste ledig. Het overige
als bij Elytranfhe.

Dezelfde verdeeling van het geslacht vindt men in Hooker's Flo)*a
0/ British India, In Engler und Prantl's Natürl Pfïanzenfamiiien
e\'enwel werden de drie laatste secties tot een afzonderlijk geslacht
^iylranthe vereenigd, dat zich door het bezit van een schutblad met
^ee schutblaadjes onderscheidt van Loranthiis^ waarin, zooals het
oor Engler werd opgevat, de schutblaadjes ontbreken. In den

^^acfitrag van het werk evenwel brengt hij Ehjtranthe en Loranlhns
'

ot verschillende groepen, die beide een paar tot een soort van bij-
e k vergroeide schutblaadjes bezitten. De Elytranthinae en Loran-

ïninae verschillen doordat de eierstok bij de eerste 2- 5-hokkig, bij
e tweede 1-hokkig is. In de eerstgenoemde groep onderscheidt hij
^vee geslachten, Elytranfhe BI. met aan de bevestigde helmknoppen
" i^oxanthera BI met aan de rugzijde bevestigde helmknoppen, in
e tweede groep alleen Loranthits L, Zie verder over het stelsel
^n Engler en ook over dat van van Tjeghem het Overzicht aan
^^t emde der familie.

2. VISOUM L,

Bloemen twee- of eenhuizig. Bloemdekbuis b^ de man-
^^•yke bloem zeer kort, steelvormig, bij de vrouwelijke
^^t den eierstok vergroeid; zoom 3— 4-deelig. Helm-
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knoppen bij de mannelijke bloem geheel of zelden alleen

in het midden van de achterzijde vergroeid met de

bloemdekslippen, eivormig of langwerpig, plat uitgespreid,

niet in hokjeö verdeeld, maar aan de voorzijde met tal-

rijke poriën, Eierstok bij de vrouwelijke bloem onder-

standig; eierstokholte en eitje tijdens den bloei niet of

onvolkomen ontwikkeld; stempel dik kussenvormig, op

den top van den eierstok of van een korten stijl. Bes
door de bloemdeklobben gekroond of naakt; met een

sappig, slijmbevattend vrucht vleesch ; kiem rolrond in

een overvloedig, vleezig kiemwit besloten, soms 2 kiemen
in hetzelfde kiemwit.
Op boomen levende, parasitische heesters, met vorks-

wijze vertakte of tegenoverstaande takken voortbren-

gende stengels. Bladeren tegenovergesteld, nu eens plat

en vrij dik, dan weder tot schubben of tandjes vermin-
derd. Bloemen in de bladoksels of knoopen of aan de

toppen der takken, zelden alleenstaand, meestal in zit-

tende of zelden gestoelde 3—5-bloemige bundels, meestal

gesteund door een klein schutblad en twee vrije of ver-

groeide schutblaadjes, die zelden ontbreken.
Aantal soorten omstreeks 30, in de tropische en gematigde

gewesten van de oude wereld wijd verspreid. Men verdeelt het

geslacht in 3 secties: 1 Viscum verum, met bebladerde vorkswijze
vertakte of van de basis kranswijs vertakte stengels en eindeling-
sohe of in de vertakkingen staande bloembundels. 2. Ploionauxia,
met bebladerde tegenoverstaande takken en okselstandige bloem-
bundels. 3. Aspiduxia, met onbebladerde geleede, zelden niet geleede
takken en in de knoopen of tegenover de geledingen staande bloem-
bundels. Alleen de beide laatste secties zijn in Nederlandsch Indië

waargenomen.

3. GINALLOA Korlh.

Bloemen eenbuizig, in éénslachtige kransen. Bloemdek-
buis bij de mannelijke bloem zeer kort, steelvormig, bij

de vrouwelijke met den eierstok vergroeid, eivormig;
zoom 2-, zelden 4-deelig, Meeldraden bij de mannelijke
bloem aan de basis der lebben bevestigd, met zeer korte,
breede, opgerichte helmdraden; helmknoppen klein, met
vrije nagenoeg evenwijdige of uiteenwijkende, zijdelings
openbarstende helmhokjes. Schijf klein. Eierstok der



LORANTHACEAE- 161

vrouwelijke bloem onderstandig, met tydens den bloei

onvolkomen ontwikkelde eierstokholte en eitje ; stijl kort

;

stempel knopvormig. Bes eivormig, door de kleine

bloemdekslippen gekroond, met een slijmerig vruchtvleesch.

Zaad eivormig; kiem in het vleezige kiemwit besloten.

Oabehaarde, parasitisch op boomen levende heesters,

met tegenoverstaande of vorkswijze vertakte takken.

Bladeren tegenovergesteld, plat, lederachtig, meestal smal.

Bloemen zeer klein, bij de vrouwelijke ten getale van
2—6, bij de mannelijke van 6—-^10, zonder schutblaadjes,

in kransen met tegenoverstaande schubvormige, tot een
open scheede verbonden schutblaadjes, aan okselstandige

of eindelingsche, min of meer zittende aren.

Aantal soorten 4, in tropisch Azië.

4, NOTOTHIXOS Oliv.

Bloemen eenhuizig, in eenslachtige hoofdjes. Manne-
lijke bloem: Bloemdekbuis kort steelvormig ; zoom 3—5-
deeli». Meeldraden aan de basis der lobben bevestigd;

helmdraden zeer kort; helmknoppon breed, opgericht,

aan den top door een dwarse spleet openspringend,

onduidelijk oo -hokkig. Vrouwelijhe bloem : Bloemdek-
buis met den eierstok vergroeid ; zoom als bij de manne-
lijke bloem ; eierstok door een vleezige schijf gekroond

;

stempel nagenoeg zittend kussen- of knopvormig. Bes
eivormig, door de blijvende bloeradeklobben gekroond.

Vruchtwand weinig kleverig. Zaad eivormig; kiem bin-

nen het vleezig kiemwit besloten.

Parasitische, vorkswijze vertakte heesters, met een meer
of minder dicht goudkleurig vilt bedekt. Bladeren tegen-

overgesteld plat, lederachtig; aan de basis der knoppen
een paar soms tandvormige schubjes, die op steunblaad-

jes gelijken. Bloemen zeer klein ten getale van 3—7
jn eene nj zittend aan de randen van een samengedrukte

kegelvormige as en hoofdjes vormend, die of ten getale

^an 1—3 aan een bloemsteel zitten of tot een aar zijn

verbonden.

Aantal soorten 6, in Ceylon, Mulakka en Australië.

11
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LORANTHACEAE VAN NEDERT.ANDSCil INDÏË.
Volgens het stelsel in Bentham en Hooker Genera Plantar^um,

1. LORANTHUS L.

Sect. J. Eu-Loranthus. (Gesl. Baratranthus Korfh. in

Miq. Fl, Ind. Bat.)

axanthus Korth. — Baratranthufi axanthus Miq. (Snmatra.)
Lobbii Ilook. f. (Penang, Borneo ?)
Kingii Ënrjl — Baratranthub Klngii van Tiegh. (Malakka.)

Baratra-Scortechinii. — L. Scortechin'd Enr/l i) — Bara-
tranthus Scortechinü van Tiegh, (Malakka.)

Baratra-Beccarii. — L. salakensis Engl. — Baratranthus
Beccarii van Tiegh. ^) (Borneo.)

lunduensis Engl, — Baratrnnthvs acnminatus van Tiegh.

(Borneo.)

Sect. II. Phoenioanthemutn {Ges]. Pkoenicanthemmn BI.

in Miq. FL Ind. Bat,)

penlapetalus Roxb. — Phomicanthemnm penfapelalum BI.

— Dendrophthoe pentapctala Don — Lanthorits pentape-

talus van Tiegh. (Znid-Azië, o. a. Java, Snmatra, Borneo.)

macrostachys Korth, — Phoenicanthemum xesthophyllnm
Mig. — Lanthorus macrostachys van Tiegh. (Borneo.)

Lyndenianus Zoll. — Phoenicanthemum Lyndenianum
Miq, — Chiridium Lyndenianum van Tiegh. (Java.)

Macklottianus Korlh, — Phoenicanthemum MacJdottianum
Miq, — Coleobotrys Macklottiana van Tiegh. (Borneo,

Sumatra.)

cylindricus Jack ~ Phoenicanthemum cijlindricum Miq-

(Sumatra.)
coccineus Jack — Phoenicanthemum coccineum Miq^

Dithecina coccinea van Tiegh, — Dendrophthoe coccinea

Don (Molnkken^ Singapore, Borneo.)
setigerus Aor/Zi. — Phoenicanthemum setigerum Miq-

Chiridium setigerum van Tiegh. (Borneo.)

) L, Scortechinü King is eene soort uit Engler's groep Kingella,
aie met m het stelsel van Bentham en ÏIookek is ingedeeld. L. Scor-
tecfnnn Engler moet dus veranderd worden.

)
Zoo het geslacht Loranthus in ruimden zin wordt gehandhaafd,

komen er vier soorten met den naam BeccarU. De oudste L. Bec
cani King kan bewaard blijven; voor de drie andere stel ik voor
L. Baratra-Beccarii Boerl,^ L. Loxa-Beccarll BoerL en L. Stem-
malo-Beccarii Boert, naar de geslachten waartoe zij door van TiE-
GHEM werden gebracht. De door Enoleu voor de eerste voorgestelde
naam is klaarblijkelijk een vergissing (misschien voor sulakanensis

vmva^^"'
''^'^^

""^ ^'''"^''^ ^" '^" aanleiding kunnen geven tot
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aurantiacus Cunn. — Amyema aurantïaciim van Tiegh,
(Borneo, Australië.)

trzantlius Korth. — Phoenicanthemnm trianthum Miq, —
Aïiujema trianthum van Tiegh. (Boraeo.)

tristis Zoll. — Phoenicanthemum triste Miq. (Java.)
Bennettianus Miq. i). — Phoenicanthemnm Benneitianum,

Miq, (Banka.)
pulcher D C. — Dendrophthoe pulchra Miq, (Penang.)
perakensis Engl, — Chiridium, verticillatum van Tiegh.

(Malakka.)

longissimus Engl. — Phoenicanthemum longissimum Miq.
Chiridium longissimum van Tiegh. (Sumatra.)

borneensis Engl, — Chiridium Beccarii van Tiegh.
(Borneo.)

Sect. lïl. Heteranthus. (Gesl. Dendrophthoe BL sect.

Eu-Dendrophthoe Endl. in Miq, Fl. Ind. Bat. p. p.

heteranthus Wall, — Loranthus eleutheropetalus Kurz.
Dendrophthoe macrocalyx Miq. (Burma, Java, Borneo.)

verticillatus Engl. — Dendrophthoe verticillata Scheff.
Dactyliophora verticillata V2n Tiegh. (N. Guinea.)

indicus Desrouss.'^) — Dendrophthoe indica Miq. (Timor.)
triflora Span. — Elytranlhe triflora EngL — Treubella

triflora van Tiegh. (Timor.)
signata F. v. Muell, — Elytranthe signata Engl — Treu-

bella signata van Tiegh, (Timor, Australië.)
Amylo-Zollingerii. — Elytranthe Zollingerii Engl. — Amy-

tütheca Zollingerii van Tiegh, (Java.)
sumbawens.is — Elytranthe sunibawensis Engl. — Amylo-

theca sumbawensis van Tiegh, (Sumbawa.)
Hollrungii K. Schum, — Elytranthe Hollrungii Engl.
Amylotheca Hollrungii van Tiegh, (N. Guinea.)

Sect. IV. Cichlanthus (Gesl. Dendrophthoe BI. sect,

Cichlanthus Engl. in Miq. Fl. Ind. Bat.)

atropurpureus BL — Dendrophthoe atropurpurea Don
(Java.)

Schultesii BL — Dendrophthoe Schultesii Don (Java,

Borneo.)

p^
^ ^" <ie Gö^em P/an/aram als zelfstandige soort, in Hooker's
'Of British India met L. coccineus Jack vereenigd.

bpl.
^'^^^^"^ Bentham in Genei^a Plantarum in deze sectie tehuis

enoorend, doch volgens Index Kewensïs identiek met L. longiflorus

^^«^. uit de sectie V. Dendrophthoe. In Hookkr's FL of British

ter'b^^^*^^^
niet genoemd onder de synoniemen dier soort, wier oos-

/yjie grens in Malakka schijnt te zijn.
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Kalahiensis Korth, — Dendrophfhoe Kalakiensis Don
(Borneo.)

repandus BI. i) — Dendrophthoe repanda Don (Java.
Borneo.)

var, sphaenoideus, — Dendrophthoe repanda var. sphae-
noidea Miq, — Loranthus sphaenoideus Don (Celebes.)

ferruginens RoxL — Dendrophthoe ferruginea Don —
Loranthus Oortlanus Korth. — Dendrophthoe Oortiana
Mig. (Malakka, Java, Surnatra

)
chrysanthus El, — Dendrophthoe chrysantha Don (Java,

Sumatra.)

chrysanthoides Korth, — Dendrophfhoe chrysanthoides Miq.
(Horneo.)

Korthalsii Molk. — Dendrophthoe Korthalsü Miq. (Java.)
Kramatensis Korth. — Dendrophthoe Kramatensh Mkp

(Borneo.)

fuscus BI. 2) _ Dendrophthoe fusca Miq. — Loranthus
rhopalocarpus Kurz. ? (Japan, Pegu ?)

fulvus Korth. — Dendrophthoe fulva Miq, (Borneo.)
fuscatus Korth. — Dendrophthoe fuscata Miq. (Samatra.)
estipitatus Stapf. B) (Borneo.)
fasciculatus BI. — Dendrophthoe fasciculata (Java.)
Finisterrae Warb. (N. Guinoa.)
lepidotos Bi — Dendrophthoe lepidola Miq. (Java, Borneo.

Molukken.)
^ V V ,

medinensis Molk. — Dendrophthoe medinensis Miq. (Java,

Sumatra.)
obovatus BI. *) — Dendrophthoe obovata Miq. (Timor,

Java.)
^ ^

Jiinghnhnii Molk. — Dendrophthoe Junqhnhnii Miq.{U^^)
Scurrula L. 5) (Engelsch Indië.)
malaccensis Hook.

f. (Malakka.)

Sect. V. Dendropthoe. (Gesl. Dendrophthoe BI, sect.

Eu'Dendrophthoe Endl. in Miq. FL hid. Bat. p. p.)

pentandrus L. ~~ Dendrophthoe pentandra BI. — Boran-
thus flavus BL — Loranthus venosus BI. — Loranthus

) \ogens HoOKER misschien een voirn van L. Scurruïa L.

dip v. ^r^
HOOKER is de soort van Blumi-, misschien identiek aan

ZX K ^': .?
"^^^ ^^^^^ ^^^^e^ '««et toch de naam van de

diin vo^ r1 ^^^^ '^^'*^^" ^" "iet 7.ooals in Index Kewensis voor
öien van de laatste plaats maken.

^) Misschien identiek aan de voorgaande.

5 p^^^^"' HOOKER misschien een vorm van L. Scurruïa L.

Misirhtn l^"'^
^'«^anderlijke soort, met een groot verspreidingsgebied.

a^r^or^n i"
''' ^'^^'^ ^" aangegeven soorten, nog meerdere, die

normen hiervan kunnen worden beschouwd.

^n.
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macidata BI. — Lorantkus farlnosus Desr, — Loran-
thus, — Dendrophthoe farino^a Miq. (Engelsch liidic,

Malakka, Sumatra, .lava, Borneo.)

praelongus BL — Dendrophthoe praelonga BI. (Java.)

leucostachys Molk. — Dendrophthoe leucostachijs Miq.
(Sumatra.)

curvatus BL — Dendf'ophthoe curvata BI. (Java.)

incarnatus Jack — Dendrophthoe incarnata BI, (Sumatra,
Borneo/ Nias.)

crassus Hook. ƒ. (Singapore.)

Seemenianus K. Schum. (N. Guinea.)

Sect. VI. Tolypanthus.

sp. 1). . . (Malakka.)

Sect. VII. Loxanthera. (Gesl. Loxanlhera BL in Miq.

FL Ind. Bat.)

Loxantherus D C. — Loxanlhera speciosa BI. (Java, Celebes.)

Loxa-Beccarii. — Loxanthera Beccarii van Tiegh. (Rorneo.)

Sect. VIII. Macrosolen. (Gesl. Macrosoïen BL in Miq.

FL Ind. Bat.)

Subsect. a. L on gif lor a e.

formosus BL — Macrosolen formo^us BL — Ehjtranthe

formosa EngL (Java.)

evenius BL ~- Macrosolen evenius BL — Loranthus avenis

BL — Ehjtranthe evenia EngL (Java, Sumatra.)

Subsect. h. Densiflorae.
lackianus Korth. — Macrosolen Jackianus Miq. (Borneo.)

retusus Jack — Macrosolen retusus BL — Elytranthe re-

tusa Don (Singapore, Java, Borneo.)

pseudo-perfoliatus Zoll. — Macrosolen pseudo-perfoliatus

Miq. -^ Elytranthe pseudo-perfoUata EngL (Java.)

Subsect. c. Racemulosae.
pseudo-globosus Korth. — Macrosolen pseudo-globosus Miq.

(Sumatra.)

macrophyllus Korth. — Macrasolen macrophyllus Miq. (Su-

matra.)

tetragonus BL — Macrosolen tetragonus BL (Java.)

ï^eïintangensis Korth. — Macrosolen melinfangensis Miq.

(Sumatra.)

1 i-L-

^'"^^^^"^ Bentham komt er eene soort van deze sectie in Ma-
jakka voor: in Hoüker's Flora of British India wordt zij echter
"iet vermeld
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Macrosolen ampullacea, BI. Ma-ampuUaceus Roxb. —
crosolenl palleus Miq. — Elytranthe ampuUacea Engl
(Engelscb Indië, Malakka, Singapore, Penang, Celebes.)

globosus lioxb, — L. subglobosm Wall, — L, oleoides
D C. — L. sphaerocarpus BI. — Macrosolen sphaero-
carpics BI. -^ Macrosolen oleoides Miq. — Elytranthe
globosa Engl (Engelsch Indië, Malakka, Java.)

snbumbellatus BL — Macrosolen sphaerocarpus El. var.
subnmbellata Miq. (Java.)

patulus Jack — Macrosolen pattdus BI. (Surnatra.)
creatophyllus Korth, — Macrosolen 1 creatophyllus Min.

(Surnatra.)

Sect. IX. Elytranthe. (Gesl. Elytranthe BI. in Miq. FL
Ind. Bat.)

albidus BI. — Elytranthe albida BI (Malakka, Surnatra,
Java, Borneo.)

Arnottiauus Korth. -
liiatra.)

Ehjtranthe Ariiottiana Miq. (Su-

Maingayi Hook.
f. (Malakka,)

Sect. X. Lepeostegeres. (Gesl. Lepeostegeres BI, in
Miq. Flora Ind. Bat.)

gemmiflorus BL Lepeostegeres gemmiflortcs BI. Ely-
tranthe gemmipora Don (Java.)

bahajensis Korth. — Lepeostegeres bahajensis Mig. (Borneo.) .

sankumbangensis Korth. — Lepeostegeres? sankumbamjensis
Kor/h. (Borneo.) ^ y

sabaensis Stapf. (Borneo)
centinorus Stapf. (Borneo.)
Beccara King ~ Elytranthe Beccarii Engl. — Lepeostege-

res BeccaHi van Tiegh. (Borneo, Malakka.)

SOORTEN VAN ONBEPAALDE SECTIE.

LORANTUÜS L.

Stcmmato-Beccarii. _ L. Beccarii Engl. hand King -
Stemmatophyllum Beccarii van Tiegh. (Borneo.)m eguians üngZ. _ Stemmatophyllum irregulare van
liegh. (Borneo.)

"(Sikkka )
*^'"^ ~ Coleobotrys crassipetala van Tiegh.

a<S^? ^"^^- r '^''^^obotrys Zollingerii van Tiegh. (Java.)

OJavaT'
~ Coleobotrys acuminata van Tiegh.

'"'ÏÏat?)''"'""'
^"^^' ~ Coleobotrys raphidophora van Tiegh.

rubrobrunneus Engl. Coleobotrys rubra van Tiegh. (Java.)
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alatus Eiigl — Coleobotrys aUtta van Ttegh, (Sumatra.)
pilosus Engl. Leucobotrijs pilosa van Tiegh. (Java)
Bluineanus Engl. — Lanthorus Blnmeanus van Ticgh,

(Java.)

Albertisii EngL — Diplatia Albertisii van TiegK (Nieuw
Giiiuea.)

Scortechinii King — Kingella Scortechinii van Tiegh
(Malakka.)

xiphostachyus EngL — Trithecanlhera xiphostachya van
Tiegh, (Borneo.)

1 ViSCUM L.

Sect. 1. Ploionauxia Korth.

oriëntale Willd. (Zuid- en Oost-A zië.)

var, montanuiïi Miq. — F. monlanum Zoll. et Mor.
(Java.)

var. navicellatum Miq. —
* V. navicellatiim. Korth.

(Borneo.)

var. T?oxburghianum Miq. — F". Roxhm^ghianum Korlh,
(Borneo.)

var. Pauiattonis i¥ig. — V. Pamattonis Aor£/i. (Borneo.1
ovalifolium Wall. — V, oriëntale Willd. var. ovaUfolium

Miq. (Penang.)

Sect. 2. Aspiduxia Korth.

articulatum Burm. — F. compressimi BL — Aspidixia
articulata van Tiegh, (Zuid-Azië )

var. timoriense I) C. - F. compressum Pair, (Ambon,
Timen)

var. moniliforme Miq, — F. nioniliforrne BI. (Java.)
angulatum Heyne. — Aspidixia angulata van Tiegh. (Zuid-

Azië.)

geminatum Korth. — Heterixia geminata van Tiegh, —
KorfhaheUa geminata Engl, (Borneo.) '

japonicum Thunh. — Korthahella japonxGa Engl. — Bifaria
japonica van Tiegh, (Zuid- en Oost-Azië.)

3. GiNALLOA Korth,

Arnottiana Korth, (Borneo.)
Beccariana van Tiegh, (Borneo.)
tenuifolia van Tiegh. (Borneo.)
Zellingen van Tiegh. (Java.)

4. No TOTIilXOS.

tnalayanus Oliv, (Penang.)
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OVERZICHT DER NEDERLANDSCH INDISCHE LORANTHACEEN

VOLGENS ENGLER, IN VEEBAND MET DE ONDERZOE-

KINGEN VAN VAN TIEGHEM.

I. liOBAHTTHOlDflAi:. Onder het bloemdek twee hier-

mede vergroeide h!oemdekblaadjes of een duidehjke verbreeding van

de as der bloem (schijnkeik). Kleverige middenlaag der vrucht nabij

de oppervlakte,, buiten de naar het bloemdek gaande vaatbundels.

A. Klytranthinae- Eierstok 2— oo -bokkig (de embryozakken

bij de bevruchting slechts tot aan de basis van den stijl door-

dringend.)

1. ELYTRANTHE BL Bloemdekbladen 5—6, vrij of tot eene buis

vergroeid. Hehndiaden op de bloeindeksegmenten of de bloemdekbuis

vastgeheclit. Helmknoppen met de basis op de helmdraden ingeplant,

smal. Stijl draadvormig, met knop- of draadvormigen stempel. Bloe-

men groot of klein.

1. Bloemdeksegmenten vrij. (Fam. Treubellaceae van

Tiegheyn,)

Sect. 1. Neo-Treubella Engl. (Gesl. Treubella van Tiegh) Bloe-

men drie aan drie in trossen. E, triflora Engl., E, sig-

nata Engl.

2. Bloemdeksegmenten vergroeid. (Fam. Elytranthaceae cctn

Tieghem p. j».)

Sect. II. Amylotheoa Engl. (Gesl. Amylolheca van Tiegh,). Bloe-

men drie aan drie in trossen. E. Zodingerii EngL^ E. suni-

bawensis Engl.^ E, Hollrungü Engl ').

Sect, lil. Macrosolen Engl (Gesl. Macrosolm BI, bij van

Tiegh.) Bloemen in enkelvoudige of verkorte trossen, met 2

schutblaadjes. E, relusa Don^ E. globosa Engl., E. ampul-

lacea EngL £. evenia Engl, E. formosa Engl, E, pseudo-

perfoliala Engl,

Sect. lY. Eu-Elytranthe Engl (Gesl. Ehjtranthe BI bij vm
Tiegh,) Bloemen in aren met 2 schutblaadjes. E. albida BI

Sect. Y. Lepiostegeres Engl (Gesl Lepiostegeres BI bij van

Tiegh.) Bloemen in hoofdjes zonder schutbladen. E. gemntt-

(lora Don..^ E, Beccarii Engl

^. LOXaNTHERA BI (Fam. Elytranthaceae van Tiegh p, P-)

Bloemdekbladen 5 2)^ vereenigd tot eene buis met lancetvormige

*) Volgens ScHtJMANN zijn de segmenten tot aan de basis vrij.

^) Waarschijnhjk door een drnkfout staat in Engler's Nachtr.

Bloemdekbladen 6.
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slippen, Mceldraden in de buis ingeplant; hehndraden aan den top
verbreed en aan de rugzijde in het onderste gedeelte der helnnknop-
pen aan het helmbindsel aansluitend. Bloemen groot, heldei rood,
met een bekervormig draagblad aan de basis, in 3—5 bundels van
drie, langs okselstandige trossen. L. Beccarii van Tiegh,^ L. spe-
ciosa BL

B. liOrantinae- Eierstok volkomen i-hokkig. (De embryo-
zakken bij de bevruchting tot in de nabijheid van den stempel door-
dringend

)
r

3. LORANTHUS L, Bloemdekbladen 4, 5 of 6, vrij of tot eenc
buis vergroeid. Ilelmdraden alleen aan de basis of hooger met de
bloemdeksegmenten of de bloemdekbuis vergroeid. Helmknoppen
niet de basis op de hehndraden ingeplant. Stijl draadvormig met
stompen of knopvormigen stempel. Bloemen groot of klein.

Ondergeslacht 1. EU-LORANTHUS. (Fam. Loranthaceae van
Tiegh.) Bloemdekbladen vrij.

1. Bloemen in groepen van drie, die tot trossen, hoofdjes

of schermen zijn vereenigd of in enkelvoudige schermen.

Sect. I, Dactyliophora Engl. (Gesl. Dactyliophora van Tiegh.)
Bloemen drie aaii drie ia 4-stralige kransen, langs okselstan-
dige trossen.. Middelbloem zittend; zijbloemen kort gesteeld.

Bloemdek 6-deelig; segmenten met eene schub aan de basis.
i. veriiclllatus Engl.

Sect. II. Amyema Engl. (Gesl. Amyema van Tiegh, '), Bloem-
dek 5-deelig. L. aurantiacus Cunn, (bloemen in schermen),
i. trianthus Korlh, (bloemen in hoofdjes.)

Sect. III. Stemmatophyllum Engl. (Gesl. Stemmatophyllum van
Tiegh,) Bloemdek 4-deelig. L, Stenimato-Beccarii BoerL, L,
irregularis Engl.

2. Bloemen in enkelvoudige trossen of aren.

Sect. IV. Loranthobotrys EngL Bloemen in trossen. Bloemdek
5-deelig.

8 *!. Chiridium EngL (Gesl. Chiridium van Tiegh.) Aan de
basis der trossen een uit schubben gevormd ouiwindseK

^. perakensis EngL, L. longissimus Engl.^ L. setigerus Korth.^
L,. borneensis Ennl T. 1 .^mdpninnui^ Zoll. et Mor.

perafiensis EngL, L. longissimus Engl.^ L. setigt

-^. borneensis EngL, L, Lyndenianus ZolL et Mor

V^^^ ^^ tegenoverstaande bladeren verschilt Amyema van Tiegh

Dhvll
^*^öi' Engler in dezelfde sectie opgenoemd geslacht Neo-

H yiium van Tiegh. ^ waar de bladeren in kransen staan.
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2. Coleobotrys Engl, (Gesl. Coleobotrys van Tiegh.) l]loem-

tros aan de basis weggedoken in een scheedevorinige holte

van de afstammingsas
;
geen omwindsel.

L. heteranthus WalU^ L, crassipetalus King^ L. ZolUngerii

Engl,^ L. acuminatus Engl.^ L, raphidojjïiorus EngLy L. ru-

brohrunneus Engl.^ L. Mackïottianus Korth.^ L. alatus Engl.

3. Leucobotrys Engl. (Gesl, Leucohotrys van Tiegh.)

Bloemtios in den bladoksel zonder scheede en zonder omwind-
sel. Bloemen wit. L. pilosus Engl. (Java.)

4. Lanthorus Engl (GesL Lanthorus Presl, bij van

Tiegh,) Bioemtros zonder scheede en zonder omwindsel. Stijl

geleed, met vijfzijdig prisma aan de basis. L. pentapelalus

Boxb.^ L. Blumeanus Engl., L, macrosiachys Korth.

Sect. V. Phoenicanthemum Engl. (Gesl. P hoenicanthenmm BI
bij van Tiegh.) Bloemen in trossen of aren. Bloemdek
4-deelig.

1. E u-P honicanthemum E7igL Bloemen kort gesteeld,

in een aarvormige tros. Helmknoppen met 4 stuifmeclzakken.
L. Bennettianus Miq, .

2.^ Peneanthemum van Tiegh. (Gesl. DUhecma van
Tiegh,) Bloemen in gering aantal in trossen, llelmknoppen
met 2 stuifmeelzakken. Z,. coccineus Jack.

3. Bloemen in hoofdjes.

Sect. VI. Diplatia Engl. (Gesl. Diplaüa van Tiegh.) Hoofdjes

okselstandig, gesteeld, met een omwindsel van twee breede,

bladachtige schutbladen. Bloemen 5-deelig.
L. Albertisii Engl,

Sect. VII. Baratrantha Korth. (Gesl. Baratranthus Miq. bij van
Tiegh.) Hoofdjes zittend. Bloemen 4-deelig.

§ 1. Cyathiscus van Tiegh. Hoofdjes steeds okselstandig.
L. productus King.

§ 2. Eu-Baratranthus Engl. Hoofdjes slechts bij uit-

zondering okselstandig, meestal aan de internodiën in kruis-
wijs geplaatste paren.

L. axanthus Korth., L. Lohbii [Jook. ƒ., L. Kingii Engl, L.

Baratra-Scortechinii Boerl., L. Baratra-Beccarii Boerl.

Ondergeslacht 2. DENDROPHTHOE Engl. (Fam. DendrO-
phthoaceae van Tiegh.) Bloemdekbladen vergroeid.

§ 1. Cichlanthus Endl. Bloemen meestal 4-deelig, in tros-

sen of schermen.
L. Scurrula L., L. SchuUesii BL, L. ferrugineus Boxh., L. re-

pandus BI., L. lepidotus BI, ^



LORANTHACEAE. 171

§ 2, Eu'Dendrophthoe Eiidl. Bloemen 5-dee!ig, in losse

of gedrongen trossen,

-L. longifïoriis Desy\, L. pcntandrus ƒ>,, L. crassipetahis King *),

L, grandiflorus King^ L, praelongus Bl,^ L. curvatus BI.

§ 3. K i n g e 1 1 a Engl, (Gesl. Kingella van Tiegh.) Bloemen
6-deelig, in eindelingsche kransen.

L. Scortechinii King,

4. Beccarina Engl. (Gesl. Trithecanthera van Tiegh).

Bloemen 5-deelig in okselstand ige aren met lange, naakte,

vierkantige toppen.
L, sciphoslachyus Engl,

n. YISCOIDKAE. Onder het bloemdek geen duidelijke

schijnkelk. Kleverige middenlaag der vrucht tusschen de naar het

bloemdek en de door de as gaande vaatbundels.

A. Phoradendreae. (Fam. Ginalloaceae van Tiegh).

Zaadlijst centraal, Helmknoppen twee- of eenhokkig.

L Korthalsellinae. Bloemen in rijen aan de knoopen.

4. KORTHALSELLA van Tiegh. Mannelijke bloem met drie vrije

bloembladen^ waarop de zittende helmknoppen zijn bevestigd.

Sect. 1. Bifaria Engl (Gesl. Bifaria van Tiegh.) Schutbladen

in één vlak. Bloemen in de oksels van alle schutbladen.

K. japonica Engl.

Sec, 2. Heterixia Engl (Gesl. Ilelerixia van Tiegh,) Onderste

bladparen in één vlak, zonder bloemen. Bovenste bladparen

gekruisd, met bloemen in de bladoksels.
K, geminata Engl,

II. Crinalloinae. Bloemen drie aan drie in eene aar.

5. GINALLOA Korth. In elke groep in het midden een manne-
lijke, aan weerskanten eene vrouwelijke.

G. Arnottiana Korth.., G, Beccariana van Tiegh.y G. tenmfolia

^an Tiegh, ^ G. Zollingeri van TiegK

B- Tiseeae. (Fam. ViSCaceae van Tiegh.) Zaadlijst basilair.

Helmknoppen 4— oo -hokkig.

6. NOTOTHIXOS Oliv, Helmknoppen niet met het bloemdek ver-

gf'oeid, aan den top met eendwarsspleet openspringend ;
wollige heesters.

'• VISCUM L. Helmknoppen met het bloemdek vergroeid.

Sect. Botryoviscura. Vorkswijze vertakking geen regel. Bloemen

in groepen van drie of alleenstaand. Bladeren volkomen of

tot schubben verminderd.

O Deze soort noemt Engler ook bij de sectie Loranthobotrys

3 Ch iridium; de plaats is dus twijfelachtig.



172 SAÏÏTALACEAE.

Subsect. 1, P I o i o n i X i a. Bloemen meest in groepen van drie,

zelden alleenstaand. Bladeren alle of gedeeltelijk volkomen.
V. oriëntale Wüld., F. ovalifolium Wall,

Subsect. 2. A s p i d i X i a Korth. (Gesl Aspidixia van Tiegh).

Bloemen meestal alleenstaand, zelden in groepen van drie.

Bladeren alle schubvormig.
V. aufjidatimi Heyne, V. articulatum Burm.

Fam, cxx. santalaceae.
r

Bentham et IIooker, Genera Plant. III. p 217. — MiQ. Fl. Ind.
Bat. I. 1. p. 775, lO'JC. — MiQ. Sutn. p. 341. — A. D C. in D C.

Prod. XIV. 2. (1857). p. 619. - HooK. f. Fl. Br. Ind. V. p.2-28.-
Baill., Htst. Plant. XI. p. 463,485. (Loranth.). — Hieronymus in

Engl. u. Prantl, Nalürl. P/lanzenfam. III, 1. p. 202. (li<92), —
Engl. m Nachtr. p. 141. (1897). — van ïieghem, Buil Soc. Bot.
Fr. XLIII (1896). p. 343 XLIV. p. 99.

Bloemen tweeslachtig of door mislukking tweehuizig,
zelden eenhuizig, regelmatig. Bloemdek enkelvoudig,
groen of bloembladachtig, soms yleezig, aan de basis
met den eierstok of de schijf vergroeid, aan den top of
meestal tot aan de schijf verdeeld, met 4—5 of zelden

3 of 6 in den knop klepswijze aaneensluitende of zelden
smal dakpanswijze dekkende, van binnen nabij de meel-
draden vaak met een haarbundel bezette en met den
top naar binnen gevouwen of uitgespreide lobben. Meel-
draden evenveel als bloemdeklobben en op deze nabij
de basis ingeplant, zelden hooger er mede vergroeid of
in de buis onder de lobben bevestigd, meestal korter,
zelden even lang als de lobben ; helmdraden draadvormig
ot min of meer breed, soms zeer kort; helmknoppen
aan de basis bevestigd of nabij de basis ruggelings
vastgehecht, eivormig of langwerpig of langwerpig-lijn-
vormig, met 2 vrije, evenwijdige, door langsspleten aan de
Binnenzijde of zijdelings openspringende 4- of 2-kleppige,
soms ten slotte plat uitgespreide helmhokjes. Schijf
epigynisch of perigynisch, ring- of kussen vormig of de
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bloemdekbuis bekleedend, gaaf of tusschen de inplanting

der helmdraden gelobd, soms weinig ontwikkeld of ge-

heel ontbrekend. Eierstok van den beginne af of ten

minste na den bloei onderstandig of in de schijf wegge-

doken, 1-hokkig; stijl eilindrisch, kegelvormig of kort,

met eindelingschen knopvormigen of 2— 3-lobbigen stem-

pel, soms op den top van den eierstok nagenoeg zittend^

eitjes 2—3 van af den top of van onder den top van

een draadvormige of dikke centrale zaadlijst neerhan-

gend of 1 opgericht centraal eitje. Vrucht niet open-

barstend, eene noot of meestal ^) eene steenvrucht ; bui-

tenlaag dun of yleezig of sappig ; binnenlaag korstachtig

of hard, soms beenhard. Zaad kogel- of eivormig, van

buiten glad, rimpelig of met talrijke diepe groeven;

zaadhuid dun of ontbrekend, kiemwit overvloedig, vlee-

zig, meestal wit; kiem in het kiemwit besloten, soms

échter schuin en niet volkomen asstandig, lijnvormig of

kort, meestal rolrond, recht of een weinig gekromd;

zaadlobben meestal half rolrond en langer of korter dan

het naar boven gerichte kiemworteltje, soms zeer klein-

Boomen, heesters of lage kruiden, eenige weinige

parasitisch. Bladeren afwisselend of tegenovergesteld,

meestal onbehaard, gaafrandig, meestal behalve de hoofd-

nerf zonder duidelijke nerven of aderen, soms tot kleine

schubben verminderd of geheel ontbrekend, Steunbkadjes

ontbrekend. Bloemen meestal klein, en groenachtig, ge-

woonlijk met een schutblad en twee schutblaadjes, nu

eens in de bladoksels alleenstaand, dan weder tot enkel-

voudige trossen of aren vereenigd, dan weder in een

samengestelde bloeiwijze, wier eindvertakkingen bijsoher-

ïöen zijn.

Aantal soorten omstreeks 220, in de tropische en gematigde

gewesten der beide halfronden wijd versfHreid, De famihe vvordt

verdeeld in 3 tribus: 1. Thesieae, % Osyrideae, 3. Anthoboleae.

Hiervan is de eerste gekenmerkt door een half bovenstandig

bloemdek en eene nootvrucht nog niet in den Maleischen Archipel

aangotroffen. Echter zou het geslacht Thesium L., evenals in de

bergstreken van Engelsch Indië ook hier kunnen voorkomen. Daar

is het geslacht vertegenwoordigd door kruidachtige wortelparasieten

DQet tot aren vereenigde bloemen.

') ^ij de geslachten van Nederlandsch Indië altijd.
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In HiERONYMus' bewerking der familie voor Engler und PraNtl
Nalarl. Pflanzenfam. is de omgrenzing dezelfde als bij Bentham
en HooKER. Ook daar wordt bij de groep der Anlhoboleae het

geslacht Champereia Griffe opgegeven, dat reeds vroeger door Bail-
LON werd overgebracht naar de Opilieae^ die bij Bentham en Hoo-
RER een deel uitmaakten van de Olacaceae. Bij die familie is het
geslacht in ons werk behandeld. Van Tieghem en ook Engler
in den Nachtrag der Natürl. P/ïanze^ifam. brengen het tot dezelfde

groep. Door Baillon werden de overige Santalaceae in vijf groe-
pen verdeeld, gelijkwaardig met de tribus der Loranthaceae en

met deze en een aantal groepen uit verschillende andere families

vereenigd tot zijne familie der Loranthaceae in uilgebreiden zin.

Van Tieghem daarentegen maakt van de zooeven genoemde groe-
pen der Santalaceae even zoovele families, zoodat volgens hem de
Santalaceae van Nederlandsch Indië verdeeld worden in Santalaceae
en Anthobolaceae. In het door ons bij de Loranthaceae behan-
delde stelsel van van Tieghem behooren deze beide families elk

tot een groep van hooger rang, de Santalineae en de Anthoboli-
neae, de eerste gekenmerkt door het bezit van eitjes zonder kern,
de tweede van eitjes met eene kern, doch zonder integument.
De tribus der Anthoboleae met bovenstandige vrucht nadert

door dit kenmerk tot de tribus der Opilieae van de Olacaceae,
waar evenzeer de kelk ontbreekt of rudimentair is. Evenwel is

nier toch steeds een vooruitspringende rand van den bloemsteel
waar te nemen, terwijl bij Exocarpus, het eenige Indische ge-
slacht der Anthoboleae, de vruchtsteel onder de vrucht wel gezwol-
len IS, doch geen vooruitspringenden rand heeft.

OVERZICHT DER GESLACHTEN.

Tribus I. Osyrideae. Bloemdekbuis geheel met den eier-

stok vergroeid, niet daarboven uitkomend. Vrucht eene steen-
vrucht.

^

1. Helmhokjes vrij, evenwijdig.

1. Santalum. Bladeren tegenovergesteld, lederachtig. Bloemen
tweeslachtig. Vrucht bolvormig, hoogstens 2 cM. in doorsnede.
Heesters of boom en.

2. Pyrularia. Bladeren afwisselend, dun. Bloemen gemengd,
vrucht langwerpig of ei- of kogelvormig 4 a 5 cM. in door-
snede. Heesters of boomen.

2. Helmhokjes uiteemvijkend, aan den top samenvloeiend.

3. Henslowia. Bladeren afwisselend, lederachtig. Bloemen
een- of tweehui/ig. Binnenwand van de kern met 5-40 harde
verticale platen, die het zaad stervormig verdeelen. Parasitische

f r



SANTALACEAE. 175

4. SCLEROPYRON. Bladeren afwisselend, lederachtig. Bloemen
min of meer tweehuizig of tweeslachtig. Binnenwand van de

kern hard, doch glad. Zaad kegelvormig. Booinen, vaak ge-

doomd.

5. I'hacellaria. Bladerlooze stengels. Bloemen éénhuizig.

Parasitische heesters.

Tribus II. Anthoboleae. Bloemdek tot de schijf gespleten

in 3—4 segmenten. Eierstok bovenstandig. Vrucht eene steen-

vrucht, rolrond lijnvormig.

6. ExoCARPüS. Bladeren afwisselend, zelden tegenovergesteld.

Bloemen tvireeslachtig, Boomen of heesters.

4. SANTALUM L.

Bloemen tweeslachtig. Bloemdekbuis klok- of eivormig,

onder aan de basis met den eierstok vergroeid; lobben

4, zelden 5, tot aan de schijf vrij, in den knop kleps-

wijze aaneensluitend, van binnen nabij de meeldraden
met een haarbundel. Meeldraden aan de basis der

bloemdeklobben bevestigd en korter dan deze, met korte

helmdraden; belmknoppen eivormig, met evenwijdige, in

de lengte openbarstende helmhokjes. Schijf als een

dunne laag de bloemdekbuis bekleedend en tusschen de

meeldraden tot vrije, vleezige, spatelvormige of driehoe-

kige of bijna vierkantige schubben verlengd. Eierstok

eerst op den bodem van het bloemdek bijna vrij, weldra

zich aan de basis vergrootend en half onderstandig; stijl

lang; stempel in 2—3 korte lobben verdeeld; eitjes

2—8, onder het midden van eene laag toegespitste cen-

trale zaadhjst bevestigd. Steenvrucht, min of meer kogel-

vormig, gekroond door een ringvormig litteeken van het

afgevallen bloemdek; buitenlaag der vrucht niet dik,

binnenlaag hard, meestal rimpelig. Zaad ongeveer van

denzelfden vorm; kiem in het midden van het kiemwit,

recht of scheef, lijnvormig, rolrond; kiemworteltje veel

langer dan de zaadlobben.
Onbehaarde boomen of heesters. Bladeren tegenover-

gesteld of zelden afwisselend, gesteeld, gaafrandig, leder-

achtig of min of meer vleezig, vinnervig, doch met

onduidelijke zijnerven. Bloemen klein, doch grooter dan

^ de verwante geslachten, in de bovenste bladoksels of
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aan de toppen der takken vereenigd tot in drieën ver-

takte, losse, soms tot trossen verminderde pluimen, zon-

der schutbladen.

Aantal soorten 8, onder elkander nauw verwant, in Zuid-Azië,

Nieuw Holland en de eilanden van de Stille Zuidzee. In Zuid

Azië alleen Sanlalum album L., een boom die het bekende sanr?^/-

hout kvert. Ofschoon deze soort ook in Engelsch Indië voorkomt,

ontbreekt zij in het westelijk deel van den Maleischen Archipel

Zij wordt echter in het oosten daarvan, nL in Oost Java, Madura,

Bali, Timor, enz., aangetroffen. Het fijnste sandelhout moet juist

van daar afkomstig zijn.

Het geslacht is nauw verwant aan Fuseanus R, Br,^ dat tot

dusverre wel in Australië, doch niet in den Maleischen Archipel is

waargenomen en voornamelijk van Santalum afwijkt door de niet

in vrije schubben verlengde schijf.

2. PYRULiARIA Mich,

Bloemen tweeslachtig of door mislukking min of meer

tweehuizig. Bloemdekbuis bij de mannelijke bloem zeer

kort, steelvormig, bij de vrouwelijke tolvormig, met den

eierstok vergroeid; lobben 5, uitgespreid, in den knop

Idepswijze aaneensluitend, tot de schijf vrij, van binnen

nabij de helmknoppen met een haarbundel of eene be-

haarde, aan de helmknoppen bevestigde schub. Meeldra-

den 5, aan de basis der lobben bevestigd, bij de vrouwe-

lijke bloem kleiner ; helmdraden kort ; helmknoppen
eivormig, met evenwijdige, in de lengte openbarstende

helmhokjes. Schijf weinig ontwikkeld, tusschen de meel-

draden tot vrije schubben verlengd. Eierstok onderstan-

dig; stijl zuilvormig; stempel neergedrukt knopvormig,
onduidelijk gelobd; eitjes 2—3, van den top van een

korte, rechte zaadlijst neerhangend. Steenvrucht omge-
keerd eivormig of kogelvormig, groot, 4—5 cM. in door-

snede, al of niet door de blijvende bloemdeklobben ge-

kroond, met een vleezige buiteulaag van den vruchtwaod
en een harde, doch niet dikke binnenlaag. Zaad kogel-

vormig; kiem kort, nagenoeg rolrond, nabij den top van

het vleezige kiemwit.
Boomen of heesters. Bladeren éénjarig, afwisselend,

kort gesteeld, vliezig. Bloemen met kleine schutblaadjes,
in de hoogste bladoksels of aan de toppen der takken
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in bijschermen, die tot een eindelingsclie tros of pluim

zijn verbonden.

Aantal soorten 2 of 3, in Noord-Amerika en Zuid-A zië. Bent-
ham en HoOKER vereenigen in dit geslacht twee soorten van zeer

uiteenloopend vaderland, de eerste \an Noord-Amerika als Pt/ru^arm

Mich.^ de tweede van het Himelayagebergte als Sphaerocarya
Wall. beschreven. Eene derde soort, van Java, door Blume onder

het geslacht Sphaerocarya beschreven, P. moschifera A. D C,
wordt door Bentham niet hier, doch bij het geslacht Scleropyron
Am. opgenoemd; volgens Hooker in Flora of Brltish India zou

dit echter een Pyrularia zijn. Evenals de soort ^'an het Himelaya-

gebergte is deze gedoomd.

3. HENSLOWIA BL

Bloemen door mislukking twee- of éénhuizig, Bloem-
dekbuis bij de mannelijke bloem zeer kort, steelvormig,

bg de vrouwelijke met den eierstok vergroeid, eivormig
of langwerpig; lobben 5 of 6, tot aan de scbijf vrij, in

den knop klepswijze aaneensluitend, van binnen nabij

de meeldraden of in het midden meestal met een haar-

bundel, Meeldraden 5 of 6, aan de basis der lobbeu

bevestigd; helmdraden kort; helmknoppen kort; helm-

bokjes door een schuine spleet 2-kleppig openspringend,

weldra nagenoeg plat uitgespreid ; bij de vrouwelijke

bloem kleine staminodiën al of niet aanwezig. Schijf

een weinig hol of bol, zich niet voorbij den eierstok uit-

strekkend. Eierstok onderstandig; stijl zeer kort; stem-
pel bijna zittend, 2—3-lobbig; eitjes 2—3, van af den'

top van een vrij dikke, centrale of soms aan één kant
lïiet den wand vergroeide zaadlijst; steenvrucht ei- of

bjjna kegelvormig, met vleezige buitenlaag en beenach-

tige, van buiten gerimpelde binnenlaag van den vrucht-

^and, die van binnen met vooruitspringende platen is

^ezet. Zaad door langsgroeven, waarin de naar binnen

gedrongen platen van den vruchtwand sluiten, diep ster-

vormig, 6— 8-lobbig; kiem in het midden van het kiem-
wit kort lijnvormig; kiemworteltje veel langer dan de

zaadlobben.

Dikwgls op de wijze der Loranthaceae op boomen

woekerende heesters. Bladeren afwisselend, gestoeld^

nieestal min of meer dik. Mannelijke bloemen zeer klein,

1-2

\
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ia de bladoksels tot bundels of hoofdjes vereenigd; vrou-

aan
gesteeld.

Aantal soorten omstreeks 14, in Oost- en Zuid-Azië, waarvan
meer dan de helft in den Maleischen Archipel.

4. SGLEROPYBON Am.

Bloemen tweeslachtig of door mislukking min of meer
tweehuizig. Bloemdekbuis bij de mannelijke bloem kort,

steelvormig, bij de vrouwelijke of tweeslachtige eivormig,

met den eierstok vergroeid; lobben 5, tot aan de schijf

vrij, in den knop klepswijze aaneensluitend of dakpans-
wijze dekkend en één buiten gelegen. Meeldraden 4,o^-^ö
aan de basis der lobben bevestigd en korter dan deze;

helmdraden kort, 2-spletig; helmhokjes elk op een tak

van den helmdraad gezeten, 2-kleppig en bijna in 2

vakjes verdeeld. Schijf ringvormig, met golvenden rand.

Eierstok onderstandig ; stijl kort, vrij dik; stempel breed,

schildvormig, met getanden rand; eitjes 3, neerhangend
van den top van een vrije of aan één kant met den
wand vergroeide zaadlij st. Steenvrucht omgekeerd eivor-

mig of peervorraig, in een steel samengetrokken, door
de overblijfsels van het bloemdek lang gekroond, met
«en vleezige, dikke buitenlaag en een harde, dunnere
binnenlaag van den vruehtwand. Zaad min of meer
kogelvormig; kiem rolrond, in het midden van het vlee-

zige kiemwit.

Kale of aan de bloeiwijze zachtharige boomen, aan de

ontbladerde knoopen vaak met korte doorns bezet. Bla-
deren afwisselend, kort gesteeld, gaafrandig, lederachtig,
vmnervig. Bloemen in korte, losse, bladerlooze aren aan
de ontbladerde knoopen der oudere of jongere takken.

Aantal soorten omstreeks 2—3, in Engelsch Indië, o. a. ScL
Mainrjayt Hook.

f. m Malakka. De laatste werd dooi- BENTHAM
voorloopig gerekend dezelfde te zijn, als Pijndavia moschifera
A. D C, die volgens Hooker echter werkelijk tot Pyndaria be-
Jioort, terwijl deze de soort van Malakka daarentegen in dit geslacht
plaatst. Misschien komen er nog soorten op Sumatra voor.
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5. PHAOELLARIA Benth.
.

Bloemen eenhuizig. Bloemdekbuis bij de mannelijke
bloem kort, steelvormig, bij de vrouwelijke met den
eierstok vergroeid, eivormig; lobben 4 of 5, tot aan de
schijf vrij, kort, in den knop klepswijze aaneensluitend.
Meeldraden 4 of 5, aan de basia der lobben bevestigd;
helmdraden zeer kort, dik; helmknoppen eindelingsch,
met vrije, uiteenwijkende, in de lengte openbarstende
helmhokjes. Schijf nagenoeg plat, tusschen de bloemdek-
lobben of de meeldraden kantig. Eierstok onderstandig

;

stijl zeer kort, vrij dik; stempel nagenoeg gaaf of met
korte lobben ; eitjes drie, neerhangend van den top

van eene korte centrale zaadlijst. Jarige vrucht eivor-

niig-langwerpig, door de blijvende bloemdeklobben ge-
kroond, van buiten vleezi^

Kleine bladerlooze heestertjes, met in bundels bijeen-

staande, enkelvoudige of weinig vertakte stengels, para-
sitisch levend op boomen of Loranthus-soorten. Bloemen
klein, langs de takken verspreid, alleenstaand of meer-
<Jere bijeenzittend of in de stengels weggedoken.

Aantal soorten 3, in Engelsch Indië.

S'

6. EXOOARPUS LabilL

Bloemen tweeslachtig of door mislukking gemengd-
slachtig. Bloemdek tot aan de schijf verdeeld in 5,

zelden 4, klepswijs aaneensluitende, aan den top een
Weinig uitgeholde segmenten. Meeldraden 5, zelden 4,

nabij de basis der segmenten bevestigd, met zeer korte,

breede helmdraden ; helmknoppen met vrije aan het

helmbindsel vergroeide, naar binnen geplaatste en min
of meer evenwgdige of aan den rand staande en uiteen-

wijkende, in de lengte openspringende helrahokjes. Schijf

plat, vrij dik, golvend 5— 4-lobbig. Eierstok bovenstan-
dig, min of meer in de schijf weggedoken, eenigszins

vleezig en min of meer kegelvormig; stempel op den
top van den eierstok zittend, klein, min of meer 2-lob-

"^ö; eitje orthotroop, van af de basis van het hokje op-

gericht. Vrucht eene noot of steenvrucht op den top
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van een vleezig verdikten steel gezeten, geheel boven-

standig, met een dunne, droge of min of meer vleezige

buitenlaag en een korstachtige of harde binnenlaag van

den vruchtwand. Zaad opgericht; kiem klein, in den

top van het vleezige kiemwit; kiemworteltje naar boven

gericht, langer dan de zeer kleine zaadlobben.

Kleine hoornen of heesters. Bladeren afwisselend of

tegenovergesteld, vaak spoedig afvallend^ of die der

bloeiende takken of allen dikwijls tot kleine schubjes

verminderd, zelden alle volkomen ontwikkeld en blijvend.

Bloemen klein, in kleine okselstandige aren of bundels,

meestal bijna zittend door een tand van de spil der aar

of een klein schubvormig schutblad gesteund, doch de

vrucht door' aangroeiing en verdikking van den uiterst

kleinen bloemsteel duidelijk gesteeld.

Aantal soorten 12, in Australië en den Maleischen Archipel,

waar zij in de zandstreken langs het strand of op rotsachtige

plaatsen voorkomen.

SANTALACEAE VAN NEDERLANDSCH INDÏË.

Tribus I. Osyrideae.
1. Santalum L.

album L. — S. ellipticum Zipp, (Zuid Azië.)

2. Pyrularfa Mich.

moschifera A. D C, — Sphaerocarya moschifera BI. -- Scle-

ropyron sp. Bentham. (Java, Sumatra.)

3. Henslowia BI.

umbeliata BL') ~ Dendrotrophe urnhellaia Miq. — Thes'mm

spathulatum BI, — Vhcxim umbellatum BI — Tupe^a

umbeliata KortK (.lava, Banka.)
var. uniflora. — Dendrotrophe umbeliata Miq. var. uni-

flora Miq. — Hensloioia retusa BI. (Java.)

var. pauciflora. — Dendrotrophe umbeliata Miq- var.

pauciflora Miq, — Hemloivia pauciflora BI. (Java,

Sumatra, Banka)
varians BI. — Dendrotrophe varians Miq. (Borneo, Birma,

Malakka.")

) Volgens HooiCER misschien gelijk aan H, heterantha Hook, f
et Thoms,, doch in dat geval moet deze in Engelsch Indië voorko-
mende soort den naam van H. umbeliata BI. dragen en niet otnge-
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cassiaefolia BL — Dendrotrophe cassiaefoUa Miq. (Borneo.)

ReinM'ardtiana BI. — Dendrotrophe Beinivardtiana Miq. —
Tupeia Beinwardtiana Korth. — (Borneo, Suraatra^ Java.)

spicata BI. — Dendrotrophe spicata Miq, (Borneo.)

buxifolia BL — Dendrotrophe huxifolia Miq. (Banka, Bor-

neOj Malakka.)
Lobbiana A. D C. — Dendrotrophe Lobbiana i¥?g. (Singa-

pore, Malakka.)
plurinervis. — Dendrotrophe phirinervis Miq. (Sumatra.)

4. SCLEROPYRON Am.
Maingayi Hook. f. (Malakka.)

5. Phacellaria Benth.

rigidula Benth. (Malakka.)
eompressa Benth. (Malakka.)

Tribus II. Anthoboleae.
6. ExocARPus LahiiL

latifolius B. Br. — Ex. ovatus BI. — Ex. miniatus Zipp,

(Australië. Java.)

ceramicus A. D C. — Ex. phyllanthoides Miq. — Phyl-
lanthua ceramlca Pers, — XylophyUos ceraniica Bumph.
(Goram.)

Fam. cxxl BALANOPHORACEAE.

Bentham et Hooker, Genera Plant. III, p. 232. — MiQ., FL
Jnd. Bat. I. 1. p, 1064. - jVIiq , Illustr. p. 105. — HoOK. f.

^rans. Lin. Soc. XXII. p, 426 t. 75 C. — Eichler, in D C. Prod,
j^vil. p. 173^ _ Baill., Hist. Plant. 1, p. 500, XI. p. 484 (Bhopa-
lochemis), — Hooker f. FL Brit. Ind. V, p. 236. — Engl. u.

ARAntl, Naturl.Pllanzenfam. III. 1. p. 243. — Stapf, in Trans.
^mn. Soc. II; Bot. IV. p. 222. — Trelb, in Ann. Jard. Bot. Bui-

^J^2.
XV. p. 1 (1898). — VAN TiEGFTEM, BuU Soc. Bot. France

^"^LIII. p. 295. XLIV. p. 105.

Bloemen één-, zelden tweeslachtig. Mannelijke bloe-

men naakt of met 3— oo-lobbig in den knop klepswijs

aaneensluitend bloemdek. Meeldraden bij de bloemen
zonder bloemdek afzonderlijk of twee bijeen, bij de bloe-

öïen met een bloemdek tegenover de lobben, zelden 1 of
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2 ;
helmdraden vrij of tot een zuil of buis yergroeid

j

helmknoppen bij de bloemen zonder bloemdek aan de
basis of aan de rugzijde bevestigd, 2-hokkig en zijdelings
of aan de voorzijde met spleten openspringend, bij de
overige aan de basis bevestigd, vrij of tot een hoofdje
vergroeid, 2-hokkig of met 4— oo vakjes, die met poriën
of spleten aan den voor- of achterkant of aan den top
openen of op onregelmatige wijze doorscheuren. Yrouwe-
lijke bloem: Bloemdek ontbrekend of dicht met den
eierstok vergroeid, met kleinen, bovenstandigen, afgeknot-
ten of 2-lippigen of buisvormigen zoom, zelden bestaande
uit lijn-, knotsvormige of priemvormige, met den eier-
stok vergroeide segmenten. Eierstok kogel- of ellipsvor-
mig of prismatisch-omgekeerd eivormig, 1— 3-hokkig, met
kleine hokjes. Stijlen eindelingsch, of 1 draadvormig of
mm of meer knotsvormig, óf 2, lang of kort, met enkel-
voudige of fijngelobde stempels, zelden 1 zittende, schijf-
vormige stempel ; eitjes in elk hokje één, naakt of met
een enkel integument, anatroop of half anatroop of
atroop. Vrucht klein, nootvormig of vleezig of lederach-
tig, 1-zadig. Zaad het zeer klein hokje vullend, kogel-
vormig of samengedrukt, zelden langwerpig, met dunne
zaadhuid en een dicht, olieachtig, zelden meelachtig
kiem wit

;
kiem uiterst klein, niet of onduidelijk verdeeld.

Vleezige, op wortels parasiteerende kruiden, met knol-
vormige enkelvoudige of vertakte wortelstokken. Bloemen
dicht opeengedrongen op ei- of kegelvormige of cilinder-
ot kegelvormige bloeikolven met dikke stelen, al of niet
door blijvende of afvallende schubben omgeven.

Aantal soorten omstreeks 35, meerendeels inde vochtige wouden
aer berglanden van de tropische gewesten der beide halfronden,
eenige wemige m Zuid-Afrika, een aan de Middellandsche Zee en
een m Nieuw Zeeland.
De omgrenzing der familie is in den lateren tijd zoowei door

DAiLLON als door VAN TiEGHEM in zooverre gewijzigd, dat de eerste
uei geslacht lihopalocnemis met zijne verwanten als de Tribus

Wn . .
"^ •^'^"*' '°* "j"« vergroote familie der Loranthaceae

.S IV ^ ^"'^^'^ •*^='«^'' f'ie groep onder den naam van Helo-

brpn?r
.^^""^ zelfstandige familie wil verheffen. De laatste

hnnfl ^°°T r
BalanopJioraceae als de Helosidaceae tot zijne

hoofdgroep de Loranthinae of planten zonder eitjes.
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OVERZICHT DER GESLACHTEN.

Tribus I. !En-Balanophoreae. Bloemdek bij de manne-

lijke bloem 3—6-lobbig, bij de vrouwelijke ontbrekend. Meeldra-

den tot eene zuil vergroeid. Stijlen 2.

1. Balanophora. Bloeikolf aan de basis door talrijke schubben

omgeven.

Tribus IL Helosideae. Bloemdek bij de mannelijke bloe-

men gaaf of 3-lobbig, bij de vrouwelijke met den eierstok ineen-

vloeiend en met 2-lippigen zoom. Stijlen 2.

2. RüOPALOCNEMis. Bloeikolf aan de basis door een scheede

omgeven, doch zonder duidelijke schubben.

GO,

i. BALANOPHORA Forst.

Bloemen één- of tweehuizig, in één- of tweeslachtige

of onzijdige' bloeikolven. MannelijJce bloem : Bloemdekbuis

cilindrisch, steelvormig; lobben 3— 6, eivormig, hol, in

den knop klepswijze aaneensluitend. Meeldraden 3-

helmdraden ontbrekend of tot een cilindervormige zuil

vergroeid ; helmknoppen onderling vry en dan 2-hokkig,

met 2 vakjes in elk hokje of tot een in 3— co vakjes

ineenvloeiend hoofdje versmolten, waarin elk vakje met

een langsspleet of zelden met eene dwarsspleet open-

springt; rudimentaire eierstok ontbrekend. Vrouwelijke

of onzijdige bloem : Bloemdek ontbrekend. Eierstok ellip-

soidvormig, aan de basis min of meer gesteeld en naar

den top versmald, zonder duidelijken stempel, eierstok

-

holte, zaadlijat of eitje, doch met eene centrale cel, door

wier deelingen de elementen ontstaan, waaruit zich met

of zonder bevruchting ') het zaad ontwikkelt. Vrucht

klein nootvormig ; zaad kogelvormig met oliehoudend

kiemwit en een kleine, uit weinige cellen bestaande

kiem.

Kruidachtige, onbehaarde, roode, gele, witte of bruine,

was bevattende wortelparasiten ; wortelstok knolvormig,

') Volgens VAN Tieghem bij B. indica Wall. met bevruchting,

volgens Tri-UB bij B. elamjata BI. zonder bevruchting. In het laatste

geval zou men eigentlijk voor vrucht, zaad en kiem tle uitdrukkin-

gen schijnvrucht, schijnzaad en schijnklem moeten bezigen.
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enkelvoudig of vertakt, zelden lang; takken soms tot
een dichte massa opeengedrongen, met stervormige lenti-
cellen bedekt, soms aan de basis der bloeikolfstelen een
gelobde scheede vormend. Bloeikolven eivormig, kogel-
vornaig, cilindrisch of knotsvormig, aan cilindrisclie, dunne
of dikke, door blijvende schubben bedekte of bijna naakte
en door een ringvormig gelobd omwindsel omgeven stelen.
.Bloemen met kleine, knotsvormige schubben vermengd,
op de spil van den bloeikolf dicht opeengedrongen, de
mannelijke vrij groot, bij de tweeslachtige kolven onder
aan of tusschen de vrouwelijke verspreid, de vrouwelijke
zeer klein, een dunne laag vormend, soms tusschen de
knotsvormige lichamen verspreid, soms in kransen.

Aantal soorten 11, in tropisch en Oostelijk Azië en Australië.

2. RHOPALOONBMIS Junrjh.

Bloemen tweehuizig. Mannelijke bloem: Bloemdek
klok- of trechtervormig, van ouderen vergroeid met de
basis van de meeldradenzuil, met gaven of gescheurden
zoom Meeldraden 3; helmdraden tot een lange, buiten
de bloem uitstekende zuil vergroeid; helmknoppen ellip-
soidvormig, aan de basis bevestigd, met 2 tot 4 helm-
hokjes tot een hoofdje ineenvloeiend en aan de toppen
op onregelmatige wijze openbarstend. Eierstok-rudiment
ontbrekend. Vromcelijke bloem : Bloemdek met den eier-
stok vergroeid, met korten, 2-lippigen zoom. Eierstok
l-hokkig, met 1 hangend eitje; stijlen 2, lang en draad-
vorm

g, met fijngelobde stempels. Vrucht eene lijnvormige

.

**Dgwerpig eivormige noot. Zaad kegelvormig ; kiem-
"^
n-ïr

'^^'°'^' ^'^'" 8^*°^*' meelachtig.

1 k^ ' ^^^®^^ge kruiden, met een knolvormigen, ge-
obden wortelstok; stelen der bloeikolven dik, aan de
basis door een onregelmatig gelobde, lederachtige scheede
omgeven Bloeikolven cilindrisch. dik bedekt met de
tairyke bloemen en daartusschen, deze in de jeugd ver-
bergende, schildvormige, zeskantige schutbladen en draad-
vormige lichamen, die als schutblaadies of onvolkomen
bloemen te beschouwen zijn.

«ehrrinr"*'
^^- P''«^'«''^'?« J^^ngh., in de bergstreken van En-

geisch Indie en op Java.
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BALANOPHORACEAE VAN NEDERLANDSCH INDIÊ.

1. Balanophora Forst.

abbreviata BL — B. ahttacea Jungh. (Java.)

elongata Dl. B, maxima Jungh. (Java, Borneo.)

globosa Jungh. (Java.)

Lowii Hook. f. (Borneo.)
reflexa Becc, (Borneo.)

2. Rhopalocnemis Jungh.

phalloides Jungh. (lava.)

Pam. cxxii. EUPHORBIACEAE.

Brntiiam et IIüOïa-:R, Genera IHanL III. p. 230. — MiQ. FL Ind.
Bat. I. 1 p. 353, 686 {Euph.\ pA'l^ (Antidesm.), p. 430 (Aporos.),—
.MiQ. Sumatray p, 441 (Euph.), p. 465 {Antidesm.), p. 471 {Aporos,).

MiQ. Ann, Mus. Lugd, Bat, 1. p. 218. — Boissier in D C. Prod.

XV. 1. p. 1. _ MuELL. Arg. in D. C. Prod, XV. 2. p. 1. — Scheff.
in MiQ. Ann. Mus. Lugd. Bat. IV. p. 219. — Baill., Eist. Plant.

V. 1874. p. 501, VL p. 47. (Bijxeae). — Pax in Exgl. u. Prantl,
:^atürL P/fanzenfamUien III, 5, p. 1. — Hook. f. FL of Brit. Ind.

V. p. 239. — Sciiumann, Flora von Kais. Wilhehnsland^ p. 73. —
"Warburg in Engler, Bot. Jahrb. XIII, 2. p. 347. — Stapf, in

Trans. Linn. Soc. II. Bot. IV. p. 223. — Koord. Versl Mina-
hasa p. 592, 644.

Bloemen éénslachtig, één- of tweehuizig, volkomen of

nagenoeg regelmatig. Bloemdek vaak klein, soms ontbre-

kend, bij de mannelijke en vrouwelijke bloemen dikwijls

ongelijk, nu eens geheel kelkachtig en dan óf enkelvou-

dig, iu den knop klepswijze aaneensluitend of dakpans-

wijze dekkend of uit twee gelijke of ongelijke kransen

in den knop dakpanswijze dekkende bloemdekbladen ge-

vormd, dan weder de buitenste krans kelkachtig en de

binnenste bloembladaclitig, bestaande of uit kleine schub-

vormige óf uit kleine schubvorraige of uit grootere, zelfs

den kelk in lengte overtreffende, dakpanswijze dekkende,

zelden klepswijze aaneensluitende bloembladen. Manne-

lijke bloemen : Bloembodem soms uitgespreid tot eene

öohijf, die onverdeeld en binnen de meeldraden geplaatst
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of verdeeld is in lobben of klieren, die met de buitenste

rij der meeldraden afwisselen. Meeldraden in aantal zeer

verschillend, van 1 of 2 tot 1000 toe, in onbepaald aan-

tal of in lietzelfde of dnbbele aantal van de kelk- of

bloembladen, of minder; helmdraden vrij of op verschil-

lende wijzen vergroeid; helmknoppen 2-hokkigj op ver-

schillende wijzen aan den helmdraad bevestigd, meestal

met evenwijdige, vrije, door een langsspleet opensprin-

gende, gewoonlijk ten slotte 2-kleppige helrahokjes, soms
evenwel met uiteenwij kende of wijd uiteenstaande, of in

zeldzame gevallen aan den top ineenvloeiende of door

een eindelingsche porie openspringende of door een tus-

schenschot in de lengte of dwars door gedeelde helm-

hokjes. Rudimentaire eierstok nu eens tusschen de meel-

draden of op den top van de meeldradenzuil ontwikkeld
en gaaf of gedeeld, dan weder zeer klein of geheel ont-

brekend. Vrouwelijke bloemen : Kelkbladen vaak meer
vrij dan bij de mannelijke en meer dakpanswijze dek-
kend, soms smaller of grooter. Bloembladen soms kleiner

en vaker dan bij de mannen ontbrekend. Schijf hypogynisch
vaak ringvormig, kussen- of bekervormig, soms in klieren

verdeeld of ontbrekend. Staminodiën soms aanwezig.
Eierstok zittend of zelden kort gestoeld, meestal 3-hokkig,
bij uitzondering 2- of 4-hokkig, zeldzamer 1- of 5— oc-

hokkig. Stijlen gewoonlijk evenveel als eierstokhokjes,
nu eens tot een dunnere of dikkere zuil vergroeid, dan
weder meer of minder ver vrij, opgericht, uitgespreid of

teruggeslagen, priemvormig of verdikt of verbreed, gaaf
of 2- of cc-spletig, aan de binnenzijde van boven of van
de basis af met stempeloppervlakte, zelden met een
stempel aan den top; eitjes in elk hokje één of twee
naast elkander, neerhangend, in den binnenhoek der

hokjes bevestigd, met buikstandige zaadnerf en met naar
buiten en naar boven gericht poortje, zelden de zaadnerf
mm of meer rugstandig en het poortje naar de as ge-
richt; zaadstreng meestal verbreed tot een schubvormige
of holle, het poortje bedekkende of het eitje of beide
eitjes geheel insluitende kap of deksel (oi^wra^or). Vrucht
meestal droog en in evenveel kluisjes 'als eierstokhokjes
uiteenvallend, terwijl de as achterblijft, doch soms bes-
of steenvruchtachtig en in hokjes verdeeld, zelden met

?
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2—3 kernen of door mislukking 1 -bokkig of met 1

kern en 1 zaad- of hokverbrekend met kleppen open-

springend; vruchtwand dubbel; buitenlaag nu eens vlie-

zig en aan de kluisjes vastgehecht, dan weder kruid-

achtig, verdikt of vleezig en zich in kleppen verdeelend

;

binnenlaag kraakbeenaehtig, korstachtig of hard, in elk

kluisje van boven en aan de rugzijde elastisch splijtend,

waarna de kleppen zich dikwijls ineenrollen, bij de bes-

of steenvrucht zich meestal niet van de buitenlaag af-

scheidend. Zaden evenveel als eitjes of door mislukking

minder, do^r middel- van een lijnvormigen of kleinen

navel, in het midden of hooger, zijdelings of nabij den

top bevestigd, niet zelden met een klein kiempropje aan

den top; zaadhuid meestal korstachtig, zelden hard en

houtachtig of dun vliezig ; buitenlaag der zaadbuid soma

min of meer vliezig en daarom wel als een zaadrok

beschreven, in drogen toestand echter nauwelijks waar

te nemen ; kiemwit meestal overvloedig, vleezig of bijna

kraakbeenachtig, zelden vliezig-papierachtig of bijna ont-

brekend; kiem centraal, recht of zelden licht gekromd,

bijna even lang als het kiemwit of zelden korter; zaad-

lobben plat, breed, bladachtig of dun vleezig, of smal en

half rolrond, zelden dikvleezig of breed en meenge-

draaid; kiemworteltje naar boven gericht en kort tus-

schen de zaadlobben te voorschijn tredend, zelden lang

of geheel tusschen de zaadlobben besloten.

Vertakte boomen of heesters of soms opgerichte ot

neerliggende kruiden, zelden met windenden of dikvlee-

zigen stengel; bij vele geslachten een wit, niet zelden

vergiftig melksap. Bladeren meestal afwisselend onver-

deeld, gaafrandig of getand, vinnervig of nabij de basis

3— oD-nervig, doch soms tegenovergesteld of m kransen,

handvormig gelobd of handvormig 3-co-deelig ot tot

kleine scbubjes verminderd, nooit vinvormig samengesteld.

Beharing enkelvoudig of stervormig, soms schubvormig.

Steunblaadjes soms ontbrekend, doch dikwijls aanwezig

en dan klein, afvallend of blijvend, zelden groot otblad-

acbtig of twee aan twee vergroeid en een bladknop

insluitend, en na het afvallen bij de ontwikkeling van

tet blad een ringvormig litteeken achterlatend. J^lie'ren

soms ten getale van twee aan den top van den bladstee
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of aan de basis van het blad. Doornachtige takken of

onder de steunblaadjes of onder de bladeren staande

doorns worden nu en dan aangetroffen. Bloeiwij ze.meestal

okselstandig en samengesteld, de uiterste vertakkingen

dikwijls uit bijschermen bestaande, die of tot bijscher-

men of tot trossen en pluimen zijn vereenigd en aan de

toppen der takken soms een eindelingsche pluim vormen

;

echter komen onbepaalde, niet uit bijschermen samen-

gestelde bloeiwijzen ook voor. Schutbladen onder de bij-

schermen of bloemen meestal klein of sehubvormig, soms

grooter en 2—3 vergroeid, de bijschermen of trossen als

een omwindsel omgevend; schutblaadjes zijn soms aan-

wezig ten getale van twee binnen elk schutblad of in

groot aantal onder de bloemstelen in een bijscherm.

Aantal soorten meer dan 3000, over de g^heele wereld verspreid.

Baïllon neemt in de familie ook de Dfchopetalaceae en Calli-

tricheae op, doch sluit de Buxeae er buiten en brengt deze tot

de Celnsti-aceae, Pa. in Englkr u. Praktl NatürL Pllanzenfam.

houdt zich in hoofdzaak aan de omgrenzincr der familie, die bij

Bkntham en Hookek voorkomt, doch maakt de Buxeae tot eene

afzonderlijke familie.

OVERZICHT DER TRIBUS EN SüBTRlBUS.

Tribus I. HaphorMeae- Kelkvormig omwindsel met meerdere

mannelijke en één centrale vrouwelijke bloem, te zamen op eene

tweeslachtige bloem gelijkend. Werkelijk bloemdek ontbrekend of

zeer klein.

Tribus II. Ba:Eeae^). Bloemen éénhuizig (bij het geslacht van

Nederlandsch Indië) afzonderlijk. Bloembladen ontbrekend. Eierstok-

hokjes met 2 eitjes. Zaadnerf rugstandig. Meeldraden tegenover de

kelkbladen en in hetzelfde aantal ais deze. (Bij het eenige geslacht

Tan Nederiand^ïch Indië).

Tribus lil. Phyllantheae. Bloemen afzonderlijk. Bloembladen
al of niet aanwezig. Eierstokhokjes met 2 eitjes. Zaadnerf buikstan-

dig. Meeldraden alle of de buitenste tegenover de kelkbladen of alle

in het midden der bloem.

Tribus IV. Galearieae. Bloemen afzonderlijk. Bloembladen
aanwezig. (Bij de geslachten van Nederlandsch Indië). Eierstokhokjes
niLt 1 eitje. Buitenste meeldraden tegenover de kelkbladen.

*) Vóór deze tribus vindt men bij Bentham en HookER nog de

grootendeels uit Australische geslachten bestaande tribus der StenO-
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Tribus V, Crotoneae. Bloemen afzonderlijk l). Bloembladen al

of niet aanwezig. Eierstokhokjes met i eitje. Buitenste meeldraden
afwisselend met de kelkbladen of alle in het midden der bloem.

Subtribus 1. Jatropheae. Bloemen in pluimvormige bloeiwijzen,
samengesteld uit bijschermen, die of éénslachtig zijn of tweeslachtig
met een centrale vrouwelijke en zijdelingsche mannelijke bloem.

Subtribus 2, Eu-Crotoneae. Bloemen meestal éénhuizig, in einde-
lingsche trossen of aren, die één of beide geslachten dragen. Manne-
lijke bloemen met, vrouwelijke meestal zonder bloembladen ; meeldraden
m den knop neergebogen, met omgekeerde helmknoppen.

Subtribus 3. Chrosophoreae. Bloemen in okselstandige of zelden

eindelingsche frossen, aren of pluimen ; mannelijke bloemen met,
vrouwelijke meestal zonder bloembladen. Meeldraden in den knop
opgericht of met neergebogen top, doch met opgerichte helraknoppen.

Subtribus 4, Adrianeae. Bloemen in eindelingsche aren of trossen*

Bloembladen in beide geslachten ontbrekend. Stijlen grootendeels vrij'

alleen aan de basis vergroeid.

Subtribus 5. Acalypheae. Bloemen in okselstandige^ zelden einde-

lingsche aren, trossen of pluimen. Bloemen in beide geslachten
zonder bloembladen. Kelk bij de mannelijke bloem klepswijze aan-
eensluitend of smal dakpanswijze dekkend. Stijlen vrijj meestal lang.

Subtribus 6. Gelonieae. Bloemen in okselstandige of tegeno\er de

bladeren staande kluwens of in okselstandige of eindelingsche trossen
of pluimen. Bloembladen bij beide geslachten ontbrekend. Kelk der

niannelijke en meestal ook der vrouwelijke bloemen breed dakpans-
wijze dekkend. Stijlen vrij.

Subtribus 7. Plukenetieae. Bloemen in okselstandige, zelden einde-

lingsche aren of trossen. Bloembladen bij beide geslachten ontbre-
kend. Kelk der mannelijke bloemen in den knop klepswijze aaneen-
sluitend, die der vrouwelijke dakpanswijze dekkend of dubbelgevouwen
klepswijs aaneensluitend. Eén stijl in het verlengde van den eierstok,

lang of dik en hol, meestal vleezig. aan den top kort gelobd.

Subtribus 8. Hippomaneae ^). Bloemen in okselstandige of einde-

lingsche aren. Bloembladen bij beide geslachten ontbrekend. Kelk

^ de mannelijke bloemen open in den knop, zeer klein of bijna

geheel ontbrekend, bij de vrouwelijke 2—3-spletig of ^deelig. Stijl

nu eens onverdeeld en zuilvormig, dan weder van af de basis ver-

deeld.

lobieae, gekenmerkt door eene lijnvormige kiem met smalle zaadlobben
in het midden van het kierawit gelegen. Het zijn kleine op heide-

planten gelijkende heestertjes met een of twee eitjes in elk hokje van
<len eierstok.

^) Wanneer meerdere mannelijke bloemen om één centrale vrou-

welijke bloem staan, zijn deze niet door een kelkvormig omwindsel

omgeven.

^ In Hooker's Flora of Brltish India als Tribus opgevat.
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OVERZICHT DER GESLACHTEN.

Tribus I. ÜjUpIlorbieae. Kelkvormige omwindsels met meer-
dere mannelijke en ééne centrale vrouwelijke bloem, te zamen op
eene tweeslachtige bloem gelijkend (Cyathiën). Werkelijk bloemdek
ontbrekend of zeer klein

1. EuPHORBiA. Kelkvormig omwindsel, regelmatig, van buiten
bezet met klieren, die met de lobben van het omwindsel afwis-
selen.

Tribus II. Baxeae. Bloemen afzonderlijk. Bloembladen ontbre-
kend. Eierstokhokjes met 2 eitjes. Zaadnerf rugstandig. Meeldraden
tegenover de kelkbladen en in hetzelfde aantal als deze (Bij het eenige
geslacht van Nederiandsch Jndië).

2. Sarcococca. Kelkbladen, bij beide geslachten 4, in twee
rijen dakpanswijze dekkend, van buiten met twee ofmeerschut-
blaadjes. Stijlen vrij. Bladeren afwisselend. Bloemen in korte,
okselstandige tro'^jes. Steenvrucht-

Tribus III. Phyllantheae. Bloemen afzonderlijk. Bloembladen
al of met aanwezig. Eierstok hokjes met leitje. Buitenste mee draden
tegenover de kelkbladen of alle in het midden der bloem.

1. Bladeren afwisselend^ onverdeeld. Bloemen meestal
énihuizig^ met bloembladen^ mannelijke in okselstan-
fiige bloemkluwens, vrouwelijke meestal alleen, of (bij

Dicoelia) mannelijke en vrouwelijke oan bundels langs
korte tro-yes.

A. kelk in den knop klepswijze aaneensluitend.

Bloembladen klein^ schubvormig.

3. Bridelia. Een of tweehuizig. Helmdraden aan de basis
verbonden tot eene zuil, die door den stijlvormigen rudimentairen
eierstok wordt gekroond. Eierstok 2-hokkig. Vrucht eene steen-
vrucht. Kiemwit meestal vieezig.

. Cleistanethus. Helmdraden aan de basis verbonden tot
eene zuil, die door den stijlvormigen rudimentairen eierstok
wordt gekroond. Eierstok 3-hokkig. Vrucht eene doosvrucht.
Kiemwit weinig of ontbrekend.

* * Bloembladen grooter dan de kelkbladen^ hol
die der mannelijke bloem dik^ met twee

holten voor de helmhokjes,

5 DrcoELiA. Hehndraden vrij. Rudimentaire eierstok in het
mmden der bloem gespleten in 3 -5 lange, boven de bloem-
oïaden uitstekende haakvormige slippen. Eierstok 3-hokkig.

B. Kelk in den knop dakpanswijze dekkend.

6. Actephila. Eén- of tweehuizig. Boomen of groote heesters»
Mannelijke schijf 5-lobbig. Zaadlobben ineengekreukt.
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7. Andrachni-:. Kruiden of kleine heesters. Mannelijke schijf

1 0-lobbig. Zaadlobben plat.

2. Bladeren afwisselend^ onverdeeld. Bloembladen ont-

brekend. Kelk dnkpanswijze dekkend. Mannelijke bloe-

men in oksehlandige bloemkluwenH of bundels^ vrou-

welijke meestal alleenstaand.

A. Vrucht eene spUtvrucht of bes, zelden eene steen-

vrucht. Stijlen meestal vrij en dan, of tot een zuil

of kegel verbonden óf korte stempels. Meeldraden

in het midden der bloem of om den rudimen-

tairen eierstok. Bloemen meestal eenhuizig.

f Vrucht droog, uiteenvallend in 3 of meer tiveekleppige kluisjes.

8. Agynkia. Schijf bij de mannelijke bloem aan\vezigj bij de

vrouwelijke ontbrekend. Kelk bij de mannelijke bloem dik,

6-bladig, met dunne witte randen, kelkbladen der vrouwelijke

bloem spits, niet gerand Stijlen dun, ingeplant in den uitgeholden

top van den eierstok. Eenjarig of overblijvend kruid.

9. Phyllantiius (Secties Para-Phyllanthus, Eu-Phyl-
lanthus, Eeidia, Eriococcides, Scepasma, Emblicas-
trum). Schijf bij beide geslachten aanwezig. Kelk der manne-

lijke bloemen 4- of 5—6-deeIig. Ilelmknoppen verschillend Stijlen

(behalve bij Embïicastrum) grootendeels vrij. Kruiden, heesters

of boomen.

10. Glochidion. Schijf bij beide seksen ontbrekend. Kelk der

mannelijke bloemen meestal 6-, zelden 5-bladig. Helmknoppen

langwerpig, tot eene zuil vergroeid. Stijlen (behalve bij de

Sectie Glochi diop sis) tot een kogelvormige, kegelvormige of

cilindrische zuil verbonden. Heesters of boomen.

tt Vrucht met een droge of vleezige buitenlaag en daarbinnen

B—6 kluisjes, een i—^-hokkige kern of 6—12 zaden,

§ Kelkbladen der mannelijke bloem aan de basis klierachtig verdikt ;

vrouwelijke kelk ö-lobbig of -spletlg niet verdikt, doch na

den bloei vergroot.

14. SAü R OPUS. Meeldraden 3 ; helmd raden vergroeid van

onderen tot een 'steel, van boven tot eene schijf aan welks rand

de helmdraden zijn bevestigd. Vrucht van binnen met 6 korst-

acbtige of beenige kluisjes. Stempels 3, kort, zittend. Half-

heesters, heesters of boomen.

Kelkbladen der mannelijke bloem niet verdikt.

* Rudimentaire eierstok aanwezig.

12. Flueggia. ïweehuizig. Kelkbladen 5, dakpanswijze dek-

kend. Meeldraden meestal 5 of minder, met vrije helmdraden

Vrucht van buiten vleezig of lederachtig, van bmnen met b

kluisjes. Schijf aanwezig. Stijlen van onderen tot een zuil ver-

bonden, van boven vrij, teruggeslagen, lang en breed en twee-

spletig. Heesters.
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* * Rudimentaire eierstok ontbrekend,

13. BUEYNiA. Schijf bij beide geslachten ontbrekend. Kelk der

mannelijke bloem ïolvormig of half bolvormig, met kleine neer-

geslagen lobben. Meeldraden 3. Helmdraden vergroeid; helm-

knoppen met de geheele lengte der zuil vergroeid. Stijlen kort,

vrij of aan de basis vergroeid. Yrucht van buiten sappig of

vleezigj van binnen met 3—6 kluisjes. Heesters of kleine boomen.

B. Vrucht eene steenvrucht. Meeldraden aan den

rand van de schijf. Stempels breed^ nier- of

waaiervormig of tot eene schildvormige schijf

verbonden,

14. Hemicyclia. Stempel waaier- of niervormig. Vrucht 1-

hokkig.

15. Cyclostemon. Stempels 2^ zeer breed, min of meer nier-

vormig, vrij of tot eene schildvormige schijf verbonden, zelden

2 dunne, draadvormige stempels. Vrucht 2—4-hokkig.

3, Bladeren tegenovergesteld of drietallig. Bloemen m
oksehtandige bijschermen of pluimen* Bloembladen

ontbrekend,- Bloemen tweehuizig,

16. Choriophyllum. Bladeren tegenovergesteld.

17. BiscHOFiA, Bladeren drietallig.

4. Bladeren afwisselend. Bloembladen ontbrekend. Bloe-

men meestal tweehuizig^ 'in oksehtandige aren^ trossen

of pluimen.

A. Kelk dakpanswijze dekkend. Vrucht niet of niet

kleppen openspringend.

18. AroROSA. Bloemen twee- zelden éénhuizig. Mannelijke

bloemen klein, in dikke op katjes gelijkende, dichte aren. Meel-

draden 2—5; helmdradeu draadvormig. Vrouwelijke bloemen

zittend of kort gesteeld in korte, met schutbladen bezette aren.

Eierstok 2-hokkig. Stempels 2— 4-spletig. Vrucht al of met

openspringend. Buitenlaag van den vruchtwand vaak van de

binneniaag loslatend.

19. DAPïïNirHYLLiJM. Bloemen tweehuizig. Mannelijke en vrou-

welijke bloemen in trossen. Meeldraden 5—18; 'helrndraden groo-

tendeels vergroeid; eierstok 2-hokkig. Steenvrucht l-zadig-

20. AXTIDESMA. Bloemen tweehuizig. Mannelijke en vrouwe-

lijke bloemen in dunne aren of trossen. Meeldraden 2—5. Eier-

stok 1—2-hokkig. Steenvrucht meeetal samengedrukt.

21. ScoRTECuiNiA. Mannelijke bloemen in pluimen. Meeldraden

4—5. Vrucht 1-hokkig, 1-zadig, met vier kleppen openspringend.

22. Baccaurea. Bloemen twee- zelden éénhuizig. Mannelijke

en vrouwelijke bloemen in aren of trossen. Meeldraden 4—8 ;

helmdraden grootendeels vergroeid. Eierstok 2—5-hokkig. Vrucht
droog of lederachtigj groot , 2—S-hokkig. Zaden met een zaadrok

.
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B. Kelk in den knop klepswijze aaneensluitend. Vrucht

in kluisjes uiteenvallend.

23. Hymenocadia. Mannelijke bloemen in op katjes gelijkende

aren, Meeldraden 4—6. Eierstok 2-hokkig. Kluisjes zijdelings

samengedrukt.

Tribus IV. Oalearieae- Bloemen tweehuizig, bij de geslachten

van Nederlandsch-Indië afzonderlijk, met 5 bloembladen en 5—10
meeldraden. Eierstokhokjes met 1 eitje. Buitenste rij der meeldraden
tegenover de kelkbladen.

24. Galearia. Bloemen in eindelingsche trossen. Bloembladen

in den knop klepswijze aaneensluitend.

25. MiCRODESMis. Bloemen in okselstandige pluimen. Bloem-

bladen in den knop dakpanswijze dekkend.

Tribus V. Crotoneae. Bloemen één- of tvveehuizig, afzonderlijk ')•

Bloembladen al of niet aanwezig. Eierstokhokjes met 1 eitje. Bui-

tenste meeldraden afwisselend met de kelkbladen of alle in liet

midden der bloem.

Subtribus 1, Jatropheae. Bloemen in pluimvormige bloeiwijzen,

samengesteld uit bijschermen, die of éénslachtig zijn öf tweeslachtig

ïnet ééne centrale vrouwelijke en zijdelingsche mannelijke bloemen,

f Bloemen zonder bloembladen.

26. Elateriospermum. Bladeren enkelvoudig, vinnervig. Kelk-

bladen breed dakpanswijze dekkend. Meeldraden 10—18 5
helm-

draden vrij, op een behaarden bloembodem, zonder rudimentairen

eierstok,

27. Hevea. Bladeren drietallig. Kelk 5-tandig of -lobbig, Meel-

draden 5—10; helmdraden onder een rudimentairen eierstok tot

eene zuil vergroeid. (Alleen gekweekt).

ff Bloemen met bloembladen 2).

28. Jatropha. Bladeren handnervig of -lobbig of handvormiff

samengesteld. Kelk in den knop dakpanswijze dekkend. Vrucht

in 2—3 kluisjes uiteenvallend.

29. Aleurites. Bladeren handnervig, 3-lobbig. Kelk klepswijze

openbarstend. Vrucht eene steenvrucht.

^) Wanneer meerdere mannelijke bloemen om ééne vrouwelijke

staan, zijn deze niet door een kelkvormig omwindsel omgeven.

2) In deze groep behoort ook het geslacht Tritaxis BadL thuis,

gekenmerkt door vinnervige niet gelobde, enkelvoudige bladeren, een

5-spletigen kelk. talrijke meeldraden en een doosvrucht. Hooker geeft

in Flora of British India op dat 3—4 soorten zijn Indxan and

Malayan, Soorten van Malakka of den Maleischen Archipel zijn my
onbekend.

13
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Subtribus 2. Eu-Crotoneae. Bloemen in eindelingsche trossen of

aren, met één of beide seksen. Mannelijke bloemen meestal met,

vrouwelijke zonder bloembladen. Meeldraden in den knop neergebogen

met omgekeerde helmknoppen.

30. Crotün. Kelkbladen gelijk of zelden ongelijk, in den knop

klepswijze aaneensluitend of licht dakpanswijze dekkend. Bloem-

bladen meestal lang- en zachtharig, bij de mannelijke bloemen

even groot of korter dan de kelkbladen, bij de vrouwelijke kleiner

of ontbrekend. Meeldraden in onbepaald aantal ingeplant op een

harigen bloembodem, zonder rudimentairen eierstok. Vrucht in

3, zeldzamer :2 of 4 kluisjes uiteenvallend.

Subtribus 3. Chrozophoreae. Bloemen in okselstandige of zelden

eindelingsche trossen, aren of pluimen, mannelijke bloemen met,

vrouwelijke meestal zonder bloembladen. Meeldraden in den knop

opgericht of met neergebogen top, doch met opgerichte helmknoppen.

A. Kelkblrtden in den knop dakpanswijze dekkend,

•f Kelk niet om de vrucht vergroot,

§ Meeldraden 3—20, tot eene zuil verbonden. Stijlen i-spletig,

31. Trigonostemon. Meeldraden 3—5. Bloemen in okselstandige

of zelden eindelingsche trossen.

32. Trigonopleura^ Meeldraden 12—15. Bloemen in oksel-

standige kluwens. "*

33. Paracroton. Meeldraden 15—20 Bloemen in eindelingsche,

zeer lange aren.

Meeldraden 15—30, vrij. Stijlen gaaf of 2-spletig.

34. OsTODEs Bloembladen bij beide seksen gelijk, grooter dan
-de kelkbladen. Stijlen gaaf.

35 CoDiAEUM, Bloembladen bij de mannelijke bloem klein, bij

de vrouwelijke ontbrekend. Stijlen 2-spletig.

•\-\' Kelk om de vrucht vergroot.
a. Kelkbladen vrij. Bloembladen alleen in de mannelijke bloem.

36. Blachia. Zaden zonder kiempropje. Meeldraden 10—20.

Rudimentaire eierstok ontbrekend. Bloembladen klein. Bladeren
afwisselend of de bovenste tegenovergesteld.

37. Strophioblachia. Zaden met een kiempropje. Meeldraden
30. Rudimentaire eierstok ontbrekend. Bloembladen even groot

als de kelkbladen. Bladeren afwisselend.

38. Erismanthus. Meeldraden omstreeks 12, ingeplant op een

zuihormigen bloembodem, die eindigt in een langen, haardunnen,
rudimentairen eierstok. Bladeren tegenovergesleld.

P. Kelkbladen bij de mannelijke bloem tot een napvormigen of
meer of minder diep gelobden kelk vergroeid.bij de vrouwelijke
vrij. Bloembladen hij beide seksen,

39. DiMORPHocALYx. Meeldraden 10-20; helmdraden vrij of
<le binnenste vergroeid, zonder rudimentairen eierstok.
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B Kerkbladen in den knop klepsivijze aaneensluitend

of zeer klein,

40. Agrostistachys Tweehnizig. Onbehaarde heesters. Bloem-
bladen bij beide seksen, in de mannelijke bloem 8. Meeldraden
8—13; helmhokjes vrij, neerhangend. Rudimentaire eierstok

meestal aanwezig. In de vrouwelijke bloem stijlen 2-spletig.

41. Androcephalum. Tweehuizig. Met klieren en sterharen

bezette heesters. Bloembladen bij beide seksen, in de mannelijke

bloem 3—4 Meeldraden 3; helmhokjes met het helmbindsel

vergroeid. Rudimentaire eierstok ontbrekend. In de vrouwelijke

bloem stijlen ^-spletig.

42. Sambavia. Eenhuizig. Stervormig behaarde heesters. Bloem-

bladen bij de mannelijke bloe n 5. Meeldraden zeer talrijk;

helmhokjes met het helmbindsel vergroeid. Rudimentaire eierstok

ontbrekend. In de vrouwelijke bloem stijlen onverdeeld.

Subtribus 4. Adrlanieae. Bloemen in eindelingsche aren of trossen.

Bloembladen in beide seksen ontbrekend. Stijlen grootendeels vrij,

alleen aan de basis vergroeid.

43. Manihot. Eenhuizig. Kelk bij de mannelijke en vrouwe-

lijke bloera dakpanswijze dekkend. Meeldraden 40, in twee rijen

met of zonder rudimentairen eierstok. Vrucht in 'i-kleppige

kluisjes uiteenvallend. Bladeren gelobd of handvormig samen-

gesteld. (Gekweekt)..

Subtribus 5. Acalypheae. Bloemen in okselstandige, zelden einde-

lingsche aren, trossen of pluimen. Bloemen inde beide seksen zonder

bloembladen Kelk bij de mannelijke bloemen klepswijze aaneensluitend

of smal dakpanswijze dekkend Stijlen vrij, meestal lang.

A. Meeldraden weinig of veel, doch de helm draden niet

lol bundels verbonden,

a. Helmknoppen ^-hokkig.

i. Helmhokjes aan den fop vrij, alleen aan de

basis verbonden. Helmdraden vrij,

44. Claoxylon. Stijlen kort, onverdeeld. Meeldraden meestal

talrijk 20—30, zelden weinig; helmhokjes opgericht.

45. Acaltpha. Stijlen zeer lang en dun, in slippen of franjes

verdeeld. Meeldraden meestal 8; helmhokjes wijd uiteenstaand,

diks\ijls ineengedraaid.

8. Helmhokjes geheel aan elkander verbonden of aan

de basis vrij.

t Meeldraden 2—4, zelden 5.

§ Bloemen in dunne aren of trossen.

4r.. Chloradrnïa. Meeldraden 3-^5; helmhokjes naast elkan-

<ier, evenwijdig. Smalle rudimentaire eierstok bij de mannelijke

bloem. Stijlen van onderen ^loog vergroeid, van boven i-spie-
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tig. Eénhuizige heester met viltachtig uit stervornaige haren
bestaand bekleedsel, groote schildvormige bladeren en bloemen
in korte trossen.

47. CoELODEPAS. Meeldraden 4—5; helmdraden dik wigvormig,
vergroeid; helmhokjes hangend of uiteenwijkend. Rudimentaire
eierstok in de mannelijke bloem klein. Stijlen uitgespreid,

afgeplat, 2-spletig. Onbehaarde boomen met vinnervige blade-
ren. Mannelijke aren lang, bij de eénhuizige soorten met vrou-
welijke bloemen aan de basis ; vrouwelijke bloemen bij de twee-
huizige soorten in korte aren.

48. Calpïgyne, Meeldraden 4, met korte in het midden der
bloem vergroeide helmdraden en ruggelings vastgehechte naar
binnen openspringende helmhokjes. Rudimentaire eierstok ont-
brekend. Stijlen aan de basis kort vergroeid, twee-spletig en
onregelmatig in slippen verdeeld. Heester; jonge takken ster-

yorn»ig behaard. Bloemen eenhuizig, in okselstandige en einde-

hngsche, draadvormige aren; mannelijke bloemen langs de as

der aar tot kluwens verbonden.

Bloemen in hoofdjes.

49. Gladogynos. Meeldraden 4; helmdraden aan de basis ver-

groeid. Stijlen vertakt, kliervormig-gevederd. Bladeren nage-
noeg schildvormig, min of meer 3-lobbig. Mannelijke bloemen,
met gekleurden 2-spletigen kelk, dicht opeengedrongen in hoofdjes,

vrouwelijke lang gesteeld.

50. Cephalomappa. Meeldraden 2—4 ; helmdraden aan de

basis kort vergroeid. Stijlen ingesneden of 2-spletig. Bladeren

vmnervig, gaafrandig. Mannelijke bloemen in eindelingsche
hoofdjes, vrouwelijke alleenstaand, kort gesteeld.

ft Meeldraden 5—10.

51. Alchornea. Kelk der mannelijke bloemen in den knop

gesloten, klepswijs aaneensluitend, 3—4-deeUg. Meeldraden 8

of minder; helmdraden vrij of vergroeid. Geen rudimentaire
eierstok. Bladeren Óf kort gesteeld en vinnervig óf lang ge-

steeld, vaak met steunblaadjes aan den top van den bladsteel

en drie- tot vijfnervig. Vrouwelijke bloem met 3—6 dakpans-
wijze dekkende segmenten en een 2—3, zelden 4-hokkigen niet

door een schijf omgeven eierstok.

52. Cheilosa. Kelk der mannelijke bloem in den knop min
of meer dakpanswijze dekkend, 5-deelig. Meeldraden 5-10;
helmdraden vrij. Rudimentaire eierstok aanwezig. Bladeren
vmnervig. Vrouwelijke bloem 5-deelig: eierstok 3-hokkig, door

een schijf omgeven.

53. Endospermum, Kelk der mannelijke bloem in den knop
open, 4-tandig. Meeldraden 6—10, op een kegelvormigen bloem-
bodem bevestigd

; helmdraden kort
;
geen rudimentaire eierstok.

Vrouwelijke bloem 5-tandig; eierstok niet door een schijf om-
geven, meestal 2-hokkig.
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fff Meeldraden talrijk,

§ Meeldraden in het midden der bloem,

54. Trewia. Bladeren tegenovergesteld. Meeldraden meer dan

5ö; helmhokjes evenwijdigj dicht naast elkander. Stijlen zeer

lang, draadvormig, onverdeeld.

55. Wetria. Bladeren afwisselend. Meeldraden tot 30. Stijlen

zeer lang draadvormig, aan de basis vergroeid, aan den top

2-deelig.

56. CoccoCERAS. Bladeren afwisselend. Meeldraden 15—20, op

een weinig verhoogden bloembodem ; helmhokjes evenwijdig.

Stijlen aan de basis nagenoeg niet vergroeid. Vrucht met 3 hoorns

of vleugels, of kanten.

57. Mallotus. Bladeren afwisselend of tegenovergesteld. Meel-

draden 30—300; helmhokjes kogelvormig, vaak door een breed

helmbindsel gescheiden. Stijlen vrij of aan de basis vergroeid.

"Vrucht kogelvormig of met 3 bolle vlakken, niet kantig.

Meeldraden aan den omtrek van een platten of

hollen schijfvorniigen bloembodem,

58. CoELODiscus. Bladeren tegenovergesteld. Meeldraden 20
of meer; helmknoppen klein, met evenwijdige lielmhokjes. Vrucht

viltachtig behaard of gedoomd.
M

b. Helmknoppen 3

—

i^hokkig,

59. Cleidion. Bladeren vinnervig. Meeldraden talrijk; helm-

hokjes kogelvormig. Stijlen zeer lang, 2-spletig. Vrucht open-

springend.

60. Macaranga, Bladeren 3—5-nervig, vaak schildvormig.

Meeldraden weinig of talrijk; helmhokjes nagenoeg kogelvormig.

Stijlen lang of kort, onverdeeld. Vrucht openspringend.

61. Ptychopyxis. Bladeren vinnervig. Meeldraden talrijk; helm-

hokjes langwerpig, twee boven elkander, het onderste het kleinst.

Stijlen kortj onverdeeld. Vrucht niet openspringend.

62. Botryophora. Bladeren vinnervig. Meeldraden talrijk;

helmknoppen zittend op een centralen bloembodem ;
helmhokjes

*, klein, in 2 paren hangend aan den rand van het groote helm-

B. Meeldraden talrijk ; helmdraden tot bundels ver-

bindsel.

bonden.

63. HOMONOIA. Bladeren vinnervig, lijnvormig langwerpig of

lancetvorm ig. Mannelijke en vrouwelijke bloemen i"
«^^^^^T

standige aren. Helnidradenbundels zeer talrijk. Doosvrucnt niei

gesteeld.

64. PoLVDRAGMA. Bladeren vinnervig, elUptisch-langwerpig of

omgekeerd eivormig. Mannelijke en vrouwelijke bloemen
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okselstandige trossen, Helmdradenbundels ten getale van 6. Vrucht

onbekend.

65. Ricinus. Bladereu handnervig, handlobbig Bloemen in ein-

delingsche pluimen. Helmdradenbundels zeer talrijk. Doosvrucht

glad of gestekeld,

C. Mannelijke bloemen onbekend.

66. OhandrostyliS. Bladeren vinnervig, kort gesteeld, lang-

werpig, gezaagd. Yrouwelijke bloemen tot korte pluimen ver-

eenigd in de oksels van afgevallen bladeren. Kelk klokvormig,

met 5-deeligen zoom, van binnen door een viltachtig behaarde

schijf bekleed. Stijlen 2, aan de basis nagenoeg niet verbonden,

aan den top 2-spletig en met franjes bezet.

Subtribus 6. Gelonieae. Bloemen in okselstandige of tegenover de

bladeren staande kluwens of in okselstandige of eindelingsche trossen

of pluimen. Bloembladen bij beiJe geslachten ontbrekend. Kelkbiaden

bij de mannelijke en meestal ook bij de vrouwelijke bloem dakpans-

wijze dekkend. Stijlen vrij.

67. Gklonium. Bloemen tweehuizig, in okselstandige kluwens.

Meeldraden 10—60, op een bollen bloembodem, zonder rudimen-

tairen eierstok. Stijlen klein, nier- of halfmaanvormig of 2-spletig.

"Vrucht glad, niet openspringend.

68. Baliospermlm. Bloemen één- of tweehuizig, in pluimen

of trossen. Meeldraden 10—30, op een kleinen bloembodem, met

of zonder rudimentairen eierstok. Stijlen lang en dik/2-spletig

of -deelig. Vrucht in drie kluisjes uiteenvallend, met weinige

borstelharen of kaal.

69. Chaetocarpl'S. Bloemen tweehuizig, in okselstandige

kluwens. Meeldraden 5—20, op een helmdradenzuil met een

rudimentairen eierstok op den top. Stijlen 2-deelig. Doosvrucht

in drie kluisjes openspringend, met stekels of knobbels bezet.

Subtribus 7. Piukenetieae. Bloemen in okselstandige, zelden einde-

lingsche aren of trossen. Bloembladen bij beide seksen ontbrekend

,Kelk der mannelijke bloemen in den knop klepswijze aaneensluitend,

die der vrouwelijke dakpanswijze dekkend of dubbel gevouwen kleps-

wijze aaneensluitend. Eén stijl in het verlengde van den eierstok,

lang of dik en hol, meestal vleezig^ aan den top kort gelobd.

1. Opgerichte heesters. Helmdraden in den knop neer-

gebogen.
m

70. Epiprinus. Bloemen in tweestandige aren. Kelkbiaden om
de vrucht vergroot. Meeldraden 5—15, om een rudimentairen

eierstok. Bladeren vinnervig, gaafrandig, nagenoeg onbehaard.

2. Klimmende heesters. Helmdraden in den knop op-

gericht

a. Meeldraden 1—8.
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71. PlüKknetia. Bloemen in tweeslachtige trossen. Kelk der
mannelijke bloemen 4— 5-dee]ig, Meeldraden 8. Stijlzuil kogel-
vormig of cilindrisch, aan den top getand of gelobd. Bladeren
3— 5-nervig, gaafrandig of getand, nagenoeg onbehaard.

72. Tragxa. Bloemen in tweeslachtige trossen. Kelk der man-
nelijke bloem 3— 5-deelig. Meeldraden 1—3 (bij de soort van
Nederlandsch Indië 2). Rudimentaire eierstok aanwezig. Stijlen
tot de halve hoogte verbonden tot een dikke zuil. Bladeren
3—5-dubbelnervig, drielobbig of (bij de eenige soort \an Neder-
landsch Indië) getand, aan weerskanten behaard.

73. Cnesmone. Bloemen in tweeslachtige trossen. Kelk der
mannelijke bloemen 3-lobbig. Meeldraden 3. Rudimentaire eier-

stok klein of ontbrekend. Stijlen aan de basis tot een vleezige
massa verbonden, aan den top teruggeslagen. Bladeren aan de
basis 3-nervigj hooger vinnervig^ getand, aan weerskanten vilt-

achtig behaard.

74. Megistostigma. Bloemen eenhuizig, doch in éénslachtige
trossen. Kelk der mannelijke bloem 3-Iobbig. Meeldraden 3.

Rudimentaiie eierstok ontbrekend. Stijlen tot een kogel vorraige
3-spletige massa verbonden. Bladeren driedubbelnervig, gaaf-
randig, alleen in de jengd een weinig behaard.

b. Meeldraden 20—30.
75. Dalechampia. Bloemen in tweeslachtige trossen. Kelk der

mannelijke bloem 4—6-deelig. Stijlzuil cilindrisch, gaafrandig.

Bladeren driedeelig, gezaagd-getand, nagenoeg onbehaard.

Subtribus Vlll. Hippomaneae. Bloemen in okselstandige of einde-
hngsche of (bij Hura) aren, vrouwelijke bloemen alleenstaand. Bloem-
bladen bij beide seksen ontbrekend. Ivelk bij de mannelijke bloemen
open in den knop, zeer klein of bijna geheel ontbrekend, bij de vrou-
welijke 2—3-spletig of -deelig. Rudimentaire eierstok ontbrekend.
Sty! nu eens onverdeeld en zuilvormig, dan weder vanaf de basis

verdeeld.

A. Helmdraden vrij of in gering aantaL

I. Meeldraden 12—15.

75. PiMELEODENDRON. Bloemen in okselstandige en zijdeüngsche

korte, éénslachtige trossen (tweehuizig?). Kelk der mannelijke

bloem samengedrukt, 2-spletig. Bladeren afwisselend.

2. Meeldraden 6^10 of 2—3.

a. Boomen of heesters.

77. HoMALANTüus. Bloemeo in eindelingsohe tweeslachtige

trossen. Kelk der mannelijke bloem samengedrukt, 2-spletig, met

2 gelijke slippen of 1 zeer klein. Meeldraden 6—10 (bij niet tot

<3e Flora van Nederlandsch Indië behoorende soorten tot 50).

Bladeren afwisselend.

78. Sapium. Bloemen in eindelingsche, al of niet vertakte, twee-
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slachtïge aren of trossen. Kelk der mannelijke bloem rolrond,^

2—3-lobbig. Meeldraden 3. Bladeren afwisselend.

79. ExcOECARiA. Bloemen in eindelingsche, okselstandige of

zijdelingsche twee- of eenslachtige, één- of tweehuizige, aren of

trossen. Kelk der mannelijke bloem rolrond, 3-deelig. Meel-

draden 3. Bladeren afwisselend of tegenovergesteld.

b. Eenjarige kruiden,

80. Srbastiania. Bloemen in eindelingsche, okselstandige of

7ijdelingsche, tweeslachtige trossen. Kelk der mannelijke bloem

5-lobbig of -deelig. Meeldraden 2—4. Bladeren afwisselend.

B. Helmhnoppen in 2—4 kransen om de meeldraden-

zuih

81. HüRA. Mannelijke bloemen in eindelingsche, korte aren,

elk door een met de as der aar vergroeide schub omgeven,

vrouwelijke gesteeld, alleenstaand in de bladoksels of onder de

mannelijke aar,

ONVOLDOEND BEKENDE GESLACHTEN.

85. ACONCEVEIBUM, Tvveehuizig ? Kelk 4—5-spletig. Bloem-

bladen ontbrekend. Eierstok 3-hokkig, met 1 eitje in elk hokje;

stijlen 3, dik, opgericht. Vrouwelijke bloemen in aren. Bladeren

3-nervig. Kleine boom.

83. Elaeogenk. Tweehuizig? Kelk 5-deelig, segmenten van

buiten buUig-verdikt. Vrucht vleezig lederachtig, met olie-bevat-

tenden vruchtwandj kogelvormig, gevormd uit drie eenvoudige

kluisjes. Stempels zittend? Vrouwelijke bloemen in pluimen.

Boom, met afwisselende bladeren.

84. Tetragyxe. Tweehuizig? Kelk 5-bladig. Eieistok 4-hokkig,

met 1 eitje in elk hokje en 4 teruggeslagen stempels. Vrouwe-

lijke bloemen in de bladoksels alleenstaand. Heester of boom ?

met vinnervige bladeren.

GESLACHTEN DER NEDERLANDSCH INDISCHE EUPHORBIACEËN
GERANGSCHIKT VOLGENS PAX IN ENGLER UND PEANTL,

NATURLICHE PLANZENFAMILIEN i).

A. PliATYIiOBEAE ^). Zaadlobben veel breeder dan het

kiemworteltje.

. I' Phyllanthoideae. Hokjes van den eierstok met twee
eitjes. Melksap vaten ontbrekend. Geen bastvezels in het merg.

J) De tribus der Buxeae ontbreekt hier, daar deze bij Pa
afzonderlijke familie uitmaakt.

X eene

) De hier tegenoverstaande groep B. Stenolobeae, gekenmerkt
door eene lijnvormige kiem met smalle zaadlobben, in het midden
van het kiemwit gelegen, komt in Nederlandsch Indië niet voor. Het
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f Kiem groot^ weinig korter dan het kiemioit.

1. Phyllantheae. Kelk bij de mannelijke bloem in den knop dak-
panswijze dekkend,

r

Bladeren afwisselend^ ongedeeld.

Mannelijke bloemen in okselstandige, korte bloei-

ivijzeUj meestal in kluwens.

a, A nd r a c h n i n a e. Bloemen meestal met bloembladen, manne-
lijke in kluwenSj vrouwelijke meestal alleenstaand. 6. Actephila^

7. Andrachne.
w

b. Phyllanthinae. Bloemen zonder bloembladen. Stijl of

stijltakken dun, aan den top verbreed. Mannelijke bloemen meestal
m kluwenSj zelden in een losse bloeiwijze, vrouwelijke meestal alleen-

staand. (8. Agyneia, 9. Phyllanthiis, 10; Glockidion. 41. Sauro-
pus, 12. Flueggia, 13. Breynia,)

C. Drypetinae. Bloemen zonder bloembladen. Stijl sterk ver-

breed en kort of stempel zittend, schijfvormig. Mannelijke bloemen
in kluwens, vrouwelijke meestal alleenstaand. (14. Hemicydia,
15. Cyclostemon),

** Mannelijke bloemen in okselslandige of tevens einde-

lingsche op katjes gelijkende of dunnere, enkel-

voudige of pluimvormige^ vertakte aren of trossen.

d. Antides minae. (5. Bicoelia, 18, Aporosa, 20. Antidesma,
21. Scortechinia^)^ 22. Baccaurea, 23. Hymenocardia),

Bladeren^ tegenovergesteld of in kransen^ onverdeeld.

e- Toxicodendrinae. Bloemen zonder bloembladen of in

kransen, de mannelijke meest in bundels, de vrouwelijke in gering
aantal, zittend of gesteeld. (65. Choriophyllum).

§ g Bladeren tegenovergesteld of afwisselend^ handvor-

niig samengesteld),

f. Bischofiinae. Bloemen zonder bloembladen (17. Bischofia).

2. Brideiieae. Kelk bij de mannelijke bloem in den knop kleps-

wijze aaneensluitend. (3. Bvidelia, 4. Cleistanthus.)

B
1 1 Kiem klein, i—h-maal korter dan het kiemivit.

Daphnipyhileae. (19. Daphniphyllum.)
II. €rotonoideae. Hokjes van den eierstok met één eitje.

Melksapvaten al of niet aanwezig. Bastvezels in het merg nu en dan

voorkomend.

zyn in Australië te huis behoorende, op heideplanten gelijkende,

^leme heesters. Pax verdeelt de groep in twee ondergroepen, de

' Porantheroideae met twee, de Ricinocarpoldeae met één eitje m eik

«okje van den eierstok.

/) Volgens Pax een twijfelachtig geslacht, waarvoor hij geene

plaats aanwijst.
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A. Bloemen niet in cyathiën. ^)

L MeeJdraden in den knop scherp naar binnen gebogen ;

de punt van den helmknop naar beneden gericht^

1. Crotoneae. Mannelijke bloemen met in den knop dakpanswijze

dekkenden of klepswijze aaneensluitenden kelk en meestal met bloem-

bladen. Bloemen in eindelingsche aren of tiossen, waaraan de manne-

lijke soms door een schutblad omgeven kluwens vormen (30. Croton)

II. Meeldraden m den knop recht op.

2. Acalypheae. Mannelijke bloem met in den knop klepswijze aan-

eensluitenden kelk en meestal zonder bloembladen. Bloemen oksel-

standig of eindelingsch, in trossen, aren of pluimen.

f Mannelijke bloemen met bloembladen (40. Agrosti-

stachys, 41. Androcephatium^ 42. Sumbavia.)

f f Mannelijke bloemen zonder bloembladen*

Meeldraden talrijk of weinig^ vrij .of vergroeid^ niet

vertakt,

* Stijlen vrij of slechts aan de basis vergroeid.

b. M e r c u r i a 1 i n a e. Helmiiokjes min of meer kogelvormig of

langwerpig (44. Claoxylon, 46. Chloradenia, 47. Coelodepos, 48. Cal-

pigyne, ^9, Cladogynos, oO. Cephalomappa, 5i. Alchomea, M.Treiita,

55. Weiria, 56. Coceoceras, 57. Mallotns, 58. Coelodiscus, 59. Clei-

dion^ 60. Macaranga, 61. Ptychopyxis, 62. Botryophora^ 66. Cho7i'

dryslyles,

C Acalyphinae. Helmhokjes langwerpig, dikwijls wormvormig
gewonden^ vrij (45. Acalypha.)

Stijlen min o/ meer vergroeid tot een aan den top

holle., aan den rand kort gelobde zuil,

d. Pluken etiinae (70. Epiprinus, 1\. Plukenetia, 72. Tragia,

73. Cresmone, 74. Megistost7njma^ 75. Dolechampia.)

Meeldraden talrijk ; helmdraden herhaaldelijk ver-

takt ; helmhokjes kogelvormig afzonderlijk,

e. Ricininae. Stijlen vrij of slechts aan de basis vergroeid,

reder- of draadvormig (63. Homonoia, 64. Folydragma, 65. Ricinus.)

3. Jatropheae. Mannelijke bloem met in den knop klepswijze aan-

eensluitenden, zelden dakpanswijze dekkenden kelk, met of zonder

bloembladen. Bloemen in uit bijschermen samengestelde, losse, zelden

gedrongen pluimen (26. Elateriospermnm, 11. Hevia, 28. Jatropha,
29. Aleurites.)

4. Manihoteae. Mannelijke bloem met in den knop klepswijze aan-

eensluitenden, zelden dakpanswijze dekkenden kelk, evenals de vrou-

^) Door een kelkachtig omwindsel omgeven bloeiwijzen, gevormd
uit eene gesteelde vrouwelijke en meerdere mannelijke bloemen.
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welijke zonder bloembladen. Bloemen in enkelvoudige, eindelingsehe
aren of trossen (43. Manihot.)

5. Ciuytieae. Mannelijke bloem met in den knop dakpanswijze
dekkenden kelk en met bloembladen. Bloemen, ten minste de man-
nelijke, in bandels of kluwens, die alleen in de bladoksels staan of

tot okselstandige of eindelingsehe aren of pluimen zijn vereenigd, zeer

zelden in enkelvoudige, onvertakte bloeiwijzen.

a. Galeariinae. Meeldraden 5— 10, de buitenste of alle tegen-
over de kelkbladen (24. Galearia, 25. Microdesmis)

b. C 1 u y t i i n a e, Meeldraden 3—5, 8 of talrijk, de buitenste

tegenover de bloembladen of alle waar zij in hetzelfde aantal zijn

als deze (31. Trtgonostemon, 32. Trigonopleura, 33. Paracroton^
34. Ostodes^ 35. Codiaeunu 36. Blachia, 37. Strophioblachia, 39. Dl-

morphocalyx.)

6. Geloniae. Mannelijke bloeiren met in den knop dakpanswijze
dekkenden kelk en evenals de vrouwelijke zonder bloembladen. Bloe-

men in okselstandige, alleenstaande of tot aren, zelden tot pluimen
vereenigde bundels of kluwens. Melksapvaten geleed (38. Erisman-
thus, 52. Cheilosa, 53. Endospermum, 67. Gelonium, 68. Baliosper-

mum, 69. Chaetocarpus)

7. Hippomaneae. Mannelijke bloem met in den knop dakpanswijze

dekkenden kelk en evenals de vrouwelijke zonder bloembladen. Bloe-

men in meestal uit kluwens samengestelde, zelden lossere, oksel- of

emdstandige aren Melksapvaten niet geleed.

a. Hi ppo m a n i n ae. Schutbladen meestal schubvormig, zelden

bladvormig, zeer zelden helmvormig, alleen aan de basis met de as

der aar vergroeid, meestal aan weerszijden met een vrij groote klier

(76. Pimeleodendron, 77. Homalanthus^ 78. Sapium, 79. Excoecaria,

80. Sebastiania.)

b- Hurinae. Schutbladen met den ganschen rand met de as ver-

groeid, de bloemen vóór den bloei volkomen bedekkend, bij den bloei

onregelmatig doorscheurend (81. Hura,)

B. Bloenieyi in cijathiën,

8. Euphorbieae {\. Euphorhieae.)

OMVANG DER HOOFDGROEPEN VAN PAX VERGELEKEN
MET DIE DER TRIBUS EN SUBTRÏBUS VAN

BENTHAM EN HOOKER.

I- Phyllanthoideae Pax = Phyllantheae B, et H.

^. Phyllantheae Pax --- Phyllantlieae B. et H uitgezon

derd 3. Bridelia, 4. Cleistanfhus, 19. DaphniphyUum.

2. Briedelieae Pax = 3. Bridelia, 4. Cleistanthus,

3. Daphniphylleae Pax = 19. DaphniphyUum.
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II Crotonoideae Pax = Crotoneae B. et H. + Gale-
arieae + Euphorbieae B, et H.

1. Crotoneae Pax = 30. Croton.

2. Acalypheae Pax ^ Eucrotoneae B, et H. behalve 30. Cro-
ton + Chrozophoreae B. et H, p. p. (40. Agrosthtachys^
41. Androcephalium, 4^2. Sw7?i6ana) + Acalypheae B.etH.
behalve Cheilosa en Endospermum.

3. Jatropheae Pax, = Jatropheae B. et H.
4. Manihoteae Pax z^ Adrianeae B, et H, (43. Manihot.)

5 Cluytieae Pax = Galiarieae B. ei H. + Chrozophoreae B.
et H. p.p. (31. Trigonostemon, 32. THgonopleura, 33. Pa-
racroton. 34. Ostodes, 35 Codiaeum, 36. Blachia, 37. Stro-
phcoblachia^ 39. Dimorphoialyx.)

6. Gelonieae Pax = Gelonieae B, et H. -\- (38. Erismanthus,
52. Cheilosa, 53. Endospermum.)

7. Hippomaneae Pax = Hippomaneae B. et H.
8. Euphorbieae Pax = Euphorbieae B. et H.

1. EUPHOBBIA L.

Meerdere mannelijke en ééne centrale vrouwelijke
bloem omgeven door een kelkvormig, regelmatig of een
weinig schuin, klok- of tolvormig, meestal kruidachtig
omwindsel, met 4—5, zelden 6—8, vliezige, korte, gave
of m slippen verdeelde lobben aan den rand, van buiten
met evenveel of zelden minder klieren, die afwisselen
met de lobben, welke ztj vaak verbergen en breed en
wijd uitgespreid, gaaf of gedeeld, of met twee hoorns
voorzien zijn van buiten, soms een bloembladachtig aan-
hangsel dragen of naakt zijn. Mannelijke bloemen geateeld,
bestaande uit een met den bloemsteei geleden meel-
draad, zonder bloemdek of zelden met een klein schubjc
aan de geleding; helmdraad kort; helmknop opgericht,
met meestal min of meer kogelvormige wijd uiteen-
staande m de lengte openbarstende helm hokjes. Vrouwe-
lijke bloem bevestigd op een steel, en door de verlenging
van dezen ten slotte buiten het omwindsel tredend, min
of meer knikkend

; bloemdek ontbrekend of uit 3 zeer
Jdeme segmenten gevormd. Eierstok, met den bloem-
steei geleed, 3-hokkig met één eitje in elk hokje; stijlen

^, yrij of mm of meer verbonden, aan den top uitge-
spreid, onverdeeld of tweespletig, aan den top of aan de
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binnenvlakte met stempeloppervlakte bekleed. Doos-

vrucht splijtend in drie tweekleppige kluisjes, die van
de blijvende centrale as loslaten, met een kraakbeen-

achtige of harde binnenlaag van den vruchtwand. Zaden
met kiemwit en platte zaadlobben.

Kruiden of halfheesters of heesters, meestal met een

scherp, wit melksap, nu eens met een dikken, vleezigen,

bladloozen, soms met stekels bezetten stengel, dan weder

kruidachtig of houtachtig. Bladeren afwisselend of tegen-

overgesteld, onverdeeld, gaafrandig of getand. Omwind-
sels, welke door sommige schrijvers, o. a. door Baillon,

met de ingesloten bloemen als één tweeslachtige bloem

worden opgevat, in eindelingsche bijschermen of in de

bladoksels alleenstaand of tot bijschermen of trossen ver-

eenigd. Schutbladen tegenover elkander onder de bij-

schermen of de omwindsels; schutblaadjes binnen de

omwindsels gewoonlijk voorkomend, onder de mannelijke

bloemen lijn- of borstelvorraig, soms die der binnenste

bloemen of alle ontbrekend of de onderste verbonden tot

* schutbladen, die bundels der bloemen omgeven.

Aantal soorten omstreeks 600, in de gematigde gewesten der

beide halfronden in groot aantal, tusschen de keerkringen minder

talrijk, doch geenszins zeldzaam.
De in Nederiandsch Indië voorkomende soorten kan men verdee-

len op de volgende wijze :

Sect. 1. Anisophyllnm. Neerliggende of opstijgende krniden met

tegenoverstaande, vaak scheve bladeren en alleenstaande of bij-

schermen vormende omwindsels, elk met 4—5 klieren, die soms

van een vliezig bloembladachtig aanhangsel zijn voorzien.

Subsect. 1. Hypericifoliae. Meestal éénjarige en opge-

richte kruiden. Bladeren meestal m^er dan 1 cM. lang. Bloemen

meestal in veelbloemige bijschermen. Bloembladachtig aanhangsel

der klieren duidelijk . .

Subsect. 2. Chamaesyce. Meestal neerliggende, eenjarige

of overblijvende kruiden. Bladeren minder dan 1 cM. lang. Bloe-

men alleenstaand of in korte, weinigbloemige bijschermen. Bloem

bladachtige aanhangsels der klieren onduidelijk of ontbrekend.

Sect. 2. Poinsettia. Kruiden of heesters. Onderste bladeren

verspreid, bovenste tegenovergesteld of in kransen. Bloemen m
eindelingsche tuilvormige bijschermen. Klieren bekervormig, zonder

aanhangsels. In Nederiandsch Indië slechts eene uit AmeriRa

ingevoerde als sierheester veel gekweekte soort, E, pulctwrrima

Willd.^ het meest bekend onder den geslachtsnaam Poinsettia trran.

{P, pulcherrima Grah.) , . ., .^

Sectie 3. Euphorbium. Heesters of boomen met
^^^ffg^;f ''!*^^^^^^^

kantige of afgeplatte stammen en takken. Bladeren of ontbrekenö
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of afwisselend, of de bovenste tegenovergesteld : steunblaadjes ont-

brekend of door klieien of stekels vervangen. Omwindsels o^isel-

standig of eindelingsch ; klieren zonder bloembladachtig aanhangsel.

Subsectie 1. D i a c a n t li i u m. Bladeren afwisselend of in bun-

dels, aan de basis met 2 of 3 steunbiadachti^e stekels.

Subsectie 2. T i r u c a II i. Bladeren ontbrekend of zeer klein.

Stengels zonder stekels.

Sectie 4. Tithymalus. Opgerichte kruiden of heesters. Stengels

niet vleezig. Bladeren afwisselend, alleen de bovenste tegenover-

gesteld. Omwindsels in schermvormige bijschermen. Klieren

zonder bladachtige aanhangsels.

Subsectie 1. Pachycladae. Hooge heesters met dikke takken.

Subsectie 2. E s u 1 a e. Kruiden of halfheesters met dunne
takken.

2. SARCOCOCCA Lindl

Bloemen éénhuizig of tweehuizig, zonder bloembladen.

Schijf ontbrekend. Mannelijke bloemen : Kelkbladen 4,

in twee rijen dakpanswijze dekkend, van buiten aanslui-

tend aan twee scbutblaadjes. Meeldraden 4, tegenover

de kelkbladen; helmdraden vrij, boven den kelk uitste-

kend, vrij dik; hclraknoppen nabij de basis ruggelings

vastgehecht, langwerpig, ten slotte teruggekrorad; hokjes

van binnen met het helmbindsel vergroeid, nagenoeg
evenwijdig, in de lengte openbarstend. Rudimentaire
eierstok urn- of napvormig, afgeknot. VrouivelijTce bloem

:

Kelkbladen als bij de mannelijke, doch met meerdere
scbutblaadjes van buiten. Eierstok 2^3-hokkig; stijlen

vrij, kort, eerst opgericht of samennijgend, weldra naar

achteren gekromd of uitgespreid, onverdeeld; eitjes 2 in

elk hokje, eenigszins verwijderd van af den binnenhoek;
zaadnerf rugstandig

;
poortje naar de as gericht. Vrucht

min of meer steenvruchtachtig, ei- of kogelvormig, niet

openbarstend, van buiten sappig of nagenoeg droog, met
eene dunne, korstachtige kern. Zaden, door mislukking
meestal één en dan nagenoeg kogelvormig of anders

twee^ en halfkogelvormig, zonder kiempropje; zaadhuid
vliezig; kiem wit vleezig; zaadlobben plat, breed, min of

meer dik.

Kale heesters. Bladerea afwisselend, kort gesteeld,

gaafrandig, lederachtig, vinnervig of tevens driedubbel-
nervig. Bloemen in de oksels van schutbladen alleen-

staand aan korte, in de bladoksels opeengedrongen tros-
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sen, die soms tweeslachtig zijn met de vrouwelijke

bloemen aan de basia van den tros of eenslaclitig, de

mannelijke en vrouwelijke trossen in verschillende blad-

oksels.

Aantal soorten 3, in Engelsch liulic en den Maleischen Archipel.

3. BRIDELIA Willd.

Bloemen éénhuizig of tweehuizig. Mannelijke bloemen

met 5 in den knop klepswijze aaneensluitende segmen-

ten. Bloemdekbladen 5, kort, schubvormig, gesteeld, of

spatel vorniig, met meestal breede, min of meer getande

plaat. Schijf aan den rand gaaf of golvend-gelobd. Meel-

draden 5; helmdraden van boven vrg en uitgespreid aan

de basis, verbonden tot eene zuil, die aan den top een

stijlvormigen of verdeelden rudimentairen eierstok draagt

;

helmhokjes evenwijdig, in de lengte openbarstend,

Vrouwelijke bloem: Kelksegmenten smaller dan bij de

mannelijke. Schijf dubbel, binnenste ring- of napvor-

mig •). Eierstok 2-hokkig of hoogst zelden 3-hokkig;

stijlen vrij of aan de basis vergroeid, 2-lobbig of bijna

gaaf; eitjes in elk hokje 2. Vrucht eene kleine, gladde,

kogel- of eivormige bes- of steenvrucht, met een vlee-

zige of sappige buitenlaag en twee (of door mislukking

één) korstachtige of weinig verharde kernen. Zaden in

elke kern door mislukking meestal slechts één; kiem wit

meestal vleezig, aan de binnenzijde vaak diep uitgehold;

kiem evenwijdig aan de kiemwitbolte, met breede,_dunne

zaadlobben, bij eene soort {Br. return Spreng.) kiemwit

dun en zaadlobben dikvleezig en ongelijk, de kleinste

door de grootste omsloten. »

Boomen of heesters, met afwisselende, gesteelde, gaat-

randige, vinnervige, van sterke dwarsaren voorziene

bladeren. Bloemen klein aan kluwens in de bladoksels,

voorzien van kleine schubvormige schutblaadjes, de man-

nelijke talrijk en nagenoeg zittend, de vrouwelijke in

geringer aantal of alleenstaand en meestal langer ge-

steeld.

Aantal soorten omstreeks 30, in tropisch Azië en Afrika en

Australië.

^) Deze binnenste schijf zou ook als een ring van vergroeide

staminodiën kunnen worden beschouwd.
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4. OLEISTANTHUS Hook. f.

Bloemen éénhuizig- of tweehuizig. Mannelijke bloemen
met 5, in den knop klepswijze aaneensluitende lobben
of segmenten. - Bloembladen 5, kort, sehubvormig, ge-
sfceeld of spatel vormig, met een e kleine, breede, min of

meer getande plaat. Schijf met gaven of golvend-gelob-
den rand. Meeldraden 5 ; helmdraden van boven vrij,

van onderen in het midden van de schijf verbonden tot

eene zuil, die op den top het stijlvormige of 3-lobbige

eierstokrudiment draagt; helmknoppen evenwijdig, in

de lengte openspringend. Vrouwelijke bloemen: Kelk
minder diep verdeeld, dan in de mannelijke, aan de
basis onder den eierstok napvormig. Schijf dubbel, de
binnenste ring- of napvormig '). Eierstok 3-hokkig;
stijlen vrij, 2-8pletig; eitjes in elk hokje 2. Doosvrucht
kogelvormig of neergedrukt, met 3 voren, in tweeklep-
pige kluisjes uiteenbarstend, waarbij de schotelvormige
basis met deu verharden bloembodem vaak onder de as

achterblijft. Zaden in elk hokje twee, of door misluk-
king één; kiemwit meestal weinig, soms min of meer
vliezig of nagenoeg ontbrekend; zaadlobben dikvleezig
of zelden dunuer, meestal min of meer geplooid.
Boomen of heesters. Bladeren afwisselend, gaafrandig,

lederachtig, vinnervig; zijnerven minder duidelijk dan
bij het vorige geslacht, binnen den rand boogvormig
anastomoseerend

; aderen netvormig verspreid. Bloemen
klein, zittend of kort gesteeld, in okselstandige, dichte
kluwens.

Aantal soorten omstreeks 30, in tropisch Azië en Afrika en
Australië.

^

5. DICOBLIA Benth.

Bloemen éénhuizig of tweehuizig. Mannelijke bloem :

Kelk klein, S-spletig. Bloembladen 5, in den knop kleps-
wijze aaneensluitend, dik, van buiten bol, van binnen
aan den top dikvleezig, onder het midden met twee
holten. Schijf ontbrekend. Meeldraden 5, met de bloem-

1) Evenals bij het vorige geslacht misschien als een ring van ver-
groeide staminodiën te beschouwen.
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bladen afwisselend; helmdraden kort; helmhokjes groot,

evenwijdig, van elkander gescheiden, in den knop elk
ia één der holten van de bloembladen verborgen. Rudi-
mentaire eierstok 3— ö-spletig, de slippen voorbij de
bloembladen in haakvormige aanhangsels verlengd. Vrou-
ivelijke hloeni : Kelk diep S-spletig, een weinig korter

dan de eivormige, stompe, holle, niet verdikte, in den
knop dakpanswijze dekkende bloembladen. Schijf ont-

brekend. Eierstok nagenoeg bolvormig, met 5 voren,

zachtharig, 3-hokkig; stijlen vry of aan de basis kort

vergroeid, lijnvormig, styf, opgericht, onverdeeld, aan den
top neergebogen en verbreed en met stempeloppervlakte
voorzien; eitjes twee in elk hokje, met een gemeenschap-
pelijke kap bedekt. Vrucht onbekend.

Heester of boom. Bladeren afwisselend, gesteeld, groot,

dun lederachtig, gaafrandig, kaal, vinnervig. Bloemen
klein, verspreid langs de as van korte, okselstandige

trossen, in bundels, waarvan de meeste tweeslachtig zijn,

met talrijke mannelijke om eene vrouwelijke bloem en
de overige eenslachtig met enkel mannelijke bloemen.

Eene soort, D, Beccariana Benth.j in Borneo voorkomend.

6. ACTEPHILA BL

Bloemen één- of tweehuizig. Mannelijke bloem: Kelk-
bladen 5— 6, nagenoeg gelijk of de binnenste een weinig

gi'ooter, in den knop dakpanswijze dekkend. Bloembladen
evenveel, klein en schubvormig of ontbrekend, ingeplant

onder den rand van een vijflobbige schijf. Meeldraden

3—6, in het midden van de schijf om een 2— 3-spletigen,

rudimentairen eierstok geplaatst; helmdraden vrij of

onder den rudimentairen eierstok kort vergroeid; helm-

hokjes evenvk'ijdig, met een langsspleet naar binnen

openbarstend. Vrouwelijke hloem : Kelk en bloembladen

als bij de mannelijke. Eierstok zittend op de schijf,

3-hokkig; stijlen kort, vry, of aan de basis vergroeid,

onverdeeld of 2-8pletig; eitjes in elk hokje 2. Doos-

vrucht hard, hokverbrekend met drie kleppen of in twee-

kleppige kluisjes openspringend. Zaden meestal in elk

der hokjes één, groot; zaadhuid broos; kiemwit weinig

14
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of ontbrekend ; zaadlobben dik en vleezig, soms sterk

verbreed, in elkander gevouwen of sterk ineengeplooid.
Boomen of heesters, met afwisselende, gestoelde, meestal

groote, gaafrandige, ten slotte lederachtige bladeren.
Bloemen meestal in okselstandige kluwens, de manne-
lijke meestal in groot aantal en kort gestoeld, de vrouwe-
lijke langer gesteeld en grooter, alleenstaand of tusscben
de mannelijke.

Aantal soorten omstreeks 10, in Engelsch en Nederlandsch Indië
en Australië en ééne in tropisch Afrika.

7. ANDBACHNE L.

Bloemen één- of tweehuizig. Mannelijke bloem met
5— 6-spletigen of -lobbigen kelk. Bloembladen korter
of zelden even lang als de kelkdeelen. Schijfklieren
tegenover de bloembladen en evenveel als deze en gaaf
-of diep gelobd en daardoor in het dubbele aantal. Meel-
draden 5— 6, met de bloembladen afwisselend; helmdra-
-dén vrij; helmknoppen opgericht; helmhokjes evenwijdig,
onderling vrij, in de lengte openbarstend. Eudimentaire
•eierstok klein. Vrouwelijke bloem : Kelksegmenten meestal
langer dan bij de mannelijke bloem. Bloembladen klein
of ontbrekend. Eierstok 3-hokkig; stijlen kort, smal,
2-spletig of -deelig ; eitjes in elk hokje 2. Doosvrucht
droog, in tweekleppige kluisjes uiteenvallend. Zaden
gekromd, gerimpeld, zonder kiempropje ; kierawit vleezig

;

kiem gekromd
; kiemworteltje vrij lan^ ; zaadlobben breed

en plat.
'' J »'

Neerliggende kruiden of halfheesters of kleine hees-
ters. Bladeren afwisselend, gesteeld, vliezig, dikwijls klein.
Bloemen gesteeld, okselstandig, de mannelijke meestalm bundels, de vrouwelijke alleenstaand.

Aantal soorten omstreeks 10, in Zuid Afrika en de tropische en
subtropische gewesten der beide halfronden. Bij de beide soorten
van Nederlandsch Indië zijn de schijfklieren in bet dubbele aantal
der bloembladen.

8. AGYNEIA Venl.

Bloemen één- of tweehuizig. Mannelijke bloem : Kelk-
Dladen 6, m den knop dakpanswijze dekkend, nagenoeg
geiijb, min of meer 2-rijig gestippeld, in het midden dik.
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aan de randen dun, wit vliezig. Bloembladen ontbrekend.
Schijf 6-lobbig. Meeldraden 3; helmdraden in het midden
der bloem tot een zuil verbonden, aan welks top de
helmknoppen nagenoeg zittend zijn; helmhokjes even-
wgdig, in de lengte naar buiten openbarstend. Rudimen-
taire eierstok ontbrekend. Vrouwelijke bloem : Kelkbla-
den spits, niet gerand. Bloembladen en schijf ontbrekend.
Eierstok eivormig, 3-hokkig, aan den top afgeknot, ver-
volgens uitgehold ; stijlen zeer kort, opgericht-uitgespreid,
diep 2-spletig; eitjes in elk hokje 2. Doosvrucht eivor-
mig, hokverbrekend openspringend of ten slotte in twee-
kleppige kluisjes uiteenspringend. Zaden gekromd, met
een langen, zijdelingschen navel; kiemwit vleezig; kiem
gekromd; zaadlobben breed en plat.

Eenjarige of overblijvende kruiden of halfheesters, met
afwisselende gaafrandige kleine bladeren. Bloemen oksel-
standig^ de mannelijke in kluwens, kort gestoeld, de
vrouwelijke alleenstaand, grooter en langer gesteeld

;

soms talrijke op steunblaadjes gelijkende schutbladen
aan de basis der bloemstelen.

Aantal soorten 2, in Mauritius, Engelsch Indië en .lava. Eén der
beide soorten is A. buccifor.ida Juss,^ welke in het geheele ver-

spreidingsgebied van het geslacht voorkomt. De tweede sooit,
A, affinis KurZj die op Java moet voorkomen, stemt niet volko-
men met de geslachtsbeschrijving overeenj daar het een kleine
boom is met langgesteelde, mannelijke en zittende vrouwelijke
bloemen. Waarschijnlijk zal deze tot een ander geslacht gebracht
moeten worden.

9, PHYLLANTHUS L.

Bloemen één- en tweehuizig. Mannelijke bloem : Kelk-
hladen 5—6, zelden 4, vrij of zelden kort vergroeid^ in

twee rijen dakpanswijze dekkend, alle gelijk en kruid-
achtig of min of meer bloembladachtig of de buitenste
het kortst. Bloembladen ontbrekend. Schijf meestal
aanwezig. Meeldraden in het midden der bloem S, zel-

<i^n 2 of 5; helmdraden vrij of vergroeid; helmknoppen
2-hokkig, langwerpig of dubbel bolvormig, zelden nier-

vormig; hokjes evenwijdig of uiteenwijkend, met n'iar

buiten gekeerde, loodrechte of door het ineenvloeien der
hokjes dwarse spleten. Rudimentaire eierstok meestal

ontbrekend, zelden aanwezig en zeer klein. Vrouwelijke
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Uoem: Kelk als bij de mannelijke bloem, in een dei-

secties met meerdere kelkbladen. Bloembladen ontbre-
kend. Scbijf aanwezig. Eierstok 3- of meerhokkig ; stijlen

vrij of vergroeid, gewoonlijk 2-spletig met dunne takken,
zelden verbreed; in elk hokje 2 eitjes. Vrucht gevormd
uit^ 3 of meer korstachtige of lederachtige, zelden beeu-
harde, tweekleppige kluisjes, met of zonder een afzon-
derlijk loslatenden, lederachtigen of zelden vleezigen
buitenwand, zelden een bes of steenvrucht. Zaden
3-kantig, zonder kiempropje ; zaadhuid korstachtig ; klem-
wit vleezig

; zaadlobben plat of bochtig.
Kruiden, heesters of boomen. Bladeren meestal twee-

rijig, afwisselend, gaafrandig. Bloemen klein, in oksel-
Btandige kluwens.

Aantal soorten omstreeks 350, in alle warme gewesten verspreid.
Het geslacht werd door Mukller.Argoviensis in \).Q,. Prodromus
en door Bentham in Genera Plantarum met het volgende ver-
eenigd en ^deze vereeniging is in den Index Kewensis gevolgd.
In HooKERs bewerking der familie voor de Flora of British India
wordt het daarvan echter afgescheiden, op grond van de afwezig,
heid der schijf bij beide geslachten, de vergroeide stijlen en het
voorkomen, en wij hebben ons bij deze opvatting aangesloten,
vooral omdat daardoor het overzicht van de in Nederlandsch Indië
voorkomende soorten gemakkelijker wordt. Echter moet worden
toegegeven dat het geslacht Phyllanthus zooals het nu overblijft,
noch m de schijf, noch in de stijlen, noch in het voorkomen een
constant type vertoont. De soorten van Nederlandsch Indië kan
men op de volgende wijze verdeelen ;

A. Stijlen vrij of van onderen vergroeid, tioeespletig of
tweedeelig, zelden onverdeeld.

a. Kelkbladen 6. Meeldraden 3 of 5.

. ^f*^*'^ ^^ Kirganelia. Heesters met tweerijige bladeren. Meel-
draden 5, m twee rijen; helmdraden alle of de buitenste vrij;
helmknoppen opgericht met verticale spleten ; helmbindsel niet
verlengd. Stijlen zeer kort, 2-spletig. Vrucht een 4—8-hokkige
bes. Zaden 2, boven elkander.

Sectie II. Flueggeopsis. Heesters met tweerijige bladeren. Mcel-
araden 5 ;

helmdraden vrij; helmknoppen opgericht, met verticale
spieten

;
helmbindsel niet verlengd. Stijlen 3, lang, dun en gaaf,

aan de basis verbonden. Vrucht eene 3-hoekige, 3-zadige bes.
Sectie III Embliea. Boomen met tweerijige, zeer kleine (niet

^!!L "c v.-^:^-
^''"»^) bladeren. Kelkbladen 5-6 in beide ge-

s.acnten. Schyf bij de mannelijke bloemen ontbrekend. Meeldraden

snlPtPn vf .
"v. *°i

"^ ^"" verbonden
; helmknoppen met verticale

spieten
,

helmbindsel verlengd. Stijlen 3, van onderen verbonden.
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dubbel 2-spletig. Vrucht groot en vleezig, met beenharde 2-klep-

pige kluisjes.

IV, Para-PhyllanthuS. Kruiden of heesters. Bladeren verschillend.

Meeldraden 3 ; helmdraden tot een lange of korte zuil verbonden
;

helmknoppen opgericht, met verticale spleten ;
helmbindsel meestal

verlengd. Stijlen 3, vrij of van onderen vergroeid, 2-spletig. Doos-

vrucht.

Sectie V. Eu-Phylfanthus. Kruiden of heesters. Bladeren ver-

schillend. Meeldraden 3; helmdraden al of niet verbonden; helm-

knoppen dubbelbolvormig of niervormig met korte spleten^ soms
in elkanders verlengde vallend en daardoor schijnbaar dwars.

Stijlen 8j vrij of van onderen vergroeid. Doosvrucht.

b. Kelkhladen hij de mannelijke bloem 4, bij de vrouwe-

lijke ^ of 6. Meeldraden 4 of 2.

^
Sectie VI. Reidia. Kruiden of heesters. Bladeren verschillend.

Kelkbladen vaak ingesneden, die der mannelijke bloem 4, der

vrouwelijke 4 of 6. Meeldraden 2—4; helmknoppen dubbel bol-

vormig, zittend om den top van een lange of korte zuil om een

kleinen, rudimentairen eierstok ;
helmhokjes vaak ineenvloeiend,

met dwarse spleten. Stijlen 3, 2-spletig of -deelig. Doosvrucht,

Sectie VII, Eriococcoides. Miieller Arg. schrijft Eriococcodes,

doch Bentham juister Eriococcoides. Evenals de voorgaande, doch

meeldraden 2
;
helmknoppen met verticale spleten.

Sectie Vlll. Cicca. Boom met 2-rijige bladeren. Kelkbladen

meestal 4. Meeldraden 4; helmdraden vrij; helmknoppen lang-

werpig, opgericht, met verticale spleten. Vrucht vleezig, met een

3—4-hokkige beenharde kern.

Sectie IX. Hedycarpidium. Boom; bladeren niet 2-rijig. Kelk-

blajen 4. Schijf aanwezig. Meeldraden 4; helmdraden vergroeid;

hehnknoppen met verticale spleten. Vrouwelijke bloem en vrucht

onbeschreven.

Sectie X. Scepasma. Heester met 2-rijige bladeren. Kelkbladen

4. Schijf in beide geslachten Meeldraden 2; helmdraden vergroeid;

helmknoppen schuin openspringend. Eierstok 5—8-hokkig. Doos-

vrucht.

B. Stijlen geheel vergroeid, onverdeeld.

Sectie Xr. Emblicastrum. IJeester met 2-rijige, zeer kleine bla-

deren. Kelkbladen 4. Schijf bij beide geslachten aanwezig. Meel-

draden 2; helmdraden vrij; helmknoppen met verticale spleten.

Doosvrucht.

De laatste sectie zou even goed wegens den aard der stijlzuil

tot Glochidius gebracht kunnen worden als wegens de m Deiae

geslachten aanwezige schijf tot Phyllanthus. Daar echter de eenige

hiertoe behoorende soort, Ph. lamprophyll»s Muell. Arg., aoor

baar voorkomen zich bij de sectie Emblica van PhyUanthus aan-

sluit en ook in het geslacht Glochidion eene sectie Glochtdwpsis

voorkomt, waar het kenmerk van de stijlen niet beslissend wordt

gerekend, hebben wij Emhlicastrum bij Phyllanthus gehouden.
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10. GLOCHIDION Forst,

Bloemen één- of tweehuizig. Mannelijke bloem : Kelk-
bladen 6, zelden 5, uitgespreid in 2 rijen, in den knop
dakpanswijze dekkend. Bloembladen en schijf ontbre-

kend. Meeldraden 3—8; helmdraden uiterst kort, met
de opgerichte lijnvormige helmknoppen tot een ellipsoid-

vormige of lijnvormige zuil verbonden; helmhokjes lijn-

vormig, naar buiten openspringend; helmbindsels boven
de helmhokjes verlengd, afzonderlijk of tot ééne spits

verbonden Rudimentaire eierstok meestal ontbrekend,
zelden aanwezig, doch dan zeer klein. Vrouwelijke bloem:
Kelk meestal bestaande uit 6, korte, in den knop dak-

panswijze dekkende kelkbladen, zeldzamer kort buisvor-

mig en onregelmatig getand of gespleten. Bloembladen
en schijf ontbrekend. Eierstok 3— 15-hokkig; stijlen

vergroeid tot een kogelvormige, kegel- of knotsvormige,
aan den top gelobde of getande, na den bloei vaak ver-

groote zuil, zelden (bij de sectie GlochidiopsisJ 3 dunne,
vrije stijlen; eitjes 2 in elk hokje. Doosvrucht vaak
door de blijvende stijlzuil gekroond en bestaande uit 3

of meer tweekleppige, lederachtige of korstachtige, vaak
tweelobbige kluisjes, waarvan de buitenlaag zich al of

niet loslaat. Zaden half bolvormig of zijdelings samen-
gedrukt; zaadhuid korstachtig, van buiten vaak sappig;
kiemwit vleezig ; zaadlobben plat.

Altijd groene boomen of heesters, met afwisselende,
tweerijige, kort gesteelde, gaafrandige bladeren.. Bloemen
klein, in okselstandige kluwens.

Aantal soorten 120, voornamelijk in tropisch Azië. Zooals reeds
bij Phijllanthus werd vermeld, wordt het geslacht Glochidion door
vele schïijvers tot Phyllanthns gerekend, doch door Hooker hier-

van afgescheiden, wegens het ontbreken van de schijf in beide

geslachten en de geheel vergroeide stijlen; men zou daarbij nog
kunnen voegen de in een zuil vergroeide helmknoppen. In tegen-
stelling met het overblijvende deel van het geslacht Phyflanthus,

~:.}^^^ 2^6^' uiteenloopende typen bestaat, is het type van Gïo-
chidton zeer constant. Een overgang wordt echter gevormd door
de kleme sectie Glochidiopsis met vrije stijlen.

_ De soorten van Nederlandsch Indië laten zich aldus verdeelen 1)

:

^) Deze verdeeling is volgens Hooker, die echter aan de subsecties
geen namen geeft. Bij de andere schrijvers worden deze beide als
secties opgevat en draagt de eerste den naam van EwGIochidion,
de tweede van Hemi-Glochidion.
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Sectie I. Eu-Gloohülion. Stijlen verbonden tot een aan den top
getanden of ingesneden kegel of zuil. Kelk bij beide geslachten
5—G-deelig.

Subsectie I. H o 1 o - G 1 o c h i d i o n. Meeldraden 4 of meer.

Subsectie 2. FI e m i - G 1 o c h i d i o n. Meeldraden 3.

Sectie 2. Glochidlopsis. Stijlen vrij. Kelk bij de mannelijke bloem
0—6-, bij de vrouwelijke 2—3-deelig. Meeldraden 3.

11. SAUKOPUS BI.

BloemcD één- en tweehuizig. Mannelijke bloem: Kelk
meestal schijf-, urn- of tolvorniig, aan de basis met
schubvormige verdikkingen, die om de meeldraden sa-
menkomen '), met nauwe 6-lobbige of -spletige monding.
Bloembladen ontbrekend. Meeldraden 3; helmdraden in
het midden der bloem, tot een korte, dikke zuil ver-
groeid of aan den top op korten afstand vrij en uitge-
spreid

; helmknoppen onder den afgeknotten of seliild-

vormigen top der zuil zittend of nagenoeg zittend ; helm-
hokjes vrp, evenwijdig, naar buiten openbarstend.
Hudimentaire eierstok ontbrekend. Vrouwelijke bloem

:

|i-elk minder verdeeld en minder verdikt dan de manne-
lijke, soms uitgespreid, na den bloei vergroot. Eierstok
eivormig of neergedrukt kogelvormig, met afgeknotten
01 hollen top; eitjes in elk hokje 2; stijlen zeer kort,

uitgespreid, vrij, of aan de basis vastgehecht, 2-spletig
of -deelig. Doosvrucht neergedrukt-kogelvormig , in

2-kleppige kluisjes uiteenbarstend. Zaden in elk hokje
meestal 2; kiemwit vleezig; kiem recht of een weinig
gekromd; zaadlobben plat en breed.

Kleine heesters of halfheesters, met afwisselende, twee-
^Ü'ige, vliezige, gaafrandige bladeren en uiterst kleine

steunblaadjes. Bloemen zeer klein, de mannelijke kort

gesteeld, in okselstandige bundels, de vrouwelijke langer

gesteeld, één of twee in een afzonderlijken of in den-
zelfden bladoksel als de mannelijke bundols.

Aantal soorten omstreeks 20, in Engelsoh en Nederlandsch Indië.

^) Door sommige schrijvers als schijfklieren beschouwd.
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12. PLXJEGGIA Willd.

Bloemen één- en tweeliiiizig. Mannelijke bloem : Kelk-

bladen 5, min of meer bloembladachtig, in den knop dakpans-

wijze dekkend. Bloembladen ontbrekend. Meeldraden 5 ofmin-

der, afwisselend met evenveel schijfklieren ; helmdraden vrij;

helmknoppen opgericht; helrahokjes evenwijdig. Rudimen-
taire eierstok groot, 2~3-spletig. Vrotiwelijke bloem: Kelk
als bij de mannelijke. Bloembladen ontbrekend. Schijf

ringvormigj getand. Eierstok 1— 3-hokldg; stijlen van onde-

ren verbonden, verder vrij, lang, teruggeslagen en gaaf

uitgerand of 2-spletig, eitjes 2 in elk hokje. Vrucht
kegelvormig, lederachtig of met een vleezige buitenlaag

onregelmatig of in duidelijke tweekleppige kluisjes open-

barstend. Zaad driekantig, aan de rugzijde bol, aan de

buikzijde scherpkantig ; zaadhuid korstachtig ; kiemwit
weinig; kiem gekromd; zaadlobben breed en plat.

Al of niet gedoomde heesters, met kleine, afwisselende,

tweerijige, gaafrandige bladeren. Bloemen klein, gesteeld,

okselstandig, de mannelijke talrijk, de vrouwelijke alleen-

staand.

Aantal soorten omstreeks 6, in de tropische gewesten der oude

ië de niet gedoomde, in het geheelewereld, In Nederlandsch Ind
verspreidingsgebied voorkomende FL microcarpa BI. met deels

droge, deels vleezige witte vruchten en de eene in Nieuw Guinea
inheemsche soort, FL Keyensis (Securineya Keyensis Warh,)

13. BREYNIA Forst,

Bloemen één- en tweehuizig. Mannelijke bloem: Kelkbuis
tolvoroiig of half kogelvormig, afgeknot, rand soms ver-

dikt en gelobd, tegenover de naar binnen geslagen lobben
van den zoom. Bloembladen en schijf ontbrekend. Meel-
draden 3; helmdraden tot eene zuil vereenigd ; helmknop-
pen dun, met de geheele lengte der zuil vergroeid;
helmhokjes lijnvormig, evenwijdig, vrij. Rudimentaire
eierstok ontbrekend. Vrouwelijke bloem : Kelk lederachtig,
haltbolvormig, tol- of klokvormig of radvormig, met 6

korte, breede lobben, in de vrucht vaak veel vergroot
en schijfvormig. Bloembladen en schijf ontbrekend. Eier-
stok kogelvormig of neergedrukt, 3-hokkig, aan den
vleezigen top of met 3, zittende of tot een korte zuil
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vereenigde, 2 spletige of -lobbige stijlen of met 3 kleine,

enkelvoudige in eene holte van den top weggedoken
stempels; in elk hokje 2 eitjes. Vrucht min of meer

sappig, meestal rood, kogelvormig of neergedrukt, niet

openspringend of met een 6-kleppige buitenlaag en 3—6
driekantige niet openspringende kluisjes. Zaden met een

vliezige zaadhuid en een vleezig kiemwit, zaadlobben

breed, kiemworteltje lang.

Heesters of kleine boomen, met afwisselende, vaak

tweerijige, gestoelde, gaafrandige bladeren. Bloemen

klein, tot bundels vereenigd of alleenstaand in blad-

oksels.

Aantal soorten omstreeks 12, in de tropische gewesten van Azië,

Afrika en de Zuidzee-eilanden,

14. HEMICYOLIA Wiyht et Am.

Bloemen écn entweehuizig. Mannelijke hhem : Kelkbla-

den 4—5, breed dakpanswijze dekkend in den knop, de

binnenste vaak grooter en bloembladachtig. Bloembladen

ontbrekend. Meeldraden in onbepaald aantal (4—23) om
een breede, holle centrale schijf met gaven of golvenden

rand ingeplant; helmdraden vrij.; helmknoppen opgericht,

met evenwijdige in de lengte openbarstende helmhokjes;

rudimentaire eieratok ontbrekend. Vrouwelijke bloem :

Kelk als bij de mannelijke. Bloembladen ontbrekend.

Schijf hypogynisch, ringvormig, plat. Eierstok schuin

eivormig, 1 -bokkig; stempel zittend, breed nier- of half

cirkelvormig, plat of teruggekromd, gaaf of uitgerand;

eitjes 2 in elk hokje. Vrucht kogelvormig of eivormig,

steenvruchtachtig, niet openspringend, met een slij mach-

tige buitenlaag en een korstachtige, verharde of been-

achtige binnenlaag. Zaad door mislukking slechts een,

langwerpig, soms gevoord; zaadhuid dun; kiemwit vleezig;

kiem recht; zaadlobben breed en plat,

Boomen 'of heesters, met afwisselende, gestoelde, ten

slotte lederachtige bladeren. Bloemen klein gesteeld, m
de bladoksels of aan de knoopen van bladlooze twijgen

de mannelijke in bundels, de vrouwelijke meestal alleen-

staand.

Omstreeks 9 soorten in Engelsch- en Nederlandsch Indië en

Australië.

5
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15. CYGLOSTEMON BI.

Bloemen één- en tweehuizig. Mannelijke bloem \ Kelk-
bladen 4, zelden 5, breed, dakpanswijze dekkend in den
knop. Bloembladen ontbrekend, Meeldraden in onbepaald,
gering of groot aantal, aan den rand van een platte of holle,

' centrale schijf ingeplant; helmdraden vrij, korter dan de
kelk; helmknoppen opgericht, soms groot; helmhokjes even-
wijdig, in de lengte openbarstend. Rudimentaire eierstok

ontbrekend. Vrouwelijke bloem: Kelk als bij de manne-
lijke. Bloembladen ontbrekend. Schijf hypogynisch, ringvor-
mig of onduidelijk. Eierstok 2—4-hokkig; stijlen zeer kort,

meestal met dikke, sterk verbreede of tot een hoekvor-
mige schijf vergroeide, zelden met lange, dunne stem-
pels; eitjes 2 in elk hokje. Vrucht kogelvormig, niet

openbarstend, met een dikken, harden, in twee hokjes
verdeelden vruchtwand. Zaad één in elk hokje ; kiemwit
vleezig; zaadlobben breed, plat.

Boomen, met afwisselende, gaafrandige of gekartelde,
vaak eenzijdige bladeren. Bloemen in okselstandige tros-

sen of kluwens.

Aantal soorten omnreeks 20, in tropisch Azië en Afrika. Men
kan de soorten van Nederlandsch Indië op de volgende wijze
onderscheiden :

Sectie [. Dodecastemon. Eierstok 3— 4-hokkig; stijlen 3—4.
draadvormig. Deze sectie, Eïasskarl's geslacht van dien naam. wordt
m de Genera Plantarum met eenigen twijfel als bij het geslacht
behoorend opgenoemd.

Sectie II. Eu-Cyclostenom Eierstok •2-hokkig; stempels zittend,
breed en groot, soms met elkander vergroeid.

Eene derde sectie, Stenogynium, in Engelsch Indië voorkomend,
onderscheidt zich door lange dunne stijlen, die te zamen een gaven,
schildvormigen stempel dragen.

16, OHORIOPHYLLUM Benth.

Bloemen één en tweehuizig. Mannelijke bloem : Kelkbla-
den 4, zelden 5—6, vliezig, breed, dicht dakpanswijze
dekkend in den knop. Bloembladen en schijf ontbrekend.
Meeldraden 4, om een kegelvormigen bloembodem of rudi-
mentairen eierstok ingeplant, tegenover de kelkbladen,
waarboven de helmdraden uitsteken; helmknoppen rug-
gelmgs vastgehecht, met naar buiten gerichte, evenwijdige,
naabt elkander geplaatste, in de lengte openbarstende helm-
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hokjes. Vromvelijke hloem: Kelkbladen 4, dik, vleezig,
breed, dicht dakpanswijze om den eierstok aangedrukt.
Bloembladen en schijf ontbrekend. Eierstok 3-hokkig; 2
eitjes in elk hokje; stijlen onverdeeld, vrij, opgericht,
aan den top kort uitstaande, stomp. Doosvrucht in twee-
kleppigej van de blijvende as loslatende kluisjes uiteen-
springend. Zaden in elk hokje 2 of door mislukking 1,
langwerpig

; zaadhuid korstachtig, glanzend ; kiemwit
vleezig; zaadlobben plat, breed.

Onbehaarde boomen, met tegenoverstaande, kortgesteelde,
gaafrandige, Iederachtige,dun vinnervige bladeren. Bloemen
klein, de mannelijke in losse bijschermen langs de as
van in de bladoksels of aan de knoopen van a%evallen
bladeren staande trossen, de vrouwelijke in aren.

Eéne soort, Ch, tnalayanunt Benth., ii. Borneo.

17. EISOHOFIA BI.

Bloemen één- en tweehuizig. Mannelijke bloem: Kelk-
bladen 5, in den knop dakpanswijze dekkend, hol, boven de
helmknoppen bijna helmvormig. Bloembladen en schijf ont-

brekend. Meeldraden 5, met korte helmdraden en groote
helmknoppen; helmhokjes evenwijdig, vrij van elkander,
nabij het midden bevestigd, in de lengte openbarstend.

Rudimentaire eierstok kort en breed. Vrouwelijke hloem:
Kelkbladen eivormig, spoedig afvallend. Bloeinbladen en
kelk ontbrekend. Staminodiën 5, aan den voet der kelk-

bladen soms aanwezig, zeer klein, kliervormig. Eierstok

3-, zelden 4-hokkig; stijlen lijnvormig, dik, gaaf, van af
de basis met wratjes bezet. Vrucht min of meer besvormig,

kogelvoraiig, niet openbarstend, meestal 3-hokkig, met
vleezige buitenlaag en perkamentachtige binnenlaag.

Zaden gezwollen langwerpig; zaadhuid vezelig-korstachtig;

kiemwit vleezig; zaadlobben breed en plat ; kiemworteltje
laag en rolrond.

Hooge boom, met afwisselende 3-tallige bladeren

;

blaadjes gesteeld, groot, meestal gekarteld; de mannelijke

bloemen kort gesteeld, verspreid of in kluwens langs de

^^ van pluimvormig vertakte zijdelingsche trossen, de

vrouwelijke in minder vertakte trossen, langer gesteeld.

Eéne soort, B. javania BL, die in Engelsch- en Nederlandsch

Indië en op de eilanden van de Zuidzee wordt aangetroffen.
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A8. APOROSA BL

Bloemen een- en tweehuizig. Mannelijke bloem : Kelkbla-

den 3— 6, meestal ongelijk, vliezig, in den knop dakpanswijze

dekkend. Bloembladen en schijf ontbrekend, Meeldraden
2— 5; helmdraden lang, vrij in het midden der bloem;

helinkoppen klein, met nagenoeg kogelvormige, afzon-

derlijke, dicht naast elkander geplaatste of door een breed

helmbindsel gescheiden, opgerichte of in den aanvang

neergeslagen, in de lengte openbarstende helmhokjes.

Rudimentaire eierstok zeer klein of ontbrekend. Vrouwe-

lijke bloem: Kelk als bij de mannelijke, doch met grooter

kelkbladen. Bloembladen en schijf evenzeer ontbrekend.

Eierstok 2-, zelden 3-hokkig; stempels klein, gevederd,

kort, uitgespreid of teruggeslagen, enkelvoudig of 2—4-

spletig, zelden lang en 2—4-deelig; eitjes 2 in elk hokje.

Vrucht kogel- of ellipsoidvormig, onregelmatig of gedeel-

telijk 2—4-kleppig van af de basis openbarstend, met

dunne of dikke en sponsachtige of vleezige buitenlaag,

dunne, zich daarvan vaak loslatende binnenlaag van den

vruchtwand; hokjes van binnen kaal of, vooral op het

tusschenschot, behaard. Zaden langwerpig of min of meer
kogelvormig, meestal plat-bol ; kiemwit vleezig, zaadlobben
breed- en plat

Boomen. met afwisselende, gaafrandige zelden meer
of minder diep getande, 'vinnervige bladeren. Bloemen
klein, zelden eenhuizig, mannelijke meestal in oksel^tan-

dige, lange op katjes gelijkende aren, vrouwelijke zittend

of kort gesteeld aan zeer korte aren, die met schutbladen
zijn bezet.

Aantal soorten 30—40, in tropisch Azië.

19. DAPHNIPHYLLUM BL

Bloemen één- of tweehuizig. Mannelijke bloem: Kelk
in den knop dakpanswijze dekkend of open, met 3—

8

kleine segmenten of 4-tandig of schijfvormig Bloembladen
en schijf ontbrekend. Meeldraden in onbepaald aantal

(5—18) ; helmdraden vrij en kort, soms ontbrekend;
helmknoppen groot, opgericht, met evenwijdige, aange-
groeide, zijdelings 2-kleppig openspringende helmhokjes.
Kudimentaire eierstok ontbrekend. Vrouwelijke bloem:
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Kelk als bij de mannelijke. Bloembladen ontbrekend.

Schijf ontbrekend of uit 4—6 schubben of klieren gevormd.
Eierstok onvolkomen 2-liokkig5 met 2 eitjes in elk hokje;

stijlen vrij, eenigszins dik, neergeslagen uitgespreid,

onverdeeld, op eene olijf gelijkende, niet openbarstende,

meestal door mislukking 1-zadige steenvrucht. Zaad met
vliezige zaadhuid; kiemwit dik-vleezig; kiem klein ; zaad-

lobben smal eivormig of langwerpig.

Onbehaarde boomen, met afwisselende, gesteelde, gaaf-

randige, lederachtige, vaak smalle, vinnervige bladeren.

Bloemen gesteeld, verspreid langs de as van okselstandige,

korte, losse trossen, met kleine of zonder schutbladen.

Aautal soorten omstreeks 20, in tropisch Azië.

20. ANTIDESMA L.

Bloemen één- of tweehuizig. Mannelijke bloem : Kelk
diep, in den knop dakpanswijze dekkend, 3—5-lobbig of

-deelig. Bloembladen ontbrekend. Schijf bestaande uit met

de meeldraden afwisselende, vrije of vergroeide klieren.

Meeldraden 2—5, tegenover de kelklobben; helmdraden

in den knop neergebogen, in de open bloem opgericht;

helmknoppen met een dik, vaak gekromd helmbindsel;

helmhokjes kegelvormig, dichtbij elkander of uiteenstaand.

Rudimentaire eierstok klein. 'Vrouwelijke bloem: Kelk

als bij de mannelijke. Bloembladen ontbrekend. Schijf

inin of meer plat, ring- of kussenvormig. Eierstok 1-,

zelden 2-hokkig; stijlen 3, zeer kort, meestal 2-lobbig

of -deelig; eitjes 2 in elk hokje, hangend. Steenvrucht

klein, vaak scheef, niet openbarstend. Zaad door misluk-

king 1^ zonder kiempropje; kiemwit vleezig ;
zaadlobben

plat en breed.

Boomen of heesters. Bladeren afwisselend, gaafrandig,

dikwijls groot. Steunblaadjes aanwezig. Bloemen klein, de

mannelijke sorns zeer klein, in meestal dunne, m de

bladoksels alleenstaande of aan de toppen der takken

tot pluimen yereenigde aren of trossen met kleine schut-

bladen.

Aantal soorten omstreeks 60, in de tropische gewesten der oude

wereld en AustraUë.
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21. SCORTECHINIA Hook. f.

Bloemen één- en tweehuizig. Mannelijke bloem: Kelk-

bladen 4—5, rondachtig, in den knop dakpanswijze dek-

kend. Bloembladen ontbrekend. Schijf bestaande uit 4— 5,

met de meeldraden afwisselende, harige klieren. Meel-

draden 4—5; helmdraden dik; helmknoppen breed, aan

de basis vastgehecht ; helmhokjes een weinig uiteenwijkend,

met het helmbindsel vergroeid, naar binnen openbarstend.

Rudimentaire eierstok kort, 3-lobbig, behaard. Vrouwe-

lijke bloem : Kelkbladen 4, in den knop dakpanswijze

dekkend. Bloembladen ontbrekend. Schijf. . . . Eierstok

2— 3-hokkig(?); stempels 4, zeer klein; eitjes 1 of 2

hangend van den top van het hokje. Vrucht een^ 1-hok-

kige, elliptisch-langwerpige, dun korstachtige, witharige

4-kleppig openbarstende doosvrucht. Zaad langwerpig-

elliptisch samengedrukt, hangend ; zaadhuid dun, korst-

achtig; kiemwit gering; zaadlobben amandelachtig, aan

weerskanten afgerond, samengedrukt; kiem worteltje klem,

naar boven gericht.
^

Boomen met afwisselende, lederachtige, gaafrandige of

min of meer gezaagde bladeren ; bladsteel aan den top

verdikt. Bloemen klein, kort gesteeld, in losse oksel-

standige en min of meer eindelingsche pluimen,

Eéne soort, in Malakka, de Nicobarische eilanden en Bonieo,

5c. nicobarica Hook. f. Volgens Pax is het twijfelachtig of het

geslacht wel tot de familie behoort. Wegens het feit dat de naam

reeds voor een geslacht van de Fungi dienst doet, stelt Pax voor

aan dit geslacht den naam van Neoscortechinia Pax te geven.

22. BAOCAUREA Lour,

Bloemen twee-, zelden éénhuizig. Mannelijke bloem :

Kelkbladen 4—5, meestal ongelijk, in den kn -p
dakpans-

wijze dekkend. Bloembladen en Bchijf ontbrekend of on-

duidelyke schijfklieren. Meeldraden 4—8 ; helmdraden vrij,

dun; helmknoppen klein, dubbelbolvormig ; helmhokjes

in de lengte openbarstend, door een meer of minder dik

helmbindsel gescheiden. Rudimentaire eierstok, zacbt-

harig, dikwijls tot een schildvormige al of niet gesteelde

öchijf ontwikkeld, zelden een onregelmatig gespleten zuil-

Vrouwelijke bloem : Kelkbladen 4—6, langwerpig of lijn-
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vormig, grooter dan bij de mannelijke. Bloembladen en

schijf ontbrekend. Eierstok 2— 5-hokkig, ei- of kogel-

vormig; in elk hokje 2 eitjes; stempels 2— 5, klein,

zittend, vrij of tot een korte stijlzuil vergroeid, 2-lobbig

of -spletig met breede of priem vormige, door wratjes

bedekte takken, zelden één schildvormige stempel. Vrncht

ei- of kogel vormig, omgekeerd eivormig- of spoelvormig,

2—4-hokkig; buitenwand van de vrucht dik of dun,

lederachtig, korstachtig of houtachtig, laat hokverbrekend

openbarstend. Zaden breed, meestal .aan de rugzijde

aamengedrukt of afgeplat; zaadhuid met een vleezig

omkleedsel (zaadrok?); kierawit vleezig of hard; zaad-

lobben breed, plat.

Altijdgroene hoornen, met afwisselende, gaafrandige of

zelden gekarteld-gezaagde, vinnervige bladeren. Bloemen

bij beide seksen in okselstandige of zijdelingsche, vaak

uit den stam of de dikkere takken ontspruitend, alleen-

staande of tot bundels vereenigde aren, trossen of plui-

men, mannelijke dikwijls zeer klein, ruig of viltachtig

behaard.

Aantal soorten omstreeks 30, in tropisch Azië. Afrika en Australië.

De in MuELLER's Monographie der Enphorbiaceae voorkomende

verdeeling van het geslacht in secties, die vroeger als geslachten

beschreven waren, wordt door Bentham en Hooker met overge-

nomen en is in Hooker's Flora of British India vervangen door

«ene rnngschikking in series naar den aard van de mannelijke

bloeiwijze. Wij hebben ons echter aan Mueli.er s verdeehng

gehouden, omdat deze de eenige is, waarnaar de soorten v.tti den

Maleischen Archipel tot dusverre gerangschikt zijn. De in ^edel-

landsch Indië vertegenwoordigde secties zijn volgens Mueller op

de volgende wijze gekenmerkt

:

Kelk i-deelig, binnenste slippen het kleinst.

Sect. \. Hedycarpu». Schijf ontbrekend. Meeldraden 4
;

helm-

knoppen naar binnen met 2 spleten openbarstend. Eierstok D 4-

hokkig.

Sect. 2. Pierardia. Kelk verschillend. Schijf ontbrekend of rudi-

mentair. Meeldraden 10-4; helmknoppen naar
PJ"

"«" J^^?^
J^

spleten openbarstend. Eierstok 3-2-hokkig, met een 3—i-lobm-

gen stijl.
,

Sect. 3. AdenocrepiS. Kelkslippen driekantig
^'i^-^^f^g^^^f/^Jj^^

gelijk, -.hijf bij de mannelijke bloem ontwikkeld. Meeld'-a'len

4—6. Helmknoppen naar binnen openspringend. Eierstok i-noK-

kig ; stempels zittend.

Sect. 4. Calyptroon. Kelk 4-5-spletig ; binnenste slippen iets
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groüter dan de overige. Schijf bij beide geslachten ontbrekend.
Meoldraden ongeveer 4- 6 ; helmknoppen naar buiten met 2 spleten

openbarstend. Eierstok 2-hokkig ; stempels breed, min of meer
2-lobbig ; nagenoeg zittend.

23. HYMENOCARDIA WaU.

Bloemen tweelmizig. Mannelijke bloem, : Kelk, vliezig,

onregelmatig 4— 6-lobbig of -deelig. Bloembladen en
schijf ontbrekend. Meeldraden 4—6 ; helmdraden binnen
de bloem besloten, vrij of van onderen vereenigd tot

eene zuil, met een kleineren of even grooten rudimentairen
eierstok in het midden ; helmknoppen groot, eerst neer-

gebogen, vervolgens horizontaal, met evenwijdige helm-
hokjes. Vrouwelijke bloem : Kelkbladen smal, vrij, na
den bloei afvallend; eierstok 2-hokkig, loodrecht op het

tusschenschnt afgeplat; stijlen lang, nagenoeg rolrond,

gaafrandig, geheel met wratjes bezet; 2 eitjes in elk

hokje. Doosvrucht plat, gevormd uit 2 samengedrukte,
zeer breede, op vleugels gelijkende kluisjes. Zaad meestal
één in elk hokje, plat; zaadhuid dun; kiemwit niet

overvloedig; zaadlobben dun, plat; kiemworteltje lang.

Boomen of heesters met gaafrandige en aan de basis

drie-dubbelnervige of vinnervige bladeren. Mannelijke
bloemen alleenstaand binnen de schutbladen van op
katjes gelijkende, zijdelingsche aren, de vrouwelijke in

korte okselstandige of zijdelingsche trossen met na de
bloei vaak vergroote schutbladen.

Aantal soorten 5, waarvan 4 in tropisch Azië en 1 in Engelsch
en Nederlandsch Indië. De laatste, H. punctata Wall., vormde ook
het type voor Miquel's geslacht Samaropyxis {S. elUptica Miq-)

24. GALEARIA Zoll. et Mor.

Bloemen tweehuizig. Mannelijke bloem: Kelk klein,

5-tandig- of -spletig. Bloembladen 5, hol of helmvormig,
met omgeslagen top en randen, onder het midden naar
bmnen gekield, in den knop dubbelgevouwen klepswijze
aaneensluitend. Schijf ontbrekend. Meeldraden 10, in

twee rijen; helmdraden eenigszins dik, vrij, de 5 bui-
tenste tegenover de kelkbladen geplaatste sterk naar
öinnen gebogen, de 5 binnenste tegenover de bloembladen
net kortst

; helmknoppen met een kaal of behaard helm-
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bindsel; helrahokjes evenwijdig, vrij, nu eens gelijk,
dicht naast elkander en zijdelings, dan weder ongelijk,
het grootste naar buiten, het kleinste naar binnen ge-
keerd, of gelijk en langwerpig van af het helmbindsel
neerhangend % Eudimentaire eierstok meestal behaard,
even lang als de meeldraden. Vrotttvelijke bloem : Kelk-
en bloembladen als bij de mannelijke. Eierstok 2—3-
bokkig; stijlen kort, dun, 2-deelig; eitjes 1 in elk hokje.
Vrucht klein, dwars langwerpig of zeer breed omgekeerd
wigvormig of niervormig, zelden groot en kogelvormig;
van buiten vleezig met 1— 2-hokkige kern. Zaden dwars
langwerpig, samengedrukt; zaadhuid vliezig ; kiemwit
vleezig; zaadlobben breed, plat.

Al of niet behaarde kleine hoornen of heesters, met
afwisselende, kort gestoelde, meestal groote, gaafrandige,
vinnervige, aan de basis vaak ongelijkzijdige bladeren.
Bloemen klein, in eindelingsche, dunne, lange trossen,
niet kleine of priemvormige schutbladen, de mannelijke
m groot aantal onder elk schutblad, meer of minder lang
gesteeld, de vrouwelijke onder elk schutblad in gering
aantal of alleenstaand.

Aantal soorten 12—15, in Malakka en Engelsch Indië. Het g'?-

slacht wordt door Mueiler^ bij wien het onder den naam van
Bennettia R. Z?r., voorkomt in groepen verdeeld naar den vorm
der bloembladen. Volgens Hooker is deze verdeeling niet houd-
baar en moet men de kenmerken tot onderscheiding van de groo-
pen zoeken in de aanwezigheid of h'et ontbreken van beharing op

^ heirnhokjes, het helmbindsel en de helmdraden. G, Maingayi
"ook, ƒ, wijkt van de andere af door een kogelvormige vrucht en
zon misschien tot een afzonderlijk geslacht kunnen gebracht wor-
den. Overigens komen de soorten veel met elkander overeen en
wordt het geslacht niet in secties verdeeld.

25. MIORODESMIS Planch.

^
Bloemen tweehuizig. Mannelijke bloem : Kelkbladen

jn den knop dakpanswijze dekkend, 5 (of 4—6). Bloem-
bladen klein, in den knop ineengedraaid en dakpans-

Bentham en

met
) Deze beschrijving iler helmhokjes, ontleend aan Benth.

Hooker's Genera Plantarnm, is moeilijk overeen te brengen
de opgave in Hooker\s Flora of Bnfish India omtrent den vorm
^^^ helmknoppen, die dubbel-bolvormig wordt genoemd. Dit geldt

^vaarschijnlijk alleen in het eerste geval.

15
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\vi]ze dekkend. Meeldraden 5 of 10, in twee rijen,

ingeplant op een vleezigen bloembodem; helmdraden
vrij, om den andere korter; helmknoppen opgericht;

helmhokjes nagenoeg evenwijdig. Rudimentaire eierstok

zuilvormig of eivormig of 3-spletig. Vrouwelijke bloem:
Kelk en bloemkroon als bij de mannelijke. Eierstok

vleezig, aan de basis met 2—3 kleine hokjes, elk met
1 eitje; stijlen kort, neergeslagen, 2-deelig of in slippen

verdeeld. Steenvrucht, vleezig; kern beenhard, gerim-

peld. Zaden breed eivormig; zaadhuid vliezig; kiemwit
vleezig; zaadlobben eivormig, plat.

Kleine hoornen of heesters. Bladeren afwisselend of

getand, vinnervig. Bloemen klein, in okselstandige

kluwens, de mannelijke in groot, de vrouwelijke in ge-

ring aantal.

Aantal soorten 2, waarvan eene in tropisch Afrika en eene,

caseariaefoUa Planch.^ in tropisch Azië.

26. ELATERIOSPERMUM BL

Bloemen éénhuizig. Mannelijke bloem : Kelkbladen
4—6, breed, in den knop breed dakpanswijze dekkend.
Bloembladen en schijf ontbrekend. Meeldraden 10—20,
ingeplant op een dikken, langharigen bloembodem Ö
zonder of met eèn uiterst kleinen rudimentairen eier-

stok
; helmdraden kort, vrij ; helmknoppen lijnvormig,

langwerpig, opgericht; helmhokjes evenwijdig, vergroeid

met het aan den top door eene klier gekromde helm-
biudsel Vrouwelijke bloem : Kelkbladen 6, in den knop
dakpanswijze dekkend, afvallend. Bloembladen ontbre-

kend, Schp hoog, zachtharig, gaafrandig. Staminodiën
talrijk, klein, aan den binnenrand van de schijf. Eier-

stok 3-hokkig; stijlen dik, eerst kort en opgericht, min
of meer vergroeid, vervolgens een weinig verlengd en

aan den top tot korte, dikke, uitgespreide, min of meer
gelobde stempels verbreed; eitjes in elk hokje 1. Doos-

*) Hierin is de gewone opvatting omtrent den aard van dit orgaan
gevolgd. Men zou het ook knnnen omschrijven als een langharige
Si:hijf,^ uit talrijke klieren bestaande, waaromheen en waartusschen
in ö a 4 rijen de meeldraden zijn ingeplant; de buitenste rij wisselt
-af met de kelkbladen. ^

. ^ f
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vrucht groot, in 2-kleppige kluisjes uiteenbarstend, met
min of meer vleezige buitenlaag en harde binnenlaag.
Zaden groot, langwerpig; zaadhuid korstachtig, glanzend.
Kiemwit dun ; zaadlobben groot, dikvleezig ; kiemwor-
teltje zeer kort, tusscheu den voet der zaadlobben terug-
getrokken.

Boom met afwisselende, langgesteelde, min of meer
lederachtige, gaafrandige, vinnervige en dun netvormig
geaderde bladeren. Bloemen, in los vertakte twee- of
driedeelige bijschermen, die deels geheel mannelijk zijn,

deels tweeslachtig — doordat de middenbloem vrouwelijk
IS — en die aan de toppen der takken losse pluimen vor-
men. Soms vindt men aan hetzelfde exemplaar nu eens
gemengde inflorescenties, dan weder alleen mannelijke
bloemen, zoodat in het laatste geval de boom tweehuizig
schijnt.

Eéne soort, E. Tapos BL^ die op Java, Sumatra en Malakka
voorkomt, Eene tweede, die ook door Blumë voor Java is opge-
geven, E. Tokbrai Bl.j is door Mueller terecht, daarvan afge-

scheiden en als het type van een sectie van Mallotus opge\^t
{M, Tokbrai MuelL Arg.)^ terwijl door KuRZ die sectie als een
afzonderlijk geslacht Blumeodendron werd beschouwd. De plant
van KuRZ is verschillend van de Javaansche volgens HookeRj die

de beide planten weder tot Mallotus terugbrengt. In den Index
Kewensis echter staat de soort nog bij het geslacht Elateno-
spernnim.

27. HEVEA AuhL

Bloemen éénhuizig, Mannelijke bloem : Kelk in den
knoptoestand ei- of kogelvormig met 5 korte tanden of

lobben openend. Bloembladen ontbrekend. Schijf weinig

ontwikkeld, in klieren verdeeld. Meeldraden 5-10;
lielmdraden vergroeid tot eene zuil, aan welks top de

rudimentaire eierstok boven de helmknoppen uitsteekt;

helmknoppen nagenoeg zittejid, meer of minder duidelijk

gerangschikt in 2 rijen, waarvan de buitenste tegenover

de kelklobben staat. Vrouwelijke bloem : Kelk als bij

de mannelijke. Bloembladen en schijf ontbrekend. Eier-

stok eivormig, 3-hokkig ; stempels dik, uitgespreid, min
of meer 2-lobbig, van onderen met den top van den

eierstok of den korten stijl vergroeid; in elk hokje van

den eierstok 1 eitje. Doosvrucht groot, in tweekleppige

i

I
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kluisjes uiteenspringend, met min of meer vleezige bui-

tenlaag en dikke, min of meer houtachtige bianenlaag

der vrucht. Zaden groot, langwerpig, glad, zonder kiem-

propje; zaadhuid korstachtig; kiemwit ontbrekend of dun;

zaadlobben dik, vleezig, gelijk, het korte kiemworteltjc

min of meer insluitend.

Boomen met een melkachtig sap. Bladeren afwisselend

langgesteeld, 3-tallig; bUiadjes gesteeld, vinuervig, gaaf-

randig, vliezig of lederachtig. Bloemen klein, in tot

pluimen vereenigde bijschermen, wier middenbloem ge-

woonlijk vrouwelyk isj terwijl de andere mannelijk zijn.

Omstreeks 9 soorten, ia tropisch Amerika tehuis behoorende.

Het geslacht wordt hier vermeld, omdat eene soort, H.brasHiensis

MuelL Arg.^ op Java veel wordt gekweekt wegens het rijkelijke

melksap, dat een der beste caoutehouc-soorten, de zoogenaamde

Para rubber levert.

28. JATROPHA L.

Bloemen éénhuizig. Mannelijke bloem : Kelksegmenten
of lobben 5, in den knop dakpanswijze dekkend. Bloem-

bladen 5, ineengedraaid-dakpanswijze dekkend, tot een

5-lobbige bloemkroon vergroeid of — in het geval dat

de kelkbladen bloembladachtig zi}n — ontbrekend. Schijf

gaaf of uit 5 klieren gevormd. Meeldradcn talrijkj iü

2— co rijen op den bloembodem bevestigd; helradraden,

ten minste de binnenste, min of meer tot eene zuil ver-

groeid, de 5 buittmste tegenover de bloembladen geplaatst;

helmknoppen eivormig of langwerpig, opgericht; helm-

hokjes evenwijdig, naast elkander, in de lengte open-

barstend. Rudimentaire eierstok ontbrekend. Vroutrelijl'^

bloem : Kelk als bij de mannelijke. Bloembladen niet

zelden ontbrekend. Eierstok 2—3-, zelden 4-hokkig;

stijlen aan de basis vergroeid, naar boven uitgespreid,

in 2 meestal korte, gaafrandige of 2-spletige takken

verdeeld ; in elk hokje 1 eitje. Doosvrucht ei- of kegel-

vormig, aan den top vaak min of meer vlak, in 2-klep-

pige kluisjes uiteenspringend, met korstachtige of harde

binnenlaag. Zaden eivormig of langwerpig ; xaadhuid

korstachtig; kiemwit vleezig; zaadlobben plat, breed.

Hooge kruiden of heesters, zelden boomachtig, soms
met vleezige takken, zelden met verspreide ia paren
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bijeenstaande doorns. Bladeren afwisselend, gesteeld,

onverdeeld of handlobbig of -deelig, met gave of golvend-

vinspletige lobben, met enkele soms klierachtige beha-

ring. Steunblaadjes niet zelden in wimpers verdeeld.

Bloemen aan de toppen der takken in pluimen gerang-

schikt, die uit vorkswijs vertakte bijschermen bestaan, in

wier eerste vertakkingen de vrouwelijke bloemen staan,

terwijl de overige mannelijk zijn.

Aantal soorten omstreeks 70, in de warme gewesten van de

beide halfronden, cenige soorten ook tot in de subtropische streken

van Amerika en Afrika verspreid. De in Nederlandsch Indië voor-

komende behooren daar waarschijnlijk niet tehuis, doch worden er

algemeen gekweekt. Zij behooren tot de sectie Curcas met ver-

groeidbladige bloemkroon en de sectie Adenorhopium met vrije

bloembladen. De derde sectie CnidosCOlUS, met bloembladachtige

kelkbladen en zouder bloembladen, komt er niet voor.

29. ALEURITES Forst.

Bloemen eóu- of tweehuizig. Mannelijlce bloem : Kelk

in den kuoptoestand kegelvormig, met 2—3 lobben open-

barstend. Bloembladen 4, langer dan de kelk. Meeldra-

den 8—20, op een kegelvormigen bloembodem ingeplant,

de 5 buitenste tegenover de bloembladen, afwisselend

met kleine klieren; helmdraden vrij, kort of lang; helm-

knoppen opgericht; helmhokjes evenwijdig, met het helm-

bindsel vergroeid, met een langsspleet openbarstend.

Rudimentaire eierstok ontbrekend. Vrouwelijke bloem :

Kelk- en bloembladen als bij de mannelijke. Schijf on-

duidehjk of 5 kleine klieren, die met de bloembladen

afwisselen. Eierstok 2-^5-hokkig, met l eitje in elk

hokje; stijlen in 2 dikke, lijnvormige takken verdeeld.

Vrucht groot, steenvruchtachtig, niet openbarstend, met

een niet dikke, vleezige buitenlaag en een korstachtige

of beenharde, 2—5-hokkige of door mislukking 1-hokkige

binnenlaag. Zaadhuid dik, houtachtig; kiemwit dik, hard;

kiem recht; zaadlobben breed en plat.

- Booraen met een stervormige of enkelvoudige beharing.

Bladeren afwisselend, langgesteeld, groot, aan de basis

5-7-nervig, gaafrandig of 3-lobbig; bladsteel aan den

top met 2 klieren. Bloemen in losse bijschermen, die

aan den top der takken pluimen vormen.

Aantal soorten 3, in de eilanden van de Stille Zuidzee en ia
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Oostelijk Azië. De soort van de Stille Zuidzee, Aleurites triloba
Forst., komt in Azië zeer verspreid voor, gekweekt wegens de
oliehoudende zaden, zeldzamer vindt men er, evenzeer in gekweekten
toestand, A. cordata Muell, uit China en Japan ; de derde soort,
A. trisperma Blanco uit de Philippijnsche Eilanden, is in Neder-
landsch Indië nog niet aangetroffen.

30. CBOTON L.

Bloemen één-, zelden tweehuizig. Mannelijke bloem

:

Kelk diep of tot aan de basis in 5, zelden 4 of 6, in

den knop klepswijze aaneensluitende of smal dakpans-
wijze dekkende slippen of segmenten verdeeld. Bloem-
bladen gelijk aan de kelkbladen of korter, zelden ont-

brekend. Scbij fklieren of schubben nu eens aan de
basis van den kelk bevestigd en er mede vergroeid, dan
weder naet de buitenste meeldraden afwisselend. Meel-
draden in zeer verschillend aantal, weinig of veel, op
den bloembodem ingeplant, waar zij in hetzelfde aantal
voorkomen als de kelksegmenten of anders de buitenste
rij met deze afwisselend; helmdraden vrij, aan den top

m den knop neergebogen, gedurende den bloei opge-
richt; helmhokjes evenwijdig, met het helmbindsel ver-
groeid, naast elkander, naar binnen in de lengte open-
barstend. Rudimentaire eierstok ontbrekend. Vromvelijke
bloem

: Kelksegmenten meestal smaller dan bij de man-
nelijke, doch na den bloei vergroot. Bloembladen klei-

S^J"..^'^^.
^y ^^ mannelijke, soms zeer klein of ontbrekend,

schijf ringvormig of uit kleine schubjes samengesteld,
l^^ierstok 3-_hokkig, zelden 2- of 4-hokkig, met één eitje

in elk hokje; stijlen teruggekromd, ééns of tweemaal
vorkswijze in tweeën, zelden in vele slippen gespleten,
doosvrucht in 2-kleppige kluisjes uiteenspringend. Zaden
glad

; klempropje klein ; zaadhuid korstachtig of hard

;

kiem wit overvloedig, vleezig; kiem recht; zaadlobbon
breed, plat.

'

Boomen, heesters of kruiden, meestal met eeu stei-

vormige beharing of met kleine, soms metaalglanzende
schubjes bekleed. Bladeren afwisselend of zelden tegen-
overgesteld^ of in kransen, gaafrandig, getand of zelden
o-iobbig, vmnervig of aan de basis 3— oo-nervig, meestal
met j klieren aan den top van den bladsteel. Bloemen
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in eindelingsche of zelden okselstandige aren of trossen,
meesl;al met kleine schutbladen, de mannelijke gesteeld
of nagenoeg zittend in bundels, de vrouwelijke zittend
onder aan de aar of tros of zelden één ia het midden
van de mannelijke bundels

Aantal soorten omstreeks 500, in de tropische gewesten der
beide halfronden wijd verspreid, in Amerika eenige weinige ook
buiten de keerkringen. Evenals de Eiigelsch Indische, behooren
de Nederlandsch Indische alle tot de sectie Eu-Croton, gekenmerkt
door het bezit bij de mannelijke bloem van bloembladen, die bij

de vrouwelijke rudimentair zijn of ontbreke:], doordat de kelkbladen,
schoon in de beide seksen vaak verscJiillend, onderling gelijk zijn
en de bloembodem bij de mannelijke bloem laug- en zachtharig is.

De planten in de cultuur onder den naam van Croton bekend^ be-
hooren niet tot dit geslacht maar tot Codiaeum.

31. TRIGONOSTBMON BL
w

Bloemen éénhuizig. Mannelijke bloem : Kelkbladen 5^
in den knop dakpans wijze dekkend. Bloembladen 5,

groofcer dan de kelkbladen. Schijf uit 5 klieren bestaande.
Meeldraden 3 of 5 ; helmdraden vergroeid tot eene korte
zuil, zonder rudimentairen eierstok; helmknoppen aan
den top der zuil opgericht of horizontaal uitstaande,
met naar buiten gekeerde evenwijdige, uiteen wijkende
of wijd uiteenstaande, aan het dikke helmbindsel ver-

groeide, doch afzonderlijke, met eene langsspleet ope-

nende helmhokjes. Vrouwelijke bloem : Kelk- en bloem-
bladen als bij de mannelijke. Schijf meestal gaafrandig.

Eierstok 3-hokkig, met één eitje in elk hokje; stijlen

vrij of aan de basis kort vergroeid, meer of minder diep

2'8pletig. Doosvrucht driedubbel bolvormig, in 2-klep-

pige kluisjes uiteenbarstend; binnenlaag korstachtig. Zaad
eivormig of min of meer bolvormig; zaadhuid korst-

achtig; kiemwit vleezig; zaadlobben plat, breed.

Boomen of heesters met afwisselende, gesteelde of bijna

zittende, soms groote, gaafrandige vinnervige bladeren.

Bloemen klein, meestal gesteeld, in okselstandige
^
of

zelden eindelingsche, lange of korte trossen, langs wier
as de mannelijke staan in bundels of bijschermen, de

vrouwelijke afzonderlijk of één in de mannelijke bundels.

Aantal soorten omstreeks 15, in Engelsch- en Nederlandsch
Indië. De Nederlandsch Indische soorten worden verdeeld in de

volgende secties :
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1. Eu-Trigonostemon. Bloemen in okselstandige trossen. Hehn-

knoppen 3, bevestigd op eene zuil, opgericht of horizontaal, aan

den top min of meer tweespletig. 2. Telogyne, als de voorgaande,

doch met 5 helmkuoppen. 3. Tylosepalum. Bloemen okselstandig,

mannelijke in bundels, vrouwelijke in trossen. Kelk met eene

schijfvot mige klier van buiten ; overige kenmerken als van E«-

THgonostemon. De in Kngelsch Indië vooi'komende sectie Pycnan-

thera. met eindelingsche aren en 3 helmknoppen, die gezeten zijn

op een korte zuil en wier helmhokjes vergroeid zijn met het sterk

vei dikte helmbindsel, is in Nederlandsch Indië nog niet waargeno-

men. Eene op Borneo waargenomen soort, T. ^aerir^ahis Muell

A)-g,j met tegenoverstaande bladeren, bijschermen en binnen een

bekervormige schijf geplaatste, niet op een zuil bevestigde helm-

knoppen, verschilt hierdoor van alle soorten en zou volgens Ben-

tham misschien een afzonderlijk geslacht vormeji.

32. TRIGONOPLEURA Hooh, ƒ.

Mannelijk
K

breed langwerpig, lederachtig, in den knop breed dak-

panswijze dekkend. Bloembladen langer, omgekeerd eivor-

mig, lang- en.zachtharig aan beide kanten. Schijf uit 5

groote klieren bestaande. Meeldraden 8; helmdraden in-

geplant binnen de klieren, aan den top vrij, aan de basis

verbonden tot eene zuil, welke eindigt in een 'uit drie

priemvormige uitsteeksels bestaanden rudimentairen eier-

stok. Vrouwelijke bloem: onbekend. Doosvrucht klein,

S-lobbig, behaard ; buitenlaag gerimpeld, loslatend van de

binnealaag, die bestaat uit beenachtige kluisjes, die zich

afscheiden van een centrale zuil met drie doorschijnende

vleugels. Zaad breed langwerpig, ruggelings samenge-
drukt; zaadhuid zwart, glanzig; zaadrok groot, bleek.

Een boom of heester, met afwisselende, kortgesteelde,

langwerpige, gaafrandige, onbehaarde, vinnervige bladeren.

Bloemen in groot aantal in okselstandige kluwens.
Eéne soort, 7r. mahajana fiool', /*., in Malakka.

33. PABACROTON Mkj.

Bloemen éénhuizig. Mannelijke bloemen : Kelkbladen 5,

in den knop dakpanswijze dekkend. Bloembladen evenveel-

Schijfklieren met de bloembladen afwisselend. Meeldraden
15—20, de middelste helmdraden met elkander vergroeid;

helmknoppen naar buiten met 2 spleten. Vroutcelijk^
hloem: Eierstok driekantig-pyramidevormig, 3-hokkig, met
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1 eitje in elk hokje; stijlen vrij, tweespletig. Doosvrucht
dik, houtachtig, in 3 tweekleppige kluisjes uiteenspringend.
Zaden breeder dan lang, kaal ; kierawit overvloedig

;

zaadlobben breed, plat.

Boom van middelbare grootte. Bladeren afwisselend,

gesteeldjlancetvormig, golvend-gezaagd, met twee klieren

aan de basis. Bloemen in 3—4 voet lange, hangende,
eindelingsche trossen.

Eéne soort, ƒ*, pendulus Miq.^ op Java in Bantam voorkomend.

34. OSTODES BL

Bloemen éón- of tweehuizig. Mannelijke bloem. : Kelk
5-deelig, met breede, ongelijke, in den knop dakpans-

Wijze dekkende segmenten. Bloembladen 5, langer dan
de kelk. Schijfklieren 5 of ontbrekend. Meeldraden 8—30,

ingeplant op een bollen of zuilvormigen bloembodem ; helm-

draden dun of dik; helmknoppen ruggelings vastgehecht,

die van de binnenste rij dikwijls horizontaal; helmhokjes

aan den binnenkant, zelden aan den buitenkant met het

breede helmbindsel vergroeid, evenwijdig of uiteenwijkend.

Rudimentaire eierstok ontbrekend. Vrouwelijke bloem

:

Kelk- en bloembladen als bij de mannelijke. Eierstok

3-hokkig; met 1 eitje in elk hokje ; stijlen kort, 2-9pletig.

Doosvrucht kegelvormig, 6-ribbig, met harde buitenlaag

en bijna beenharde binnenlaag : ten slotte in tweekleppige

kluisjes uiteenspringend. Zaden eivormig ; zaadhuid korst-

achtig, (misschien in verschen toestand sappig?); kiemwit

vleezig; zaadlobben breed, plat

Boomen of heesters. Bladeren afwisselend, groot, vin-

nervig, getand of zelden gaafrandig. Bloemen in losse,

meestal lange trossen, die aan de toppen der takken

pluimen vormen of in kortere, zijdelingsche trossen
;
de

mannelijke bloemen langs de trossen in kleine bijschermen,

de vrouwelijke langs de trossen alleenstaand of zelden één

in het midden van een mannelijk bijscherm.

Aantal soorten 6—8, in En^elsch- en Nederlandsch Indië.

35. CODIAEUM Juss.

Bloemen éénhuizig. Mannelijke bloem: Kelk vliezig,

met 3—6, meestal 5, in den knop dakpanswijze dekkende
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lobben of segmenten. Bloembladen' 5— 6, klein. Schijfklie-

ren met de bloembladen afwisselend. Meeldraden 15^30,
op een lagen bloembodem bevestigd; helmdraden vrij;

helmknoppen opgericht; helmhokjes aan den rand van

een zeer breed helmbindsel, in de lengte openbarstend,

aan den top ten slotte ineenvloeiend. Rudimentaire eier-

stok ontbrekend. Vrouwelijke bloem : Kelklobben klein,

tegen den eierstok aangedrukt. Bloembladen ontbrekend.

Schijf nagenoeg gaafrandig. Eierstok 3 bokkig met 1 eitje

in elk hokje; stijlen vrij of aan de basis een weinig ver-

groeid, uitgespreid of teruggekromd, lang priemvormig,
onverdeeld. Doosvrucht kogelvormig in tweekleppige papier-

achtige kluisjes uiteenspringend. Zaden glanzend ; zaadhuid

korstachtig; kiemwit vleezig; zaadlobben breed, plat.

Boomen of heesters, onbehaard. Bladeren afwisselend,

gesteeid, gaafrandig, vinnervig. Bloemen, in meestal één-

slachtige trossen, die in de bovenste bladoksels alleenstaan,

de mannelijke bloemen langs de as der trossen in kluwens,

meerdere onder een schutblad, de vrouwelijke alleenstaand
langs de as der tros verspreid, zelden hier en daar in de

mannelijke tros voorkomend.
Aantal soorten omstreeks 4, in 'de eilanden der Stille Zuid/ee

en Nieuw Holland en den Maleischen Archipel. Eéne soort, C. va-

riecjatum BL, van de Molukken afkomstig, komt in Nederlandsch
Indië algemeen gekweekt voor. in vele variëteiten, wier bladeren
in vorm en kleur zeer uiteenloopen. Zij zijn op Java onder den

naam van Crotons bekend, daar de soort bij sommige oudere schrij-

vers tot het geslacht Croton L werd gebracht.

3G. BLACHAN Bailh

Manne
UjJce bloem: Kelkbladen 4—5, hol vliezig, in den knop
dakpanswijze dekkend. Bloembladen 4—5, klein, afgerond,

doorachijnend Schijfklieren schubvormig, met de bloem-
bladen afwisselend. Meeldraden 10—20, op een bollen

bloembodem; helmdraden vrij; helmknoppen eivormig;
helmhokjes langs den rand van het helmbindsel, ten slotte

meenvloeieud. Rudimentaire eierstok ontbrekend. Vrouwe-
lijke bloem: Kelksegmenten lancetvormig of langwerpig,
na den bloei soms afvallend doch meestal sterk vergroot
en uitgespreid of teruggeslagen. Bloembladen ontbrekend.
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Schijf weinig ontwikkeld. Eierstok 3—4-hokkig, met 1

eitje in elk hokje; stijlen vrijj draadvormig, 2-deelig.

Doosvrucht driedubbel-bolvormig, in 2-kleppige kluisjes

uiteenvallend. Zaden langwerpig, zonder kiempropje ; zaad-

huid korstachtig, glanzend; kiemwit vleezig; zaadlobben
plat, breed.

Onbehaarde heesters. Bladeren afwisselend of de boven-
ste onvolkomen tegenovergesteld, kort gesteeld, vliezig of

ten slotte een weinig lederachtig, gaafrandig, vinnervig.

Mannelijke bloemen dicht bijeengeplaatst, bijna een scherm

vormend aan den top, in eindelingsche, dun gesteelde

trossen, terwijl de vrouwelijke met van boven verdikte

bloemstelen of één of meerdere aan den voet van den

mannelijken tros staan óf aan de toppen der takken 2 of

3 bijeenstaan zonder mannelijke er tusschen.

Aantal soorten 5—6, in Engelsoh Indië en Cliina, ééne soort

van de Andarnans eilanden wordt ook voor Borneo opgegeven.

aan

87, STROPHIOBLAOHIA BoerL

Bloemen éénhuizig, de mannelijke met, de vrouwelijke

zonder bloembladen. Mannelijke bloem: Kelk vliezig, in

den knop kogelvormig, dakpanswijze dekkend; slippen

de basis gewimperd. Bloembladen breed, min

of meer getand, dunvliezig, wit. Schijfklieren 5, met

de bloembladen afwisselend. Meeldraden omstreeks 30,

op een gewelfden bloembodem, zonder rudimentairen

eierstok ; helmdraden lang, vrij ; helmknoppen in den

knop opgericht, eivormig, aan de basis vastgehecht

;

helmhokjes zijdelingsch, ten slotte aan den top min of

meer ineenvloeiend. Vrouwelijke bloem: Kelkbladeu ais

bij de mannelijke bloem, doch onder de vrucht zeer

vergroot. Bloembladen ontbrekend. Schijf laag napvor-

mig, niet in klieren verdeeld. Eierstok 3-hokkig, met

1 eitje in elk hokje; stijlen van onderen tot eene vrij

lange zuil vergroeid, aan den top 2-deelig. Vrucht onbe-

haard, driedubbel-bolvormig, aan de basis door den blij-

venden vergrooten kelk omgeven, zich verdeelend in 3

tweekleppige, dun houtachtige kluisjes, die van de cen-

trale as loslaten. Zaad eivormig, met een kiempropje;

zaadhuid korstachtig, zoowel van buiten als van binnen
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met een dunne, vliezige laag bekleed; kiemwit dik^

vleezig; kiem recht, bijna even lang als het zaad; zaad-

lobben plat, breed, aan de basis hartvormig; kiemwor-
teltje rolrond, buiten de zaadlobben uitstekend.

Onbehaarde, lage, rechtopstaande heester, met afwis-

selende, gesteelde, eivormige, vinnervige bladeren. Bloe-

men in eindelingsche, korte trossen van één geslacht;

mannelijke bloemstelea langer dan de vrouwelijke.

Eéne soort van Celebes, Slr. fimbricalyx Boerl. Het geslacht

houdt het midden tnsschen Erismanthus en Blaclna. Als regel

zijn de vrouwelijke bloemen zonder bloembladen. Echter werd er

eene gevonden met bloembladen, in deze waren ook eenige onvol-

komen en één volkomen meeldraad, zoodat zij in werkelijkheid

tweeslachtig was.

38. ERISMANTHUS WalL

Bloemen éénhuizig. Mannelijke bloem : Kelkbladen
4—5, langwerpig, neergeslagen, in den knop dakpans-
\Yijze dekkend (?). Bloembladen van de halve lengte der

kelkbladen en smaller. Meeldraden omstreeks 12, inge-

plant op een kegelvorniigen, harigen bloembodem, die

eindigt in een zeer langen, dunnen, rudimentairen eier-

stok; helmdraden zeer kort; helniknoppen groot, breed,

dubbel bolvormig, doch zijdelings samengedrukt; helm-
hokjes aan den rand en aan den top openbarstend.

Vrouwelijke bloem: Kelkbladen 5, elliptiseh-langwerpig,
groot, ongelijk, bladachtig, aan de vrucht vergroot.

Bloembladen en schijf ontbrekend. Eierstok bebaard,

3-lobbig, 3-hokkig, met leitje in elk hokje; stijlen zeer

lang, van onderen vereenigd, 2-deelig, met ruigharige,

draadvormige takken. Doosvrucht, bestaande uit 3 nage-

noeg boogvormige, ruigbehaarde kluisjes.
Min of meer klimmende heesters, met nagenoeg zit-

tende, tegenoverstaande, twee rijen vormende, langwer-
pige, vinnervige bladeren, met scheefiiartvormige basis.

Bloemen lang en dun gesteeld, de mannelijke in groot

aantal van een met dakpanswijze dekkende schutbladen
bedekte, okselstandige kegelvormige as, de vrouwelijke
m de bladoksels alleenstaand.

Eéne soort, E. obUqua Wall., die in Penang en Malakka en op

Horneo werd aangetroffen.
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39. DIMORPHOOALYX Thw,

Bloemen tweehuizig. Mannelijke bloem: Kelk napvor-

mig of 5-deelig, S-tandig of -lobbig, in den knop open.

Bloembladen 5, langer en broeder dan de kelk. Schijf-

klieren 5, met de bloembladen afwisselend. Meeldraden
10—20j op een korten, zuilvormigen bloembodem zonder

rudimentairen eierstok ; lielmdraden dik, alle vrij of de

binnenste vergroeid; helmknoppen niggelings vastgehecht

of in het verlengde van den helmdraad; helmhokjes met
het dikke helmbindsel vergroeid, evenwijdig ofuiteenwij-

kend. Vrouwelijke bloem; Kelkbladen 5, in den knop

dakpanswijze dekkend, bij de vrucht zeer sterk vergroot.

Bloembladen 5. Ei rstok 3-hokkig, met 1 eitje in elk

hokje; stijlen opgericht, 3-spletig. Doosvrucht bestaande

uit 3 tweekleppige, korstachtige kluisjes. Zaden eivormig
;

zaadhuid korstachtig; kiemwit vleezig; zaadlobben breed,

plat.

Onbehaarde boomen. Bladeren afwisselend, gaafrandig,

lederachtig, vinnervig. Bloemen in okselstandige of einde-

lingsche, gesteelde, weinigbloemige trossen of de vrouwe-

lijke min of meer alleenstaand.

Aantal soorten 5, in Engelsch ïndië en waarschijnlijk ook wel

in tien Maleischen Archipel, daar eenige in Malakka, Singapore en

Penang voorkomen.

40. AGROSTISTACHYS Dalz.

Bloemen tweehuizig. Mannelijke bloem: Kelk kogel-

vormig, splijtende in 2—5 lobben. Bloembladen 8, kor-

ter dan de kelk. Schijfklieren zeer groot, met de bloem-

bladen afwisselend. Meeldraden 8—13, op een_ bollen

bloembodem; helmdraden nagenoeg vrij, met priemvor-

migen top; helmknoppen bewegelijk; helmhokjes neer-

hangend van het verdikte helmbindsel. Rudimentaire

eierstok 1—3-spletig of ontbrekend. Vroinrelijke bloem:

Kelk 5— 6-spletig. Bloembladen langer dan de kelk, af-

vallend. Eierstok 3-hokkig, met 1 eitje in elk hokje;

stijlen kort, dik, uitgespreid, gaaf of 2-8pletig. Doos-

vrucht uit 3 tweekleppige korstachtige kluisjes bestaande

of nagenoeg vleezig. Zaad kegelvormig; zaadhuid korst-

achtig, glanzend; kiemwit vleezig; zaadlobben breed, plat.
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Onbehaarde heesters. Bladeren afwisselend, meestal
zeer lang, dikwijls nagenoeg zittend, gaaf, getand of met
golvenden rand. Bloemen in okselötandige of boven den,
bladoksel staande, met schutbladen voorziene trossen of
aren, de mannelijke in grooter of kleiner aantal binnen
elk schutblad, de vrouwelijke alleenstaand, langer ge-

stoeld.

Aantal soorten 6—8, in tropisch Azië en Afrika.

_
Men kan het geslacht verdeelen in twee secties: i. Eu-Agr08-

tistacbys, met dicht opeengedrongen, 1—2 bloemen bevattende
schutbladen aan de korte in of boven de bladoksels staande aren;
2. Sarcoclinium, met wijd uiteenstaande, talrijke bloemen bevat-
tende, langs een lange as verspreide aren.

41. ANDROCEPHALIUM Wat-b.

Bloemen tweehuizig. Mannelijke bloem: Kelkbladen 3,

zeer klein. Bloembladen 3—4, in den knop klepswijze
aaneensluitend. Schijf ontbrekend. Meeldraden 3, tegen-
over de kelkbladen

; helmdraden vrij, opgericht ; helm-
knoppen naar binnen gericht. EÜdimentaire eierstok
ontbrekend. Vrouwelijke bloem: Kelk- en bloembladen
als bij de mannelijke. Staminodiën tegenover de kelk-
bladen. Eierstok 3-hokkig; stijlen vrij, kort 2-spletig,
vrij dik, tegen den eierstok aangedrukt.

Heesters aan de jonge deelen met sterharen bekleed
en met afwisselende, gestoelde, vinnervige, onduidelijk
bochtig getande, van onderen' met verspreide klieren
bezette bladeren. Bloemen in okselstandige met sterharen
bekleede bloeiwijzen; de mannelijke zeer klein, dicht

opeengedrongen in tot trossen of pluimen vereeuigde
b oemkluwens, de vrouwelijke in weinigbloemige bloem-
kluwens, die tot korte aren zijn vereenigd.

Eene soort, A. quercifolium Warb., in Nieuw Guinea voor-
komend.

42. SUMBAVIA BaiU.

^
Bloemen éénhuizig. Mannelijke bloem : Kelk vliezig,

in den knop kogelvormig, klepswijze opensplijtend. Bloem-
bladen 5, kort. Meeldraden talrijk, op een bollen bloem-
Doaem zonder klieren bevestigd ; helmdraden vrij, opge-
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richt; helmknoppen langwerpig, opgericht, riiggelings

vastgehecht ; helmhokjes evenwijdig in de lengte open-

barstend. Rudimentaire eierstok ontbrekend. Vrouwelijke

bloem : Kelk diep gedeeld, met smalle lobben. Bloem-

bladen zeer klein. Eierstok 3-hokkig, met 1 eitje in elk

hokje; stijlen aan de basis vergroeid, teruggekromd,

onverdeeld. Doosvrucht in tweekleppige kluisjes uiteen-

öpringend:

Boom met stervormige haarbekleeding. Bladeren af-

wisselend, groot, gesteeldj 3-nervig en vinnervig, min of

meer gaafrandig. Bloemen in okselstandige, aarvormige

trossen; de mannelijke nagenoeg zittend, in kluwens, de

vrouwelijke tusschen de mannelijke verspreid, gesteeld.

Aantal soorten 3, in Burma en den Maleischen Archipel. Het

geslacht is volgens Hooker nauw verwant aan MctUotus en ver-

schilt daarvan alleen door het bezit van bloembladen.

43. MANIHOT Adans.

Bloemen éénhuizig. Mannelijke bloem: Kelk vaak ge-

kleurd, klok- of urnvormig, kort of diep 5-spletig, met in

den knop dakpanswijze dekkende en ineengedraaide lobben.

Bloembladen ontbrekend. Meeldraden 10, in 2 rijen inge-

plant tusschen de lobben of klieren van de schijf; helm-

draden vrij, dun; helmknoppen langwerpig, meestal groot,

ruggelings vastgehecht, met evenwijdige, dicht bijeenstaande,

in de lengte openbarstende helmhokjes. Eierstokrudiment

ontbrekend of klein, in 3 slippen of borstels verdeeld, en

in het midden van de schijf geplaatst. Vrouwelijke bloem :

Kelk als bij de mannelijke. Bloembladen ontbrekend.

Hypogynische schijf meestal aanwezig, gaafrandig of in

klieren verdeeld. Eierstok 3-hokkig, met 1 eitje m elk

hokje; stijlen aan de basis kort vergroeid, uitgespreid,

aan den top verbreed of gelobd. Doosvrucht in tweeklep-

pige kluisjes uiteenspringend. Zaden eivormig of langwer-

pig; zaadhuid korstachtig ;
kiemwit vleezig; zaadlobben

plat, breed.'
t>i ^ ^ •

Hooge kruiden of heesters of hoornen. Bladeren atwis-

selend, gesteeld, onverdeeld of meestal handvormig 3-J-
lobbig of -deelig met min of meer ineenvloeiende of vrije

al of niet gesteelde vliezige of lederachtige, vinnervige,
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gaafrandige of golvend gelobde segmenten. Bloemen, in

verhouding tot die van de overige. EiipJiorbiaceen groot,

elk aan de basis met een klein of bladachtig, gaafran-
dig of aan den rand gewimperd schutblad, vereenigd tot

aan de toppen der takken of in de hoogste bladoksels
staande trossen, die grootendeela uit kortgesteelde, man-
nelijke bloemen bestaan, terwijl aan den voet 1—3
vrouwelijke gevonden worden.

Aantal soorten omstreeks 80, alle in Amerika, vooral in tro-

pisch Amerika tehuis behoorend. In Nederlandsch Indië wordt
algemeen gekweekt M. utilicsima Pohl, een overblijvend kruid met
Ö—8 voet hooge stengels en groote en dikke knollen waaruit na
verwijdering van het veigiftige melksap een zetmeelsoort wordt
bereid die als Cassavemeel, Tapiocca of Braziliaansch Arrowroot
m den handel voorkomt. Op Java wordt in den laatsten tijd ook
een boornachtige soort gekweekt, M. Glaziouii Muell. Arg., welke
een goede caoutchouc, de zoogenaamde Ceara rubber levert.

44. OLAOXYLON Juss.

Bloemen meestal tweehuizig. Mannelijke bloem : Kelk
min of meer kegelvormig met 3—4 in den knop kleps-
wijze aaneensluitende segmenten. Bloembladen ontbre-
kend. Schijf ontbrekend. Meeldraden talrijk, zelden in

gering aantal, ingeplant op of om een centralen bloem-
bodem,^ vaak vermengd met klieren of lang lijnvormige,
met wimper8 bezette schubben; helmdraden vrij; helm-
knoppen opgericht; helmhokjes afzonderlijk, aan de basis

alleen vergroeid, van boven vrij en opgericht, naar buiten
openspringend. Rudimentaire eierstok ontbrekend. Vmi-
welijke bloem : Kelk als bij de mannelijke. Bloembladen
en schijf ontbrekend of 3 bloembladachtige schubben,
die met de eierstoklobben afwisselen. Eierstok 3-hokkig,
met 1 eitje in elk hokje; stijlen kort, zelden lang, gaaf,

uitgespreid, met franjes voorzien. Doosvrucht, zich ver-
deelend in 3 tweekleppige kluisjes of lederachtig en
met openbarstend. Zaad nagenoeg kogel voi-mig, met of
zonder zaadrok; zaadhuid korstachtig; kiemwit vleezig;
zaadlobben breed, plat.

Altijd groene heesters of boomen, zelden kruiden.
Bladeren afwisselend, meestal lang gesteeld, gaaf of
golveud-getand, vinnervig of zeldzamer driedubbelnervig.
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Bloemen klein, in okselstandige of zijdelingsche aren of

trossen.

Aantal soorten omstreeks 40, in de tropische gewesten der oude
wereld. De geslachtsbesch rij ving is ontleend aan Hookkr, ia

Flora of British India, die aldaar de geslachten Glaoxijlon en

MicroCOCCa Benth., in de Genera Plantarum gescheiden, vereenigt.

De soorten, die met het vroegere geslacht Miirococca- overeen-

stemmen, zijn gekenmerkt door de 3 met de eierstoklobben afwis-

selende schubben, die bij de andere soorten ontbreken. Bij de/e

zou volgens Bentham een gave of gelobde schijf in de vrouwelijke

bloem voorkomen, doch in de Flora of British India wordt hier-

omtrent niets vermeld.

45. ACALYPHA L.

Bloemen meestal één-, melden tweehuizig. Mannelijke

bloem: Kelk dunvliezig, in den knop gesloten, bij don

bloei met 4 kleppen openbarstend. Meeldradea co (meestal

8), op een lagen bloembodem bevestigd; helmdraden rrij

;

helmhokjes vrij, wijd uiteenstaand, meestal langwerpig
of lijnvormig en in de geopende bloem bochtig en ineen-

gedraaid. Rudimentaire eierstok ontbrekend. Vrouwelijke

Uoem : Kelkbladen 3—4, in den knop dakpans wijze dek-

kend, soms zeer klein. Eierstok 3-hokkig, met 1 eitje

io elk hokje; stijlen vrij, draadvormig, meestal in draad-

dunne slippen verdeeld, zelden onverdeeld. Doosvrucht

driedubbelbolvormig, meestal klein, in tweekleppige kluis-

jes uifceenbarstend. Zaden min of meer kegelvormig
;

zaadhuid korstachtig ; kierawit vleezig ; zaadlobben breed,

plat.

Kruiden, heesters of boomen. Bladeren afwisselend,

meestal eivormig, min of meer getand, 3— 5-nervig of

yinnervig, meestal met langen bladsteel. Bloemen in

één- of tweeslachtige aren, waarvan de mannelijke en

gemengde meestal okselstandig, de vrouwelijke oksel-

standig of zijdelingsch, doch ook eindelingsch zijn. De

mannelijke bloemen in kluwens onder kleine schutbladen

vormen op katjes gelijkende of dunne lange aren, aan

wier basis soms één of weinige vrouwelijke bloemen

staan, de vrouwelijke alleenstaand of ten getale van

2-4 onder een bladachfcig en vaak vergroot schutblad,

nu eens wijd uiteen of dicht bij elkander aan de as van

16
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een aar, dan weder in losse pluimen, dan weder afzon-

derlijk aan lange dunne stelen.

Aantal soorten omstreeks 220, in de tropische gewesten der
beide halfronden. Van de soorten van Nederlandsoh Indië behoort
Mechts eene, A. paniculata Mig., tot de sectie Linostachys, waar
de kelk der vrouwelijke bloeno 5-deelig is en het vrije schutblad
zich na den bloei niet vergroot, terwijl de overige behooren tot de
sectie Eu-Acalypha, waar de kelk der vrouwelijke bloem 3-4-
deelig en het met den gemeenschappelijken bloembodem vergroeide
schutblad zich na den bloei wel vergroot.

46. OHL.OBADENIA BailL

Bloemen eenhuizig. Mannelijke bloem. : Kelk in den
tnop gesloten, bij den bloei in 3— 4 kleppen splijtend.

Bloembladen en schijf ontbrekend. Meeldraden 3-5;
helmdraden vrij, van boven omgebogen; helmknoppen
ruggelings vastgehecht, bewegelijk; helmhokjes naast

elkander evenwijdig, in de lengte openbarstend. Rudi-
mentaire eierstok smal. Vrouwelijke bloem : Kelkbladeu
5—6, eerst lancetvormig, vervolgens na den bloei ver-

groot en spatelvormig geworden. ! loembladen ontbre-
kend. Schijfklieren met de kelkbladen afwisselend. Eier-
stok 3-, zelden 4-hokkig, met 1 eitje in elk hokje;
stijlen aan de basis ver vergroeid, van boven vrij, lijn-

vormig, 2-deelig, met onverdeelde takken. Doosvrucht
driedubbelbolvormig. in tweekleppige, korstachtige kluisjes

mteenspringend. Zaden met kiemwit; zaadlobben plat,

breed.

Heester, met een meestal witte, stervorniige haarbe-
kleeding. Bladeren afwisselend, lang gesteeld, groot, ge-
tand, 3—5-nervig, min of meer schildvormig, van boven
zeer kaaL Bloemen in okselstandige, tweeslachtige trossen,
die korter zijn dan de bladsteel aan wiens top de kleine

mannelijke bloemen tot een hoofdje bijeengedrongen zijn,

terwijl aan de basis ééne veel grootere vrouwelijke bloem
wordt gevonden.

Eéne soort, C?il. discolor BailL, die op Java en Timor voorkomt.

47. COELODEPAS Hassk.

Bloemen één- of tweehuizig.m
oioemen een- ot tweehuizig. Mannelijke bloem: Kelü
den knop kogelvormig, gesloten, tijdens den bloei met
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3—4 kleppen openbarstend. Bloembladen en schijf ont-

brekend. Meeldraden 4— 8, éénrijigj met dikke, aan de

basis of voorbij het midden wigvormig verbreede en

onderling vergroeide, aan den top vrije én spitse helm-

draden; helmknoppen eindelingsch ; helmhokjes van het

kleine helmbindsel aan den binnenkant afhangend of

zijdeliags uiteenwijkend, in de lengte openbarstend.

Rudimentaire eierstok klein, tusschen het vergroeide deel

der helmdraden slechts weinig uitstekend. Vrouwelijke

bloem : Kelk napvormig, tegen den eierstok aangedrukt,

met 4— 10, in den knop dakpanswijze dekkende slippen.

Bloembladen en schijf ontbrekend. Eierstok 3-hokkig,

met 1 eitje in elk hokje. Stijlen uitgespreid, afgeplat,

2—00 -spletig, met getande of naar binnen gewimperde,

veelspletige slippen. Doosvrucht met een stervormig vilt

bekleed, driedubbelbolvormig, door den min of meer

vergrooten kelk gesteund, in tweekleppige kluisjes uit-

eenvallend. Zaden min of meer kogelvormig; zaadhuid

korstachtig; kiemwit vleezig; zaadlobben plat, breed.

Boomen, behalve de bloeiwijze onbehaard. Bladeren

kort gestoeld, langwerpig, gaafrandig of meestal getand,

vinnervig, de mannelgke in kluwens langs de as van

aren waaraan er één of meer in de bladoksels sta. n, de

vrouwelijke of 1 è. 2 aan de basis van de mannelijke

aar, óf 1—4 elk onder een schutblad vereenigd tot een

in de bladoksels alleenstaande aar.

Aantal soorten 4 of 5 in tropisch Azië.

48. CALPIGYNB BL
M

Bloemen eenhuizig. Mannelijke bloem: Kelk radvor-

mig, 4-spletig, met min of meer klepswijze aaneenslui-

tende segmenten, die om den andere korter zijn. Bloem-

bladen ontbrekend. Schijf onbekend. Meeldraden 4;

helmdraden kort en breedvleezig in het midden der

bloem vergroeid, zonder rudimentairen eierstok; helm-

knoppen ruggelings vastgehecht, met aan de basis uit-

eenwijkende, naar binnen openbarstende helrahokjes.

Vrouivelijke bloem: Kelk tolvormig, dicht om den eier-

stok gesloten; eierstok 3-hokkig, met 1 eitje m elk

hokje; stijlen aan de basis kort vergroeid, 2-spletig, met
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wijd uitgespreide, in wimpers verdeelde takken, Yruclit

onbekend.

Opgerichte, sterk vorkswij s vertakte heester, met een

stervormig vilt op de jonge tvpijgen. Bladeren afwisse-

lend, kort gesteeld, langwerpig, gaafrandig of van boven

wijd uiteenstaand fijn gezaagd, dun vinnervig, tusschen

de nerven netvormig geaderd, lederachtig, kaal of van

onderen op de hoofdnerf dun viltachtig. Steunblaadjes
smal, priemvormig. Bloemen in okselstandige en einde-

lingsche draadvormige aren, de mannelijke in den oksel

van een schutblad tot een kluwen verbonden, de vrou-

welijke alleenstaand.

Eéne soort, C. frutescens Bl„ in Celebes en Borneo.

49. CLADOGYNOS Zipp.

Bloemen eenhuizig. MannelijJce bloem: Kelk gekleurd,

viltachtig, 2—3-deelig, min of meer klepswijze aaneen-

sluitend. Bloembladen ontbrekend. Schijf onbekend. Meel-

drapen 4; helmdraden aan de basis in het midden der

bloem vergroeid, boven de kelk uitstekend ; helmknoppen
naar binnen met 2 spleten. Vrouwelijke bloem : Kelk
groot, bladachtig, 6-spletig, na den bloei blijvend. Bloem-
bladen ontbrekend. Eierstok 3-hokkig, met 1 eitje in elk

hokje; stijlen aan de basis vergroeid, vertakt, in klier-

achtige wimpers verdeeld. Doosvrucht viltachtig, met
drie kluisjes openend.

Opgerichte, met een wit vilt bekleede heester. Blade-
ren lang gesteeld, min of meer schildvormig, golvend
getand, min of meer 3-lobbig, van onderen netvormig
geaderd en viltachtig. Mannelijke bloemen ongesteeld,
tot hoofdjes opeengedrongen, onder één schutblad; vrou-

welijke lang gesteeld.

Eéne soort, Cl. orientalis Zipp., in Tiraor en Celebes.
SCHEFFER brengt in MiQ. Arm. Mm. Lugd. Bat. IV. p. 'l'-^O

deze soort tot Cephalocroton Hochsl. Daar dit geslacht door BüN-
THAM en HooüER tot twee Afrikaansche soorten is beperkt, laten

WIJ het geslacht Cladorjijnos onveranderd.

50. CBPHALOMAPPA Baül.

Bloemen eenhuizig. Mannelijke bloem: Kelk tol vorraig,
atgeknot, kort 2-3-spletig, met in den knop klepswijze
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aaneensluitende, van buiten met dichte, klierachtige

wratten bezette lobben. Bloembladen en scbijf ontbre-

kend. Meeldraden 2—4, met aan de basis kort vergroeide,

«terk bebaarde, ver buiten den kelk uitstekende, aan

den top omgebogen helmdraden ;
helmknoppen ruggelings

vastgehecht, met evenwijdige, aan het helmbindsel ver-

groeide, aan de basis vrije, in de lengte openbarstende

helmhokjes. Rudimentaire eierstok ontbrekend of kort

en dun. Vrouwelijke bloem : Kelkbladen 5—6, in den

knop dakpanswijze dekkend, spoedig afvallend. Bloera-

bladen en schijf ontbrekend. Eierstok 3-hokkig, met l

eitje in elk hokje ; stijlen kort, vrij dik, aan de basis

vergroeid, van boven vrij, omgebogen-uitgespreid, inge-

sneden of 2-8pletig, van binnen dicht met wratjes bezet.

Tracht onbekend.
Heester of boom, met een stervormige, roestkleungé

haarbekleeding. Bladeren afwisselend, gesteeld, gaafran-

dig, vinnervig. Bloemen in korte trossen, waarvan er

twee of drie in de b adoksels boven elkander staan of

die aan de toppen der takken pluimen vormen en samen-

gesteld zijn uit gestoelde, bolvormige, mannelijke boofd-

jea aan den top of langs de as der tros en eene kort

gesteelde vrouwelijke bloem aan den voet.

Eéne soort, Ceph. Beccariana Baill, in Borneo voorkomend.

51. ALCHORNEA Schwartz

Bloemen tweehuizig of zelden eenhuizig. Mannelijke

bloem: Kelk in den knop kogelvormig, gesloten, tydens

den bloei met 4 kleppen opensplijtend. Bloembladen

en kelk ontbrekend, ileeldraden 8 of minder, zelden tal-

rijk; helmdraden vrij of meestal aan de basis tot een

korten ring of eene zuil vergroeid; helmknoppen rugge-

lings vastgehecht, met afzonderlijke, evenwijdige oi kort

uiteenwijkende, aan de basis meestal vrije, in de lengte

openbarstende helmhokjes. Rudimentaire eierstok ontbre-

kend. Vrouwelijke bloem: Kelksegmenten 3-6, meestal

4, in den knop dakpanswijze dekkend. Bloembladen ont-

brekend
; schijf ontbrekend of dik. Eierstok 2—3-hokkig,

zelden 4-hokkig, met 1 eitje in elk hokje; stijlen vrij,

meestal lijnvormig, onverdeeld of zelden 2-3pletig. Doos-
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yrucht 2— 3-dubbelbolvormig, in tweekleppige korstachtige
kluisjes uiteenbarstend. Zaden nagenoeg kegelvormig, zon-
der kiempropje; zaadhuid korstachtig; kierawit vleezig;

zaadlobben plat en breed.
Boomen of heesters, meestal met een dunne haarbe-

kleeding, zelden zachtharig. Bladeren afwisselend, gaaf-

randig of getand, vinnervig of aan de basis 3— 5-nervig
en meestal aan de basis van onderen met twee of meer
klieren. Bloemen in okselstandige of zijdelingsche aren,

waarvan de mannelijke, dun en enkelvoudig of pluim-

vormig vertakt, bezet zijn met kleine, kluwenvormig op-

eengedrongen bloemen, terwijl de vrouwelijke trossen of

aren enkelvoudig zijn met eene bloem onder elk schut-

blad.

Aantal soorten omstreeks 30, in de tropische gewesten der beide

halfronden. Men kan de soorten van Nederlandsch Indië verdeelen
in twee secties: 1. Cladodes. Bladeren vinnervig. zonder steiin-

blaadjes. Vrouwelijke bloem met 4—6 kelkbiaden. Schijf aan-
wezig._ Meeldraden 3—8. Stijlen kort, afgeplat of gelobd ;

2. Sti-

pellaria. Bladeren driedubbelnervig, met steunblaadjes. Vrouwelijke
bloem met 5—8 kelkbiaden. Schijf ontbiekend Meeldraden 7-8.
otijlen draadvormig.

0-2. CHEILOSA BI.

Bloemen tweehuizig. Mannelijke bloem : Kelksegmenten
5, min of meer gelijk, eenigszins dik, in den knop licht

dakpanswijze dekkend. Bloembladen ontbrekend. Schijf-

klieren klein. Meeldraden 5—10, de buitenste met de

kelksegmenten afwisselend; helradraden vrij; helmknop-
pen kort; helmhokjes ei-kogelvormig, evenwijdig, door
het helmbindsel gescheiden. Rudimentaire eierstok om-
gekeerd eivormig of stomp 2—3-spletig. Vrouwelijke
bloem

: Kelksegmenten ongelijk. Bloembladen ontbrekend,
bchijf met getanden rand. Eierstok 3-hokkig, met 1

eitje m elk hokje; stijlen aan de basis kort vergroeid,

teruggekromd, aan den top 2-spletig. Doosvrucht groot,

nagenoeg bolvormig, met 6 voren, in kluisjes uiteen-

springend. Zaden met kiem wit: zaadlobben groot en
breed.

lïooge, onbehaarde boom. Bladeren afwisselend, ge-

steeld, gaafrandig of aan den top golvend-getand, vin-
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nervig. Bloemen okselstandig ; mannelijke klein, kort
gesteeld, in bundels van 2—4 onder één schutblad
langs de as van een tros of pluim, de vrouwelijke in

trossen

Eéne soort, Cft. montana BL^ in Java voorkortiend.

53. BNDOSPERMUM Benth.

. Bloemen tweehuizig. Mannelijke bloem : Kelk in den jon-
geren knop bolvormig, nagenoeg gesloten, doch reeds
vóór den bloei geopendj met 4 korte en ongelijke tanden.

Bloembladen ontbrekend. Schijf 4— 5-kantig, met korte
lobben de meeldradenzuil dicht omsluitend. Meeldradea
6— 10, op een min of meer kogelvormigen hoogen bloem-
bodem ingeplant; helmdraden kort; heimknoppen dubbel-
bolvormig; helmhokjes afzonderlijk, elk in 2 vakjes ver-

deeld en met 2 kleppen openspringend. Eudimentaire
eierstok klein of ontbrekend. Vrouwelijke bloem: Kelk
5-tandig. Bloembladen ontbrekend. Schijf hypogynisch.

Eierstok 2-, zelden 5-hokkig, met 1 eitje in elk hokje;

stijlen tot een platte, uitgespreide, min of meer 3-Iob-

bige schijf vergroeid. Vrucht dubbelbolvormig zonder

centrale zuil in 2 niet openspringende kluisjes uiteen-

wijkendj met dunne buitenlaag en harde of korstachtige

binnenlaag. Zaad kogel vormig; zaadhuid netvormig rim-

pelig; kiemwit aanwezig.
Booraen. Bladereu gesteeld, rondachtig-hartvormig of

schild vormig, gaafrandig, lederachtig, van onderen dun
viltachtig, aan de basis 3—5-nervig eu vaak met 2

klieren aan de basis en eene klier tusschen de vertak-

kingen der zijnerven. Bloemen in okselstandige en zijde-

lingsche lange, enkelvoudige trossen, de mannelgke klein,

nagenoeg zittend in kluwens langs de as van den tros,

de vrouwelijke alleenstaand onder een schutblad.

Aantal soorten 5, in Malakka, den Maleischen Archipel en China.

Volgens Bentham en Hooker ia Genera Plantarum moet ook

Capellenia T, et B. met Endospermum vereenigd worden. De

onder dezen naam beschreven boom, E. moluccana Pax (C, moluc-

cana T. et 5.) heeft evenwel schildvormige bladeren en een klier

aan ^en top van éen bladsteel, en verschilt reeds daardoor van de

andere soorten van Malakka en den Maleischen Archipel, Door de

mannelijke bloemen waartusschen nu en dan tweeslachtige gevon-
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den worden, komt de soort vrijwel met de overige soorten van

Endospermurn overeen, doch bij de vrouwelijke vindt men een

steeds volkomen onverdeelden schijfvormigen stempel, terwijl de

eierstok aldaar 5—6-hokkig en de rijpe vrucht volgens Teysman en

Binnendijk kogelvormig is. Het is dus nog niet volkomen zeker

dat deze soort tot het geslacht behoort.

54. TREWIA L

Bloemen tweehuizig. Mannelijke bloem: Kelk in den

knop kogelvormig gesloten, bij den bloei in 3— 4 breede

holle, meestal neergeslagen slippen splijtend. Bloembladen
en kelk ontbrekend. Meeldraden meer dan 50, op een

bollen, dikken bloembodem ingeplant; helmdraden vry;

helmknoppen nabij de basis ruggelings vastgehecht^ lang-

werpig, met evenwijdige, tegen elkander staande, in de

lengte openbarstende helmhokjes. Rudimentaire eierstok

ontbrekend. Vrouwelijke bloem : Kelkbladen 3—5, min

of meer breed, in den knop dakpanswijze dekkend, spoe-

dig ^afvallend. Eierstok 2—4-hokkig, met 1 eitje in elk

hokje; stijlen aan de basis vergroeid, naar boven lang

lijnvormig, rolrond, onverdeeld, rondom wratachtig be-

haard. Vrucht 2^4-hokkig, niet openbarstend, met miu

of meer vleezige buitenlaag en dun korstachtige binnen-

laag, Zaad eivormig; zaadhuid hard; kiemwit vleezig;

zaadlobben plat, breed.
Meestal van af de basis vertakte hoornen, met een

week hout. Bladeren tegenovergesteld, gesteeld, breed,

gaafrandig, 3—5-nervig, Mannelijke bloemen groot en

kort gesteeld, onder elk schutblad één, in zijdelingsche,

vóór de bladeren ontwikkelende, lange, losse trossen;

vrouwelijke alleenstaand aan een okselstandigen bloem-

steel of ook in trsosen.

Aantal soorten 2, waarvan eene tot Engelsch Indië is bepaald,

terwijl de tweede Tr. nudiflora L, zoowel in Engelsch als m
Nederlandsch Indië verspreid voorkomt.

55. WETRIA BailL

Bloemen tweehuizig. Mannelijke bloem : Kelk 3—5-
spletig. Bloembladen ontbrekend. Meeldraden 20— 3Ó, op

een bollen bloembodem ingeplant; helmdraden in den
knop opgericht, aan de basis vergroeid; helmknoppen
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dubbel bolvormig, naar buiten gekeerd en met het helm-

bindsel vergroeid. Vrouwelijke bloem : Kelkbladen 5^ onge-

lijk, vrij spoedig afvallend. Eierstok 3—4-hokkig, met 1

eitje in elk hokje; stijlen 3, zelden 4, byna tot de basis

vrij, zeer lang draadvormig, 2-spletig en van binnen

penseelvormig. Doosvrucht uit 3—4 kluisjes bestaande,

met zeer kleine stekels.

Boom met kort gesteelde, wigvormig langwerpige, 1-

tot bijna 2 voet lange bladeren. Mannelijke bloemen ten

getale van drie ot in kluwens bijeen langs de spil van

aarvormige, bij een der soorten okselstandige, korte

trossen; vrouwelijke bloemen, waar zij bekend zijn, in

zeer lange trossen of alleenstaand en dun lang geateeld.

Aantal soorten 2, in Nederlandsch Inciië, W. trewioides Baill.

en W. cuneifoUa Pax. Van de eerste zijn mannelijke en vrouwe-

lijke exemplaren beschreven, doch de vrucht nog onvolkomen be-

kend ; van de tweede kent men alleen het mannelijke exemplaar.

56. COOCOCERAS Miq.

Bloemen tweehuizig. Mannelijke bloem : Kelk in den

knop kegelvormig, gesloten, tijdens den bloei in 3—4
kleppen splijtend. Bloembladen en schijf ontbrekend.

Meeldraden 15—20, op een niet zeer hoogen bloembodem

ingeplant ; helmdraden vrij ; helmknoppen nabij de basis

ruggelings vastgehecht, met vrije, evenwijdige, m de

lengte openbarstende helmhokjes. Rudimentaire eierstok

ontbrekend. Vrouwelijke bloem: Kelk 5-deelig, met lancet-

vormige, in den knop smal dakpanswijze dekkende seg-

menten. Schijf ontbrekend. Eierstok 3-hokkig, met 1

eitje in elk hokje; stijlen aan de basis nagenoeg met

vergroeid, uitgespreid, wratachtig behaard of bijna in

sUppen verdeeld. Doosvrucht neergedrukt, vrij hard,

3-kantig, de kanten met ribben voorzien, die soms in

verticale of horizontale uitsteeksels eindigen, ten slotte

hokverbrekend 3-kleppig. Zaden min of meer kegelvor-

mig of samengedrukt, glad, met een kiempropje; zaad-

huid korstachtig. ,

Boomen. Bladeren afwisselend, gesteeld, gaafrandig ot

golvend getand, aan de basis 3-nervig, verder vinnervig

en dwars geaderd. Bloemen in okselstandige of einde-

lingsche, lange trossen, de mannelijke in jeugdigen toe-
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stand op katjes gelijkend, met talrijke, bijna zittende

bloemen in kluwens langs de spil van de tros, de vrou-

welijke los, met langgesteelde langs de spil der tros

verspreide bloemen.

Aantal soorten 3 of 4, in Malakka, Tenasgerim en Nederlantlsch
Indië. Tn Hooker's Flora of Britisli India wordt opgegeven, dat

in Borneo eene soort voorkomt, waar de bladeren niet driedubbel-
nervig zijn. Deze soort is nog onbeschreven.

57, MALLOTUS Lour.

Bloemen twee-, zelden éénhuizig. Mannelijke bloem :

Kelk in den knop kegelvormig, gesloten, tijdens den bloei

in 3—4 segmenten splijtend. Bloembladen ontbrekend.
Schijf uit klieren bestaande of ontbrekend. Meeldraden
30— 300, op een niet zeer lioogen bloembodem inge-

plant; helmdraden vrij; helmknoppen nabij de basis

ruggelings vastgehecht ; helmhokjes afzonderlijk, evenwij-
dig, door een breed helmbindsel gescheiden of met een

klein helmbindsel, in de lengte opensplijtend. Rudimen-
taire eierstok ontbrekend. Vromvehjke bloem : Kelk diep

of kort 3— 5-lobbig of scheedevormig opensplijtend, met
in den knop klepswijze of licht dakpanswijze dekkende
lobben of 5-deelig, met in den knop dakpanswijze dek-

kende segmenten. Bloembladen ontbrekend. Schijf al

of niet aanwezig. Eierstok 3-hokkig of hoogst zelden 2-

of 4-hokkig, met 1 eitje in elk hokje ; stijlen vrij of

aan de basis vergroeid, teruggeslagen-uitgespreid, onver-

deeld, van binnen met wimpers
. of vooruitspringende

wratjes. Doosvrucht viltachtig behaard of met klierach-

tige schubjes of zachte stekels bezet, kegelvormig of drie-

dubbelbol vorraig, zelden dubbelbolvormig, in 2-kleppige
kluisjes uiteenbarstend. Zaden ei- of kegelvormig; zaad-

hmd korstachtig; kiemwit vleezig ; zaadlobbcn plat,

breed.

Boomen of heesters. Bladeren afwisselend of zelden

tegenovergesteld, gesteeld, vaak groot, gaafrandig, getand
of breed 3-Iobbig, soms schildvormig, aan de basis 3—7-
nervig of geheel vinnervig, nabij de basis van boven
met 2 klieren. Bloemen in enkelvoudige of pluimvormig
vertakte, okselstandige of aan de toppen tot pluimen
bijeengevoegde aren. Mannelijke bloemen klein, kort
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gesteeld, in kluwens langs de spil van de aar, vrouwe-

lijke onder elk schutblad slechts een, kort of lang

gesteeld.
^

Aantal soorten omstreeks 70, in de tropische gewesten der oude

wereld. Men kan de soorten van Nederlandsch Indië verdeelen in

twee secties: 1. Blumeodendroii- Schijf klierachtig in beide ge-

slachten. Zaden met een dikken, vleezigen zaadrok ; 2. Eu-MallotU8.

Schijf ontbrekend of bij de vrouwelijke bloem ring- of napvormig.

Zaden zonder zaadrok.

58. COBLODISCUS Baill.

Bloemen tweehuizig. Mannelijke bloem : Kelk in den

knop gesloten, gedurende den bloei in 3—4 kleppen

splijtend. Bloembladen en schijf ontbrekend. Meeldraden

meer dan 20, aan den rand van een breeden, hollen of

platten, schijfvormigen bloembodem, zonder rudimentairen

eierstok ingeplant; helmdraden vrij; helmknoppen klein,

langwerpig, opgericht; helmhokjes evenwijdig, naast elk-

ander, naar binnen gericht. Vrouwelijke bloem :
Kelk-

bladen 5, smal. Bloembladen en schijf ontbrekend. Eier-

stok 2—5-hokkig, met 1 eitje in elk hokje. Doosvrucht

uit 3 viltachtige of gestekelde kluisjes bestaande, die

van een centrale as loslaten. Zaden min of meer kogel-

Tormig; zaadhuid korstachtig; kiemwit vleezig; zaadlob-

ben breed, plat.

Heesters of kleine boomen, met stervormige haarbe-

kleeding. Bladeren tegenovergesteld of afwisselend _
door

het mislukken van één der bladeren, breed ei- of cirkel-

vormig, vaak lang gesteeld, 3—7-dubbelnervig. Bloemen

in okselstandige aren of trossen, de mannelijke in klu-

wens onder een schutblad, de vrouwelijke onder een

schutblad alleenstaand.

Aantal soorten 5-6. in Engelsch Indië, eene enkele in Malakka

voorkomend.

59. CLEIDION BI.

Bloemen één- of tweehuizig. Mannelijke bloem: Kelk

in den knop kogelvormig, gesloten, bij den bloei in 3—4

kleppen splijtend. Bloembladen ontbrekend. Meeldraden

meer dan 20 op een bollen of kegelvormigen bloembodem
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dicht opeengedrongen ; helmdraden vrij ; helmknoppen

ruggelings vastgehecht ; helmbindsel vrij breed, meestal

eenigszins uitstekend boven de helmhokjes, die zijdelings

aangebracht en min of meer dubbelbolvormig of in twee

vakjes verdeeld zijn. Rudimentaire eierstok ontbrekend.

Vrouwelijke bloem : Kelkbladen 3—4, zelden 5, in den

knop dakpanswijze dekkend. Eierstok 2— 3-hokkig, met

1 eitje in elk hokje; stijlen dun, meestal aan de basis

kort vergroeid, met lange, draadvormige takken. Doos-

vrucht groot of klein, glad, 2--3-dubbelbolvormig, in

2-kleppige kluisjes uiteenspringend of door mislukking

uit één kluisje bestaande. Zaden min of meer kegel-

vormig; zaadhuid lederachtig; kiemwit vleezig; zaadlob-

ben plat, breed.

Onbehaarde boomen. Bladeren afwisselend, gesteeld,

groot, meestal getand, vinnervig. Mannelijke bloemen

klein, verspreid of aan kluwens langs de as van een

okselstandige tros; vrouwelijke één of twee, ver uiteen,

aan een langen okselstandigen bloemsteel.

Omstreeks 13 soorten, in de tropische gewesten der beide half-

ronden.

60. MAGARANGA Thon.

Bloemen meestal tweehuizig. Mannelijke bloem: KeTk

kegelvormig of omgekeerd eivormig, tijdens den bloei

3—4-deelig. Bloembladen en schijf ontbrekend. Meeldra-
den üu eens 1—3, dan weder 10—30, met korte, vrije

helmdraden; helmknoppen- eindelingsch, kort, meestal

doordat elk hokje in tweeën verdeeld is, 4-hokkig en

met 4 kleppen openspringend, zelden 3-hokkig of, door-

dat de hokjes onverdeeld zijn, 2-hokkig. Rudimentaire
eierstok ontbrekend. Vromcelijke bloem: Kelk 3-4-
tandig of -lobbig. Bloembladen en schijf ontbrekend.
Eierstok 2- 3-hokkig, zelden 1- of 4—6-hokkig; 1 eitje

m^ elk hokje ; stijlen meestal kort, vrij dik, opgericht of

min of meer uitgespreid, onverdeeld, aan de basis kort

vergroeid of vrij, zelden lang en dun of tot een korte

stompe of schijfvormige massa vergroeid. Doosvrucht
2--6-hokkig, in 2-kleppige kluisjes uiteenspringend of

1-hokkig en niet openspringend; kluisjes al of niet met
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stekels of met klieren of een wasachtige bekleeding.

Zaad kegelvormig; zaadhuid korstachtig; zaadlobben plat

en breed,

Boomen of heesters, met afwisselende, gesteelde, dik-

wijls zeer groote, schildvormige of breed hartvormige en

aan de basis vaak 3— 7-nervige, soms vinnervige en aan

de basis stompe of spitse, gaafrandige, getande of ge-

lobde bladeren. Okselstandige of zijdelingsche, enkelvou-

dige of min of meer vertakte of aan de toppen der takken

pluimen vormende aren of trossen, met dikwijls de bloe-

men omvattende, gaafrandige of gewimperde schutbladen,

waaronder de mannelijke bloemen tot kluwens vereenigd

zijn, terwijl de vrouwelijke in gering aantal of slechts

een onder elk schutblad staan.

Aantal soorten omstreeks 80, in de tropische gewesten der oude

wereld. Men kan de soorten in de volgende secties verdeelen

:

Sect. I. Eu-Macaranya. Eierstok meestal 1-hokkig; meeldraden

talrijk; helmknoppen meestal met 4 kleppen openspringend. Bla-

deren al of niet schildvormig ;
steunblaadjes vrij. Sect. 2. Mappa.

Eierstok meestal 2-liokkig; meeldraden talrijk ;
helmknoppen

meestal met 4, zelden met 3 kleppen. Bladeren al of niet schild-

vormig
; steunblaadjes vrij. Sect. 3. Dimorphanthera. Eierstok ó-

of 2-hokkig; meeldraden niet tah'ijk; helmknoppen deels 3-, deels

4-kleppig. Bladeren niet schildvormig. Steunblaadjes groot

5—15 cM. lang, die van één blad samenvergroeid en den stengel

omgevend. Sect. 4. Pachysteiron. Eierstok 4—6-hokkig; meel-

draden 1—2; helmknoppen 3-kleppig. Bladeren schildvormig;

steunblaadjes vrij.

61. PTYOHOPYXIS Miq.

Bloemen één- of tweehuizig. Mannelijke bloem :
Kelk-

bladen 4-5, nagenoeg gelijk, dik, in den knop kleps-

wijze aaneensluitend. Bloembladen en schijf ontbrekend.

Meeldraden talrijk, tot eene kegelvormige massa opeen-

gedrongen op een bollen, behaarden bloembodem; helm-

draden bochtig, draadvormig, met prieravormige toppen;

helmknoppen breed langwerpig, plat, met een bree^l, aan

' den top in een driehoekige punt toegespitst helmbindsel,

dat uitsteekt boven de 4 paarswijze boven elkander ge-

legen helmhokies, waarvan de twee bovenste langwerpig,

de beide onderste klein zijn en die alle met naar binnen

gerichte langsspleten openbarsten. Rudimentaire eierstoK

ontbrekend. Vrouwelijke bloem : Kelkbladen 6, lancetvor-
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lüig, dik, al of niet volkomen gelijk blijvend. Bloem-
bladen en kelk ontbrekend. Eierstok langwerpig, 3-hok-

kig, met 1 eitje in elk hokje; stijlen 3, aan de basis

vergroeid, lang viltachtig behaard, aan den top vrij,

teruggekromd, kort, onverdeeld, ruig behaard. Vrucht
groot, breed eivormig, met toegespitsten top, van buiten

met 6 langsribben en dwarsrimpels, dicht fluweelachtig
behaard.

Boom met dicht viltachtig behaarde dikke takken.

Bladeren dicht opeengedrongen aan de toppen der takken,

afwisselend, kort gestoeld, lederachtig, omgekeerd lancet-

vormig, gaafrandig, vinnervig. Bloemen okselstandig, de

mannelijke in aren, de vrouwelijke in hoofdjes, beide

omgeven door dikke, lancetvormige, dicht viltachtig be-

haarde schutbladen.

Eéne soort, Pt. costata Miq., die in Surnatra en Malakka voor-

komt. Volgens P.\x zou het twijfelachtig zijn of de uit Surnatra
en Malakka afkomstige plantt.n wel als identiek mogen worden
beschouwd en in ieder geval de laatste, door Hooker uitvoeriger
beschreven plant ter nauwernood tot de Euphorbiaceae gerekend
mag worden.

62. BOTRYOPHORA ffook. f.

Bloemen tweehuizig? Mannelijke bloem: Kelk in den
knop kegelvormig, onregelmatig openbarstend. Bloem-
bladen (en schijf?) ontbrekend. Meeldraden talrijk tot een

kogelvormige massa vereenigd; helmknoppen schildvor-
niig vastgehecht, op een centralen bloembodem dakpans-
wijze opeengedrongen; helmbindsel breed, schijfvormig,
met 4 kleine, langwerpige helmhokjes, in twee paren
van den rand neerhangend. Vrouwelijke bloemen en

vruchten onbekend.
Een onbehaarde boom. Bladeren afwisselend, lang ge-

steeld, elliptisch of langwerpig-laneetvormig, lang toege-
spitst, gaafrandig, vinnervig. Bloemen zittend op de
lange horizontale takken van een piramidevormige (ein-

delmgsche?) pluim.

Eéne soort, B. Kingii Hook. /., die in Malakka voorkomt, waar-
van de verwantschap nog zeer onzeker is.
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63. HOMONOIA Lour.

Bloemen tweehuizig of zelden eenhuizig. Mannelijke

bloem : Kogelvormig, bij den bloei met 3 kleppen open-

barstend. Bloembladen en schijf ontbrekend Meeldraden

talrijk, in een dichte kogelvormige massa opeengedron-

gen; helmknoppen aan de takken van herhaaldelijk ver-

takte helmdradenbundels; helmhokjes min of meer kogel-

vormig, paarswijze zittend op den top van den helm-

draad, zonder duidelijk helmbindsel. Rudimentaire eierstok

ontbrekend. Vrouwelijke bloem : Kelkbladen 5— 8, smal,

in den knop dakpanswijze dekkend, ongelijk, spoedig

afvallend. Bloembladen en schijf ontbrekend. Eierstok

3-hokkig, met 1 eitje in elk hokje; stijlen uitgespreid,

onverdeeld, met kliertjes bezet. Doosvrucht klein, kogel-

vormig, in tweekleppige gladde kluisjes uiteenvallend.

Zaad eivormig; zaadhuid korstachtig, hard, van buiten

met een dunne, vleezige laag; kiemwit vleezig; zaad-

lobben breed, plat.

Heesters. Bladeren afwisselend, smal en gaafrandig of

kort en getand, min of meer lederachtig, van onderen

min of meer met schubvormige kliertjes bezet Bloemen
bij beide seksen in veelbloemige of korte, weinigbloemige

aren, die in de bladoksels of aan de knoopen der ont-

bladerde takken staan.

Aantal soorten 3 of 4, in Engeisch en Nederlandsch Indië.

64. POLYDRAGMA Hook. f.

Bloemen tweehuizig. Mannelijke bloem: Kelk kogel-

vormig in den knop, splijtend in 3 breede, holle seg-

menten. Bloembladen en schijf ontbrekend. Meeldraden

talrijk; helmdraden van onderen verbonden tot 6 bun-

dels, waarvan elk op den top een groot aantal gesteelde.

dubbelbolvormige helmknoppen draagt; helmbindsel kort

vorkswijze vertakt, een kleinen boog vormende hovende

vergroeide helmhokjes. Rudimentaire eierstok ontbrekend.

Vrouwelijke bloem : Kelkbladen 5, ongelijk, lancetvormig,

opgericht. Bloembladen en schijf ontbrekend. Eierstok

3-hokkig (?) met 1 eitje in elk hokje; stijlen 3, lang,

priemvormig, opgericht, aan de binnenzijde met kliertjes

bezet. Vrucht onbekend.
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Heester of kleine boom. Bladeren afwisselend, elHp-

tisch-langwerpig of omgekeerd-eivormig, toegespitst, vin-

nervig, zonder klieren aan de basis. Bloemen klein, met

3 schatblaadjes aan de basis in okselstandige opgerichte

trossen, de mannelijke aarvormig, met kortgesteelde

bloemen, de vrouwelijke losser, met langer gesteelde

bloemen,

Eéne soort, P. mallotiformis Hook. f., die iti Malakka voorkomt.

65. RICINUS L,

Bloemen eenhuizig. Mannelijke bloem. Kelk vliezig,

splijtend in 3—5 segmenten. Bloembladen en schijf ont-

brekend. Meeldraden zeer talrijk; helmdraden tot talrijke

vertakte bundels verbonden; helmknoppen met vrije,

uiteenstaande, in de lengte openbarstende, min of meer

kogelvormige helmhokjes, zonder duidelijk helmbindsel.

Rudimentaire eierstok ontbrekend. Vrouwelijke bloem :

Kelk scheedevormig splijtend, bij den bloei afvallend.

Bloembladen en schijf ontbrekend. Eierstok 3-hokkig,

met 1 eitje in elk hokje; stijlen kort of lang, 2-apletig

of zelden onverdeeld, uitgespreid, min of meer penaeel-

vormig. Doosvrucht driedubbel bolvormig, in tweekleppige

kluisjes uiteenspringend. Zaad eivormig; zaadhuid korst-

achtig; kiemwit vleezig; zaadlobben plat, breed.

Hoog, eenjarig kruid, soms heester- of boomachtig-

Bladeren afwisselend, breed, 7- of raeerlobbig, gezaagd.

Bloemen groot, in eindelingsche min of meer tot pluimen

verbonden trossen.

Eéne soort, R, commimis L., waarschijnlijk uit Afrika afkom-

stig, die zoowel in tropische als in gematigde gewesten veel wordt

gekweekt. Er worden naar de grootte van vruchten en zaden,

naar de gladde of gestek(?lde vruchten en naar andere kenmerken

een aantal variëteiten onderscheiden, die door oudere schrijvers

als soorten werden beschouwd. Van deze variëteiten zijn ereenige

op Java in cultuur. Mueller vermeldt eene variëteit met breede

bladlobben en grooté rimpelige vruchten, die al of niet gestekeld

var. rugosus Muell Arg. en eene variëteit met lange, smalle

bladlobben en kleinere, dichtgestekelde vruchten var. speciosus

Muell. Arfj,
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66. OHONDROSTYLIS Roa-b.

Bloemen tweehuizig. Vrouwelijke bloem : Kelk kort klok-

vormig, met smallen, 5-deeligen zoom ; lippen in den knop

dakpanswijze dekkend. Bloembladen ontbrekend. Schijf

yiltachtig behaard, den binnenkant van den kelk beklee-

dend. Eierstok 3-hokkig, boven den kelk uitstekend;

stijlen drie, aan de basis ter nauwernood vergroeid, aan

den met franjes bezetten top 2-spletig; in elk hokje één

eitje. Mannelijke bloemen en vruchten onbekend.

Heester met opgerichte, aan den top bebladerde tak-

ken. Bladeren afwisselend, met ' steunblaadjes voorzien,

kort gesteeld, langwerpig, gezaagd, kort toegespitst, vin-

nervig. Vrouwelgke bloemen met een schutblad en twee

schutblaadjes aan de basis, in korte pluimen die ter zijde

van de takken aan de knoopen der afgevallen bladeren

staan

.

Eéne soort, Ch. hancana Boerl, op het eiland Danka voorkomend

en in 's Lands Plantentuin te Buitenzorg gekweekt. Aan deze

soort, slechts door de gekweekte vrouwelijke plant vertegenwoor-

digd, kan onder geen enkel geslacht eene plaats worden aangewe-

zen, doch zij vertoonde punten van overeenkomst met verscheidene

geslachten der Acahjpheae, Wij hebben haar daarom bij deze

geplaatst. Waarschijnlijk behoort het in de nabijheid van het ge-

slacht Wetria BailL Hierbij wordt echter geen schijf vermeld w
de vrouwelijke bloem, die bovendien niet in korte pluimen, doch

in lange aarvormige trossen bijeenstaan.

67, GELONIUM Roxb.

Mannelijke

Kelkbladen 5, breed, dicht dakpanswijze dekkend. Schijf

onduidelijk, Meeldraden in onbepaald aantal, 10—60,

dicht opeengedrongen op een bollen bloembodem,- helm-

draden draadvormig, vrij; helmknoppen langwerpig, nabij

de basis ruggelings vastgehecht, met evenwijdige, naast

elkander geplaatste in de lengte openbarstende helmhok-

jes. Rudimentaire eierstok ontbrekend. Vromvelijke bloem i

Kelkbladen 5, smaller dan bij de mannelijke bloem, m
den knop dakpanswijze dekkend. Schijf met vliezigen

rand, soms korte rudimenten van staminodien
^

dragend.

Eierstok 2-3 bokkig, met één eitje in elk hokje; stijlen

kort, uitgespreid, kort 2.spletig of in slippen verdeeld.
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Vrucht kogelvormig, min of meer driekantig, met eene

harde, driehokkige kern, die niet of laat hokverbrekend
openspringt of in drie kluisjes uiteenwijkt. Zaad met
eene van buiten vleezige of sappige zaadhuid; kiemwit
vleezig; zaadlobben plat^ breed.

Onbehaarde kleine boomen of heesters. Bladeren afwis-

selend, kort, gestoeld, min ofmeer lederachtig, gaafrandig

of zelden getand. Steunblaadjes vergroeid, spoedig afval-

lend, aan het stengellid een duidelijken ring achterlatend.

Bloemen klein, in tegenover de bladeren staande, zit-

tende of kortgesteelde, uit bijschermen gevormde bloem-

kluwens.

Aantal soorten omstreeks 15, in tropisch Azië en Afrika.

68. BALIOSPERMUM BI.

Bloemen één- of tweehuizig. Mannelijke bloem kogel-

vormig. Kelkbladen 4—6, vliezig, cirkelvormig, hol, in

den knop dakpanswijze dekkend. Bloembladen ontbre-

kend. Schijf uit 4—6 klieren bestaande. Meeldraden 10

—30, op een kleinen bloembodem opeengedrongen, met

een in drieën gespleten of zonder rudimentairen eier-

stok; helmknoppen eindelingach, in hun geheele lengte

met het breede helmbindsel vergroeid of nagenoeg vnj

en met oorspronkelijk naar binnen gerichte, later zijde-

lingsche spleten openbarstend. Vrouwelijke bloem : Kelk-

bladen 5—6, lancetvormig, gaaf of getand, soms bij de

vrucht vergroot. Bloembladen ontbrekend. Schijf gaaf-

randig. Eierstok 3-hokkig, met 1 eitje in elk hokje;

stijlen vrij lang en dik, 2-spletig of -deelig, met gladde,

niet met franjes bezette stempeloppervlakte. Doosvrucht
gevormd uit korstachtige, tweekleppige kluisjes. Zaden
eivormig; zaadhuid korstachtig; kiemwit vleezig; zaad-

lobben plat, breed.

Opgerichte heesters. Bladeren afwisselend, golvend ge-

tand of gelobd vinnervig of 3— 5-dubbelnervig aan de

met twee klieren voorziene basis. Bloemen klein, hi

pluimen of trossen.

Aantal soorten 6, in Engelsch en Nederlandsch Indië.
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69. CHABTOCARPUS Thu,

Bloemen tweehuizig. ^ Mannelijke bloem: Kelkbladea
4—5, in den knop dakpanswijze dekkend. Bloembladen
ontbrekend. Schijf gaaf of 4—10-lobbig. Meeldraden 5
20; helmdraden van onderen tot eene dunne zuil ver-
bonden, naar boven uitgespreid; helmknoppen langwer-
Pg?

^
ruggelings vastgehecht ; helmhokjes evenwijdig.

Rudimentaire eierstok langharig en 3-9pletig, op den top
jan de helradradenzuiL Vrouwelijke bloem: Kelk als bij

de mannelijke. Bloembladen ontbrekend. Eierstok 3-hok"
kigj met 1 eitje in elk hokje; stijlen afzonderlijk, ge-
kromd, 2-deelig. Doosvrucht min of meer kogel vormig,
gevormd uit 3 gestekelde of met wratjes bezette, twee-
kleppige kluisjes, met harde binnenlaag. 'Zaden eivormig
of min of meer kogelvormig, voorzien van een groot
gekleurd, tweelob big kiempropje ; zaadhuid korstachtig

;

kiemwit vleezig; zaadlobben plat, breed.
Heesters of boomen met het voorkomen van een

(^lochidion. Bladeren afwisselend, gaafrandig, vinnervig,
lederachtig. Bloemen klein, in okselstandige bloem-
kluwens.

Aantal soorten omstreeks 8, in Engelsch en Nederlandsch Indië
en Amerika.

70. EPIPRINÜS Griff,

Bloemen eenhuizig. Mannelijke bloem : Kelk in den
knop kogelvormig, vliezig, gesloten, bij den bloei in
3—4 onregelmatige lobben splijtend. Schijf ontbrekend,
Meeldraden 5— 15; helmdraden groot, langwerpig, rugge-
lings vastgehecht, in den knop opgericht; helmhokjes
evenwijdig, naast elkander, in de lengte openbarstend.

Rudimentaire eierstok dik, 3-lobbig, Vrouwelijke bloem:

Kelksegmenten 6, in den knop dubbelgevouwen, kleps-

'^ijze aaneensluitend, tijdens den bloei lancetvormig, aan
<^e^ basis kort verbonden, na den bloei vergroot, van
buiten afwisselend met evenveel op klieren of schutbla-

den gelykende schubben. Bloembladen en schyf ontbre-

kend. Eierstok kort, 3-hokkigj met 1 eitje in elk hokje;
stijlen 3, vergroeid tot een lange, dikke zuil en met
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uitgespreide, 2-9pletige of handvormig. gelobde toppen.

Doosvrucht groot, gevormd uit 2— 3 min of meer kogel-

.
vormige. 2-kleppige kluisjes, met eene harde, dikke

biunenlaag. Zaden min of meer kogelvormig ; zaadhuid

dun korstachtig; kiem onbekend.

Een kleine boom of heester. Bladeren afwisselend,

groot, langgesteeld, gaafrandig, vinnervig ; die van de

bloeiwijze dicht opeengedrongen en zittend. Bloemen in

dikke, okselstandige, aarvormige, tweeslachtige trossen,

grootendeels bedekt met dicht opeengedrongen, zittende,

mannelijke, en aan den voet met verspreide, vrouwelijke

bloemen en voorzien van bloemstelen, die na den bloei

langer en dikker worden.

Eéne soort, E. malayana Griff,^ die in Malakka voorkomt.

74. PLUKENETIA L,

Bloemen eenhuizig. Mannelijke bloem : Kelk 4— 5-

deelig, in den knop klepswijze aaneensluitend. Bloem-

bladen en schijf ontbrekend. Meeldraden 8—30, op een

vleezigen, bollen of kegelvormigen bloembodem beves-

tigd
; helmdraden kort, vrij ; helmknoppen kort, opge •

richt, met uiteenstaande, min of meer kegelvormige of

soms dubbelbolvormige, evenwijdige of uiteenwijkende,

met langsspleten openbarstende helmhokjes. Rudimentaire
eierstok ontbrekend of zelden draadvormig met kleinen

top. Vrouwelijke bloem : Kelk in den knop dakpanswijze

dekkend. Bloembladen en schijf ontbrekend. Eierstok

3—4-hokkig, met één eitje in elk hokje; stijlen ver-

groeid in eene vleezige, kegelvormige massa, of cylin-

drische getande of gelobde zuil. Doosvrucht min of meer
kogelvormig of neergedrukt, droog of vleezig, uit 3—4
tweekleppige, soms gevleugelde, kluisjes bestaande.

Zaden kogelvormig, somtijds aan ééne zijde met 3

ribben; zaadbuid korstachtig; kiemwit vleezig; zaadlob-

ben breed, plat.

Windende heesters of halfheesters. Bladeren afwisse-

lend, dikwyls hartvormig, driedubbelnervig, gaafrandig
of getand. Bloemen in okselstandige, zijdelingsche of

tegenover de bladeren staande, tweeslachtige trossen, de

mannelijke gewoonlijk klein, in kluwens langs de spil,
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de vrouwelijke in gering aantal of alleenstaand aan den

voet der tros.

Aantal soorten omstreeks 12, voornamelijk in Amerika; slechts

eene soort in tropisch Azië, PI. corniculata Sm. Deze behoort

tot de sectie Hedraiostylus Muell. Arg. — dat is de sectie Ptero-

coccus bij Bentham en Hooker — gekenmerkt door een zooals

hier omgekeerd eivormige of anders kogelvorraige stijlzuil; de

vrucht is bij deze soort vierlobbig en elk kluisje' is van buiten

door een verticalen vleugel omgeven.

72. TRAGIA L.

Bloemen eenhuizig. Mannelijke bloem : Kelk in den

knop kegelvormig of omgekeerd eivormig, met 3— 5-

klepvormige segmenten openbarstend. Bloembladen ont-

brekend. Schijf niet aanwezig of onduidelijk. Meeldraden

1—3, zelden talrijk; lielmdraden vrij of vergroeid ;
helm-

knoppen eivormig of langwerpig ; helmhokjes evenwijdig,

naast elkander, in de lengte openbarstend. Rudimentaire

eierstok klein of ontbrekend. Vrouwelijke hloem: Kelk-

bladen 6, in den knop dakpanswijze dekkend, gaaf pf

vinspletig, bij de vrucht dikwijls vergroot en steryormig

uitgespreid. Eierstok 3-hokkig, met één eitje in elk

hokje; stijlen van onderen vereenigd in een zuil, dan

vrij, uitgespreid en onverdeeld. Doosvrucht bestaande uit

3 tweekleppige kluisjes met korstachtige binnenlaag.

Zaden kegelvormig, zonder kiempropje; zaadhuid korst-

achtig; kiemwit vleezig; zaadlobben breed, plat.

Overblijvende, meestal klimmende of windende kruiden

of heesters, met brandbaren bezet. Bladeren afwis-

selend, enkelvoudig of handvormig gelobd, gezaagd, aan

de basis vaak hartvormig, driedubbelnervig. Bloemen m
eindelingsche, okselstandige én tegenover de bladeren

staande, tweeslachtige trossen, waar de mannelijke langs

de spil zijn verspreid, terwijl de vrouwelijke in germg

aantal aan den "voet staan.

Aantal soorten omstreeks 50, in de warmere gewesten der beWe

halfronden voorkomende, in Zuid-Afrika en Noord-Amerika ook

buiten de keerkringen verspreid. De eenige soort van Nederlandsch

Indië, Tr. hirsuta BI., is een hoogkliramende heester jn^t een

3-deeligen mannelijken kelk en twee meeldraden om een rudimen-

tairen eierstok.
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73. CNESMONE BI.

Bloemen eenhuizig. Mannelijke bloem : Kelk in dea
knop kogelvormig, in 3 breede lobben splytend. Bloem-
bladen en schijf ontbrekend. Meeldraden 3, afwisselend

met de lobben, ter nauwernood boren deze uitstekend

;

helmdraden dik, vrij ; helmknoppen ruggelings vastge-

hecht; helmbindsel dik, boven de gescheiden, nagenoeg
evenwijdige, met min of meer naar buiten gerichte

langsspleten openspringende helmhokjes verlengd in een

lijnvormig teruggeslagen aanhangsel. Rudimentaire eier-

stok ontbrekend of onduidelijk. Vrouwelijke bloem : Kelk-
bladen 3, gaafrandig, na den bloei vergroot. Bloembladen
en

_
schijf ontbrekend. . Eierstok kort, 3-hokkig, met 1

eitje in elk hokje; stijlen vleezig, aan de basis tot een

korte, breede massa vergroeid, grootendeels vrij, voorover-

gekromd-opgericht, dik, aan den binnenrand met wratjes

of franjes bezet en bijna vinspletig. Doosvrucht drie-

dubbelbolvormig, in tweekleppige kluisjes uiteensprin-
gend. Zaden kogelvormig; zaadhuid korstachtig ; van
buiten sappig; kiemwit vleezig; zaadlobben breed, plat.

Hoogklimmende heester, evenals Tragio aan alle

deelen min of meer ruw behaard. Bladeren afwisselend,

gesteeld, getand, vinnervig, dikwijls aan de basis hart-

vormig. Steunblaadjes breed, blijvend. Bloemen in einde-

lingsche of tegenover de bladeren geplaatste trossen, kort

gesteeld en alle onder een schutblad alleenstaand, de

mannelijke boven in de tros, zonder schutblaadjes, de

vrouwelijke een of meer aan den voet van de tros, elk

met twee schutblaadjes.

Eéne soort, Cn. javanica J5^, die zoowel in Engelsch als Neder-
landsch Indië voorkomt.

74. MEGISTOSTIGMA Hook. f.

Bloemen eenhuizig. Mannelijke bloem. Kelk eivormig,
met omgekeerd kegelvormige buis en 3 eivormige, stompe,
m den knop klepswijze aaneensluitende lobben. Bloem-
bladen ontbrekend. Schijf den kelk van binnen beklee-
dend. Meeldraden 3, opgericht in het midden der bloem,
zonder rudimentairen eierstok; helmdraden kort, dik;
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helmknoppen driehoekig, eivormig, stomp, met hartvor-
mige basis; helmhokjes smal, met het dikke helmbindsel
vergroeid en met naar binnen gerichte langsspleten.

Vrouwelijke bloem : Kelk bestaande uit 5 lijn-lancetvor-

mige kelkbladen, die zich na den bloei een weinig ver-

grooten. Bloembladen en schijf ontbrekend. Eierstok

driedubbelbol vormig, neergedrukt^ dicht ruigharig, 3-hok-
kig, met 1 eitje in elk hokje; stijlzuil veel grooter dan
de eierstok, kogelvormig, aan de basis samengetrokken,
vleezig, glad, tot het midden verdeeld in 3 afgeronde,

samennijgende lobben. Doosvrucht neergedrukt, driedubbel

bolvormig, aangedrukt zachtharig, zich verdeelend in 3

tweekleppige houtachtige kluisjes,

Nagenoeg onbehaarde klimplant met dunne, windende
stengels. Bladeren afwisselend, gestoeld, elliptisch, toege-

spitst gaafrandig, driedubbelnervig. Bloemen klein, in

kleine, okselstandige, eenslachtige trossen.

Eéne soort, Af. malaccense Hook, /"., in Malakka en Singapore

waargenomen.

75. DAL.BCHAMPIA L.

Bloemen eenhuizig. Mannelijke bloem : Kelkbladea
^— 6, vliezig, in den knop klepswijze aaneensluitend.

Bloembladen en schijf ontbrekend, Meeldraden 20—30,
op een bollen bloembodem zonder rudimentairen eier-

stok; helmdraden vrij of vergroeid; helmknoppen opge-

richt, vaak dubbelbolvormig ; helmhokjes naast elkander,

evenwijdig, Vromveltjke bloem: Kelkbladen 5—12, meestal

met vinvormig geschikte franjes of in slippen yerdeeld,

in den knop dakpanswijze. Bloembladen en schijf ont-

brekend. Eierstok 3—4.hokkig, met één eitje in^ elk

bokje ; stijlen vergroeid tot een vleezige dunne of dikke

zuil, met een stompen, verbreeden of gelobden stempel.

Doosvrucht diep gelobd, kantig of driedubbelbolvormig,

zich verdeelend in 3- 4 tweekleppige kluisjes, met harde

binnenlaag. Zaad kogelvormig of ellipsoidvormig, zonder

kierapropje; kierawit vleezig; zaadlobben breed, plat.
^

Niet zelden windende, vaak hoogklimmende, al of met

behaarde heesters of halfheesters. Bladeren afwisselend,

gesteeld, gaafrandig, 3—5-lobbig of handvormig samengc-
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steld, vinnervig, aan de basis vaak 3— 7-nervig. Bloemen
vaak met dicht opeengedrongen, onvruchtbare, misvormde
bloemen, vermengd in okselstandige, tweeslachtige, zit-

tende of gesteelde trossen of hoofdjes, die omgeven zijn

door twee zeer groote, vaak gekleurde en geaderde, gave

omwindselbladen, waar binnen de buitenste of onderste

vrouwelyk en ten getale van drie onder één schutblad

en de binnenste of bovenste mannelijk en ten getale van

drie of meer onder een schutblad zijn geplaatst.

Aantal soorten omstreeks 60, in de tropische gewesten der beide

halfronden voorkomend, voornamelijk in Amerika, slechts eenige

weinige soorten in tropisch Azië. Voor Nederlandsch Indië wordt

alleen opgegeven D. bidentata BU^ met diep 3-deelige bladeren

en zeer grootCj meer dan 5 cM. lange, diep 3-spletige omwindsel-
bladen.

76. PIMELEODBNDRON Hassk,

Bloemen tweehuizig. Mannelijke bloem : Kelk samen-
gedrukt, kort, breed, ' met 2 zeer korte, platte, tegen

elkander aangedrukte lobben. Bloembladen en schijf

ontbrekend. Meeldraden 11—15, binnen den rand van

het bloemdek in een enkele rij opgesteld en dus door

den samengedrukten vorm van den kelk schijnbaar twee-

rijig; helmdraden zeer kort; helmknoppen eindelingsch,

breed, afgeknot, met naar buiten gerichte, aan het helm-

bindsel vergroeide, uit elkander wijkende helmhokjes.
Rudimentaire eierstok ontbrekend. Vrouwelijke bloemen
en vruchten onbekend.

Onbehaarde boomen of heesters. Bladeren afwisselend,
aan de toppen der takken dicht opeengedrongen, gaaf-

randig, lederachtig, vinnervig. Bladstelen lang of kort,

aan den top gezwollen. Steunblaadjes klein en spoedig

afvallend of ontbrekend. Bloemen met korte, stijve bloem-
stelen en spoedig afvallende schutbladen in enkelvou-
dige of vertakte, zijdelingsche en zeer korte okselstandige
trossen.

Aantal soorten 2 of 3, in Malakka en den Maleischen Archipel.

77. HOMALANTHUS Juss,

Bloemen eenhuizig. Mannelijke bloem : Kelk samenge- .

drukt, kort, 2-deelig, met platte, tegen elkander gedrukte,
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aan den rand licht dakpanswijze dekkende segmenten.
Bloembladen en kelk ontbrekend, Meeldraden 6—50, met
zeer korte helmdraden ; hclmknoppen boven den kelk
uitstekend; helmhokjes kort of nagenoeg kogelvormig,
ver uiteenwijkend, aan den top met twee kleppen ope-

nend. Rudimentaire eierstok ontbrekend. Vroutvelijke

bloem: Kelk 2— S-spletig, niet samengedrukt. Bloem-
bladen en schijf ontbrekend. Eierstok 2- of zelden 3-hok-

kig, met 1 eitje in elk hokje; stijlen lijnvormig, uiteen-

wijkend, onverdeeld. Doosvrucht dubbelbolvormig, vleezig,

niet openbarstend of laat in tweekleppige kluisjes uiteen-

vallend. Zaden eivormig, half omgeven door een vleezi-

gen zaadrok; zaadhuid korstachtig; zaadlobben breed, plat.

Heesters of boomen, met afwisselende, breede, gaaf-

'andige, van onderen vaak blauwgroene of behaarde,

vinnervige bladeren ; steunblaadjes afvallend. Bloemen
klein, in eindelingsche, tweeslachtige trossen, waarin de

mannelijke in kluwens van 3— 6, door een schutblad

bedekt, over de spil der tros zijn verspreid, terwijl eenige

weinige vrouwelijke, elk onder een schutblad, aan den voet

der tros staan.

Aantal soorten 7—8, in Australië, de Zuidzee-eilanden en Zuid-

Azië.

1

78. SAPIUM P. Br.

Bloemen eeulmizig. Mannelijke bloem : Kelk klein,

vliezig, kort en ongelijk getand of gelobd, in den knop

open of min of meer dakpanswijze dekkend, ten slotte

dikwijls tot aan de basis 2— 3-spletig. Bloembladen en

schijf ontbrekend. Meeldraden 2 of 3 ; helmdraden vrij

;

helmknoppen met eivormige, afzonderlijke, naast elkan-

der geplaatste, evenwijdige in de lengte openbarstende

helmhokjes. Rudimentaire eierstok ontbrekend. Vrouwe-

lijke bloem: Kelk 3-spIetig of bijna 3-deelig. Bloembladen

en -schijf ontbrekend. Eierstok 2-3-hokkig, met één

eitje in elk hokje ; stijlen vrij of aan de basis kort ver-

groeid, teruggeslagen-uitgespreid, onverdeeld. Doosvrucht

min of meer vleezig of sappig, nu eens ten slotte hok-

verbrekend openbarstend, met achterlating van een cen-

trale as, dan weder uiteenvallend in harde kluisjes ponder
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centrale as. Zaden kogèlvormig, zonder kiempropje, dik-

wijls na het openen der doosvrucht lang blijvend aan
de . met drie vleugels voorziene centrale as; zaadhuid
korstachtig, van buiten vaak moesachtig ; kiemwit vleezig;

zaadlobben plat, breed.

Meestal onbehaarde boomen of heesters. Bladeren af-

wisselend, gesteeld, gaafrandig of zelden getand, vinner-

vig, meestal met twee klieren aan den top van den
meer of minder langen bladsteel. Bloemen in eindeling-

sche, enkelvoudige of tot pluimen verbonden aren of

trossen; de mannelijke meestal ten getale van 3 onder
elk schutblad ; de vrouwelijke — die • aan den voet van

tweeslachtige trossen of in afzonderlijke trossen voorko-
men — onder een schutblad alleenstaand.

Aantal soorten omstreeks 25, in de tropische gewesten der beide

halfronden. Men kan de Nederlandsch Indische soorten van het

geslacht verdeelen in de secties : 1. Triadica. Aren tweeslachtig.
Vrucht bes\ormig of de kluisjes ^loslatend van een breede, 4-vleu-

gelige, blijvende centrale as.- % Parasapium. Aren enkelvoudig,
tweeslachtig. Vrucht groot, houtacijtig, kogelvormig; kluisjes ten

slotte afvallend, doch geen as achterlatend. De sectie Falconeria,
waar de aren eeiislachtig zijn, is in ons gebied niet vertegen-
woordigd. Omtrent de omgrenzing van dit geslacht is er verschil

tusschen de Genera Plantarum en Hookkr^s Flora of Britifh
India^ daar de sectie Parasapium in het eerste werk tot Excoecaria,
in het tweede tot Sapium werd gebracht. Bij Muellek Arg. in

D. C. Prod. waren deze beide geslachten vereenigd.

79. EXOOEOARIA L.

Bloemen één- of tweehuizig. Mannelijke bloem : Kelk-
bladen 3, zelden 2, klein, nagenoeg gelijk. Bloembladen
en schijf ontbrekend. Meeldraden 3; helmdraden vrij;

helmknoppen dubbelbolvormig; helmhokjes kogelvormig,
afzonderlijk, naast elkander, evenwijdig. Rudimentaire
eierstok ontbrekend. Vrouwelijke bloem : Kelk 3-spletig

of -deehg. Bloembladen en schijf ontbrekend. Eierstok
3-hokkig,^ met één eitje in elk hokje; stijlen kort ver-

groeid, dik, uitgespreid en teruggeslagen, onverdeeld.
Doosvrucht, bestaande uit drie kluisjes die van de centrale
as loslaten en met zich elastisch oprollende kleppen,
^^aden kogelvormig of min of meer kogelvormig, zonder
Kiempronie: Marllmï/i i.^,,of«^v4.:«, i -.„"„tx „i^^r^ïn-. ^aad-

lobben breed, plat.
7
2
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Onbehaarde boomen of heesters met scherp melksap.
Bladeren afwisselend of tegenovergesteld, gaafrandig of
min of meer gezaagd. Bloemen klein, in één- of twee-
slachtige, vaak met groote klieren bezette aren of trossen
met soms dicht opeengedrongen schutbladen, de manne-
lijke, 1—3 onder elk schutblad, meestal zittend en al of
met met twee schutblaadjes voorzien, de vrouwelijke in
den voet van de tros of in afzonderlijke trossen, vaak
gesteeld, alleenstaand.

Omstreeks 30 soorterij in tropisch Azië, Afrika en Australië

80. SEBASTIANIA iSpreng.

Bloemen eenhuizig. Mannelijke hloem : Kelk zeer klein,

vliezig, reeds vóór den bloei geopend, ongelijkmatig
3—5-lobbig of -deelig. Bloembladen en schijf ontbrekend.
Meeldraden 2 of 3, zelden 4, met korte vrije, niet of
bijna niet aan de basis vergroeide helmdraden; helm-
knoppen met vrije, eivormige, naast elkander geplaatste,

evenwijdige, in de lengte openbarstende helmhokjes.

Rudimentaire eierstok ontbrekend. Vrouwelijke bloem :

Kelk 3-deelig of 3-lobbig, korter dan de eierstok. Bloem-
bladen en schijf ontbrekend. Eierstok 3-hokkig, met één
6itje in elk hokje; stijlen uitgespreid of teruggerold, vrij

of aan de basis kort verbonden, onverdeeld. Doosvrucht

driedubbelbolvormig of min of meer kogelvormig, in

tweekleppige, van af de centrale as loslatende korstach-
tige kluisjes uiteenspringend. Zaden langwerpig of min
of meer kogelvormig meteen kiempropje; zaadhuid glad

;

kiemwit vleezig; zaadlobben plat, breed.

Kleine heesters of kruiden. Bladeren afwisselend,

ïneestal klein of smal, gaafrandig of klein gezaagd, wei-
nig lederachtig, vinnervig. Bloemen klein, de mannelijke
kort gesteeld of nagenoeg zittend, ten getale van 2—

3

onder elk schutblad, verspreid langs eindelingsche of

tevens okselstandige en zijdelingsche trossen ; de vrouwe-
Igke langer gesteeld of in gering aantal aan den voet

der mannelijke trossen, of iets lager afzonderlijk langs

<ien stengel.

Aantal soorten omstreeks 40, meerendeels in Amerika voorko-

mend, eenige weinige in Azië, Afrika en Australië. De eenige,
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welke in Nederlandsch Indië voorkomt, S'. Chaemaélea Muell. Arg.,

is een eenjarig kruid met okselstandige of tegenover de bladeren

geplaatste, mannelijke trossen om wier voet al of niet vrouwelijke

bloemen worden aangetroffen.

81 HURA L.

Bloemen eenhuizig. Mannelijke hloem: Kelk vliezig,

kort napvormig, aan den rand afgeknot en met kleine

tandjes. Bloembladen en schijf ontbrekend. Meeldraden
8—20; helmdraden verbonden tot een dikke, aan den

top neergedrukte, boven de helmknoppen uitstekende
zuil; hehnbindsels met de zuil vergroeid; helmhokjes
vrij, in 2—4 kransen onder den top' van de zuil ge-

plaatst, in de lengte openbarstend. Rudimentaire eierstok

ontbrekend. Vrouwelijke bloem : Kelk lederachtig, wijd

napvormig, afgeknot, gaafrandig, den eierstok omgevend.
Bloembladen en schijf ontbrekend. Eierstok 5—20-hok-
kig, met één eitje in elk hokje; stijlen tot een lange,

vleezige zuil vergroeid, aan den top straalvormig uitge-

spreid, onverdeeld. Doosvrucht groot, neergedrukt, met
in een krans geplaatste houtachtige kluisjes, die ten slotte

met geruisch van de zuil wegspringen. Zaden zijdelings

samengedrukt, zonder kiempropje; zaadhuid korstachtig;
kiemwit vleezig; zaadlobben breed, plat.

Hooge boomen. Bladeren afwisselend, gestoeld, breed,

dicht viunervig, met talrijke dwarsaderen. Mannelijke
aren aan de toppen der takken gestoeld, langwerpig en

dik, met zittende, elk door een schutblad bedekte bloe-

men; schutbladen vliezig, aanvankelijk de bloemen om-
sluitend, onregelmatig openbarstend. Vrouwelijke bloemen
"^''^ een dikken bloemsteel in de hoogste bladoksels of

den voet der mannelijke aar alleenstaand.
Aantal soorten '2 of 3, in tropisch Amerika tehuis behoorend.

tene dezer soorten, H. crepitans L., wordt sinds langen tijd in de

tropische gewesten der oude wereld, ook in Nederlandsch Indie

gekweekt. De boom, ofschoon wegens het vergiftig melksi^p ge-

vaarlijk, wordt door sommigen hoog gewaardeerd wegens de aan
bast en bladeren toegeschreven, geneeskrachtige eigenschappen.

8-2. ACONOEVEIBUM Mig.

Bloemen tweehuizig? Vromvelijke hloem: Kelk 5—4-
spletig, lederachtig, met vóór den bloei aan den top

met
aan
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neergeslagen slippen? Eierstok zittend, driehokkig, met
één eitje in elk hokje. Stempels 3, dik, rood, opgericht,
aan de rugzijde glad, aan de voorzijde behaard en in
talrijke slippen verdeeld.

Kleine boom^ met vrij lang gesteelde, gaafrandige,
lederachtige, drienervige bladeren. Vrouwelijke bloemen
afzonderlijk of twee aan twee langs de as van een aar.

Eéne soort, A. trinerve Miq., door Zollïnger op het eiland
Sumbawa gevonden.

83. BLAEOGENB Miq.

Bloemen tweehuizig? Vrouwelijke bloem: Kelk 5-dee-
lig, aan de vrucht blijvend; lobben spits-eivormig, van
onderen aan de achterzijde bultig verdikt. Besvrucht
dik"lederachtig, min of meer houtachtig hard, kegel-
vormig, uit drie eenzadige kluisjes bestaande, met olie

bevattenden vruchtwand. Stempels zittend?
Boom, met afwisselende gesteelde, gaafrandige, in de

jeugd met verspreide sterharen bezette, later kaalwor-
dende bladeren. Vruchten ongeveer ter grootte van een
kers, vrij lang gestoeld, in pluimen die boven de blad-

oksels en aan de toppen der takken staan.

Eéne soort, E. Sumatmna Mig., in de Lampongs op Sumatra.
Door de inlanders wordt uit de vruchten olie geperst.

84. TBTRAGYNB Miq,
4 p D

Bloemen tweehuizig? Kelk 5-bladig; kort behaard;

kelkbladen driehoekig eivormig, één naar buiten gelegen.

Eierstok eivormig, kaal, stomp vierkantig, 4-hokkig, met
1 eitje in elk hokje ; stempels 4, lijnvormig, geheel en al

teruggeslagen.

Heester of boom, met kortgesteelde, elliptisch-lang-

werpige, vinnervige bladeren en in de bladoksels alleen-

staande kort gesteelde bloemen.
Eéne soort, T. acuminata Mig., in de Lampongs op Sumatra.

MiQUEL meende, dat het geslacht aan Aporosa verwant was, doch

Bextiiam onderstelde, dat de sodrt misschien tot het geslacht

Alchoraea sect. Stipellaria zou behooren. .
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EUPHORBIACE.E VAN NEDERLANDSCH INDIE.

Tribus ï. i:iiphobbiï:ai:.
4. EUPHORBIA L.

Sect, I. Anidophyllum.

Subsect. 1. H y p er i c i f o 1 i a e.

hypericifolia L. — E. parmflora L, — E. indica Lam.

(Zuid-Azië.)

Atoto Forst. — E. laevigata VahL — E, laevis Poir, (Zuid-

en Oost-Aziëj Australië.)

reniformis BI, (Java.)

pilulifera L. (Alle tropische gewesten.)
congenera BI. — E, himem^is Miq, — (Java, Sumbawa.)

serrulata Beiniv, (Java.)

var. pubescens Warb. (N. Guinea.)

Gaudichaudii Boiss. (N. Guinea.)
Sumbawensis Boiss, (Sumbawa.)
Nagleri Boiss. (Java.)

var. baliensis Boiss. (Bali.)

Subsect. 2, C h a m a e s y c e,

thymifolia L. (Alle tropische gewesten.)
microphylla Heyne. — E. serpens KuntJi var. indica En-

gelm. — E. orbiculata Miq. — E. Chamaesyce Miq- nm
L, (Zuid-Azië.)

velutina K. Schum. (N. Guinea.)

Sect. II. Poinsettia.

pulcherrima Willd. — Poinsettia pulcherrima Grah. (Mexico

en Midden-Amerika, in Nederlandsch Indië veel gekweekt.)

Sect. III, Euphorbium.

Subsect. 1, Diacanthium.
neriifolia L. — E, Ligularia Boxb. (Engelsch Indië, Malei-

sche Archipel.)

antiquorum L. (Engelsch Indië, Java.)
trigona Haw. (Engelsch Indië, Molukken.)
lactea Boxb. (Molukken.)

Subsect. 2. T i r u e a 11 i,

Tirucalli L. (Afrika, doch in Nederlandsch Indië veel ge-

kweekt.)

Sect. IV. Tithymalus.

Subsect. 1. Pachycludae,
plumerioides Teysm. (Java.)

var. homochroa Boiss, (Java.)
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Subsect. 2. E s u I a e.
^

Javanica Jungh. — E. socialis Zoll, — E, Eofhiana Mig.

(Java.)

Tribus IL BUXEAE.
2. Sarcococca Lindl.

pruniformis LindL — S. saligna MnelL Arg. — 5. sumo-
trana BI, — S. zeylanica BaüL — S. Hookeriana BailL

S. ZolUngeri BailL (Engelsch Indië, Snmatra, Java.)

Tribus IIE. PHYIitAMTHEAE.
3. Brïdelia Willd,

retusa Spreng, — Chtytia spinosa Willd. — Br. spi^wsa

Boxb. (Engelsch Indië tot Malakka.)

ovata Decaisne (Ti mor.) ^

glauca BI. (Java.)

stipularis B. — Br, Zollingein Mig. — Br. scandens Willd.

— Cluytia stipularis L, — Cluytia scandens Boxb (Zuid-

Azië, Java, Snmatra, Timor, Philipp. Eil., Engelsch Indië,

Tropisch Afrika.)

tomentosa BI — Br, rhamnoides Griff, — Amanoa tomen-

tosa BailL (Zuid-Azië en Australië.)

var. rhamnoides MuelL Arg, (Java.)

multiflora Zipp. (Amboina, Celebes.)

rugosa Mig. (Sumatra.)

diversifolia Mig, >) — Cleistanthus diversifolia MuelL Arg.

— Cluytia diversifolia Boxb. (Nedèrlandsch Indië.) .

lanceolata Kurz — Cleistanthus lanceolatus MuelL Arg.

(Nedèrlandsch Indië.)

pustulata Hook. f. (Malakka.)

penangiana Hook. f,
(Malakka.)

Griffithii Hook, f, (Malakka.)

minutiflora Hook. f.
(Celebes, Borneo, Tenassenm.)

rufa Hook, f. (Penang.)

cinnamomea Hook. f. (Perak.)

Curtisii Hook. f. (Penang.)

4. Cleistanthus Hook, f.

Sumatranus MuelL Arg. - Leiopyxis sumatrana Mig.

(Sumatra.) ,^

chartaceus MuelL Arg. — Amanoa chartacea BaüL (hn-

gelsch Indië, Java.)

myrianthus Kurz (Zuid-Azië, Java, Borneo.)

heterophyllus Hook. f. (Malakka.)

laevis Hook. f. (Singapore.)

malaccensis Hook, f,
(Malakka.)

^) Deze en de volgende soort zijn zeer onzeker, in den Index Ke-

wensis
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gracilis Book, f, (Malakka.)
decurrens Hook. f, (Malakka.)
macrophyllus Hook. f. (Malakka.^
membranaceus Hook, f, (Malakka.)
hirsutulus Hook, /. (Malakka.)
nitidus Hook, ƒ. (Malakka, Singapore.)
Maingayi Hook. f, (Malakka.)
cupreus Vidal (Philippijnen, Celebès.)
Minahassae Koord. (Celebes.)

podocarpus Hook.
f. (Malakka.)

stipulatus Hook. f. (Malakka.)
ellipticus Hook. f, (Malakka.)
pedicellatus Hook. f. (Malakka.)
parvifolius Hook. f. (Malakka.)

5, DicoELiA Benth.

Beccariana Benth. (Borneo.)

6. ACTEPHiLA. BI,

javanica Miq. — Savia Actephila Hassk. — A. excelsa

Muell Arg.1 i) (Java, Engelsch Indië.)
bantamensis Miq. 2) (Java.)
majoi MiieU. Arg. (Java.)
latifolia Benth. (Australië, Key.)
gigantifolia Koord. (Oelebes.)
Minahassae Koord. (^Celebes.)

7. Andrachne X.
a

fruticosa Decaisne (Malakka, Timor-Laut, Java.)
australis ZoIL et Mor, — Andrachne tenera Miq, — -^fify-

neia tenera Zoll. et Mor, (Java. Philippijnen,)
8. Agyneia Vent.

^^^ J

bacciformis Juss, — Phyllanthus bacciformis L. — Agyneia

affinis Kurz ? 3) (Mauritius, Engelsch Indië, Java,

Celebes.)

9. PUYLLANTHUS L.

Sect. I. Kirganelia.

reticulatus Poir. — Pk. miawarptis Muell Arg. — Ani-

sonema Zollinger'ii Miq. — Anisonema dubium BI. —
Anisonema intermedium Decaisne. — Anisonema eglan-

^) HooKER vermoedt in Flora of Brit. Ind., dat A, javanica en
A. excelsa vormen zijn eener zelfde soort: in dat eeval blijft de oudste
naam dus A. javanica.

2) Volgens Index Keivensis gelijk aan de volgende; in dat geval
moet echter de naam A. bantamensis als de oudste behouden blijven.

•^ ^-1 ^/^^^^ ^"^^ is eene plant van Java ; het is onzeker of zij

Identiek is met A. bacciformis, die er zeker voorkomt.
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dulosum Decaisne. (Tropisch Afrika, tropisch en Oost-
Azië.)

glaucinus Muell Arg. — Anisonema glaucina Miq, (Su-
matra.)

Sect. IL Flueggeopsis.

^ Keyensis Warb. (N. Guinea.)

Sect. ni. Emblica.

Erablica L. — Emblica officinalis L, — Cicia Emblica
Kurz. (Engelsch Indië, Maleische Archipe]^ China.)

Sect. fV. Paraphylianthus.

iïasskarlianus Muell Arg. — Agyneia multiflora Eassk.
(Java.)

frondosus WalL (Penang, Malakka.)
oxyphyllus Miq, ^) (Sumatra.)
maderaspatensis Muell. Arg. — Ph. javanica Poir, (Tro-

pisch Azië, Afrika en Australië.)

uiinaria L, — Ph. alatus BI. (In de tropische gewesten
algemeen.)

Societates Muell. Arg. (N. Guinea.)
Kunstleri Oook. f. (Penang.)
Finschii K. Schuin. (N. Guinea.)
cupuliformis Warb. (N, Guinea.)
columnaris Warb. (N. Guinea.)
cerianus Wall. (Singapore.)

Sectie V. Eu-Phyllanthus.

simplex Retz, (Zuid- en Oost-Azië, Java, Borneo en Eilanden

Stille Zuidzee.)

var. oblongifolius Muell. Arg, — Macraea oblongifolia

Wigkt. — MelanthesarupestrisMiq. (Engelsch Indië,

Java.)

Niruri L. (Belialve in Australië in de tropen algemeen

;

Java, Borneo.)

javanicus Muell. Arg, (Java.)

Sect. VI. Reidia ^ (Eriococcus Muell. Arg).

^ulcher Muell. Arg. — Episfylizim pulchmm BailL (Penang.)

var. pallidus Muell. Arg. (Singapore.)

acutus MuelL Arg. (Penang.)
gracilipes Muell. Arg.^. — Eriococcus gracilis Hassk,

') Be vereeniging van deze twee, door Mukller voorgesteld, wordt
door HooKER niet gevolgd.

^ In deze sectie behoort ook de in 's Lands Plantentuin uit En-
ë^isch Indië ingevoerde Epislylhwi ovaUfolium Hort. Dog., die iden-

tiek moet zijn met Ph. longifloriis Hegne.
^) Deze soort is éénliuizig, niet tweehuizig, zooals Ml'ELLER op-

geeft en door de ingesneden kelkbladen en de met een lange dichte

"Wol bedekte vruchten zeer karakteristiek.

18
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Reidia gracilis Miq. — Reidia gracilipes Miq, (Java,

Sumatra.)
pallidifoiius Muell. Arg, *) — Eriococcus glaucescens Zoll.

et Mor. — EpisUHuni glaucescens BaiU, — Reidia glau-

cescens BailL — Ph, Zollingeri Muell, A rg. olim.

(Sutnbawa.)

glabrescens Muell. Arg. — Reidia ? glahrescens Miq,

(Sumbawa.)
singalensis Muell, Arg, — Reidial singalensis Mig. (Su-

lïiatra.)

celebicus Koord. (Celebes.)

Minahassae Koord. (Celebes.)

Sect. VII. EriocQCCoides-

acutissimus Miq. — Scepasma longifolium Hassk, (Java.)

Sect. VIII. Cicca.

distichus Muell, Arg. — Cicca disticha L. — Ph. Cicca

Muell Arg. (Zuid Azië en Madagascar.)

Sect. IX. Hedycarpidium.

javanicus Muell Arg. — Hedycarpus javanicus Miq.i^^'^^-)

Sect. X. Scepasma.

buxifolius Muell Arg. — Scepasma biixifolium BI (Java,

Philipp,)

Sect. XI. Emblicastrum,

lamproplij'lius Mnell Arg, — Scepasma parvifoha Teysm,

et Binn, (Madura.)

10. Glochidxon Forst.

Sect. I. Eu-Cilochidioii.

Subsect. 4. Holo-Glochidion.
arborescens BI — Phyllanthus arborescens Muell Arg.

Bradleia urboi-escens Sleud, (Java.)
littorale BI — Phyllanthus littoraUs Muell Arg. — Brad-

leia üttorale Steud, (Engelsch Indië, Sumatra, Java,

Borneo.)

luciduin BI — Phyllanthus lucidus Muell. Arg. — Brad-

leia lucida Steud, (Java.)
macrocarpum BI — Phyllanthus macrocarpus Muell Arg-

— Bradleia macrocarpa Steud. (Java.)
hirsutum Muell Arg. — Phyllanthus hirsiitus Muell Arg.

— Agyneta hirsuta Miq. —Bradleia hir$uta Roxb. (Penang.)

Zollingeri Miq. — Phyllanthus Zollingeri Muell Arg-

(Java.)

') Deze soort wordt door Hooker met Ph. pulchrum vereenigd.
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obliquum Decaisne. — Phyllanthits obliquus Mtiell. Arg,
Zeylanicuïï) Juss, — Pkyllanthus Zeylanicus Muell. Arg.
Bradlem zeyfanica Gaertn. — Agyneia obliqua Willd,

Glochidion obliquum Decaisne. — Phyllantkus ohliquus

Muell, Arg. — Glochidion bancannm Miq. (Zuid-Azië,

Sumatra, Bornec, Celebes, Timor, Banka.)

cacuminum Muell. Arg. — Phyllanthiis cacumijium Muell,

Arg. (Sumbawa.)
Lambertianum MuelL Arg. — Phyllantkus Lambertianus

Muell. Arg — Bradleia inipubera Roxb. — Agyneia
impiibera Miq. (Molukken.)

subscandens Zoll^ — Phyllantkus subscandens MuelL Arg.

(Java, Sumatra,)
rufo-glaucum. — Phyllantkus rufo-glaucus MuelL Arg.

(Java.)

gïaiicum BI. — Pkyllanthus Kipareh Muell. Arg. — Brad-
leia Kiparek Steud. — Bradleia gJaucophylla Hassk. —
Glockidion Blwnieayiuni Muell. Arg. (Java.)

goniocarpum Hook. f. (Singapore.)

aïbum. — Pkyllanthus albus MuelL Arg. — Kirganelia

alba Blanco (Philippijnen, Celebes.)

insulare Hook. f. (Penang.)
biiumem Hook, f. (Malakka, Singapore.)

macrostigma Hook. f. (Penang.)

pedunculatus Warb. (Key.)

sessilis Warb. (Key.)

sclerophyllum Hook, f. (Malakka.)

Subsect. 2. H e m i - G 1 o c h i d i o n.

laevigatnm Hook, f.
— Phyllantkus laevigatus MuelL Arg.

(Malakka, Penang, Singapore.)

Wallichianum Hook f.
— Phyllantkus Wallachianus MuelL

Arg. (Penang.)

ob^curnra BL ^) — Phyllantkus obscurus Willd. — Agyneia

pinnata Miq. (Malakka, Penang, Singapore, Sumatra,

Java.)

perakense Hook, f. (Malakka.)

nanogynum Hook, f.
— Pkyllanthus nanogynus MuelL Arg.

(Malakka, Penang.)
desmocarpum Hook. f.

(Malakka, Penang.)

microbotrys Hook. f. (Malakka, Singapore.)

superhi^m BailL — Phyllantkus superbus MuelL Arg. —
Glochidion dasyphyllum Miq. (Java, Bornec, Banka, Ma-

lakka, Penang.)
leiostylum Kurz (Malakka, Singapore.)

villicaule Hook. f. (Malakka.)

hypoieucum. — Pkyllanthus hypoleucus MuelL Arg. — Ani-

sonema hypolenca Miq. (Sumatra.)

O Met 3 of zelden 4—5 meeldraden; daarvan staat de soort bij

Muell. Arg. in de eer^ite, bij Hooker in de tweede groep.
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leniogynum Miq. — Phyllanthus leucogynus Muell Arg,
(Saleyer.)

glomerulatum. — Agyneial glomerulata Miq. — Phyllan-
thus ghmerulatus Muell. Arg. (Sumatra,)

semicordatura. — Phyllanthus semlcordatus Muell. Arg.
(Java.)

compressicaule Kurz — Phyllanthus compressicaulis Muell
Arg, (Java.)

philippinense Benth. ~ Phyllanthus philippmense MueJl
Arg. (Philippijnsche Eilanden.)

var. mollis. — Phyllanthns philippinensis Muell. Arg.

var, mollis Muell. Arg. (Siimatra.)
Gaudichaudii. — Phyllanthus Gaudichaudü Muell Arg.

(Aroe, Ceram, Laut.)
lutescens BI, — Phyllanthus lutescens Muell, Arg. (Java.)

borneensis. — Phyllanthus borneensis Muell, Arg. (Borneo.)

Korthalsii. — Phyllanthus Korthalsii Muell Arg. (Borneo)
rubrum BI. — Phyllanthus ciiversifólius Miq. (Suniatra,

Celebes.)

Reinwardtii. — Phyllanthus Reinwardtii Muell Arg (Java.)

oligotrichus. — Phyllanthus oUyotrichus Muell Arg. (Java.)

moluccanum BI — Phyllanthus molnccanus Muell Arg.

(Celebes, Molukken.)
fuscum. — Phyllanthus fuscus Muell Arg. (Suinatra.)
varians Mig. — Phyllanthus varians Muell Arg. (Sumatra.)
gracilentum. — Phyllanthus gracilentus Muell Arg. (Java.)

fulvirameum Miq, — Phyllanthus fulvirameus Muell Arg.

(Java, Celebes.)

quercinum. — Phyllanthus guercinus Muell Arg. (Java.)

moUe BI — Phyllanthus mollis Muell Arg, — GlviUosum
Mig. (Java, Celebes.)

cyrtostylum Mig. ~ Phyllanthus cyrtostylus Muell Arg.

(Java.)

coronatum Hook.
f,
— Phyllanthus penangensis Mxell Arg.

(Penang, Singapore.)
cyrtophyllum Miq, —Phyllanthus cyrtophyllus Mnell Arg,

(Sunaatra.)

ornatnm Kurz — Phyllanthus ornatus Muell Arg. (Java.)

dasyanthum Kurz ~ Phyllanthus dasyanthus Muell Arg.

(Snmatra.)
flavidum Kurz — Phyllanthus flavidus Muell Arg. (Java.)

cinerascens Miq. — Phyllanthus cinerascens Muell Arg.

(Sumatra.)

Sect. ih Glochidiopsis.

serioeum Hook,
f.
— Glochidionopsis sericea BI - Phyl-

lanthus sericeus Muell Ara. (Java, Borneo, Malakka,
Sumatra.) ^

tenuistylura Stap
f. (Borneo.)
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coccineum Mtiell. Arg. (Birrnaj Celebes.)

cantoniensis Hance fChina, Celebes ?)

11. Sauropus BI-

Sect. I. Eu-Sauropus.

albicans BI. — S. indicns Wight. — Cluyfia androgyna L
(Engelsch Iiidië, Java, Celebes, Philippijnen.)

macranthus Hassk. (Java.)

rhamnoides BI. (Java.)

spectabilis Miq, (Sumatra.)

sumatranus Miq, (Sumatra.)
forcipatus Hook. /". (Malakka.)

Sect. li. Hemi-Sauropus.

rostratus Miq. (Sumatra.)

12. Flueggia Willd,'^)

microcarpa BI. — Securinega obovata Muell. Arg.

Cicca obovata Kurz. (Tropisch Azië, Afrika en Australië
)

keyensis. — Securinega keyensis Warb. (Key.)

13. Breynia Forst.

rubra MuelL Arg. — Melanthesa rubra BI. (Java, Celebes?)

cernua MuelL Arg, — Melanthesa cernua Decaisne. —
Phyllanthus cernuus Pair, (Timor, N. Guinea.)

oblongifolia Muell. Arg. — Melanthesa rhamnoides MuelL

Arg. var. oblongifolia Muell. Arg. (Timor.)

discigera Muell. Arg. — Breynia rhamnoides Muell. Arg.

var. pubescens MuelL Arg. (Singapore, Penang.)

rhamnoides MuelL Arg, — Phyllanthus rhamnoides Willd.

(Zuid-Azië.)

vestita Warb. (N. Guinea.)

angustifolia Hook. f.
(Malakka.)

coronata Hook, ƒ. (Malakka.)

reclinata Hook. f.
— Breynia rhamnoides Muell. Arg. var.

hypoglauca MuelL Arg. — Melanthesa reclinata Muell.

Arg, (Java, Sumatra, Singapore, Penang.)

virgata Muell. Arg. - Melanthesa virgata BI. (Java.)

racemosa MuelL Arg. — Melanthesa racemosa BI. (Java.)

var. concolor MuelL Arg, (Java.)

microphylla Muell. Arg. — Melanthesa microphylla Kurz

(Java.)

14. Hemicyclia Wight et Am.

sumatrana MnelL Arg. — Anana sumatrana Miq. (Java,

Sumatra.)
lasiogyna Ferd. v. MuelL (N. Guinea.)

ï) Flueggia javanica BL is volgens Mueller Arg. een Artocarpea.
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15. Cyclostemon BI, »)

Sect, 1. Dodecastemon.

Teysmanni Muell. Arg. — Dodecastemon Teijsmanni Hassk.

(Java,)

var. timorensis Muell, Arg. — Dodecastemon Teys-

manni var. timorensis Miq. — Pycnosandra limo-

rensis lil. (Timor.)

Sect. 2. Eu-Cyclostemon.

macrophyllus BI, — Sphragtdla zeylanica Thw. — Cycloste-

mon zeylanicus Baill, (Java, Celebes, Ceylon.)

var. m?laccensis Hook. ƒ. (Malakka.)
longifolius BI (Java, Malakka, Penang.)
unicronatus BL (Java.)

rhacodiscus Muell, Arg. — Hemicyclial rhacodiscus Hu6sk.

(Java.)

serratus BI, — Pycnosandra serrata BI, (Java.)

i?osus Hook. ƒ. (Malakka.)
Curtisü Hook. f, (Penang.)
celebicum Boerl. et Koord. — Paracasearia celebica Boerl.

(Celebes.)

Minahassae Boerl. et Koord. (Celebes.)

16. Choriophyllum Benth.

malayanum Benth. (Malakka, Singapore.)

17. BlSCHOFlA BI.

javanica BL (Java, Sumatra, Celebes, Engelsch Indië.)

18. Aporosa BL

arborea MuelL Arg. — Leiocarpus arhoreus BL (Java.)

arborescens MuelL Arg. — Leiocarpusl arborescens Hassk.

(Java.)

microcalyx Hassk. — Leiocarpus serratus Hassk, — Aporosa

aurita Miq. — Tetractinostigma microcalyx Hassk. (H"*'^-

Banka, Borneo, Malakka.)
Miqueliana Muell. Arg, — Leiocarpus arhoreus Miq. haud
BL (Sumatra.)

fruticosa MuelL Arg. — Leiocarpus arhoreus BL (Java,

Sumatra.)
quadrilocularis MuelL Arg. — Leiocarpus quadrilocidaris

Miq. (Sutnatra.)

frutescens BL (Java.)
fixifolia BailL (Penang, Malakka.)
nigricans Hook. f, (Malakka.)
globifera Hook. ƒ. (Malakka.)
Maingayi Hook. f, (Malakka.)

*> C. cuspidatus BL is een Urticacea,
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nervosa Hook. f, (Maiakka.)
microsphaera Hook. f. (Maiakka.)
Planchoniana Baill. — A, lanceolata Kurz (Maiakka.)
aurea Hook. f.

— A. microstachys Kurz (Maiakka.)
lunata ff?^r2 ») — Antidesma lunatum Mig, (Sumatra ? Java,

Maiakka.)
Benthamiana Hook. f. (Singapore.)
falcifera Hook, f. (Maiakka.)
stellifera Hook. f. (Penang, Maiakka.)
Griffithü Hook. f. (Maiakka.)

Minahassae Koord. (Celebes.)

19. Daphniphyllum BL

acutifolium Muell. Arg. (Java.)

bancanum Kurz (Banka.)
Blutneanum Baill. (Java.)

glaucescens BI. (Java, Celebes.)

laurinunn Baill. — Goughia laurina Benth. — Goughia
Griffifhiana Wight (Java, Sumatra, Maiakka.)

Teysmanni Kurz.
Zollingeri MuelL Arg. (Java.)

Kingii Hook, f. (Maiakka.)

lancifolium Hook. f. (Maiakka.)

Scortechinii Hook, f. (Maiakka.)

borneense Stapf. (Borneo.)

20. Antidesma. L,

velutinosuin BL — A. tonientosum Miq. p. p> (Java,

Celebes, Penang.)
molle Muell. Arg. — A, velutinorum Miq. (Penang.)

touientosem BI, (Java.)

auritum Tulasne (Java, Borneo.)

stipulare BL — A, amboinense Miq. (Molukken.)

leucopodum Mig. (Sumatra.)

frutescens Jack (Sumatra.)

Diepenhorstii Miq. (Sunnatra.)

Ghaesembilla Gaertn. (Zuid-Azië en Nieuw Holland : Moluk-

ken, Penang.)

var. paniculatum Muell. Arg. — A paniculatum Hoxh,

(Java, Timor.)

cuspidatum MuelL Arg. (Maiakka, Singapore.)

Moritzii Muell Arg. — A, pubescens Moritzi. (Java, Borneo.)

toinus BL (Java.)

faliax MuelL Arg. — A. coriaceum MuelL Arg, (Penang.)

neuroearpum Miq. (Sumatra, Borneo.)

leptocladum MuelL Arg. (Philippijnen, N. Guinea, Maiakka.)

Lobbianum MuelL Arg. - A. rostratum var. Lohbianum

Tulasne (Java ?)

') De auteursnaam is niet Bentham zooals in HooK FL Br. Ind.
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tetrandrum BI, — ^4. Blumei Tulasne. — A. salaccense

ZolL et Mor, (Java.)

celebicum Mig. (Celebes.)

excavatum Miq, (Celebes.)

amboinense Miq. (Ambon.)
rotatum Muell. Arg, (Malakka.)

erythrocarpum Muell. Arg. (Java.)

palembanicum Miq. (Sumatra.)
diversifoliuin Miq. (Sumatra.)
Bunius Spreng. — Stiïago Bunius L, (Engelsch- en Neder-

landsch Indië.)

oblongifolium BI. (Java, Engelsch Indië.)

montanum BI. (Java, Philippijnen.)

puncticuiatum Miq. (Sumatra.)
lanceolatum Tul (Java, Ceylon.)
salicifolium Miq. (Sumatra.)
Rumi»hii Tulasne (Ambon.)
longipes Hook. f. (Malakka.)
puchystachys Hooh. f. (Penang, Malakka.)
pendulum Uook. f. (Malakka.)
Kingii Hook ƒ. (Malakka.)
alatum Book. f. (Malakka.)
leucoclada Hook. f. (Penang, Malakka.)
olivaceum K. Schum. (N. Guinea.)
aurioulatum T. et B. ms. Hort. Bog, (Celebes.)

celebicum Koord. (Celebes.)

Koordersii A,

21 SCORTECHINIA Hook. f. {NeoscoHechiuia Pax,)

Kingii Hook, f. (Malakka.)

22. Baccaurea Lour. »)

Sect. 1. Hedycarpus.

laneeolata Muell. Arg. — Hedycarpus lanceolatus Miq. (i^'^^i

Sumatra, Borneo.)

Sect. 2. Pierardia.

pubera Muell. Arg. — Pierardia? pubera Miq. (Sumatra.)

dasystachya MupU. Arg. — Pierardia daryystachya Mtq-

(Java.)

macrocarpa MuelL Arg, (Sumatra)
borneensis M?(ell. Arg. (Borneo.)

') Aan de volgende onvolledig bekende soorten van Malakka kan

geen plaats in een der secties worden aangewezen : B, Wrayi King.

B. Wallichii Hooker /., B. malayana King. De laatste, die ook op

Sumatra voorkomt is volgens Hooker gelijk aan Hedycarpus mala-

yanus Jack, maar stemt wegens den 2—3-hokkigen eierstok niet

overeen met de kennaerken der sectie Hedycarpus.
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dulcis Muelh Arg. — Pierardia dulcis Mig. (Sumatra.)
macrophylla MuelL Arg. — Pierardia macrophyUa Mig,

(Penang, Borneo.)

racemosa MuelL Arg. — Pierardia racemosa BI, (Java.)

Motleyana MuelL Arg, (Borneo, Malakka.)

parviflora MuelL Arg, — B. affinis MuelL Arg, — Pierardia

parviflora MuelL Arg, (Sumatra, Borneo?)
pyrrhodasya -MuelL Arg. — Pierardia pyrrhodasya Mig,

(Sumatra.)
deflexa MuelL Arg, (Java.)

acuminata Mu£lL Arg, — Mia osepala acuminata 'Mig,

(Sumatia.)
minutiüora MuelL Arg. (Java.)

costulata MuelL Arg, — Mappia costulata MuelL Arg,

Pierardia costulata MuelL Arg, (Sumatra.)

Scortechinii Hook, f. (Malakka,)

polyneura Eook, ƒ. (Malakka.)

minor Hook, f. (Malakka.)

Maingayi Hook. f. (Malakka.)

Griffithii Hook, f, (Malakka.)

sapida MuelL Arg. — B. propinqua MuelL Arg. — Pie-

rardia sapida WalL (Engelsch Indië, Maleische Archipel.)

brevipes Hook. f. (Malakka.)

Sect. 3. Adenocrepis.

javanica MuelL Arg, — Adenocrepis javanica BL (Java,

Borneo.)

— Sect. 4. Calyptroon.

* sumatrana MuelL Arg. — Calyptroon sumatranum Mig.

(Sumatra.)

bracteata MuelL Arg. (Penang, Singapore, Borneo.)

reticulata Hook f. ') (Malakka, Sumatra.)

latifolia King, (Malakka.)

Minahassae Koord. (Celebes.)

23. Hymenocardia. Wall.

punctata WalL — H. WalUchii Tulasne. — Samaropyxis

elliptica Mig. (Engelsch Indië, Sumatra.)

Tribus IV. eAIiSABIKAK.
24. Galearia ZoU. et Mor.

Maingayi Hook, f. (Malakka.)

O Deze en de volgende soort wegens de groote schutbladen naast

B. bracteata geplaatst. Evenwel blijkt uit de beschrijvmg met of

de eerste met Mueller's sectie Calyptroon volkomen overeenstemt;

de tweede wijkt er van af door een 3-hokkigen eierstok.

19
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fulva Mig, — Bennettia fulva MuelL Arg. — Cremostachys
fulva Tulasne. (Penang.)

pedicellata Hook.
f.
— Bennettia pedicellafa MuelL Arg.

(Penang.)

Jackiana Mig. — Bennettia Jackiana R. Br. (Penang.)
subulata Hook.f. — Bennettia subulata Musll. Arg. (Penang.)
Lindleyana Hook, f.

— Bennettia Lindleyana MuelL Arg.
(Penang.)

affinis Mig. — Bennettia affmis R, Br. (Singapore, Ma-
lakka.)

Wallichii Kurz — Bennettia Wallichii R, Br. (Singapore.)
phlebocarpa M?g. — Bennettia phlebocarpa MnelL Arg,

(Singapore.)

füiformis. — Antidesma filiforme BL —Bennettia fiUformis
MuelL Arg. — Bennettia javanica B, Br. — Bennettia

pedicellata Zoll. et Mor. (Java.)
splenilens Mig. — Bennettia splendens MuelL Arg. —

Bennettia Finlaysoniana R. Br. (Sumatra.)
aristifera Mig. — Bennettia aristifera MuelL Arg. (Borneo)
celebica Koord. (Celebes.)

25. MicuoDESMis Planch.

caseariaefolia Planch. (Malakka, Penang, Borneo.)

Tribus V. OBOTONÜAE.
Subtribus i. Jatropheae.

26. Elateriospermum BJ.

Tapos BL (Suraatra, Java, Malakka.)

27. Hevea AubL

brasiliensis MuelL Arg. (Zuid-Amerika, op Java gekweekt.)

28. Jatropha L,

Sect. 1, Curcas.

Curcas L, — Curcas purgans Med. — Jatropha moluccana
WalL (In alle tropische gewesten gekweekt, uit Ameriku
afkomsti5T.^afkomstig.)

Sect. 2, Adenorhopiam.

multifida /.. (In alle tropische gewesten gekweekt
Aoierika afkomstig.)

uit

29. Aleürites Forst.

triloba Forst *). — Aleürites moluccana Willd. — Jatropha
moluccana L. — Camirium cordifolum Gaertn.

(In Zuid-Azië en Australië, in Nederlandsch Indië alge-
meen gekweekt.)

O De Index Kewensis noemt de soort Aleürites triloba ForsL
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cordata Steud. (China en Japan, in Singapore en misschien

ook in Nederlandsch Indië gekweekt.)

Subtribus II. Ea-Crotoneae.

30. Croton L. 1)

argyratus BL — C ZoUingeri Miq. — C bicolor Roxb,

(Java, Sumatra, Borneo, Malakka.)

var. hypoleucus MuelL Arg, (Borneo.)

var. gracilis Muell. Arg, (^Java.)

var. brevipes MuelL Arg. (Java, Lombok.)

Korthalsii Muell, Arg. (Borneo.)

Ilasskarlianus Muell. Arg. (Madura.)

caudatus Geisel — C, denticulatus BL (Zuid-Azië, Java.)

var. oblongifolius MuelL Arg, (Java.)

jatrophaefolius MuelL Arg. (Banda.)

TigliumA. — Tiglium offlcinalis Klotsch (Zuid-Azië, Java,

Celebes, Borneo.)

laovifolius BL — Cr. tigUoides BL — C diadeniis Miq.

(Engelsch Indië, Java.)

Verreauxii BailL — Cr. persimilis Muell Arg. var. glabra-

tU8 MuelL Arg. (N. Guinea, Rawak ?)

glabresoens Mig. (Java.)

heterocarpus MuelL Arg, (Sumatra.)

erychrostachys Hook. ƒ. (Malakka.)

ardisioides Hook. f.
(Malakka, Borneo.)

? albicans Reick. et ZolL — Cephalocrotonf alhicam MuelL

Arg. — Adisca albicans BL — Boitlera albicans Moritzi

(Java.)

Subtribus III. Chrozophoreae O-

31. Trigonostemon BL

Sect. 1. Eu-Trigonostemon.

longifolius BalU. (Singapore, Penang.)

malaccanus MuelL Arg, (Malakka.)

villosus Hook, /*. (Malakka.)

serratus BL (Java.)

HooKER's Flora of British India, daarentegen Aleuntes nioluccana

Willd. Het komt ons voor dat de eerste naam juist is.
, ^ - .

Van het tusscheo Aleurites en Jatropha staande geslacht Trl-

tüXh BailL dat door Mueller tot Trigonostemon was gehrBcht

is een soort van Engelsch Indië, één van Cochm Chma en een van

de Philippijnen bekend, doch geen van Nederl. Indie.

O Alle soorten behooren tot de sectie Eu-Croton.

2) Het voorkomen van het geslacht ChrOZOpHora ^eck m den

Nederlandschen Archipel is door geen exemplaren bevestigd en met

bet oog op de geographische verspreiding onwaarschijnlijlc.



284 EÜPIIOKBIACEAE.

Sect. 2. Telogyne.

indicus MuelL Arg. — Telogyne indica BailL (Penang,
Sumatra.)

Sect. 3. Tylosepalum.

aurantiacum. — Tylosepaïujn aurantiacum Kiirz— Codiaenm
aurantiacum Muell. Arg. (Banka.)

laevigatus MuelL Arg, (Borneo.)

Twijfelachtige soort

laevigatus MuelL Arg, (Borneo.)

32. Trigonopleura Hook, ƒ.

malayana Hook. f. (Malakka.)

33. Paracroton Miq,

pendulus Mig, — Croton pendulus Hassk. (Java.)

34. OSTODES BL
+

paniculata M. (Java, Engelsch Indië.)
appendiculata Hook, f. (Malakka.)
muricata Hook. f, (Malakka.)

35, COBIAEUM Juss,

variegatum BI — C. obovatum ZolL — C. timorense Juss.

— Croton variegatus L, (Op Java, Timor, Molukken in-

heemsch, aldaar en elders in vele variëteiten gekweekt.)
Stellingianum Warh, (N. Guinea.)

36. Blachia. Baill,

andamanica Hook. f. — Codiaeum andamicum Kurz
Dimorphocahjoc sp. Beyitk. (Andaman Eil., Borneo.)

37. Strophioblachia Boerl.

fimbricalyx BoerL (Celebes,)

38. Erismanthus WalL ')

obliqua WalL (Penang, Borneo.)

39. DiMORPHOCALYX ThwalL
malayanus Hook, f. (Malakka.)
capilhpes Hook.

f. (Singapore
)

Kunstleri King (Malakka.)

') Volgens HooKER's Flora of British India in deze subtribus,

be£end^
^^^^^ P^^^^^^^^ in de subtribus 6. Gelonieae te huis
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40. Agrostistachys Dalz,

Sect. 1. Eu-Agro8fistachys.

Maingayi Hook. f. (Malakka.)

Sect. 2. Sarcoclinium.

longifolia Benth, — Sarcoclinium longifolium Wight (En-
gelsch Indië.)

var. malayana Hook, f, (Malakka, Singapore, Penang,
Borneo.)

var. latifolia Hook, f, (Malakka.)
filipendula Hook. f, (Malakka, Singapore.)

41. SüMBAVlA BailL

rottlerioides BailL — Doryxylon spinosunx ZolL (Bali,

Sumbawa.)

42. Androcephauum Warb,

quercifolium Wnrb. (N. Gninea.)

Subtribus IV, Adrianeae.

43. Manihot Adans,

utiliüsima Pohl, — Janipha Manihot Kunth.

(Uit tropisch Amerika, in Nederlandsch Indië algemeen

gekweekt.)
Glaziovii Muell. Arg. (Uit tropisch Amerika, op Java ge-

kweekt.)

Subtribus 5, Aealypheae,

44. Claoxylon Juss,

• longifolium Muell Arg, — Erythrochilus longifoliits BI.

(Java, Sumatra, N. Guinea.)

var, glabruin Muell. Arg. ') (Penang.)

var. brachystachys MuelL Arg, (Penang.)

WalHchianum MuelL Arg. (Malakka.)

indicum HassK — Erythrochilus indicus Eeinw, — Ery-

throchilus mi7wr BI. (Zuid-Azië ; o. a. Java, Celebes.)

var. macrophyllum MuelL Arg. — CL macrophyllum

Hassk. (Java.)

var. spathulatum MuelL Arg, (Java.)

affine ZolL — CL gracilU/Ionwx Miq. (Java.)

erythrophyllum Miq. — CL coriaceuni BailL (Sumbawa.)

rubescens Miq. (Java.)

var. Hasskarlianum MuelL Arg. (Java.)

O MuELLER Arg. noemt de plant van Java CL longifolium var-

genuinum, daarentegen noemt Hooker het ex. van Penang, dat door

MuKLLER als var.glabrum was onderscheidejij CL longifolium proper.



286 EUPHORBIACEAE.

glabrifolium Miq. (Java ?)

pauciflonim Stapf, (Borneo.)

australe BailL (Australië, Gelebes.)

45, ACALYPIIA L,

Sect. i. Linostachys.

paniculata Miq. (Tropisch Afrika en Azië : o. a. Java.)

Sect. 2. Eu-Acalypha.

Catarus BL (Java, Sumatra, Borneo.)
grandis Benth. (Molukken, N. Guinea.)

var. amboinensis Muell. Arg, — A. amboinensis Benth
(Ambon, Cerarn, Banda, Celebes.)

stipulacea Klotsch. (Java, Borneo, Celebes, Molukken, Phi-

lippijnen, N, Guinea.)
hispida Biirm. — A. densiflora BI, — Amaranthus frutes

eens BI. (Java^ Sumatra, Singapore, Celebes

)

Zollingeri MuelL Arg, (Sutnbawa.)
indica L. (Znid-Azië : o. a Java, Timor, Celebes.)

boehmerioides Miq. *) (Java, Banka, Ternate, Philippijnen.)

fallax MueU, Arg, (Engelsch Indië.)

Wilkesiana Muell. Arg, (N. Guinea, Celebes.)
insulana MiieïL Arg.

var. glabrescens Muell, Arg. (N. Guinea.)
var. pubescens Muell, Avg. (N. Guinea,)

celebica Koord. (Celebes.)

Minahassae Koord. (Celebes.)
similis Koord. (Celebes.)

novoguineensis Warh. (N. Guinea.)
scandens Warh. (N. Guinea.)

var. glabra Warh. (N. Guinea.)
var. rmWïs Warb. (N. Guinea.)

stenophylla K, Schum. (N. Guinea.)

46. Chloradenia BailL

discolor BailL — Cephalocroton discolor MuelL Arg.

Adenogynum discolor BeicK et ZolL — Cephalocroton

albicans Muell. Arg. var, genuinus MueU. Arg. (Java.)

var, virens, — Cephalocroton discolor var. virens, MuelL

Arg. (Timor.)

47. CoELODEPAS Hassk.

bantamensis Hassk.— Koilodepas bantamensis Hassk. (Java.)

Wallichiamum Benth. (Penang.)
ferrugineum Hook. f. (Malakka.)
longifolium Hook, f. (Malakka.)

O HooKER vereenigt deze soort met de volgende.
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48. Calpigyne BL
frutescens BI, (Celebes, Borneo.)

49. Cheilosa Bh

montana BL (Java.)

50. Cladogynos Zipp.

orietitalis Zipp. — Cephalocroton oriëntale Scheff, (Timor,

Celebes.)

51. Alchornea Swartz,

Sect. 1. Cladodes.

rugosa MuelL Arg. — A^ javensis Mnell. Arg, *), — Apa-
risthmium javense Hassk, — Conceveibmn javanense BL
— Conceveibum latifolium Zipp, — Croton apetalum BL
— Adelia glandulosa Blanco. (Malakka, Java, Celebes,

F^hilippijnen, Timor, N. Guinea.)

Zollingeri Hassk, ~ A. villosa MuelL Arg, 2; — Aparisth-

mium sumatranum BeicK et ZolL — Stipellaria villosa

Benth, ~ Bleekeria Zollingeri Mig,

var. glabrata, — A, villosa var. glabrataHook.f. (Penang.)

var. Janceolata.

—

A. villosa var. lanceolata MuelL Arg.

(Java )

discolor Hook. f. (Peiiang.)

52. Cephalomappa BaiU.

Beccariana BailL (Borneo.)

53. Endospermüm Benth. *)

borneense MuelL Arg. (Borneo.)

malaccense MuelL Arg, (Malakka.)

chinense Benth. (Malakka? Singapore.)

moluccanum Pax 4) — Capellenia moluccana Teijsm. et

Binn. (Gelebes, Molukken.)

formicarum Becc. (N. Guinea.)

') In HooKER's Flora of BriL India wordt Alchornea javanensis

met Alchornea rugosa vereenigd. Evenwel zijn volgens Mueller
Arg. de mannelijke bloemen bij de eerste met 5—4, bij de tweede

met 6—8 mceldraden.
,

.

2) In Index Kewensis en Hooker's TL of Brit. India draagt de

soort dezen naam. die echter in overeenstemming met de m beide

werken gevolgde regels voor A Zollingeri moet plaats maken.

3) Li de Genera Plantarum in deze, in Hooker's Flora of Bntish

India in de volgende subtribus.
^) Het is nog twijfelachtig of deze soort wel tot het geslacht

behoort.
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54. Trewia L.

nudiflora L. — Tetragastris ossea Gaertn. — Trewïa ma-
crophylla Roth, — RoUlem indica Willd. (Zuid-Azië

:

o. a. Java, Sumatra.)

55. Wetria Baill
j

trewioides BailL — Trewia macrophylla BI. — Alchornea
Blumeana MuelL Arg. (Java, Sumatra.)

cuneifolia Pax. — Pseudotrewia cuneifolia Miq, — Al-

chornea cuneifolia MuelL Arg. (Sumatra)

56. CoccocERAS Miq,

sumatranum Miq. (Sumatra.)
muticum MuelL Arg. (Malakka.)
sp, (Borneo.)

57. Mallotus Lour,

Sect. 1. Blumeodendron.

Kurzü HöoK f.
— Blumeodendron Tokbral Kurz (Malakka,

Andamans.)
Tokbrai MuelL Arg, — Elateriospermum Tokbrai BL

Rottlera Tokbrai Scheff. (Java.)

Sect, 2. Eu-Mallotus O '

barbatus MuelL Arg, — Rottlera barbata WalL (Engelsch
Indië, Singapore, Penang, Java,)

moluccanus MuelL Arg. — Croton moluccanus L. — Cro-

ton multiglandulosum Reinw. — Rottlera muUiglandn-
losa BL — Rottlera moluccana Scheff^ — Melanolepis

multiglandulosa Reiclu et ZolL (Java, Borneo, Celebes,

Timer, Ambon.)
angulatus MuelL Arg, _ Rottlera angulata Scheff, — Me-

lanolepis angulata Miq. (Sumatra.)
calcosus MuelL Arg, — Rottlera calcosa Scheff. — if^^^'

nolepis calcosa Miq. (Ambon.)
diadenus MuelL Arg, — Rottlera diadena Scheff, — MelarW-

lepis? diiadena Miq, (Sumatra.)
Porterianus MuelL Arg. (Penang.)
penangensis MuelL Arg,
floribundus MuelL Arg^ — Rottlera florïbunda Hassk.

') De eerste soorten maakten deel uit van de sectie Melanolepis
ifan MuELLER, gekenmerkt door de bij de vrouwelijke bloemen ont-
wikkelde schijf; deze Is bij Jtf. moluccanus alleen groot, urnvormig,
gekarteld, bij M, barbatus zeer klein, bij de overige onbeschreven of

onbekend. — Af, penangensis behoorde tot Mueller's" sectie CordC-
mo]^ door het afgekiiotte helmbindsel der meeldraden van de sectie

tu-mailotus slechts weinig verschillend



EüPHORBIACEAE. 289

Adisca floribunda BI. — Mappa floribunda Zoll. et Mor,

Ricinus Tanarius Loiir, non L, — Mallotus anioniifor-

mis Muall. Arg. (Java, Sumatra, Borneo, Celebes, Cochin-

china, Samoa Eilanden.)
albus MuelL Arg. — Rottlera alba Roxh. — RoUlera tetra-

cocca Roxh, — M. tetracocca Kurz. (Engelsch Indië,

Padang, Sumatra, Borneo.)
macrostachyus MuelL Arg, — Rottlera macrostachya Mig.

(Malakka, Banka, Java? Sumatra? Borneo.)

ricinoides MuelL Arg. — Rottlera ricinoldes Juss. — Adisca

Zippelii EL — Rottlera Zippelii Hassk, — Mappa Zippelii

Zoll et Mor. — Rottlera peltata Miq. (Java, Celebes,

Borneo, Philippijnen, China, Tenasserim.)

cochinchinensis Lour, — M. paniculatus MuelL Arg. —
Croton paniculatus Lour, — Echinits trisalciis Lour, —
Mappa cochinchinensis Spreng. — Treivia tricuspi-

data Willd. — Rottlera paniculata Juss. (Java, Sumatra,

Borneo, Ceram, Ambon, Singapore, Malakka, China.)

acuminatus MuelL Arg. — Rottlera acuniinata EmU. —
Adisca acumfnata BI. — Rottlera acutlfoUa Hassk, —
Mappa acutifolia ZolL et Mor, — Rottlera flavigatha Miq,

(Java, Banka, Sumatra, Malakka.)

Jongifolius MuelL Arg, — Rottlera longifolia Reich. et ZolL

(Sumatra.)
var. pubescens MuelL Arg, (Sumatra.)

subpeltatus MuelL Arg. — Adisca subpeltata BL — Rott-

lera subpeltata BaiU. — Rottlera rhyncJwphyUa Mig,-—

Mappa acuminatisswia Zipp,' (Java, Sumatra^ Malakka.)

Helferi Musll, Arg, (Tenasserim, Malakka.)

Lambertianus MuelL Arg. — Rottlera Lambertlana Schelt.

(Molukken.)
tiliaefolius MuelL Arg. — Croton tiliaefolius var, aromati'

cus Lam, — Rottlera tiliaefoliae BL — Rottlera acumi-

nata Juss. — Rottlera Blumei Decaisne (Java, Ambon,

Celebes, Timor, Molukken, N. Guinea, Banka, Ceylon,

China.)

columnaris Warb. (N. Guinea.)
, yr /c +^n\

rufidulus MuelL Arg. ^ Rottlera rufidula Scheff, {^^rnava.)

stipulosus MuelL Arg, — Claoxylon stipulosuni Beich. et

ZolL - Rottlera stipulosa Scheff, (Noesa Kambangan.)

leucocalyx MuelL Arg, (Philippijnen, Celebes.)

dispar MuelL Arg, -Rottlera dispar BL (Java, Noesa

Kambangan, Borneo.) . a^h^-PF

Moritzianus Mudl. Arg. - Rottlera MorUzmna Scheff.

Rottlera dispar Zoll. et Morr. (Java.) ^
(Ceylon. Java, Timor, N. Guinea, Philippynen-^

^ l Volgens HooKER is dit een mengsel van L^/^'^h'^/^^Xs'ï
de hiertoe behoorende exemplaren uit Java en T.mor zouden P

nieuw gedetermineerd moetea worden.
20
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stylaris Muell, Arg. — Rottlera stylaris Scheff. (Borneo.)

glaberrimus Muell, Arg, -- Rottlera glaherrinia Hassk. —
MaUotus Moritzianus var. laevigatus MuelL Arg, (Java.)

Zollingeri MuelL Arg. — Rottlera Zollïngeri Scheff. (Java.)

Miqueliana Scheff^ (Borneo.)
insignis Muell, Arg. (Singapore.)

sphaerocarpus MuelL Arg. — Roftlera sphaerocarpa Miq.

(Sumatra,)

Koi'thalsii Mttcll. Arg, - Bottlera Korthalsii Scheff. (Bor-

neo, Celebes.)

Cumingii MuelL Arg. (Philippijnen, Celebes.)
Blumeanus, MuelL Arg. — Rottlera opposilifoUa BL —

Rottlera Blunieana Scheff, — Plagianfhera oppositifoUa

Reich. et Zoll. (Java, Sumatra.)
borneonsis MuelL Arg. — Rottlera bomeensis Scheff. (Bor-

neo, Celebes.)

philippinensis Muell Arg. — Croton phiUppenses Lam. —
Rottlera timhorin Roxb. — Rottlera philippinensis Scheff

.

— Rottlera affinis Hassk. (Ceylon, Java^ Sumatra, Cele-

bes, Timor, Philippijnen.)

repandus MuelL Arg. — Rottlera repanda Scheff. -~ Croton

repandus Willd. — Rottlera viscida BL — Rottlera

scabrifolla ReicK et ZolL — Rottlera trinervia Zipp-

Adisca timoriana Span. (Engelsch Indië, Java," Celebes,

Philippijnen.)

var. scabrifoüus MuelL Arg. — M. scandens, — Rott-

lera scandens Span. (Timor.)
? ferrugineus MuelL Arg, — Rottlera ferrugiana Roxb,

(Maleische Archipel.)

Gr'iffithianus Hook, f. (Malakka.)
Wrayi King (Malakka.)
lancifolius Hook. /*. (Penang.)
puberulus Hook. f. (Malakka.)
bracteatus Hook. f. (Malakka.)
anisophyllus Hook. f. (Malakka, Borneo.)
Kingii Hook. f. (Malakka.)
leucodermis Hook.

f. (Malakka.)
? Caput Medusae Hook. f, (Malakka,)
fvernicosus Hook, f. (Singapore.)

SOORTEN WAARVAN DE SECTIE ONBEPAALD IS.

chrysanthus A'. Schum. (N. Guinea.)
Hellwigianus K. Schum. (N. Guinea.)

58. CoELODiscus Baill.

tnontanus MuelL Arg. (Penang.)

59. Cleidion RL

tricoccum BailL — Reidia èricocca Casar, (Tropisch Ame-
rika^ Java.)
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javanicum BI. — Lasiostyles salicifolia Presl. — Rotllera

urandra Dalz. (Engelsch Iiidië, Java.)

60. Macauanga Pet. Thou.

Sect. 1. Eu-Macaranga.

rhizinoides Mitell, Arg. — Zanthoxylon rhtzinoides BL
Mappa denticulata BL var, (Java.)

densiflora Warb, (N. Guiriea.)

Schleinitziana K, Schum. (N, Guinea.)

Sect. 2. Mappa.

pruinosa Mtiell, Arg, — Mappa pruinosa Miq, (Sumatra,

Bauka.)

hypoleuca MrieïL Arg^ — Mappa? hypoleuca Reich. et ZoIL

(Sumatra, Borneo, Malakka.)

cissifolia Muell. Arg. — Mappa cissifoUa ZolL (Sumatra.)

velutina Muell. Arg. — Mappa velutina Reich. et Zoll,

(Sumatra.)
Motleyana Muell Arg. ]— Mappa Mottleijana MiielL Arg.

(Borneo )

megalophylJa Muell- Arg. — M. rugosa Muell. Arg. —
Mappa megalopfnjlla Muell. Arg. — Mappa rugosa Muell,

Arg, (Malakka, Bonieo.)

Maingayi Hook. f, (Malakka.)

Hosei king (Malakka.)

gigantea Muell. Arg. — Mappa gigantea Zoll. — Mappa

macrophylla Kurz — Rotllera gigantea Reich. et Zoll.

(Sumatra, Celebes.)

Tanarius Muell. Arg. — Mappa Tanarius BL — Ricinus

Mappa Roxb. — Ricinus Tanarius L. — Mappa glabra

Juss, — Rotllera Tanaria Hassk. — Mappa mohcccana

Wight (Zuid-Azië: o. a. Engelsch Indië, Java, Ambon,

Timor, Celebes, Philippijnen.)

var. tomentosa MuelL Arg. — Mappa moluccana

Benth. — Mappa Tanarius var. tomentosa ZolL et Mor.

— Mappa tomentosa BL — Rotllera tomentosa Hassk.

(Java, Borneo, Philippijnen)

rufibarbis Warb. (N, Guiaea.)

punctata K. Schum. (N. Guinea.)

cuspidata Warb. (N. Guinea.)

clavata Warb. (N, Guinea.)

quadriglandulosa Warb, (N, Guinea.)

Diepenhorstii MuelL Arg. - Mappa Diepenhorstn Miq,

(Sumatra.)
pachyphylla MuelL Arg. (Sumatra.)

Curtisii Hook. f. (Fenang.)
• r^ n /q

Teysmanni MuelL Arg. — Mappa Teysmanm ZolL {^a-

matra.)
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denticulata Mtiell. Arg, — denticulata BL (Java.)

var. ZoUingeri Muell. Arg. — Mappa denticulata Reich.

et Zoll. (Java.)

gummiflua Muell, Arg. *). — Mappa gummlflua Mig. —
Mappa truncata MuelL Arg, — Mappa WaUichii BaiV.—
Mappa paniculata WalL (Engelsch Indië, Surnatra.)

perakensis Hook. f. (Malakka.)
Mappa MuelL Arg, — Acalypha Mappa Willd, — Biciniis

Mappa L. — Mappa moluccana Spreng. (Molukken,

Celebes.)

cordifolia MuelL Arg. — Adelia cordifolia Roxh (Molukken.)

amboinensis Muell. Arg. — Mappa amhoinensis MuelL Arg.

(Ambon.)
hexandra MuelL Arg. ~~ Rottlera hexandra Boxb. (Malei-

sche Archipel.)

sumatrana MuelL Arg. (Sumatra.)
trichocarpa MuelL Arg. — Mappa trickocarpa ZolL —
Macaranga borneensis MuelL Arg. — Mappa borneensis

MuelL Ar^f. — Mappa ZoUingeri Mig. (Sumatra, Ranka,

Cochinchina.)

stricta MuelL Arg. — Mappa stricta Beich. et Zoll

(Sumatra.)
cuneifolia Muell. At^g. — Mappa cuneifolia ZolL (Banka.)

javanica MuelL Arg. — Mappa javanica BL — Bottlera

javanica Hassk, (Malakka, Java.)
var. bancana MuelL A rg. — Mappa hancana Miq-

(Banka.)
celebica Koord. (Celebes.)
conifera MuelL Arg. —Mappa conifera ZolL (Sumatra.)

populifolia MuelL Arg. — Mappa populifolia MuelL Arg. —
Pachystemon popuUfolia Miq. (Sumatra, Borneo^ Ma-

lakka.)

subfakata MuelL Arg, — Bottlera subfalcata Beich, et

ZolL — Adisca subfalcata ZolL (Java? In 's Lands Plan-

tentuin te Buitenzorg gekweekt.)
myriantha MuelL Arg. (Ambon.)
Lowii King (Malakka.)

Sect. 3. Dimorphanthera.

hispida MuelL Arg. — Mappa hispida BL — Roltlera his-

pida Kurz (Ceram, Celebes.)
riparia EngL (N. Guinea.)

O Deze soort is door HooKEU met de voorgaande vereenigd, doch

daar die schrijver noch Blüme's Mappa denticulata van Java, noch

MiQUELs Mappa gummiflua van Sumatra heeft gezien en dus van

geen van beide soorton authentieke exemplaren tot zijn beschikking
neett gehad, zijn ze voorioopig gescheiden gehouden. HoOKER schrijft

bij vergissing gummiflora voor gummiflua.
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lüngestipulata MuelL Arg. — Bottlera longestipulata Kun
(Ceram.)

Sect. 4. Pachystemon.

cornuta M\iell ^rsf. (Maleische Archipel? in 's Lands Pian-

tentuin te Buitenzorg gekweekt.)
divergens Muell. Arg, (Borneo)
depressa MuelL Arg. — Pachystemon depressus MuelL Arg,

— (Borneo.)

var. mollis Muell. Arg. (Sirxiatra.)

triloba MuelL Arg. — Pachystemon trilohus BL — R^amis

trilobus Beinw. (Java, Sumatra, Borneo, Malakka.)

tenuifolia MuelL Arg, (Banka.) / '\
\

bancana MuelL Ai-g. — Pachystemon bancanus Miq. (B^n^^'d-)

Kingii Hook, f, (Malakka.)

Griffitliiana MuelL Arg. — Mappa triloba MuelL Arg,

(Malakka.)
Hullettii King. (Malakka.)

61. PTYcaoPYXiS Miq.

costatu Miq, (Malakka, Snmatra.)

62, BOTRYOVlJOKA Ilook, /,

Kingii Ilook. f, (Malakka.)

63, IIoMONOiA Lour.

javensis Muell. Avg. — Spathioslemon javense BI. (Ja^'a;)

riparia Lour. - AdeUa neriifolia Both. - B^cmmsalcx-

nus Hassk. - Spathiostemon salicinus Hassk. - ^pant-

ostemon javense Thw. non BI. - ^^«f"".''''Pp"''7,S„a
cinum Baill. (Zuid-Azië : Engelsch Indie, Cochinchina,

Java, Sumatra, Philippijnen.)

64. POLYDRAGMA Hook. ƒ.

mallotiformis Hook, f.
(Malakka.)

65. Ricinus L,

communis L. (In alle tropische gewesten gek.-eekt, waar-

schijnlijk uit Afnka afkomstig.)
j^^^.^, m BL

var. rugosus MuelL Arg. — «-
[,, d;;w>. CTava^

nijrl^. - n, rugosus MUL rn BL
fj^^^^^^^^

^
- var. speciosus MuelL ^^^- "^^^^-^^CVm. (Java,

H. digitatus Noronh. — IL speciobu^

Celebes.) -
^

var. Blumeanus MuelL Arg. (Java.;

var. inermis MuelL Arg, (Java.)
Hl

66. CiioNDRosTVLiS BocrL

bancana BoerL (Banka.)



294 EUPHORBIACEAE.

Subtribus 6. Cielonieae*

67. Gelonium Eoxb.

glomerulatum Hassk. — Gelonium ohtiisum Miq. — Surcrjada

glomerulata Baill, — Erythrocarptis glomerulatus BI.

(Malakka, Java, Sumatra, ïimor, Philippijnen.)

spicatum Hassk. — Erythrocarptts spicattis BI. (Java.)

bifarium Roxb, — Suregada bilocularis Boxb. (Peiiang.)

? oxyphyllnm Miq. (Snmatra.)
mulüflorum Muell Arg, — Suregada multiflora Baill (En-

^
gelsch Indië, Maleische Archipel.)

68. Baliospermim BL

axillare BL — B. montanum Muell. Arg. — B.polyandrum
Wight. — B. indienen Decaime. — B, Moritzianum
Baill. (Engelsch Indië. Java, Siam, Sumatra, Ambon.)

malayanum Hook. f. (Malakka.)

69. Chaetocarpus Thw,

castanocarpus Thw. — Adelia caslanicarpa Roxb. — R^Q'

naldia myrtioides Baill (Eng. Indië, Malakka, Penang.)

Subtribus 7. Plukenetieae.
70. Epiprinus Griff.

malayanus Griff. (Malakka.)

71. Plukenetia L.

corniculata Smith ') — Ptewcdccus glaberrimus Hassk.

Bedraiosttjlos corniculatus Hassk. — Sajorium cornicn-

latum Baill (Java, Engelsch Indië.)

73. Tragia L,

hirsuta Bl^) (Java.)

74, Cnesmone BI
javanica BI — Tragia hastata Rei7iw. (Eng. Indië, Malakka,

Java, Sumatra, Borneo.)

74. Megistostigma Hook.
f.

raalaccense Hook, ƒ.

75. Dalechampia L.

bidentata BI — Crolon acerrimum Reinw. (Java, Sumatra.)

') Behoort tot de sectie Hedracoötylus MuelL Arg.
Pterococcus Benth. et Hooker
^ Behoort tot de sectie Eu-Tragia Muell Arg.

sectie
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Subtribus 8. Hipponianeae,

7(j, PlMELEODENDRON HaSsk.
F

Griffithianus Hook. f.
— Stomatocalyx Grlffilhiamis MticlL

Arg. (Malakka.)

amboinicus Hassk, — Carumbium amboinicum Miq. (Am-

bon.) sp. (Borneo.)

77. HOMALANTHUS JuSS.

populifolius Grah, — Carumhhim popuïneum Reinw.

Omalanthus Leschenaultianiis Juss. — SfiKingia popul-

nea GeiseL (Java, Ceiebes. Philipp. Eilanden, Penang.)

giganteus Zoll — Omalanthus gigantrus Baill. — Carum-

b'mm giganteum Miq. (Java. Suiiiatra, Borneo, Celebes,

Ambon.)

78. Sapiüm P: Br.

Sect. i. Triadica.

sebifernm Roxh. — StilUngia sehifera Mich. — Stillingia

sinen&is Baill. — Carumbium sebifernm Kurz, —-
Crolon

sebiferm L. — Excoecaria sehifera MueU. Arg, (Uit China

in vele tropische gewesten ingevoerd).

discolor Muell. Arg. — Excoecaria discolor Muell. Arg. —
Stillingia discolor Champ. (Uit Ciiina, op Java ge-

kweekt.)

baccatum Boxb, — Excoecaria baccata Mudl, Arg.

iStiUingia baccata BailL — Stillingia panicidata Mig-

Carumbiuyn baccafum Kurz. (Engelsch Indie, Malakka,

Sunnatra.) •

%m n a

diversifolium. — Excoecaria diversifoha Muell. Arg.

Stillingia diversifolia Miq. (Sumatra.)

Sect. 2. Parasapium O.

virgatum Hook. f.
2) - Excoecaria virgata Miq. - Stillm-

gia virgata BailL (Java, Engelsch Indie.)

79. Excoecaria L.

bantainensis MuelL Arg, (Java.)

quadrangularis Muell, Arg, (Singapore Penang.)

bicolor Hassk. - Anlidesma hicolor
^«^,fv

(J^7,>
.

. ^ ^
AgallochaL. ^ Stillingia Agallocha BaüL ^Zuid-Azie .

o. a.

Java en Celebes, Australië.)

deze sectie bij Excoecaria,

Sapium.volgens HüOKERs tt. Of nrii, inuiu uy ^^^i p^«/7,
r> Volgens IloOKEu's Flora of Bril. Ind. SaP-^>'\''2'''"Ztsnat

doch bij bENTiUM in de Genera Plantarmn komt de soortsnaam

niet voor.
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? lanceolaria Muell, Arg. — Slillinyea ? lanceolarïa Miq-

(Sumatra, Poeloe Pisang.)
integrifniia i?oa:6. (Molukken.)

80, Seeashania Spreng,

Chamaelea Muell. Arg. — Cnemidostachys chaemaélea Spr.

— Cnemidostachys Jinearefolia Mig. — Stillingia chae-

maélea Baill. (Tropisch Afrika en A/ië : o. a, Banka.)

81. HuRA L.

crepitans /.. (Tropisch Amerika, in den Maleischen Archipel

soQis gekweekt, bijv. Java, Celebes, Sumbawa.)

82. ACONCEVEXBUM Miq,

trinerve Miq. (Sumbawa.)

83. ElaeogeN'e Miq.

sumatrana Mig, (Sumatra,)

84. Tetragyne Miq.

acuminata Miq. (Sumatra.)

Fam. cxxiii. ÜRTICACEAE.
Bentham et Hooker, Genera Plantarum III. p. 341. — Miquel,

Flora Indiae Batavae I. 2, p, 214 (Celtideae), p. 224 (Urticeae), p.

275 (Cannabiceae), p. 276 {Artocarpeae). — MiQuel. Sumatra p.

410 (Celtideae), p. 419 (Urticeae). p. 414 (Artocarpeae). — MiQLEL,
Annales Mus. Lurjd. Bat. L p. 203 (Urticeae). III. p. 210, 260

(Artocarpeae), IV. p. 301 (Urticjoe). — A. de Candolle in D. C.

Prodr. XVI. 1. p. 28 (Cannabineae). — Weddell in D. C. Prodr.

Xyi. 1. p. 32 (Urticaceae). ~ Planch. ia D. C. Prod. XVII. p- l^l

(Ulmaceae). — Bureau in D. C. Prodr. XVII. p. 211 (Moraceae).—
Bureau in D. C. Prodr. XVII. p. 280 (Artocarpaceae-). — BailL-

Hxst. Plant. III. 1871 p. 496, VI. 1877 p. 137 [Ulmaceae). — Boeb-
lage lu Midden-Sumatra, IV. 2. p. 32 -— Hooker FIL. Flora of

British India V. p. 477. — Ring, Annals Bofan. Gard. Calcutta. I.

— Engler und Prantl., Nalï<rl. P(lanzenfamtlien III. 1. 98 {Urti-

ceae), 111. i. 66 (Moraceae), III. 1. 59 (Ulmaceae). .— WarbcbG in

LNGL. Bot. Jahrb p 287 (Ulmaceae), p. 288 i^Urticeae), p. 29*
(Moraceae). — Koorders, Verslaq reis Minahassa p. 592, 644.
öOERLAGE in Icon. Bogor. I. 24—25.

Bloemen eenalachtig, zelden gemengdslachtig, meestal

regelmatig. Bloemdek enkelvoudig, kelkachtig, meestal
klem, met in den knop dakpanawijze dekkende of kleps-
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4

wijze aaneensluitende lobben of segmenten of in de vrou-

welijke bloem vaak min of meer gesloten met eene

eindelingsche opening of dicht met den eierstok vergroeid

of ontbrekend. Hypogynisclie schgf onduidelijk of ontbre-

kend. Mannelijke bloem : Meeldraden evenveel als bloein-

deklobben en tegenover deze, soms aan de basis hiermede

vergroeid, zelden minder of meer dan deze; helmdraden

onderling vry, zelden aan de basis vergroeid ; helmknoppen

eivormig of langwerpig, aan de basis vastgehecht of meestal

nabij de basis ruggelings bevestigd; helmhokjea 2, vrij,

langwerpig of gekromd, evenwijdig of licht uiteenwijkend

met eene naar buiten, zijdelings of naar binnen gerichte

langsspleet openbarstend. Rudimentaire eierstok ontbre-

kend of meer of minder ontwikkeld. Vroimelijke bloem:

Staminodiën zeldzaam. Eierstok bovenstandig of zeldzaam

min of meer onderstandig, éénhokkig, uit één vrucht-

blad bestaande ; één eitje, zelden door een tweede, weldra

mislukkend eitje vergezeld, nu eens aan de basis of nabij

de basis bevestigd en dan opgericht of opstijgend, ortho-

troop, of kort amphitroop, dan weder aan den top of

nabij den top bevestigd en hangend, anatroop of kort

amphitroop, doch steeds met een naar boven gericht

poortje; stijl in den aanvang eindelingsch, doch meestal

door den ongelijken groei van het vruchtblad weldra

excentrisch of zijdelingsch, onverdeeld, tweespletig of

tweedeelig; stempel bij den onverdeelden stijl eindehngscli

of schuin of zijdelings omlaag loopend, bij den verdeel-

den stijl den binnenkant der beide takken bekleedend.

Vrucht niet openspringend, éénzadig, meestal klein, nu

eens een droog, vleezig of sappig dopvruchtje, dat vrij

of binnen het bloemdek besloten of er mede vergroeid

is, dan weder een vrije steenvrucht, soms meerdere

vruchten in een vleezigen gemeen ^chappelij ken bloembo-

dem min of meer weggedoken of dezen bedekkend, met

dezen tot een schijnvrucht verbonden. Zaad opgericht,

hangend of zijdelings bevestigd, min of iiif ^n vorm

met den vruchtwand overeenkomend; zaadhuid vliezig

of zelden korstachtig ; kiemwit ontbrekend of dun, de

kiem omsluitend, zelden overvloedig, vleezig, eenzydig

of tusschen de plooien van de kiem naar biunen gedron-
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gen
; kiem nu eens recht of gekromd, met gelijke, vlee-

zige zaadlobben en een kort, naar boven gericht kieni-

worteltje, dan weder min of meer gekromd met ongelijke

naar
gericht of min of meer naar boven gekromd, opliggend

kiemworteltje.

Boomen, heesters of kruiden. Bladeren afwisselend of

zelden tegenovergesteld, gaafrandig, getand of gelobd of

handdeelig, niet gevind en hoogst zelden vinspletig.

Steunblaadjes nu eens duidelijk zijdelingsch, dan weder
tot één binnen de bladstelen gelegen vergroeid, den
eindknop vaak insluitend, weldra afvallend en een ring-

vormig litteeken achterlatend, zeer zelden tegenover de

bladeren en tot één tusschen de bladeren gelegen ver-

groeid.
^
Bloeiwijze okselstandig of uit de oude knoopen,

nooit eindelingsch, hoofdvertakkingen onbepaald, eind-

vertakkingen uit bijschermen bestaande, die evenwel
soms slechts door eene bloem zijn vertegenwoordigd.
Bijschermen, zoo zij meerbloemig zijn, tot bloemkluwens
of hoofdjes opeengedrongen of los in tweeën of drieën

vertakt, aan een okselstandigen bloemsteel alleenstaand
of zittend of gestoeld, verspreid langs eene enkelvoudige
of vertakte spil en tot een dichte of afgebroken aar of

een tros of pluimen verbonden ; waar de bloemen op een

vleezigen gemeenschappelijken bloembodem dicht opeen-

gedrongen zijn, zijn de bijschermen niet te onderscheiden,
bchutbladen meestal klein of ontbrekend, soms 2—4
dakpanswijze opeengedrongen aan de basis van een bloem-
kluwen of hoofdje. Schutblaadjes onder elke bloem meestal
zeer klein of ontbrekend, in enkele gevallen grooter en
zelfs de bloemen bedekkend.

Aantal soorten omstreeks 1500, meerendeels in de tropische
gewesten voorkomend en aan beide halfronden eigen, in de buiten
de keerkrmgen gelegen gewesten in geringer aantal.

OVERZICHT DER TRIBUS.

1. Eitje hangend.

Tribus I. Celtideae •). Bloemen eenslachtig of soms tweeslach-

') Vóór deze tribus behoort in het stelsel nog die der Ulmeae, die

m ons gebied vertegenwoordigd is. Deze is gekenmerkt door
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tig, in de bladoksels alleenstaand of tot bijschermen verbonden.

Helmknoppen van den aanvang af opgericht. Steenvrucht. Kiem

gekromd; zaadlobben op verschillende wijzen gevouwen of ineenge-

rold. Geen melksap.

Tribus II. Cannabineae. Bloemen tweehuizig, de mannelijke

in pluimen, de vrouwelijke zittend. Ilelmknoppen van den aanvang

af opgericht. Dopvruchtje klein Geen melksap.

Tribus III. Sloreae Bloemen één- of tweehuizig. Hehnknoppen

in den knop omgekeerd ; helmdraden omgebogen. Meestal melksap.

Tribus IV. Artoearpeae. Bloemen één- of tweehuizig, de

mannelijke of die van beide seksen in groot aantal in of op een

vleezigen bloembodem, zeer zelden in trossen. Elelmknoppen van den

aanvang af opgericht. Meestal melksap.

2. Eitje opgericht, orthotroop.

Tribus V. Conocephaleae- Bloemen eenslachtig. Helmknop-

pen 4—5, van den beginne af aan. opgericht. Boomen of heesters.

Meestal melksap.

Tribus VI. Urticeae *). Bloemen één- of tweehuizig hoogst

zelden vermengd met eenige tweeslachtige. Helmknoppen 1—5, in

den knop omgekeerd; helmdraden omgebogen. Kiem lecht. Geen

melksap.

De omgrenzing en verdeeling der familie, zooals wij ze hier geven,

is ontleend aan Bentham en HooKER. Bij de meeste andere schrij-

vers wordt de groep in twee of meer families gesplitst. De tribus

der Urticeae wordt door alle anderen als een afzonderlijke famiUe

opgevat. De tribus der Ulmeae en CeUideae, die in Lndlicher s

Genera Plantarum, welke hierbij in Miquet/s Flora gevoegd was

afzonderlijke families vormden, waren in De CANDOLfEs Prodomus

vereenigd tot ééne familie, de Ulmaceae ; diezelfde familie vmdt men

in Engler und Pranti.'s Natürliche Pflanzenfam., evenzoo in Bail-

LON-s Histoire des Plantes, doch daar zijn behalve de Urticeae ook

meerendeels tweeslachtige bloemen, die aan bladlooze tak^^\
^^^^^^^

ontwikkeling der bladen te voorschijn treden door van den aanhang

af opgerichte heimknoppen, een gevleugelde ^^
g^f,^^^^^"^^ ^

vruchtachtige vrucht en eene rechte kiem, met platte of in de lengte

gevouwen zaadlobben.
. ^ ,. j TkAiunnnoaP

1) Achter deze tribus volgt in het stelsel d^ der TheIygon«\«;

die niet in ons gebied is vertegenvvoord.gd.
^^''J\f'^'l7^^e

door eenslachtige bloemen, talrijke van den f"7"^ f^,;Pg""^e-
hehnknoppen en een rechie kiem. De tribus bevat/lecM^^

^
slacht, Thelygonutn L., met twee soorten, beide

'<'-"'^«j';*|f,P4^„"S

waarvan de een in Centraal Azic. de andere aan de
^^^f^J^^

Middellandsche Zee en de Canarische eilanden ^'""'l^"""*-J"
'^h, ïn

und Prantl's Nalürliche Ppanzenfnmihen draagt
''f f^f ' '^^

naam van Cynocrambe Gaertn. en wordt het als het tjpe eener

afzonderlijke familie, de Cynocrambaceae, opgevat.
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al de andere tribus er in opgenomen. De tribus der Cannabineaey
der Moreae en der Artocm^peae^ de laatste met de Conocephaleae
vereenigd, vormden afzonderlijke families bij de auteurs in De Can-
dolle's Prodromns. In Miquet/s Flora waren behalve de Conoce-
phaleae ook de Moreae in de Artocarpeae opgenomen. Engler ver-

eenigde met deze groep ook nog de Cannahineae en noemrle de dus
gevormde familie Moraceae.

OVERZICHT DER GESLACHTEN.

Tribus I.^ Celtideae. Boomen, zelden heesters, zonder melksap.
Bloemen één- of gemengdslachtig. Helmknoppen in den knop opge-
richt. Stij! (bij de geslachten van Nederlandsch Indië) ceiitraaF,

2-spletig. Eitjes hangend, anatroop. Steenvrucht.

f Steunblaarijes zijdeliyigschj t)rij,

i. Celtis. Bladeren aan de basis 3-nervig. Vruchtbare bloem
vaak tweeslachtig. Bloemdek bij de mannelijke bloem in den

knop dakpanswijze dekkend. Zaadlobben zeer breed.

2. Trema. Bladeren aan de basis 3-nervig. Vruchtbare bloem
vaak tweeslachtig. Bloemdek bij de mannelijke bloem in den knop

naar binnen gevouwen klepswijs aaneensluitend. Zaadlobben smal,

ineengerold,

J- f Steunblaadjes binnen den bladsteel vergroeid of

dicht ineengerold.

3. Parasponia. Bladeren aan de basis 3-nervig. Vruchtbare
bloem vaak tweeslachtig. Bloemdek bij de mannelijke bloem in

den knop dakpanswijze dekkend. Zaadlobbe.i smal, ineengerold.

4. GiRONNiERA. Bladeren van de basis af vinnervig. Alle bloe-

men eenslachtig. Bloemdek bij de mannelijke bloem in den knop

dakpanswijze dekkend. Zaadlobben smal, ineengerold.

Tribus IL Cannabineae. Kruiden, zonder melksap. Bloemen
tweehuizig. Helmknoppen in den knop opgericht. Stijl centraal,

^-spletig. Eitje hangend, anatroop, Dopvruchtje.

5. Cannaris. Opgericlite plant, met afwisselende of aan de

basis tegenoverstaande handvormig gedeelde bladeren.

Tribus IIL Moreae. Boomen of heesters, zelden kruiden, vaak
met melksap. Bloemen eenslachtig. Meeldraden in den knop neer-

gebogen, met omgeslagen bij den bloei elastisch opgerichte helmknop-
pen, btijl meestal excentrisch, onverdeeld of 2-spletig. Eitje hangend
anatroop of amphitroop.

1

Subtnbus 1. Fatoneae. Mannelijke bloemen in losse, okselstandige
oij.chermen; vrouwelijke nu eens alleenstaand, dan weder in genng
dantal in de mannelijke trossen , stijl al of niet verdeeld.

6. PsEUDOSTREBLus. Bijschermen meestal enkel mannelijk'
vrouwelijke bloemen alleenstaand. Bloemdeksegmenten der vrou-
welijke bloem in den knop dicht dakpanswijze dekkend, den
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eierstok nauw omgevend; stijl 2-spIetig. Zaadlobben breed,
ineengedraaid en gevouwen, Boomen met gaafrandige, van af de
basis vinnervige bladeren.

7. Bleekrodia. Bijscherinen meestal tweeslachtig. Bloemdek
bij de vrouwelijke bloem buisvormig, 4-tandig, den eierstok
insluitend. Stijl 2-spletig. Zaadlobben vleezig, de eene dik, de
andere klein, schubvormig. Boomen met gaafrandige, van af de
basis vinnervige bladeren,

8. Fatona. Cijschermen dicht, tweeslachtig, Bloemdek bij de
vrouwelijke bloem bestaande liit 5, in (len knop klepswijze aan-
eensluitende segmenten. Stijl onverdeeld of met een korten zijtak.

Zaadlobben breed, gelijk. Kruid met gezaagde, aan de basis min
of meer 3-nervige bladeren.

Subtribus 2. Strebleae. Mannelijke bloemen in hoofdjes, aren of
trossen, vrouwelijke alleenstaand of ten getale van 2—4 aan de spil

eener tros. Stijl 2-spIetig.

9. TAXOTROPnis. Mannelijke bloemen in trossen; schutbladen
zeer klein, Hloemdeksegmenten bij de vrouwelijke bloem kort.

Gedoomde heesters.

10. PiiYLLOCHLAMYS. Mannelijke bloemen in hoofdjes; schut-

bladen talrijk, groot. Bloemdeksegmenten bij de vrouwelijke bloem
bladachtig. Gedoomde heesters,

^i, Stheblus, Mannelijke bloemen in hoofdjes; schutbladen 2.

Bloemdeksegmenten dakpanswijze dekkend, den eierstok omslui-

tend. Ongedoornde boomen of heesters.

Subtribus 3. Broussonetieae- Mannelijke bloemen in dichte aren;

vrouwelijke in kleine kogelvormige hoofdjes. Stijl onverdeeld. Onge-
doornde boomen of heesters (bij de geslachten van Nederlandsch

ïndië).

12. Malaisia. Heesters met nagenjeg gaafrandige, van af de

basis vinnervige bladeren. Vrucht binnen het eenigszins vleezig

geworden bloemdek besloten. Zaadlobben ongelijk, een zeer dik

de andere, zeer kleine, omsluitend,

13. Broussonktia. Boomen met aan de basis 3-nervige, gaaf-

randige of 3—5-lobbige, gezaagde bladeren. Vrucht gesteeld, boven

het bloemdek uitstekend. Zaadlobben gelijk.

Subtribus 4. Eu-Moreae. Bloemen van beide geslachten in aren;

stijl 2-deelig. Ongedoornde boomen of heesters.

f V7-ouwelijk bloemdek na den bloei de vrucht niet

omsluitend,

14. Paratrophis.' Bloemen in korte of lange, losse aren.

Vrouwelijk bloemdek zeer klein, blijvend onder de daarboven

uitstekende vrucht. Zaadtobben zeer breed, ineengevouwen en

gedraaid. Bladeren gekarteld of nagenoeg gaaf, vinnervig.

15. PsEtTDOMORUS. .Mannelijke bloemen in korte of lange katjes,
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vrouwelijke in korte, dichte aren. Vrouwelijk bloemdek klein,

blijvend onder de daarboven uitstekende vrucht. Zaadlobbeii
vleezig, ongelijk, de grootste de kleinste omsluitend. Bladeren
gaafrandig of getand^ van af de basis vinnervig.

f -f Vrouwelijk bloemdek na den bloei vergroot^ de

vrucht omsluitend,

46. MoRcs. Bloemen in lange of korte gedrongen aren. Blade-

ren getand, aan de basis 3-nervig, al of niet gelobd. Bloemdek-
biaden der vrouwelijke bloem vrij, na den bloei sappig.

17. PSEUDOTROPHis. Vrouwelijke bloemen in losse aren. Bla-

deren soms doornig getand, van af de basis vinnervig. Bloem-

dekbladen der vrouwelijke bloem aan de basis kort vereenigd.

Subtribus 5. Dorstenieae. Mannelijke bloemen dicht opeengedron-
gen op een lijnvormigen, platten of tolvormigen, gemeenschappelijken
bloembodem, waarop een of meer, soms talrijke vrouwelijke bloemen
staan. Stijl 2-spletig. Ongedoornde boomen (bij het geslacht van

Nederlandsch Indië).

18. Sloetia. Hooge boomen met een zeer hard hout en groote

gaafrandige, van af de basis vinnervige bladeren. Gemeenschap-
pelijke bloembodem lijnvormig, aan de eene zijde naakt, alleen

met mannelijke bloemen of aan de basis met eenige vrouwelijke.

Tribus lY. Artocarpeare. Boomen of heesters, gewoonlijk met
een melksap. Bloemen alle eenslachtig, of in groot aantal ingeplant

op de binnenoppervlakte van een hollen, vleezigen, gemeenschappe-
lijken bloembodem (vijg) of in hoofdjes op de buitenoppervlakte van

een niet hollen, gemeenschappelijken bloembodem, of de vrouwehjke
in trossen of alleen te midden van een omwindsel van talrijke

schutbladen. Helmknoppen in den knop opgericht. Stijl meestal

excentrisch; eitje hangend, anatroop of kort amphitroop.

Subtribus i. FIceae. Talrijke bloemen, alle van hetzelfde geslacht

of onderling of met onzijdige bloemen gemengd, op de binnenopper-
vlakte van een hollen, vleezigen, gemeenschappelijken bloembodem

19. Ficus. Vijgen al of niet met schubvormige schutbladen

aan de basis of aan den top, of aan beide, doch overigens glad.

Vrouwelijk bloemdek uit 3—5 vrije of meer of minder hoog

vergroeide segmenten bestaande. (Overal tusschen de keerkringen

verspreid.)

20. Dammaropsis. Vijgen geheel en al met schubvormige schut-

bladen bedekt. Vrouwelijk bloemdek fleschvormig, gaafrandig.

(Alleen m Duitsch Nieuw-Gulnea.)

Subtribus 2. Olmedieae. Bloemen in groot aantal op de buiten-

oppervlakte van een door een omwindsel van talrijke dakpaqswyze
aekkende schutbladen omgeven gemeenschappelijken bloembodem oi

tJe vrouwelijke binnen een dergelijk omwindsel alleenstaand.
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VrowveJij'ke bloemen in het omioindsel alleenstaand,

'21. Antiaris. Mannelijke bloemen op een schijfvormigen ge-

meeuschappelijken bloembodem; bloeindeksegmenten en meeldra-
den 4j zelden 3. Eierstok en vrucht met den bloembodem ver-

groeid, zonder bloemdek.

* * Vrouivelijfie hoofdjes veelhïoemig,

22. Antiaropsis. Mannelijke en vrouwelijke hoofdjes met een

platten bloembodem. Mannelijke bloemen met een 4-deelig bloem-

dek, vrouwelijke zonder bloemdek, doch door schubben omgeven,
die zich na den bloei niet vergrooten.

23. Castilloa. Mannelijke en vrouwelijke hoofdjes met een

platten of hollen gemeenschappelijken bloembodem. Mannelijke

bloemen zonder bloemdek; meeldraden met schutbladen vermengd

op den gemeenschappelijken bloembodem. Vrouwelijke bloemen

met een 4-lobbig bloemdek, den eierstok insluitend, later ver-

groot en de vrucht omsluitend.

Snbtribus 3. Artocarpeae. Bloemen in groot aantal op de buiten-

oppervlakte van een naakte of aan de basis door 3—4 schutbladen

omgeven, niet door een omvvindsel omsloten gemeenschappelijken

bloembodem of de vrouwelijke in trossen.

A. Mannelijke bloemen in cilindrhche op katjes gelijkende

areh^ vrouivehjke in trossen.

24. Balanostreblls. Bloemen in beide geslachten met een

bloemdek, de mannelijke met 4 meeldraden, de vrouwelijke met

half onderstandigen eierstok.

B. Bloemen in beide geslachten in cilindrische of ei- of

kogelvormUje aren of hoofdjes,

a. Bloemen in heide geslachten met een bloemdek.
w

25. CuDRANiA. Vrouwelijke bloemen in vruchttoestand vrij,

niet vergroeid. Hoofdjes bij beide geslachten kogelvormig, klein.

Mannelijke bloomen met 4 meeldraden.

26. ArtocarpüS. Vrouwelijke bloemen in vruchttoestand ge-

heel of gedeeltelijk vergroeid. Hoofdjes zeer verschillend, soms

zeer groot, bii beide geslachten gelijk of ongelijk, kegelvormig,

ei- of knotsvormig of langwerpig. Mannelijke bloemen met 1

meeldraad.

b. Bloemen in het mannelijke of in beide geslachten

zonder bloemdek,

27 ParartocarpüS. Vrou^velijke bloemen met een Woen;.dek.

Hoofdjes bij beide geslachten klein, m«V,^^hildvormige schu -

blaadjes tusschen de bloemen. Mannelijke bloemnn uit eén meel-

draad bestaande. Boom tweehuizig.

28. GïMNARTOCARPUS. Vrouwelijke bloemen
^^^f^'^^^^^^Xnü

dek. Hoofdjes bij beide geslachten groot, met knotsvormige schut
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blaadjes tasschen de bloemen. Mannelijke bloemen uit twee
meeldraden bestaande. Boom eenhuizig; sommige 'hoofdjes twee-
slachtig.

Tribus V. Conocephaleae- Heesters, vaak klimmend, gewoon-
lijk met een melksap. Bloemen in eenslachtige hoofdjes. Meeldraden
in den knop opgericht. Stijl onverdeeld of 2-spletig. Eitje orthotroop,

opgericht.

29. CoNOCEPHALUS. Mannelijke en vrouwelijke hoofdjes in bij-

schermen of de vrouwelijke alleenstaand. Meeldraden 4, vrij.

Stijl kort.
r _

30. Prainea. Mannelijke en vrouwelijke hoofdjes alleenstaand.

Eén meeldraad. Stijl 2-deelig.

31. HuLLETTiA. Mannelijke en vrouwelijke hoofdjes alleenstaand.

Twee meeldraden, vergroeid. Stijl enkelvoudig.

Tribus VI. IJrticeae. Boomen, heesters of meestal kruiden, met
een waterachtig vocht. Bloemen eenslachtig. Meeldraden 1—^ i»

den knop neergebogen, met omgekeerde helmknoppen Stijl onver-

deeld of ontbrekend. Eitje opgericht, orthotroop.

Subtribus 1. Urereae. Kruiden of heesters, zelden boomen, met
brandende haren. Bloemen 2—5-tallig, in bijschermen.

32. Urtica. Bladeren tegenovergesteld. Dopvruchtjes recht.

Stempel penseelvormig.

33. Fr.EURYA. Bladeren afwisselend. Stennblaadjes vergroeid.

Dopvruchtje schuin. Stempel ei- of lijnvormig.

34. Laportea. Bladeren afwisselend. Steunblaadjes vrij of

vergroeid. Dopvruchtje schuin. Stempel draadvormig. Vrouwelijke
bloem met 4 kelkbladen.

35. Gïrardinia. Bladeren afwisselend. Steunblaadjes vergroeid,

meestal groot, bladachtig. Dopvruchtje breed, samengedrukt.
Stempel priemvormig. Vrouwelijk bloemdek buisvormig, 2—3-
tandig.

Subtribus 2. Procrideae. Kruiden, zelden heesters, zonder bran-

dende haren. Bloemen in bijschermen of op een vleezigen uit de

verkorte meer of minder vergroeide assen der bijschermen samen-
gestelden gemeenschappelijken bloembodem. Vrouwelijk bloemdek
3^—5-deelig.

Bladeren al of niet ongelijkzijdig, tegenover-

gesteld^ gelijk.

36. PiLEA. Bloemdek der vrouwelijke bloem 3-deelig; segmenten
ongelijk, na den bloei het dopvruchtje al of niet omsluitend.

Stempel kort penseelvormig. Bloemen in op hoofdjes gelijkende

of losvertakte bijschermen.

37. AcHUDENiA. Bloemdek der vrouwelijke bloem 5-deelig;

segmenten gelijk, na den bloei los, het dopvruchtje omsluitend.
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Stempel zittend, lang en zacht harig. Bloemen m losse, lang gesteelde
bijschermen.

38. Lecanthüs. Bloemdek 3-(ieeIig; segmenten ongelijk, na
den bloei los, het dopvruchtje niet omsluitend. Stempel penseel-
vormig. Bloemen dicht opeengedrongen op een schijfvormigen
gemeenschappelijken bloembodem.

* * Bladeren meental ongelrjhzijdig^ aftvhselend of
tegenovergesteld en in het laatste geval een der
heide bladeren van elk paar zeer klein^ na den
bloei al of niet vergroot.

30. Elatostkma. Planten niet epiphytisch. Stengel niet rolrond,
maar gevoord. Bladeren meestal 3—5-nervig, duidelijk geaderd.
Mannelijke zoowel aïs vrouwelijke bloemen in gesteelde of zittende
hoofdjes met schijfvormigen gemeenschappelijken bloembodem,
niet of zonder omwindsel,

40. Pellionia. Planten niet epiphytisch. Stengel niet rolrond,

maar gevoord. Bladeren meestal 3—5-nervig, duidelijk geaderd.

Mannelijke bloemen in langgesteelde bijschermen zonder om-
windsel, vrouwelijke in okselstandige, zittende bloemkhnvens of

losse bundel vormige, kortgesteelde bijschermen.

41. Procris. Planten epiphytisch. Stengel rolrond. Bladeren
vinnervig, niet duidelijk geaderd. Mannelijke bloemen in losse,

gesteelde bijschermen of bundels, vrouwelijke in kegelvormige
hoofdjes met schijfvormigen, gemeenschappelijken bloembodem
zonder omwindsel.

Snbtribu.s 3. Boehmerieae- Heesters of boomen, zelden kruiden,
«ïet niet brandende haren. Bloemen zonder omwindsel in aren, biin-

^f'ls, trossen of pluimen. Bloemdek der mannelijke bloemen 2—5-
deelig^ dat der vrouwelijke buisvormig of ontbrekend.

* Vruchtdragend bloemdek vliezig of droog ^ het vrije

dopvruchtje omsluitend

42. BOEHMERJA. Heesters of halfheestei-s. Bladeren afwisselend

of tegenovergesteld. Bloemkkiwens in de bladoksels zittend of in

eindelingsche aren. Mannelijke bloem 4-deelig. Stempel draad-

vormig, blijvend.

43. PoüZOLSiA. Kruiden. Bladeren afwisselend, zeer zelden

tegenovergesteld. Bloemkhnvens in eindelingsche, soms aan de

basis bebladerde aren. Mannelijke bloem 4-deelig. Stempel

draadvormig, afvallend.

44. DiSTOMON. Kruiden. Stempel lijnvormig. Bladeren afwisse-

lend, Bloemkluwens in eindeline^sche aren. Mannelijke bloem

2-deelig. Stempel lijnvormig.

** Vruchtdragend bloemdek, min of meer vleezig,

het vrije of nagenoeg vrije dopvruchtje omsluitend.

45. Cypholophus. Boomen of heesters; bladeren tegenoverge-

21

c
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steld. Bloemkluwens dicht, kegelvormig, in de bladoksels of aan

de ontbladerde knoopen. Vruchtdragend bloemdek met getande,

samengetrokken monding. Stempel lijnvormig, teruggekromd.
blijvend.

46. Sarcocpilamys. Heester met afwisselende, rimpelige, van onde-

ren sneeuwwitte, smalle bladeren. Bloemkluwens dicht, kegel-

vormig, in gering aantal aan vertakte bloemstengels. Vrucht-

dragend bloemdek schuin, bultig, met samengetrokken, getande

monding. Stempel klein, penseelvormig,

47. PoiKiLOSPERMLM. Hecster met afwisselende, gaafrandige

bladeren. Bloemen in vorkswijze vertakte bijschermen. Vrouwe-
lijk bloemdek klein, met nauwe monding, vruchtdragend vleezig

en boven het dopvruchtje uitstekend.

48. PiPTur;us. Heesters of boomen met afwisselende bladeren.

Bloemkluwens zittend in de oksels der bladeren of langs de spil

van een aar of de takken eener pluim. Vruchtdragend bloemdek

met kleine monding, min of meer met het ingesloten dopvruchtje

vergroeid.

Vrouwelijk bloemdek met den eierstok dicht veV'

groeid.

49. ViLLKBRTNEA. Heesters of boomen, met afwisselende bla-

deren. Op hoofdjes gelijkende bloemkluwens, in de bladoksels

zittend of tot losse bijschermen vereenigd. Vruchtdragend bloem-

dek aan de basis vleezig. Stempel zittend, kort, rondom gewim-

perd-penseelvoi mig.

50. Debregeasia. Heesters met afwisselende bladeren. Bloem-

kluwens in de bladoksels zittend of tot bijschermen vereenigd.

Vruchtdragend bloemdek sappig. Stempel penseelvormig.

* * *

* * * * Vrouwelijk bloemdek klein of ontbrekend,

51. Lkucosyke. Heesters of kleine boomen, met afwisselende

bladeren. Bloemkluwens kogelvormig, in de bladoksels alleenstaand

of in kurte trossen, niet in bijschermen. Vruchtdragend bloem-

dek zeer klein. Stempel penseelvormig.

52. Maoutia. Heesters, met afwisselende bladeren. Bloem-

kluwens klein, in pluimen. Vrouwelijk bloemdek klein of ont-

brekend. Stempel penseelvormig.

Subtribus 4. Parietarieae. Kruiden, halfheesters of zelden heesters.

met met brandende haren. Bladeren gaafrandig. Bloemen ten getale

van 1—3 besloten in een omwindsel uit 2—6 vergroeide of vrije

schutbladen bestaande,

53. Parietaria. Meestul wijdvertakte kruiden. Bloemen ten

getale van 3—8, mannelijke en vrouwelijke bijeen, soms ook met

tweeslachtige vermengd, in okselstandige bijschermen besloten

binnen een uit vrije schutbladen bestaand omwindsel.
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1. OBLTIS L.

Bloemen gemengdslachtig, deels tweeslachtig of zelden

vrouwelijk, deels mannelijk. Bloemdek diep 5-, zelden

4-deelig, met in den knop dakpanswijze dekkende seg-

menten. Meeldraden 5, zelden 4, met opgerichte of weinig

gekromde, ten slotte boven de bloem uitstekende helm-

draden en eivormige helmknoppen. Bloembodem meestal

dicht behaard, nagenoeg niet tot een schijf uitgespreid,

bg de mannelijke bloem met of zonder rudimentairen

eierstok, bij de vrouwelijke bloem met een zittenden

stamper, die een centralen stijl draagt, welke zich in

twee met stempelkliertjes bezette, tweespletige of onver-

deelde vedervormige takken verdeelt; eitje anatroop,

hangend van den top der eierstokholte. Sappige, eivor-

mige, soms dubbelgekielde steenvrucht, met eene been-

harde, soms rimpelige kern. Zaad van den vorm der

kern; zaadhuid vliezig; kiemwit weinig of ontbrekend;

kiem gekromd; zaadlobben zeer breed, tegen elkander

aangedrukt, plat of dubbelgevouwen ; kiemworteltje naar

boven gekromd en op de zaadlobben liggend of deze

omvattend.

Ongewapende of gedoomde boomen of heesters. Blade-

ren afwisselend, eenjarig of overblijvend, gaafrandig,

vinnervig of 5-nervig (zelden 4—5-nervig), aan de basis

vaak 'schuin ; steunblaadjes zijdelingsch, vrij. Bloemen in

gelijk met de bladeren verschijnende okselstan dige of aan

de basis der jonge knoppen staande bloeiwijzen, waaraan

eenige uit mannelijke, andere uit tweeslachtige, losse of

bundelvormige bijschermen bestaan ; in de hoogste blad-

oksels staan nog afzonderlijk, of eenige weinige bijeen,

vruchtbare bloemen.

Aantal soorten omstreeks 50, in de gematigde en tropische

gewesten wijd verspreid. De Indische soorten zijn alle ongedoornfl

en kunnen verdeeld worden in 3 secties : 1. Eu-Celtl8. Bladeren

afvallend, gezaagd of zelden gaafrandig. Mannelijke of tweeslacn-

tige bijschermen bundelvormig. Vruchtbare bloemen in de hoogste

bladoksels alleenstaand, langgesteeld. Stijltakken lijnvormig onver-

deeld. 2. Sponioceltis. Evenals Eu-Celtis, maar de mannelijke mj-

schermen los en de vruchtbare bloemen meerdere bijeen, evenzeer

in bijschermen. 3. Solenostigma. Bladeren meestal o^:^'*>}y^«"f'

lederachtig, gaafrandig. Mannelijke en tweeslachtige bijschermen
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los en veelbloemig, doch de vruchtbare soms alleenstaand. Stijl

takken meestal aan den top verbreed en eens of tweemaal twee-

spletig.

4

2. TREMA Lour.

Bloem eenhuizig of min of meer tweehuizig of gemengd-
slachtig. Mannelijke bloem : Kelkbladen 4—5 , naar

binnen gevouwen klepswijze aaneensluitend of min of

meer dakpanswijze dekkend in den knop. Meeldraden 5

of zelden 4; helmdraden in den knop opgericht ; bloembo-
dem behaard ; rudimentaire eierstok klein of niet aanwezig.

Vromvelijke bloem : Kelkbladen nagenoeg plat, in deo

knop licht dakpanswijze dekkend. Eierstok zittend, stijl

centraal, diep gespleten, met uitgespreide soms aan de

basis met den eierstok vergroeide, van binnen met

stempelkliertjes bekleede, dikke, lijnvormige takken;
eitje onder den top van de eierstokholte bevestigd, han-

gend; bloembodem behaard. Tweeslachtige bloem: Kelk-

bidden hol; meeldraden als bij de mannelijke; stamper
als by de vrouwelijke. Steenvrucht klein, ei- of nagenoeg
kogelvormig, meestal op het blijvend bloemdek gezeten

en door de ineengerolde stijltakken gekroond ; buitenlaag

van den vruchtwand meestal sappig; kern hard. Zaad
van den vorm der kern; zaadhuid vliezig ; kiemwit vlee-

zig, meestal weinig ; kiem gekromd of bijna ineengerold

;

zaadlobben smal tegen elkander aangedrukt; kiemwor-
teltje opliggend, opstijgend.

Ongewapende boomen of hooge heesters. Bladeren

afwisselend, vaak tweerijig, kort gesteeld, gezaagd, vin-

nervig en aan de basis drienervig; steunblaadjes vrij,

zijdelingsch, meestal klein, spoedig afvallend. Bloemen
in nagenoeg zittende, okselstandige bijschermen, die

meestal eenslachtig, zelden tweeslachtig zijn.

Aantal soorten omstreeks 20, in de tropische en subtropische
gewesten der beide halfronden.

3. PARASPONIA Mig.

Bloemen geraengdslachtig, de vruchtbare tweeslachtig
of vrouwelijk. Mannelijke bloem : Bloemdek 5-deelig, met
breede, sterk dakpanswijze dekkende segmenten. Meel-
draden 5, met korte, opgerichte of aan den top licbt
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neergebogen segmenten; helmknoppen eivormig Rudi-

mentaire eierstok, soms groot, kuotsvormig, met platten

of uitgeholden top, soms ontbrekend. Bloembodem be-

haard. Vrouwelijke bloem: Bloemdek als bij de manne-

lijke. Eierstok zittend; stijl centraal, tot aan de basis

verdeeld, met lijnvormige, vrij dikke, met stempelklier-

tjes bedekte takken; eitje hangend onder den top van

de eierstokholte. Bloembodem behaard. Tiveeslachtige

bloem als de vrouwelijke, doch met meeldraden. Steen-

vrucht klein, ei- of min of meer kogelvorraig, door de

ineengerolde stijlarmen gekromd; buitenlaag der vrucht

-^^-^, kern hard. Zaad van den vorm der kern; zaad-

huid vliezig; kierawit vleezig; kiem ineengerold ;
zaad-

lobben smal, tegen elkander aangedrukt; kiemworteltje

gekromd, opstijgend.

Ongewapende boomen. Bladeren afwisselend, tweerijig,

kort gesteeld, gezaagd, vinnervig en aan de basis drie-

nerviz; steunblaadjes binnen den bladsteel tot een ver-

groeid of dicht ineengerold, den eindknop omhullend en

spoedig afvallend.

Bloemen zeer klein, in okselstandige bijschermen.

Aantal soorten 2. in den Maleischen ArcJüpel en de eilanHen van

sappi Of
o 1

de Stille Zuidzee tehuis tehoorend.

4. GIRONNIBRA Gaud.

Bloemen tweehuizig. Mannelijke /^ö*^'" :\,^}^f"lf
5-deelig, met breede, stompe, in den knop dicht dakpans-

wijze dekkende lobben. Meeldraden 5, ^^t korte, opgerichte

aan den top licht gekromde helmdraden; helmknoppen

eivormig, ongericht Rudimentaire eierstok behaard
eivormig,

Vrouwe

ii de manDeliike. Eierstok zittend; stijl centmd,
dan bij de mannelijke

dr;p "^-si:; tig i;reT'^rangrdraadvormige stej^^^^^,

die met^itf;st kleine wratjes zijn bezet;
e^JJ^J^^^J^ ^

onder den top van de eierstokholte. Steenvruchtjvonn^

of min of meer bolvormig, doch «^r^^l,^^"^^;^ vSg
gedrukt en dubbel gekield; buitenlaag ^^^^ vr^«^^;^%'^?

of sappig : kern hard, niet dik. Zaad van den vorm der

kern; zaadhuid vliezig; kiemwit ontbrekend of vrij over

vloedig; kiem ineengednxaid
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Ongewapende, kale of aangedrukt behaarde boomen of

heesters. Bladeren afwisselend, kort gesteeld, gaafrandig

of ondiep gezaagd, van af de basis vin nervig, vaak groot;

steunblaadjes binnen den bladsteel geplaatst, ineengerold,

vaak aan de basis vergroeid, den eindknop omhullend

en spoedig afvallend. Mannelijke bloemen in bijschermen,

de vrouwelijke óf in bijschermen of alleenstaand; bijscher-

men okselstandig, dicht of. los, met langs de takken ver-

spreide of bij de mannelijke plant tot kluwens vereenigde

bloemen.

Aantal soorten 8—10, in Engclsch en Nederlandsch Indiö en in

Chiaa.

5. CANNABIS L.

Bloemen tweehuizig. Mannelijke bloem: Bloenidek

5-deelig, met vrije in den knop dakpanswijze dekkende

segmenten. Meeldraden 5, met zeer korte, opgerichte

helmdraden; helmknoppen langwerpig. Kudimentaire

eierstok ontbrekend. Vrouwelijke bloem: Bloemdek zeer

dun, vliezig, dicht tegen den eierstok aangedrukt en

korter dan deze, onverdeeld, soms nauwelijks te onder-

scheiden of ontbrekend. Eierstok zittend; stijl centraal.

2-deelig; stempeltakken draadvormig, recht, spoedig af-

vallend; eitje van den top der eierstokholte omlaag han-

gend. Dopvruchtje min of meer samengedrukt, min of

meer bekleed door het zeer dunne, bijna niet loslateode

bloemdek; vruchtwand korstachtig ; kiemwit vleezig, een

zijdig, in groote hoeveelheid om het kiem worteltje; kieju

gekromd; zaadlobben dik-vleezig, breed, nagenoeg gehjk»

tegen elkander aangedrukt; kiemworteltje even lang als

de zaadlobben, opliggend en teruggekromd, opstijgend.

Opgericht, hoog kruid. Bladeren afwisselend of de

onderste tegenovergesteld, gesteeld, in 5— 11 lancetvor-

mige, gezaagde segmenten handvormig verdeeld; steun-

blaadjes zijdelingsch, vrij. Mannelijke bloemen kort

gesteeld. hangend en in bundels, die, tot korte pluimen

verbonden, in de oksels der bladeren staan. Vrouwe-
lijke bloemen elk omgeven door een aan de basis ineen-

gerold, aan den top openstaand schutblad, tusschen blad-
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achtige schutbladen dicht opeengedrongen in de oksels
der bladeren.

Eétie soort, C, sativa L., waarschijnlijk in Centraal-Azië tehuis
behoorend en in alle gematigde streken ingevoerd, ook in Neder-
landsch-Indië gekweekt.

.6. PSEUDOSTREBLUS Bur,

Bloemen eenhuïzig. Mannelijke hloem : Bloemdekseg-
menten 5, cirkelvormig, dicht dakpanswijze dekkend in

den knop. Meeldraden 5 ; helmdraden in den knop neer-
gebogen, tijdens den bloei uitgestrekt en boven het
bloemdek uitstekend ; helraknoppen groot. Rudimentaire
eierstok, klein, lijnvormig. Vrouwelijke bloem: bloemdek-
segmenten 4, cirkelvormig, in den knop dicht dakpans-
wijze dekkendj door 4 kleine schutblaadjea aan de basis

omgeven. Eierstok min of meer kegelvormig, recht; stijl

eindelingsch diep 2-spletig, met lang lijnvormige, nagenoeg
gelijke stempeltakken ; eitje hangend, zijdelings nabij

den top bevestigd. Vrucht (in onrijpen toestand) binnen

het bloemdek besloten.

Plooge, niet gedoomde, onbehaarde hoornen. Bladeren

afwisselend, kort gestoeld, groot, gaafrandig, vinnervig,

Steunblaadjes klein, zijdelingsch, afvallend. Mannelijke

bloemen dicht opeengedrongen aan onregelmatige, oksel-

standige zittende of kortgesteelde bijschermen, in wier

midden soms éóne vrouwelijke bloem wordt gevonden.

Vrouwelijke bloemen echter dikwijls alleenstaand in de

bladoksels.

Aantal soorten 3, waarvan één in Khasya, één in de Phüippijnen

voorkomt en bovendien eene onbeschreven soort van Penang en

Singapore; de laatste wordt in de Genera Plantarum door Bent-

ham aangeduid, doch geen naam er voor opgegeven.

7. BLBEKRODIA BI

Bloemen eenhuïzig. Mamielijke hloem: Bloemdek kort

4—5-spletig, met in den knop klepswijze aaneensluitende

lobhen. Meeldraden 4; helmdraden in den knop neerge-

bogen, gedurende den bloei uitgestrekt en boven de

bloem uitstekend. Rudimentaire eierstok lijnvormig.

Vrouwelijke bloem: Bloemdek buisvormig, van boven

samengetrokken, met 4 korte tanden. Eierstok recht of
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een weinig schuin, binnen de bloemdekbuis besloten;

stijl excentrisch, draadvormig, 2-8pletig, met dunne, ge-

lyke of ongelijke stempeltakken ; eitje hangend van af

den top der eierstokholte. Vrucht binnen het dunne

bloemdek besloten, steenvruchtachtig; buitenlaag van den

vruchtwand van onderen zeer dik, 2-lobbig, van boven

dun; binnenlaag papierachtig. Zaad min of meer kegel-

vormig
; zaadhuid zeer dun ; kiemwit ontbrekend ; zaad-

lobben vleezig, de een zeer dik, met een indruksel aan

de basis, waarin de andere, die zeer klein en schubvor-

mig is, besloten is ; kiemworteltje zeer klein, op de kleine

zaadlob liggenden gekromd, opstggend.
Melksapbevattende kleine boomen. Bladeren afwisse-

lend, zeer kort gestoeld, toegespitst, gaafrandig, vinner-

vig; steunblaadjes zijdelingsch, afvallend. Bloemen Id

okselstandige, tweeslachtige, losse bijschermen.

Aantal soorten 2, waarvan eene in Madagascar en eene, BI.

insignis BI., in Borneo.

8. FATOUA Gaud.

?

Bloemen eenhuizig. Mannelijke bloem : Bloemdek diep

4-8pletig, met in den knop klepswijze aaneensluitende
lobben. Meeldraden 4; helmdraden in den knop neerge-

bogen, gedurende den bloei uitgestrekt en buiten de

bloera uitstekend. Rudimentaire eierstok klein, kegel-

vormig. Vromvelijke bloem : Bloemdek nagenoeg 6-dee-

lig, met smalle in den knop klepswijze aaneensluitende

segmenten. Eierstok schuin; stijl min of meer zijde-

Imgsch, draadvormig, over een groote lengte met stempel-

oppervlakte, onverdeeld of met een korten zijtak of tand"

eitje hangend van den top der eierstokholte. Dopvruchtje
binnen het blijvend bloemdek besloten, schuin kogel vor-

mig, licht samengedrukt ; vruchtwand dun korstachtig.

Zaad van den vorm der vrucht ; zaadhuid vliezig ;
kiem-

wit ontbrekend
; kiem gekromd

; zaadlobben breed, gelijk

;

kiemworteltje lang, gekromd opstijgend, op de zaadlobbeu
liggend.

Uitgespreid of opstijgend kruid, aan de basis soms

houtachtig wordend. Bladeren afwisselend, gesteeld, ge-

tand, vinnervig en aan de basis min of meer drienervig

;
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steunblaadjes zijdelingaeb, afvallend. Bloemen in okael-

standige, tweeslachtige, min of meer op hoofdjes gelij-

kende, kleine, dichte bijacbermen met zeer sterk vertakte,

een weinig verbreede spil en met kleine schutbladen,

waarvan de buitenste min of meer een omwindsel vormen.

Elk bijscherm bevat meerdere bloemen van beide seksen,

de vrouwelijke in de vertakkingen, de mannelijke aan het

einde der takken geplaatst.

Ééne soort, F. pilosri Gaiid., door vele vormen vertegenwoor-

digd, iu den Maleischen Archipel, in tropisch Australië en de

eilanden van de Stille Zuidzee.

9. TAXOTROPHIS BI.

Bloemen tweehuizig. Mannelijke bloem: Bloemdek

4-deelig, met eivormige in den knop klepswijze aaneen-

sluitende segmenten. Meeldraden 4; helmdraden in den

knop neergebogen, bij den bloei uitgestrekt en buiten de

bloem uitstekend. Rudimentaire eierstok aan den top

verbreed, gegolfd. Vrouwelijke bloem : Bloemdek 4 dee-

lig, met in den knop dakpanswijze dekkende, blijvende,

doch de vrucht niet omsluitende segmenten. Eierstok

eivormig, tijdens den bloei recht, doch weldra aan ééne

Zijde sterk vergroot; stijl 2-deelig, eerst nagenoeg cen-

traal, na den bloei bijna zijdelingsch, met priemvormige,

nagenoeg gelijke stempeltakken ;
eitje zijdelings onder

den stijl bevestigd, hangend. Vrucht boven het bloemdek

uitstekend, nagenoeg kegelvormig, doch schuin; vrucht-

wand aan de basis vleezig verdikt, aan den top zeer dun.

Zaad schuin; zaadhuid stijfvhezig; kiemwit ontbrekend;

kiem nagenoeg kegelvormig; zaadlobben breed, vleezig,

sterk ineengedraaid en gevouwen of dik en ongelijk;

kiemworteltje ongevouwen en opstijgend.
_

Onbehaarde, kleine boomen of heesters, met weinige,

okselstandige doorns. Bladeren afwisselend, kort gesteeld,

weinig gezaagd of gekarteld, vinnervig en «etvormig

geaderd; steunblaadjes klein, vergroeid, den b adknop

bedekkend. Bloemen okselstandig, de mannelijke kort

gesteeld, vereenigd tot bundels, met zeer kleine schut-

bladen aan de basis langs de spil eener korte aar, de

vrouwelijke lang gesteeld en ten getale van 1— 4, m de
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bladoksels evenzeer met kleine schutbladen aan de basis

der bloerastelen.

Aantal soorten 3—4 in Ceylon, Malakka en den Maleischeii

Archipel.

10. PHYLLOOHLAMYS Bur.

Bloemen tweehuizig. Mannelijke bloem: Bloemdek
3-—4-cleelig; segmenten eivormig, hol, in den knop tlak-

panswijze dekkend. Meeldraden 3—4; helmdraden in

den knop neergebogen, tijdens den bloei uitgestrekt,

boven de bloem uitstekend. Rudimentaire eierstok aan

den top verbreed. Vrouwelijke bloem: Bloemdeksegmen-
ten 3—4, tijdens den bloei langer dan de eierstok, om
de vrucht sterk vergroot, bladachtig, toegespitst. Eier-

stok eivormig, tijdens den bloei recht, weldra aan ééne

zijde sterk vergroot; stijl 2-deelig, eerst min of meer

centraal, na den bloei bijna zijdelingsch, met nagenoeg

gelijke, priemvormige stempeltakken ; eitje onder den

stijl zijdelings vastgehecht, hangend. Yrucht lang ge-

stoeld, door het bladachtig bloemdek bedekt en veel

korter dan dit, schuin kogelvormig; vruchtwand aan de

basis schuin vleezig-verdikt, aan den top dun. Zaad

schuin; zaadhuid vliezig; kiemwit dun; kiem kogelvor-

niig; zaadlobben ongelijk, de een zeer dik-vleezig, 2-sple-

tig, de andere kleinere omsluitende; kiemworteltje klein,

naar boven omgebogen.
Onbehaarde boomen of heesters, gewapend door de

takken, eindigende of korte zijdelingsche doorns. Blade-

ren afwisselend, kort gesteeld, weinig getand, of nagenoeg

gaafrandig, vinnervig; steunblaadjes zijdelingsch, vrij.

Mannelijke bloemen in de bladoksels tot zeer korte, bijna

zittende aren vereenigd en aan de basis voorzien van

talrijke, roestbruine, op de kelkbladen gelijkende schut-

bladen, vrouwelijke alleenstaand in de bladoksels.

Ééne soort. Ph. spinosa Bur., die in Engelsch Indië, Java en Tioior

voorkomt.

11. STREBLUS Lour.

Bloemen tweehuizig. Mannelijke bloem :
Bloemdek

4-deelig; segmenten breed, in den knop dakpanswijze
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dekkend, Meeldraden 4 ; helmdraden in den knop neer-

gebogen, tijdens den bloei uitgestrekt en boven de bloem

uitstekend. Rudimentaire eierstok aan den top verbreed.

Vrouwelijke bloem : Bloemdeksegmenten 4, in den knop
dicht dakpanawijze dekkend, den eierstok dicht omslui-

tend, aan de basis meestal omgeven door 3 op hen ge-

lijkende schutbladen. Eierstok recht, aan den top uitge-

rand; stijl centraal, diep 2-spletig, met lange, nagenoeg

gelijke stempeltakken ; eitje hangend van af den top der

eierstokholte. Vrucht min of meer kegelvormig, recht,

los bedekt door de een weinig vergroote bloemdekseg-

menten en door den eiudelingschen stijl gekroond ; vrucht-

wand vliezig, niet verdikt. Zaad kogelvormig; zaadhuid

vliezig; kiemwit ontbrekend; kiem kogelvormig; zaad-

lobben ongelijk, de een zeer groot, dikvleezig, 2-lobbig,

zoowel de andere, die klein is als het naar boven gevou-

wen kiemvvorteltje insluitend.

Onbehaarde en ongedoornde, sterk vertakte boom of

heester, met korte, dikwijls stijve twijgen. Bladeren

afwisselend, kort gesteeld, min of meer getand, eenigs-

zins stijf, ruw, vinnervig; steunblaadjes zijdeliugsch, klein,

afvallend. Mannelijke bloemen in gesteelde hoofdjes, die

ten getale van een of twee tot vier in de bladoksels

staan, aan de basis elk twee schutbladen dragen, terwijl

talrijke kleine schutblaadjes tusschen de bloemen staan;

vrouwelijke bloemen langgesteeld, in de bladoksels alleen-

staand.

Ééne soort, Str. asper. Lour., die in geheel Zuid-Azië, ook i.i dcu

Maleischen Archipel wordt aaiigetrotreii.

12. MALAISIA Blanco.

Bloemen tweehuizig. Mannelijke hloem :
Bloenidek

B-deelig, zeer zelden 4-deelig, met in den knop kieps-

wijze aaneensluitende segmenten. Meeldraden '^^

f^
zelden 4; helmdraden in den knop neergebogen, tijdens

den bloei uitgestrekt en boven de bloem "^ stakend.

Rudimentaire eierstok klein. Vrouwelijke bloem .
Bloem-

dek urnvormig met samengetrokken, ^^n reinig getande

monding. Eierstok recht, binnen de bloem besloten

atijl centraal, diep 2-8pletig, met draadvormige stempel-
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takken; eitje onder den top van de eierstokholte beves-

tigd, hangend. Dopvruchtje in het dunvleezige bloem-

dek dicht besloten ; vruchtwand lederachtig, vleezig.

Zaad van den vorm der vrucht; zaadhuid vliezig, meer

of min met den vruchtwand samenhangend ; kierawit

ontbrekend of in zeer geringe hoeveelheid of zelden

plaatselijk verdikt en tusschen de groote zaadlob en het

kiemworteltje ingedrongen ; kiem kogel- of eivormig

;

zaadlobben ongelijk, de eene dikvleezig, aan één kant

gespleten en min of meer 2-lobbigy de andere klein en

gevouwen en het kiemworteltje omvattend.
Niet gedoomde heester, met ineengewrongen of klim-

mende takken, kaal behalve de bloeiwijze, die gnjsvilt-

achtig behaard is. Bladeren afwisselend, kort gesteeld,

gaafrandig of onduidelijk getand, van onderen vinnervig

en netvormig geaderd. Mannelijke bloemen in kort ge-

steelde, enkelvoudige of weinig vertakte dichte aren;

vrouwelijke in kleine, gesteelde, kogelvormige, grijs vilt-

achtige hoofdjes, waarvan er één of meer in de blad-

oksels staan en waarin, tusschen dicht opeengedrongen

schutblaadjes op een kleinen, algemeenen bloembodem
een aantal bloemen bijeenstaan, waarvan gewoonlijk

slechts 1—2 vruchtbaar zijn. Vruchtdragende hoofdjes

slechts weinig vergroot, met 1—2 onbehaarde, gladde

dopvruchtjes, die grooter zijn dan de weinig veranderde

algemeene bloembodem.
Ééne soort. Af. tortuosa Blanco, in den Maleischen Archipel,

tropisch Australië en de eilanden van de Stille Zuidzee tehuis

behoorend.

13. BROUSSONETIA Vent.

Bloemen tweehuizig. Mannelijke bloem : 4-8pletig of

4-deelig, met vliezige, in den knop klepswgze aan-

eensluitende lobben of segmenten. Meeldraden 4;

helmdraden in den knop neergebogen , bij den bloei

uitgestrekt en boven de bloem uitstekend. Rudimen-
taire eierstok klein. Vrouwelijke bloem: Bloemdek ei-

of buisvormig, 3—4-tandig. Eierstok binnen de bloem

besloten, gesteeld; stijl priemvormig, onverdeeld ),

') In HooKER F. Fl. of Brit, Ind. waarschijnlijk bij vergissing

2-deelig genoemd.
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bijna van af de basis met stempelkliertjes bezet; eitje

hangend, onder den top van de eierstokholte zijdelings

vastgehecht. Vrucht door den langen dikken steel boven

^het bloemdek uitstekend en door den excentrischen stijl

gekroond; vruchtwand aan de basis vleezig, naar onde-

ren in den vruchtsteel overgaand, naar boven zich ver-

dunnend en aldaar met eene kleine, korstachtige, rimpe-

lige kern. Zaad van den vorm der kern; zaadhuid

vliezig; kiemwit gering; kiem gekromd, gedeeltelijk

door het kiemwit bedekt; zaadlobben gelijk, langwerpig;

kiemworteltje gekromd opstijgend, op de zaadlobben

liggend.

Booraen met melksap. Bladeren afwisselend, gesteeld

gerimpeld en zacht langharig, fijn gezaagd, onverdeeld ot

3-lobbig, zelden 5-lobbig, vinnervig en aan de basis

3-nervig; steunblaadjes zijdelingsch, vliezig, afvallend.

Mannelijke bloemen in cilindervormige, op katjes gelij-

kende aren; vrouwelijke in kort gesteelde, kogelvorrnige

hoofdjes in de bladoksels of aan de knoopen der ontbla-

derde takken alleenstaand.

Aantal soorten 2 of 3, in den Maleischen Archipel en China en

Japan tehuis behoorend, waarvan ééne, Br. papynfera VenU m
verschillende streken gekweekt voorkomt. Het geslacht oienu-

Chasma Miq., waarvan alleen eene vrouwelijke plant bek^n^^^'

^ou volgens Bentham door de bladeren de '"^este overeenkomst

vertoonen met IJroussonetia, terwijl het *l^a'7'^'V^"^«"
,'f°° x!

binnen het bloemdek besloten jonge vrucht. De door M'QUtL oe

schreven soort St. ancolanum Mig., ^verd door dezen eerst by de

Artocarpeae gebracht, doch bij nader inzien als meer verwant tot

de Urticaceae bescUouwd.
, ^ ,.. Allnpanthus

Evenzeer verwant aan Broussonetia is het geslacht AHaeantnus

nu,aites, vertegenwoordigd door twee ^oo^'^^'^'^^
J.^^.ht niet

en eene van de Philippijnen Ook h.erby .te W de
^^^^

boven het bloemdek uit. Het verschilt ^^'^^^^ 'T ^ ,-an

Broussonetia door de gerimpelde gj^«"*"'
/J^Sreid"ng zou het

de basi. af vinnervige bladeren. Wegens de W^"^^ »

geslacht ook in Nederlandsch Indië kunnen aangetroflen w

14. PARATBOPHIS BI.

Bloemen één- of tweehuizig. i''"''^'!''J"fTdefknop
dek 4-deelig ; segmenten breed, Btomp, hol •" ««° ^°°P

licht dakpaL'wyl deukend. Meel r«den
4^ fdS

in den knop neergebogen, tijdens aen
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naar voren tredend. Rudimentaire eierstok tolvorinig.

Vrommlijke bloem: Bloemdek zeer klein, 4-deelig; seg-

uienten in den knop dakpanswij ze dekkend. Eierstok

zittend, boven het bloemdek uitstekend, recht; stijl cen-

traal, bijna van af de basis 2-deeIig, met lijnvormige

stempeltakken; eitje hangend, onder den top dor eier-

stokholte bevestigd. Dopvruchtje min of meer steen-

vruchtachtig, klein, eivormig, aan de basis omgeven
door het kleine, blijvende bloemdek en gekroond door

den korten stijl. Buitenlaag van den vruchtwand dun

vleezig; binnenlaag korstachtig. Zaad min of meer

kegelvormig, hangend; zaadhuid min of meer vliezig;

kiemwit ontbrekend of in geringe hoeveelheid in het

onderste gedeelte van het zaad en tusschen de plooien

der kiem; zaadlobben min of meer vleezig-bladachtig,

nagenoeg gelijk, vrij breed, ineengevouwen en gedraaid,

het opstijgende kiemworteltje omvattend.
Hooge boomen met melksap. Bladeren afwisselend,

kort gesteeld, gekarteld of min of meer gaafrandig, vin-

nervig; steunblaadjes zijdelingsch, afvallend. Mannelijke
bloemen in korte of lange, veelbloemige katjes, die soms

(door een insectensteek ?) abnormaal ontwikkeld en dan

pluiravormig vertakt en met tallooze, zeer kleine, ledige

schutbladen bezet zijn; vrouwelijke bloemen in losse aren.

Aantal soorten 4, in de eilanden van de Stille Zuidzee en op de

Philippijnen. Bkntham vereenigt in het geslacht Paratrophis twee

geslachten van Bureau's Monogr. der Moreceae, vooreerst het ge-

slacht van denzelfden naam, volgens Bureau gekenmerkt door

kleine blaadjes en korte aren, ten' tweede Uromorus Bur., geken-

merkt door grootere bladeren en langere aren. Tot het laatste

behoort de op de Philippijnen voorkomende soort, die misschien
ook m Nieuw Guinea of den Maleischen Archipel zou kunnen
worden aangetroffen.

15. PSBÜDOMORUS Bur.

Bloemen één- of tweehuizig. Mannelijke bloem: Bloem-
dek 4-deelig; segmenten breed, hol, in den knop HcW
dakpanswijze dekkend, ileeldraden 4, in den knop neer-

gebogen, tijdens den bloei elastisch gestrekt. Rudimen-
gire eierstok omgekeerd eivormig. Vrouwelij e bloem:
Bloemdek klein, 4-deelig; segmenten in den knop dak-
panswijze dekkend. Eierstok zittend, boven het bloem-
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dek uitstekend; stijl centraal, bijna van af de basis

2-deelig; stempeltakken lijnvormig, gelijk; eitje hangend

van af den top der eierstokholte. Dopvruchtje steen-

vruchtachtig, min of meer kogelvormig, op het onver-

anderde bloem dek zittend ; buitenlaag van den vrucht-

wand dun, sappig; binnenlaag korstachtig. Zaad van

den vorm van het zaad; zaadhuid dun vliezig; kiem-

wit gering, aan de basis van het zaad of ontbre-

kend; kiem min of meer kogelvormig; zaadlobben dik-

vleezig, ongelijk, de buitenste groot en gekromd, de

binnenste, die kogelvormig is, omvattend; kiemworteltje

gekromd-opstijgend.

Boom of heester, met melksap. Bladeren afwisselend,

kort gesteeld, gaafrandig of getand, vinnervig; steun-

blaadjes zijdelingsch, lancetvormig, klein, afvallend. Bloe-

men in kort gesteelde bloeiwijzen, de mannelijke m
korte of zeer lange, rijkbloemige, kleine schutbladen

dragende katjes, waarvan er een of twee in de bladoksels

staan; de vrouwelijke in kort cilindrische, langwerpige

of op hoofdjes gelijkende, okselstandige aren, met weinige,

dicht opeengedrongen bloemen.

Éene soort. Ps. Brunoniana Bur., die in Australië en Duitsch

Nieuw Guinea is aangetroü'en

.

16. MOR LTS L.

Bloemen ée'n- of tweehuizig. Mannelijke bloem
:
Bloem-

dek 4-deelig, met eivormige, in den knop dakpanswijze

dekkende segmenten. Meeldraden 4 ;
helmdraden in den

knop neergebogen, tijdens den bloei uitgestrekt en buiten

de bloem uitstekend. Rudimentaire eierstok tolvormig.

Vrouwelijke bloem: Bloemdeksegmenten 4 eivormig,

tweerijig dakpanswijze dekkend, in de vrucht ge^wo len

en sapSg geworden. Eierstok in de bloem besloten,

eivormig of min of meer kogelvormig ;
stijl centraal,

bijna tot de basis 2-deelig, met gelijke, «^^«^^S? ^*7;
peltakken ; eitje hangend van den top der ^^rstokholte.

Vrucht binnen het vergroote, sappige bloemdek besloten

buitenlaag van den vruchtwand mm of meer sappig,

dun of dik ; kern korstachtig. Zaad min of meer kogel-

vormig; zaadhuid vliezig; kiemwit vleezig, vnj over-
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vloedig; kiem gekromd; zaadlobben langwerpig, gelijk;

kiemworteltje naar boven gekromd, op de zaadlobben

liggend.

Melksapbevattende boomen of heesters. Bladeren afwis-

selend, getand, gaafrandig of 3-lobbig, aan de basis

3-nervig; steunblaadjes zijdelingsch, klein, spoedig afval-

lend. Bloemen in okselstandige, kortgesteelde aren, die

der mannelijke lang of ciliadrisch, op katjes gelijkend;

die der vrouwelijke nu eens lang, met talrijke weinig

sappige riiet zeer gedrongen vruchten, dan weder kort,

langwerpig of bijna kogelvormig, met dicht opeenge-

drongen bloemdekken, die in den vruchttoestand sterk

gezwollen, schijnbaar met elkander tot eene bes ver-

smelten.

Aantal soorten 10— 1*2 volgens sommigen, doch slechts 5 vol-

gens Bureau, in de gematigde streken van het noordelijk halfrond

en in de hergstreken tnsschen de keerkringen voorkomend; vet-

scheidene soorten worden wegens de vruchten gekweekt.

17. PSEUDOTROPHIS Warb.

Bloemen tweehuizig. Mannelijke bloem onbekend. Vrou-

welijke bloem: Bloenidek 4-spletig, den eierstok omvat-

tendj met in den knop kruiawijs dakpanswijze dekkende,

ongelijke, afgeronde lobben, na den bloei vergroot en

verdikt en de vrucht geheel omsluitend. Eierstok zittend,

eivormig, recht, kaal, binnen het bloemdek besloten,

1-hokkig; stijl gedurende den bloei min of meer einde-

lingsch, in de vrucht excentrisch wordend, van af de

basis 2-deelig, met draadvormige, uiteenwijkende, be-

haarde stempeltakken ; eitje hangend onder den top der

eierstokholte, gekromd.
Heester met tweerijige twijgen. Bladeren afwisselend,

kort gesteeld, langwerpig-elliptisch, van af de basis vin-

nervig, gaafrandig of getand. Steunblaadjes zijdelingsch,

afvallend. Vrouwelijke bloemen ten getale van 8 tot H
langs de as van een okselstandige aar.

Éene soort, Ps, laxlflora Warb,, in Duitsch Nieuw Guinea.

Daar de mannelijke bloeiwijze en de rijpe vruchten onbeken

zijn, kan nog blijken, dat het geslacht ook door andere kenmerke

dan de genoemde verschilt van Morus, waarmede het in vele op-

zichten overeenstemt.
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18. SLOETIA Teysm. et Binn.

Bloemen éénhuizig. Mannelijke bloem: Bloemdek

3-spletig; slippen vliezig, aan den top afgerond, in den

knop licht dakpanswijze dekkend. Meeldraden 3; helm-

draden in den knop omlaag gebogen, bij den bloei uit-

gestrekt en boven de bloem uitstekend. Vrouwelijke

bloem: Bloemdek 4-deelig; segmenten breed, in 2 rijen

dakpanswijze dekkend in den knop, de buitenste het

grootst en zoowel de binnenste als den eierstok nauw

omsluitend; eierstok recht; stijl nagenoeg centraal, zich

verdeelend in 2 lange, draadvormige stempeltakken

;

eitje onder den top der eierstokholte bevestigd, hangend.

Vrucht ei-kogelvormig, door het blijvende, vele malen

vergroote bloemdek omgeven en door den blij venden

stijl gekroond. Buitenlaag van den vruchtwand leder-

achtig of vleezig, dik, aan den top met twee aan den

bovenrand gevleugelde kleppen openspringend; binnen-

laag van den vruchtwand (kern) in het bovenste gedeelte

der vrucht gelegen en bij rijpheid met het zaad elas-

tisch daaruit wegspringend. Zaad kogelvormig; zaadhuid

vliezig; kiemwit ontbrekend; zaadlobben zeer ongelyk,

de grootste nagenoeg kogelvormig, met eene holte aan

de basis, waarin de kleine tweede zaadlob en het kleine

biemworteltje zijn geplaatst.

Hooge boom, met een melksap en een zeer hard hout.

Bladeren afwisselend, kort gesteeld, groot, gaafrandig,

vinnervig; steunblaadjes zijdelingsch ,
hjn-Iancetvorraig,

zeer spoedig afvallend. Bloemen in lange aren, waarvan

er een of twee in de bladoksels staan en die deels geneei

mannelijk zijn, deels aan de basis eenige weinige vrouwe-

lijke bloemen dragen; de mannelijke bloemen zeer klem en

ongesteeld, zijn dicht opeengedrongen aan de eene j

der as, die aan de ander^e zijde naakt is

^'fJZ.
ineenrolling spoedig geheel met bloemen bedekt scnyn

de vrouwelijke zijn grooter en steken boven de manne

lijke uit.
.^ jgjj

Behalve ééne soort, SL siHeroxylon Teysm ^^
f'""; t"j,uis

Maleischen Archipel, nl. in Java, Sumatra '^" fW^^
behoorend, zij.i ernóg 2 in Penang, Singapore en MalakKa.

22
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19. FICUS L.

Bloemen eenslachtig, in groot aantal besloten binnen

een vleezigen, kogel- of eivormigen, hollen, algemeenen

bloembodem (schijnvrucht of vijg). In elk van deze

vijgen vindt men één of meer van de volgende vormen

vertegenwoordigd. Mannelijke bloemen: Bloenidek meestal

uit 3—5, zelden 2 of 6 vrije deelen bestaande, zelden

vergroeidbladig en 2— 6-deelig of afwezig. Meeldraden

meestal 1, zeldzamer 2, zeer zelden 3, zonder rudimeu-

tairen eierstok; helmdraden meestal kort, recht, in de

bloemen met 2 meeldraden vaak vergroeid ; helmknoppen

meestal op den top van den helmdraad, zelden aange-

groeid, boven het bloemdek uitstekend of daarbinnen

besloten, eivormig of langwerpig, 2-hokkig, met spleten

openbarstend. Pseudo-hermaphrodite bloemen : Een zeld-

zaam voorkomende vorm, gelijkend op de mannelijke

bloem, doch met een volkomen goed gevormden eier-

stok en stijl, waaruit zich echter nooit een zaad ont-

wikkelt. Onzijdige bloemen : Evenzeer een zeldzaam voor-

komende vorm, gelijkend op de mannelijke bloem, doch

zonder meeldraad, alleen bestaande uit een lang gesteeld,

3-bladig bloemdek. Vrouwelijke bloemen : Bloemdek als

bij de mannelijke, doch het aantal der deelen meestal

grooter en deze vaker vergroeid, soms doorschijnend.

Stamper zittend of meestal gesteeld; eierstok eivormig

of omgekeerd eivormig; eitje hangend aan den top van

de eierstokholte ; stijl draadvormig, meestal langer dan

de eierstok, zijdelingsch of bijna eindelingsch ;
stempel

cylindrisch knots-, knop-, schild- of trechtervormig, soms

2-8pletig. Dopvruchtje min of meer omgekeerd eivormig

of niervormig, zelden kegelvormig; vruchtwand hard,

van buiten min of meer slijmachtig. Zaad hangend;

zaadhuid vliezig; kiemwit weinig; kiem gekromd; zaad-

lobben gelijk of ongelijk, soms gevouwen; kiemworteltje

naar boven gekromd en op de zaadlobben liggend. 0^^'

bloemen als de vrouwelijke, maar meestal gesteeld, met

kogelvormigen stamper, welke de larve van een wesp

bevat, vaak een van buiten niet slijmachtigen, taaien

wand heeft en een meestal korter, meer eindelingschen

stgl draagt.
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Boomen of heesters, vaak in de jeugd epiphjtisch,

met een melkachtig sap. Bladeren afwisselend, zelden

tegenovergesteld gaafrandig, gezaagd, getand of gelobd,

kaal of op verschillende wijze behaard. Steunblaadjes

den bladknop omhullend, bij de ontwikkeling van de

bladeren afvallend. Yijgen óf in paren, zeldzamer alleen-

staand, in de bladoksels of aan de knoopen der blader-

looze takken, óf in bundels op knobbels aan stam en

takken, óf in hoofdjes aan lange bladerlooze takken, die

nabij den grond uit den stam ontspringen. Vijgen al

of niet gesteeld, kegelvormig, ei- of peervormig, die van

hetzelfde exemplaar meestal in één vorm met gelijken

of ongelijken inhoud, zelden in twee vormen met ver-

schillenden inhoud, aan de basis afgerond of versmald

en aldaar meestal met drie schutbladen, aan den vlakken

of in een bult eindigenden top met eene opening, die

gesloten wordt door talrijke in rijen staande schubben.

Binnenoppervlakte der vijg tusschen de bloemen vaak

bekleed met haren of schubben. Bloemen voorkomende

in de volgende combinaties: 1. Mannelijke, vrouwelijke

en galbloemen in dezelfde vijg. 2. Mannelijke en gal-

bloemen in de eene, vrouwelijke en onzijdige in de

andere. 3. Mannelijke en galbloemen in de eene, vrou-

welijke in de andere. 4. Pseudo-hermaphrodite en gal-

bloemen in de eene, vrouwelijke in de andere.

Aantal soorten omstreeks 600, in de warmere gewesten der

teide halfronden verspreid, zelden buiten de keerkringen voor-

komend.
,

Door Gasparrini werd het geslacht Ficiis in meerdere gesplitst.

MiQUEi, heeft in zijn oudere werken Gasparrini hierm nagevolgö,

doch eenige van diens geslachten samengetrokken, andere nieuw

onderscheiden. In zijn Flora Indiae Batavae komen er nog een

vijftal voor, op de volgende wijze onderscheiden :

Ficus L., met ruwe in den knop geplooide bladeren, "lej
f

5^"^-

biaadjes tusschen de met een 4-6-bladig bloeradek ^^«"'^"^ °7^:

üien, waa.van de mannelijke 2 of meer raeeldraden, de vrouwelijke

een gespleten of scheven stempel hebben.

Coyellia Gasp., als Ficus, doch zonder schutbladen tusschen de

meer of minder volkomen naakte, niet met een bioemdek voor

ziene bloemen.

Pogonotrophe Miq., als Ficus, doch met dichte, stijve haren

tusschen de bloemen. ,

Synoecia Miq., eenige weinige soorten, met kale of behaarde,
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niet ruwe bladeren, zonder schutbladen tusschen de niet met een

bloemdek voorziene bloemen, waarvan de mannelijke in kringen
om de vrouwelijke staan, in ééne soort met rudimentaire manne-
lijke en vrouwelijke organen boven in de vijg, overigens als ^tc«s.

Urostïgma Gasp.^ met kale of behaarde bladeren, met schiit-

blaadjes tusschen de met een driebladicr bloemdek voorziene bloe-
*>1 rr mm * m V'"1_'Xmen, waarvan de mannelijke één meeldraad, de vrou^velijke een

langen, onverdeelden stijl hebben.
In Miquel's Annales worden al deze geslachten als onderge-

slachlen weer onder den naam Ficus vereenigd. Evenwel wordt

daar Pogonotrophe getrokken bij de groep, die bij de splitsing van

het geslacht den naam van Ficus had gedragen en nu als onder-

geslacht door MiQUEL Eusyce werd genoemd. Vervolgens werd

het vroegere geslacht Synoecia gesplitst in twee ondergeslacliten.

waarvan Synoecia gekenmerkt is doordat de mannelijke bloemen
in een kring om de vrouwelijke staan, terwijl bij Erythrogyne de

mannelijke boven, de vrouwelijke onder in de vijg voorkomen. In

beide ondergeslachten wordt nu hier een bloemdek opgegeven
Nadat, gelijktijdig dooi Sülms Laubach en door King, de ware

aard der galbloemen was ontdekt, ontwierp de laatste een nieuw

schema, waarin de verschillende combinaties der vijf in onze be-

schrijving genoemde bloemvormen tot basis dienden, terwijl de

vroeger aangenomen kenmerken eerst in de tweede plaats in aan-

merking kwamen. In dit schema komen de secties ürosügma,
Eusyce, Covellia en Synoecia vrijwel met Miquel's ondeigeslach-

ten van denzelfden naam overeen, doch Erythrogyne wordt bij

Eusyce getrokken en Sycidium er buitengesloten. Het laatste is

een oud geslacht van Miquel, dat reeds in de Flora Indiae Ba-

tavae door dezen bij Ficus was gebracht, doch zoowel daar als in

het ondergeslacht Eusyce van de Annales toch als een groep van

lager orde bewaard was gebleven. Bovendien vormt hij twee

nieuwe secties Palaeomorphe en Neomorphe^ de eerste uit eenige

soorten, die vroeger deel uitmaakten van de groep Sycidium, de

tweede deels uit Miquel's ondergeslacht Covellia, óee\s nit Eusyce.

OVERZICFIT DER SECTIES VAN FICUS VOLGENS KING-

1. Palaeomorphe. Pseudo-hermaphrodite bloemen (met 1 meel-

draad en een rudimentairen stamper) en galbloemen in de eene soort

van vijg, vrouwelijke in de andere. Vrouwelijk bloemdek meestal

vergroeid en 4— 5-spletig. Kleine boomen of opgerichte of tï'""'

mende heesters.

^2. Urostigma. Mannelijke, vrouwelijke en galbloemen in dezelfde

vijg. Meeldraad 1, zeer zelden 2. Stempel zeer lang en dun, meestal

spits. Vijgen iu de oksels der bladeren of aan de ontbladerde knoo-

pen meestal met 3 schutbladen aan de basis. Bladeren afwisselend,

gaafrandig, meer of minder lederachtig, zelden vliezig. Meerendeels
aikke of hooge boomen of groote klimplanten ; ten minste in de jeugd

epiphytisch.
^ '
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3. Synoecia. Mannelijke en galbloemen in de eene, vrouwelijke en

meestal ook onzijdige (met ééne uitzondering) in de andere soort

van vijg. Mannelijke bloemen met 1 meeldraad. Klimplantcn met

groote gekleurde vijgen en van onderen beschubde met vierkante of

ruitvormige veldjes of stippels bedekte bladeren.

4. Sycidlum. Mannelijke en galbloemen in de eene soort van vijgen,

vrouwelijke in de andere. Mannelijke bloemen met één meeldraad^

Bladeren afwisselend. Vijgen klein, meestal okselstandig, mm of

meer ruw. Heesters, kleine boomen of klimplanten, zelden epi-

phj'tisch.

5. Covellia. Mannelijke en galbloemen in de eene soort van vijgen

vrouwelijke in de andere. Mannelijke bloemen met een meeldraad

en één uit 3—4 vrije segmenten bestaand bloemdek". Vrouwelijke

bloemen gesteeld of zittend ; bloemdek vergroeidbladig, vee! kleiner

dan de eierstok of ontbrekend, zelden uit afzonderlijke segmenten

bestaande. Vrije of op lange, nagenoeg bladerlooze takken, die nabij

de basis uit den stam, dikwijls uit het onderuardsche deel hiervan te

voorschijn treden, óf aan verkorte twijgen of knobbels uit den stam

en de d'ikkere takken of okselstandig. Boomen of heesters, nooii

epiphytisclu

6. Eusyce. Mannelijke en galbloemen in de eene soort van vijgen,

vrouwelijke (met ééne uitzondering) in eene andere. ^l^'^^J"/'

bloemen met twee meeldraden (in eenige weinige soorten met avie).

Vijgen meestal klein, okselstandig. Klimmende of opgerichte nees-

teri of kleine boon,en, zelden epiphytisch. Bladeren afwisselend,

zachtharig of kaal, niet ruw of ruigharig.

7. Neomorphe. Mannelijke en galbloemen in eene soort
;^'yyg^';^

vrouwelijke in eene andere. Mannelijke bloemen met twee mee'

draden; bloemdek opgeblazen uit 3-4 vrije ^'^ezige segmenten

bestaande. Vrouwelijke bloemen kleiner dan de "^^^^^[i^^.^l.f'
bloemen. Vijgen dikwijls zeer groot, in bundels ^'^"

^"°f.^^ f^

°P

den stam en de grootere takken. Boomen, zelden klimmend, nooit

'^De ^secties van KiNG zijn, zooals hij zelf
«^"f«"' , "^^^ „"",V;'an

natuurlijk. Ook staan zij tot elkander niet in
<i^^'"f"/"f"/l^en

verwantschap, zooals blijkt uit de volgende door Kl^G gege^en

groepeenng. , '

'

Groep I. Pseudo-hermaphrodite bloemen: Mannelijke met een

meeldraad en een rudimentairen stamper.
^^^^.^

Pseudo-hermaphrodite bloemen en galbloemen

van vijgen, vrouwelijke in de andem
^ p^j^^j^^^oRPHE.

Groep II. Geen pseudo-hermaphrodite bloemen, alle éénslachtig of

°"^'J'^*S- ,.., , „„ vrouwelijke bloemen op
Ondergroep!. Mannelijke, gal- en ^«^«^^^'y^ u^ostigma.

dezelfde soort van vijgen. „„„';„ de eene soort

Ondergroep 2. Mannelijke- en
^^^'^''''^''''l^ve

van^ijgen, vrouwelijke en onzijdige '^^^^^^''^%%^^,,^.



326 URTICACEAE.

Ondergroep 3. Mannelijke en galbloemen in de eene soort van

vijgen, vrouwelijke in de andere.

A. Bloemen met één meeldraad.

Qt, Vijgen meerendeels okselstandig.

Sect. 4. Sycidium.

^. Vijgen meerendeels in bundels van stam en takken,

Sect. 5. COYELLIA.

B. Bloemen met twee of drie meeldraden.

«. Vijgen meerendeels okselstandig.

Sect. 6. Eüsych:.

/3. Vijgen, meerendeels in bundels van stam en takken.

Sect. 7. NEOMOFn^HE.

In King's Species of Ficus of the Indo-Malayan and Chinese

Cotmtries zijn alle soorten van Zuid-Azië onderworpen aan eene

revisie, gesteund op eene vergelijking van het materiaal van MiQUEf-

en nagenoeg alle andere beweikers der familie. Wij hebben daarom
in onze opnoeming der soorten van Nederlandsch Fndië King's rang-

schikking en synonymie overgenomen. De synoniemen zijn echter

hoofdzakelijk bepaald tot die, welke betrekking hebben op de exem-
plaren van den Maleischen Archipel.

20. DAMMAROPSIS Warb.

Bloemen tweehuizig, in groot aantal besloten binnen

een hollen, yleezigen bloembodem (vijg). VroiiwelijJce

hloeyn : Bloemdek fleschvormig, eierstok en stijlbasis nauw
omsluitend; stijl excentrisch, draadvormig, aan den top

in een langen staartvormigen stempel verbreed; eitje

zijdelingsch bevestigd. Vrucht droog, korstachtig, kogel-

vormig, vaak gesteeld; binnen het blijvende, vliezige

bloemdek besloten.

Kleine boom. Bladeren afwisselend, zeer groot, hand-

nervig, gaafrandig. Vijgen in de bladoksels zittend,

neergedrukt kogelvormig, van buiten geheel bedekt door

in de vijg zelve ingeplante, dakpanswijze opeengeschoven,
groote vleezige schutbladen en met eene kleine, door vele

rijen kleinere schutbladen omgeven monding. Alleen

vijgen met vrouwelijke bloemen bekend.
Ééne soort, D, Klnylana Warb,, in Duitsch Nieuw Guinea voor-

komend. Het geslacht ontleent den naam aan de overeenkomst der

vijg raet de vrucht van Dammara alba.
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51. ANTIARIS Lesch,

Bloemen éénhuizig. Mannelijke bloem: Bloemdek 4-,

zelden 3-deelig ; segmenten spatelvorraig met hollen top,

in den knop dakpanswijze dekkend. Meeldraden 4, zelden

3; helmdraden kort, opgericht, vry; helmknoppen lang-

werpig. Rudimentaire eierstok ontbrekend. Vrouwelijke

bloem: Bloemdek ontbrekend; eierstok binnen het om-
windsel besloten en met den bloembodem vergroeid ; stijl

2-deelig, met priem vormige teruggekromde, van boven

met stempeloppervlakte bekleede takken; eitje hangend
aan den top van de eierstokholte. Vrucht vleezig; vrucht-

wand met den vergrooten bloembodem vergroeid. Zaad

hangend; zaadhuid korstachtig of verhard; kiemwit ont-

brekend; kiem nagenoeg kogelvormig; zaadlobben dik-

vleezig, gelijk; kiem worteltje klein, naar boven gericht.

Boomen of heesters, met een melksap. Bladeren afwis-

selend, tweenjig, gesteeld, vinnervig, gaafrandig of ge-

zaagd. Steunbluadjes zijdelingsch of biunen den bladsteel

vergroeid, klein, zeer spoedig afvallend. Mannelijke

bloemen in groot aantal door uit vele rijen van schut-

bladen bestaand om windsel omgeven, in dichte, platte of

bolle, gestoelde hoofdjes, waarvan er meestal twee of

eenige weinige in de bladoksels staan. Vrouwelijke

bloemen in dergelijke, doch slechts ééne bloem bevattende,

in de bladoksels alleenstaande hoofdjes.

Aantal soorten 5—6. in Engelsch en Nederlandsch Indië, Cochin

China en Australië.

-

22. ANTIAEOPSIS K. Schum.

Bloemen tweehuizig. Mannelijke hloem: Bloemdek

4-deelig; slippen aan de basis licht samenhangend ofmm
of meer vrij, spatelvormig, aan den top mm of meer

helmvormig, in den knop dakpanswijze dekkend. Meel-

draden 4, met korte, opgerichte, vrije helmdraden
;
helm-

knoppen lijnvormig-langwerpig, aan de basis pijlvormig;

rudimentaire eierstok draadvormig. Vrouwelijke btoent:

Bloemdek ontbrekend, doch vervangen door vrije, lancet-

vormige schubben. Eierstok zijdelings samengedrukt

;

stijl onder den top ingeplant tot het midden tweespletig,
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met ongelijke stempeltakken ; eitje hangend van den top

der eierstokholte. Vrucht droog; dun korstachtig. Zaad-

huid vliezig ; kiemwit ontbrekend ; zaadlobben ineenge-

rold, min of meer dik, gelijk; kiemworteltje dik, kort,

naar boven gericht.

Boom met afwisselende, tweerijige, kortgesteelde, vin-

nervige bladeren. Steunblaadjes zijdelingsch, spoedig

afvallend. Bloemen van beide seksen in okselstandige,

gesteelde, door een omwindsel van talrijke, veelrijige

schutbladen omgeven, schijfvormige hoofdjes.
Eéne soort, B. declpiens K. Schum. in Dnitsch Nieuw Guinea.

23. CASTILLOA Cêi-vant.

Bloemen éénhuizig. Mannelijke bloem: Bloemdek ont-

brekend. Eén meeldraad, met rechten helmdraad en

eivormigen helmknop. Rudimentaire eierstok ontbrekend.

Vrouwelijke bloem: Bloemdek eivormig, met 4 dikke,

dicht aaneenliggende, in den knop ter nauwernood dak-

panswijze dekkende lobben. Eierstok binnen het bloemdek
besloten, soms daarmede vergroeid; stijl kort, met draad-

vormige of lancetvorraige, boven de bloem uitstekende,

uitgespreide, met stempeloppervlak te bezette takken ;
eitje

hangend van den top der eierstokholte. Vruchtdragende
bloemdekken vergroot, dun en sappig of dik en vleezig,

op den gemeenschappelijken bloembodem zittend, doch er

niet mede vergroeid, de dopvruchtjes omsluitend; vrueht-

wand korstachtig. Zaad hangend ; zaadhuid vliezig ; kiem-

wit ontbrekend ; zaadlobben dikvleezig, gelijk; kiemwor-
teltje kort, naar onderen gericht.

Boomen met een melksap. Bladeren afwisselend, kort

gesteeld, meestal groot, gaafrandig of getand, vinnervig;

steunblaadjes verbonden tot ééne, die binnen den blad-

steel is geplaatst en spoedig afvalt. Mannelijke bloemen
op een gemeenschappelijken bloembodem dicht opeenge-
drongen en met schutblaadjes vermengd in platte of

holle door talrijke schutbladen omgeven, gesteelde hoofd-

jes, waarvan er meestal meerdere in de bladoksels of aan

de knoopen der afgevallen bladeren staan. Vrouwelijke
bloemen ook in groot aantal in dergelijke hoofdjes, die

echter zittend of kort gesteeld zijn.
Aantal soorten 2 of 3, in Midden-A meiika en op het eiland
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Cuba, ééne soort, C.elastica Cerv., wordt op .1a\a gekweekt wegens

het een goede caoutchouc opleverende melksap.

24. BALANOSTREBLÜS Kurz.

Bloemen éénhuizig. Mannelijke hlotm: Bloemdek

4-cleelig, met vrij dikke, stompe, in den knop klepswijze

aaneensluitende segmenten. Meeldraden 4; helmdraden

in den knop opgericht; helmknoppen eivormig. Rudimen-

tairen eierstok ontbrekend. Vrouwelijke è/oem: Bloemdek

het vruchtbeginsel omsluitend en met de basis hiervan

vergroeid, van boven vrij, met eene kleine opening aan

den top. Eierstok half bovenstandig, in het bloemdek

besloten ; styl kort, met korte, dikke, lang- en zachtbe-

haarde, boven het bloemdek uitstekende stempeltakken

;

eitje hangend van den top der eierstokholte. Steenvrucht

erwtvormig, in het vleezig geworden bloemdek besloten.

Zaad onbekend.

Melksaphoudende, nagenoeg onbehaarde, altijd groene,

zelden met okselstandige doorns gewapende boom. Bla-

deren afwisselend, kort gesteeld, min of meer doorn-

vormig-getand, stijf, vinnervig; steunblaadjes klein afval-

lend. Bloemen okselstandig , de mannelijke in dunne,

cilindrische op katjes gelijkende aren, die dicht met

kleine bloemen zijn bezet, behalve aan ééne zijde, waar

zij eene langsgroeve vertoonen, die door afgeronde, met

wimpers bezette schutbladen is begrensd; de vrouwelijke

met korte dikke stelen, zonder schutbladen verspreid langs

de as eener tros.

Ééne soort, B. ilicifolia Kurz, in Engelsch Indië, Penang en

Celebes.

25. CtJDRAVIA TrecuL

Bloemen tweehuizig. Mannelijke blom :
Bloemdek

4-deelig; segmenten langwerpig, stomp, hol. Meeidraaen

4; helmdraden draadvormig of dikvleezig, met de bloem-

deksegmenten min of meer vergroeid, helmknoppen op-

gericht, boven de bloem kort uitstekend. Rudimentaire

eierstok priemvormig of ontbrekend. \rouuelijJce bloem.

Bloemdeksegmenten breeder dan die der mannelijke bloem,

in den knop meer dakpanswijze dekkend. Eierstok door
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het bloemdek nauw omsloten; stijl onverdeeld of verdeeld

in gelijke of ongelijke, met stempeloppervlakte bekleede,

lang-draadvormige of dikke, uitgespreide takken ; eitje

hangend van den top der eierstokholte. Vruchtdragende

bloemdekken met de schutbladen vergroot en vleezig,

dicht opeengedrongen tot een kogelvormige schijnvrucht;

dopvruchtje binnen het bloemdek besloten, eivormig,

samengedrukt, korstachtig. Zaad van den vorm der

vrucht ; zaadhuid vliezig ; kiemwit dunvliezig ; kiem

gevouwen; zaadlobben breed, iueeugedraaid en geplooid,

gelijk of ongelijk, het lange, opstijgende kiemworteltje

omvattend»

Sterk vertakte of klimmende heesters, soms min of

meer boomachtig, behalve de bloeiw^ze kaal, meestal

gewapend met okselstandige, rechte of teruggekromde

doorns. Bladeren afwisselend kort gesteeld, gaafrandig,

vinnervig; steunblaadjes klein, zijdelingsch. Mannelijke

bloemen elk door 2— 4 schutbladen omgeven in kleine

in de bladoksels staande, kortgesteelde hoofdjes van de

grootte eener erwt, zonder omwindsel. Vrouwelijke bloe-

men in dergelijke hoofdjes, doch in vruchtdragenden
toestand gekleurd en sterk vergroot.

Aantal soorten 2 of 3, in Zuid- en Oost-Azië en tropisch

Australië.

26, ARTOOARPUS ForsL

4-Bloemen éénhuizig. Mannelijke bloem : Bloemdek "2-

lobbig of -deelig met aan den top holle of stompe, m
den knop dakpanswijze dekkende lobben. Meeldraad één,

opgericht; helmdraad afgeplat; helmknop ei- of kegel-

vormig, bg den bloei boven het bloemdek uitstekend.

Rudimentaire eierstok ontbrekend. Vrouwelijke bloem:

Bloemdek meestal meer of minder diep in den vleezigen

gemeenschappelijken bloembodem weggedoken en hiermede

vergroeid en aan den top vrij, zeldzamer geheel daarin

verborgen, biiisvormig, omgekeerd eivormig of langwer-
pig of lijnvormig, stomp of met eene versmalde, soms

in een lange punt verlengde spits, aan den top gesloten,

alleen met eene zeer kleine, soms 3—4-tandige opening,

waardoor de stijl naar buiten treedt. Eierstok recht
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binnen de bloem besloten, vrij van het bloemdek; stijl

centraal of zijdelingsch, met een lijn- of spatel-vormigen,

zelden schildvormigen, zeer zelden 2- of 3-spletigen stem-

pel ; eitje hangend van af den top van de eierstokholte.

Vruchtdragende bloemdekken met den vleezigen bloem-

bodem verbonden tot eene schijnvrucht, die naarmate

de bloemdektoppen geheel of gedeeltelijk vrij of geheel

weggedoken zijn, gestekeld, geknobbeld of glad is. Dop-

vruchtjes binnen de schijnvrucht besloten; vruchtwand

vliezig of leerachtig. Zaad het vruchtje geheel vullend;

zaadhuid vliezig; kiemwit ontbrekend; kiem recht of

gekromd; zaadlobben dikvleezig, gelijk of zeer ongelijk;

kiemworteltje zeer kort, naar boven gericht.

Boomen met een melksap. Bladeren afwisselend, groot

of klein, lederachtig, gaafrandig of zeldzamer soms alleen

in den jeugdtoestand van den boom of aan de lagere

uit adventiefknoppen aan den stam ontspringende jonge

takken, meer of minder diep vinlobbig of vinspletig;

steunblaadjes zijdelingsch, zeer spoedig afvallend, nu eens

zeer klein en kleine littcekens achterlatend, dan groot

en een duidelijk ringvormig litteeken vertoonend. Bloe-

men in okselstandige, soms aan korte zijdelings uit stam

en takken ontspringende twijgen ontwikkelde, zi tende ot

meestal gesteelde, aan de basis naakte of zelden met

eenige schutbladen voorziene hoofdjes. Mannelijke hootdjes

meestal in de oksels der jonge bladeren, veelal met

schildvormige aan den rand gewimperde, gesteelde schut-

blaadjes, dicht opeengedrongen tusschen de bloemen

waarvan alleen de helraknoppen naar buiten steken, zeer

verschillend van vorm en grootte, kogel-, ei- ot cylmder-

vormig, nu eens als een erwt, dan weder als een kleme

appeC'soms 3-4 centimeters, «««^^l^T^O cM ang.

Vrouielijke hoofdjes meestal grooter «i^"/« '"^"^fJJl"'
(bij A. integrifolia L. f.

in vruchWoes and soms een

meter lang en 30 a 40 cM. in ™\dde"ij n) kogel- of

eivormig, fvenzoo vaak met schutblaadjes tusschen de

bloemen^,' ^ieöf geheel vergro^^ ^Z^Z^L^^
blaadies verborgen zijn ot wier lu viu .^.^
harde toppen meer of minder ver naar buiten steken.

Aantal soorten omstreeks 40, in Zuid-Azië van Ceylon en den
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F

Maleischen Archipel tot China, en op de eilanden van de Stille

Zuidzee. Het geslacht werd door Trécul verdeeld in twee secties :

1. Joca, met groote elkander insluitende steunblaadjes en een

tweedeelig mannelijk bloemdek. !2. PsBUdo-Joca, met kleine zijde-

lingsche of binnen den bladsteel geplaatste steunblaadjes en een

vier-, zelden driedeelig mannelijk bloemdek. Volgens KiNG zijn

de door TréCül opgegeven kenmerken voor de rangschikking der

soorten zonder waarde. Hij stelt daarom eene verdeeling voor,

hoofdzakelijk gegrond op de meerdere of mindere vergroeiing der

vrouwelijke bloemdekken en vruchttoestand. De meeste Arto-

carpus-soorten zijn slechts naar herbarium-materiaal beschreven
en dus onvoldoende bekend. Eenige evenwel worden algemeen ge-

kweekt in den Maleischen Archipel en ook daarbuiten tusschen' de

keerkringen. Op Java vindt men vooral in de tuinen der inlanders

de volgende soorten zeer algemeen: 1. A, integrifolia L. /"., de

Nangha der Sundaneezen, in Engelsch Indië onder den naam Jack

bekend, met gave, niet zeer groote, donkergroene bladeren en de

mannelijke en vrouwelijke hoofdjes, waarvan de laatste in vrucht-

toestand een enorme grootte bereiken (soms 3 voet lang en één

voet breed) aan korte twijgen, die uit den stam en de dikke tak-

ken ontspringen. 2. A. communis Forst, {A. incisa L. f.),
met

groote, diep ingesneden bladeren en eivormige vruchten, de Kloewi
of Timboel der Sundaneezen, buiten den Maleischen Archipel meer
met den naam van Broodvruchtboom onderscheiden; 3. A.Blumei
Trécul, met groote, gave, zeldzamer diep ingesneden bladeren (de

als A, elastica Reimv. beschreven vorm) en eivormige, met lange,

slappe, ruige stekels bezette vruchten, de Benda of Torvp der

Sundaneezen. 4. A. rigida EL met gave, stijve, niet zeer groote

bladeren en met stijve stekels bezette vruchten, de Pussaar der

Soendaneezen. 5. A. Pohjphena Pers. met langwerpige bladeren,

die evenals de takken met wijd uitstaande haren zijn bezet en

met groote met knobbels bezette vruchten, de Tjampedak der

Sundaneezen. Zoolang de overige soorten nog niet voldoende be-

schreven zijn, is de determinatie in het geslacht moeilijk.

^
Nevensgaande tabel, ontleend aan het materiaal in 's Rijks Herba-

rium te Leiden, schoon zeker nog geenszins volkomen, zal misschien
daartoe van nut kunnen zijn,

TABEL TER DETERMINATIE VAN DE ARTOCARPUS-SOORTEN
VAN NEDERLANDSen INDIË.

1. Vruchtdragende bloemdekken gedeeltelijk vergroeid, doch met
vrije toppen en dientengevolge de vruchthoofdies met doorns of

knobbels. ^ ^ J
2

Vruchtdragende bloemdekken geheel vergroeid en dientenge-
volge de vruchthoofdjes geheel glad.

^'
2. Nruchthoofdjes met een gezwollen rine of vrije schutbladen aan

de basis.
o j 3

Vruchthoofdjes aan de basis naakt. *
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3. Vruchthoofdjes zeer groot met een gezwollen ring (vergroeide

schutbladen of den verdikten top van den vruchtsteel) aan de

basis. A. integr'ifolia L,

Vruchthoofdjes ter grootte van een appel, met vrije schut-

bladen aan de basis. A. bracteata King.

4. Vrije toppen der vruchtdragende bloemdekken alle of gedeeltelijk

lang, doornvormig. ^

Vrije toppen der vruchtdragende bloemdekken knobbelvormig,

niet doornvormig, ^

5. Vrije toppen der vruchtdragende bloemdekken alle doorn-

vormig. '

Vrije toppen der vruchtdragende bloemdekken deels doorn-,

deels knobbelvormig, '

6. Vrije toppen der vruchtdragende bloemdekken lang en dun, niet

stijf, dicht, ruigharig ;
bladeren eivormig 40—50 cM. lang.

A. Blumei Trécul.

Vrije toppen der vruchtdragende bloemdekken stijf, niet ruig-

harig, [bladeren 20—25 cM. lang. A. rigida BI

7. Vruchthoofdjes naar de basis versmald; vruchtdragende bloem-

dekken ruigharig. Bladeren groot, netvormig, geaderd. Geen

ringvormig litteeken der steunblaadjes. A, reticulata Mig.

Vruchthoofdjes niet naar de basis versmald. Vruchtdragende

bloemdekken niet ruigharig. A. Forbeisn Ring.

8. Vrije toppen der vruchtdragende bloemdekken kort kegelvormig

of afgeplat, met een knobbeltje in het midden, kaal of een

weinig behaard.

Vrije toppen der vruchtdragende bloemdekken afgerond ^of

afgeplat, sterk ruigharig. '

9. Vruchthoofdjes aa.i de basis nagenoeg glad. Bladeren elhptisch

niet groot.

Vruchthoofdjes geheel met knobbels bezet.

A. Riedelii Miq.

40

10. Vruchthoofdie langwerpig, langgesteeld. Bladeren gaaf, lang-

gesteeld.

Vruchthoofdje eivormig, niet. langgesteeld. Bladeren zeer

groot, vindeelig-vinlobbig, niet zeer lang gesteeld.
^^^^^^ ^

11. Vruchthoofdjes zeer klein, in trosjes. «^^-P^^/^^Ïm^^^^^

Vruchthoofdjes ter grootte van een appel of grooter, met jn

trosjes. Stempel niet knotsvormig.

12. Schutblaadjes in de vrouwelijke hoofdjes.
^^

Geen schutblaadjes in de vrouwelijke hoofdjes.

lo, Schutblaadjes hntvormig.

Schutblaadjes trechtervormig, met langen
^^^^^'^^.^^^^ j^^^^^i^
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14. Steunblaadjes zeer groot. Bladeren groot, lancetvormig. Vrucht-
hoofdjes' dik cylindrisch, langgesteeld. ^4, Scortechinn King.

Steunblaadjes klein. Bladeren niet zeer groot. Vruchthoofdjes
ei- of omgekeerd-eivormig. 15

45. Twijgen aan de knoopen, bladnerven, bladstelen, stelen der

hoofdjes met lange, wijd uitstaande haren. A. Polyphena Pers.

Alle deelen kaal, behalve de behaarde stelen der vrucht-

hoofdjes. 46

16. Vrouwelijke hoofdjes kortgesteeld. Stempel knotsvormig of kort

2-sp!etig, niet ver uitstekend. A, Maingayt King.

Vrouwelijke hoofdjes met een tweemaal langeren steel. Stern-

pel aan den top niet verdikt, ineengerold ver uitstekend.

A, Kemando Mig,
17. Vruchthoofdjes zeer klein, kogelvormig, aan zeer lange, dunne

stelen, die de vruchthoofdjes zelve wel 5—6 maal in lengte

overtreffen. A. Vrieseana Miq.

Vruchthoofdjes klein of groot, zittend of kort gesteeld; stelen

alleen in één geval 3-maal langer dan het vruchthoofdje. 18

18. Bladeren kaal. 19

Bladeren aan de nerven ten minste behaard. 25

19. Bladeren vliezig, omgekeerd eivormig, langgesteeld. Vrouwe-
lijke en mannelijke hoofdjes aan stelen, die even lang zijn als

zij zelve, a. Miquelii Boerl

Bladeren leerachtig, kort- of langgesteeld. Mannelijke hoofdjes

veel korter dan het hoofdje of tweemaal langer. 20

Bladeren van onderen niet blauwgroen, kortgesteeld. Vrouwelijk
hoofdje zeer kort gesteeld. 21

Bladeren van onderen blauwgroen, langgesteeld. Vrouwelijke
hoofdjes lang- of kortgesteeld. 22

21. Mannelijk hoofdje kogelvormig. A. Gomeriana WalL

Mannelijk hoofdje knotsvormig.

A. Gomeriana WalL var, Grïffithii King.
22. Mannelijk hoofdje kogelvormig. 23

Mannelijk hoofdje knotsvormig. 24

23. Vrouwelijk hoofdje kogelvormig (kortgesteeld ?) A ylauca BI.

Vrouwelijk hoofdje halfbolvormig, aan de basis ingedrukt,

langgesteeld. a. pomlfonnis Teysm, et Binn.

24. Bladeren klein, eivormig, aan de basis toegespitst.

A. glaucescens Trécul
Bladeren grooter, omgekeerd eivormig, aan de basis wig-

vormig. A, glaucescens Tréc, var, tephrophylla Miq.

25. Vrouwelijk vruchthoofüje aan de basis door den gezwollen
vruchtsteel (of vergroeide schutbladen) omgeven.

A. Tampang Miq-
Vruchthoofdje niet door den gezwollen vruchtsteel aan de

basis omgeven. 26

20
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26. Bladeren van onderen kaal wordend. Rijpe vruchthoofdjes kaal.

A, Dadak Mig,

Bladeren van onderen blijvend, dicht zachtharig. Rijpe vrucht-
hoofdjes kaal of behaard.

A. Dadak Miq. var. pubescens Miq.

•27. PARARTOCARPUS BaiU.

Bloemen tweehuizig. Mannelijke bloem: Bloemdek ont-

brekend. Meeldraden met korte, dikke, ten slotte een
weinig verlengde helmdraden en eivormige helmknoppen.
Vrouwelijke bloem : Bloemdek buis-knotsvormig, naar
boven verdikt, door een kleine, getande opening door-

boord. Eierstok ingesloten, vrij ; stijl kort, stijltakken

uitstekend, kort, teruggekromd-uitgespreid, gelijk ; eitje

hangend aan den top der eierstokholte. Vrucht onbekend.

Boomen of heesters. Bladeren afwisselend, gesteeld,

toegespitst, gaafrandig, papierachtig, vinnervig ; steun-

blaadjes klein, spoedig afvallend. Hoofdjes in beide ge-

slachten in of boven de bladoksels alleenstaand, op een

korten, grijsbehaarden steel, al of niet met schutbladen

aan de basis en met talrijke schildvormige schutblaadjes

tusschen de bloemen.
Aantal soorten 2, beide in Borneo.

28. GYMNARTOOARPUS BoerL

Bloemen éénhuizig, elk afzonderlijk besloten in talryke

holten van één- of tweeslachtige hoofdjes. " '^'"'

bloemen zonder bloemdek, elk bestaande uit 2 tegenover

elkander staande meeldraden, zelden uit 1 of 3 meel-

draden ; helmdraden draadvormig, aan de basis vergroeid

;

helmknoppen langwerpig op den helmdraad vastgehecht;

helmbindsel toegespitst, in de voortzetting van den helm-

draad staand; helmknoppen met een langsspleet naar

binnen openbarstend. Vrouwelijke bloem
\^
bestaande uit

één stamper, zonder bloemdek; eierstok éénz^dig bultig;

stijl zijdelingsch, lang, aan den top in 3—4 ongelijke

slippen gespleten, die aan de binnenzijde met stempel-

oppervlakte zija bezet; eierstok anatroop, hangend aan

den top der eierstokholte. Dopvruchtjes lederachtig

glanzend, eivormig; zaad hangend; zaadhuid vliezig;
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kiemwit ontbrekend; zaadlobben vleezig, ongelijk, ineen-

gerold, kortgesteeld ; kiemworteltje rolrond, naar boven

gericht

Hooge boom met afwisselende, langgesteelde bladeren.

Steunblaadjes zeer klein. Hoofdjes in beide seksen

okselstandig en gesteeld, en aan de basis omgeven door

den napvormig uitgezetten gelobden top van den bloem-

steel, dicht bezet met knotsvormige schutbladen, waar-

tusschen min of meer behaarde holten liggen, die de

bloemen bevatten. Mannelijke hoofdjes met nabij de

oppervlakte gelegen holten, die zich bij den bloei naar

buiten verlengen en waarboven de meeldraden dan uit-

steken. Yrouwelijke hoofdjes met diep gelegen, niet ge-

heel door de bloem gevulde holten, waarboven de schut-

blaadjes dicht aaneengesloten blijven en alleen den dunnen

stijl doorlaten, welks top met de stempelslippen tijdens

den bloei boven hen uitsteekt. Sommige hoofdjes zijn

deels mannelijk, deels vrouwelijk.

Ééne soort, G. venenosa Boerl.^ door oudere schrijvers tot Arto-

carpus Forst, gerekend en alleen op Java voorkomend. Aan het

melksap worden vergiftige eigenschappen toegeschreven.

29. OONOOEPHAIiUS BL

Bloemen tweehuizig. Mannelijke bloemen : Bloemdek
buis-tolvormig, 4-8pletig of bijna 4-deelig5 met in den

knop klepswijze aaneensluitende aan den top holle, stompe

lobben. Meeldraden 4; helmdraden opgericht, kort of

langer dan het bloemdek; helmknoppen langwerpig, bo-

ven het bloemdek uitstekend. Rudimentaire eierstok zuil-

of knotsvormig. Vrouwelijke bloem : Bloemdek knots-

buisvormig, smal, stomp, met 4 korte, holle, vrij dikke

lobben. Eierstok binnen de bloem besloten ; stijl kort,

onverdeeld, met een boven het bloemdek uitstekenden,

lijnvormigen, scheven of teruggekromden, met stempel-

oppervlakte bekleeden top; eitje van af de basis opge-

richt, orthotroop. Vrucht binnen het weinig vergroote,

dunvleezige bloemdek besloten , langwerpig-eivormig

,

samengedrukt; vruchtwand papierachtig, gemakkelijk ia

2 kleppen uiteenvallend. Zaad opgericht; zaadhuid vlie-

zig; kiemwit zeer dun of ontbrekend; kiem recht; zaad-
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lobben eivormig, gelijk ; kiemworteltje recht, naar boven

gericht.

Vaak hoogklimmende heesters. Bladeren afwisselend,

gesteeld, meestal groot, lederachtig, aan de onderzijde

meestal van af de basis vinnervig; steunblaadjes verbon-

den tot één, dat binnen den bladsteel staat. Mannelijke

bloemen zittend, vrouwelijke kortgesteeld, by beide ge-

slachten okselstandige hoofdjes vormend, die bij de man-

nelijke planten meestal klein en talryk en tot dichte uit

bijschermen bestaande, sterk vertakte bloeiwijzen opeen-

gedrongen zijn (zelden ten getale van 2), bij de vrouwe-,

lijke óf aan een korten steel alleenstaand en groot óf

aan een gemeenschappelijkon stengel bijeenstaand en

klein zijn.

.\antal soorten otnstreeks 10, waarvan eene, C. suaveotens BI.,

in Zuid -Azië eene groote verspreiding heeft, terwijl de overige, in

Malakka en den Maleischen Arciiipel voorkomend, meerendeels nog

onvolkomen bekend zijn.

30. PRAINEA King.

Bloemen één- of tweeslachtig. Mannelijke hloem : klein.

Bloemdek buisvormig. stomp 4-tandig. Meeldraad 1;

helmdraad kort en dik; helmknop eivormig. Rudimen-

taire eierstok afwezig. Vromvelijke hloem : veel_ grooter

dan de mannelijke. Bloemdek buis-knotsvormig, naar

boven verdikt; monding klein. Eierstok binnen het

bloemdek besloten, vrij ; stijl eindelingsch, diep 2-spletig,

binnen het bloemdek (geheel?) besloten; eitje opgericht

orthotroop Vrucht een langwerpig dopvruchtje,^ dat

binnen het vergroote vlee/Jg geworden bloemdek is be-

sloten. Zaad zonder kiemwit; zaadlobben plat-bol
;
kiem-

worteltje zeer klein, naar boven gericht.

Hoogklimmende heester. Bladeren afwisselend, gaat-

randig, vinnervig. Bloemen bij beide geslachten in

kegelvormige, okselstandige, gesteelde hoofdjes, vermengd

met schildvormige schutblaadjes. ^'ruchtdragende hoofdjes

met talrijke mislukte en verdroogde vrouwelyke bloemen,

één of eenige weinige door het vleezige bloemdek om:

hnlde vruchtjes bevattend.

Ééno soort, rr. scandens Kinj, in .Malakka.

23
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31. HULLETTIA King.

Bloemen tweehuizig. ManneUjhe bloem : Bloemdek lang-

werpigj buisvormig, van onderen onderling en met den

gemeenschappelgken bloembodem vergroeid, aan den top

vrij, 2-lobbig of -tundig. Meeldraden 2; helmdraden tot

eene zuil vergroeid; helmknoppen eivormig, opgericht.

Rudimentaire eierstok ontbrekend. Vrouwelijke bloem

:

Bloemdek bnis-knotsvormig ; opening klein. Eierstok

vrij, knotsvormig; stijl kort, centraal, met den kleinen

stempel in liet bloemdek besloten; eitje opgericht, ortho-

troop. Vrucht met een vliezigen wand. Zaad opgericht,

min of meer kogelvormig of afgeplat; zaadlobben nage-

noeg gelijk, plat-bol; kiemworteltje klein, tusschen de

zaadlobben verborgen.

Heesters met afwisselende, gaafrandige, vinnervige,

vilfcachtig behaarde bladeren. Steunblaadjes klein. Bloe-

men 10— 12, weggedoken in holten van okselstandige,

gesteelde, open, trechtervormige 3— 4-lobbige bloemkoe-

ken, met kleine -schutbladen aan de basis. Vruchtdra-

gende hoofdjes viltachtig , kogelvormig , met 1—

6

vruchtjes.

Aantal soorten 2, in Tenasserim en Malakka. Wegens de opge-

richte helmknoppen en eitjes verschilt dit geslacht van de I^or-*?-

tenieae^ waarmede het door de bloeiwijze veel overeenkomst ver-

toont. Om die reden werd de eerst bekende soort, ff. Griffithiayid

King^ door KüRZ tot het geslacht Oorstenia Lam. gebracht. Door

King, die de verschillen met dit geslacht inzag, werd de si ort als

het type van een nieuw geslacht beschouwd, waaraan hij den

naam Kurzia gaf, onder welken naam het nog voorkomt in het

overzicht der f/r/icaceen-geslachten van Hooker's Flora of British

India. Bij de geslachtsbeschrijving in hetzelfde werk is daarvoor

de naam Hullettia in de plaats getreden, wijl de naam Kurzia

reeds voor een ander geslacht dienst doet.

32. URTICA L.

Bloemen één- of tweehuizig. Mannelijke bloem : Bloem-

dek diep 4-8pletig; lobben in den knop dakpanswijze

aaneensluitend, eivormig, aan den top hol ; knop iu h^*^

midden neergedrukt. Meeldraden 4, in di^n knop omge-

bogen, zich tijdens den bloei elastisch strekkend. Rudi-

mentaire eierstok napvormig. Vrouwelijke bloem: Bloem-
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dek 4-deelig5 ^^^ ongelijke segmenten, waajrvan de bui-
tenste vaak veel kleiner zijn dan de binnenste, die plat
of zelden min of meer hol zijn. Eierstok recht; stempel
zittend, of zelden met een korten stijl, penseel-knopvor-
mig, afvallend of blijvend; eitje van af de basis opge-
richt. Dop vr lichtje eivormig of langwerpig, saraenge-
drukt, binnen het vergroote, vliezige of zelden dun-
vleezige bloemdek besloten; vruchtwand vliezig of dun
korstachtig. Zaad van den vorm der vrucht ; zaadhuid
vliezig; kiemwit weinig; zaadlobben rondachtig.

Éénjarige of overblijvende, zelden aan de basis hout-

achtige, met brandende haren gewapende kruiden. Blade-
ren tegenovergesteld, gesteeld, getand of ingesneden-
gelobd, 5— 7-nervig of zelden 3-nervig; steunblaadjes

zjjdelingvsch, vrij of vergroeid tot één binnen den blad-

steek Bloemen in okselstandige, uit bijschermen samen-
gestelde, één- of tweeslachtige bloeiwijzen, die meestal

den Yonn hebbon van aan de basis met schutbladen

bezette bloemkluwens, zelden meer pluimachtig ver-

takt zü«
Aantal soorten omstreeks 30, in de gematigde of subtropische

gewesten van de beide halfronden, eenige weinige over de geheele

wereld verspreid.

33. FLBURYA Gaud.

Bloemen één- of tweehuizig. Mannelijke bloem : Bloem-

dek 4—5-deelig; segmenten ei- of lancetvormig, in den

knop klepswijze
' aaneensluitend of licht dakpansvrijze

dekkend; knop kogelvormig of neergedrukt. Meeldraden

4—5, iu den knop omgevouwen, zich tijdens den bloei

elastisch strekkend. Rudimentaire eierstok kogel- of

knotsvormig. Vrouwelijke bloem: Bloemdeksegmenten

4, in den knop dakpanswijze dekkend, gelijk of ongelijk,

het achterste vaak helmvormig en het voorste klein of

ontbrekend. Eierstok in jeugdigen toestand recht, weldra

schuin wordend; stempel schuin eivormig of lijnvormig,

ten slotte haakvormig omgebogen, met korte wratjes

bezet, aan de basis met 2 kleine lobben; eitje van af

de basis opgericht. Dopvruchtje schuin, saraengedrukt,

boven het weinig vergroote bloemdek uitstekend ; vrucht-
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wand vliezig. Zaad van den vorm der vrucht; zaadhuid

vliezig; kierawit weinig of ontbrekend ; zaadlobben breed.

Éénjarige kruiden, dikwijls met brandende haren be-

zet. Bladeren afwisselend, gesteeld, getand, 3-nervig,

met lijnvormige cystolithen; stcunblaadjes vergroeid tot

één, dat binnen den bladsteel geplaatst en 2-spletig is,

soms zeer weinig ontwikkeld. Bloemen in éénslachtige of

tweeslachtige tot in de bladoksels alleenstaande pluimen
of afgebroken aren vereenigde hoofdjes opeengedrongen.
Bloemen en vooral de vruchten vaak omlaag gebogen.

Schutbladen weinig.

Aantal soorten 8, in de tropische gewesten der beide liaifrondeu

en in Zuid-Afrika.

34. LAPORTEA Gatid,

Bloemen één- of tweehuizig. Mannelijke hloewi : Bloem-
dek 4— 5-deelig; segmenten eivormig, in den knop min
of meer klepvormig aaneensluitend of licht dakpanswijze
dekkend; knop neergedrukt. Meeldraden 4— 5, in den,

knop omgebogen, tijdens den bloei elastisch gestrekt.

Rudimentaire eierstok knotsvormig of min ofmeerkogel-
vormig. Vroinvelijke bloem: Bloemdeklobben of segmen-
ten 4, nu eens nagenoeg gelijk, dan zeer ongelijk, de

buitenste het kleinst, een soms zeer klein of ontbrekend.
Eierstok eerst recht, weldra schuin wordend ; stempel
Ignvormig, dikwijls zeer lang, aan één kant met wratjes,

vaak ten slotte neergeslagen ; eitje van af de basis opge-
richt, Dopvruchtje schuin, plat-samengedrukt of licht

gezwollen, door het vliezige, onveranderde of weinig ver-

anderde bloemdek aan de basis omgeven en soms, door-

dat de bloembodem schuin verlengd is, kort gesteeld;

vliezig of een weinig vleezig. Zaad van den

ucht; zaadhuid vliezig; kiemwit zeer dun of

ontbrekend; zaadlobben breed.
Overblijvende kruiden, heesters of boomen, meestal

met brandende haren. Bladeren afwisselend, dikwijls

groot, getand, zelden gaafrandig, vinnervig, zelden 3-ner-
vig; steunblaadjes vrij of tol één binnen den bladsteel
min of meer vergroeid, afvallend.

Bloemen in vorkswijze vertakte bijschermen, die den

vruchtwand
vorm der vrucht
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vorm hebben van kleine bloemklnwens en vereenigd zijn

tot in de oksels alleenstaande, één- of zelden tweeslach-

tige pluimen of zelden enkelvoudige trossen. Vrouwelijke

pluimen meestal lang en in de hoogere bladoksels, man-

nelijke veel korter en gedrongen in de lagere bladoksels.

Uiterste vertakkingen der bijschermen of bloerastelen in

de vrouwelijke pluimen nu eens gevleugeld, dan weder

gezwollen en ineengekromd
,

parelkleurige schijnbessen

vormend, waarin de bloemen of vruchtjes zijn weggedo-

ken. Schutbladen weinig of ontbrekend.

Aantal soorten omstreeks 25, in de warmere gewesten der oude

wereld wijd verspreid, cenige weinige in Noord-Amerika

Men verèeelt het geslacht in een viertal secties. Hiervan koinon

in Nederlandse!) Indic voor: i. Sect. Sclepsion VVedd., waar het

vrotiwclijk bloemdek in vier gelijke segmenten is verdeeld en do

bloernstelen gevleugeld zijn: % Sect Dendrocnide Wedd., waar

de bloemdeksegmentcn in de vrouwelijke bloem nagenoeg gelijken

de bloeiiistelen cilindrisch zijn of ontbreken, terwijl de uiterste

vertakkingen der bijschermen gezwollen zijn.

35. GIRARDINIA Gaud.

Bloemen twee- of éénhuizig, in dichte aren. Manne-

lijke bloem: Bloemdek 4— 5-deelig, segmenten in den

kuop klepswijze aaneensluitend. Meeldraden 4—5, in den

knop omgebogen, tijdens den bloei elastisch gestrekt.

Rudimentaire eierstok kogel- of napvormig. Vrouicelijke

bloem: Bloemdek ei-buisvormig, aan den top 2—3-tan-

dig, gedurende den bloei tot aan de basis aan een zijde

bloeischeedevormig gespleten, soms met bijvoeging van

een klein, bijna borstelvormig segment of schutblaadje.

Eierstok recht; stempel priemvormig, spits, met zeer

kleine wratjes bezet, ten slotte min of meer schmn.

Dopvruchtje breed, sterk samengedrukt, zijdelings omge-

ven door het aan één zijde vergroote bloemdek; vrucht-

wand min of meer dik, soms min of meer dubbel, meteen

dunne, vliezige buitenlaag en eene dikkere, dun-kraak-

beenachtige binnenlaag. Zaad van den vorm van net

vruchtje; zaadhuid vliezig; kiemwit zeer dun ot ontbre-

kend; zaadlobben breed. .

Hooge, aan de basis soms houtachtige kruiden met

meestal talrijke, brandende haren of stekels bezet. Blade-
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ren afwisselend, grof gezaagd of op verschillende wijzen

gelobd, 3-nervig; steunblaadjes vergroeid tot één, dat

meestal breed en bladachtig en binnen den bladsteel

geplaatst is. Bloemen in enkelvoudige of pluimvormig
vertakte aren, waarvan er één of twee in de bladoksels

staan, en waarvan de mannelijke meestal lang en dun
zijn, langs de spil met kluwens van bloemen zijn bezet,

terwijl de vrouwelijke kort, kogelvormig of langwerpig
of lang en aan den top min of meer schroefvormig op-

gerold zijn, en langs de spil met een groot aantal haren
of stekels zijn bezet, die boven de dicht opeengedrongen
bloemen uitsteken.

Aantal soorten 7, in tropisch Azië en Afrika, waarvan eene,

G, heteroijhylla Decaisne^ o. a, op Java voorkomt.

36. PILEA lAndl

Bloemen één- of tweehuizig. Mannelijke hloem : Bloem-
dek 4-deelig, zelden 2— 3-deelig, met holle, eenigszins

vleezige, in den knop min of meer klepswijze aaneen-
sluitende, tot eene afgeknotte nap verbonden, vaak aan

de achterzijde met een stekel of ander aanhangsel voor-

ziene segmenten. Meeldraden 4, zelden 2 of 3. Rudi-
mentaire eierstok kegelvormig of langwerpig. Vrouwe-
lijke bloem: Bloemdek 3-deelig, met ongelijke segmenten,
waarvan^ het grootste soms van achteren bultig of kap-
vormig is. Staminodiën tegenover de segmenten geplaatst,

soms klein of nagenoeg geheel ontbrekend. Eierstok
recht

; stempel zittend, kort penseelvormig; eitje van af

de basis opgericht. Dopvruchtje eivormig of cirkelvormig,
samengedrukt, een weinig schuin, door het niet of weinig
vergroote bloemdek aan de basis omgeven en daarin

min of meer besloten
; vruchtwand vliezig. Zaad van den

vorm der vrucht ; zaadhuid dun
; kiemwit uiterst gering

of ontbrekend; zaadlobben breed.
Eenjarige of overblijvende, zelden aan de basis hout-

achtige kruiden, soms kruipend of met wijd uitgestrekte
takken. Bladeren tegenovergesteld, die van hetzelfde
paar gelijk of zeer ongelijk, gaafrandig of getand, 3-ner-
vig of nagenoeg zonder nerven; steunblaadjes vergroeid
tot één binnen den bloemsteel. Bloemen in zittende of
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gesteelde bijschermen, die in de bladoksels alleenstaan

en nu eens den vorm hebben van dichte hoofdjes, dan

weder van vertakte losse pluimen. Schutbladen klein,

zelden eenige weinige grooter.

Aa:ital soorten omstreeks 160, behalve in Australië in de tropi-

sche gewesten wijd verspreid.

37. AOHUDENIA BL

Bloemen gemengdslachtig. Mannelijke bloem : Bloeradek

5-deelig, met ongelijke, in den knop min of meer dak-

panswijze dekkende, aan de achterzijde nabij den top

met een klein aanhangsel voorziene segmenten. Meel-

draden 5. Rudimentaire eierstok klein. Vrouwelijke

bloem: Bloemdek 5-deelig, met weinig in grootte ver-

schillende segmenten, Stamiuodiën schubvormig, klein

of niet veel korter dan de helft van het bloemdek. Eier-

stok nagenoeg schuin ; stempel zittend, min of meer lang

en zaclitharig; eitje van af de basis opgericht. Dop-

vruchtje samengedrukt, in het losse blijvende bloemdek

besloten; vruchtwand dun korstachtig. Zaad opgericht;

zaadhuid vliezig; kiem wit vleezig; zaadlobben eivormig.

Teedere, vertakte kruiden, kruipend of met wijd uit-

gestrekte takken. Bladeren tegenovergesteld, gestoeld,

die van hetzelfde paar ongelijk, grof getand, 3-nervig;

steunblaadjes binnen de bladstelen, spoedig afvallend.

Bloemen in langgesteelde, okselstandige, kleme, dichte

of losse samengestelde bijschermen, die bestaan uit bloem-

kluwens, waarin zoowel mannelijke als vrouwelijke en

zelden ook tweeslachtige bloemen gevonden worden.

Aantul soorten 2, waarvan 1 in Japan en eene, A. javamca BL,

op Java.

38. LECANTHUS Wedd.

Bloemen één- of tvveehuizig, op een breeden, schijf-

vormigen, gemeenschappelijken bloembodem gezeten.

Manmlijke bloem: Bloemdek 4-5-deelig; ^egmen en

weinig in grootte verschillend, vliezig, in den knop licht

dakpanswijze dekkend, aan de achterzijde nabij den top

met een kleine bult ; bloemknop omgekeerd kegelvormig

Meeldraden 4-5, in den knop omgebogen, tijdens den
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bloei elastisch uitgestrekt. Rudimentaire eierstok klein.

Vrouwelijke bloem : Bloemdek 3-deelig ; segmenten eenigs-

zins plat of min of meer kapvormig, ongelijk. Stamino-

diën klein, schubvormig. Eierstok min of meer recht;

stempel penseelvormig, afvallend; eitje van af de basis

opgericht. Dopvruchtje recht, weinig samengedrukt, ge-

deeltelijk los omgeven door het blijvende, doch kortere

bloemdek; vruchtwand min of meer dikvliezig. Zaad

van den vorm der vrucht; zaadhuid vliezig; kiennvit

niet overvloedig; zaadlobben breed.

Één- of tweejarig kruid. Bhulereu tegenovergesteld,

vliezig, gesteeld, gezaagd-getand, 3-nervig; steunblaadjes

verbonden tot één binnen den bladsteel. Bloemen in ge-

steelde hoofdjes, die in de bladoksels alleen staan en

eerst wijd klokvormig, later schijfvormig uitgebreid zijn

en óf beide geslachten gemengd of een van beide of

vrouwelijke met onvruchtbare gemengd bevatten.

Ééne soort, />. Wightii Wedd., die in Engelsch Indië, Java

en tropisch Azië voorkomt. Door de tegenoverstaande bladeren

en dea schijfvormigen gemeenschappelijken bloembodem houdt zy

het midden tusschen de geslachten Pilea Lindl, en Elatostema

Forst. Tot die soorten van het laatste geslacht, waarin tegenover

elk blad een kleiner blaadje staat, heeft het geslacht Lecanthtts

een groote verwantschap en het vormt dus den overgang van de

Pi/ea-groep tot de Elatostema-gvoep. Het verschil tusschen Pdea

en Lecanthus is hetzelfde als tusscbeu PeWonia en Elatostema.

Zoo de beide laatste vereenigd worden, moet Lecan^A^s ook in Pi^'?'^

worden opgenomen.

39. ELATOSTEMA Forst.

Bloemen één- of tweebuizig, in schgfvormige houfdjes.

Mannelijke bloem : Bloemdek 4— 5-deelig ; segmenten

vliezig of bijna doorschijnend, in den knop licht dak-

panswijze dekkend, van achteren onder den top dikwijls

met een knobbel of een kort aanhangsel. Meeldraden

4—5; helmdraden in den knop omgebogen, tijdens den

bloei elastisch gestrekt, soms hoog met de bloemdek-

segmenten vergroeid. Rudimentaire eierstok klein. Vrou-

welijke bloem: Bloemdek uit 3—5 kleine, smalle seg-

menten bestaande of geheel ontbrekend. Staminodiën

klein, schubsrormig, soms afwezig. Eierstok recht; stempel

zittend, kort penseelvormig, spoedig verdwijnend; eitje
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van af de basis opgericht. Dopvruchtje eivormig of

ellipsoidvormig, samengedrukt, vaak gestreept, door bet

ouveraiiderde bloemdek aan de basis omgeveu; vrucht-

wand vliezig. Zaad van den vorm der vrucht; zaadhuid

vliezig; kierawit meestal ontbrekend ;
zaadlobben eivormig.

Éénjarige of overblijvende, zelden aan de basis hout-

achtige, niet epiphytische kruiden, met gevoorden, zelden

rolrouden stengel. Bladeren schijnbaar steeds afwisse-

lend, zittend of kort gesteeld, tweerijig, aan de basis

ongelijk, met het smallere deel naar den top van den

tak gericht, grof gezaagd of zelden gaafrandig, 3—5-

nervig, duidelijk geaderd, soms met bijvoeging van een

klein steunbladachtig blaadje, dat daar tegenover is ge-

plaatst en teruggeslagen of zijdelingsch en opgericht is;

steunblaadjea binnen den bladsteel, onverdeeld. Bloemen

in de jeugd besloten binnen een kogel- of knopvormigen,

soms eene nauwe opening vertoonenden algemeenen

bloembodem, die zich later tot een meer of minder ge-

lobde of gedeelde schijf uitbreidt en bestaat uit de ver-

breede ineenvloeiende spillen der het hoofdje samen-

stellende verkorte bijschermen. Hoofdjes een of twee m
de bladoksels, zittend of gesteeld, éénslachrig, nu eens

met groote een omwindsel vormende schutbladen, dan

vfedev met kleinere of geheel naakt, de mannelijke vaak

met groote, elke bloem afzonderlijk insluitende schut-

blaadjes, de vrouwelijke meestal met kleinere lijn-

vormige.

Aantal soorten omstreeks 50. in Zuid en Oost Azië en tropisch

Wii' hebben hier de beschrijving en omgrenzing van het ge-

slachi Elaloslema overgenomen, zooals die bij Bentham en Hooker

in de Genera Plantarum voorkomt. Door Halmer f evenwl

worden de geslachten Elatoslema, Procris en Pelhoma Uit den raug

van ondergeslachten teruggebracht, omdat hy gee" ^cjierpe grenzen

tusschen hen kon vinden. Wij zouden ons nerby hebben aange-

sloten zoo het op deze ^vijze gevormde geslacht
^'^^^^^^-^

zijne verwanten onderscheidde. Dit is geenszms ^^^^^ '^ J'"
"^

is evenveel grond ook de geslac.hten der Pdea-groey^ m Elatoslema

op te nement O. a. is Ucananthus met de Woe.wyze ^^n EU^

tostema. doch met tegenoverstaande bladeren om het laat^^^^^^

merk alleen moeilijk te scheiden van d.e
f^'^'^ï''^" «^^^^X^:

waarin tegenover elk blad een veel kleiner blaadje taat^ Ook

tussclien Pilea en Pellionia is geen verschil behalve m den blad
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stand en de beteekenis hiervan kan niet als zeer groot opgevat

worden d^ar bijv. in het tot denzelfden tribus behoorende geslacht

Boehmevia zoowel soorten niet afwisselende als met tegenover-

staande bladeren zijn opgenomen. In afwachting der bewerking
van de geheele subtribus en eventueel de samentrekking van al

de geslachten hiervan, kunnen de door Hai.lier besproken ver-

schillen zijner ondergeslachten voorloopig als geslachtskenmerken
dienst doen. Daar Elatostenia het oudste geslacht is van de sub-

tribus, blijft de naam onveranderd, zoo de andere er mede worden
vereenigd.

40. PELLIONIA Gaiid.

Bloemen één- of tweehuizig. Mannelijke bloem : Bloem-
dek 5-, zelden 4-deelig; segmenten stomp, vliezig, onder
den top van achteren met een stekelpuntje of korten
hoorn, in den knop dakpanswijze dekkend. Meeldraden
5, zelden 4, in den knop neergebogen, tijdens den bloei

elastisch gestrekt. Rudimentaire eierstok klein. Troww?^-

Ujke bloem: Bloemdeksegnienten 5, zelden 4, gelijk of

ongelijk, naakt of bij de steriele bloem met een rugge-
lingsch aanhangsel. Eierstok recht ; stempel zittend,

penseelvormig ; eitje van af de basis opgericht. Dop-
vruchtje samengedrukt of nagenoeg rolrond, door het

blijvende, onveranderde bloemdek aan de basis omgeven
of, zoo dit vergroot is, daar binnen besloten; vruchtwand
vliezig. Zaad van den vorm der vrucht; zaadhuid vlie-

zig; kiemwit gering; zaadlobben eivormig
Niet epiphytische, dikwijls aan de basis kruipende

kruiden, met gevoorde, zelden rolronde stengels, zelden
halflieesters. Bladeren schijnbaar steeds afvi^isselend,

tweenjig, kortgesteeld, of nagenoeg zittend, aan de basis

zeer ongelijk, met het smallere deel naar den stengeltop
gericht, meestal 3— 5-nervig, duidelijk geaderd, gaafran-

^h of getand, meestal met bijvoeging van een tvï^eede,

iets hooger bevestigd zijdelingsch, zelden volkomen tegen-
overgesteld blaadje; steunblaadjea binnen den hladsteel,

onverdeeld, klein of nagenoeg niet ontwikkeld. Bloemen
in okselstandige, alleenstaande, zittende of gestoelde, nu
eens meer los vertakte, dan weder in een bloemkluwen
samengetrokken, doch niet tot een schijfvorraigen bloem-
bodem uitgespreide bijschermen, die nu eens alleen vrou-
welijke of alleen mannelijke bloemen, dan weder vrou-
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welijke en mannelijke gemengd of nagenoeg zittende
vrouwelijke bloemen met langgesteelde onvruchtbare
gemengd bevatten; in sommige soorten vormen de man-
nelijke bloemen losse, gesteelde in de hoogere bladoksels
geplaatste bijschermen, de vrouwelijke dichte, zittende in

de lagere bladoksels geplaatste hoofdjes.

Aantal soorten 25— 30, in Zuid en Oost Azië en de eilanden
van de Stille Zuidzee wijd verspreid, Zooals bij Elatosterna is op-
gegeven wordt Pellionia door Hai.lier f. bij dit geslacht ge-
trokken.

41. PBOCRIS Juss.

Bloemen één- of tweehuizig. Mannelijke bloem : Bloem-
dek 5"- of zelden 4-deelig; segmenten vliezig, in den
knop klepswijze aaneensluitend of licht dakpanswijze
dekkend, zonder aanhangsels. Meeldraden 5, zelden 4,

in den knop om«^ebogen, bij den bloei elastisch gestrekt.

Rudimen taire eierstok omgekeerd kegelvormig. Vrouwe-
lijke bloem : Bloemdek tijdens den bloei zeer klein, beker-

vormig of 3—4-deelig. Eierstok recht; stempel zittend,

pensecivorraig, spoedig verdwijnend; eitje van af de basis

opgericht. Dopvruchtje eivormig, door het vergroote, min
of meer vleezige bloemdek bedekt of boven het niet ver-

groote bloemdek uitstekend ; vruchtwand stijfvliezig of

min of meer korstachtig. Zaad van den vorm der vrucht;

zaadhuid dunvliezig; kiemwit ontbrekend of zeer weinig;

zaadlobben breed.

Epiphytische heesters of haïfheesters, met rolronde

stengels. Bladeren afwisselend, meestal kort gesteeld en

aan de basis zeer ongelgk, zelden langgesteeld en aan de

basis gelijk, gaafrandig of ondiep gezaagd, min of meer

vleezig, vinnervig; meestal niet duidelijk geaderd; steun-

blaadjes binnen den bladsteel; onverdeeld. Bloemen oksel-

standig of aan de ontbladerde knoopen, de mannelijke

in kleine tot losse, gestoelde bijschermen of zelden tot

bundels verbonden bloemkluwens, de vrouwelijke in meestal

groote, alleenstaande, nagenoeg zittende, kogelvormige

hoofdjes met schijfvormigen, gemeenschappelijken bloem-

bodem.

Aantal soorten 5—6, in tropisch Azië, Afrika en de eilanden van

de Stille Zuidzee.
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42. BOBHMERIA Jacq.

Bloemen één- of tsveehuizig. Mannelijke bloeiu : Bloem-
clek 4-lobbig of -deelig, zelden 3—5-deelig, lobben of

segmenten eivormig, in den knop klepswijze aaneensluitend,
van achteren onder den top met een stekelpuntje of
stomp. Meeldraden 4, zelden 3 of 5, Rudimentaire eier-

stok- knotsvormig of min of meer kogelvormig. Vrouwe-
lijke bloem: Bloemdek buisvormig, samengedrukt of een-
z^dig gezwollen, meestal met samengetrokken, 2—4-tandige
monding, om de vrucht soms vergroot en in 2 spitse of

gevleugelde kanten uitloopend of van binnen met cel-

vormige holten. Eierstok in het bloemdek besloten, zittend

of gesteeld
; stempel lang draadvormig, aan eene zijde

behaard, lang blijvend en met den eierstok niet geleed

;

eitje van af de basis opgericht Dopvruchtje binnen het

verwelkende bloemdek besloten, soms hiermede vergroeid,
soms vry en van buiten glanzend; vruchtwand dun
korstachtig. Zaad van den vorm der vrucht; zaadhuid
dunyliezig; kiemwit verschillend; zaadlobben elliptisch

of eivormig.

Min of meer zachtharige hoornen, heesters of halfheesters.
Bladeren tegenovergesteld of afwisselend, gelijk- of ongelijk-
zijdig, getand en zelden 2-lobbig, 3-nervig; steunblaadjes
vrij of zelden aan de basis binnen den bladsteel vergroeid,
afvallend. Bloemen in kogelvormige meestal éénslachtigo
bloemkluwens, die langs de spil van eene okselstandige
aar of de takken van een pluimvormig bijscherm zijn

verspreid. Schutbladen klein, stijfvliezig.

Aantal soorten omstreeks 45, in de tropische en subtiopische
gewesten der beide halfronden.

43, POUZOLZIA Gaud.

Bloemen één-, zelden tweehuizig. Mannelijke bloem :

Bloemdek 4—5-lobbig of -deelig, zelden 3-deelig, seg-
menten in den knop klepswijze aaneensluitend, aan den
top nu eens hol, dan eens scherp omgevouwen en met
een dwarse plooi aan de achterzijde. Meeldraden 4—5,
zelden 3, in den knop omgebogen, tijdens den bloei
elastisch gestrekt. Rudimentaire eierstok knotsvormig



ÜRTICACEAE. 349

of langwerpig. Vrouicelijke hloem : Bloemdek buisvortnig,

vaak gesnaveld, met samengetrokken, 2— 4-tandige mon-
ding. Eierstok in de bloem besloten ; stempel draadvor-

mig, aan ééne zijde lang- en zacbtharig, spoedig afval-

lend; eitje van af de basis opgericht. Dopvrucbtje door

het verwelkende, vergroote of weinig veranderde bloem-

dek besloten en meestal vrij biervan; vrucbtwand glanzig,

broos. Zaad van den vorm der vrucht; zaadhuid dun-

vliezig; kiemwit zeer weinig of ontbrekeud; zaadlobben

eivormig.

Kruiden, halfheesters of heesters- Bladeren afwisse-

lend, of de onderste, zelden alle tegenovergesteld, meestal

gaafrandig, 3-nervig, de hoogere trapswijze kleiner wor-

dend, de hoogste soms in schutbladen overgaande; steun-

blaadjes vrij, dikwijls blijvend. Bloemen min of meer

gesteeld, in één- of tweeslachtige, ongesteelde, okselstan-

dige bloemkluwens, met kleine schutbladen.

Aantai soorten omstreeks 50, in de tropische gewesten der beide

halfronden. Het geslacht, zooals het volgens Bentham en H ook er

is samengesteld, bevat twee secties, die door Weddell in D. C.

Prod, als afzonderlijke geslachten worden beschonwd. 1. Eu-Pou-

ZOlzia met vertakte hoofdnorven der bladeren en boile of bultig

gezwollen slippen van het mannelijk bloemdek en vier meeldiaden.

'2. Memorialis, met onverdeelde hoofdnerven der bladeren en met

in den knop neergebogen, kantige of gevouwen slippen van het

mannelijk bloemdek, waardoor de knop afgeknot schijnt
;
twee tot

vijf meeldraden. Tegen den naam Memoriaiis Ham. thans als

geslachtsnaam door PJngleh in Natüri. P/!anzenfani- gehandhaafd,

zijn door AiiQUEL verschillende bezwaren aangevoerd, o. a. dat de

naam zonder diagnose was gepubliceerd en bovendien was afgeleid

van P. indica Gaud.^ die door Hamilton tot het geslacht was

.gerekend, maar niet behoorde tot de soortengroep later, m i8o4,

door Weudell als het geslacht Memoriaiis opgesteld. Deze wilde

de daartoe gerekende soorten brengen onder den naam van Gono-

Stegla, een geslacht door Tcrczaninow in 1846 als een Pobjgo-

nacea beschreven. Miquel's geslacht voor dezelfde plant Hyrta-

nandra, dat in 1851 was ingesteld, werd dus door den schrijver

ingetrokken. Bij eene vernieuwde scheiding zou dus voor de

sectie Memoriaiis de naam Gonostegia Txircz, de voorkeur ver-

dienen.

44. DISTEMON Wedd.

Bloeojen éénhuizig. Mannelijke hloem: Bloemdek klok-

Yonnig', 2-spIetig, zelden 3-spletig, met omgebogen, toe-

gespitste, in den knop klepswijze aaneensluitende lobben

;
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knop min of meer spits. Meeldraden 2, zelden B. Rudi-

mentaire eierstok wollig behaard. Vrouwelijke bloem :

Bloemdek buisvormig of éénzijdig gezwollen, metsamen-

getrokken, kort getande monding. Eierstok in de bloem

besloten, min of meer met het bloemdek vergroeid;

stempel lijnvormig, afvallend: eitje vanaf de basis opge-

richt. Vruchtdragend bloemdek verdikt; buitenste laag

vleezig, binnenste laag verhard. Dopvruchtje min of meer

met het vergroote bloemdek samenhangend, doch bij

rijpheid hiervan loslatend; vruchtwand dun, broos. Zaad

van den vorm der vrucht; zaadhuid dunvliezig; kiemwit

overvloedig; zaadlobben breed.

Overblijvend kruid, met afwisselende, gesteelde, grof

getande bladeren; steunblaadjes zijdelingsch, vrij. Bloe-

men in kleine, tweeslachtige bloemkluwens, die 1—

2

vrouwelijke en 2 of meer mannelijke bloemen bevatten

en aan de toppen der takken losse, lange, soms vertakte

aren vormen, voorzien van schutbladen, die naar benedon

in de bladeren overgaan.

Éene soort, D. indicum Wedd.^ die in Engelsch Indië en ook

op Java wordt aangetroffen.

45. OYPHOLOPHUS Wedd,

Bloemen één- of tweehuizig. Mannelijke hloem \ Bloem-

dek 4-deelig, met in den knop klepswijze aaneenslui-

tende, aan de achterzijde al of niet met een stekelpuntje

onder den top. Meeldraden 4, in den knop neergebogen,

tegen den bloei elastisch gestrekt. Rudimentaire eierstok

omgekeerd eivormig. Vrouwelijke hloem : Bloemdek buis-

vormig of eenzijdig gezwollen, met eene samengetrokken,

2-taiidige of ongelijkmatig 4-tandige monding. Eierstok

recht, binnen de bloem besloten; stempel kort of lang

lijnvormig, teruggekromd, aan de buitenzijde met wrat-

achtige haren of lange wimpers; eitje van af de basis

opgericht. Dopvruchtje met het vleezige of min of meer

besvormige, sappige, bloemdek bekleed ; vruchtwand

korstachtig, van boven dikwijls dik en verhard. Zaad

van den vorm der vrucht; zaadhuid dunvliezig; kiem-

wit zeer overvloedig; zaadlobben elliptisch.

Boomen of heesters. Bladeren tegenovergesteld, gesteeld,
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gezaagd, 3-neryig, vaak zeer sterk bultig gerimpeld, die

van hetzelfde paar al of niet gelijk; steun blaadjes vrij,

afvallend. Bloemen bij beide geslacliten ia de bladoksels

of aan de onderste stengelknoopen in zittende, den stengel

ten slotte omvattende, meestal dichte bloemkluwens.

Mannelijke bloemen vaak gestoeld eii spoedig afvallend,

vrouwelijke zittend.

Aantal soorten omstreeks 10, in den Maleischen Arcliipel en de

eilanden van de Stille Zuidzee.

46. SARCOCHLAMYS Gaud.

Bloemen tweehuizig. Mannelijke bloem: Bloeradek

5-deelig; segmenten vliezig, hol, in den knop dakpans-

wijze dekkend; knop neergedrukt. Meeldraden 5, in

den knop omgebogen, tijdens den bloei elastisch gestrekt.

Rudimentaire eierstok klein. Vrouwelijke bloem: Bloem-

dek tijdens den bloei ei-klokvormig, met samengetrok-

ken, 4-lobbige monding, na den bloei zijdelings bultig

gezwollen, met eene min of meer zijdelingsche opening.

Eierstok schuin; stempel zittend, klein, penseelvormig;

eitje van af de basis opgericht. Dopvruchtje schuin,

binnen het vleezig bloemdek besloten; vruchtwand vlie-

zig. Zaadwand van den vorm der vrucht; zaadhuid

korstachtig of met de korstachtige binnenlaag der vrucht

vergroeid; kiemwit nagenoeg geheel ontbrekend; zaad-

lobben eivormig. ,

Heester, Bladeren afwisselend, gesteeld, smal, getand,

fraai gerimpeld, 3-nervig, van onderen sneeuwwit; steun-

blaadjes binnen den bladsteel, aan de basis vergroeid.

Bloemen okselstandig, bij de mannelijke planten m zit-

tende bloemkluwens langs de takken verspreid^ en dunne,

afgebroken aren vormende, bij de vrouwelijke in dichtere

bloemkluwens dicht opeengedrongen tot onregelmatige,

doorloopende, cilindrische aren.

Ééne soort, 5. pulcherrima Gaud., in Engelsch Indië, Malakka

en ^umatra.

47. POIKIIiOSPBBMUM Zipp

Bloemen tweehuizig. Mannelijke bloem: Bloeradek

4-deelig, segmenten aan den top naar binnen gebogen
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en min of meer klepawijze aaneensluitend in den neer-

gedrukt kogelvormigen knop, Meeldraden 4, vóór den

bloei omgebogen, vervolgens elastisch gestrekt. Rudi-

mentaire eierstok klein. Vrouwelijke bloem : Bloemdek

omgekeerd kegelvormig of min of meer klokvormig, met

een door 4 tandjes omgeven, zeer kleine monding, het

vruchtbeginsel nauw omsluitend, na den bloei vleezig

wordend en de basis van het dopvruchtje als een nap

omgevend. Eierstok met zittenden, knop- of schildvor-

migen, met kleine wratjes bedekten stempel; eitje van

af de basis opgericht. Dopvruchtje boven het blijvende,

vleezige bloemdek uitstekend, met een vleezige buiten-

laag en een min of meer korstachtige binnenlaag van

het bloemdek. Zaad van den vorm der vrucht, kiemwit-

houdend.

Heester? Jonge takken aangedrukt, zachtbehaard.

Bladeren afwisselend, groot, gesteeld, gaafrandig, vinner-

vig en aan de basis min of meer 3-nervig ; steunblaadjes

binnen den bladsteel, afvallend. Bloemen in kortgesteelde,

in de bladoksels of aan de ontbladerde knoopen staande,

met eivormige, gekleurde, ond^ de hoofdassen vrij lang

blijvende schutbladen voorziene vorkswijze herhaaldelijk

vertakte bijschermen, die bij de mannelijke planten

dichter en korter dan bij de vrouwelijke.

Ééne soort, P, amboinensls Zipp.^ in de Molukken tehuis be-

hoorend, volg.:ns Bentham en Hooker zeer onvolkomen bekenden
misschien hier niet op hare plaats, maar veeleer aan Conocephahis

verwant.

48. PIPTURUS Wedd,

Bloemen twee-, zelden éénhuizig. Mannelijke bloem:

Bloemdek 4— 5-spletig, met eivormige, spitse, in den

knop klepswgze aaneensluitende lobben. Meeldraden

4—5, in den knop omgebogen, tijdens den bloei elastisch

gestrekt. Rudimentaire eierstok -svollig. Vrouwelijke

bloem : Bloemdek eivormig, aan den top samengetrokken
met eene met kleine tandjes bezette monding, om de

vrucht min of meer dunvleezig. Eierstok in het bloem-

dek besloten en daaraan vastgehecht; stempel lijnvormig,

boven het bloemdek uitstekend, aan één kant lang- en

zachtharig, afvallend; eitje van af de basis opgericht.
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Bloembodem onder de vrucht kegelvormig, lichtvleezig

of droog, dikwijls lang- en zachtharig. Dopvruchtje dicht

besloten en binnen het kruidachtige of dunvleezige bloem

-

dek, doch meestal vrij hiervan ; vruchtwand stijfvliezig

of dun korstachtig. Zaad van den vorm der vrucht;

zaadhuid dun vliezig; kiemwit weinig; zaadlobben breed.

Boomen of hooge heesters, zelden klimplanten. Blade-

ren afwisselend, gaafrandig of gekarteld-gezaagd, 3—5-

nervig, van onderen dikwijls grijsharig ; steunblaadjes

verbonden tot één binnen den bladsteel, dat tweespletig

is en zeer spoedig afvalt. Bloemen in ongesteelde, kogel-

vormige, nu eens in de bladoksels alleenstaande, dan

weder langs de spil van een al of niet vertakte aar

verspreide bloemkluwens met uiterst kleine schutbladen.

Aanta! soorten 8, in de Mascarenische eilanden, den Maleischen

Archipel, de eilanden van de StiUe Zuidzee en Australië verspreid.

Verscheidene vormen van dit geslacht komen in de herbariën voor

en de meeste vertoonen onderling zooveel overgangen, dat het de

vraag is of men niet beter deed ze als één sterk varieerende soort

op te vatten.

49. VILLEBRUNEA Gaud.

Bloemen tweehuizig. Mannelijke bloem : Bloemdek

4-deelig; segmenten eivormig, spits, in den knop kleps-

wijze aaneensluitend of zeer weinig dakpanswijze dek-

kend; bloemknop nagenoeg kogelvorraig. ]\reeldraden 4,

in den knop neergebogen, tijdens den bloei elastisch

gestrekt. Rudimentaire eierstok omgekeerd eivormig-

knotsvormig. Vrouwelijke bloem : Bloemdek buisvormig,

met samengetrokken, kleintandige monding. Eierstok

met het bloemdek vergroeid; stempel zittend, klem of

schijfvorraig, aan den rand met lange, penseelvormige

wimpers; eitje van af de basis opgericht. Dopvruchtje

met het dunvleezig wordende bloemdek dicht vergroeid;

vruchtwand min of meer korstachtig. Zaad recht^
A'J^^yJ^

toegespitst; zaadhuid dunvliezig; kiemwit verschillend;

zaadlobben eivormig of breed.
i ij

Boomen of heesters. Bladeren afwisselend, gesteeld,

gaafrandig of gekarteld, vinnervig of 3-nervig; steun-

blaadjes binnen den bladsteel verbonden tot een dat

tweespletig is. Bloemen in kluwens of kleine hootdjes,
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die alleen staan of te zamen een los, vorkswijs vertakt

bijscherm vormen. Kleine of kort lijnvormige schnt-

bladen onder de bloemkluwens of hoofdjes, Schutblaadjes

onder de vruchtjes vaak vergroot en verbonden tot eene

dikvleezige, gaafrandige nap, die soms even groot is als

het vruchtje zelf.

Aantal soorten 8, in Zuid- en Oost-Azië,

50. DEBRBGEA3IA Gaud,

Bloemen één- of tweehuizig. Mannelijke hloem : Bloem-

dek 4-deelig, zelden 3- of 5-deelig; segmenten eivormig

in den neergedrukt kogelvormigen knop klepswijze aan-

eensluitend of licht dakpanswij ze dekkend. Meeldraden

4, zelden 3 of 5, in den knop neergebogen, tijdens

den bloei elastisch gestrekt. Rudimentaire eierstok kaal

of aan de basis wollig. Vrouiveïijke bloem : Bloemdek
eivormig of omgekeerd eivormig, met samengetrokken,
kleingetande monding, om do vrucht sappig. Eierstok

recht, in de vrucht besloten; stempel zittend ofgesteeld,

met weinige of korte, tot een penseel vereenigde, spoedig

afvallende haren; eitje van af de basis opgericht. Dop-
vruehtje dicht besloten en vergroeid met het sappige

bloemdek; vruchtwand korstachtig, dikwijls ten slotte

vrij. Zaad- van den vorm der vrucht; zaadhuid vliezig;

kiemwit overvloedig of weinig; zaadlobben klein, breed.

Heesters. Bladeren afwisselend, gesteeld, gekarteld-

gezaagd, 3-nervig, rimpelig, van onderen dikwijls sneeuw-
wit of aschgrauw ; steunblaadjes tot één 2-spletig binnen
den bladsteel verbonden. Bloemen in kegelvormige, in

de bladoksels of aan de ontbladerde knoopen ingeplante

bloemkluwens, die nu eens zittend en alleenstaand zijn,

dan weder tot ongesteelde gedrongen of langgesteelde
losse, vorkswijze vertakte bijschermen zijn vereenigd.
Schutbladen bij de mannelijke exemplaren stijfvliezi

Gemeenschappelijke bloembodem bij de vrouwelijke licht

vleezig verdikt.

Aantal soorten 7, in Abissynië en Zuid- en Oost-Azië.

51. LBUCOSYKE Zoll. et Mor.

Bloemen meestal tweehuizis. Manneliihe hloem : Bloem-

g-
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dek 4—5-deelig, met in den knop klepswyze aaneen-

sluitende segmenten. Meeldraden 4—5, in den knop

neergebogen, tijdens den bloei elastisch gestrekt. Rudi-

mentaire eierstok kaal of kort wollig. Vrouwelijke bloem

:

Bloemdek napvormig, meestal kort 4—5-tandig of -lobbig.

Eierstok schuin eivormig, dikwijls samengedrukt; stempel

zittend, penseelvormig of met lange wratten; eitje van

af de basis opgericht; poortje dikwijls trechtervormig

vergroot en gewimperd en aan den top van het hokje

vastgehecht. Dopvruchtje gezeten op het blijvende, niet

of weinig vergroote bloemdek, hier ver boven uitstekend,

eivormig, min of meer samengedrukt; vruchtwand korst-

achtig, van buiten soms dunvleezig. Zaad van den vorm

der vrucht; zaadhuid dun vliezig; kiemwit weinig; zaad-

lobben elliptisch.

Kleine boomen of heesters. Bladeren afwisselend,

dikwijls 2-rijig, gesteeld, gekarteld -gezaagd of nagenoeg

gaafrandig, 3-nervig, van onderen grijsharig; steunblaadjes

binnen den bladsteel vereenigd tot één, dat tweespletig

of niet ingesneden en zeer groot is. Bloemen in kogel-

vormige, okselstandige, zittende of gesteelde, alleenstaande

of ten getale van 2—4 bijeenstaande, soms tot korte

trossen, doch nooit tot bijschernien vereenigde bloem-

kluwens. Schutbladen in de mannelijke bloemkluwens

stijfvliezig; vruchtdragende algemeene bloembodem min

of meer vliezig.

Aantal soorten 9, in den Muleisclien Archipel en de eilanden

van de Stille Zuidzee.

52. MAOUTIA Wedd.

Bloemen één- of tweehuizig. Mcmnelijke bloem: Bloem-

dek 5-deelig, segmenten spits, in den neergedrukt kogel-

vormigen knop klepswijze aaneensluitend of met den

neergebogen top een weinig dakpanswijze dekkend. Meel-

draden 4, in den knop neergebogen, tijdens den bloei

elastisch gestrekt. Rudimentaire eierstok dichtwollig.

Vrouwelijke bloem: Bloemdek aan de basis van den

eierstok, zeer klein en schuin of ontbrekend. Eierstpk

recht; stempel klein of fijn gelobd en penseelvormig,

zittend of met een korten stijl; eitje van af de basis

opgericht Dopvruchtje eivormig, samengedrukt ot mm
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of meer driekantig, op het kleine bloemdek staande of

geheel naakt ; vruchtwand korstachtig of een weinig

verhard^ soms van buiten dunvleezig. Zaad van den

vorm der vrucht ; zaadhuid vliezig ; kiemwit gering

;

zaadlobben elliptisch of langwerpig.

Heesters. Bladeren afwisselend, gestoeld, gekarteld-

gezaagd, 5-nervig, van onderen sneeuwwit ; steunblaadjes

binnen den bladsteel vereenigd tot één, dat tweespletig

is. Bloemen in kleine, zittende, bloemkluwens, verspreid

langs of aan de toppen van de takken eener okselstandige

pluim, de mannelijke met kleine, stijfvliezige schutbladen.

Aantal soorten 8, in Zuid-Azië en de eüunden van de StiUe

Zuidzee.

53. PAEIBTARIA L,

Bloemen gemengdslachtig. Mannelijke en tweeslachtige

bloem : Bloemdek diep 4-lobbig, zelden 3-lobbig, in den

knop klepswijze aaneensluitend. Meeldraden 4, in den

knop neergebogen, tijdens den bloei elastisch gestrekt,

zelden 3. Rudimentaire öf volkomen eierstok. Vrouwelijke

hloem: Bloemdek aan de basis buisvormig, met kortere

lobben. Eierstok kaai, vrij binnen het bloemdek ; stempel

kort of lang lijnvormig, teruggekromd, dicht penseel-

vormig, zittend of met een stijl, afvallend; eitje van af

de basis opgericht. Dopvruchtje besloten binnen het blij-

vende, op verschillende wgzen vergroote, vaak cilinder-

vormige en kruidachtige bloemdek; vruchtwand dun
korstachtig. Zaad van den vorm der vrucht; zaadhuid
vliezig

; kiemwit overvloedig ; zaadlobben eivormig of

langwerpig.

Eenjarige of overblijvende, vaak wijdvertakte en met
haakvormige haren bekleede kruiden. Steunblaadjes ont-

brekend. Bladeren afwisselend, gesteeld, gaafrandig, 3-

nervig of driedubbelnervig, dikwijls klein. Bloemen in

okselstandige, dikwijls twee bijeenstaande, dichte bij-

schermen of bloemkluwens. voorzien van schutbladen
waarvan soms de buitenste vergroeid zijn en een om-
windsel vormen.

Aantal soorten omstreeks 8, in de gematigde streken wijd ver-

spreid, in de tropische gewesten zeldzaam. Ééne soort, P. debilh'^

Forst, die zoowel in Australië als in Engelsch ïndië is aange-
troffen, komt misschien ook in den Maleischen Archipel voor.
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URTICACEAE VAN NEDERLANDSCH INDIÉ.

Tribus I. Celtideae..
1. Celtis L,

Ondergesl. 1, Eu-Celtis.

Waitzii BI. 5) (Java.)

var. elliptica BL (Java.)

timorensis Span, (Timor.)
hamata BL (Maleische Archipel.)
tetrandra Roxb. (Maleische Archipel.)

var. moUis Ilook. ƒ. — C. mollis Wall. (Birma, Celebes.)

Ondeigesl. 2. Sponioceltis Planch.

cinnamomea Lindl — Sponia rujida Zoll. (Engelsch Indië,

Java, Sumatra.)
sumatrana Planch. — Solenostigma sumatranum Miq.

(Sumatra.)

Ondergesl. 3. Solenostigma.

brevinervis PlancJu — Solenostigma brevinerve BI — Dicera

lanceolata Zipp, (N. Guinea.)
VViglitii Planch, — Solenostigma Wightii Miq. — Soleno-

stigma consimile BI. (Engelsch Indië, Java, Celebes.)

laurifolla Planch. — Solenostigma laurifolium BI. - Sponia

strychnifoUa Teysm. et Binn, (Java.)

Hasseltii Planch. — Solenostigma Hasseltii BI. (Java.)

Djiingiel Planch. 2) _ Solenostigma DjungieJ BL (Java,)

Zippelii Planch. — Solenostigma Zippelii BL (N. Guinea.)

latifolia Planch. — Solenostigma latifolium BL (N, Guinea.)

angustifolia Planch. — Solenostigma angustifolium Miq>

(Sumatra.)
sinensis Pers. (China, Celebes.)

philippiiiensis BI. (Philippijnen, Celebes.)

strychnoides Planch. (Australië, Aroe-eilanden, NieuwGuinea.)

grewioides Warb, (Duitsch Nieuw Guinea.)

2. Trema Lour.

timorensis BI — Tr. virgata BL — Sponia timorensis

Decaisne. — Sponia virgata Planch, — Celtis virgata

Boxb. (Malakka. Singapore, China, Timor, Key-Molukken,

N. Guinea.)

morifolia BL — Sponia morifolia Planch. (Celebes.)

pallida BL — Sponia pallida Miq. (Arabon.)

') In HoOKER F. FL of Br. Ind. met C. cinnamomea LindL ver-

eenigd,

2) Deze en de drie volgende soorten worden door Planchon als

onvolkomen bekend opgegeven.
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aspera BL ^) — Sponia aspera Decaisne. — Celtis aspera

Brougn. — (Australië, N. Guiiiea.)

\ar. viiidis Benth. (N. Guinea.)

pnbigera BI. — Sponia pubigera BI (Molukken.)

amboinensis BL — Trema velulina BL — Trema Bur-

manni BL — Sponia amboinensis Decaisne. — Sponia

velutina Miq. — Cellis amboinensis Wïlld. (Eng. Indië,

China, Ned. Indië.)

imbricata BL — Sponia imbricala Phmch. (Molukken.)

rigida BL — Sponia rigida Decaisne. — Celtis rigida BL

(Java.)

oiïentalis BL — Sponia orientalis Planch, — Celtis orien-

talis L. (Engelsch en Nederlandsch Indië.)

angustifolia BL — Sponia amjuslifolia Planch. (Penang.)

scaberrinna BL — Sponut scaberrima Miq. (Sumatra.)

acuminatissima. — Sponia acuminalisslma Miq. (Sumatra)

carinata Bi. — Sponia carinala Miq, (Molukken.)

3. Parasi'ONIA Miq,

parviflora Miq.

var. similis Planch, — P. simiUs BL (Java.)

var, aspera Planch. — P. aspera BL (Java.)

var. rugosa Planch. — P. rugosa BL — P. aspera Miq-

(Celebes, Ternate, lianda.)

eurhyncha Miq. (Banka.)

4. GiRONNiERA Gaud.

nervosa Planch. (Penang, Molukken, Sumatra, Borneo.)

subaequalis Planch, - G. nervosa Planch. var, siibaegualis

Kurz, — G, costata Miq. — Sponia annulata Teysm. et

Binn, (Malakka, Java, Sumatra, Borneo, China.)

parvifolia Planch, (Malakka, Penang, Celebes.)

reticulata Thw, — G. cuspidata Kurz, — Aphananthe ctis-

pidata Planch. ~ Gahmipita cuspidata BL — Cyclosiemon

cuspidatum BL — Sponia subserrata Kurz. (Engelsch

Indië, Java.)

lucida Kurz. (Andamans, Celebes.)

rhamnifolia BL (N. Gulnea.) ,

Tribus H. Csnnabineae.
5. Cannabis Toum.

sativa L. (Noordelijk Indië en Centraal Azië, in gen»atigde

tropische gewesten, ook op Java gekweekt.)

Tribus lïï. Moreae.
Subtribus 1. Fatoueae.

6. PSEUDOSTlïEBLUS Bm\
sp.? (Penang.)

') Deze soort is misschien gelijk aan de voorgaande
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7. Bleekrodia BI.

insignis BI. (Borneo.)

8. Fatoua Gaud.

[jilosa Gaud. (N. Giiinea.)

var. lanceolata Bur. — F, lanceolata Decaisne (ïimor.)

var. subcordata Bur. — F, siibcordata Gaud. — F. ja-

ponica BI. — F. aspera Gaud. — F, pilosa Gaud.

(Japan, Rawak.)
var. cordata Biir*

subvap. glechomaefolia Bur. — Fleurya rjlcclwmircfoUa

Miq, (Java.)

subvar. globulifera ^wr — F. cordata Gaud. ~- F,glo-

bulifera Miq, — F. scnbra Miq, — Fleurya globu-

lïfera Miq. — Fleurya scabra Miq. (Java.)
j

Snbtribus 2. Strebleae.

9. Taxotuopüis BI.

javanica BL — ürtica spinosa BI. (Java.)

rnacrophylla — Diuloco^ macrophylla Bur. (Java.)

10. PjlYLLOCHLAMYS Bur.

spino?a Bur. — Epicarpurus spinosus Wiyht. — Trophis

spinosa Boxb, — Trophis taxiformis Spreng. — Epi-

carpurus limorensis Decaisne. — Taxotrophis Roxburghn

BI. (Engelsch Indië, Java, Timor.)

^ 1. Strerlïjs Lour,

asper Lour. — Epicarpurus orientalis BL — Trophis as-

pera Refz. — Trophis cochinchinensis Poir. (Engelsch

Lidië, Cochin China, Maleische Archipel van Java tot de

Molukken, Philippijnsche eilanden.)

Subtiibus 3. Broudsonetieae.

1'2. iMAT.AïSiA Blanco,

tortuosa Blanco. — Cephalotrophis javanica Bf. (Zuid-Oost

Azië en Australië.)
r., i i\

var. srandens Bur. — Malaisia scandens Planch.^) -
Caturus scandens Lour. ^ Trophis scandens Hoof:.

et Am — Morus javanica BI — Dumartroya fag^-

folia Gaud. — Cephalotrophis javanica Miq. -
Alchornea scandens MuelL Arg. (China, Java, Suma-

Fiji-eilanden.)

13. Broussonftia Vent.

papvrifera Vent. (China, Japan en van daar in de meeste

^
ïropische en vele gematigde gewesten ingevoerd, o. a. m

Java, Timor, Celebes.)

var. sumatrana Mi. (Sumatra.)

r

ï) Ook Malaisia scandens K. Schum,
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Subtribus 4. Eu-Moreae.

14. Paratrophis BL

philippmensis. — Uromonis philippinensis Bur, (Philippijn-

sche eilanden, N. Gninea? Maleische Archipel.)
L

15. PSEUDOMORUS Bu)\
T

Brunoniana Bur. — Moriis pendulina Bauer, — Morus

Brunoniana Endl. (Australië, N. Guinea,)

16. MoRUS L.

alba L, (In de gematigde gewesten van de oude wereld veel

gekweekt.)

var. Miquelii Boerh — M? aUisslnia Mlq. (Sumatra.)

indica L. — M, alba U var, indien Btir. (In Oost- en

Zuid-Azië, Afrika en de Sandwich-eilanden gekweekt.)

TWlJFKLACilTIGE SOORTEN.

macroura Miq, (Sumatra.)

? leucophylla Miq. (Sumatra.)

17. PSEUDOTROPHIS Wa7'b.
I

laxiflora Warb, (Duitsch N. Guinea.)

Subtribus 5. Dorstenleae.

18. Sloetia Teysm, et Binn.

sideroxylon Teysm, et Binn, — Artocarpus elongatus Miq.

(Java, Sumatra^ Singapore.)

penangiana Oliv. (Penang.)

Wallichii King (^Penang, Malakka, Singapore.)

Minahassae Koord, (Celebes.)

Tribus IV. Artocarpeae.

Subtribus 1. Ficeae.

19. Ficus L,

Sect. T. Palaeomorphe.

pisifera WalL ~ F. reniblas Miq. p.p. — F. grewiaefoUa

BI. p. p. ~ F. soxatUis Miq. (haud, BI) — F. anonae-

folia Zipp. — F. acuminatissirna Miq. — F. Tadjani

Miq. — F.niicrotus Miq. — F. kypsophila Miq. p-

P

F. londana Miq. — F. exasperata Roxb. ? (Malakka en

den Maleischen Archipel.)

gibbosa BI. — F, gibhosa BI v(tr. unigibba Miq. — F, rt-

gida BL — F. cuneata BI. — F. paradoxa BL — F*

difformis Benth. (Lam ?) — F. Atimeeraimi Roxb. —
F, exceïsa Boxb. (var. L.1) — F. diver^ifolia Beinw.

{haud. BL) — F, subobliqun Miq, (Eng. en Nederl. Indië,

China.)

^ar. cuspidifera A'injr — F.faetaDecaisnep.p. (Timor.)
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Decaisneana Miq. — F. laeta Decaisne p.p. (Timor, N.
Guinea.)

var. trernatocarpa King — F. trematocarpa Miq,
Fellipsoidea Miq, p,p). (Ambon,)

var. firmula King — F. firmida Miq. (Celebes, Ambon.)
adenosperma Miq. (Celebes, Ambon, Ternate.)

aurita Beinw, (Molukken, o. a. Ambon, N. Guinea.)

subulata BL — F, ancolana Miq, — F, virgata Reimv.
(Van Eng. Indië tot de Philippijnen.)

lasiocarpa Miq, — F, lasiophlebia Mig. (Sumatra.)

parietalis BL — F, Junghuhnlana Miq. — F, ruftpüa
Miq, — F. concentrica van Hass, — F. cerasifornds

Desf. — F. phlehophfjlla Miq. — F. Tabing Miq. (Ma-

lakka, Maleische Archipel.)

urophylla Wall. (Malakka.)
celebica Bh — F. lancifolia Miq. (Celebes, Philippijnen.)

var. Kunstleri King (Malakka.)

Sect. II. Urostigma.

saxophila BL (Java, Timor, Boeroe.)

bengalensis L. — F. indica L, p.p. — F. americaria

Pluk. ~ Urostignia bengalense Gasp. (Eng. Indië ^)

mysorensis Heyne (Engelsch Indië, Ceiebes.)

pilosa Beinw, — Urostignia bicome Miq, — Urostignia

subc7fspidatum Miq. (Penang, Java, Borneo, Noord-

Australië.)

var. chrysocoma King — F. chrysoconia BL — Uro-

stignia chrysothrix Miq (Java.)

cucurbitina King (BorneOj Celebes.)

bracteata WalL (Penang, Singapore, Java.)

chrysolepis Miq. (Celebes.)

prunifnrrais BL — F. depressa BL — Urostigma depres-

sum Miq. (Ann.) — Urostigma peracuiiim Miq. (Java,

Celebes, Sumatra, Malakka.)

annulata BL — Urostigma annulatum Miq, — Urostigma

depressum Miq. (in Zoll. Verz.) — Urostigma conocar-

pitm Miq. (Birma, Malakka, Maleische Archipel)

var. flavescens King — UrosVgma (lavpscens Miq. —
F, flavescens BL — F. hiverrucellmn Miq. (Rurma,

Java, enz.)

var. valida King — F. valula BL — Urostigma vali-

dum Mig. — Urostigma depressum Miq. — Uro-

stigma conocarpiim Miq. (Java.)

var. de Vriesei BoerL (Sumatra.)

globosa BL — Urostigma globosum Miq, — F. OHftsta

*) Komt in Nederl. Indië niet voor, doch vermeld als de langst

bekende der reusachtige Indische vijgeboomen, bij de Engelschen

Banyan genoemd.
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WalL — Urostigma omtstum Miq, — F, firma WalL
(Bnrina, Malakka, Maleische Archipel.)

var. Manok Kimj — Urostigma Manok Miq. (Malakka,
Java, Sumatra.)

juglandiformis King (Sumatra.)
xylophylla Wall — Urostigma xylophyllum Miq. (Singa-

pore, Malakka, Sumatra.)
Forstenii Miq. (Celebes, lïorneo. Timor.)
altissirna BI — Urostigma altissimum Mig. (Kng, Indië,

Malakka, Maleisclie Archipel.)

cycloneura King ^). — Urostigma cydoneurum Mig. — F.
pseudo-riibra Miq. p.p. (Sumatra, Borneo.)

Lowii King (Malakka.)
pachyphylla King (Borneo.)

K(jrthalsii Miq. (Borneo.)
var. Beccariana King (Borneo)

consociata BI, — Urostigma consociatum Miq. (Java,
Sumatra.)

var. Murtoni King (Malakka.)

involncrata BI, — Urostigma involucratum Miq. — F.ero-
calyx Miq, (Java.)

rigida Miq. ~ UroHtigma rigidum Miq. (Malakka.)
procera Eeinw. — Urostigma procerum Bei^iw. (Java,

Sumatra.)
var. crassiramea King — Urostigma crassirameum

Miq. — F. crassiramea Miq. (Java, Sumatra.)
glaberrima Bi. — Urostigma glaberrimum Miq. — F. amjus-

tifolia Boxb. — F. fraterna Mig, (Eng. Indië en Malei-
sche Archipel, o a. Java.)

Rowelliana King (Sumatra.)
microstoma WalL (Malakka.)
indica L. — F. sundaica BI. — Urostigma simdaicum

Miq. — F. rubescens BI. ~ Urostigma rubescens Miq.

—

Urostigma tjiela Miq. var. Sundaica Miq. — F. pellu-
cido-punclata Griff. — F. longifolia Ham, — Varinga
latifofia Rumph, — F. pseudo-mbra Miq. p.p. — Uro-
stigma pseicdo-rubrum Miq, ^Assam en Burma zeldzaam,
in den Maleischen Archipel algemeen, tot op de Philip-
pijnen voorkomend.)

var. Gelderi King — F. Gelderi Mig. (Malakka en
Maleische Archipel.)

sumatrana Miq, — Urostigma stimatranum Miq. — Uro-
stigma monademim Miq. — F. Zollingeriana Miq^
Urostujma ZolUngerianum Miq. (Sumatm, Java.)

acamptophylla Miq. — Urostigma acamptophyllum Miq-
(Banka, Malakka.)

O Niet F. cycloneura Mi^. zooals King opgeeft.
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Binnendijkii Miq. — Urostigma Bmnendijkii MUj. (Java'

Borneo.)

truncata Miq. — Urostigma tritncattim Miq. (Java, Bornoo,

Malakka.)
obtusifolia Eoxh. — Urostigma obtusifoVnmi Miq, (Engelsch

Indië, o. a. Malakka.)

garciniaefolia Mqi. (Timor.)

Benjamina Z. — Urostigmrf Henjanunum Miq. — F. nucla

Miq. — Urostigma nudiim Miq. — F. comosa Roxb. —
F. haematocarpa Bi. — F. neglecla BI — Urostigma

haeniatocarpuni Miq. — Urof^tigma neglectnm Bi. —
F. papyri/era Griff. — Varingn parvifolia Bumph.
(Wild op Timor, Sumatra, Celebe.":!, ook op Java? Overal

gekweekt in Malakka en den Maleischeii Archipel, de

gewone waringinhoorn,)
stricta Miq. — Urostigma strictum Miq. (Java, Celebes.)

elastica Roxb, — Urostigma elastieum Miq. — Visiania

ela^s/ica- Gasp. — Macrophihahna elaslicum Gasp. var.

minor Gasp, — Urostigma circiimscissum Miq. — Uro-

stigma Karet Miq, — F. elastica Boxb. var. Karet Miq.

— Urosligma odoralum Miq. (Engelsch Indië en den Ma-

leisehen Archipel.)

hesperidiformis King (N. Gninea.)

dubia WalK (Malakka, Penang, Sumatra.)

Kurzii King. — F. nuda Miq. var. macrocarpa Kun
(Burma, Java.)

pisocarpa BI. — Urostigma pisocarpum Miq. (Malakka.)

glubella BL — Urostigma glabelhim Miq. — Urostigma

caïialtcidatnm Miq. — F. parvifolia Miq. — Urosligma

parvifoUum Miq. - F. afflnis Wall. — F. sitbpedon-

cnlata Miq> — F. Wightiana Benth. (Engelsch Ijidië,

Nederlandsch Jndië, China.)

var. papnana King. — F, nesophila Miq. — Urostigma

nesophilum Mig (N. Guinea, Noord Australië.)

retusa L, — F. dilatata Miq. — F. nitida Thunb.

F. littoralis BI. — Urostigma retusum Miq. — Uro-

stigma nitidum Miq. — Urostigma micrócarpum Miq.~

F, ambhjphyUa Miq. — Urostigma amblyphylhmi Miq.

(Geheel Zuid-Azië van Engelsch Indië tot de Phiiippijnen

en China.)

callophylla BI. — Urostigma caUophyllum Mtq. (Java,

Celebes.)

nervosa Heymi. — Urostigma nervostm Miq. — t
,
mag-

noHaefolia BI. — Urostigma euneuron Miq. — F. mo-

desta Miq. — Urostigma modestum Mtq. var, longifoha

Miq. (Engelsch en Nederlandsch Indië.)

pubinervis BL — Urostigma Hasseltü Miq. (Java, Borneo,

Celebes.)

var, ïevsmanni King (Celebes.)

{Idelfeltii King (N. Guinea, Celebes.)
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Lawesii King (N. Guinea.)
casearioides King (N. Guinea.)
Rumphii BL — Urostigma Bumphii Miq, — Arbor concili-

orum Riimph, (Engelsch en Nedeilandsch Indië.)

religiosa L. — Urostigma religiosum Miq. (Eng. Indic.) i)

superba Mlq. — Urostigma superbuni Miq, — F, Timo-
rensis Lecaisne, — Urostigma accldens Miq, (Java,

Timor.)
infectoria Roxb. — Urostigma infeciorium Miq. — Uro-

stigma timorense Miq. — Urostigma leiicDcarpum Miq. —
F, Incescens BL — Urostigma lucescensMiq, — F, Tjiela

Zoll. (Eng. en Nederl. Indië.)

var. Lambertiana King — F. Lamhertlana Miq. —
Urostigma Lambertianum Miq. (Eng. Indië.)

var. Forbesii King (Sumatra, Celebes, Timor.)
var. caulocarpa King — Urostigma caulocarpum Miq.

(non F. caulocarpa Miq.) — Urostigma timorense
Miq.? (Philippijnen, Celebes, Borneo, Timor.)

callosa Willd. — F. scleroptera Miq. (Eng. en Ned. Indië,

o. a. Java, Celebes.)
vasculosa Wall, — F. Championi Benih. (Durma, Malakka,

Banka, Penang, Java, Hongkong.)

Sect. III. Synoecia.

aurantiaca Griff. — F. trachycoma Miq. — Synoecia Guil-
Helmi de Yriese (Malakka, Java.)

punctata Thnnb. — F. macrocarpa BL var, falcata King
— F. falcata Thunb. — Synoecia falcata Miq. — Sy-
noecia serpens Miq. (Met het type der soort in Malakka
en den Maleischen Archipel.)

caUicarpa Miq, — Synoecia sumatrana BL — F. pomifera
Kurz. (Birma, Malakka, Maleische Archipel.)

smgalana King (Sumatra.)
apiocarpa Miq. ^ Urostigma apioearpum Miq. (Malakka

en Maleische Archipel.)
Scratchleyana King (N. Guinea.)

Sect. IV, Sycidium.

purpurascens BL (Java.)
heterophylla L. ~ F. denticulata Vahl. — F. sclerocoma

Miq ? (Nederl. en Eng. Indië.)
quercifolia Roxb. ~ F. humilis Roxb. — F. simiosa Miq.— F inconstans Miq. — F. biglandula BL — F. bi-

glandulosa M
iq. ~ F. montana Burm.1 (Birma, Malakka,

Maleische Archipel.)
var. humilis King — F. humilis Roxb. (Sumatra.)

heteropoda Miq. (Halmaheira.)

^) De beroomde heilige boom der Indiërs, in Engelsch Indië veel
geplant, zelden in den Maleischen Archipel.)
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coaspicabilis King (N. Guinea.)
obscura BI. — F. coronata Reinw. — F. asperluscufa

Kiinth et Bouché, — F, aurarttiaca Noronh. ? — F.

scabernma Miq. — F, Remhlas Mig. — F. brevipes Miq,

~ F. hypsophila Miq. p, p, — F. demonitm Zoll. et

Mor. 9 — Covellia Zollingeriana Mig. — Covellia dasy-

caula Miq. — F. subdenticnlaia Miq. — F. dichrotnx

Miq. (Eng, en Neder). ïndië.)

madurensis Miq, (Madura.)
mespiloides Kinq (N, Guinea.)

brevicuspis Miq. (Java, Andamans

)

balica Miq. (Baii.)

rudis Miq. — F. ternatana Miq- ? — Covellia ternatana Miq. 9

(Celebes, Kei, Ternate ?)

copiosa Steud. — F. pohjcarpa Roxb, — F. polycarpa

Roxb.vnrJatifoUaMiq, (Maleische Archipel, o. a. Sumatra,

Java, Molukken.)
var. muriculata King — F. niuriculata Miq. (Celebes,

Molukken.)
rostrata Lam. — F. qnercifolia BI. — F. heleropleura BI.

— F. parietalis var. ovalis BI. — F. saxatilis BI. —
F. obtiisidetis Miq. — F, ineonstantissima Miq. ?

—
F. anguUdeus Miq. — F. rarideus Miq. — F. Lobbii

Miq, ^ F. uniglandidosa Wall. (Engelsch en Nederl.

ïndië.)

clavata Walt. (Eng. ïndië en Malakka,)

ciispidata neinio. — F. ellipsöidea Miq. p-p. — f- ftngus-

tifoUa BI.? — F. fallax Miq. (Java, Sumatra.)

var. sinuata King (Malakka.)

ampelas Burm. — F. politoria Lam. — F. rubicaidts

Decaisne. — F, bandana Miq', — F. javensis Miq. —
F. GreiviaefoUa BI, (Maleische Archipel.)

Armiti Kinq (N. Guinea.)

umbonata Reinw. — Covellia umbonaia Miq. (Molukken.)

asperior Miq. — F. exasperata Roxb. (Ambon.)

irregularis Miq. (Celebes.)

decipiens Reitiw. (Celebes.)

pungens Reiniv, (Molukken.)

melinocarpa BI. — F. obliqua Miq. (Java, Sumatra.)

Riedelii Teysm. (Celebes, Molukken.)

Sect V. Covellia.

Vriesiana Miq. — CoveUia mifescens Kitrz. ? (Java.)

hvpogaea King (Sumatra, Borneo.)
rr • u f

gèocarpa Teysm. — F. rhizocarpa Teysm. et de Vr. in tiort.

Bot. (Celebes, Borneo.)

var. uncinata King (Borneo.)

Beccarii King (Borneo.)

conosa King (N. Guinea, Ternate.)

stolonifera King (Borneo.)
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arftkensis King (N. Giünea.)

Treubii King (N. Guinea.)

brachiata King (Sumara.)

Chalmersii K'mg (N. Guinea.)

Miquelii King — F. caulocarpa Mig. — F, pstulosa Kiirz

(Celebes, N. Guinea, Singapore, Sumatra.)

botiyücai'pa Miq. (Celebes.)

myriocarpa Mig. (Anibon.)

Minahassae Miq. — Bosscheria Minahassae Teysm. et de

Friese. -^ Prismatosyce Minahassae Teysm. — F. Rie-

delii Teysm. et de Vr. in Hort. Bog. v^Celebes.)

Schwarzii Koord. (Celebes.)

stipata King (Sumatra.)

Forbesii King (Sumatra.)

Ribes Reinw. — CoveUia Ribes Mig. — CovelUa microcarpa.

Miq. — CovelUa pau'ctdata Miq, (Java, Sumatra, N. Gui-

nea, Philippijnen.)

pseudo-Ribes Koord. (Celebes.)

dimorpha King (Sumatra)
Hemsleyana King (Borneo.)

Seortechinii King (Malakka.)

condensa King (F^orneo.)

Bernaysii King (N. Guinea.)

fistnlosa Reimv. — CoveUia subopposita. — F. geminifolia

Miq. — F. tengerensis Miq. — CoveUia tuberculjta Miq.

(Hurma, Maiukka en Maleische Archipel.)

obpyramidata King (Malakka.)

hispida L. — F. prominens WaU. — F. amara Noronk.f

Covella hispida Mig. — CoveUia oppositifoïia Miq. (Ge-

heel Zuitl-Azië, van Engelsch Indië tot Australië en

Hongkong,) '

lepicai pa BL — CoveUia lepicarpa Mig. — CoveUia didyma

Mig. (Java, Sumatra, Celebes, Malakka.)

leucantatoma Poir. — CoveUia stlctocarpa Miq. — F. sep-

tica Riimph. — F. radiata Decaisne, — CoveUia radiata

Miq. — CoveUia venosa Miq. — CoveUia leiicopJenra

Miq, — CoveUia ritpjformis Miq. — CoveUia grandifolia

Miq. ~ F. riipiformis /ioicZ>. (Maleische Archipel, op bijna

alle eilanden.)

Sec. VI. Eu%yce.

disticha Bi. (Java, Sumatra, Celebes, Plulippijnen.)

excavata King (Borneo.)

Pantouiana King (N. Guinea.)

laevis Bi. — Pogonotrophe laevis Mig. (Engelsch Indië,

Malakka, Maleische Archipel.)

var. tomentosa King (Malakka.)
seandens Roxb. (Engelsch Indië, Celebes.)

obtusa Hassk, — Pogonotrophe javana Miq. — F. alnifolta

Miq. — Pogonotrophe phaeopoda Miq. — F. piperifolia
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Miq. — Pogonotrophe piperifolia Mig. — Pogonotrophe
bo>'neensis Miq. — Pogonotropha pyrt'hopoda Miq. ? —
F. platycaula Mig , (MaJakka, Maleische Archipel,)

allutacea BL (Java, Sumatra.)
var, Teysmanniana Kinri — T. Teysmanniana 3f?7. (.lava.)

recurva Bi. ~ F. viliipes Miq, ~ F, Spanogheana Miq,—
F. slrigosa BI. (Malakka, Maleische Archipel.)

var. rlbesoides King — F. ribesoides Wall. — Pogono-
trophe rihesoides Miq. (Singapore, Malakka.)

var, urnigera King — F. urnigera Miq. (Java,)

Bauerleiü King (N. Guinea.)
ramentacea Boxb. — Pogonotrophe rigida Miq, — F. ri-

gescens Miq, — F, siibrigida Miq. — F. microcarpa BI.

F. oligospenna Miq. (Engelsch Indië, Malakka, Maleische
Archipel.)

var. adhaerens Ktfig — F. adhaersns Miq. (Java.)

araneosa King (Malakka.)
Janata BL (Java.)

villosa BL — F. dives Miq, — F. hirsuta Miq. (Malakka,

Maleische Archipel.)

criiiinervia Miq. (Engelsch Indië, NeJerlandsch fndië, N.

Guinea.)

diversifolia BL — F. spathnlnta Miq. — F. delfotdea Jack
— F . ovoidea Jack — Ergthrogyne frutescens Vimini

(.Malakka, Maleische Archipel.)

var. ovoidea King — F, ovoidea Jack (Sumatra.)

var. Kunstleri King (Malakka.)

var, lutescens King — F. lutescens Desf. (Java,

Malakka.)
oligoneura Miq, — Urof^tigma oUgoneurum Miq- — Synoecia

grandiflora Kurz. (Sumatra, Banka.)

tricolor Miq. var leucocoma King— F. leucocoma Miq, (.lava.)

glandulifera WalL — Fogonotrophe glandulifera Miq, —
F. aurantiaca Miq. — Pogonotrophe aurantiaca Miq.

Pogonotrophe sumattana Miq, (Malakka, Penaug, Su-

matra.)

var. Celebica Koord. (Celebes.)

Moseleyana King (Klein Kei)

pedunculosa Miq — F. ataktophylla Mqi. (Celebes, Phi-

lippijnen.)

toxicaria L. — F. toxica Thnnh, — F. padana Burm,

F. elegans flassk. (Java, Sunjatia.)

aiba Beinw. — F. nivea BL — F. mappan Miq, — F.

gossypina WalL — F. Hunteri Miq. (Malakka, Maleische

Archipel.)

fulva Beinw. — F. Beinwardtii Link et Otto. — F. sub-

orhicularis Miq. — F. discolor Miq. ? — F. a^lculata

Afjq. (Burma, Andamans, Maleische Archipel, o. a. Celebes.)

var. minor King — Pogonotrophe flacldida Miq. — F,

chloroleuca Miq. (Java, Sumatra.)
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hirta VahL — F, setosa BI. (Eng. Indiëj Malakka, Maleische

Archipel, China.)

dumosa King (Sumatra.)

chrysocarpa Jieuiw. — F. aurato Mig. — CoveUia aurata

Mirj. — F. densiserra Mig. — F. arguta Wall. (Burma,

Maiakka, Penang, Sumatra, Java.) j

Schelferiana King (Sumatra.)

variolosu LindL (Maiakka, Hongkong.)
erecta Thunh, (^Eng. Tndië, China, Japan, Celebes.)

durinscula King (N. Guinea.)

macilenta King (Borneo.)

cornitis King (N. Guinea.)

Odoardi King (N. Guinea.)

leiïcnptera Miq. (.lava, Borneo.)

pyriformis Ilook. et Am. (Engelsch Indië, Maiakka, China.)

var. ischnopoda. — F, ischnopoda Miq. (Khasya, Burma,

Maiakka.)

Motleyana Miq, (Borneo.)

chartacea Wall. — F, Lamponga Mig. var. charlacea Kiirz.

(Burma, Maiakka.)

var. torulosa King — F, tornhsa WalL (Maiakka.)

oleaefolia King (Sumatra.)
var. minor King (Sumatra.)

rhizophoraephylla King (N. Guinea.)
pauper King (N. Guinea.)

soronensis King (N. Guinea.)
setiflorus Stapf (Borneo.)

kinabahiensis Stapf (Borneo.)

Sect, VIL Neomorphe.

nodosa Tegsni. et B'inn. (Molnkken o. a. Ambon.)
variegata BL — F. suhraceniosa BI. — CoveUia racemifera

Mig. — F. glomcrata Hort. Bog, — F. subopoca Miq-^
F. eer lfera BI. — F. ceriflua Jungh, — F. chlorocarpa

Benth. — Sycomorus capensis Mig. — Sycomoriis guni-

miflora Miq. — Caprificus aniboinensis Buniph. (Java,

Sunnatra, Penang, Celebes, Molnkken, Hongkong.)
granJis King (N. Guinea.)
pomifera Wcdl — F. ohgadon Mig. — F. reg'ia Miq.p.P-

(tingelsch ïndië en Maiakka.)
il'Albertisii King (N. Guinea.)
sycomoroides Mig. (Ambon.)
glomerata Roxb. — CoveUia glomerala Mig. (Engelsch en

Nedeilandsch Indië.)

var. mollis King — CoveUia mollis Miq. — F. moUis

Mig, (Java.)

Henrici King (Sumatra.)
aruensis King (Aroe.)

acidula King (Borneo.)

cordifolia BI. — Urostiyma javanicum Mig, (Java.)
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TWIJFELACHTIGE EN ONVOLKOMEN BEKENDE SOORTEN i).

albinervia Mig. (Bali.)

albipila Miq. (Sumatra.)

balicum (niet F. balicum Miq.) — Urosticjma halicnm

Miq, (Bali.)

basidentula Miq. (Bali.)

compressicaula BI. (Java.)

crenulata Hassk. (Java ?)

Diepenhorstii — Urostigma Diepenhorst ii Miq. (Sumatra.)

discolor Miq. (Borneo.)

erythrosperina Miq. (CJelebes.)

excelsa Mig. ~ Urostigma excelsum Miq, (Java.)

fallax Mig. (Celebes.)

filiformis BI. (Java.)

grosswenia Miq. (Borneo, Ceram? Anibon?)

menadana Miq. (Celebes.)

neglecta Decaisne — Urostigma neglectum Miq. (Timor.)

peltata BL (Java.)

pyrifolium —- Urostigma pyrifolium Miq. (Java.)

rupestris BL (Java, Celebes.)

serpyllifolia BI. (Java.)

stupenda Miq. — Urostigma giganteum Miq. (Java.)

subcordata BI. — Urostigma sitbcordatnm Miq. (Java.)

subcuneata Miq. (Ceram, Halmaheira.)

snb-subulata Miq. (Borneo, Sumatra.)

Tabing Miq. (Sumatra.)

tonsa Miq, (Celebes.)

trichocarpa BL — Urostigma trichocarpum Miq. (Java,

Timor ?) . ,

virgata (niet F. virgata Reinw,) — Urostigma virgatum

Miq. (Java?)

Wassa Roxb. (Molukken.)

20. Damnaropsis Warb.

Kingiana Warb. (Duitsch Nieuw Guinea.)

Subtribus 2. Olmedieae.

21. Antiaris Lesch.

toxicaria Lesch. - A. innoxia BL - A. dubia Span.

1) Voornamelijk soorten van Blumk en Miqüel,
^^^'i^''^;^"

"^^^^

zulk onvolledig materiaal, dat KiNG, ofschoon hij

'^'%''.'\X.itZr^e
Utrecht als te Kew, al het Herbarium-materiaal van F^cus heeft verge-

leken, er toch niet in geslaagd is, ze -^\^<>'''^^/^^
^^^^^^^^

of mét andere te identifieeren. Van vele zijn ook ^e oor^^^^^^

exemplaren verloren gegaan. De meeste zijn ^^^^^^^^^^^^ "f^'^'

andere namen beschreven. Men zou ze dns zonder bezwaar bij de

determinatie kunnen overslaan,
25
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A. saccidora Dalz — Lepurandra saccidora Nimmo. (In

Zuid-Azië, van Eng. Indië tot Timor.)

palembanica Mig, (Sumatra.)
rufa Miq, (Sumatra, Celebes, Batjan.)

? turbirifera Hemsl. m. s. (Celebes,)

22. Antiaropsis K, Schum.

decipiens üT. Schum. (Duitsch Nieuw Guinea.)

23. Castilloa Cerv.

elastica Cerv. (In Nederl. Indië gekweekt, uit Mexico inge-

voerd.)

Subtribus 3, Eu-Artocarpa.

24. Balanostreblus Kurz.

ilicifolius Kup2, (Eng. Indië, Penang, Celebes.)

25. Cüdrania Trecul,

javanensis Trecul — C. amhoinensis Kurz, — Cudranus
Rumpkii Thw, — Cudranus amhoinensis Miq, — Ma-
clura ambolnensis BL — Maclura javanica BI. — Ma-
clura timorensis BL — Trophis spinosa BL — rieco-

spermum cuneifoUum Thiv, (Oost-Afrika , Zuid-Azië,

Australië.)

pubescens Trecul (Java, Burma.)
acurninata Miq. (Java.)

obovata Trecul (Maleische Archipel.)
sumatrana Miq, (Sumatra.)

26. Artocarpus ForsL

Blumei Trecul — A. pubescens BI {haud. Willd.) —
-B. elastica Belnw. ? l) (Java, Celebes.)

var. Kunstleri Boerl ^ A. Kunsileri King (Malakka.)
var. sarawakensis Boerl. m. s. (Borneo.)

rigidaj?/. — A . echinata Roxb . (Java, Malakka, Bali, Banka,
Riouw.)

bracteata King (Malakka.)
integrifolia L. /. _ Badermachia integrifolia Thunh,
Polyphema Jaca Lour, — Sitodium caitliflorum Gaertn

I) Blume, die in zijn Bijdragen het eerst A. elastica Reinw, ver-
meldt, kende den boom alleen door een exemplaar in het Herbarium
van Reinwardt. Het is mij niet gelukt met zekerheid vast te stellen
welk dat exemplaar was. Uit de beschrijving en de inlandsche namen
zou men opmaken dat het een vorm was van A, Blumei Trecul met
ingesneden bladeren. Dergelijke bladeren komen o. a. voor bij een

A, Kunstleri King^
Artocarpus^ die bei
te beschouwen zijn.
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(Maleische Archipel, zeldzaam in Engelsch Indië, elders in

de tropen gekweekt.)
reticulata Miq, (Celebes,)

Riedelii Miq. (Celebes.)

Forbesii King (Sumatra.)

Teysmanni Miq. — Artocarpus peduncnlaris King {?tum^tvii,

Maiakka.)

communis ƒ. R. et G. Forst. — A. incisa L, ƒ. — Rader-

machia incisa Thunb, (Maleische Archipel, Eilanden Stille

Zuidzee, zelden in Engelsch Indië, elders tusschen de keer-

kringen gekweekt.)
var. laevis. — A. incisa L. f. var. laevis Miq, — A,

laevis Hassk. (Java, elders tusschen de keerkringen

gekweekt.)
dasyphylla Miq. (Celebes.)

Lowii King (Maiakka.)

ianceaefolia Roxb. (Maiakka, Riouw.)

Klidang BoevL m. s. — il. anisophylla Mig. f (Banka.)

Scortechinii King (Maiakka.)

Polyphema Pers. — Polyphema Champeden Lour. (Malei-

sche Archipel, Qochinchina, Nieuw Guinea.)

Maingayi King (Maiakka.)

Kemando Miq. (Java, Sumatra, Banka, Riouw.)

Lakoocha Roxb. — A. mollis Wall (Eng. Indië.)

var. Malayana King (Maiakka.)

Vrieseana Miq. (Celebes.)

Miquelii Boert. — Artocarpus Dadak Mig. var. celebica

Miq. (Celebes.)

Gomeriana Wall. (Maiakka.)

var. Griffithii King (Maiakka, Sumatra.)

glauca BL (Java.)

pomiformis Teysm. et Binn (Java.)

glaucescens Trecid (Java.)

var. tephrophylla Miq. — A. Denisoniana Kmg (Java,

Maiakka.)

Tampang Miq. (Sumatra, Banka, Borneo.)

Dadah Miq. (Sumatra, Riouw.)

var. pubescens Miq^ — A. inconstautissima Miq.

f

(Sumatra.)

altissima Teysm. et Binn. (Sumatra.)

27. Parartocarpus BailL

Beccariana BailL (Borneo.)

sp. Bentham (Borneo.)
4

28. Gymnartocarpüs Boerl,

venenosas Boerl - Artocarpus venenosa ZoU. -- Artocar^

pus callophylla ZoU. et Mor, - Artocarpus ce^nfera Miq.

Radermachia cerifera BI m. s, (Java.)
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Tribus V. Conocephaleae.
29. CONOCEPHALÜS BI.

suaveolens BI — C. ovaties Tréc. — C. pubescens Tree.—
C. Röxhurghii Tréc. — C. naiicleiformis LindL —
C. gratus Miq. (Eng. Indië, o. a. Java, Celebes, Ceram,
Maleische Archipel.)

amoenus King (Penang.) f
Scortechinii King (Penang.)
subtrinervius Miq, (Penang.)
azureus Teysm. et Binn. (Java, Sumatra.)
Blumei Gaud. (Maleische Archipel.)

borneensis Miq. (Borneo.)
micranthus Miq. (Borneo )

30. Prainka King.

scandens King (Malakka.)

31. HüLLETTiA King.

Griffithiana King, — Dorstenia Griffithiana Kurz. (Te-

nasserim.)

dumosa King (Malakka.)

Tribus VI. Urticeae.

Subtribus 1. Urereae.

32. Urtïca L.

grandidentata Miq. (Java.)
urens L. (Algemeen verspreid, waarschijnlijk ook in Nederl.

ïndië.)

dioica L. (Algemeen verspreid, waarschijnlijk ook in Nederl.
Indië.)

33. Fleurya Gaud,

aestuans Gaud.
var. Liniiaeana Wedd. — Urtica aestuans i. (Tusschen

de keerkringen in Amerika en Afrika, ook op Java.)
var. petiolata Wedd. — FL petiolata Decaisne (Timor.)

cymosa Wedd. — Urtica cymosa Hassk. (Java.)
ruderahs Gaud. — Fl. paniculata Gaud. — Urtica rudera-

lis Forst. — Schychowskia ruderalis Endl. (Java, Cele-
bes, N. Guinea, Marianne-Eilanden.)

mterrupta Gaud. ~ Fl. spicata Gaud. — FL glomerata
Gaud. — Urtica interrupta L. — Urtica javanica BI,
Urtica afftnis Hook. et Am. — Boehme^na javanica
Hassk. (Tropisch Azië en Afrika, in den Maleischeu Ar-
chipel zeer verspreid.)

34. Laportea Gaud.

Sect. 1, Sclepslon Wedd.
decumana Wedd. — Urtica decumana Bumph. — Boeh-
meria mao^othyrsa Miq. (Sumatra, Molukken.)
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peltata Gaud. — Urtica peltata BI, — Dendrocnide peltata

Miq. — Urtica atrox Lesch (Java, Timnr.)

laxiflora Wedd. (Java.)

Vriesiana Wedd. (Java.)

Sect. 2. Dendrocnide Wedd.

crenuiata Gaud. — L. gigantea Gaud. — Urtica sinuata

BL— Urtica crenuiata Boxh. — Urera jamnensis Gaud.—
Urera gigantea Gaud. — Urera crenuiata Wedd, —
Urera commersoniana Wedd. — Dendrocnide cremdata

Miq. (Engelsch Indië, Java, N. Guinea. Ceiebes.)

microstigma Gaud. — Urtica ardens BI. — Urera micro-

stigma Wedd. (Java, Cel e bes.)

stimulans Miq, — Urtica stimulam L. (Java, Borneo.)

costata Miq,l). — Dendrocnide costata Miq. (Java.)

var. contracta Miq. (Celebes, Java.)

sessiliflora Warb, (N. Guinea.)

armata Warb. (N. Guinea.)

SOORTEN WIER SECTIE ONBEPAALD IS.

ampIJssiaia Miq. (Java.)

oblongata Miq. (Java.)

ternatensis Miq. (Ternate.)

35. GiRARDiNiA Gaud.

heterophylla Decaisne — G. zeylanica Decaisne — G. hi-

biscifolia Miq. — Urtica heterophylla Wight, — Urtica

zeylanica Burm. (Eng. Indië, Java.)

var. vitifolia Wedd. — G. vitifoUa Wedd. (Java.)

Subtribiis 2. Procrideae.

3i>. PiLEA Lindl,

peploides Hook. et Am. (Sandwbich EiL, Oost-en Zuid-Azië,

o. a. Java.)

Johniana Stapf (Borneo.)
,. , - -

smilacifolia Wedd. ~ P. Goglado BL - R
ff''^'']'^

BI. var. integerrima BI. — Urtica simlacffoha Wall.

(Engolsch Indië, Java.)
,

var. Haberrima Wedd. - P. nvcomaefoUa Miq.

Urtica glaberrima BL (Java, Sumatra.)

crassifolia Stapf (Borneo.)

pterocaulis Stapf (Borneo.)
oreöohila

trinervia WighL^ F- mela^tonioides Wedd. -P <>'^^(^^^^^

BL - P. peUucida BL - P. elongata Miq.- Irtxca

trinervia Boxb. - Urtica elongata BL - DubruedUa

melastomoides Gaud. (Eng. Indie, Java.)

») MiQüEL vereenigde later deze soort met de voorgaande.

.
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celebica Miq. (Celebes.)

lucens Wedd. — P. subcrenata BL — i^. tripHnervis BI.

— P, Riedlei BL (Mascarenische eilaiideiij Java, Timor.)
stipulosa Miq. — P. angidata BI. — Urtica angidata BL

(Ceyiou, Java.)

Griffithii BL (Malakka.)

leucophlaea BI, (Java.)

hygrophila BL — Urtica hygrophila BI. (Java.)

fruticosa Hook, f, (Malakka.)

37. ACHUDENIA BL

javanica BI,

38. Lecanthus Wedd,
r

Wightii Wedd. — L. peduncularis Wedd. — Procris pe-
dimcularis WalL — Elatostema ovatum Wight (Engelsch
Indiëj trop. Afrika, Java.)

39. Elatostema Foy^st.

sessile Forst. — Procris sessilis Hook, et Arn. (trop. Afrika

en Zuid-Azië, Australië, o. a. Java.)
var. cyrtandraefolium Wedd. — E. cyrtandraefoUuni

Miq, p. p, (Java.)

var. angustifolium Wedd, (Java.)
var. ulmifclium Wedd. — E. tilmifolium Miq. (Java.)

novo-guineense Warb. (N. Guinea.)
var. angustifolium Warb. (N. Guinea.)

molle Wedd. (Penang, Singapore.)
macrophyllum Brongn. — E, spectabile Miq. (Java, Anibon,

Fiji-eilanden.)

var. paludosum Wedd. — E. paludosnm Miq. (Java.)

var. pedunculosum Wedd. — E, pediinctdosum Miq.
(Sumatra.)

nigrescens Miq. — E. cyrtandraefolium Miq. p. p. — Pro-
dris cyrtandraefolia ZolL (Java.)

maculatum Gaud. (Java.)

rupestre Wedd. (Engelsch Indië.)
var. salicifolium Wedd. — E. Zollingerianum Miq. (Java.)

rostratum Miq, — E, thibaudiaefolium Wedd. (Java.)
var. brevirostre HalL f. (Celebes.)

E. sesqnifolium Hassk. — integrifoUum Wedd. — E. Zol-
lingerianum Wedd. — E. Miquelianum Wedd. — Pro-
cr-is sesqtiifolia Reinw, (Eng. Indië, Java, N. Guinea.)

reticulatum Wedd. (N. Guinea.)
hirsutum Miq. — Procris hirsiifa BL (Java.)
strigosum Hassk, — Procris hirsuta BL (Java.)
acuminatum Brongn. — Pr. membranacea Reimv.-- Lange-

veldia acuminata Gaud. (Java.)
eurhynchum Miq. — E. parvum BL var. Miq. (Java.)
LrviUeanum Brongn.? (Ualan, Molukken ?)

var. parvifolium Wedd, ? —E. parvifolium Brongn, (Ualan.)
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lancifolium Wedd, (Java.)

Junghunianum Miq, (Snmatra.)

cuneatum Wight. — E. approxhnatmn Wedd. (Engelsch

Indië, Java.)

caudatum Hall. f, (Borneo.)

ONVOLKOMEN BEKENDE SOORTEN.

gracile Hassk. — Procris gracilis Bi, (Java.)

parvura BI. — Procris parva BI. (Java.)

lineare Stapf (Borneo.)

Lowii Stapf (Borneo.)

thalictroides Stapf (Borneo.)

bulbothrix Stapf (Borneo.)

lithoneurum Stapf (Borneo.)

brachyaruni Hall, f, *) (Celebes.)

leynescens HalL f. (Celebes.)

polioneumm HalL ƒ. (Celebes.)

puberulum Hall. /. (Celebes.)

Finisterrae Warb. (^N. Guinea.)

40. Pellxoma. Gaud.

elatostemoides Gaud. — Elatostema Pellionianum Gaud.

Procris rostvata Reinw. (Molukken, Nieuw Guinea,

Australië.)

javanica Wedd. — Püea javanica Wedd. — Elatostema

javanicum Hall, f. (Java.)

picta — Elatostema pictum HalL f, (Borneo.)

sinuata — Elatostema sinuatum Hassk. (Java, Celebes.)

robusta — Elatostema robusta HalL f, (Borneo.)-^

vittata — Elatostema vittata Hall. /". (Borneo.)

insignis — Elatostema insigne HalL f. (Borneo.)

mesargyrea — Elatostema mesargyreiim HalL f. (Borneo.)

falcata
"— Elatostema falcatum HalL f. (Borneo,)

latifolia — Elatostema latifolium BL — Procris latifoiia

BL (Java.)

Duvanana N. E, Br. — Elatostema gihbosa Knrz, — Pro-

cris gibbosa Wall. (Malakka.)

acaulis Hook. f.
(Malakka.)

nigrescens Warb. (N. Guinea.)

41. Procris Forst.

frutescens BL Hassk

») Deze en de drie volgende soorten zijn mij alleen WJ name be-

kend door Koorders* Verslag. Ik weet dus niet ofzijtot Elatostema,

Procris of Pellionia moeten gebracht worden.



376 ÜRTTCACEAE.

laevigata BL — Elatostema laevigatum Hassk. (Java *).

var. cuneata Wedd. — Procris cuneata BL (Java.)
lepidotula — Elatostema lepidotuhmi Miq. (Sumatra.)
pedunculata Wedd, ? 2) _ Elatostema pedunculalum J. R.

et G. Forst ? — Pr. longifolia BL — Elatostema succo-
sum Miq. — Dorstenla lucida Forst. — Sciophüa torre-
siana Gaud. ~ Boehmeria Cfphalida Pers. (Java, Timor,
Mascarenische eilanden, Zuidzee-eilanden.)

grandis Wedd. (N. Guinea ?.)

Subtiibus 3. Boehmerieae.

42. Boehmeria Jacq,

malabarica Wedd. (Engelsch Indië.)
var. depauperata Wedd. — B. depauperata Wedd.

B. glomerulifera Miq. (Java.)
Tnonticola BI. (Sumatra.)
parvifolia Wedd. (Java.)

sidaefolia Wedd. — B. comosa Wedd. (Engelsch Indië,
Java.)

var. neglecta. — B. comosa Wedd. var, neglecta Wedd.— B. neglecta BI. (Java.)
nivea Hook. et Am, — Urtica nivea L. — Procris nivea

Gaud. (Engelsch en Nederlandsch Indië, Philippijnsche
Eilanden, Mariannen, China, zoowel wild als gekweekt.)

var. candicans Wedd, — B, candicans Hassk. — B.
tenacissima Gaud, — Urtica tenacissima Roxh, (Java,
Sumatra, Borneo.)

compacta BL (Java.)

Zollingeriana Wedd. — B. diversiflora Miq. (Java.)
platyphylla Don. — B. macrostachya Wedd. (Eng. Indië.)

var. sumatrana Wedd. (Sumatra,)
var. macrostachya Wedd. — B. caudata Wedd. — B.

maiiritiana Wedd. — B. Wightiana Wedd. — Split-
gerbera macrostachya Wedd. (Java, Erïgelsch Indië,
trop. Afrika.)

V
, B

var. microcarpa. — B. microcarpa Wedd. rMolukken.)

ver-
1) Wedd. in D G Prodr. en lIooK. f. in Fl. of Brit. Ind. ...

eenigen luerrnede Pn Wightiana Wall. Daarom wordt door hen

Jn^n^
^ ^"^ "*'''* "^^ Engelsch Indië en de Ma.carenische

soort aï^s F^^'w'Tr "'^T "^""^^^^ ^- '^ ^'^ ««"« afzonderlijke
soort als E^ myhtianum Wedd, door hem vermeld.

r^jJlZU a"^^
f ^vordt deze en ook de volgende soort niet ge-

rS r . T^^^ ^y *«* ^^^ ondergeslacht Procris brengt.

onmoJuk 'v. t' r'"'^'''^- ^"^ ^^« ^«d«" '"^'«t het mij niet

uTfl^ï. ,
*..''^ Javaansche plant als Elatostema succosum

Wanlh. "''.^""^f'" ^^- ^^™*^1^ ^^'^^^ tot een der andere

bracht worden"
'"' ^' '"" '^ Zuidzee-eilanden moet ge-
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var. celebica JVedd. — B. platyphylla Don var. moluc
cana Wedd. p. p. — Uriica celebica BI. (Java, Celebes.)

var. scabreüa H^edd. — B. scahrella Gaud — B, ouran-

tha Miq. (Eng. fndië, Java.)

var. rugosissima Wedd. — B, rugosissuua Miq. —
Urtica rugosissima Beinw, (Ceylon, Java, Sumatra.^

var. clidemioides Wedd. — B. clidemioides Miq. —
Urtica pilosiuscula BL — B. pilosiuscula Hassk (Java.)

var. humilis Wedd. — B. hnmilis Mig. (Java.)

var, tomentosa Wedd, — B. tomentosa Wedd. (Engelsch

Indië, Madagascar, Java.)

hispidula BI. (Sumatra.)

erythropoda Miq. (Java.)

latifolia BI. (N. Guinea, Celebes.)

43. PoüZOLSiA Gaud.

Sect. r. Eu-Pouzolsia.

indica Gaud. — P. glomerala Decaisne — F^ parietariodes

Decaisne — P. borneemis BI, — Urtica glomerata BL

(Eng. en Nederl. Indië.)

var. angustifoiia Wedd, (Java, Corneo.)

var. alienata Wedd. — P. heterophylla BL — P. For-

steriana BL — P. muralis Miq. — P. glochidiata?

BL — Boehmeria glochidiata Hassk. — P. strigosa

Hassk, (.lava, Borneo.)
^ ,

laevigata Gand. — Parietaria laevigata Poir. (Mauritius,

Bourbon, Tiaior.)

viminea Wedd, — P. ovalis Miq. — P. horbonica W^ghL

— Urtica viminea WalL— Urtica sanguinea BL ^ Boeh-

meria viminea WalL — Boehmeria sanguinea Hassk,—

Margarocarpiis viminea Wedd. — Leptocnide ho7^bomca

BL (Eng. Indië, Java, Sumatra.)

Sect. JI. Memorialis

4. Met vijf meeldraden.

pentandra Benn. — Memorialis pentandra Wedd. — Ur-

tica pentandra Roxb. — Memorialis clUaris Ham. —
Gonostegia oppositifoUa Turcz. — Gonostegia pentandra

Miq — Htjrtanandra pentandra Muj. — Hyrtanandra

javamca Miq. — Boehmeria melastomoides Grijf. (Zmd-

Azië o. ;i. Java, Celebes.)

hirta Hassk. - P. hispida Benn. - P. quinquenerms

Benn — Memorialis hirta Wedd. - Memonalis qum-

nnenervis Ham. - Memorialis hispida Ham. - Hyr-

laaandra hirta Mig. - Urtica hirta BI. - Gonostegm

hitta Miq. — Gonostegia guinqnenervis Mtq. (Zuid-Azie

"
vanTe^'viluta - P. revoluta BI - Memorialis hirta

Wedd. var. revoluta Wedd. (Sumatra.)
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var. Waitziana — P. Waitziana BL — Memorialis
hirta Wedd, var. Waitziana Wedd, (Java.)

2. Met drie of twee meeldraden.
parvifolia Wight — Memoynalis parvifolia Wedd, — Go-

'nostegia parvifolia Mig, — P. triandra BL — Urtica

triandra BL — P. lucida Hassk, — Meniorialia triandra

Wedd, — Hyrtanandra triandra Miq, — Gonostegia tri-

andra Miq. (Eng. Indië, Java.)

var. glabrata Wedd. — Urtica sanguinea var, glabrata

BL — Boehnieria sanguinea var. glabra BL (Java,

Sumatra.)
var. strigolusa Wedd. — Boehmeria strigolusa BL

(Sumatra.)

var. Waitziana Wedd. — Boehmeria Waitziana BL
(Java.)

var. Microceltis Wedd. — P. Microceltis Miq. — Mar-
garocarpus exasperatus Wedd, — Boehmeria Micro-

celtis Miq. (Java.)

var. montana Wedd. — P. montana Miq, — Boeh-
meria sanguinea var. montana BL (Java.)

var. toraentosa Wedd. — Boehmeria sanguinea var.

riibra BL (Java.)

rubricaulis Wedd. — l^eptocnide rub^ncaulis BL (Java.)

cinerascens Wedd. — Boehmeria einerascens BL — Mar-
garocarpus cinerascens BL (Sumatra.)

Cünglobata Miq. — Urtica conglobata BL — Boehmeria
congJobata BI. (Java.)

Minahassae Koord, (Celebes.)

44. DisTEMON Wedd.
r

indicum Wedd, — Distemongrossum Wödd. (Assam, Birma,

Java.)

45. Cypholophus Wedd.

macrocephalus Wedd. (Java. Molukken, Philippijnen.)

var. mollis Wedd, — C. mohiccana Miq. — Fleuryaf
rugosissima Miq. — Boehmeria moluccana BL —
Boehmeria mollis Wedd. (Sumatra, Molukken o. a.

Batjan, Boeroe, Üki, Sandwhicheilanden.)
var. sericea Wedd, — Boehmeria sericea BL (Celebes.)

var. crenata Wedd. — Boehmeria crenata BL (Java,

Molukken.)
latifolius Wedd. — Boehmeria latifolia BL (Nieuw Guinea.)

vestitus Miq. — Boehmeria vestita BL (Nieuw Guinea.)
rufescens Wedd.'^) — C. lutescens Wedd. — Urtica lutes-

1) Daar de bladeren in drogen toestand bij deze soort roodachtig
zijn, maakte We0Dkll van Blumk's Boehmeria lutescens Cypholo-
phus rufescens; in Miquel's Flora werd deze naam overgenomen.
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eens BI. — Dendrocnide 1 coerulea Miq. — Boehmerla
lutescens BI, (Java.)

Blumeanus Wedd. — C. coeruleus Wedd, — Boehnieria
coerulea BI. (Molukken.)

heterophyllus Wedd. (N. Guinea.)
melanocarpus Miq, — Boehmeria melanocarpa BI. (Nieuw

Guinea.)

elüpticus Wedd. (Java, Ceiebes.)

prostratus Wedd. — Boehmeria prostrata BI' (N. Guinea.)

46, Sarcochlamys Gaud.

pulcherrima Gaud, — Urtica ptitcherrima Roxb. (Engelsch
Indië, Sumatra.)

47. PoiKILOSPERSrUM Zipp,

amboinense Zipp. (Ambon, Ceram.)

48. PiPTüRUS Wedd,

velutinus Wedd. — P, incanns Wedd, — Boehmeria ve-

lutina Decaisne — Boehmeria incana Hassk. — Urtica

incana BI. (Nicobarische Eilanden, Maleische Archipel,

Stille Zuidzee-Eilanden.)

var. glaberior Wedd. (als boven.)

var. mollicoma Miq, — Boehnieria nioUlcoma Miq, —
Urtica mollissima Zoll. (Java?)

var. scabra Miq. — Boehmeria scahra BL (Ceiebes.)

var. interrnedia Miq. — Boehmeria intermedia BI,

(Timor.)

var. velutina Miq. — Boehmeria veïntina Decaisne

(Timor.)

var. crenata Miq. — Boehnieria crenata BI. (Celebes.)

var. bandana Miq. — Boehmeria handana BI, (Banda.)

var. caesia Miq, — Boehmeria caesia BL (Java ?.)

propinquus Wedd. — P, argenteus Wedd, — P, Candol-

leanus Wedd, — Urtica argentea Forst — Urtica

cinerascens BI. — Boehmeria propinqua Decaisne (Java,

Sumatra, Timor, K Guinea, Australië^ Zuidzee Eilanden.)

acuminatissimus Miq, (Ceram. Ambon)
ceramicus Miq. (Ceram.)

melastomatifolius A", Schum. (Duitsch N. Guinea.)

repandus Wedd. — P. elUpticus Wedd. — Urtica repanda

BI. — Notocnide repanda BI — BoehmeHa repanda

Hassk. — Boehmeria trinervis Miq, (Java , Sumatra,

Celebes, Philippijnsche Eilanden.)

var. rubrinervia xMiq. — Urtica rhodopleura Zipp,

(Ambün.)

Weddell kwam later hiervan terug en noemde de soort in D C.

Prod. a lutescens.. In Index KeiiK staat zij echter weder als C. rti-

fescens Wedd.
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I

var. oblongifolia Wedd, (Java.)

var. reticulata Muj. — Nothocnide retictdata BU
(Celebes.)

mollissimus Wedd. — Urtica moUissima BI. (Java, Ma-
lakka, Penang.)

49. VlLLEBRUNEA Güud.

seniicrenata BI. — Oreocnlde semlcrenata Mig, (Ambon.)
rubescens BI. ~ Urtica riibescens BI. — Oreocnide rtibes-

eens Miq. — Oreocnide major Miq. — Laportea ohlon-
gata Miq. — Boehmeria rubescens Hassk. (Java, Celebes.)

integrifolia Gaud. — 7. appendiculaki Wedd. (Eng. [ndië,

misschien ook Maieische Archipel.)
var. sylvatica Hpok. f. — V. sylvatica BI. — Urtica

sylvatica BI. — Boehmeria sylvatica Hassk. — Oreo-
cnide sylvatica Miq. (Engelsch Indië, Java, Sumatra,
Celebes, N. Guinea.)

var. pilosuia Miq, — Oreocnide pilosida Miq. — Ville-

brunea glomerata Bh (Java.)
fasciculata Warh. (N. Guinea.)
? rufescens BL — Oreocnide rtifescens Miq. (N. Guinea.)

var. pubescens BL (Nieuw Guinea.)
? marina BL — Oreocnide marina Miq, (N. Guinea.)

50. Debregeasia Gaud.

velutina Gaud. — D. longifolia Wedd. — Missiessya velu-
tina Wedd. — Morocarpiis longifoUiis BL — Morocar-
pm angulatus BL — Boehmeria angustata Hassk. —
Boehmeria dichotomn Hassk. — Urtica angustata BL -
Conocephalus niveus Wight. (Eng. Indië, Java.)

dichotoma Wedd. — Urtica dichotoma BL — Leucocnide
dichotoma M-'g. — L. sororia Miq. — L. afflnisMiq.—
Morocarpiés dichotomus BL — M. affinis BL 2). -— M.
sororia Miq. (Java.)

rhodopieura '). -^ Villebrnnea rhodopleura BL — Oreocnide
rhodopleura Miq. (N. Guinea.)

51. Leucosyke Zoll. et Mor.

javanica Zoll et Mor, — L. candidlssima Wedd. — L.
javensls Miq. — Urtica candidissima BL — Boehmeria
candidlssima Hassk. — Leucocnide candidissima Miq^—
Missiessya javanica Wedd. — M, candidissima BL (Java.)

alba Zoll. et Mor. — L. capilellata Wedd. — L. bimensis
ZolL et Mor. — Urtica capitellata Pair. — Urtica
sphaerocephala Boxb. — Missiessya fagifolia Gaud. —

) Volgens Miqui-l's latere onderzoekingen moeten deze en de
voorgaande als afzonderlijke soorten worden beschouwd.
^ Volgens Bentham en Hooker ten onrechte tot Villebrunea

gebracht.
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M. alba Wedd. — M. bimensis Wedd. — Leucocnide

alba Miq. (Java, Surnbawa^ Celebes, Molukken, Nieuw
Guinea.)

var. ochracea. — L. capiiellata Wedd. var. ochracea

Wedd. (Borneo.)

var. angustata. — L. capitellata Wedd. var, anyustala

Wedd. (Banda, Celebes.)

var. tenera, — L. capitellata Wedd. var. tenera Wedd.

(Banda.)
var. retusa. — L. capitellata Wedd, var. retiisa Wedd.

(Borneo.)

var. Bluinei. — L. capitellata Wedd. var. Bhimei

Wedd. — Missiessya mutahilis BI. — Leucosfjke

mntabilis Miq. (Java, Molukken.)

var. villosa. — L. capitellata Wedd. var, villosa Wedd.

— Missiessya villosa BI. — Leiic. villosa Miq, (Bor-

neo, Celebes.)

var. elongata. — L. capitellata Wedd. var. elongata

Wedd. — Missiessya elongata BL — Leuc elongata

Miq, (Celebes, Banda.)

var. falcata. — L. capitellata Wedd. var. falcata Wedd.

— Missiessya falcata BL — Leuc. falcata Miq.

(Celebes.)
^ sumatrana Miq. -— Missiessya sumatrana BI. (Sumatra.)

var. sericea BL (Sumatra.)

ocbroneura Wedd. — Missiessrja ochroneura Wedd.

Missiessya ochroneura BL (Sumatra,)

celebica Miq. — Missiessya celehica BL (Celebes.)

bornensis Miq. — Missiessya bornensis BL (Borneo.^

rubiginosa Miq. — Missiessya rubiginosa BL (Borneo.)

52 Maoutïa Wedd.

odontophylla Miq. — M. aspera Wedd. — Boehmeria

odontopkylla Mig. (Java.)

rugosa Wedd. — M. diversifolia Wedd. — Urtica diversi-

folia BL — Boehmeria diversifolia Miq* (Java.)

ambigua Wedd. (Ambon.)
Warburgii. -- M. rugosa Warb^). (N. Guinea.)

Puya Wedd. (Himalaya, Borneo, Celebes.)

Subtribus Parietarieae.

53 Parietaria L.

debilis Forst. (In tropische en gematigde gewesten verspreid,

waarschijnlijk ook in den Maleischen Archipel.)

ge

^) De naam M. rugosa Wedd. is volgens de door ons tot dusverre

volgde regels niet vervallen. WarbüRG's M. rugosa moet dus om-

gedoopt worden.
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Fam cxxiY. JUGLANDACEAE.

Bentham et Hooker, Genera Plantarnm III. p. 397. — Miquel,
Flora Indiae Batavae I. 1. p. 840. — Miquel, Sum, p. 346. —
HOOKKR FJ].. Flora of Brifish India V. p. 594. — Engler, Natürl.
P/lanzenfamilien UI, 1. p. 91. — Baill. Hist. Plant, XL p. 401
(1892),

^

Bloemen één- of tweehuizig, de mannelijke meestal in

losse, hangende katjes, de vrouwelijke of zelden, die der
beide seksen in opgerichte aren. Mannelijke bloemen zit-

tend met een schutblad aan de basis. Bloemdek of be-
staande uit 3—6 lobben, alle aan den rand van het
schutblad ingeplant óf de bovenste vrij óf ontbrekend
en de bloembodem met het schutblad vergroeid. Meel-
draden iü onbepaald aantal, 3—40, in 2— oo rijen op
een meestal lijnvormigen bloembodem ingeplant; helm-
draden kort; helmknoppen opgericht, eivormig of lang-
werpig; helmhokjes evenwijdig vnj, aan de f-ugzijde
elkander aanrakend, met een langsspleet openbarstend;
helmbindsel aan den top knotsvormig of verbreed of
overal even dun. Rudimentaire eierstok lijnvormig of
ontbrekend. Vrouwelijke bloem zittend op de spil der
aar, al of niet met een schutblad en vaak ook met twee
schutblaadjes aan de basis. Bloemdek met den eierstok
vergroeid, alleen vrij aan den korten, 4-tandigen of -lob-
bigen top. Eierstok onderstandig, l-hokkig; stijl kort,
met 2 korte of lange aan de binnenzijde overlangs met
stempeloppervlakte bezette, vaak gevederd-gewimperde
^kken; eitje 1, orthotroop van af de basis opgericht.
Vrucht steenvrucht- of nootachtig, nu eens met een
omwindsel vleugelvormig, 3-spletig, gevormd door het
schutblad en de schutblaadjes, die vergroot en aan de
basis of hooger met de vrucht vergroeid zijn, dan weder
naakt, daar het schutblad en de schutblaadjes onveran-
derd gebleven of afgevallen zijn; buitenlaag van den
vruchtwand vleezig of sappig, met de binneulaag nauw
vergroeid of er min of meer van loslatend, zelden zeer
dun; bmnenlaag van den vruchtwand hard, beenhard of
zelden dun korstachtig, aan de basis tot op zekere hoogte

4

/
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de vruchtholte binnentredend en het onderste deel hier-

van in 2 of 4 onvolkomen hokjes verdeelend. Zaad op

het naar binnen gedrongen deel van den vruchtwand

vastgehecht, van boven onverdeeld, opgericht, aan de

basis in 2 of 4 lobben verdeeld, die in hokjes der vrucht-

holte neerdalen; zaadhuid vliezig; kiemwit ontbrekend;

kiem van den vorm van het zaad; zaadlobben nu eens

vleezig, gelijk of rimpelig, dan weder min of meer blad-

achtig en veelvuldig gevouwen en ineengerold; kiem-

worteltje naar boven gericht.

Meestal groote en hooge boomen, met een waterachtig

of harsachtig vocht, doch zonder melksap. Bladeren afwis-

selend, meestal groot, onevengevind, met gaafrandige of

gezaagde, vinnervige, vaak schuine of sikkelvormige

blaadjes. Steunblaadjes ontbrekend. Mannelijke katjes zich

zijdelings ontwikkelend aan eenjarige takken of aan de

basis der knoppen, vrouwelijke aren eindelingsch of meer-

dere aren van beide seksen aan de toppen der eenjarige

takken.

Aantal soorten omstreeks 30, de meeste in de gematigde en

subtropische gewesten der beide halfronden; een germger aantal

tusschen de keerkringen in de bergstreken van Azië en Centraal

Amerika.

EENIG GESLACHT VOOR NEDERLANDSCH INDIË:

Engelhardtia. Mannelijke katjes hangend, vrouwelijke aren opge-

richt. Schutblad der vrouweliike bloem aan de basis napvormig en

met den eierstok vergroeid, aan de vrucht vergroot, geaderd, uitge-

spreid met drie slippen, waarvan de middelste de langste is, aan oe

basis de vrucht omsluitend.

ENGELHARDTIA Lesch.

Bloemen één- of tweehuizig. Mannelijke bloemen in

hangende katjes. Bloemdek met het lijnvormige ot aan

den top verbreede schutblad vergroeid, aan den rand

onregelmatig 3— 6-lobbig of weinig buiten het schutblad

uitstekend. Meeldraden in onbepaald aantal, 3—^^j ^^

twee rijen op den bloembodem bevestigd; helmbmdsei

weinig ontwikkeld. Rudimentaire eierstok lijnvormig,

zelden ontbrekend. Yrouwelijke bloemen in lange, losse

aren. Schutblad onder aan de basis kort napvormig en
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met den eierstok vergroeid, met drie slippeiij waarvan
de middelste lang is, de overige klein; de zijdelingsche

zyn misschien als schutblaadjes op te vatten. Bloemdek
met den eierstok nauw vergroeid, met vrijen, korten,

4-spletigen zoom en in den knop klepswijze aaneenslui-
tende slippen. Eierstok 1-hokkig, met één opgericht,

orthotroop eitje ^); stijl met 2— 4, dichte, met gewim-
perde of met wratjes bedekte stempeltakken. Schutblad on-
der de vrucht vergroot, stijf vliezig, geaderd, aan de basis

het nootje omvattend en daarmede vergroeid, naar boven
verlengd in een 3— ö-spletigen, uitgespreiden vleugel,
waarvan de middenslip veel langer is dan de zijdelingsche.

Noot klein; binnenlaag van den vruchtwand korstachtig
of verhard, naar binnen gedrongen en het onderste ge-

deelte der vruchtholte in 2—4 hokjes verdeelend. Zaad
aan de basis met 4 lobben, die in de hokjes der vrucht-
holte neerdalen

; zaadlobben gerimpeld gevouwen, meestal
veelvuldig geplooid en ineengerold.

Groote hoornen. Bladeren groot, vinspletig met talrijke

blaadjes, van onderen vaak met harsbevattende stippels.

Mannelijke katjes hangend, één of twee zijdelings uit de
knoppen of meerdere bijeen in een pluim op een korten
steel. Vrouwelijke aren zijdelings uit de knoppen of
aan het einde van de mannelijke pluim of zelden van
een bebladerden tak, meestal lang en met talrijke bloe-

men, vruchtdragend teruggekromd.
Aantal soorten volgens Bentham omstreeks 10 in Zuid-Azië en

bovendien eene weinig bekende soort uit Centraal Amerika, Door
HooKER wordt in Flora of Brüish India dit aantal tot 6 terug-
gebracht en de Arnerikaansche soort niet meer medegerekend.

JUGLANDACEAE VAN NEDERLANDSCH INDIÊ.

Engelhardtia Leschen.

spicata BI. ~~ E. Boxbitrghiaiia Lindl, — Juglans ptero-

cocca Iloxb. p.p. (Engelsch Indië, Java, Cochinchina.)
var. acerifolia Koord, et VaL ms. in Bijdr. Boschb. VL

Java. — E, acerifolia BI. — Pterilema acerifoUum
Reinw, (Himelaya, Java, Borneo, Pliiiippijnen.)

*) Bij het geslacht Juglans L. werd door Nawaschin chalazogamie
geconstateerd, nl. het binnentreden van de stuifmeelbuis door den
eivoet en niet door den eitop. Waarnemingen hieromtrent bij Engel-
hardtia zijn mij niet bekend.
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var. Colebrookiana Koord, et Val. — £". Colebrookiana

Lindl — Juglans villosa Wall. (Himelaya, Birma,

Assam, China, Java:)

rigida BI. (Java.)

serrata BL — E. paicmbanica Miq, (Java, Siimatra,

Penang.)

Wallichiana LindL — Juglans pterococca EoxIk p,p> (Pe-

nang, Singapore.)

nudiflora Hook, f. (Penang.)

Tam. CXXV. MYRICACEAE.

Hkntham et HooKER, Genera Plant, lü, p 400. — MiQ. Fl. Ind.

Bat, L 1. p. 871, —JiAiLi. HisL PlanL VI, 1877, p. 241 {Cmtanéa-

cêes). — HooK. F. FL Brit. Ind, V. p. 597. — Engl. in NatürL

P/lanzenfam. III. [. p. 26. — Stapf. Trans. Llnn. Soc. (II) IV.

Bot p. 231. — KOORDERS, Verslag reis Minahassa {Meded. 's Lands

Plantent. XIX) p. 614.

Bloemen éénslachtig, zittend in aren, elk met een

schutblad aan de basis en daarbinnen vooral de vrouwe-

lijke, met 2—4, zelden meer schutblaadjes, doch beide

seksen zonder bloemdek. Mannelijke bloem : Meeldraden

2—00 (meestal 4—6, hoogstens 16) ingeplant op den

met het schutblad vergroeiden bloembodem; helmdraden

kort, vrij of min of meer vergroeid; helmknoppen opge-

richt, eivormig; helmhokjes 2, vrij, evenwijdig, in de

lengte opensplijtend ; helmbindsel niet verlengd. Rudi-

mentaire eierstok zelden aanwezig, lijnvorniig. Vroiave-

lijJce bloem onder elk schutblad één, zelden 2—4,

meestal elk met 2—4 schutblaadjes. Eierstok zittend,

1-hokkig; stijl kort, met 2, van binnen met stempel-

oppervlakte bekleede, draadvormige of zelden korte

takken. Eitje één, van af de basis opgericht, orthotroop.

Steenvrucht klein, kogel- of eivormig, van buiten^ vaak

met wasachtige wratjes bezet, met vleezig-harsachtige of

sappige buitenlaag, met harde binnenlaag van den vrucht-

wand. Zaad opgericht; zaadhuid vliezig; kiemwit ont-

brekend; kiem recht; zaadlobben p!at-bol; kiemworteltje

naar boven gericht, kort.

26
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Meestal aromatische boomen of heesters. Bladeren

afwisselend, vinnervig^ gaafrandig, gezaagd, onregelmatig

getand of regelmatig vinspletig. Steunblaadjes ontbrekend.

Mannelijke aren cilindrisch, meestal dicht, met dakpans-

wijze opeengeschoven schubben bezet, óf aan de éénjarige

takken, vóór de ontwikkeling der bladeren te voorschijn

tredend, óf okselstandig en dan in eiken blo-doksel één

ongesteelde, of vele bijeen, in bundels, aren of pluimen.

Tweeslachtige aren met mannelijke bloemen onderaan,

vrouwelijke bovenaan, soms voorkomend. Vrouwelijke

aren nu eens korter dan de mannelijke, dan weder langer

en afgebroken, meestal okselstandig.

Aantal soorten omstreeks 36, behalve in Austi'alië in de gema-

tigde en warme gewesten der goheele wereld verspreid.

EENIG GESLACHT DER FAMILIE.

Myrica. Kenmerken als die der familie.

SOORTEN VAN NEDERLANDSCII INDIË,

Myrica L.

Nagi Thunh, — M, mtegrifolia Roxb. — M. sapida WalL

Af. Missionis Wall. — M. Tarqnharlana Wall,

M. riihra Sieb. et Zucc, — Nar/eia japon'/ca Gaei'hi,

(Zuid- en Oost'Azië.)

javanica BI. — M, macrophyfla Mirb, (Java, Horneo.)

Lobbii Teysni. cl Binn. (Java.)

longifoiinm Teysm. et Binn. (Java.)

Volgens HooivKR fil. zijn de drie Javaansclio soorten

waarschijnlijk op te vatten als vormen der in geiieel Zuid-

en Oost-Azië voorkomende J/. Nagi Thunb,



CÜPÜLIFEREAE. 387

Fam. cxxvl CUPULIFERAE,

Bentham et Hooker, Genera Plant. III. p. 402. — Miquel, FL
Ind. Bat. I. 2. p. 834, 869. — Miquel, Sumatra p. 347. —Miquel,
Annales Mus, lugd. Bat. I. p. 102, 221, — Oudemans, Verh,

Kon, Akad. Nat, XI. '18G8. Pars. 3. — A. dk Candolle in D C.

Prodr, XVI II. p. 4. — Scheffer, Nat. Tijdschr, N. l XXXI. p.

359. — XXXü. p. 415. — Baill., Fitst. Plant. VI. 1877. p, 217

{Castanéacées,) — Wenzig, Jahrb. Bot, Gart. Berl. IV 1886, p.

214. — Prantl. in Natürl. P/ïanzenfam. !II. 1. p- 47. (Fagaceae).

— Engl. in Nachtr, — KiNG, Annals Calcutta. II. p. 17. — Stapf.

in Trans. Unn. Soc. (II) ÏV. Bot. p. 231. — Koord. VersL

Minahassa (Med, ^sLands Plantenf. XIX), p. 615.

Bloemen éénhuizig, de mannelijke in hangende of op-

gerichte katjes, zelden in op hoofdjes gelijkende bijscher-

men, de vrouwelijke in aren of hoofdjes of alleenstaand.

Mannelijke bloem: Bloemdek enkelvoudig, vliezig of

ontbrekend. Meeldraden 2—4, of oo , op den bloembodem

bevestigd, met vrije, korte of draadvormige helmdraden;

helmknoppen 2-hokkig ; helmhokjes opgericht, evenwijdig,

nu eens afzonderlijk, zittend of kort gestoeld aan den

top van den helmdraad, dan weder door een klein helra-

bindsel verbonden, aan de basis of nabij de basis beves-

tigd, met eene langsspleet openspringend, soms met 2

breede kleppen. Rudimentaire eierstok behaard of ont-

brekend. Vrouwelijke bloem: Bloemdek met den eier-

stok vergroeid of ontbrekend ; zoom, waar deze aanwezig

is, klein, ringvormig of getand. Eierstok onderstandig

of naakt ; tijdens den bloei meestal zonder holte en zonder

eitjes, na de bevruchting min of meer volkomen 2—3-

hokkig, zelden 4-6-hokkig; stijlen evenveel als eierstok-

hokjes, soms aan de basis tot één vertakten stijl ver-

bonden, kort of lang en dun, nu eens alleen aan den

top, dan weder boven aan de binnenzijde of over de

geheele oppervlakte met stempelklieren bezet
;^

eitjes in

elk hokje één, of twee naast aan

onder den top zijdelings bevestigd, hangend of neerdalend,

anatroop of half anatroop
;

poortje naar boven gericht.

Vrucht nootvormig, op verschillende wijzen omgeven

door vergroote schutbladen of schutblaadjes, die ze geheel

insluiten of er een omwindsel om vormen; vruchtwand
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koratachtig of verhard, nïet openbarstend. Zaad door

mislukking meestal één; zaadhuid vliezig. Kiemwit ont-

brekend; zaadlobben vleezig, glad, gerimpeld of uitge-

vreten ; kiemworteltje kort, naar boven gericht.

Boomen of heesters. Bladeren afwisselend, vinnervig,

gezaagd-getand of gaafrandig, zelden gelobd, nooit

samengesteld. Steunblaadjes vrij, dikwijls spoedig afval-

lend. Bloeiwijze verschillend, de mannelijke katjes echter

meestal zijdelings aan éénjarige takken, of aan de basis

der knoppen, de vrouwelijke meestal aan den top van

weinig bebladerde twijgen; soms de bloeiwijze bij beide

seksen okselstandig.

Aantal soorten omstreeks 400, grootendeels in de gematigde
gewesten van het noordelijk halfrond^ tusschen de keerkringen in

de bergstrekeii van Zuid-Azië en Centraal Amerika voorkomende.
De omgrenzing der 'familie, zooals ze hier is beschreven volgens

Bentham en Hooker. bevat drie groepen, die bij sommige schrij-

vers als afzonderlijke families worden opgevat. De groepen zijn :

Ie De Quercinae, Cupuliferae, Faginae, Fagaceae of Castaneae;
2e de Betulineae of Betulaceae ; 8e de Coryleae, Corylaceae of

Carpinaceae. In Engler u. Prantl, Naturl. P/IanzenfamUien
staat de eerste groep onder den naam van Fagaceae en zijn de

beide laatste vereenigd onder den naam van Corylaceae. Bah.lon
daarentegen vereenigde alle groepen onder den naam van Casta-
neaceae en voegde er nog aan toe de familie der Myricaceae en

de niet in Nederlandsch Indië voorkomende families der Leitneria-
ceae en Balanopsidaceae.

Bij BENTffAM en Hooker worden de drie groepen als tribns op-
gevat en deze op de volgende wijze gekenschetst

:

Tribus L Betaleae. Mannelijke katjes hangend. Bloemdek-
segmenten 4 of door mislukking minder. Meeldraden 2—4. Vrou-
welijke aren, met dakpanswijze dekkende^ schubvormige schntbladen.
Bloemen onder eik schutblad 2—3. Bioemdek ontbrekend. Eierstok
2-hokkig, met 1 eitje in elk hokje. Stijlen 2. Noot klein, samen-
gedrukt.

Tribus II. Coryleae. Mannelijke katjes hnngend. Bioemdek
ontbrekend. Meeldraden 3— oo

, op een bloembodem bevestigd, die
op het schutblad is vastgegroeid. Vrouwelijke bloeiwijze velschil-
lend. Bioemdek met den eierstok vei-groeid. Eierstok 2'hokkig,
elk hokje met 1 eitje; stijlen of stijltakken 2. Noot ei-kogelvormig
of saraengedrukt.

Tribus IH. Qaereinae. Mannelijke bloemen in hangende of
opgerichte katjes of in losse hoofdjes of ten getale van 1—3 bijeen.
Bioemdek 4—6-, zelden 7-Iobbig. Meeldraden in onbepaald aantal.
Vrouwelijke bloemen langs de spil van een aar verspreid, afzon-
derlijk of in groepen van 2—8 omgeven door omwindsels van dak-
panswijze opeengeschoven en min of meer vergroeide schubben.
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Eierstok 3-liokkig of zelden 2- of 4—6-hokki7, met 2 eitji^s in elk

hokje. Vruchtdragend omwindsel onder de noot napvoiniig of de

noot geheel omsluitend.

Tn tropisch Azië komt alleen de laatste tribus voor. De geslach-

ten hiervan kan men nog in 2 groepen verdeelen, die met drie-

kantige vrucht en in bolvormige hoofdjes of 2—3 bijeenstaande

mannelijke bloemen in Engler und Prantl, Natwi. Pflanzen-

familien^ Fageae genoemd, en die met afgeronde vrucht en han-

gende of recht opstaande mannelijke katjes, in hetzelfde werk als

Castaneae onderscheiden. De eerste groep, bij Beintham en Hoo-
KER het geslacht Fagus L. vormend, waarin de Beuky F. sylva-

tlca L., tehuis behoort, komt in ons gebied niet voor.

In de tweede groep onderscheiden Bentham en Hooker drie

geslachten, Quercus L., Castanopsis Spach en Casfanea />- De

verschillen tusschen deze zijn echter zeer willekeurig. Men zou

ze daarom even goed alle drie kunnen vereenigen, vooral ook om-
dat het groote geslacht Qaercus uit zeer heterogene bestanddeelcn

is samengesteld. Met het oog hierop werd ook door Prantl voor-

gesteld om Quercus in tweeën te splitsen en de beide andere te

combineeren. In ons gebied kon.en alleen Qucrctis en Castanop-

sis voor.

OVERZICHT DER GESLACHTEN.

i. QrERcus. Mannelijke katjes of aren hangend of die van beide

seksen opgericht en stijf. Eierstok 3-, zelden 4—5-hokkig. Vrucht-

dragend omwindsel, door de toppen der schubben in velden verdeeld,

geringd of gcstekeld, doch overigens ongewapend, onder de noot

napvormig of de noot grootendeels of geheel en al omhullend, slechts

ééne noot bevattend.

2. Castanopsis. Mannelijke en vrouwelijke aren opgericiit, stijf.

Eierstok 3-hokkig. Vruchtdragend omwindsel met doorns of bundels

Van wratten gewapend, de noot geheel en al omsluitend, ten slotte

regelmatig of onregelmatig gespleten, één tot vier noten bevattend.

^
i. QUEROUS L.

Bloemen éénhuizig, in éénslachtige of zelden twee-

slachtige, zittende of nagenoeg zittende, hangende of

opgerichte aren. Mannelijke bloem: Bloemdek klokvor-

mig, gelobd of tot de basis verdeeld, met 4—7, meestal

6, vliezige, in den knop dakpanswijze dekkende lobben

of segmenten. Meeldraden cc, meestal 6, soms
^^""J^j

helmdraden vrij, draadvormig, ver uitstekend; helm-

knoppen opgericht, eivormig of langwerpig of zelden

min of meer kegelvormig ; helmhokjes naast elkander,

evenwijdig, door een langsspleet openspringend. Rudi-
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mentaire eierstok klein, behaard of ontbrekend. Vr^ouwe-

lijke bloemen elk bealoten in een omwindsel, dat uit op

verschillende wijze vergroeide, dakpanswijze opeenge-

schoven schubben is gevormd, Bloemdek meestal urn-

vormig ; buis met den eierstok vergroeid ; zoom kort

klokvorraig, meestal 6-lobbig of onduidelijk getand.

Kleine staminodiën soms aanwezig. Eierstok onderstan-

dig, na de bevruchting min of meer volkomen 3-hokkig,

zelden 4— 5-hokkig; stijlen evenveel, meestal kort, opge-

richt, of teruggekromd, rolrond of aan den top verbreed

of knotsvormig, nu eens alleen boven aan den top, dan

weder aan de binnenzijde bovenaan met stempelopper-

vlakte; eitje in elk hokje twee, hangend of zijdelings

bevestigd, anatroop of half anatroop, het poortje naar

boven gericht. Vruchtdragend omwindsel vergroot en

meestal verhard, onder de noot nap- of schotelvormig of

de noot gedeeltelijk of geheel en al insluitend, onver-

deeld of ten slotte onregelmatig gespleten, door de vrije

toppen der schutbladen met velden, gordels, wratten of

stekels, doch niet met doorns bedekt. Noot, eikel ge-

noemd, op het omwindsel gezeten of er binnen besloten,

meestal alleen aan de basis daarmede vergroeid, zelden

alleen aan den top vrij ; vruchtwand korst- oflederachtig,

zelden dik, verhard en beenachtig, niet openbarstend.
Zaad door mislukking meestal één; zaadhuid vliezig;

zaadlobben dik, vleezig, nu eens overal gelijk, dan ge-

groefd, uitgevreten of gelobd; kiemwortelfcje naar boven
gericht, kort, tusschen de zaadlobben teruggetrokken of

er een weinig uit te voorschijn tredend.
Boomen, zelden heesters. Bladeren afwisselend, één-

jarig of overblijvend, gaafrandig, getand of gelobd, vlie-

zig pf lederachtig, vinnervig ; zijnerven nu eens vóór
den rand netvormig anastoraoseerend, dan weder even-
w^dig en tot den rand doorloopend. Bloemen klein,

omgeven door schubvormige schutblaadjes, de mannelgke
in hangende of opgerichte, de vrouwelijke steeds in op-

gerichte aren.

Aantal soorten omstreeks 300, in de gematigde en tropische
gewesten der beide halfronden ver verspreid, doch ontbrekend in

Zuid-Ainerika, Midden- en Zuid-Afrika, Australië en de eilanden
van de Stille Zuidzee.
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OVKHZICHT DER SECTIES l).

t

Scct. 1. Cyclobalanopsis. Mannelijke aren enkelvoudig, dun, los

hüngend. Ornwindsel in den vorm van een nap, samengesteld uit

schutbladen, die gerangschikt zijn in concentrische ringen, met gave,

gekartelde of getande randen. Stempel aan de binnenzijde bovenaan
van den stijl^ meestal breed en dik. Bladeren getand of gezaagd, nooit

gaafrandig.

Sect. 2. Pasania. Mannelijke aren opgerichtj enkelvoudig of pluim-
vorinig. Yrouwelijke bloemen in korte, afzonderlijke aren of aan de

basis van sommige mannelijke pluimen. Omwindsels alleenstaand of

in groepen van drie, napvormig, schotel- of schijfvormig; schutbladen

dakpanswijze opeengeschoven, vrij of alleen aan de basis vereenigd,

de toppen altijd yrij. Stijlen met kleine eindelingschc stempels.

Bladeren gaafrandig.

Sect. 3. Cyclobalanus. Mannelijke aren opgericht. Omwindsels nap-

vormig. alleenstaand of in groepen van drie; schutbladen in gave of

getande ringen. Bladeren gaafrandig.

Sect. 4. Chlamydobalanus, Mannelijke aren aiigericht. Omwindsels
eivormig of kogelvormig, van buiten 'met gordels of wratten; eikel

geheel door het omwindsiel omhuld (bij eenlge soorten de top vrij),

niaar niet dan aan de basis er mede vergroeid en bij rijpheid er

uit vallend. Stijlen met kleine eindelingsehe stempels. Bladeren

gaafrandig.

Sect. 5. Lithocarpus. Mannelijke aren opgericht. Omwindsels groot,

dik, houtachtig, ei- of kogelvormig, met concentrische of schuine

gordels of met wratten; eikel geheel door het omwindsel omhuld (bij

eenige sooiten aan den top naakt), en hiermede meer of minder

vergroeid. Stijlen met kleine eindelingsche stempels. Bladeren gaaf-

randig.

Het aldus samengestelde geslacht is door verschillende schrijvers

als eene vereeniging van geslachten opgevat. In den lateren tijd

werd het alleen door Prantl in NaiürL Pftmtzenfam. nog gesplitst,

"• 1. in 1. Quercus L. overeenkomende met de secties Lepidohalanus

en Cyduhalanopsis bij Rentuam en HoOKER en 2. Pasania Miq. de

andere secties bevattend.

2. OASTANOPSIS Spach.

Bloemen óénUuizig, die van beide seksen in opgerichte

aren. Mannelijke bloemen voorzien van I —2 scliutblaadjes.

*) De sectie Lepidobalanus, met mannelijke aren als bij Cyclohala-'

nopsis en getande of gelobde bladeren,- maar omwmdsels als bij

Pasania, komt in Nederlandscli Indië niet voor. Deze sectie waartoe

o. a. de Europeesche eiken behooren, is ook in Engelsch Indie, Japan

en China vertegenwoordigd, maar heeft voor zoover men weet geen

zuidelijker groeiplaatsen dan in Birma.
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ten getale van 1—-3 binnen een schutblad. Bloemdek
klokvormig 3— 6-lobbig of -deelig; lobben of segmenten
in den knop dakpanswijze dekkend. Meeldraden oo (meestal

10—12); helmdraden draadvormig, boven de bloem uit-

stekend; helmknoppen klein; helmhokjes evenwijdig, in

de lengte openbarstend. Rudimentaire eierstok klein,

behaard. Vrouwelijke bloemen ten getale van drie, of

zelden één of twee besloten binnen een omwnndsel, ge-

vormd uit vergroeide, dakpanswijze dekkende schubben.
Bloemdek urnvormig, met de eierstokbuis vergroeid, met
korten 6-lobbigen zoom. Staminodiën meestal voorko-
mend. Eierstok onderstandig, na de bevruchting 3-hok-
kig; stijlen meestal 3, lijnvormig, kort boven het om-
windsel uitstekend, met kleinen, eindelingschen stempel;
eitjes in elk hokje 2, half anatroop, met een naar boven
gericht poortje. Vruchtdragend omwindsel vergroot,
kogel- of eivormig, door de weinig vooruitspringende,
meer of minder vergroeide toppen der schubben op ver-
schillende wijzen geringd, echter meestal door tot bundels
vereenigde of vertakte stekels of wratten rondom omgeven,
ten slotte regelmatig of onregelmatig splijtend. Noten
ten getale van 1—3 in elk omwindsel, geheel hierin
besloten; vruchtwand kraakbeenachtig of verhard, dik-

wijls behaard. Zaad in elke noot door mislukking één

;

zaadhuid vliezig; zaadlobben dikvleezig, in de onderzochte
zaden gelijk; kiemworteltje naar boven gericht, tusschen
de zaadlobben besloten.

Boomen, zelden heesters. Bladeren afwisselend, meestal
lederachtig, gaafrandig, meestal evenwijdig vinnervig en
onduidelijk geaderd, zelden getand en duidelijk geaderd.
Mannelijke aren dun, dikwijls lang, soms pluimvormig,
vrouwelijke enkelvoudige korter dan of even lang als de
mannelijke. Schutbladen veel en de mannelijke bloem klein.

Aantal soorten omstreeks 25, waarvan 1 in Californiëj- alle andere
in Zuid-Azië.

De scheiding van Quercus en Castanopsis is volgens KiN6 zeer
willekeurig, daar hij meent dat men de soorten van Castanopsis
zeer goed in de sectie Chlamydohalanus van Quercus zon kunnen
opnemen. Hij wordt hiervan aUeen weerhouden door de beschou-
wing, dat dit aanleiding zou geven tot een groot aantal naams-
veranderingen van bekende -oorten. Door liern wordt het eenige
verschil met Quercus gevonden in het niet zelden grootere aantal
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noten en het openspringend omwindsel. Evenwel brengt hij bij

Caslanopsis verscheidene soortenj waar maai* ééne noot voorkomt
en omtrent het openspringen is aan herbariummateriaal niet altijd

zekerheid te verkrijgen. In JIooker's FL Br, IncL was het ver-

schil met Quercus gezoclit in de aanwezigheid van bundels van

doorns of wratten op het omwindsel, doch soorten waar dit vooi'-

komt vindt ineti in de sectie Chlaniijdobalanus. [Ik meen, dat zoo

men Castanopsis van Quercus wil scheiden, men het eerste ge-

slacht zal moeten bepalen tot de soorten met gestekelde, open-

springende omwindsels]. Prantl maakt van Casfanopsis een tribus

van Castanea Gaertn. Dit geslacht is door Bentham en Hookeii

bepaald tot de Noord-A merikaansclie C. ptimiht MUL en de in

Zuid-Europa en de gematigde streken van Azië tehuis behoorendc

C. vulgaris Lam, =. C. vesca Gaertn, ^ de eetbare Kastanje. Het

verschil met Caslanopsis is gelegen in den 6-hokkigen eierstok

met 6 stempels, de meestal ten getale van drie ontwikkelde zaden

en de ten deele zoowel mannelijke als vrouwelijke bloemen dra-

gende katjes.

CüPüLIFKRAI-: VAN NEOERLANDSCIl INDIË.

\, QUL'RCUS L.

Sect. 1. Cyclobalanopsis. ^)

oidocarpa Korlli, (Sumatra, Borneo, Malakka.)

Lowii Kinrj (Borneo.)

semi-serrata Boxb. — Q, Hovsfieldli Miq. (Sumatra, Banka,

Khasiu, Birma, Assam.)
argentata Korth. (Sumatra.)

nivea Kimj (Borneo.)

lineata BI. (Zuid- en Oost-Azië o. a. West-Java.)

var. xMerkusii Wenzig. — Q. Merkiisii Endl. — (?. ntr-

binata BI,, niet Borb, (Java, Banka.)

Sect. Pasania.

scyphigera Ilance (Banka.)

var. Riedelii King (Billiton.)

Kunstleri King (Malakka.)

lappacea Roxh. — Q. hirsuta Wall, — <?. Mackiana Ilook.

(Khasia, Birma, Malakka.)

Scortechtnii King (Malakka.)

pseudo-molucca BL — Pasania pseudo-ruohicca Oersled.

Q. angustata BI, 2) — Q, theleocarpa Miq. (Java, Suma-

tra, Celebes.)

var. papuana Warb. (Nieuw Guinea.)

monticola King (Zuid-Azië.)

^) De sectie Lepidobalanus, door 7 soorten in King Monogr. ver-

tegenwoordigd, komt niet zuidelijker en oostelijker voor daa Birma.

2) Volgens andere auteurs een variëteit, volgens KiSG slechts een

vorm van Q, pseudo-molucca.
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spicata Smith, — Pasania spicata Oersted, — Q, sgua-
niata lioxb, — Q. eleyans BI. — Q, pyrifolia BL
Q. racpynosa Jack (Java, Sumatia.)

var. glaberrima D C. (Java, Sumatra.)
var. graeilipes D C, (Kliasia, Birma, Malakka, Malei:5clie

Archipel.)

var, depressa King. — Q, depressa BL — Q. placen-
taria BL •— Q. spicata BL var. placentaria Miq,
(Java.)

var. rnicrocalyx D. C. — Q, rh/oensis Hance (Khasin,
Riouw, Sumatra, Java.)

grandifrons K'ing (Malakka.)
celcbica Miq. (Celebes.)

Wallichiuna LindL (Makikka, Penang.)
sundaica BL — Q. mnppncea Korth. — Q. pscudo-mohicca
BL var, Korlhahli Wenz. — Q. pseitdo-niolucca BL var,

snndaica Wenz, — Q. muricala Boxh. — Q. nenro-
phylht Mli]. (Java, Sumatra^ Borneo, Penang, Malakka.)

lamponga Miq. (Banka, Borneo, N. Giiinea, Malakka.)
dasystachya Miq. (Borneo.)
hystrix Korth. — Q. Korthahii BL var. Kajan BL — Q.

Körthalsii BL var. hystrix BL — Q, pruinom BL var.

B, — Castanea? furfurella Miq. (Sumatra, Malakka.)
iruluta BI (Java, Celebes.)

Curtisli King (Malakka, Penang.)
pruinosaB/. — Q, pseudo-jnbhicca BL var pniinosa Wenz.

(Java.)

pallida BL — O. pseudo-nwlucca Miq. var. pallida Miq. (Java,

Sumatra.)

Sect, 4. Cyclobalanus.

daphnoidea BL (Java, Sumatra.)
conocarpa Ondem. (Java, Sumatra, Borneo, Malakka, Siriga-

pore, Penang.)
bancana Scheff. (Banka.)
Reinwardtii Korth, — Pasania Beimvardtii Prantl (Suma-

tra, Borneo.)

sericea Scheff. CBanka, Borneo.)
Bennettü Miq. — Q. Miqtieliana Scheff. (Banka Borneo,

Malakka.)
Cantleyana King (Malakka, Singapore.)
Wenzigiana King (Malakka, Penang, Borneo,)
Rassa Miq, (Sumatra, Borneo,. Malakka.)
cyrtorhyncha Miq, (Sumatra, Borneo, Malakka.)
Diepenhorstiï Miq. (Sumatra.)
Rajah Hance — Q. bancana Scheff. p. p. (Banka, Su-

matra.)

Ewyckii Korth. (Sumatra, Malakka.)
var. latifolia King (Malakka.)
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Clementiana King (Pcnang.)
lucida Boxb, (Penang^ Siügapore, Malakka.)

omalkos Korlh, (Sumatra, Malakka.)

piatycarpa BI. (Java,)

Teysinannü — Pasania Teysmannii Prantl — Q. annit-

lala Korlh, — Q. Korthalsii EndL — Q. psextdo-annti'

latn BI, — Q, hypoleuca Miq. (Java, Sumatra)
cyclophora EndL — Q. depressa Boxh. — Q, plncentana

Wall — Q. penangensis Müj, ~ Q. iunbovata Ilance

(Malakka, Penang, Singapore.)

Eichleri Wcnzig, (Sumatra, Malakka)

Sect. 4. Chlamydobalanus ^).

Blumeaiia Kortli, (BorneOj Sumatra, Malakka.)

Wrayi King (Malakka.)

eonfragosa King (Malakka.)

i'eflexa King (Borneo.)

Junghulinü Miq, — Q. acnniinatissinia D C. — Q. ft^gi-

fonnis Junglu — Q. Uneala Miq. — Castanea acunüna-

tifisima BL — Castanea f scssdifolia BI. (Java, Gelebes.)

cncleisocar]>a Kot'th. (Sumatra, Malakka, Penang.)

var. aperta Kfrtg (Malakka.) #

Sect. 5. Lithocarpus.

costata BL — Q. costata BL var. convexa BL —•
Lïthocar'

pus scutigera Oiidem. (Java, Malakka.)

Maingayi Benth. (Penang.)
Beccariana Benlh. — Passania Beccariana Prantl (Borneo,

Penang.)

javanensis JVf/j. — Lithocarpus javensis BL — Pamnia
javensis Prantl — Q, varingaefoUa Mig- (Java, Sumatra.)

rotundata BL (Java.)

pulchia King (Borneo.)

de Baryana Warh. (N. Guinea.)

TWIJFELACilTKiE SOORTEN 2),

crassinervia BL — Q. psetido-molucca BL var. crassinervia

Miq, (Java.)

cyrtopoda Miq, (Sumatra.)

gemelliflora BL (Java, Sumatra.)

glutinosa BL (Java.)

gracilis Korth. (Borneo

)

leptogyne Korth, (Borneo.)

littoralis BL (Java.)

molucca Bumph, (Molukken.)

') In King's Monographie door een drukfout Chamydobalanus.
^

^) Lithocarpus! angustifolins Miq. en Qiicrciis ephacelala Bt. zijn

waarschijnlijk geen Cupidiferen,
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nitida BL (Siimatra.)

oligoneiira Korth, (Sumatra.)
oogyne Kcrth. (Sumatra.)
Pinanga BL (Java.)

plumbea BI (Sumatra

)

urceolaris Jack (Sumatra.)

% Castanopsis Spach.

hystrix A, D C. (Sikkim, Khasin, Malakka.)
Motleyaiia King (Borneo.)

Tungnriut A,DC. — Casianea Tungurrut Wall. (Malei-
sclie Archipel, o. a. Java^ Sumatra.)

javanica A D C. — Castanea javanica BL —
- Caslanopsis

javanica A, D C. var, montana A. D C. — Casfanm
javanica BL var, montana BL — Castanea montana BI,

Castanopsis costata A.DC, — Castanea costata BL
Castanea trisperma Scheff, — Castanea breviciispis

Miq. (Java, Sumatra, Banka, Borneo, Malakka, Penang,
Siiigapoi'e.)

argentea A,DC. — C. argentea A, BC: var. martabanca

^
A. D C. — Castanea argentea BL (Tenasserim, Birma,
Maleische Archipel, o. a. Java, Borneo.)

borneensis King (Borneo.)
catappaefolia King (Malakka.)
sumatrana A, D C. — Callaeocarpus sumntrana Miq. —

Castanea inermis LindL — Castanea glomerata BL (Su-
matra, Java, Linggn, Borneo, Malakka, Penang, Singapore,
Birma.)

HuUettii King (Riouvv, Billiton, Malakka, Singapore.)
SchelTeriana Hance (Linggu.)
rhamnifolia A, D C. — Callaeocarpus rhamnifolia Miq.

Quercus rhamnifolia Miq, — Castanea rhamnifolia Kurz
(Sumatra, Baiika, Birma.)

Wailichii King. — Castanea Ttmgurrut Wall. (Malakka,
Penang, Singapore.)

nephelioides King (Malakka.)
Curtisii King (Penang.)
buruana Miq. (Boeroe.)

Havilandii Stapf (Borneo.)
turbinata Sla})f (Borneo.)
discocarpa //ance ^)—Qu. d iscocarpa IIance{Bank^, M'cx]ükka.)

*) Door King in de sectie Chlamxjdohulanus van het geslacht
Quercus geplaatst, daar hij meende dat het omwindsel niet open-
sprong. Dit is echter wel het geval. Het opent zich regelmatig
met 4 kleppen en is bovendien bezet met stekels, volkomen gelijk
aan die van den vorm van C. Irlfmloides A. D C, door KiNG in het
geslacht Castanopsis gehouden.

x"
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Fam. cxxvii. SALICACEAE.

Bentham et Hooker, Genera Plant. III. p. 411. — Miq. FL ItifL

Bat. I. 2. 460. — Miq. Sumatra, p. 474. — MiQ. liluslr. FL A/'ch,

Tnd, p. H. — Baill. Hisf, Plant, IX. 1888. p. 247. — Engl. u.

PRANTL Natürh Pflanzenfam. lil. 1. 29. — Hook. f. FL Br. Ind,

V. p. 626.

Bloemen tweehuizig, in opgerichte of hangende katjes.

Bloemdek ontbrekend. Schijf of vertegenwoordigd door

kliervormige schubjes, waarvan één vóór en één achter

de geslachtsorganen is geplaatst, of slechts door één, het

achterste óf nap- of bekervormig, schuin afgeknot of

gelobd. Mannelijke hloim : Meeldraden 2— oo ,
op den

bloembodem bevestigd; helmdraden draadvormig, vrij of

min of meer verbonden; helmknoppen eivormig, klein

of langwerpig, aan de basis of de rugzijde nabij de basis

bevestigd ; helmhokjes 2, vrij, evenwijdig, in de lengte

openbarstend. Rudimentaire eierstok ontbrekend. Vron-

welijke bloem: Eierstok zittend of kort gesteeld, 1-hokkig,

in het onderste gedeelte met 2

—

4 wandstandige zaad-

lijsten; stijl kort, soms zeer kort, 2— 4-spletigj stempels

2—4, kort, vrij dik, uitgerand of 2-spletig; eitjes in elke

zaadlyst co, in 2— oo rijen, opstijgend, anatroop. Doos-

vrucht eivormig of langwerpig, meestal toegespitst, open-

sphjtend in 2—4 kleppen, die in het midden der basis

de eitjes dragen. Zaden qo , meestal zeer klein, met

een dichte haarkuif, bestaande uit zeer lange haren, die

uit de zaadstreng ontspringen en met het zaad afvallen.

Zaadhuid zeer dun, van boven vaak ledig; kiemwit ont-

brekend; kiem recht; zaadlobben breed of langwerpig,

plat-bol, gelyk; kiemworteltje zeer kort, naar beneden

gericht.

Boomen of heesters. Bladeren afwisselend, gaafrandig

of fijn gezaagd, getand of zelden gelobd, vinnervig en

tevens aan de basis 3 -nervig, afvallend. Steunblaadjes vrij,

nu eens klein, afvallend en schubvormig, dan weder blad-

achtig en langer blijvend. Katjes opgericht of vooral

de mannelijke hangend, meestal lang zijdeharig, zich

ontwikkelend uit weinig beschubde knoppen, die vóór
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de bladeren te voorschijn komen of aan het eind van
korte, weinig bebladerde takken. Bloemen alleenstaand
in de oksels van vliezige, nu eens reeds vóór den
bloei afvallende, dan weder bij de vrouwelijke bloemen
tot aan de rijpheid der vruchtjes blijvende schutbladen.
Ofschoon tweehuizigheid regel is, komen katjes met vrou-
welijke en mannelijke bloemen, ja zelfs onvolkomen
tweeslachtige bloemen nu en dan voor.

Aantal soorten verschillend opgegeven, van 150 tot 300, in de
koude en gematigde gewesten van het noordelijk halfrond tehuis
behoorend, tusschen de keerkringen en in het zuidelijk halfrond
zeer zelden. In Nederlandsch Indië kninen slechts eenige soorten
of vormen eener zelfde soort voor.

EKmCj GESLACHT VOOR NEDERLANDSCH INDIË.

Salix. Schijf gevormd door 1—2 vrije of ter nanwernood aan de
basis vergroeide kliertjes. Stempel altijd 2-deelig. Eitjes in eiken
stamper niet talrijk. Bladeren meestal smal. Katjes meestal opge-
richt, dicht.

SALIX L.

Bloemen tweehuizig. Schijf bestaande uit vleezige, klier-
vormige, opgerichte, langwerpige of breede, stompe of
uitgerande schubjes, waarvan één voor en één achter of
alleen één achter de geslachtsorganen is geplaatst.
Mannelijke bloem : Meeldraden 2 of bij weinige soorten
3—GO (tot 12); helmdraden draadvorinig, vrij of zelden
hoog vergroeid en den vorm vertoonend van één helm-
draad met 2 helmknoppen; heltnknoppen meestal klein.
Vrouwelijke bloem : Eierstok zittend of gesteeld ; zaad-
lijsten 2; stijl meestal kort; stijltakken 2, kort, uitgerand
of 2-spletig; eitjes in elke zaadlijst meestal 4—8, in 2
rijen. Doosvrucht 2-kleppig. Zaden overeenkomstig het
type der familie.

Boomen of heesters, soms zeer lage heesters, met min
of meer onderaardschen stam en neerliggende takken.
Bladeren meestal smal en klein, gaafrandig of fijn ge-
zaagd, vinnervig; steunblaadjes verschillend. Bloemen
zittend, in dichte, opgerichte katjes, die in de gematigde
streken meestal naakt en vóór dp WarlprAn fo vnnra^Tii'ÏTi
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/

komen, in de warmere gewesten aan bebladerde twijgen

zitten.

Aantïil soorten orastrpeks 100, met de verspreiding van de fami-

lie. In Nederlantlsch Indië komen van SaHx eenige vojinen voor,

die door sommige selnijvers als soorten zijn opgevat, door andere

ternauwernood als variëteiten eencr zelfde soort zijn oniJerscheiden.

Zij worden gebracht tot de sectie Pleiandrae. met 3—12 meel-

draden; vrije aan de basis behaaide lielmdraden. De soort, waar-

onder de meeste dezer vorinen worden gebracht, is S. telrasperma

Boxb. met dunne katjes, waaraan de bloemen in kluwens verspreid

zijn en waarvan de mannelijke 5—40 meeldraden bevatten, terwijl

de vruchten langgesteeld zijn. Het is een kleine boom, met smalle

of breed eivormig lancetvormige bladoren. O. a. door de zeer kleine,

zachtharige vruchten verschilt hiervan S. Jumjhuhnlana Anders,

Eenige ingevoerde soorten, zooals iS, habylonica L., de treurwilg,

vindt men op .lava soms gekweekt.
Van de Wilgen of Salix-soorten verschillen de Popnlieren^ de

soorten van F*opuIus L., het tweede geslacht der familie, door de

beker- of napvormige schijf, den soms 3—4-dce)igen stamper, de

meestal talrijker eitjes, de meestal breeder bladeren en de ten

minste bij de mannelijke exemplaren hangende katjes.

SALIX-SOORTEN VAN NEDERLANDSCH INDIË.
!

Saux L.

tetrasperma Boxb. (Engolscli en Nederlandsch Indië.)

var. Horsfieldiana And. — S. Horsfieldiana Mig. (Java.

Sumatra.)
var. Zollingeriana. — S. Zollingeriana Miq. — S, uro-

phylla Anders, p, p. (Java.)

var. snmatrana A)viers. — S. sitmatrana Mig. (Sumatra.)

Jungbuhniana Anders. — S. ïelraspemta Boxb. var.javanica

And. (Java.)

babylonica L. (Java, op den Diëng en bij Rata via, mge-

voerd ?)

Fam. cxxviii. CERATOPHYLLACEAE.
r

Bentham et IIüOKER, Gmem Plant. 111. p. 415. — Miq. FL Ind.

liat. I. 1. p. 709. - lUlLL. Hist. Plant. IK. 1. H^ (Piperaceae).-

IIooK. F. Fl. Br. Ind. V. p. G39. ~ l-NOr. «• I'banti. NalurJ.

Pflanzenfam. lU. 2. p. 10.

. Bloemen éénliuizig. Bloemdek dun kruidachtig, inin

of meer vliezig, gelijk, cc-deelig; segmenten 6-U,
smal, in den knop klepswijze aaneensluitend, aan den
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top vaak getand of in onregelmatige slippen verdeeld.

Mannelijke bloem: Meeldraden 10—205 op een platten

of bollen bloembodem opeengedrongen; helmdraden zeer

kort; lielmknoppen bijna zittend, opgericlit, lijnvormig-

langwerpig, even lang als het bloemdek; helmhokjes 2,

lijnvormig, evenwijdig, aangegroeid, met langsspleten

naar buiten openbarstend; helmbindsel voorbij de helm-

hokjes in een dik, gekleurd, meestal 2—3-tandig aan-

hangsel verlengd. Rudimentaire eierstok ontbrekend.

Vrotiivelijke bloem: Geen staminodiën. Stamper!, zittend,

eivormig, 1 -bokkig, met 1 hangend, orthotroop eitje; stijl

in het verlengde van den eierstok, kort cilindrisch en

verlengd tot eene lange, lijnvormig-priemvormige, ge-

groefde of lancetvormig verbreede, met stempelopper-

vlakte bekleede plaat, aan wier basis soms nog een klein

lobje wordt gevonden. Vrucht nootvormig, niet open-

barstend, door het verwelkend bloemdek aan de basis

omgeven of naakt, ei- of ellipsoidvormig, min of meer

samengedrukt; vruchtwand lederachtig of korstachtig,

soms verhard, nu eens glad en aan den top stomp of

met een door de blijvende stijlbasis gevormd zeer kort

stekelpuntje, dan wieder aan den top met een stekel,

gevormd door de verharde, lange stijlbasis en aan de basis

met 2 wijd uiteenstaande of teruggeslagen, zelden met
3—4 stekels, of door een smallen, lederachtigen, getanden

vleugel omgeven, of van alle kanten met wratjes bedekt,

terwijl het met stempeloppervlakte bedekte stijldeel af-

valt of verwelkt. Zaad hangend aan den top van de

vruchtholte; zaadhuid vliezig; kiemwit ontbrekend ;
kiem

recht; zaadlobben langwerpig, vrij dik, gelijk; kiemwor-
teltje naar beneden gericht; pluimpje reeds in het zaad

veelbladig.

Ondergedoken waterplanten, met lange, drijvende,

rondom met bladeren bezette takken. Bladeren in kran-

sen, 2-spletig of vorkswijze gedeeld; slippen draadvormig
of lijnvormig-afgoplat, stijf, dikwijls met verspreide tandjes.

Bladeren in de bladoksels alleenstaand, de vrouwelijke
en mannelijke in afwisselende bladoksels of de manne-
lijke in de onderste, de vrouwelijke in de bovenste.

Aaatal soorten gering, over de geheele wereld verspreid.
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Terwijl Bkktium en Hooker de familie in bet eind van de

Monochlarnydeae stellen en tot het geslacht Ceratophylhim bepaalden,
werd dit geslacht door oudere auteurs vereenigd met Callitriche L.^

dat than.s* tot de Haloragidaceae wordt gebracht. In ENGr.ER und
Prantl's Natürl. Pflanzenfamilien vindt men het in de nabijheid
der Nymphaeaceae, waarmede het door de kiem overeenkomt, terwijl

het voorkomen herinnert aan het ondergedompeld deel — de water-

bladen — van het Amerikaansche geslacht Cabomba Aubl. Dit

verschilt er yan echter o. a. door de tweeslachtige bloemen met
talrijke stampers, die meestal meerdere anatrope eitjes hebben.

EENIG GESLACHT DER FAMILIE.

Ceratophyllum, Kenmerken als die der familie.

OERATOPHYLLTJM L,

Greslachtsbeschrijving als die der familie.

Aantal soorten naar de opvatting van de meeste auteurs 1, 2

of 3, van andere 8—10, in stilstaande zoete of brakke wateren
over de geheele wereld, doch vooral in de gematigde streken ver-

spreid. Voor Zuid-Azië wordt niet opgegeven C. suhniersiwi L.,

waarbij de vrucht ongevleugeld is en de beide doorns aan de basis

ontbreken of zeer kort zijn. Volgens Hooker kan men dus de

Indische Cemtophyllums brengen tot C demersum L. met twee
doorns aan de basis. Als vormen hiervan zijn op te vatten 1. C.

tnherciilatum Cham, met gladde of geknobbelde vruchtjes zonder

vleugels. Deze is op Java waargenomen. 2. C. murica turn Cham,,
volgens HooRER dezelfde als C. platijacanthum Cham,, met ge-

vleugelde vruchten en een afgeknot helmbindsel. 3. C. missio-

nis Wall, met gevleugelde vruchten en een 2-spitsig helmbindsel.

Een nieuw onderzoek van het geslacht met het oog op de daar-

van in Nederlandsch Indië voorkomende vormen zou zeker aanbe-

veling verdienen.

Fam. cxxix. CASUARINACEAE.

Bentham et Hooker, Gen. Plant. III. p. 401. — Miquel, Fl. Ind.

-5a«. I. \. p. 873. — MiQUEL, Sumatra, p. 141. — Miquel,

Regensbwg. Flora 1865. p. 17. — Miquel, Illustrat. Fl Arch. Ind.

p. 8 t. VII—Vill. — Miquel in D C. Prod. XVI. 2. p. 332. —
Engl. u. Prantl, Natürl. P/lanzenfam. III. 1. P- 19- — Treub,

Ann. Buit. X. 146. — Baill. Hist. Plant. 1894. p. 22 (Coiuferae.)

Bloemen ééahuizig, bij beide geslachten elk met twee

schutblaadjes op een schutblad of schub gezeten, die bij

de mannelijke cüindrische of vierkantige, de vrouwelijke

27
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kogel- of eivormige kegels of aren vormen. Mannelijke

bloem: Bloemdeksegmenten 2, één vóór en één achter,

tot een kap verbonden of alleen het achterste hol en

kapvormig, bij de ontwikkeling van den meeldraad aan

de basis loslatend en afvallend. Meeldraad 1 ; lielmdraad

in den knop kort, opgericht, bij den bloei uitgestrekt en

vervolgens omgebogen ; helmknop groot, met twee vrije,

aan de rugzijde geplaatste, in de lengte openbarstende,

tweekleppige, helmhokjes ^). VrowvelijJce bloem : Bloem-
dek ontbrekend. Eierstok 1-hokkig; stijl kort^ met 2

lange, lynvormige, rondom met stempeloppervlakte be-

zette stempeltakken ; eierstokholte reeds vóór den bloei

weder gesloten, tot op eene korte spleet, waarin zijde-

lings, dus wandstandig, twee half anatrope eitjes ont-

staan, waarvan één weldra mislukt. Vruchten dicht

opeengedrongen tot kogel-, ei- of cilindervormige kegels,

gevormd uit meestal verharde houtachtige, min of meer
vergroeide schutbladen en schutblaadjes, waarvan de laatste

zich vóór de rijpheid tot elkander nijgen en het vruchtje

omsluiten, later klepvormig uiteenwijken. I^oot zydelings

samengedrukt, glad, aan den top in een vleugel ver-

lengd, niet openbarstend. Zaad zijdelings bevestigd

;

zaadhuid vliezig ; kiemwit ontbrekend ; kiem recht

;

zaadlobben plat, gelijk; kiemworteltje recht, naar boven
gericht.

^
Boomen of heesters; takken en twijgen stijf, opge-

richt of hangend, mcerendeels afvallend. Bladeren zeer

klein, schubvormig, in afwisselende kransen van 4— oo
,

om de knoopen aangedrukt, soms meer of minder kort

vergroeid tot eene scheede, met afloopende ribben^ die

de kanten der tw^ijgen vormen. Mannelijke aren enkel-
voudig of samengesteld, meestal aan het eind van afval-

lende twijgen, vrouwelijke zgdelings of aan het eind van
blijvende twijgen.

Aantal soorten omstreeks 23, meerendeels in Australië en Nieuw
Caledonië, 4 in den Maleischen Archipel, waarvan één ook elders
in Zuid-Azië, de Mascarenische en de eilanden van de Stille Zn idzee
Toorkomt.

ï) Volgens Engler is de helmknop duidelijk in vier vakjes ver-
deeld. Dit is niet overal waar te nemen.
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De familie, die door Bkntham en Hooker in de Monochlamydeae
is upgenomerij wijkt van de overige Angiospermen in vele opzich-
ten af. Vooiai geven de aan de Equiseium^s herinnerende blad-
organen, aan de Casua?ina''s een eigenaardig voorkonnen. Hierdoor
vertoonen zij een zekere overeenkomst met het geslacht Ephedra
van de Gymnospermen L, Deze overeenkomst, die Baillon er
toe bracht het geslacht in de familie der Coniferen op te nemen,
gaat gepaard met een ander verschil met de overige Angiosper-
nierij n. I. dat de stuifmeelbuis niet zooals bij deze door den eitop,

maar door den eivoet het eitje binnentreedt. Op grond hiervan
en ook van andere verschillen ontwierp Theub door wien dit feit

het eerst werd waargenomen, het volgende stelsel voor de Angio-
sperniae,

AK^IOSPUBMAF..

CHALAZOGAMAE. POROGAMAE.

CaSHARINA. MonOCOTYLEDONES. DlCOTYLEDONES.

Latere onderzoekingen van Nawaschin hébben aangetoond, dat

de Chalazoganiie n. 1. het binnentreden van de stuifmeelbus door

den eivoet, ook voorkomt bij Beluia, Alnus, Coinjlus en Juglans^

geslachten, die met Casimynna alleen het genoemtle kenmerk ge-

meen hebben en in andere opzichten van Aq overige Angiospevmen
niet belangrijk afwijken. Dit kenmerk alleen zou dus niet vol-

doende zijn om de Casuarinaceae van de overige Angiospermae
af te scheiden, doch het gaat volgens Treub's onderzoekingen
vergezeld van een aantal andere afwijkingen in de ontwikkelings-

geschiedenis. O. -a. vertoonen zich vóór de bevruchting in het

eitje een groot aantal macrosporen, waarvan de nieeste tot lange

buizen uitgroeien en het weefsel in den eivoet voor den doortocht

van de stuifmeelbuis losser maken. Bij alie andere Dicotyledonen
en evenzoo bij de Monocotjledonen komt slechts eene macrospore
voor, die, waarin zich de eicel ontwikkelt. Engler, die de Casua-
rinaceae als eerste rij in zijn Archichlamydeae opneemt, ziet

hierin het kenmerk, waardoor deze zich van de overige rijen

onderscheidt.

EENIG GESLACHT DER FAMILIE.

OASUARINA ForsU
w

Alle gegevens bij de familie behandeld,

CASUARINACEAE VAN NEDERLANDSCH INDIÊ.

Casuarina Forst.

montana Miq. (Java.)

var. tenuior Mig, (Java.)

var. validior Miq. — C, Junghuhniana Miq. (Java.)
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equisetifolia Forst. (In het geheele verspreidingsgebied der

familie.)

var. longiflora Mig. (Java.)

sumatrana Mig, (Java, Sumatra, Rorneo, Molukken.)
Rumpheana Miq. (Molukken.)

nodiflora Forst. (Nieuw Caledoniëj Hebridische eilanden,

Molukken ? Duitsch Nieuw Guinea.)

var. robusta Miq, (Borneo, Fiji-Eilanden.)



I 3Sr ID E 2s:

VAN HET

DERDE DEEL, Eerste Stuk.

De groepen, hooger iu rang dan de families, zijn aangegeven met
vette kapitalen, de families met gewone kapitalen, de onderfamilies en
de synoniemen der families met cursieve kapitalen ; de tribus en sub-
tribus met vette letters, de geslachten met gewone Ronwinsche letters,

de synoniemen der geslachten en de secties met cursieve letters. Men
vindt de families en geslachten, behalve op de aangegeven bladzijden,
ook in de Overzichten" eu de Soortenlijsten, waar .zij voorkomen met
het nummer, dat aan het hoofd der beschryving staat. Van de sectie-

namen zijn alleen die opgenomen, welke den vorm van een geslachts-
naam hebben, dus niet die op ae eindigen, noch die gevormd zijn

niet het voorvoegsel eu.

Acalypha L 195, 241
^calypha (llacaranga) . , .292
Acalypheae 189, 195, 202, 204, 285
Acalyphinae 202

Actinodaphne (Beilschmiedia) 1 35

. 287

304,

Acer L _

Acetosa (Ruraex) . .
'.

Acetosella (Rumex) . .

ACHLAMYDOSPORAE
Achudenia BI. , . .

Achyrantheae. . . .

Achyranthes L. . . 18
Achyranthes (Aerua) .

Achyranthes (Cyathula).
Achyranthes (Digera). .

Achyranthes (Pupalia) .

Aconceveibum Miq. 200,
Aconogon (Polygonum).
Acrocarpidium ....
Acrodiclieae . . . .120, 135
Actephila BI 190, 209
ActiuodaphneA^ees 119,120,128,140

44, 48

. 44
. XII

374
9

22, 24
. 24

. 23

. 23

. 23

268, 296

43, 48

. 72

Adelia (Alchornea)

Adelia (Chaetocarpus)

Adelia (Homouoia) .

Adelia (Macaranga) .

Adenocrepis (Baccaurea)

Adenogyneum (Chloradeuia)

Adenorhojpium (Jatropha)

Adisca (Croton)

Adisca (Macaranga)

.

. 294

. 293

. 292

223,281
. 286
. 229
. 283
. 292

Adisca (Mallotus) 289

Adrianieae 189, 195

Aerua Forsk 1 0, 1 7, 24

Agrostistachys Dalz. 195, 237, 285

Agyneia Vent 272

Agyneia (Andrachne) .

Agyneia (Glochidion) .

AIZOACEAE. . . .

Albersia (Amarantus) .

. 272

. 275

14

Alchetnilla L.

Alchornea Sw. . 196,245,287
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Alchornea (Malaisia)

Alchornea (Wetria) .

Aleurites Forst , .

Allaeanthus Thw, * . . .317
Allmania i?. Br, .

Alnus L '
. xxii

359
288

193j229, 282

9, 12, 22

AlseodaphneiVee.S'118, 120, 125,136
. . 136

. . 124

19,24
. 19

Alseodaphne (Dehaasia).

Alseodaphne (Persea) . .

Alternauthera Forsk. . 10,
Alternanthera (Telaatliera)
Altingia Noronha . . .

Amayioa (Bridelia) 271
Amanoa (Cleistanthus) . . . 271
AMARANTACEAE. vii, xxvi, 7

Amaranteae 9, 22
Amarantus L 9,13,23

. . 286

. . 14

. . 22

14,23
. 42

Amaranthus (Acalypha).
Amaranthus (Amarautus) .

Amarantus (Celosia). . .

Amhlogyne (Amarantus). .

Amhlygonon (Polygonum)

.

Ammania L
AMPELIDACEAE ...
Anisophyllum (Euphorbia) 205, 270
Amyema (Loranthus), . 163, 169
Amylotheca (Loranthus). 163, 168
Atmjxa (Gonystylus). . .

ANACARDIACEAE . .

Anamirta Colebr . . .

112

XYIII

277Anana (Hemicyclia). .

ANCISTROCLADACEAE.
Andrachne Z. . 191,201,210,272
Audrachniiiae 201
Androcepbalium Warb,, 195, 238,

285
Anemone i. . , xvii
ANGI0SPER5ÏAE . ! [ [ vu
Anisophyllum 205
Aytisonema (Glochidion). !

Anisonema (Phyllanthus)
ANONACEAE

*

275
272

xvin, XXVI
Anthobembix Perk. 95,98 101
ANTHOBOLACEAE
Anthoboleae. .

ANTHOBOLINEAE

- . . 174
153,175,181

. 155, 174

Antiaris Lesch
Antiaropsis

. . 303,327,369
K. Schum. 303, 327,

370
Antidesma L. 192, 221, 279

. . 295
282

Antidesma (Excoecaria).

Antidesma (Galearia) .

Antidesmeae 201

Antidesminae 201

..41,45,48

... 62

. 287

133, 147

. . 146

Aphananthe (Gironniera) , . 358

ApoUonieae 120

192, 220, 278

Antigonon EndL
Apama (Bragantia) . . .

Aparisthmium (Alchornea).

Aperula (Lindera). .

Aperula (Iteadaphne)

Aporosa BI,

Aq uilaria Lam.
Aquilaria (Gonystylus).

Aquilarieae . . . .

Aquilariella (Aquilaria)

ARALIACEAE . . .

104, 109, 112

. . 112

104,111
. . 112

Arcangelisia Becc, . . - -xviii

ARCHICHLAMYDEAE . . xxii

Argyrodendron F. v. MuelL .xviii

ARISTOLOCHIACEAE ix, xxv,60

ARISTOLOCHIALES. . .

Aristolochia L. . . . 61,63,65
Artanfhe (Piper) 75

28, 33, 38
360

Moq
Artocarpeae. 299, 300 302,

ARTOCARPEAE . . . . 303

Artocarpus Forst. . 303, 330, 370

Artocarpus (Gymnartocarpus) 336

. . 360

. . 112

. . 64

Artocarpus (Sloetia)

Asclerum (Gonystylus) .

Asiphonla (Bragantia)

Aspidixia van Tiegh. (Vhcum) 172

Aspidixia (Viscum) . . . .167
Aspidnxia (Loranthus) . 160, 167

Astilbe Ham xx
Atherospermeae . •

Atberospermoideae .

Atriplex L. . . . 28,

Atriplicaceae 27, 38

Avicularia (Polygonum) . 42, 46

95, 102

95, 102

31, 38
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Baccaurea Lour 192, 222, 280
Balanophora Forst. . 183, 185

BALAXOPHORACEAE xn, xxv,

153, 154, 181

BALANOPSIDIALES . . xxm
Balanosfcreblus Kurz. . 303, 329,

370
Baliospermum BI. 198, 258, 294
5artt<raniAM.s (Loranthus) . . 162

Baratranthus Miq. (Loran-
thus)

Basella L.

170

.29, 36, 38

. 37, 38BASELLAGEAE .

Baselleae 29, 38

Begonia L. ...
BEGONIACEAE. . XXI, XXXI
Beilsehmiedia Nees.Wl, 122, 135
Bennettia Miq. .... xviii

Bennettia (Galearia.) . . . 225
133132,

XXVI
Benzoin (Lindera)

BERBERIDACEAE
Bèta L 27, 30, 37

Beteae 27
Betuia L xxii, 403

BETULAGEAE 388

Betuleae 388
BETULINAE 388

Bifaria (Viscum) . .

Bihania (Eusideroxylou)

BIXACEAE . . .

167, 171
. . 140

. XVIII, XXXI

Bischofia BI. . . 192, 219, 278

Bischoftinae 201

194, 234, 284
. 287

Blachia Baill

227

Bleekeria Miq. (Alchoruea)

Bleekrodia BI. . . 301, 311, 359

Blumeodendron(J^\sitori08^eT-

mum)
Blumeodendyon (Mallotus) 251, 288

Boetmeria Jacq. . 305, 348, 376

Boehmeria (Cypholophus) . . 378

Boehmeria (Debregeasia) . . 380
. 372
. 380
. 381

. 379

. 377

Boehmeria
Boehmeria

(Laportea)

(Leucoayke).

Boehmeria (Maoutia)

Boehmeria (Pipturuö^

Boehmeria (Pouzolsia)

Boehmeria (Procris) . . . .376
Boehmeria (Villebruuea) . . 380
Boehmerieae. . . . 305, 376
Boerhaavia L 3, 6

Bosscheria (Ficus) .... 336

Botryoviscum 171

Botryophora Hook.f. 197, 254, 293

Bougaiuvillaea Comm. . . 4, 6

Bradleia (Glochidion) . . . 274

Bragantia Loiir 61, 64

Breyiiia Forst. .192,216,277
Bridelia Willd. 190,203,207, 271

Bridelieae 201

Brongniartia (Kibara) . . .102
Broussonetia Vent. 301, 316, 359

Broussonetieae . . . 301, 359

Brugmansia BI. . . 57, 58, 59

BURSERACEAB ....
Buxeae. . xxix, 190, 200, 288

CACTACEAE
Callaeocarpus (Caatanopsis) . 396

Callitriche L xx

Callitricheae 188

Calophyllnm L. . . . . xviii

Calpigyne BI. . 196, 243, 287

Calyptroon (Baccaurea) 223, 281

Cam/)7iO>-a (Cinnamoraum) 126, 139

Camphorosmeae 28

CannaMiieae . . 299, 300, 358

CANKABINEAE .... 300

Cannabis L.. . 300, 310, 358

Cansjera BI
Capellenia (Endospermum) . 247

Capparidaceae . ... xxvu
Caprifieus. (Ficus) .... 368
Ca»'M)n?)mm(Pimelodendrou) . 295

Carutnhium (Homalantbus) . 295

Garumhium (Sapium) . . .295
Garyodaphne (Cryptocarya) . 135

CARYOPHYLLACEAE . xxvi

Casearia Jacq

Cassytha L. xxvi, 119, 120, 133,
^

147

Cassytheae . 116, 119, 120, 147

Castanea (Castanopsis) . . . 396
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Castanea (Quercus)
CASTANEACEAE
CASTANEAE .

Gastaneae. . .

Castanopsis Spach
Castilloa Cey^vant .

Casuarina Forst .

CASUARINACEAE
CaturiiS (Malaista)

CELASTRACEAE
Celosia L. . .

303

Celosia (Aerua) .

Celosia (Allmania)
Celosia (Deeriugia)

Celosieae . .

Celtideae . .

GELTIDEAE
Celtis L. . .

XY

. . 394

. . 388
. . 388
. . 389
, , 391

328, 370
. . 403

)

)

XXII, 401

. . 359
XXIX

22
24
22

22

9, 1],

9, 22
. 300

298, 357
300, 307, 357

. . 357
XXV

Celtis (Trema)
CENTROSPERMAE
(7ep^a7orroto«(Cladogynos)244,287
Cephalocroton (Chloradenia) . 286

. . 283
. . 132

Cephalocroton (Croton)

Cephalodaphne (Lindera),

Cephalomappa BailL 196, 244, 287
Cephalophilon (Polygonum) . 42,

43, 47

. 359

. 64

Cephalotrophis (Malai>ia) .

Ceramium (Bragantia) . .

CERATOPHYLLACEAE XIV,

XXVI, 399
Ceratophyllum L 401
Chaetocarpus Thw. 198, 259, 294
Chamaesyce (Euphorbia) 205, 270
Chamissoa (Allmauia) .

Champereia Griff. . .

Chandrostylis i 198

73

13
XIX, 174

Chttvica (Piper)

Cheilosa BI.
69,

. . 196, 246, 287
Chelonieae 28
CHENOLEAE ..... 38
CHE2fOPODIACEAE VIII

, XXVI,

25, 37
. . 27, 37
.27, 29, 37

loculijx Hassk.(Vo\\3onMm) 43

Chenopodieae .

Chenopodiura L. .

Chiridmm (Loranthus). 162, 169

Chlamydohalanus (Quercus) .391,
394

Chloradenia Baill. 195, 242, 286
CHLORANTHACEAE x, xxii, 77

C tl loranthus Sio 78

Chondrostylis Boerl. 198,257,293
Choriophyllum£en?/i. 192,218,278

189, 194, 283
. . . .202

Chrozoplioreae
Chrozophorinae
Chylocalyx Hassk. (Polygo-
num) 42

Cicca (Flueggea) 277
Cicca (Phyllanthus) . . .213
Cichlanthus (Loranthus) 158, 163
Cinnamomum BI. 118. 120,

125, 137
Cissanipelos L xviii

Cladodes (Alchornea) . 246, 287

Cladogynos Zepp. 196, 244, 287
Cladopus Möll. ... 50, 51

. 23

. 22

3

Cladostachys (Digera)
Cladostachys (Deeringia).

Claoxylon Juss. . 195, 240, 285
Claoxylon (Mallotus)

Cleidion BI. , .

289

197, 251, 290
Cleistanthus i/oo^, ƒ. 190, 208, 271

Clematis L xyii

Cluytia (Bridelia) • . . .271
Chiytia (Sauropus) 277

Cluytieae 203, 204

Cluytiinae 203

Cnemidostachys (Sebasti^nia). 296
Cnesnione BL . . 199, 262, 294
Cnidoscolus (Jatrophe). . . 229
Coccoceras Miq, . 197, 249,

Coceoloba L 41

Coccolobeae 41

288

Codiaeum Jtiss. .

Codiaeum (Blachia)

Codiaeum (Croton)
Codiaeum (Trigonostemon)

194, 233, 284

. . • . 284

194, 231

Coelodepas Hassk.
Coelodiscus BailL
Coleohotrys (Loran

284

196, 242, 286

197, 251, 290

us) 162, 166,

170
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COMBRETACEAE , . xx, xxxi

Combretocarpus Hook, f.

Corabretum L. ..... xx
Conceveihum (Alchoruea) . . 287

CONNARACEAE . . . xxviii

Conocephaleae , 299, 304, 372

Conocephalus BI. 304, 336, 372

Conocephalus (Debregeasia) . 380

Conodaphne (Litsea.) 130, 141, 145

CORNACEAE . . xxi,

CORYLACEAE 388

CORYLEAE 388
Corylus L xxii

Coscinium Colebr xviii

Covellia (Ficus) . . 323, 325, 365

CRASSULACEAE . . . xxvirr

Croton L. . . . 194, 230, 283

Crofon (AlcJioruea) .... 287
Croton (Co(liaeum) . . 234, 284

Croton (Dalechanipia) . . . 294

Croton (Mallütus) 288

Croton (Paracrotou) .... 284

Croton (Sapium) 295

Crotoneae. 189, 193, 202,204, 282

Crotonoidea .... 201, 204

CRÜCIFERAE .... xxvii

Crvpteroiiia BI
Cryptocarya li. Br. 117, 120, 135

Cryptocarya (Dehaasia) . . 136

Cryptocarya (Litsoa) . • .144
Cryptocaryeae . . • 120, 135

Cubeha (Piper) . . 69, 70, 72

Cudrania Trécul. .303, 329, 370

Cudramts (CuJraiiia) . • .370
Cupaiiia L ^^^

CUPULIFERAE. xiv, xxiv, 387

Curcas (Jatropha) . . .229, 282

CURVEMBRYEAB . . . vii

Cyanodaphne BI. .120, 121, 130

Cyanodarthne (Dehaasia) . .136

Cyathula L. . . . 10, 14, 23

Cyclea Arnott xviii

Cyclobalampsis (Quercus) 391, 393

Cyclobalanus (Quercus). 391, 394

Cyclodiscus (Bragantia). - •_^
^^

Cyclolol)eae 27, 37

Cyclostemou BI. . 192, 218, 278

Cydostemon (Giroiiniera) . .

""^

Cylicodaphne (Cryptocarya) .

Cylicodaphne (Litsea) . 130,

CYNOGRAMBAGEAE . .

Cynocrambe (Thelygonum) ^ .

Cypholopbus Wedd. 305, 350,

CYTINACEAE . . ix,

358
135
144
299
299
378

XXV, 55

DactultotjJwra (Loranthus) 163, 169

L. . 199, 263, 294
369

Dalecbampia
Dammaropsis IFarJ. 303, 326,

DAPHNALES
Daphne L. . 104, 105,

Daiyhnidiwn (Litsea) .

Daphnidium (Lindcra).

Dapliniphylleae. . .

Daphniphyllum BI. 192, 220,

Daphnobryon (Drapetes) . .

DATISCACEAE .

Debregeasia Gaiid. 306, 354,

XI

111

146
132

201, 203
279
106

R. Br.Deeringea
Dehaasia BL
Dehaasia (Alseodaphne) .

Dendrocnide (Cypholopbus)

Dendrocnide (Laportea). .

DENDROPHTHOACEAE .

DendropJUhoe (Loranthus)

380

9, 10, 22

118,122, 136
137
379
341

154,

170

Dendrotrophe (Henslowia)

Desmochaete (Cyathula).

DesmocJiaete (Digera) .

Desmochaete (Pupalia) .

Diacanthium (Euphorbia)

Dialium L

158, 164

180, 181

. 23

. 23

. 23

. 206

DIALYPETALAE .

Dicera (Celtis) 357

DICHAPETALACEAE xxix, 188

Dicoelia Benth,

DICOTYLBDONES.
Dictfjodaphne (Endiandra)

.

- ^ f B M

190, 208, 272
VII

124

Dictyoneura BI

Digera Forsh . .

DILLENIACEAE
9, 13, 22

.XXXI
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Dimorphanthera (Macaranga)

253, 292
Dimorphocalyx T/w, 194,237, 284
Diplatia (Loranthus). • 167, 170
Diplocos (Taxotrophis) . .

JJiplomorpha (Wikstroemia)
DIPTEROCARPACEAE .

Distemon Wedd . 305, 349,
Dithecina (Loranthus) . 162,

Dodecadenia (Litsea). . . .

Dodecastemon (Cyclostemon) .

Dodouaea L

359
111

XXXI
378
170
144
218

. . XIX

. . 338

. . 376
302, 360

Dorstenia (Ilullettiaj

Dorstenia (Procris) , *

Dorstenicae ....
Donjxylon (Sumbavia)

.

Drapetes Banks . 104, 106,
Drimyspermum (Phaleria) . .

DROSERACEAE. . . .

Dnjmispermiim (Phaleria),

Drypetinae 201

285
111

108

VIII

108

DiibrueiUia (Pilea) . .

Dumartroya (Malaisia) .

373
359

Echinocatdon (Polygouuni) 42, 48
Ecliinopanax (Horsfieldia). . 80

.... 289
XII, XXXI, 112

Echinus (Mallotas)

Elaeagnaceae .

Elaeagiius

Miq

?

Elateriospermum
Elateriospermwn (Mallotus)
Elatoötenia Forst,,

, , 113, 114
200, 269, 296

£Z. 193, 226, 282
. 288

305, 344, 374
Elatostema (Procris) . , , 375
ELYTBANTHACEAE 154, 168
Ehjtranthe BL (Loranthus) . 159

166, 168
Elytranthinae . . .159, 168
Etnhlka (Phyllanthua) . . . 212
Emhlkastnim (Phyllanthus) .213,

274
Emex Nech 41
Enchylaeüa R, Br. .... 28
Eudiaudra R, Br. 118, 123, 136
Endiandra (Debaasia) . 120, 136
Endospermum Benth. 196, 247, 287

\

Eügelhardtia Lesch.. . 383, 384
Enkleia (Liiioötoma) . . . 107

Epicarpurus (Phyllochlamys). 359

Epicaipurus (Streblus) . . , 359
Epiprinus Griff. . 198, 259, 294
Epistylium (Phyllanthus) . . 273

Eriococcoides (Phyllanthus) ,213,
274

Eriococcus (Phyllanthus) . , 273
Eriosolaena (Daphnc) ... 105

Erismanthus Wall 194, 236, 284

Erythrocarptis {GeAomum) , . 294

Erythrochilus (Clavoxylon) . 285

Erythroyyne (Ficus). . . . 324

Erythropaleae 153

Erythropalura BI xxv
Esula 206

Eugenia L xx
Eukleia GHff, 107

Euphoebe (Alseodaphne) . . 137

Euphorbia L. . . 190, 204, 270

EÜPHORBIACEAE xiii,xxix, 185

EiiphorMeae 188, 190,203,204,270
Euphorhimn (Euphorbia) 205, 270

Euphoria Jiiss xix

Eupomatia R, Br, . xviii, xxvii

Eusideroxyloii Teysm. et

Binn. . . 118, 120, 127, 140

Eiisyce (Ficus). . 324, 325, 366

Euxolus (Aniarantus) ... 14

Excoecaria L.. . 200, 266, 295

Excoecaria (Sapium) . 266, 295

Exocarpus LahilL xxv, 1 75,179,181

FAGACEAE 388

FACÏALES xxiii

Fageae 389

FAGINAE 388

Fugus L . .389
Falconeria (Sapium). . . . 266

Fatoua Gaud.. . 301, 312, 359

Fatoueae ..... 300, 358

Fibraurea Imuk xvin

Ficeae 302, 360

Ficus L. . . . 302, 322, 360

Finschia Warb. . . . 150, 151
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Flacourtia Comm xviii

Flueggea Willd. . 191, 216, 277
Flueggeopsis (Phyllantus) . . 212
Fleurya Gand. . 304, 339, 372
Fleiinja (Cypholophus) . . . 378
Fleurya (Fatoua) 359

Galearia ZolL et Mor. 193, 224, 281
Galearieae. .188, 193, 204,281
Galeariinae 203
Gahimpita (Gironniera) . . 358
Ganophyllura BI
Gelonieae . .189, 198, 203,204
Gelonium Roxb. . 198, 257, 299
GERAMACEAE. . . . xxrx
GERANIALES .... xxnii
Ginalloa IQ}rih. 156, 160, 167, 171
GINALLOACEAE , . 154,171
Ginalloijiae 171
Girardinia Gaud. 304, 341, 373
Gironniera Gaud. 300, 309, 358
Glabraria (Litsea) . . 130, 141

Glanduliferae 6

Glochidion Forst, 191, 214, 274
GlocMdtopsis (Glochidion) 191, 214,

215, 276
Glochidionopsis (Glochidion) . 276
Gomphrena L, , . 10, 21, 24

Gomphrena (Alteruauthera) . 24
Gomphreneae 10

Gonosiegia (Pouzolzia) - . . 349
Gorighia (Daphniphyllum). . 279

GONYSTYLACEAE . . .110
Gonvstylus Teysm,etBinn. xxx,105

110, 112

Grevilleeae 149

Grewia X. . . , . . . xviu
Gunnera i, , . . . .

GUTTIFERAE . • xvm, xxxi

Gymnacranthera Warb, 81 ,82,83,88

Gymnacranthera (Myristica) . 80

Gyniiiartocarpus Boerl. 303, 335^

371

Gyriuops Gaerin, 104, 108, lil

Gyrinopsis ....... 104

Gyrocarpeae 119

Gyrocarpus Jacq. .

Haasia (Alseodaphne) .

Haasia (Beilschmiedia).

Haasia (De haasia) . -

Haematospermiim (Home
HALORAGIDACEAE
HAMAMELIDACEAE xx, xxviii,

119

137

136
136

XX, XXXI

Harms
Hecke)

i) . 80
. 70, 76

Hedraiostylis (Plukenetia) . . 294

213,

274
Hedycarpidkim (Phj

Hedycarpiis Jacg^.(Phyllauthus) 274

HedycarptiS Mlq. (Baccaurea) . 223

Hedycarya Forst x
Hedysaria Forst 95

Hedysarieae ...... 95

Helicia Lour . .

Helittophyllum (Hel

HELOSIDACEAE
Helosideae. . .

Hemicyclia (Cvclosf

Hemicyclia WÏght et Arnl 217,277
Henslovvia BL .

Herea Atibl. - •

149, 150, 151

151

182
183

192

174, 177, 180

193, 227, 282

Heritiera Dryand .... xviii

Hernandia L, xxvii, 116, 119, 134,

147

Hernaiidieae . 116, 119, 147

Heteranthus (Loranthus) 158, 163

Heterixia (Vlscum). . . 167, 171

Hipporaaiieae. 189,199,203,204
Hippomaninae 203
Homalanthus Juss, 199, 264, 295

Homonoia Loxir . 197, 255, 293

Horsfieldia BL - -

Horsfieldia (My
Hortonieae
HuUettia King
Hura i.

. .80, 81, 82
a) 82, 85, 92
. . 95, 102

304, 338, 372
200, 268, 296

Hurinae 203

Hydnoreae 56

HYDEOSTACHYACEAE . 50

Hydrostachys Thou .... 50

Hyraeuocardia TTaZ/. 193, 224, 281
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HYPERICACEAE
Hypericifoliae . . 205, 270
Hyrtanandra Miq. (Pouzolzia) 349

Icacineae . . .

ILICACEAE . .

Illecebrum (Aerua)
Illigereae . . .

INOYÜLÉES. .

INSEMINÉES .

. . 24

. . 119

154, 156
154,155

Iresine (Aerua) 24
. 20

80,82

Ires ne (Philoxerus). . ,

Irya (Myristica) ....
Iteadaphne ^/. 119,120,130,146

.... 285

. 193, 228, 282
Jatropheae. . 189, 193, 202, 282
Jasosthe (Actinodsiphne). . . 129
JUGLA^^DACEAE xni, xxm, 382
JUGLANDALES. . . .

Juglans L

Janipha (Mauihot)
Jatropha L.

XXIII

XXII

. 384

Kihara (Steganthera)

Juglans (Eugelhardtia). . .

Kibara Endl. ... 95, 98, 101
Kihara (Anthobembia). . , 95

... 101
KingeUa (Loranthus) . 167, 171
Kirganelia (Glochidion) . , 275
Kirganelia (Phyllaiithus) , . 212
Knema (Myristica), 80, 81, 84, 92
Kochia Roth . . . 28, 32, 38
Koüodepas ("Coelodepas) . .286
Korthalsella (Yiscum) . . . 167
Kortliaïsellinae 171
Kurzia (Hullettia) . . , , 338

Lachnolepis (Gyrinops). , . 109
Lactoris Philipp $5
Langsveldia (Elatostema) . , 274
Lanthorus (Loranthus) 162, 167,

Lapatkum (Rumex) .

170
44, 48

Laportea Gaud. . 304, 340, 372
Laportea (Villebrunea)

.

Lasiostifles (Cleidion) .

LAÜRACEAE.

380
291

Laureae 120
Lauroideae 120

. . 140

. . 137

. . 136

. . 137

. . 136

. . 146

Laiirtis (Actiuodaphne). . .

Laurus (Alseodaphue) . . .

Laurus (Beilschmiedia). . .

Lauriis (Cinnamomum). . .

Laurus (Dehaasia) . • . .

Laurus (Iteadaphne) . . .

Laurus (Lindera) 146

Laurus (Litsea) 141

Laurus (Phoebe) 140

Lecanthus Wedd. .

Lecocarpus (Aporosa).

LEGUMINOSAE. ,

Letospermum (Psilotrichum)

LEITNERIALES . .

Lepidadenia (Litsea).

Lepidöhalanus (Quercus)
Ljepeostegeres (Loranthus/

305, 343, 374
... 278

Lepionurus BI
Lepiostegeres (Loranthus)
Leptocnide (Pouzolzia) .

Lepurandra (Antiaris).

Leucohotrys (Loranthus).
Leucocnide (Leucosyke).
Leucocnide (Debregeasia)
Leucosyke ZolletMor. 306, 354, 380
Levieria Becc*

XXVIII

. 23

.xxiir

. 144

. 391

159, 166

. XIX

. 168

. 377

. 370
167,170

. 380
. 380

LINACEAE .

Lindera Thunh.

95, 99, 102

119,120,131
242, 286Linostachys (Aealypha)

.

Linostoma WalL ,104,107,111
Lithocarpns (Quercus)
Litsea Lam, . .

391,394
.119, 129,141
... 140

137
Litsea (Actinodaphne)
Litsea (Alseodaphue)
Litsea (Lindera) 146

Litseeae . . . 118, 120, 140

Lobbia (Thottea) 65

Lophophyteae . , . 153, 182

LORANTHACEAE xii, xxv, 152,

154

XI, XXTI, 115

LORANTHACEAE
LORANTHALES
Lorantheae . • ,

Loranthiuae . . .

. 154

. . 154

153, 156

169, 182
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LORANTHINAE . . 159,169
Loranthobotrys 169
Lorantlioideae 168
Loranthus L. . 156, 162, 166, 169
Loxanthera (Loranthus) 159, 165,

Ludwigia L. .

LYTHRACEAE

168, 169

XX, XXXI

Macaranga Thou. . 197,252,291
Nees. 118,120,126,139

. 137

. 136

. 370

. 273
. 363
. 74

159, 165,

168

Machilus (Alseodaphiie)
Mach

"

Macl
Macr
Macr

^

Macropip (Piper)

.XXVI

Macro'iolen (Loranthus)

MAGNOLIACEAE .

Maluhathrum (Oinnamomum) 126,

137
Malaisia Blanco . . 301,315,359
Mallotus Lour. . .197,250,288
Mallotus (Elateriospermum). 197,

. 227

I

MALPIGHIACEAE
MALVACEAE. .

MALVALES . .

Manihot Adans .

Manihoteae . .

Maoutia Wedd. .

Mappia (Buccaurea) .

Mappa (Macarauga).
Mappa (Mallotus) .

Margarocarpus (Pouzc
Matthaea BI. . . .

195,239,285
. 202, 204

. 306, 355, 381

253,

Melanolep
M,

Melanthesa (Breynia'

MELASTOMACEAE
ilELIACEAE. . .

Memorialp.fl

281
291
289
377

... 95, 97, 101

^oo^-./". 199,262,294
ïallotus) . . .288
hyllanthus). . 273
revnia') . . .277

.XXXI

'ales (Pouzolzia). 349, 377
MENISPERMACEAE xviii, xxvi,

119

Mercurialinae 202
MICREMBRYEAE. . . . ix

Micrococca (Claoxylon). . .241
Microdesmis Planch. . 193, 225,

282

Micropipër (Peperomia). . . 72

Micropora Hook. f. 118,123,136
Microsepala (Baceaurea) . .281
MicrotropJs Wall xix

Mirabilieae 2, 6

Mirabilis L 3, 6

Missiessia (Debregeasia) . . 380

Missiessi/a (Leucosyke). . • 380

Mollinedieae 95, 101

Mollugo L
MONIMTACEAE . xi, xxvi, 93

Monimieae 94. 101

Moniinioideae . . . .94, 101

MONOCHLAMYDEAE vii, xxii

MORACEAE 300

Moreae .... 299, 300, 358

MORIN^GACEAE . . . xxvii

Morocarpus (Debregeasia) . . 380

Morus L. . . . 302, 319, 360

Morus (Malaisia) .... 359

Morus (Pseudomorus) . . . 360

Muehlenbeckia Meissn. 41, 45, 49

Muldera (Piper) . 69, 70, 71, 72

MÜLTIOYULATAE AQÜA-

MÜLTIOVULATAÉ ÏER-
RESTRES IX

Mycetanthe (Brugmansia) . . 59

Myrica L 386

MYKICACEAE . xm, xxiii, 385

MYRICALES .... xxiii

Myriophyllum L. . . .

Myristica L. . 80, 81, 83, 85

Myristira L. volgens Warh.

(Myristica) 83

MYEISTICACEAE. x, xxti, 79

MTRÏACEAE . . . xx,

MYRTIFLORAE . . .

Nageia (ilyrica) 386

Naravelia D C xvii
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Neolitsea Benth. . • 130, 146
Neomorphe (Ficus) , , 325, 368
Neophtjlhim (Loranthus) . .169
Neoscortechina Pax (Scorte-

chinia) 222
NEPENTHACEAE ix, xxviii, 51
Nepenthes L 53
Nesaea Comm ...... xx
Nothaphoebe {Aheod^phue)\25^ 137
Nothocnide (Pipturus) . . . 380
NothoUtsea (Actinodaphne)129, 141

Nothotixos OZii;. 156,161,167,171
NYCTAGmACEAE. vii, xxvi, l

NYMPHAEACEAE , . xxvi
Nyssa L xxi

OCHNACEAE xxxi
Ocotea (Alseodaphne) . . .136
Ocotea (Phoebe) 140
Octomeles Miq xxi
OLACACEAEyTx, xxv,xxix, 153,

174
Olaceae 153
Oligandra (Piper) 70
Olmedieae .... 302, 369
Omalanthus (Homalanthus) , 295
ONAGRACEAE . , xxi, xxxi
Opilia Roxh xix
Opilieae. . xix, xxv, 153, 174
OPUNTÏALES XXX
ORDINES ANOMALI . . xiv
Oreocnlde (Debregeasia) . . 380
Oreocnide (Villebruuea) . 380
Orthanthera (ilyristica) . 83, 87
Osmelia Thwaites .... xxi
Ostodes BL . . . 194, 233, 284
Osyrideae .... 173, 180
Oxyria HUI 40
Pachycladae 206
Pachystemon (Macaranga) 253, 292
Palaeomorphe (Ficus) . . . 324
Palraeria F. v. Muell 94, 96, 100
PAPAYERACEAE . . . xxvii
Paracasearia (Cyclostemon) . 278
Paracroton Miq . 194, 232, 284
Para-P%Z/a«;Aw5(Pliyllanthus)213

Parartoearpus PaiZZ. 303, 335, 371

Parasapium (Sapium) . 266, 295

Parasponia Miq. . 300, 308, 358

Paratrophis BI. . 301, 317, 360

PARIËTALES ....
Parietaria L. . . 306, 356, 381

Parietaria (Pouzolzia) . • . 377

Parietarieae .... 306, 381

Parthenoxylon (Cinu^momum) 139

Posania (Quorcus) . . 391, 393

Passiflora L
PASSIFLORACEAE . xxi,

Pellionia Gaud . 305, 346, 375

PelUonia (Elatosterna) . . . 345

Peliöbryon (Piper) . . • - 70

Peperomia Èuiz et Favon 67, 71, 76

PEROYULEES 155

Persea Gaertn. /; 118, 120, 124,

136

Persea (Alseodaphne) . - .125
Persea (Cinnamomum) . . . 138

Persea (Dehaasia) .... 136

Persea (Phoebe) . . . 127, 140

Perseeae 117, 135

Persicaria (Polygonum) . 42, 47

Persoideae . . . . 120, 127

Peunius Pe7'S x, 95

Phacellaria Benfh. 175, 179, 181

Phaleria Jack. . . 104, 107, UI
Phalerieae .... 104, lil

PHANÉROGAMES ASTIG-
MATÉES 155

PHANEROGAMES STIG-
MATÉES 155

Philoxerus /?. Br. . 10, 20, 24

Phoebe Nees. . . 124, 127, 140

Phoebe (Persea) 124

Phoeniranthemum BL (Lo-

ranthus) 162, 170

Phoenicanthemum Miq. (Lo-

ranthus) .,•..-• 158

Phoradendreae 1^1

Phyllantheae . . 188, 190,200,

203, 270

Phyllaiithinae 201

Phyllanthoideae . . 200, 203

i
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Phyllanthus L. . 191, 211, 272
Phyllanthus (Agyneia) . . 272
PhijUanthus (Breynia) . . . 277
Phyllanthus (Exocarpus) . .181
Phyllanthus (Glochidion) . . 274
Phyllochlamys Bur. 301, 314, 359
Phytocreneae xxix
Phytolacea L vin

PHYTOLACCACEAE ^ni, xxvi
Pierardia (Baccaurea) . . . 223
Pilea Lindl. . . 304, 342, 375
Pilea (Pellionia) 375
PimelodendrouZrassA;.199, 264, 295
Piper L • 67, 68, 72
Piper (Peperomia) .... 76
PIPERACEAE . . X, xxii, 65
PIPERALES xxii
PIPEREAB 67
Pipturus Wedd . 306, 352, 379
Pisouia L. . . . . , 3, 5, 6

Pisonieae . 3, 6

PITTOSPORACEAE . . xxviii
Plaesiantha Hook. f. . .

Plagianthera (Mallotus). . . 290
Platylobeae ...... 200
Plecospermnm (Cudrania) . . 370
Ploionauxia (Lorauthus) 160, 167,

171
Plukenetia L. . . 199, 260, 294
Plukenetieae. . . . 189, 198
Plukenetiinae 202
PODOSTEMONACEAE ix, xxvm,

49, 50
Pogonolrophe (Ficus) . . .323
Poinsettia (Euphorbia) . 205, 270
Polyadenia (Beilsehraiedia) .136
Pohjadenia (Lindera) . 132, 146
Polyadenia (Litsea) . . . .142
Polydragma Hook. f. 197, 255, 293
POLYGALACEAE . . . xxix
POLYGONACEAE. viii, xxv, 39
POLYGONALES xxv
Polygoneae 40
Polygonuni L. . . 40, 41, 46
Polyphema (Artocarpus) . .370
Populus L 399

Porantheroideae . . . .201
Poikilospermuni Zipp.306, 351, 379
PORTÜLACACEAE . . .xxvi

Pothomorphe (Piper). ... 70

Pouzolzia Gaud. . 305, 348, 377

Prainea King . . 304, 337, 372

Prismatocarpae 6

Prismatosyce (Ficus). . . . 366

Procrideae .... 304, 373

Procris Juss . . 305, 347, 375

Procris (Boehmeria). . . . 376

Procris (Elatostemaj . 345, 374

Procris (Lecaathus) .... 374

Procris (Pellionia) .... 375

PROTEACEAE . .xi, xxiv, 148

PROTEALES xxiy

Pseudais Decaisne 104, 108, 111

Pseudomorus Bur. 3U1, 318, 360

Pseudostreblus Bur 300,311,358

Pseudotrewia (Wetria) . . . 288

PseudotropMs Warh. 302, 320, 360

Psilaea (Linostoma) . . . .111

Psilotrichum BI. . . 10, 16, 23

Pterilema (Eugelhardtia) . . 384

Pterococcus (Plukenetia). 261, 294

Ptilotus i?. Br. . . 10, 16, 23

Ptilotus (Psilotrichum). . . 23

Ptychopyxis Miq. 197, 253, 293

Pupalia Juss ... 10, 15, 23

Pupalia (Cyathula). ... 23

Pycnanthera (Trigouostemou). 232

Pycnosandra (Cyclostemon) . 278

Pygeum Gnertn xix

PyrrhosaQILjnsWca.). 80, 82, 85

Pyrularia Mich. . 174, 176, 180

Pyrularia (Scleropyron) . .178

QUERCINJE 388

Quercus L 389

Eadennachia (Artocarpus). . 370

Radermachia (Gymnartocar-

püs) 371

Rafflesia i?. Br. . . 56, 57, 59

Rafflesiea 56

RANALES XXVI
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RAT^UNCULACEAE. xvii, xxyi
Regnaldia (Chaetocarpus) . . 294
Reidia (Cleidion) 290
Beidia (Phyllanthus) . . .213
Rhagioda E. Br. . . . . . 27
RHAMNACEAE.. . . xix,

RHAMNALES ....
Rhamnus L ,

Rheum L 41, 43, 48
RHIZOPHORACEAE . xx, xxxi
RHOEADALES .... xxvii
Ehopola (Helicia) 151
Rhopalocnerais Jungh . 183, 184.

185
Rhyncholepis (Piper). . . 70, 75
Rhynchophorum ..... 72
Ricininae 202
Ricinocarpoideae . . . .201
Riciuus L. . . . 198, 256, 293
Ricinus (Mallotus) .... 289
Ricinus (Homonoia) .... 293
Ricinus (Macaranga) . . . 291
ROSACEAE . . . XIX, xxviii

ROSALES xxvm
Rotala L
RottUra (Cleidion) . . . .291
Rottlera (Croton) 283
Rottlera (Macaranga) . . . 291
Rottlera (Mallotus) .... 288
Rottlera (Trewia) .... 288
Roubieva Moq 27
Rumox L 41, 44, 48
Rumiceae 40
RUTACEAE. . . . xix, xxxi

Sajorium (Plukenetia) . . . 294
SALICACEAE . xiv, xxiii, 397
SALICALES .XXII
Salicornia L. . . . 28, 34, 38
Salicornia (Arthrocnemum) . 38
Salieornieae 28, 38
Salix L 398, 399
Salsola L 28, 35_, 38
Salsoleae 28
Samuropyxis (Hymenocardia). 224
SAMYDACEAE. . . xxi,

SANTALACEAE. xii, xxv, 153,

172
. 174
XXIV
153

. . 156, 174

174, 175, 180

SANTALACEAE
SANTALALES .

Saiitaleae . . .

SANTALINEAE.
Santalum L. .

SAPINDACEAE.
SAPINDALES .

Sapiura P.Br. . 199, 265, 295
Sarcochlamys Gaud 306,351,379
SarcocUnium (Agrostistachys) 238,

285

j

XIXSaraca L
Sarcococca Lindl. xxix,190,206,271

SARRAOENIACEAE . . xxvm
SARRACENIALES . .

Sassafras (Cinnamomum) . .

Sauropus BI . . 191, 215,

SAURÜREAE 67

CAfttonhila"» . . 272

XXYII

. 137
277

Savia Wüld. (Actephila) . .

SAXIFRAGACEAE .xx, xxvm
Scepasma (Phyllauthus) 213, 274

... 72Schizonephos (Piper)

Schizonephros (Piper) .

Schuhertia (Horsfieldia).

Schychowskia (Fleurya)
Sciadicarpiis (Kibara) .

Sciophila (Procris) . .

Sclepsion (Laportea).

. 72

. 80

. 372

. 102

. 376

341, 372

Hook. f.

Scleropyron (Pyrularia) 177, 178

Scleropyron Am. 175, 178, 181

. ,92, 222, 280

Scyphostegia Stapf. x, 95, 100, 102

Sebastiana Spreng. 200, 267, 296

Securinega (Flueggea) . 216, 277

SEMINÏÉES 155

Sesuviuin L
SIMARüBACEAE . . .

XXI

Sitodium (Artocarpus) . . . 370

Sloetia Teysm. et Binn 302, 321, 360
357Solenostigma (Celtis)

f-

307,

Spauoghea BI.

SpathiustemoH (Homouoia)

.

Sphaerocarya (Pyrularia) .

293
177
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Sphragidia (Cyclostemoti). . 278

27, 30, 38

. 28

. 376

. 357

. 357

. 358

Spinacia L.

Spirolobeae . . , .

Splitgerbera (Boehmeria)
Sponla (Celtis)

Sponia (Trema) .

Sponia (Gironniera)

SponiocelHs (Celtis)

Steffensia (Piper) .

307, 357
. . 70

Stenogynium (Cyclostenion)

Stenochasma (Broussonetia)

Stemmatophyllum (Loranthus)

Steganthera Perk
Stenolobieae . .

STERCULIACEAE

218
317

166,

169

95, 97, 101

. 188, 200
XVIII, XXX

Sterculia L xviii

Sterculiae xviii

280
295
295
295
296

Stipellaria (Alchornea) . . 246
Stomatocalyx (Pimelodeudron) 295
Strakea (Bragaiitia) , ... 64
Strebleae 301

301, 314, 359

Stilago (Autidesnaa) .

Stillinyia (Excoecaria).

Stillingia (Homalanthus)
StilUngia (Sapium) ,

Stillingia (Sebastiania),

Streblus Lour . .

Strombosia BI. .

Strophioblachia BoerL 194,

235, 284
Styraceae 153

Suaeda Forsk . .28, 34, 38

Suaedeae 28

Suinbavia Baill 195,

Sycidium (Ficus)

238, 285
. . 294Snregada (Gelonium.)

324, 325, 364
• 368Sycomorus (Ficus)

Synoecia (Ficus). 323, 325, 364

Tambourissa Sonn. 94, 96, 101

Tarrietia BI xviii

Taxotrophis BL 301, 313, 359

Taxotrophis (Phyllochlamys) 359

Telanthera R, Br. 10, 19, 24
TeZo^^né; (Trigonostemon) 232j 284

Terrainalia L.*

ÏERNSTKOBMIACEAE . .xxxi

Tetractinostigma (Aporosa) . 278

Tetradenia (Litaoa) . . . .130
Tetradia Br xviii

296
XXI
140
137
141
XTII

299

Tetragyue
Tetrameles

Miq. 200, 269,

ƒ?. Br. . . .

Tetranthera (Actinodaphue)

Tetranthera (Alseodaphne)

Tetranthera

Thalictrum

(Litsea).

L
Thelygoneae . . .

Thelygonum L 299

Thesieae 173

Thesium (Henslowia)

Thottea Rotth, . .

THYMELAEACEAE

Tliymelaeae . . .

TILIACEAE . . .

Tinearia (Polygonum)

Tiglinm (Crotou)

Tiriicalli (Euphorbia)

. . 180

61, 62, 65

. XII, XXX,

XXXI. 102
?

. 104, 111

XVIII, XXX
43, 48, 93

, . .283
. . .206

nthijmalus (Euphorbia) 206, 270

TolijpantJius (Loranthus) 158, 165

Tomex (Litsea) 1*1

Tomingodaphne (Litsea). 130, 141

Toxicodendrinae ....
Tragia (Cuesmoue)

Tragia L.

. . . .209
294

199, 261, 294

. . .155
300, 308, 357

163, 168

TRANSOYÜLEES.
Trema Lour . .

Treubella (Loranthus)

TREUBELLACEAE 154, 168

Trewia L. . . •

Trewicr (Mallotus)

Trewia (Wetria)

Triadica (Sapium) .

Trianthema L. . .

Trichinium (Ptilotus)

197, 248, 288
289
288

266, 295

17

Trigonostemon

Hook
BI 194, 231, 283

Tritaxis Baill. . . • 193, 282

yz-iï/iecawfAera (Loranthus) 167,171

Trophis (Cudrania) .... 370

Trophis (Phyllochiamys) . . 359
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TropJils (Streblus).

Tupeia (Henslowia)

359
180

Tylosepalum (Trigonostemon) 232

VLMACEAE
Ulmeae.
UMBELLIFERAE. .

ÜMBELLIFLORAE
UNISEXÜALES .

Urera (Laportea). .

Ürereae . . . .

Uromorus (Paratrophis

Urostigma (Ficus) .

Urtica L. . . . 304
Urtica (Boehmeria) .

Urtica (Cypliolophus)

Urtica (Debregeasia)

Urtica (Fleurya) .

Urtica (Girardinia)

Urtica (Laportea).

Urtica (Leucosyke)
Urtica (Maoutia)

.

Urtica (Pilea) . .

Urtica (Pipturus)

Urtica (Pouzolzia)

Urtica (^Sarcochlamys)

Urtica (Taxotrophis).

Urtica (Villebrunea)

299
298

XXXI
XXXI

. XIII

URTICALES XXIV

. . 373

304, 372
. . 318
324, 361

338, 372
. . 376
. . 378
. . 380
. . 372
. . 373
. . 372
. . 380
. . 381
. . 373
. . 379
. . 377
. . 379
. . 359
. . 380

UKTICACEAE xiii, xxiv, 196, 296

Urticeae . 299,304,372

Varin(/a (Ficus) . . . . . 362

VERTICILLATAE. . . xxii

Villebruuea Gaud . 306, 353, 380

Villebrunea (Debregeasia). . 380

VIOLACEAE .

VISCACEAE,
VISCALES 154

Visceae . . .

Viscoideae 171

Visiania (Ficus) 363

Viscum L.. . 156,159,167,171
Viteae 153

154, 171

. . 153. 156, 171

Wetria Buill. . . 197, 248, 288

Wikstroeiuia Endl. . 104, 105, 111

Xylophylla (Exocarpun)
Xylosma Forst . . .

Zanthoxylon L. , . .

Zanthoxylon (Macaranga)
Zippelia BI
Zippelia (Piper) . . .

Zippelia (Brugmansia)

.

Zizyphus Juss.

ZYGOPHYLLACEAE ..

. 181

.XYiir

. XIX

. 291

67, 72

. 69

. 59


