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INLEIDING.

Deze Bijdrage werd in manuscript afgesloten in Juli 1909.

Dat dit 12^^® deel eerst nu verschijnt, is aan zeer verschillende

oorzaken toe te schrijven.

Bij mijn terugkomst van verlof in 1905 werd ik belast met het

vervolgen der „Bijdragen tot de kennis der boomsoorten op Java.”

Na het afwerken der Moraceae, waarvan Dr. Valeton het geslacht

Ficus behandelde, had ik in de eerste plaats het geheele Herb. Kds.

door te zien, teneinde de talrijke na de verschijning der voorafgaan-

de deelen door Dr. Koorders ingezamelde planten tot de juiste

soort te brengen. Hoewel hierbij natuurlijk de determinaties van

Koorders en Valeton als grondslag aangenomen werden, behoeft

het wel geen betoog, dat dit een zeer tijdroovende arbeid was.

Alle oorzaken hier op te sommen zou te ver voeren. Alleen vermeld

ik hier nog, dat het geheele jaar 1908 besteed werd aan de bewerking

van eenige door den officier van gezondheid G. M. Versteeg tijdens

de expeditie Lorentz in 1907 in Nieuw-Guinea verzamelde planten-

fjimilies (Stemonaceae^ Burmanniaceae^ Orchidaceae^ Euphorhiaceae),

De wijze van behandeling is in hoofdzaak dezelfde als in de

vorige deelen. Ik heb het echter doelmatiger geacht alle hout-

achtige planten, dus ook heesters en houtige klimplanten, op te nemen

en mij niet te beperken tot de aanvankelijk gestelde minimum-

afmetingen.

Verder zijn alle beschrijvingen oorspronkelijk en naar Javaansch

materiaal opgesteld
;
alleen in zeer enkele gevallen, n.1. als de planten

zoowel in Herb. Kds. als Herb. Bog. ontbraken, was ik genoodzaakt

bestaande beschry vingen over te nemen of van van elders afkomstig

materiaal gebruik te maken, hetgeen echter steeds vermeld is. De

beschrijvingen zijn zoo volledig mogelijk gemaakt, waardoor de

herkenning der soorten gemakkelijker is. Ook heb ik getracht de

sleutels zoo bruikbaar raogelijk te maken.

M eded. Dep. v. Landbouw No. 10. 1



Inleiding. — 2 —

Het bleek bij herhaling noodzakelijk in de bestaande geslachts-

beschrij vingen wijzigingen aan te brengen, terwijl men ook zal

bemerken, dat de soortsbeschrij vingen hier en daarvan de bestaande

in sommige punten afwijken.

De aanteekeningen in Herb. Kds. over habitus, eigenschappen

van hout en schors enz. zijn voor het grootste gedeelte door leeken

in het plantbeschrijven en weinig ontwikkelden opgesteld en zeer

dikwijls met elkaar in strijd. Alleen als zij van de hand van

Dr. Koorders waren en ook als zij in hoofdzaak met elkaar over-

eenstemden heb ik ze overgenomen. Zoo mogelijk maakte ik eenige

aanteekeningen in Hort. Bog.

De aanteekeningen over verspreiding op Java, voorkomen en

standplaats, bladafval, bloei- en vruchttijd, gebruik en inlandsche

namen zijn bijna uitsluitend van Dr. Koorders afkomstig.

J. J. Smith.

Buitenzorg^ 27 Juli 1909.



BUXACEAE.

Voornaamste literatuur. Endlicher Genera plant. 1122 (als groep der

(Eupliorbiaceae). — Klotscii, Linné’s Pflanzenklasse Tricoccae, 12.

—

Baillon, Monogr. des Buxacées et des Stylocérées, Paris 1859. —
Mueeler Arg. Buxaceae in De Candolle Prcdr. xvi, 1,7. — Baillon,

Histoire des Plantes vi, 16 en 47 (als groep der Celastraceae).

—

Eichler, Blütendiagramme ii, 400. — Bentham et Hooker, Genera

plantarum iii, 265 (als groep der Eupliorbiaceae). — Hooker f. Flora

of Brit.-India v, 266 (als groep der Euphorbiaceae)
;
Pax in Engler u.

Prantl, Die natürl. Pflanzenfam. iii, 5, 130. — Boerlage, Handleiding

III, 190 (als groep der Euphorbiaceae).

Bloemen éénslaclitig, eénhuizig, zeldzamer tweehuizig, gesteeld,

met enkelvoudig bloemdek of naakt. Schijf ontbrekend. 5 bloemen

met 4 tegenover de kelkbladeren staande of met talrijke, vrije

meeldraden; helmknoppen tweehokkig. Stamperrudiment aanwezig of

ontbrekend. J bloemen zondor staminodiën. Vruchtbeginsel meestal

3-, soms 2— 4*hokkig, zelden door valsche tusschenschotten in kluisjes

verdeeld; stijlen vrij, zelden aan den voet kort vergroeid, meestal

blijvend, zelden afvallend; zaadknoppen in elk hokje 2 of 1, hangend

of afstaand, anatroop, met rugstandige zaadnerf. Vrucht een hokver-

deelende doosvrucht of steenvruchtachtig. Zaden met of zonder

kiempropje; kiem wit aanwezig, zelden bijna ontbrekend; kiem

centraal, recht.

Altijd groene kruiden, heesters of boomen, zonder melksap. Bladeren

dikwijls overstaand, meestal gaafrandig. Bloemen in hoofdjes- of

aarvormige bloeiwijzen, meestal okselstandig, zittend, zeldzamer

eindelingsch. Bloeiwijzen meestal tweeslachtig; de $ bloemen soms

alleenstaand. (Naar Pax).

Ik heb Pax gevolgd en de Buxaceae als een afzonderlijke familie

beschouwd.



Buxacèae. — 4 — Sarcococca.

Deze telt een kleine 30 soorten en wordt door Pax in 3 onderfamilies

verdeeld, n.1.

1. Buxeae. Meeldraden in de $ bloem 4, tegenover de kelkbladeren,

met verlengde helmdraden. Stamperrudiment in de 5 bloem aanwezig.
Hokjes van het vruchtbeginsel met 2 zaadknoppon.

2. Stylocereae. Meeldraden G tot talrijk; helmdraden zeer kort. Stam-
perrudiment in de § bloem ontbrekend. Zaadknoppen in e^k holkje 2,

bij Styloceras echter de hokjes reeds tijdens den bloei door valsclie

tusschenschotten in éénzadige kluisjes verdeeld,

3. Simmondsieae. Meeldraden 10 — 12, met korte helmdraden. Stam-
perrudiment in de 3 bloem ontbrekend. Zaadknoppen in elk hokje één.

Op Java is alleen de eerste groep door het geslacht Sarcococca ver-

tegenwoordigd.

SARCOCOCCA Lndl.

Bloemen éénhuizig, zonder bloembladeren en rcliijf. 5 bloemen

met 2 schutblaadjes aan den voet. Kelkbladeren 4, 2-rijig, dakpans-

gewijs dekkend. Meeldraden 4, tegenover de kelkbladeren, met vrije,

uitstekende, vrij dikke helmdraden; helmknoppen dicht bij den voet

dorsifix, langwerpig, later teruggebogen, introis, met aangegroeide,

bijna evenwijdige, overlangs openspringende hokjes. Stamperrudiment

urn- of napvormig, afgeknot. ^ bloemen aan den voet met meerdere

schutblaadjes. Kelk als bij de 5- Vruchtbeginsel 2— 3 bokkig;

zaadknoppen 2 in elk hokje, van den binnenhoek meer of minder

verwijderd, met rugstandige zaadnerf en naar de as gekeerd poortje;

stijlen gescheiden, kort, eerst opstaand of samenneigend, weldra

uitstaand teruggebogen, enkelvoudig. Vrucht meer of minder steen-

vruchtachtig, eivormig of bol vormig, nauwelijks gegroefd en gehoornd,

niet openspringend, met wetdv vleezigen of dunnen en eenigszins

drogen buiten- en dun korstachtigen binnenwand. Zaden door

mislukking meestal alleen en ongeveer bolvormig of 2 en half-

bolvormig, zonder kiempropje, met vliezige zaadhuid
;

kiemwit

vleezig; zaadlobben plat, vrij dik.

Kale of iets behaarde heesters. Bladeren verspreid, kort gesteeld,

gaafrandig, leerachtig, vinnervig of tegelijk triplinerf. Trosjes zeer

kort, dicht, in kluwens in de bladoksels. Bloemen alleenstaand in

den oksel van elk schutblaadje, de 5 ^n $ in verschillende oksels

of de $ aan den voet der trosjes. (Naar Bentham en ïïooker).



Sarcococca. — 5 — Buxaceae.

Eén (of misschien twee) zeer veranderlijke soort, waarvan één der
variëteiten op Java voorkomt, n.1.

S. saligna Müell. Arg. var. Zollingeri J. J. S.

Sarcococca Lndl. Floi^es monoici, apetali. Discus 0 . Flores 5 basi

bibracteati. Sepala 4, hiserialia^ imbricata. Stamina J, sepalis oppositm

filamentis liberis^ exsertis^ crassiuscuUs ; antherae juxta basin dorsifixac)

oblongae, demum reciirvae^ introrsae^ loculis adnaiis, siibparallelis^ longitu-

dinaliter deliiscentibus. PistilU rudhnenfMm urceolatum vel cupulatum^

truncatum. Flores J basi pluribracteati. Galyx maris. Ovarium 2-3-

loculare ; oviila in loculis gemina^ ab angulo centrali plus minus distantia.

raplie dorsali^ micropyle axin spectante ; styli distinctie brevese primum

erecti vel conniventeSe mox recurvo-patenteSe indivisi. Fructus subdrupaceuse

ovoideus vel globosuse vix sulcatus nee cornutuSe indehiscense exocarpio

'pulposo'carnoso vel tenui subsicco, endocarpAo tenuiter crusiaceo, Semina

abortu saepius soUtariae subglobosa vel gemina hemispliaericae estropMolatae

testa membranacea ; albumen carnosum; cotyledones planae, latae, cras~

siusculae.

Frutices glabri vel puberuli. Folia alternOe breviter petiolatUe integerrimae

coriaceUe penninervia vel simul tripUnervia. Racemuli brevissimie densi^ ad

axillas glomerati. Flores sub quaque bractea solitariie ^ et ^ in diversis

axilliSe vel J ad basin racemuli.

Sarcococca Saligna Muell. Arg. in DG. Prodr. xvi, 1,11;

Bedd. For. Man. 217
;
Gamble, Man. Ind. Tiinb. (1881) 371

;
Brandis,

For. Fl. 448. — S. pruniformis Lndl. Bot. Reg. t. 1012; Hook. f.

Fl. Brit. Ind. v, 266
;
Gamble, Darj. List 68

;
Man. Ind. Timb. (1902),

592
;
Trimen, Fl. Ceyl. iv, 9 ;

Brandis, Ind. Trees, 565
;
Collett,

Simla Fl. 448, fig. 146. — S. trmervia Wight Ic. t. 1887. — S.

sumatrana Bl. Mus. Bot. ir, 191
;
Miq. Fl. Ind. Bat. i, 2, 358. —

S. salicifolia Baill. Monogr. Bux. 49. — Buxus saligna Don. Prodr.

63.

—

B. coriaceus Spreng. Syst. iv, 314. — Pachgsandra ? coriacea

Hook. Exot. Fl. t. 148.— Tricera nepalensis Wall. Gat. 7979 A,

B, G, D. — Lepidopelma podocarpifolia Klotscii in Reise Pr. Wald.

Bot. 118, t. 22.

var. Zollingeri J. J. S. — S. Zollingeri Baill. Monogr. Bux. 54;

Muell. Arg. in DG. Prodr. xvi, 1, 13.



Buxaceae. 6 Sarcocücca,

Twijgen kaal. Bladeren verspreid, gesteeld, langwerpig eenigszins

eivormig elliptisch of elliptisch, zeer spits toegespitst, met wigvormigen,

spitsen voet, gaafrandig, kaal, aan weerszijden van de onder in sicco

uitspringende middelnerf met c. 6— 8 schuin uitstaande, ver binnen

den rand anastomoseerende, vrij dunne zijnerven, waarvan de onderste

3— 4 veel schuiner zijn en gewoonlijk sterk opstijgen, 2 ervan dikwijls

sterker, netaderig, in sicco wat doorschijnend gestippeld, c. 4.5— 10 cm.

lang, 2—5 cm. breed; steel boven gegroeid, kaal, c. 0.5—1 cm.

lang. Steunbladeren ontbrekend. Bloeiwijzen éénsiachtig of soms aan

den voet ^^n top 5 bloemen dragend, okselstandig. 2 blceiwijzen

kort, weinig vertakt, los, weinigbloemig, kaal, c. 1— 1.75 cm. lang.

Schutbladeren eivormig driehoekig, priemvormig toegespitst, concaaf,

zeer kort franjeachtig gewimperd, c. 0.27 cm. lang. 5 bloemen

zittend, dicht bij elkaar. Kelk diep 4-deelig; slippen opstaand,

dakpansgewijs dekkend, eivormig of eenigszins elliptisch, met een

spitsje, met zeer korte franje, concaaf, c. 0.3 cm. lang, 0.06— 0.175 cm.

breed. Bloembladeren 0. Meeldraden 4, evenwijdig aan elkaar

opstaand, vrij, c. 0.55 cm. lang; helmdraden vrij dik; helmknoppen

opstaand, aan den top wat teruggebogen, op van den voet

ruggelings vastgehecht, langwerpig, aan den voet uitgerand,

intrors, c. 0.16 cm. lang, met evenwijdige hokjes en aan den top

stomp vooruitstekend helmbindsel. Stamperrudiment klein, omgekeerd

kegelvormig, 4-kantig, aan den top afgeknot en met 2 holten, kaal,

c. 0.05 c.m. lang. Schijf ontbrekend. Steeltjes der bloemen kaal,

c. 0.175— 0.4 cm. lang, met eenige los aanliggende, eivormig drie-

hoekige, priemvormig toegespitste, kort franjeachtig gewimperde,

concave, c. 0.14—0.17 cm. lange schutblaadjes. Kelk diep 4-deelig
;

slippen opstaand, dakpansgewijs dekkend, langwerpig eivormig, toe-

gespitst, spits, kort gewimperd, c. 0,25 cm. lang, 0.1—0.13 cm. breed-

Vruchtbeginsel zijdelings samengedrukt, kaal, c. 0.075 cm. lang,

2-hokkig, met 2 hangende zaadknoppen in elk hokje; stijlen 2, opstaand,

enkelvoudig, priemvormig, met naar achter omgerolde, binnen met een

groef voorziene en met stempelpapillen bezette toppen, c. 0.4 cm. lang.

Vrucht door den kelk gesteund, door de ver uiteenstaande stijlen

2-hoornig, scheef eivormig, kaal, zonder de stijlen c. 1 cm. lang, 0.6 cm.

in doorsnee, gewoonlijk éénzadig, met vrij vleezigen wand. Zaad



Sarcococca. — 7 — Buxaoeae.

omgekeerd eivormig, met stompen top en spitsen voet, c. 0.825 cm. lang,

0,47 cm. dik; zaadhuid leerachtig; kiemwit vleezig; zaadlobben

ei vormig, afgerond, c. 0.4 cm. lang, 0.27 cm. breed; worteltje

rolrond, c. 0.17 cm. lang.

Kleine, smalle heester van 1.5—2 m. hoogte, met opstaande takken,

bitter smakend.

Aanm. Beschrijving naar enkele exemplaren in Herb. Kds. Deze dragen slechts

5 bloeiwijzen
;

bij één daarvan bevinden zich aan den top enkele cf bloemen.
In den Index kewensis en door Boerlage wordt S. Zollinge7'i Baill. met

S. saligna Muell. Arg. (aS'. pru7iifor7)iis Lndl.) vereenigd, door Bax in Engl.
u. Prantl., Nat. Pflanzenfam., gescheiden gehouden. Ik meen dat het best is

de Javaansche plant als variëteit gescheiden te houden.
De onderste 2 paar zijuerven zijn gewoonlijk meer opstijgend dan de overige;

het hoogste paar daarvan is bovendien niet zelden sterker. Over het algemeen
zijn deze onderste nerven veel onregelmatiger dan bij de Engelsch-Indische
exemplaren.

Geogr. verspreiding. Buiten-Java

:

De soort komt in vele vormen
voor in Engelsch-Indië, Ceylon en Sumatra. De var. Zollingeri komt
alleen op Java voor. Verzameld in de res. Pasoeroean, afd. Bangil

op den Ardjoeno op 2400 m. zeehoogte, afd Pasoeroean bij Tosari op

1850 m. — Voorkomen en standplaats: Bij Tosari gevonden in

een boschje van Engelhardtia aan een bron. Blijkbaar zeer zeldzaam. —
Bloei- en vruchttijd: Bloemen en vruchten verzamel J in Oktober
bij Tosari, in November op den Ardjoeno. — Gebruik: Onbekend.

—

Inlandsche namen: Onbekend.

Sarcococca saligna Muell. Arg. var. Zollingeri J. J. S. Frutex

augustus., ramulis glahn's. FoUa alterna., petiolata^ oblongo-subovato-elliptica

rel elllptica, acAitisshne acuminata^ basi cuneata acuta^ integerrima., glabra,

in utraqiie pa7de costae 7nediae sub tus in sicco pro7ninentis nei'vis lateralibus

c. 6—8 patentibus, o margine distanter anastomosantibus^ ienuiusculis.,

3—4 inferioribus obliquioribus et plerimque valde ascendentibus.,% reliquis

saepe validioribus, reticulato-venosaj in sicco vix pellucido-punctata^ c. 4 5— 10

an. longa, 2—5 crn. lata; petiolus supra sulcatus^ glabei'y c. 0.5— 1 cm.

longus. Stipulae deficientes. Tnfloi'escentiae unisexualesj interdim inferme

flores 5, superne g gerentes. Infloi'escentiae $ axillares, breves, paucirafnosae,

laxae, pouciflorae, glabrae^c. 1-1.75 on. longae. Bracteae ovato-Udangulae^

subulato-acuminataey concavaey fimb7'iatO'Ciliolataey c. 0.27 cm. longae.

Flores 5 sessilesj conferti. Calyx profunde 4-partituSy laciniis erectiSy

imbricatiSy ovatis vel subellipticisy apiculatiSy brevissime fimbriatiSy C07icaviSy

c. 0.3 cm. longiSy 016— 0.175 cm. latis. Petala O. Stamina 4, parallelay

erectay liberay c. 0.55 cm. longa; fdamenta crassiuscula ;
antherae erectacy

apice leviter recui'vaCy m
j ^

supra basin dorsifixaCy oblongaCy basi einar-
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ginatae^ introrsae^ c. 0.16 cm. longae, thecis parallelis^ connectivo apice

obtuse prominente. Pistilli rudimentum parvum^ ohconicuniy qnadrangulmn^

apice truncatum et excavationihiis 2 instructum, glabrum, c. 0.05 cm.

tongum. Discus O. Flores $ pedicellati., pedicello glabro, c. 0.175— 0.4

cm. longOj nonnullis bracteolis subadpressis, ovato-triangulis^ subulato-

acuminatis^ fimbriato-ciliolatiSj concavis^ c. 0.14—0.17 cm. longis donato.

Calyx profunde 4-partitus^ laciniis erectiSj imbricatis^ oblongo'ovatis,

acuminatiSj acutiSy ciliolatiSy c. 0.25 cm. longis^ 0.1—0.13 cm. latis.

Ovarium lateraliier compressum^ glabrum, c. 0.075 cm. tongum^ biloculare^

ovulis in loculis geminatis^ pendulis ; styli 2^ erecti.^ simplices^ subulati^

apice revolutie intus longitudinaliter unisulcati et stigmatosi^ c. 0.4 cm.

longi. Fructus calyce suffultus, stylis distantibus bicornutus^ oblique ovoideus,

glaber^ sine stylis c. 1 cm. longus, 0.6 cm. diam.., plerumque monospermus^

pariete carnosulo. Semen ovoideum, apice obtusum, basi acutum, c. 0.825 cm,

pngum^ 0.47 cm. diam.., testa coriacea; albumen carnosum; cotyledones

ovataCj rotundatae, c. 0.4 cm. longae, 0.27 cm. latae; radicula teres,

c. 0.17 cm. longa.



EUPHORBIACEAE.

Voornaamste literatuur: R. Brown, General Remarks, in Flinder’s

Voy. 23. — JussiEUj De Euphorbiacearum gener. eorund. viribus

tentamen. Paris 1824
;
Genera, 384; ™ Bindley, Vegetable Kingdom,

274, 259 (StilagO; Nat. Syst. ed. ii, 174 (Trew.). — Endliciier,

Genera plant. 1107, 287 (Antidesmeae, Putranjiveae), 288 (Scepaceae),

— Blume, Bijdr. 578. — ScDNiTZLEiN, Iconogr. t. 243, 243a; t. 172

(Bennett.) — IIasskarl, Plant, jav. rar. 243; Retzia 156; Hort.

Bog. descr. 26. — Miq. PI. Ind. Bat. i, 2, 353, 686, 424 (Vntid,),

430 (Apor.); Suppl, Sum. 441, 465 (Antid.), 471 (Apor.); Ann.

Mus. Lugd. Bat. i, 218. — Baillon, Et. gén. Eupborb. Paris, 1858;

Hist. des plantos y, 105. Paris 1874, — Klotscii u. Garcke, Linné’s

nat. Pflanzenkl. Tricoccae. Berlin 1860. — Boissier in DC. Prodr.

XV, 2, 1; MüELLER Arg. l.c. 189; xvi, 1 (Dapbniph.); in El. brasil. ix,

2. Monach. 1873—’74. — Sciiefeer, in Miq, Ann. Mus. Lugd. Bat. iv,

1 19. — Bentham et P. v. Mueller, Plora austral. vi, 41. London

1873. — Bentham, in Journ. Linn. Soc. xvii, 185. — Bentham et

HookeRj Genera plant, iii, 239. — Pax, in Engl, Bot. Jahrb. v,

384. Leipzig 1884 (Anatomie)
;
in Engl u. Prantl, Natürl. Pflanzen-

fam. III, 5, 1. Leipzig 1896; Nachtr. i, 210; ii, 37; iii, 191. —
Hooker f. Fl. Brit. Ind. v, 239. — Agardh, Theor. syst. plant.

244 (Hippom,), 249 (Phyll.). — Adanson, Fam. des plant. 356

(Tithym.). — Schumann und Hollrung, Flora Kais. Wilhelmsland.

1889. — AVarburg, in Engl. Bot. Jahrb. xiii (1890), 230; xviii (1893),

196. — Schumann in Notizbl. Berlin, ii, 126. — Frömbling, Anat.

syst. Unters. von Blatt und Achse der Grot. u. Euphyll.., in Bot.

Centralbl. Lxv, 129. — Kuntze, Rev. gen. pl. ii, 590. — Ritters-

iiAUSEN, Anat. syst. Unters von Blatt u. Achse der Acalypheen.

Diss. Erlangen 1892. — Rothdauscher, Über die anat. Verhaltn.

von Blatt u. Achse der Phyllantheen, in Bot, Centralbl. Lxviii, 65. —
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Stapf in Trans, Linn. Soc. ii, Bot. iv, 223. — Koorders, Verslag

Minaliasa, 592, 644. — Boerl. TIandl. iii, 185. — Sciiümann u.

Lauterbacii, Flora deutsoh. Scliutzgeb. Südsee, 388
;
Nachtr. 285. —

L. Gauciier, Recherches anat. sur les Euph, in Ann. sc. nat. sér. 8,

(1902), 161. — Robinson, in Phil. Journ. sc. C. Bot. iv, (1909), 71

(Phyllanth).

Bloemen éénsiachtig, één- of tweehuizig, regelmatig, zeldzamer

onregelmatig, soms door mislukking zeer onvolkomen, met kelk en

kroon of vooral bij de ^ bloemen de bloemkroon ontbrekend, soms

ook de kelk rudimentair of ontbrekend. Kelk bij de beide geslachten

dikwijls verschillend; de segmenten in één of twee kransen, inden

knop klepsgewijs aaneensluitend of dakpansgewijs dekkend, bij de

5 bloemen afvallend of blijvend, onder de vrucht niet zelden ver-

groot. Bloembladeren vrij of zeldzamer vergroeid, in den knop

dakpansgewijs dekkend of soms klepsgewijs aaneensluitend. Bloem-

bodem der $ bloemen verschillend, soms tot een androphoor uitge-

groeid. ]\Ieeldraden 1 — 1000, evenveel, 2- of meermalen zooveel als

de kelk- of bloembladeren of CXI), vrij of vergroeid; belmknoppen

op verschillende wijzen vastgehecht, gewoonlijk 2-hokkig en overlangs

openspringend, intrors of extrors
;
helmbindsel zeer klein tot sterk

ontwikkeld, soms met aanhangsels. Schijf aanwezig en zeer verschil-

lend gevormd of ontbrekend. $ bloemen met of zonder staminodiën.

Vruchtbeginsel zittend of soms kort gestoeld, meestal 3-hokkig, soms

2-OO-hokkig of door mislukking éénhokkig; stijlen vrij of meer

of minder vergroeid, enkelvoudig of gedeeld, verder zeer verschillend
;

zaadknoppen in elk hokje 1— 2, naast elkaar, hangend, omgekeerd,

met buikstandige zaadnerf, meer of minder, indien er 2 zaadknoppen

zijn gezamenlijk, door een sooit kap (obturaior) bedekt. Schijf ring-

of beker vormig, uit vrije klieren bestaand of ontbrekend. Vrucht

meestal droog en schotver brekend in tweekleppige kluisjes, soms

ook hokverdeelend in kleppen openspringend, zeldzamer niet open-

springend en bes- of steenvruchtachtig, de binnen- en buitenwand bij

het openspiingen al of niet van elkaar loslatend. Zaden evenveel

als zaadknoppen of door mislukking minder, soms met een kiempropje

;

zaadhuid in den regel met een vliezige, vleezige of sappige buitenlaag
;
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kiemwit gewoonlijk sterk, soms zwak ontwikkeld
;
kiem centraal, recht

of gebogen
;
zaadlobben in den of regel breed, zelden smal en halfrolrond.

Éénjarige of overblijvende kruiden, heesters of boomen, zelden

klimmend of met dikvleezige takken, niet zelden met melksap. Bladeren

soms rudimentair, meestal verspreid of afwisselend, soms meer of

minder overstaand of in kransen, gewoonlijk enkelvoudig, zeer zelden

handvormig, al of niet gaafrandig, vin- of handnervig, zeer dikwijls

met klieren, kaal of op verschillende wijze behaard. Steunbladeren

meestal aanwezig. Bloeiwijzen okselstandig, zijdelingschof eindelingsch,

enkelvoudig of vertakt, gewoonlijk uit bijschermen bestaand, de laatste

soms op tweeslachtige bloemen gelijkend, éénsiachtig of met 5 en

$ bloemen.

Aantal soorten volgens Boerlage meer dan 3000, die over de geheele

wereld verspreid zijn.

In overeenstemming met Pax heb ik de Buxaceae als een afzonderlijke

familie beschouwd.

Overzicht der Groepen en Geslachten van Java.

A. PHYL/I/ANTHOIDEAE. Hokjes van het vruchtbeginsel met 2

zaadknoppen.

f Kiem groot, weinig korter dan het kiemwit.
I. Phyllantheae. Kelkslippen der § bloemen in den knop dakpans-

gewijs dekkend.

§ Bladeren alle of aan de zijtwijgen afwisselend, ongedeeld.

^5 bloemen in okselstandige of zijdelingsche, meestal

sterk verkorte, buedelvormige bloeiwijzen.

a. ANDRAGHNINAE. Bloemen gewoonlijk met bloembladeren, de

5 in bundels, de ^ meestal allrenstaand. *)

1. Andrachne L. Ovei blijvende kruiden ot halfheesters. Bladeren

aan de twijgen afwisselend. Meeldraden vrij. Kiemwit dik. Zaad-

lobben plat,

2. Actephila Bl. Boomen of heesters. Bladeren aan de twijgen

afwisselend. Meeldrad n vrij of iets samenhangend. Kiemwit
weinig of ontbrekend.

h. PHYLLANTHINAE. Bloemen zonder bloembladeren, de 5 meestal

in verkorte, bundel vormige, zelden in losse bloeiwijzen, de J
meestal alleenstaand. *)

3. Flueggia Wlld. Heesters. Bladeren aan de twijgen afwisselend.

Één of tweehuizig. 5 en ^ bloemen met schijf. Ölamperrudiment

groot. Vrucht vleezig.

4. Phyllanthus L. Kruiden, heesters of boomen. Bladeren aan de

twijgen afwisselend. Één- of tweehuizig. $ en J bloemen met schijf.

Stamperrudiment ontbrekend, zeer zelden meer of minder ontwik-

keld. Vrucht meestal openspringend, soms vleezig. Veelvormig,

*) Dat de bloemen bier alleenstaand zijn, is gewoonlijk een gevolg daarvan, dat zij alleen aan

den voet der bloeiwijze, die verder (ƒ bloemen voortbiengt, gevormd worden en dus bet eerst bloeien.
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5. G lochidion Forst. Kruiden, heesters of hoornen. Bladeren aan de
twijgen afwisselend. Éénhuizig. 5 en $ bloemen zonder schijf.

Meeldraden vergroeid. Stijlen vergroeid, zelden vrij, opstaand.
Stamperrudiment ontbrekend. Vrucht openspringend.

6. Breynia Forst. Heesters of kleine boomen. Éénhuizig. Bladeren
aan de twijgen afwisselend. 5 en ^ bloemen in monochasiën,
zonder schijf, g kelk tolvormig, 6 lobbig. Meeldraden 3, vergroeid,

Stamperrudiment ontbrekend. Stijlen nagenoeg vrij. Vrucht
openspringend.

7. Sauropus Bl Heesters of halfheesters. Bladeren aan de twijgen

afwisselend. Éénhuizig J en $ bloemen zonder schijf. J kelk
schijfvormig, plat of concaaf, aan den rand meer of minder
ingesneden, in het midden 6-lobbig. Meeldraden 3, vergroeid.

Stamperrudiment ontbrekend. Stijlen aan den voet samenhangend.
Vrucht openspringend.

8. Agyneia Vent. Kruiden (of heesters?). Bladeren aan de twijgen

afwisselend. Éénhuizig. Schijf ontbrekend. $ kelk 6-spletig, de
slippen aan de achterzijde met een aanhangsel, daardoor dubbel.

Meeldraden 3, vergroeid. Stijlen aan den voet tot een dik, af-

geknot geheel vergroeid, dat later concaaf uitgroeit en waarin
dan de stempels geheel ingezonken zijn.

c. DllYPETINAE. Bloemen zonder bloembladeren, in okselstandige

of zijdelingsche bundels. Stempels sterk verbreed, soms geheel

vergroeid.

9. Cyclostemon Bl. Boomen. Bladeren aan de twijgen afwisselend.

Tweehuizig. J schijf vlak of concaaf. Vruchtbeginsel 2— 4-hokkig.

Stijlen ontbrekend of zeer kort, zelden draadvormig; stempels

zeer breed, vrij of vergroeid. Viucht 2--4>hokkig; hokjes door

mislukking l*zadig.

10. li emicy dia W. et A. Boomen of heesters. Bladeren aan de

twijgen afwisselend. § schijf concaaf. Tweehuizig. Vruchtbeginsel

1-hokkig. Stempel 1. Vrucht door mislukking l*zadig.

11. Putranjiva Wall. Boomen. Bladeren afwisselend. Één- of twee-

huizig. Schijf ontbrekend Vruchtbeginsel (2— )3-hokkig. Vrucht
1-hokkig, 1-zadig.

bloemen in okselstandige of zijdelingsche, soms
tevens eindelingsche katjes-, aar- of trosvormige, soms pluim-

vormig vertakte bloeiwijzen.

d, ANTIDESMINAE. Bloemen meestal zonder bloembladeren, in

okselstandige of zijdelingsche, dikwijls ook eindelingsche aar-,

tros- of pluimvormige bloeiwijzen. Stempels niet sterk verbreed.

19. A 2^orosa Bl. Boomen of heesters. Bladeren afwisselend of

verspreid Tweehuizig. Schijf ontbrekend. Stamperrudiment zeer

klein of ontbrekend. Vruchtbeginsel 2— 3-hokkig Stempels meest

kort en ingesneden. Vrucht onregelmatig of in kleppen open-

springend.

13. Baccaurea Loür. Boomen met verspreide bladeren. Tweehuizig
(soms éénhuizig?). Schijf dikwijls voorhanden. Stamperrudiment

aanwezig. Vruchtbeginsel 2— 5-hokkig. Stempels zittend of tot

een korten stijl vergroeid. Vrucht al of niet openspringend.

14. Anti des ma L. Boomen of heesters. Bladeren aan de twijgen

afwisselend, Tweehuizig. Schijf aanwezig. Stamperrudiment aan-
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wezig. Vruchtbeginsel in den regel l-hokkig, stempels 3, één

ervan dikwijls 2-deelig. Steenvrucht.

§ § Bladeren verspreid of overstaand, handvormig.
e. BISCHOFIINAE. Bloemen zonder bloembladeren.

15. Bischofia Bl. Boom met verspreide bladeren. Tweehuizig. Schijf

ontbrekend. Stamperrudiment aanwezig. Vruchtbeginsel 3-hokkig.
II. Brideliae. Kelkslippen der 5 bloemen in den knop klepsgewijs

aaneensluitend.

16. C leistanthus Hook. Boomen. Bladeren aan de twijgen afwis-

selend. Eén- of tweehuizig. Meeldraden op een androphoor.

Vruchtbeginsel 3-hokkig. Doosvrucht.

17. Bridelia Wlld. Boomen of heesters. Bladeren aan de twijgen

afwisselend. Eén- of tweehuizig. Meeldraden op een androphoor.
Vruchtbeginsel 2-hokkig. Vrucht steen vruchtachtig.

f f Kiem klein, 4— 6-maal korter dan het kiemwit.
III. Daphniphylleae. Kelksegmenten in den knop dakpansgewijs

dekkend.
18. D apniphy llum Bl. Boomen met verspreide bladeren. Tweehuizig.

Meeldraden vrij Vruchtbeginsel 2-hokkig. Steenvrucht.

B. CROTONOIDBAE. Hokjes van het vruchtbeginsel met één

zaadknop.

f Bloemen niet in cyathiën.

§ Meeldraden in den knop scherp naar binnen gebogen
;
top

van den helmknop naar beneden gekeerd.
I. Crotonae. Kelkslippen der (j' bloemen in den knop dakpansgewijs

dekkend of klepsgewijs aaneensluitend. Bloemen in eindelingscho

aren of trossen.

19. Croton L Kruiden, heesters of boomen met sterharen of schubben.

Bladeren gewoonlijk verspreid. Eén- ot tweehuizig. bloemen
met, J met zeer kleine of zonder bloembladeren. Meeldraden
oo, vrij.

§ § Meeldraden in den knop rechtopstaand.
II. Acalyphese. Kelkslippen der bloemen in den knop klepsgewijs

aaneensluitend Bloemen meestal zonder bloembladeren, in einde-

lingsche of okselstandige tros-, aar- of pluimvormige bloeiwijzen.

^ Meeldraden onvertakt.

X Stijlen vrij of alleen aan den voet vergroeid.

a. CHEOZOPIIOÈINAE. Bloembladeren in de aanwezig.

20. Sumh aviopsis J. J S. Heester of kleine boom met verspreide

bladeren Eénhuizig. Meeldraden oo, vrij
;
helmhokjes overlangs

vastgehecht. Stijlen aan den voet vergroeid, 2-spletig.

h. MERCURIALINAE. Helmhokjes meer of minder bolvormig of

langwerpig Bloembladeren 0.

21. Claoxylon Juss. Heesters of boomen met verspreide bladeren.

Tweehuizig, zelden éénhuizig. Meeldraden meest talrijk, vrij

;

helmhokjes alleen aan den voet vastgehecht, opstaand. Stijlen

enkelvoudig.

22. Coelodepas Hassk. Boomen met afwisselende bladeren. Eén- of

tweehuizig. Meeldraden 4-8, aan den voet vergroeid; helmhokjes

meer of minder hangend. Stijlen 2— oo-spletig.
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23. Cladogy nos Zipp. Heester met sterharen. Eénhuizig 5 l^elkslippen

bladachtig, gesteeld. Meeldraden 3— 5, vrij. Starnpernidiment
aanwezig Stijlen aan den voet vergroeid, 2-deelig.

24. Podadenia Tiiw. Boonicn. Tweehuizig Meeldraden oo
;
helm-

hokjes hangend; helmbindsel aan den top uitstekend Staraper-

riidiment ontbrekend. Stijlen aan den voet kort vergroeid.

25. Trewia L. Boomen met overstaande bladeren Tweehuizig. Meel-

draden OO; helmhokjes aangegroeid Starnperrudiment 0. Stijlen

verlengd, dun, enkelvoudig. Vrucht niet openspringend.
20. Mallotus Lour Boomen of heesters, met verspreide of overstaande

bladeren. Eén- of tweehuizig. Meeldra 'en OO. Starnperrudiment 0.

Schijf in den regel ontbrekend. Vrucht openspringend.

27. B lumeodend ron Kürz. Boomen met in 2— 7-tallige kransen

geplaatste bladeren. Tweehuizig Meeldraden OO, vrij. Stamper-
rudiment 0 ^ schijf aanwezig. Vrucht openspringend, groot.

Zaden dwars.

28. Alrhornea Sw. Boomen of heesters met verspreide bladeren.

Eén- of tweehuizig. Meeldraden 3 — 8; helmhokjes evenwijdig

of aan den voet uiteenwijkend. Starnperrudiment 0. Stijlen vrij,

enkelvoudig, soms uitgerand

29. Wetria Baill Bo men of heesters met verspreide bladeren.

Tweehuizig. Meeldraden 20—30, aan den voet vrij Stamierru-
diraent 0 Stijlen zeer lang, aan den voet vergroeid, 2-spletig.

30. C leidton Bl Boomen met verspreide bladeren. Eén- of tweehuizig.

Meeldraden oo
;

helmknoppen 4-hokkig. S amperrudiment 0.

Stijlen lang, dun, gevorkt.
"1. Macaranga Tiiou. Boomen of heesters met verspreide bladeren.

Eén- of tweehuizig. Meeldraden 1 — oo, vrij
;
helmknoppen 3 -4-,

soms 2-hokkig Starnperrudiment 0. Vruchtbeginsel 1— 6-hokkig;

stijlen vrij of wat vergroeid, enkelvoudig, kort, soms lang of

tot een schijfvormige massa vergroeid.

c. ACALYPHINAE. Helmhokjes rolrond langwerpig, dikwijls

gedraaid, vnj. Bloembladeren 0.

32. A c a ly p h a L. Kruiden, heesters of boomen met verspreide bladeren.

ÉénLuizig, zelden tweehuizig Schijf 0. Meeldraden meestal 8,

vrij. Stijlen vrij, draad\ormig, meestal in fijne slippen verdeeld

XX Stijlen beneden of nagenoeg geheel vergroeid.

d. PLUKENETIINAE. Meeldraden veel of weinig. Stijlen meestal

tot een zuilvormig meer of minder gedeeld geheel vergroeid;

stempels dik. Bloembladeren 0.

33. Cjiesmone Bl. Kl. Klimplant met verspreide bladeren Bloeiwijzen

met (j' en $ bloemen (j' kelk breed, 3 deelig. Meeldraden 3;

helmknoppen met lang aanhangsel. schijf onduidelijk Stijlen

aan voet vergroeid, dik, ingesneden.

34. Clavistyliis J. J. S. Klimplant met verspreide bladeren. Blad-

voet schildvormig. Bloeiwijzen éénsiachtig, kelk breed, 3-deolig.

Meeldraden 3 ;
helmknoppen met lang aanhangsel. schijf duide-

lijk. Stijlen tot een knotsvormig, gelobd geheel vergroeid.

35. Tragia L. Overblijvende, meestal klimmende kruiden of heesters

met verspreide bladeren. Eénhuizig, en dan de bloeiwijzen met
(j' en ^ bloemen, (soms 2-huizig?). $ kelk 3— 5-deelig. Meeldraden

2—00, meest 3; helmknoppen zonder aanhangsel (altijd ?). (j* schijf



— 15 — Eupiiorbiaceab.

ontbrekend of onduidelijk. Stijlen beneden vergroeid, oninge-

sneden.

3G. Plukenetia L. Klimmende heesters of half heesters. Bloei wijzen

met cj'
en ^ bloemen. kelk 4— 5-deelig. Meeldraden zeer kort,

8—30; helmknoppen zonder aanhangsel. schijf 0. Stijlen

nagenoeg geheel vergroeid.

37. Palechamj)ia L. Klimmende of rechtopstaande heesters of half-

heesters roet verspreide bladeren. Bloeiwijzen met (j' en ^ bloemen,

zeer gedrongen, met 2 groote omwindselbladeren. Schijf 0. (/kelk
4— 6-deelig. Meeldraden 20— 30 ;

helmknoppen zonder aanhangsel.

Stijlen geheel vergroeid, lang.

Meeldraden herhaaldelijk vertakt.

d lilCINAE. Meeldraden zeer talrijk; helmhokjes vrij, ongeveer
bol vormig. Stijlen vrij of alleen aan den voet vergroeid, veer-

vormig of enkelvoudig.

38. Ricin us L. Heester of boompje met verspreide, handspletige blade-

ren. Bloeiwijzen met en j bloemen. ^ kelk spoedig afvallend.

39. II o mono ia Lour. Heesters of hoornen met verspreide, vinnervige

bladeren Tweehuizig of soms ook éénhuizig. ^ kelk spoedig

afvallend.

III. Jatropheae. ^ bloemen met in den knop klepsgewijs aaneen-
sluitende, zelden dakpansgewijs dekkende kelkslippen, met of

zonder bloembladeren. Bloeiwijzen uit bijschermen samengestelde

pluimen of tuilen.

40. Aleurites Forst. Boomen met sterharen. Bladeren enkelvoadig
of handlobbig, verspreid. Éénhuizig of bijna tweehuizig kelk-

slippen in den koop klepsgewijs aaneensluitend. Bloembladeren
aanwezig. Vrucht steeuvruchtachtig.

41. Jatropha L. Kruiden, heesters of boomen. Bladeren verspreid, enkel-

voudig of 3— 5-lobbig of -deelig. Éénhuizig. kelkslippen dakpans-

gewijs dekkend. Bloembladeren aanwezig. Vrucht openspringend.

42. Hevea Aubl. Boomen. Bladeren 3-tallig. Éénhuizig. (j' kelkslippen

klepsgewijs aaneensluitend. Bloembladeren ontbrekend. Vrucht
openspringend.

43. Elaterio spermum Bl. Boom. Bladeren verspreid, vinnervig.

Éénhuizig. (j' kelkslippen dakpansgewijs dekkend. Bloembladeren
ontbrekend. Vrucht openspringend.

IV. Manihoteae. ^ bkemen met in den knop klepsgewijs aaneen-

sluitende, zelden dakpansgewijs dekkende kelkslippen. Bloem-
bladeren ontbrekend. Bloeiwijzen on vertakt.

44. Maniliot Adaks. Kruiden, heesters of boomen. Bladeren verspreid.

Éénhuizig. kelkslippen dakpansgewijs dekkend.
V. Cluytieae. ^ bloemen met dakpansgewijs dekkende kelkslippen

en met bloembladeren. Bloemen, tenminste de (j', in okselstandige

of tot eindelingsche bloeiwijzen vereenigde bundels.

a. GALEARINAE. Meeldraden 5— 10, de buitenste tegenover de

kelkbladeren. Bloembladeren vrij.

45. Galearia Z. et M. Heesters of boomen. Bladeren aan de twijgen

afwisselend. Tweehuizig. Bloeiwijzen eindelingsch. Bloembladeren
klepsgewijs aaneensluitend. Meeldraden 10. Steenvrucht.

h. CULYTIINAE. Meeldraden 3, 5— 00, indien in beperkt aantal

alle of de buitenste tegenover de bloembladeren. Bloembladeren vrij.
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46. Tr ig o no stemo n Bl. Heesters of hoornen met verspreide blade-
ren. Eénhuizig Meeldraden 3— 5, vergroeid. Staraperrudiment
ontbrekend. Stijlen vrij of kort vergroeid, ongedeeld of2-lobbig
tot 2-deelig.

47. Paracroton Miq. Boom met verspreide bladeren Eénhuizig.
Meeldraden 15 — 20, vergroeid Stijlen vrij, 2-splotig.

48. C odiaeuin Rumj'ii Heesters of hoornen met verspreide bladeren.
Eénhuizig. Meeldraden 15—30, vrij. Stamperrudiment ontbrekend.
Stijlen geheel of nagenoeg vrij, enkelvoudig.

49. Ostodes Bl. Heesters of boomen met verspreide bladeren. Eén-
of tweehuizig Meeldraden 15-30, vrij. Stijlen 2 spletig.

VI. Geloniae. Bloembladeren ontbrekend. Bloemen met in den knop
dakpansgewijs dekkende kelkslippen cf bloemen ia okselstan-

dige of tot aar- of pluimvormige bloeiwijzen vereenigde bundels
of kluwens. Melksapvaten geleed.

50. Gelonium Kxn. Heesters of boomen met aan de twijgen afwis-

selende bladeren. Tweehuizig, zelden éénhuizifl:. Bloemen in

bunde s of kluwens tegenover de bladeren Meeldraden oo,vrij.

51 Baliospermiun Bl. Heesters of half heesters met verspreide blade-

ren. Eénhuizig Bloeiwijzen kort, okselstandig. Meeldraden oo,vrij.

52 C hei losa Bl. Boom met verspreide bladeren. Tweehuizig. §
bloeiwijzen los, okselstandig. j kelkslippen iets dakpansgewijs
dekkend, reeds vóór den bloei open. Meeldraden 5 — 10, vrij.

VII. Hippomaneae Bloemblaieren ontbrekend. 5 bloemen met in den
knop dakpansgewijs dt'kkende kelkslippen Bloeiwijzen eindeliugsch

(>f okselstandig, aarvormig of trosvormig, meestal uit kluwens
samengesteld, zelden los. Melksapvaten ongeleed (soms ont-

brekend ?)

(I. JIIPPOMANINAE Schutbladeren alleen aan den voet vastgehecht.

53. Excoecaria L. Heesters of boomen. Bladeren verspreid of

overstaand. Tweehuizig, zelden éénhuizig. § kelk 3-deelig of

zelden diep 3-spletig. Meeldraden 2— 3, vrij. Stijlen ongedeeld.

Zaden zonder kiempropje.

54 llom alanthus Juss. Heesters of boomen met verspreide bladeren.

Eénhuizig. 5 ^^^Ik samengedrukt, 2-spletig of 2-deelig. Meeldraden
6 — 8. Bloeiwijze eindeliugsch.

55. Sapiiim P. Br. Heesters of boomen. Eénhuizig. 5 l^^lk ongelijk

getand of gelobd. Meeldraden 2— 3, vrij. Stijlen ongedeeld Zaden
zonder kiempropje.

h. IIURINAE. 5 schutbladeren met den geheelen rand tegen de spil

aangegroeid, de bloemen aanvankelijk volkomen omstuitend, later

onregelmatig openbarstend.

56. llura L Boomen met verspreide bladeren. Eénhuizig. 5 bloemen
zittend, J gesteeld. Meeldraden 8 —20, vergroeid, in 2—4 kransen.

Vruchtbeginsel 5 — 20-hokkig.
*j* f Bloemen in cyathiën.

VIII. Euphorbieae.
57. Euphorhia L. Kruiden, heesters of kleine boomen met afwis-

selende, verspreide of overstaande bladeren Cyathiën gestraald,

met 4— 5 gelijke lobben.

58. P edilanthus Neck. Heesters of halfheesters. Eénhuizig. Cyathiën

meer of minder zygomorpb, met ongelijke slippen.
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Uilshiitend (jekueelt op Java.

Acalyplia Ocdsettiaiia Masteks in Gard. Clir. xxiii (1808), i,

241, f. 87.

Lngc, sterk vertakte heester. Twijgen en bladstelen zeer kort

viltig. Bladeren langgesteeld, ruit-eivormig, toegespitst, met kort

liartvormigen voet, gezaagd, aan weerszijden zeer ijl behaard, aan den

voet c. 7-nervig, groen niet broeden, roomkleurigen, dikwijls wat rosé

getinten rand en eenige dergeljjke vlekjes; bladsteel korter dan de

schijf, aan den top met enkele zeer korte wratjes. Steunbladeren

priem-draad vormig, (ƒ bloei wijzen okselstandig, veel korter dan de

bladeren, veelbloemig, met in kluwens geplaatste, zeer kleine bloemen.

$ bloeiwijzen okselstandig, veel korter dan de bladeren, gesteeld,

weinigbloemig, ijl. Schutbladeren middelmatig, aan weerszijden in

4— G smalle slipjes verdeeld, de eindslip veel breeder, witachtig of

geelachtig en rosé gekleurd. $ bloemen alleenstaand. Kelk 4-deelig,

behaard, rood. Vruchtbeginsel lang wit behaard. Stijlen 3, in zeer

talrijke (minstens 25) draadvormige slippen verdeeld.

Volgens opgave afkomstig van Nieuw-Guinea. Als sierplant gekweekt.

De plant vertoont zeer veel overeenkomst met A. marginata Hort.

Acalyplia Ilamiltoiiiaiia Hort. ex Bruant Gat. (1895) ex Kew

Buil. (1896), App. II, 2.

Heester. Twijgen en bladstelen zeer kort viltig. Bladeren verspreid,

ruit-eivormig, lang of vrij lang toegespitst, met in den regel iets

hartvormigen voet, stomp gezaagd, aan weerszijden zeer ijl behaard,

aan den voet 7-nervig, onduidelijk doorschijnend gestippeld, groen

met smallen, roomkleurigen rand en dikwijls met dergelijke vlekken

;

steel korter of soms bijna even lang als de schijf, aan den top met

een paar priemvormige aanhangseltjes. 5 bloeiwijzen okselstandig,

korter of bijna evenlang als de bladeren, ijl, met in kluwens geplaatste,

zeer kleine, dun gestoelde bloemen, niet zelden met eenige $ bloe-

men tusschen de (ƒ• Kelk 4-deelig, bleekgroen, buiten behaard, met

eivormige, spitse, concave slippen. Meeldraden 8. $ bloeiwijzen

eindelingsch, veelbloemig, aarvormig. Schutbladeren vrij groot, veel

langer dan breed, meer of minder ei vormig, aan weerszijden in 1—

2
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smalle slipjes verdeeld, aan den voet groen, verder roomkleurig.

Bloemen alleenstaand. Kelk 8—4-deelig, bleek groen, behaard. Vrucht,

beginsel wrattig en behaard; stijlen vrij kort, in korte draadvormige

slipjes verdeeld.

Vaderland onbekend. Op Java als sierheester gekweekt.

f. iiionstrosa.

Bladeren zeer smal lijnvormig of lijn-lancetvormig, zeer onregel-

matig berand.

Op Java als sierheester gekweekt. Te Buitenzorg ontstond het type
uit den uit Engeland ingevoerden monstreusen vorm.

Acalypha liispida Burm. F1. Ind. 203, t. 61, f. 1 (excl. cit. Rheede)
;

Benth. in IJooK. Lond. Journ. Bot. ii (1843), 232; Muell. Arg. in

DC. Prod. XV, 2, 815; Hook. f. Fl. Br. Ind. v, 417. —J. riihra Koronh-

ex Hassk. in Tijdschr. Kat. Gesch. xi (1844), 216 (nomen). —
Caturus spiclflorus Roxb. Fl. Ind. iii, 760; A. Juss. fp.p )Tent. Euph.

45, 115, t. 14, f. 45. — AmarantJms fnitescens Bt. Gat. Hort. Bog.

100. — Rumpii. Ilerb. Amb. iv, 19, t. 36.

Heester. Bladeren verspreid, vrij kort gesteeld, eivormig, smal toe-

gespitst, met breed wigvormigen voet, aan weerszijden vrij ijl kort

aanliggend behaard, aan den voet 3*nervig (en een paar kleinere), met

over een korten afstand evenwijdige voetnerven, verder vinnervig,

boven bruingroen, onder lichter en met rood getint, met onder en

boven rood gekleurde nerven en aderen
;

steel veel korter dan de

schijf, ongeveer rolrond, zeer kort behaard. Steunbladeren atVallend,

zeer lang en fijn priem vormig. $ bloei wijzen okselstandig, kort

gesteeld, dicht, rolrond, aarvormig, bij sterke exemplaren veel langer

dan de bladeren, door de stempels amarantrood, tot c, 30 cm. lang.

Schutbladeren zeer klein. $ bloemen in kluwens, zittend. Kelk klein,

3 — 4-deelig, met eivormige, behaarde, roode slippen. Vruchtbeginsel

ongeveer bolvormig, 3-lobbig, aanliggend wit behaard, 3 hokkig;

stempels 3, lang, in c. 9— 13 draadvormige slippen verdeeld.

Het vaderland dezer soort is niet met zekerheid bekend. Op Java en

ook in Engelsch-Indië wordt ze al zeer lang als bloemheester gekweekt.
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var. SaiHleri J. J. S. — A. Sanderi N. E. Br. in Gard. Chr. 1896, ir,

392. — A. hispida IIook. f. in Bol. Mag. 1. 7632.

Forscher dan dc soort. Bladeren grooter, geheel groen, lang

gesteeld. $ bloeiwijzen tot 50 cm. lang, arnarantrood. Kelk groen.

Van den Bisrnarckarchipel in Europa en van daar ook op Java ingevoerd.

In allo opzichten grooter dan de soort met wat helderder gekleurde
bloeiwjj zen.

Aciilyplia margiiiata Hort. — A. Wilkesiana Muell. Arg. var.

marginata Hort.

Goed vertakte heester. Twijgen en bladstelen kort viltig. Bladeren

verspreid, lang gesteeld, middelmatig, ei vormig of meer of minder

ruitvormig, lang toegespitst, met smal en kort hartvormigen voet,

vrij dicht stomp gezaagd, aan weerszijden ijl behaard, doorschijnend

gestippeld, 7-nervig, bronsgroen, meer of minder rood getint, met

rood gekleurde nerven en aderen en rosé of meer of minder room-

kleurigen rand; steel vrij. duo, rolrond, korter dan de schijf, aan

den top met enkele priemvormige puntjes of wratten. Steunbladeren

lang draadvormig, gekield, (ƒ bloeiwijzen okselstandig, veelbloemig,

met zeer kleine, in kluwens geplaatste bloemen. $ bloeiwijzen ok-

selstandig, korter dan de cf, weinigbloernig. Schutbladeren vrij groot,

aan weerszijden diep in 5— 6 smalle, lange slippen gedeeld; de

eindslip grooter dan de andere. Kelk vrij groot, 3-deelig, met smal

eivormige, behaarde, roode slippen. Vruchtbeginsel groen, wit behaard
;

stijlen 3, in talrijke (meer dan 25) draadvormige slippen verdeeld.

Deze plant wordt in de Europecsche kassen onder den naam A .marg inafa

Hort. gekweekt en werd oorspronkeljjk in de tuinbouwbladen (o. a. Belg.

horr. 1876, 157) als A. Wilkesiana Muell. Arg. var. marginata h'ès>(An'Q~

ven. Hoewel zij ongetwijfeld na verwant is met A. WW^esiana^ verschilt

zij daarvan door den habitus, bladvorm en kleur en de sterker verdeelde

stijlen, zoodat het misschien wenschelijk is ze als soortelijk verschillend

te beschouwen.
Volgens de opgaven is de plant afkomstig van de Fidji-eilanden

;
zjj

wordt op Java veel als sierplant gekweekt.
Volgens Mueller’s beschrijving kan de soort niet gelijk zijn aan A.

marginata Spr
,

die aanvankelijk als afkomstig van Oost-Indië werd
vermeld, voor welke Mueller Arg. echter de Maskarenen als vaderland

opgeeft.

Een vorm van A marginata Hort. met grootendeels omgekeerd ei- of

omgekeerd hartvormige bladeren wordt gekweekt als A. ohovata Hort.
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Acalyplia Wilkesiaiia Muell. Aru. in DC. Prodr. xv, 2, 817.

—

A. tricolor Seem. F1. Vit. 225. — A. Macafeana Hort. Angl. in

Rev. Hort. 1882, 288 cum ic. col. — A. mnsaica Hort. Whjams.

Groote heester. Twijgen en bladstelen dicht zeer kort vil tig be-

haard, met eenige langere uitstaande haren ertusschen. Bladeren

verspreid, groot, gestoeld, eivormig, toegespitst, met broeden, stompen,

iets hartvormigen of kort samengetrokken voet, stomp gezaagd, aan

weerszijden ijl behaard, 5 nervig, donkergrauwgroen, meer of minder

soms grootendeels helder lichtrood gekleurd; steel veel korter

dan de schijf, aan den top zonder priemvormige aanhangsels. Steun-

bladeren uit lancet vormigen voet draad priem vormig toegespitst,

gekield, c. 1. 1 — 1.2 cm. lang. Bloeiwijzen okselstandig, gestoeld,

aarvormig. cJ' aren korter of even lang als de bladeren, onderbroken,

met in zeer veelbloemige bundels geplaatste bloemen, bloemen

kort gestoeld, zeer klein. Kelk 4-deelig, behaard. Meeldraden 8. $
bloeiwijzen korter dan de cT, ijl veelbloemig, met alleenstaande

bloemen. Schutbladeren breed eivormig driehoekig, toegespitst, ijl

behaard, kamvormig ingesneden, aan weerszijden met c. 6 slippen;

de eindslip veel grooter dan de andere. $ bloemen zittend. Kelk

3-deelig, rood, ijl behaard; slippen eivormig, toegespitst. Vruchtbe-

ginsel 3-lobbig, wit behaard en met roodc wratten; stijlen 3, in c.

11— 15 draad vormige slippen verdeeld.

Afkomstig van de Samoa- en Fidji-eilanden. Op Java zeer algemeen
om de groote, gekleurde bladeren als sierheester gekweekt.

f. uiacrophylla. — A. macrophylla Hort. Veitch in 111. Hort.

XXIV (1877), 59, t. CCLXXV.

Bladeren groot, langer gestoeld, donker groengrauw^, meer of minder

met helder rood gekleurd en gevlekt; bladsteel aan den top met 2—

4

priemvormige aanhangseltjes. $ schutbladeren 9— 11-tandig.

f. illustris. — A. illustris Hort.

Geheel overeenkomende met f. macrojyhylla^ maar de bladeren groen

en bleek geelgroen gevlekt.

f. triumphans. — A. iriumphans L. Ltnd. et Romo, in 111, Hort.

1888, 55, t. 55.
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Bladeren vrij kort gesteeld, breed hartvormig, tusschen de zijnerven

dikwijls hoekig convex, helderder roodbruin dan bij de soort. $
schutbladeren klein, aan weerszijden diep in 3— 4 slipjes gedeeld.

f. cireiiiata Mitell. Arg. in DC. Prodr. xv, 2, 817. — A, circinata

Seem. Syst. list Vit. pl. 11 (excl. syn. Forst.). — Hort. Buil*

Bladeren kort en breed, in omtrek meer of minder rond, afge-

rond of toegespitst, met wigvormigen of hartvormigen voet, zeer

sterk geplooid, diep en stomp gezaagd, aan den voet met talrijke

zich waaiervormig uitbreidende nerven, donkerbruin, kleiner dan

bij de soort; bladsteel kort, breed, overlangs geribd. Steunbladeren

langwerpig, kort toegespitst, gekield.

Blijkbaar een monstrueuse vorm van A. Wilkesiana Muell. Arg.

Baccaurca dulcis Muell. Arg. in DC. Prodr. xv, 2, 460. —
Pierardia dulcis Jack in Transact. Linn. Soc. xiv, 120; Miq. F1.

Ind. Bat. i, 2, 358; Suppl. 441.

Kleine boom. Bladeren verspreid, groot, langer of korter gesteeld,

breeder of smaller omgekeerd eivormig of meer of minder elliptisch,

gaafrandig, kaal, vinnervig, leerachtig, glimmend groen. Bloemen

tweehuizig, lichtgeel, welriekend. 5 bloeiwijzen aan oudere twijgen

en dunne takken alleenstaand of eenige bijeen, trosvormig, ijl, melig

behaard, c. 6— 11 cm. lang. $ bloemen op korte, 3-bloemige zijtakjes,

klein, gesteeld. Kelkslippen 4, eivormig of ovaal, zeer kort behaard,

vleezig. Meeldraden 6, zeer kort. Stamperrudiment kort, schijfvormig,

melig behaard. $ bloei wy zen aan de oude twijgen, los trosvormig,

meerbloemig, c. 5— 14 cm. lang, met kale spil. Bloemen alleenstaand

op korte zijtakjes, grooter dan de $, vleezig. Kelkslippen 4— 5,

afvallend, smal langwerpig, zeer concaaf, uiterst kort behaard.

Vruchtbeginsel ei-bolvormig, 3-hokkig, met één zaadknop in elk hokje
;

stempels 3, zittend, omgekeerd driehoekig. Vrucht vrij groot, drie-

hoekig bolvormig, groengeel, c. 3.5 cm. in doorsnee; buitenste

vruchtwand vrij droog vleezig, binnenste vliezig. Zaden groot, lang-

werpig, binnen stomphoekig, buiten convex, c. 2 cm. lang
;
buitenste

zaadhuid met dikke, sappige, zuurzoete, witte, naar binnen mooi

karmijnroode buitenlaag en sterk afgeplatte, elliptische, overlangs
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wijd gegleufde, perkamcntachtige binnenlaag; zaadlobben ongeveer

rond met hartvormigen voet.

Afkomstig van Zuid-Siimatra. Op Java soms aangeplant en do vruchten
te Buitenzorg een enkele maal te koop aangeboden. De boom verdient
als vruchtboom zeker meer aandacht, dan hem tot nog toe ten deel valt.

De vruchten overtreffen de bekende menteng in alle opzichten.

Codiaeuiii yariegatum Bl. Bijdr. 606; Muell. Arg. in DC.

Prodr. XV, 2, 1119; Scheef, in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.

IV, 126; Kurz, For. Fl. ii, 405; FIook. f. Fl. Br. Ind. v, 399;

Btii. Fl. Austr. vi, 147. — C. pictum Hook. in Bot. Mag. t. 3051. —
C. nioluccanum Dcxe., Herb. Timor. 157; in Nouv. Ann. Mus. Par.

III, 485
;
Miq. Fl. Ind. Bat, i, 2, 383. — C. cuneifoUum Zipp. ex Span.

in Linnaea 1841, 348. — G. ohovatum Zoel. in Flora xxx (n.B. v, 1847),

663. — C. timorense A. Juss. Tent. Euph. 34.— C. cknjsosticton Spr.

Syst. III, 866. — C. medium Baill. Ree. d’obs. bot. i, 348. — Croton

pictus Lodd. Bot. Cab. t. 870. — C variegatush. Sp. PI. ed. 3, 1424;

Lam. Encycl. ii, 203. — C. hracüfenis Roxb. Fl. Ind. iii, 680. —
C. Baliospermiim Span. in Linnaea, 184!

,
348. — Ricinus pictus Nor. ex

IIassk. Hort. Bog. 237. — Phyllaurea Cor/mé-iOR Loür. Fl. Cochinch.

705. — Junghuhnia glahra Miq. 1 c. 412.

Heester. Bladeren verspreid, gesteeld, zeer verschillend in grootte,

vorm on kleur, langwerpig, lancet vormig, lijnvormig, of 3-deelig of

3-spletig, spits of stomp, dikwijls op verschillende wijze gebogen of

gedraaid, soms met een aanhangsel aan den top, kaal, vinnervig,

leerachtig, op allerlei wijzen met licht- en donkergroen, geel, rood

tot bijna zwart gevlekt, gestreept en geteekend, glimmend. Steun-

bladeren ontbrekend Bloemen éénhuizig. Bloeiwijzen verlengd, los

trosvormig, veelbloemig, éénsiachtig, met vrij dikke, kantige spil en

kleine schutbladeren. 5 bloemen in 1 — 3 bloemige bundels, lang en

dun gesteeld. Kelk 5-deelig, met teruggeslagen, eivormige of ovale,

concave, dunne, bleek geelachtige of roodachtige slippen. Bloembladen

5, veel korter daii de kelk, breed, aan den top getand of in slipjes

verdeeld. Meeldraden c. 25— 35, vrij, langer dan de kelk
;
helmknoppen

plat, ongeveer rond, op zij met een nagenoeg doorloopende spleet

openspringend. Schijtklieren 5, met de bloembladeren afwisselend,

vleezig. Stamperrudiment ontbrekend. $ bloemen alleenstaand, korter
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cn dikker gesteeld. Kelk klein, 5*deelig, met korte, breede, aanliggende

slippen. Vruchtbeginsel kegel vormig, 3-hokkig, met óen zaadknop

in elk hokje; stijlen 3, aan den voet vergroeid, verlengd, dun, met

teruggerolde toppen.

Van de Molukken afkomstig, maar overal ook op Java in een groot

aantal vormen als sierheester gekweekt.
Inl. naam : Poering^ m., s.

Eiipliorbia antiquorum L. Ilort. Clilf. 196; Sp. Tl. ed. 1,450;

ed. 3, 646; Boiss. in DG. Prodr. xv, 2, 81
;
Bl. Bijdr. 633

;
Miq. PI.

Ind. Bat. i, 2, 418; Boxb. PI. Ind. ii, 468; Grah. Gat. Bomb. PI.

179
;
ÜALZ. et Gibs. Bomb. PI. 226

;
Brandis Por. PI. 433

;
Ind. Trees,

558; Kurz, Por. PI. ii, 416; Bedd. Por. Man. 217; in Ann.gen. t. 22,

f. 4; WiGiiT Ie. t. 897; Hüok. f. PI. Br. Ind. V, 256; Trim. PI.

Geyl. IV, 4; Taeb. Trees Bomb. ed 2, 297
;
Woodr. in Journ. Bomb.

Nat. XII (1899), 369; Prain, Beng. PI. 921; Watt, Dict. Econ.

Prod. III, 294; Gooke, PI. Pres. Bomb. ii, 563.

Stengel dik, 3 - 4-kantig vleugelig, de vleugels ondiep bochtig

gelobd, tusschen de korte, naar hun top meer of minder verdunde

en daardoor meestal ei vormige, c. 2.5 — 18 cm. lange loten sterk

ingesnoerd, donkergroen. Bladeren verspreid, op de lobben gezeten,

zeer klein, spoedig afvallend, omgekeerd ei-spatel vormig tot ruit-

vormig, stomp of vrij spits, dikwijls met een spitsje, vleezig, groen,

c. 0.25—0.7 cm. lang. Doornen aan de knoopen 2, kort, uiteenwij-

kend, zwart, c. 0.4 cm. lang. Bijschermen 1 — 2 in de bladoksels,

kort, gewoonlijk uit 3 cyathiën bestaand. Algemeene bloemsteel

kort, groen
;

bizondere steeltjes naar den top verdikt, op de door-

snee elliptisch, groen. Schutbladeren overstaand, breed eivormig,

aan den top zeer kort franjeachtig getand, concaaf, bleek groen-

achtig, c. 0.25 cm. lang, 0.37 cm. breed. Omwindsel napvormig,

5-deelig, vleezig; slippen opstaand, ingebogen, het vrije deel dwars

ovaal, met afgerondeu, in slipjes verdeelden top, met wigvormigen

voet vastgegroeid, concaaf, bleek geelachtig, dun. Klieren wijd iiit-

staand, dwars langwerpig halfrond, soms uitgerand, geplooid, vleezig,

lichtgeel, 0.4—0.45 cm, breed. cT mouochasiën 5, c. 5-bloemig.

Bizondere schutblaadjes vliezig, wigvormig, gewimperd, aan den top
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tot 1/3 of ^2 slipjes verdeeld, witachti^, doorschijnend. cT bloemen

gesteeld
;

steeltje witaclitig, c. 0.25 cm. lang. Ilelmdraad uitstekend,

rood
;

helmknop omgekeerd niervormig, donkerrood, met nagenoeg

ronde hokjes; stuifmeel geel. Stee’ tjeder $ bloem zeer kort, dik, groen,

c. 0.075 cm. lang, later wat verlengd. Vruchtbeginsel afgerond drie-

kantig eivormig, lichtgroen; stijlen 3, tot
Y.s ^er lengte vergroeid,

in het geheel c. 0.17 cm. lang, de vrije dcelen uiteenwijkend, boven

gegroefd, bleek groen; stempels twcelobbig, teruggebogen.

Zeer sterk vertakte boom heester of kleine boom.

Inheemsch in Engelsch-Indië
;

op Java gekweekt, o. a. bij Batavia.

Blume, Hasskarl en Miquel vermelden wel E. antiquorum L., doch niet

E. trigona L. voor Java. Toch is volgens den heer C. A. Backer laatst-

genoemde soort om Batavia veel algemeener dan E. antiquorum L.,

zoodat het vermoeden voor de hand ligt, dat zij de beide soorten niet

van elkaar onderscheiden hebben.

Eiipliorbiii pluiuerioides Teysm. (et Binn.) ex IIassk. Hort.

Bog. I, 29; Miq. F1. Ind. Bat. i, 2, 419; Boiss. in DG. Prodr. xv,

2, 110 (cum var); (Hassk. Gat. Hort. Bog. ed. ined. (c. 1885) 191,

250; T. et B. Gat. Hort. Bog. (1866) 232).

Heester, c. 2 m. hoog, met melksap. Twijgen dik, rolrond. Bladeren

verspreid, naar den top der twijgen dicht bijeengezeten, bijna zittend,

smal omgekeerd ei-lancetvormig of lijn-lancetvormig, stomp meteen

lang nerfpuntje, gaafrandig, kaal, dicht vinnervig, met breede mid-

delnerf, groen, onder bleek blauwachtig groen; steel zeer kort, plat.

Bijschermen meer of minder vertakt, tot een eindelingsch, zittend,

c. 4— 5-stralig scherm bijeengeplaatst. Schutbladeren ongeveer ovaal,

Gyathiën klein, gesteeld. Omwindsel klokvormig, vuil rood, 5-lobbig

;

lobben ópstaand, ingebogen, kort, afgeknot, kamvormig ingesneden,

rood getint, binnen behaard
;

klieren uitgespreid, dwars ovaal of

bijna rond, vleezig, lichtgroen, meer of minder rood berand. Schut-

blaadjes der 5 bloemen dun, kaal. Helmdraad dun, kaal, witachtig

;

helmknop geel. $ bloem veel dikker en groen gesteeld. Kelk klein,

onregelmatig getand. Vruchtbeginsel ongeveer bolvormig, 3-lobbig, met

rood getint; stijlen 3, aan den voet vergroeid, aan den top 2-lobbig.

Waarschijnlijk afkomstig van Nieuw-Guinea
;

in Oost- en Midden-Java
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op de graven geplant. Bij het in Hort. Bog. gekweekte exemplaar bljj ven
de bloemen geheel binnen het omwindsel besloten.

Inl. naam: Soeroe dmuf^ j.

Eupliorbia pulclierrima Wlld. ex Klotscii in Otto et Dietr.

Allg. Gartenz. ii (1834), 27; Boiss. in DC. Prodr. xv, 2, 7
1 ;

Woodr.

in Bomb. Nat. xii (1899), 369; Prain, Beng. PI. 922
;
Watt, Dict.

Econ. prod. iii, 299
;
Cooke, F1. Pres. Bomb. ii, 570. — E. erijthrophylla

Bertol. Guatim. 19, t. 6. — Foinsettia 'pulclierrima R. Graii. in

Edinb. Phil. Journ. 1836, 412; Dalz. et Gibs. Suppl. 76. — Fleu-

radenia coccinea Rafin. in Atl. Journ. 1833, 182.

Heester met wit melksap. Twijgen rolrond, kaal. Bladeren verspreid,

gesteeld, eivormig of elliptisch, wat bochtig of bijna gaafrandig of

aan weerszijden met 2 driehoekige lobben, met geleidelijk versmalden

of driehoekigen top, smal stomp of spitsachtig, met breed wigvormigen

of stompen voet, boven zeer kort behaard, kaal wordend, onder

zachtharig, vinnervig, netaderig, kruidachtig, groen, onder lichtgroen,

dof; bladsteel gewoonlijk rood gekleurd. Bloeiwijze een meestal

3 armig bijscherm, eindelingsch, tuil vormig, de takken der 2‘^®— 4‘^°

orde sterk verlengde monochasiën vormend. Schutbladeren groot,

bladachtig, gesteeld, lancetvormig of elliptisch, toegespitst, voet spits,

schitterend rood, zelden geelwit, dof. Cyathiën gesteeld. Omwindsel

klokvormig, eivormig, 5-kantig, 5-lobbig, groen, de lobben opstaand,

kamvormig in vrij korte, lijnvormige, rood en geel gekleurde slipjes

gedeeld, met één klier
;
klier groot, breed wigvormig, ruggelings afgeplat,

dwars elliptisch, diep spleet- bekervormig, vleezig, oranjegeel. Bizondere

schutblaadjes draadvormig, lang behaard, groenwit, met rooden, soms

wat verdeelden top, zoo lang als het omwindsel. § bloemen talrijk, in 5

monochasiën geplaatst; steeltje kaal, wit, even lang of langer dan het om-

windsel. Helmdraad uitstekend, kaal, helder rood
;
helmknop ongeveer

niervormig, oranje of rood, met ovale, gebogen, beneden uiteenwijkende,

op zij overlangs openspringende hokjes. $ bloem soms ontbrekend, langer

en dikker gesteeld dan de 5; steeltje aan den top verbreed en gelobd,

na den bloei teruggekromd. Vruchtbeginsel 3-lobbig; stijlen vergroeid;

stempels 3, verlengd, lijnvormig, 2-spletig of 2-deelig, teruggekromd.

Afkomstig van tropisch Amerika. Algemeen, ook op Java als sierplant

gekweekt.
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Eiipliorbia Tinicalli L. Tlort. Cliff. 197; Sp. pl. ed. 1, 452; ed. 0,

649; Bl. Bijdr. 633; BoiSS. in DC. Prodr. xv, 2, 96; Roxb. Pl. Ind. ii,

470; Miq. Pl. Ind. Bat i, 2, 420
;
Brand. Por. Pl. 439; Ind. Trees, 558;

Kurz, Por. Pl. II, 417
;
Graii. Gat Borab. Pl. 179

;
Dalz. et Gibs. Bomb.

Pl. Suppl. 76; Tiiw. En. 268; Bentii. Pl. Ilongk. 301
;
Wall. Gat. n.

7687; IIOOK. f. Pl. Br. Ind. v, 254; Talb. Trees Bomb. ed. 2, 297;

Prain, Beng. pL 922; Watt, Dict. Ec. prod. iii, 301
;
Gooke, Pl. Pres.

Bomb. II, 570. — E. viminalis Mill. Dict ed. 1, 15. — E. rhipsaloides

Lemaire, 111. hort. 1857, Misc. 72. — Riieede, Hort. Mal. ii, t 44.

—

Rumpii. Ueib. Amb. vii, 62, t, 29.

Boomheester met wit melksap. Jonge deelen kort ijl behaard,

kaal wordend. Twijgen wijd uitstaand, vleezig, rolrond, ongedoornd,

groen, gestreept, de jongste c.. 0.35— 0.55 cm. dik. Bladeren ver-

spreid, aan de toppen der twijgen (evenals de zijtwijgen) dicht bijeen,

klein, zeer kort gestoeld, lijn-lancetvormig of lijnvormig, stomp of

spitsachtig, gaafrandig, aan den voet convex, vleezig, zeer ijl behaard,

groen, onder lichter, c. 0.7— 2.5 cm. lang, 0.15— 0.5 cm. breed,

spoedig afvallend. Bijschermen kort, vertakt, met c. 1— 7 cyathiën,

tot (‘. 1 cm. lang; spil dik. Schutbladeren klein, driehoekig of half-

rond, wat viltig, c. 0.1 cm. lang. Gyathiën nagenoeg zittend, klein,

c. 0.375 cm. in doorsnee. Omwindsel klokvormig, lichtgroen, binnen

en buiten behaard; lobben opstaand, klein, lichtbruin wollig behaard.

Klieren 5, ongeveer dwars ovaal, afgeknot, vleezig, ingedrukt ge-

stippeld, groen of wat roodachtig getint, c. 0.15— 0.175 cm. breed.

Schutblaadjes smal, lichtbruin wollig, (ƒ bloemen bij de onderzochte,

te Buitenzorg gekweekte planten mislukt. $ bloem zeer kort gesteeld
;

steeltje c. 0.06 cm. lang. Vruchtbeginsel ongeveer bolvormig, groen,

wat wollig wit behaard; stijlen aan den voet samenhangend, behaard,

2-deelig; stempelslippen uitgespreid, teruggekromd, breed, omgekeerd

eivormig langwerpig, stomp, vleezig, witachtig.

De plaut is afkomstig van Afrika, doch wordt in Engelsch- en Neder-

landsch-Iadië veel gekweekt en ëchijnt op sommige plaatsen ook verwilderd

te zijn. Op Java zet deze soort, voor zoover bekend is, nooit vrucht.

Inl. naam Soesoeroe, s.

Misschien komt ook Euphorhia neriifolia L. op Java gekweekt voor;

het mij ten dienste staande materiaal is echter onvoldoende om de plant

te detormiiieeren.
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Exeocearia l)icolor IIassk. Retzia i, 158; Hort. Bog. dcscr.

31; Miq Fl Ind. Bat. i, 2, 416; Muell. Akg. in DC. Prodr. xv,

2, 1220. — Antidesina hicolor IIassk. Cat. Bog. 81.

Sterk vertakte heester. Twijgen kaal, glimmend donkergrauwbruin.

Bladeren aan de hoofdstengels verspreid, aan de twijgen ongeveer

tegenoverstaand, lancetvormig, stomp toegespitst, met spitsen of vrij

spitsen voet, klein gezaagd, kaal, vinnervig, boven glimmend don-

kergroen, onder rood, c. 8—12.5 cm. lang, 2.25 — 4.5 cm. breed;

steel c. 0.5— 1 cm. lang. Steunbladeren kort, breed driehoekig,

toegespitst, aan den rand in franje verdeeld, aan den voet achter

met een priem vormig aanhangsel, $ bloei wijzen eindelingsch en op

zeer korte, bladerlooze, soms bebladerde zijtakjes, zeer kort, enkel-

voudig of soms met een zijtak, 3-bloemig, c. 0.6— 1.2 cm. lang.

Schutbladeren breed driehoekig, aan den rand in korte slipjes verdeeld,

aan weerszijden aan den voet met een groote klier. Schutblaadjes

2, lancetvormig, aan weerszijden aan den voet met een klier. 5 bloemen

kort gesteeld, zeer klein. Kelk 3-deelig (volgens IIasskarl 5-deelig),

met aanliggende, breed eivormig driehoekige, aan den rand in korte

slipjes verdeelde, concave, c. 0.1— 0.125 cm. lange slippen. Vrucht-

beginsel ei-bolvormig, 3 groevig, 3-hokkig, met één zaadknop in elk

hokje
;
stijlen 3, aan den voet wat samenhangend, vrij lang, teruggerold,

zijdelings samengedrukt, binnen kleverig, uitgespreid c. 0.3 cm. lang.

Volgens IIasskarl afkomstig van Singapore; in de ,.Flora of British

India” vermeldt IIooker de soort echter niet.

IIasskarl zegt, dat de cf’ en ^ bloemen dikwijls aan dezelfde plant

voorkomen. Ik heb noo4 (ƒ bloemen gezien.

Op Java wordt de plant als sierheester gekweekt.

Hevea brasiliensis Muell. Arg. in Liimaea xxxiv, 204
;
in DC.

Prodr. XV, 2, 718; in Mart. Fl. Bras. xi, 2, 302; Branuis, Ind.

Trees, 582; IIerb. Wigiit, Hevea brasiliensis or Para rubber
;
Vax

Romburgu, Tromp de Haas, Pit in Teysmannia. — Slphonia elastica

Ktii. in Humb. et Bonpl. Vov. gen. et sp. vii, 171; Klotsch in

Hayne Artzneigew. xiv, t, 5; Btii. in Hook. Jourii. Bot. 1854, 369.

Boom met wit melksap. Twijgen forsch, kaal. Bladeren verspreid,

lang gesteeld, 3-tallig, kaal; blaadjes vrij kort gesteeld, elliptiscli^

langwerpig elliptisch of wat omgekeerd eivormig, toegespitst, aan
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den voet kort toegespitst, gaafrandig, vinnervig, netaderig, c. 7—22

cm. lang; steel vrij dun, c. 7— 18 cm. lang. IMoeivvijzen okselstaudig

en zijdelingsch, los pluimvormig, gestoeld, veelbloemig, met S en

$ bloemen, kort behaard, korter dan de bladeren. Bloemknoppen

smal eivormig, toegespitst, viltig. Bloemen klein, lichtgeel. Kelk

5-deelig, aan den voet klokvormig, met lijnvormig driehoekige

slippen, c? bloemen met 10 tot een zuiltje vergroeide meeldraden;

helmknoppen in 2 rijen boven elkaar. Stamperrudiment op den top

van het meeldradenzuiltje gezeten, verlengd kegelvormig, viltig.

Schijf klein, 5 lobbig, behaard. $ bloemen iets grooter dan de (S.

Vruchtbeginsel kort behaard, 3-hokkig, met één zaadknop in elk hokje;

stempels 3, zittend, kort, dik. Vruchten groot, in 3 tweekleppige kluisjes

openspringend, met in sicco leerachtigen, van den dikken, houtigen

binnenwand loslatenden buitenwand. Zaden groot, vierhoekig ovaal,

bleek bruin met donkerbruin gestippeld en gevlekt, c. 2.8 cm. lang*

Afkomstig van Zuid-Amerika In de tropen, ook op Java gekweekt ter wille

van het uitstekende caoutchouc, dat onder den naam Pararuhher bekend is.

Ilura crcpitaiis L. Sp. pl. ed. 1, 1008; ed. 3, 1431
;
Wlld. Sp. pl. iv,

593
;
Lam. 111. t. 793

;
Tussac, F1. Ant. iv, 21, t. 5 ;

Descourt, F1. Ant.

t. 124; Spacii. Hist. des végét, ii, 525; Atlas t. 76, f. 2 ;
Baill. Et.

Euph. t. 6, f. 21—35; Muell. Arg. in DC. Prodr. xv, 2, 1229;

in Mart. F1. Bras. xi, 2, 632, t. lxxxvi; Daez. et Gibs. Suppl. 76;

WooDR. in Journ. Bomb. Kat. xii (1899), 373; Cooke, F1. Pr. Bomb. ii,

627. — H. hmsiliensis Wlld. En. pl. hort. Berol. 997. — H, strepen

s

Wlld. l.c. — Miq. in Linnaea xxi, 474. — H. senegalensis Baill.

Ree. d’obs. bot. i, 77.

Groote boom met dikken, rolronden, gestekelden stam en breede,

platte kroon. Bladeren verspreid, lang gesteeld, rond hartvormig,

plotseling stomp toegespitst, bijna gaafrandig of meestal ijl en ondiep

klierdragend gekarteld, kaal, alleen achter aan den voet aan weers-

zijden van de middelnerf lang behaard, vinnervig; steel langer dan

de bladschijf, aan den voet verdikt, aan den top met 2 klieren.

Steunbladeren afvallend, eivormig langwerpig of langwerpig, fluweel-

achtig. <S bloeiwijzen eindelingsch, gesteeld, kort, dicht aarvormig,

rolrond, naar beneden gebogen; steel c. 3.5 cm. lang, zeer kort
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behaard
;

spil c. 4 cm. lang, vleezig. Schutbladeren alle mot elkaar

samenhangend en bij rijpheid onregelmatig openbarstend, fluvveel*

achtig, (f bloemen zittend. Kelk buisvormig, onregelmatig getand,

vliezig, bleek. Meeldraden c. 11 — 22, tot een rolrond, rood zuiltje

vergroeid; helmknoppen in 2— 3 boven elkaar geplaatste kransen,

met aan den top verdikt helmbiudsel en evenwijdige, overlangs open-

springende hokjes. $ bloemen alleenstaand aan den voet der (f bloei-

wijzen, groot, kort en dik gestoeld; steel fluweelachtig. Kelk halt-

bolvormig, het vruchtbeginsel nauw insluitend, afgeknot, ff u weelachtig,

gewimperd, groen. Yruchtbeginsel neergedrukt bolvormig, kaal,

c. 11 — 14-hokkig, met één zaadknop in elk hokje; stijl rolrond,

buisvormig, vleezig, beneden groen, boven evenals de stempel donker-

roodbruin, zeer kort behaard, c. 3 cm. lang; stempels tot een schild-

vormig, 1 1 — 14-spletig, zeer kort behaard, vast vleezig, c. 2.2 cm. breed

geheel vergroeid. Vrucht kort en dik gestoeld, neergedrukt bol vormig,

c. 8 cm. in doorsnee, 4.2 cm. hoog, door den opeugescheurden kelk

gesteund, door den kegelvormigen stijlvoet gekroond, in tweekleppige

kluisjes openspringend, met aanvankelijk vleezigen, later drogen en

dunnen buitenwand en dik houtigen binnenwand. Zaden samengedrukt,

ongeveer rond, op de smalle zijde met een rondloopende kiel, grauw,

c. 2 cm. in doorsnee; zaadhuid met dun leerachtige buiten- en harde,

eenigszins leerachtige binnenlaag; kiemwit vleezig
;
zaadlobben dwars

ovaal, met afgeknotten top en diep uitgesneden voet, wit, c. 1.75 cm.

breed
;
worteltje rolrond.

Afkomstig van tropisch Amerika. Op Java gekweekt.

Inl. naam Ki-semw, s.

Jatropha iiitegeiTiina Jacq. Stirp. sel. Amer. 255, t. 183, f. 47;

Eot. Mag. t. 1464; Gris. Kachr. kön. Gesellsch. Wiss. Gött. 1865,

170. — J. diversifolia A. Kicii. in Ramon de la Sagra, Hist. fis. y

nat. Cuba iii, 207; Muell. Arg. in DC. Prodr. xv, 2, 1094.—

J. hastaia Gris. PI. Wright. 158. — Adejioropium wtegerrmmm Poiil.

PI. bras. ic. et descr. i, 14.

Middelmatige heester. Bladeren gesteeld, elliptisch, of omgekeerd

eivormig, toegespitst, gaafrandig, alleen aan den voet met eenige lange,

eenigszins stekelige tanden, dof groen, onder bleek groen en dikwijls
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meer of minder paars getint; steel vrij lang, evenals de twijgen ijl

behaard. Bijschermen eindelingscli, lang gesteeld, veelbloemig, ijl

behaard, de hoofdtakken door een $ bloem afgesloten, verder met

(f bloemen. Schutbladeren aan den rand in korte, klierdragende slipjes

verdeeld. Bloemen middelmatig, mooi rood. Steeltje der cf bloemen

kaal of bijna kaal. Kelk klein, klokvormig, 5-spletig, met afgeronde

slippen, donkerrood. Bloembladeren 5, ovaal omgekeerd ei vormig,

concaaf, met den vrij korten, smallen, binnen behaarden nagel samen-

gekleefd. Meeldraden 10, korter dan de bloembladeren, ongeveer tot

het midden vergroeid, de 5 buitenste wat korter dan do binnenste.

Schijfklieren 5, driekantig, vleozig. $ bloemen de hoofdtakken af-

sluitend
;

steeltje behaard. Kelk o-deelig, met meer of minder klier-

dragend getande slippen. Kroonbladeren als bij de (ƒ bloemen, doch

korter genageld. Vruchtbeginsel ongeveer 3-kantig bolvormig; stijlen 8,

aan den voet vergroeid, 2-spletig, met lijn-priem vormige slippen.

Schijfklieren 5, aansluitend, schubvormig, veel broeder dan lang,

vleezig.

Van Cuba afkomstig. Op Java als siorheo.ster geplant

Jatroplia multifida L. Sp. PI. ed. 1, 1000; ed. 8, 1429; Desr.

in Lam. Encycl. jv, 10; Sw. Obs. 868; Kuntti in TTumr. et Bonpl.

gen. et sp. pl. ii, 105; A. Kicii. Fl. Cuba iii, 207; BI. Bijdr. 6 1 7 ;

MfQ. Fl. Ind. Bat. i, 2, 892; Rassk. Pl. Jav. rar. 254; Mitell.

Aro. in DC. Prodr. xv, 2, 1090; in Mart. Fl. Bras. xr, 2, 495,

t. Lxix, f. 1; Salirp. Rort. Paradis, t. 91; Rook. f. Fl. Br. Ind.

v, 888; Grah. Cat. 188; Talp>. Trees Bomb. ed 2, 809; VVoodr.

in Journ. Bomb. Nat. xir, 871; Prain, Beng. pl. 941; Cooke, Fl.

Pres. Bomb. ii, 598
;
Brandir, Ind. Trees, 576 — J. Janipha Blanco

Fl. Filip. 758. — Adenoropium muUlfidum Poiil, Pl. bras ic. et

descr. i, 16; IIassk. Pl, jav. rar. 254.

Heester, aan den voet vertakt, met grove, weinig vertakte takken.

Bladeren verspreid, vrij groot, lang gesteeld, in omtrek ongeveer

rond, handdeelig, met c. 9— 11 smal lancetvormigo, meer of minder

vindeelige, lang toegespitste, mot een zeer lang nerfpuntje voorziene

slippen, die naar beneden toe kleiner worden, met teruggebogen

rand, kaal, 9~ll-nervi
,
boven donkergroen, onder blaiiwwitachtig

;
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steel rolrond. Steunbladeren in lange, draadvormige slippen verdeeld.

Bloeiwijzen eindelingsch, lang gesteeld, aan den top met G— 7 dicht

bijeenstaande, spiraal vormig geplaatste, gesteelde, samen tuilvormige,

geheel rood gekleurde bijschormen, veelbloemig, met veel (ƒ en weinig

alleen aan de toppei der grootste vertakkingen staande $ bloemen.

Schutbladeren driehoekig, priem vormig toegespitst, aanliggend, (f kelk

klein, klokvormig, 5-spletig, met stompe slippen. Bloembladeren 5,

langwerpig, stomp, concaaf, mooi rood. Meeldraden 7— 8, in den

regel 8, opstaand; helmdraden rood; helmknoppen wat langer dan

de helmdraden, langwerpig, met pijlvormigen voet. Schijfklieren 5,

geel. $ bloemen wat grooter dan de (ƒ« Vruchtbeginsel ongeveer

eivormig, driekant, groen; stijlen 3, kort
;
stempels verbreed, 2-lobbig.

Schijf napvormig, 5-lobbig, geel. Vruchten groot, ongeveer driekantig

bolvormig, lichtgeel,

Afkomstig van Z. Amerika. Op Java veel als sierplant gekweekt.

Inl. namen: DJarak tjina^ s.

Jatrophil podagrica Hook. in Bot. Mag. t. 4376; Müell. Arg.

in DC. Prodr. xv, 2, 1093; Woodr. in Journ. Bomb. Nat. xii, 37
1

;

CooKE, Fl. Pres. Bomb. n, 598.

Kleine heester, tot c. 1.5 m. hoog, aan den voet gezwollen en

met dikke, kromme, door de meer of minder blij vende steunbladeren

wat gestekelde takken. Bladeren verspreid, groot, lang gesteeld,

schildvormig, in omtrek ongeveer rond, 3— 5 spletig, met zeer breede

slippen, gaafrandig, geplooid, kaal, 8— 9-nervig, boven donkergroen,

onder blauwachtig wit; steel rolrond. Steunbladeren blij vend, in vrij

korte, rolronde, priemvormige slippen gedeeld, kleverig. Bloeiwijzen

lang gesteeld, aan den top met 3— 4 spiraal vormig geplaatste, gesteelde,

samen tuil vormige, rood gekleurde bijschermen, veelbloemig, met

talrijke cT ^n weinig alleen aan de toppen der hoofdtakken staande

$ bloemen. Schutbladeren driehoekig. Kelk dor cT bloemen klein,

klokvormig, 5-spletig, met tegen elkaar sluitende slippen. Bloem-

bladeren 5, langwerpig, zeer stomp, vermiljoenrood. Meeldraden 7— 9,

gewoonlijk 8; helmdraden w'at langer dan de langwerpige, aan den

voet pijlvormige helmknoppen, licht menierood. Schijfklieren meer

of minder vereenigd, bleek geel. $ bloemen ongeveer als de (ƒ.
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Vruchtbeginsel eivormig, driekantig; stijlen 3, samenhangend, kort

;

stempels schuin opstaand, in het midden scherp teruggeslagen, met

wigvormigen voet en stompen top, door een diepe, overlangsche

groef 2-lobbig, lichtgroen. Vrucht recht opstaand, bijna rond, iets

ovaal, met G overlangsche groeven, vcrsch c. l.G cm. lang, in 3

tweekleppige kluisjes openspringend. Zaden ruggelings samengedrukt,

ovaal, buiten convex, binnen stomphoekig, met groot kiempropje,

glimmend, bleek bruingrijs, donkerder fijn gemarmerd
;
zaadlobben

hartvormig, met afgeronden top; worteltje kegelvormig.

Afkomstig van tropisch Amerika; op Java en elders als sierplant

gekweekt.

Maiiiliot Olaziovii Mueel. Arg. in Mart. F1. Bras. xi, 2, 44G;

Brandis, Ind, Trees 582; Gamble, Man, Ind. timb. 1 902, 589. (Zie

verder Trop. Agricult. Oct. 1908).

Boom met wit melksap. Twijgen torsch, kaal, berijpt. Bladeren

verspreid, lang gesteeld, 3— 5 deelig, met schildvormigen, c. 8-12-

nervigen voet, dof blauwachtig groen, onder lichter; shppen omge-

keerd ei-ruitvormig, kort toegespitst, dikwijls met nerfpuntje, kaal,

alleen boven op den top van den bladsteel wat behaard
;
steel boven

paars gekleurd. Steunbladeren afvallend, lancetvormig, toegespitst,

aan den rand in kleine slipjes gedeeld. Bloei wij zen eindelingsch,

pluimvormig, veelboemig, veel korter dan de bladeren. Bloemen

éénhuizig, gesteeld, vrij groot, (ƒ kelk klok vormig, tot het midden

5-spletig, met afgeknotten voet, bleekgroen, meer of minder rood

violet gekleurd, in het geheel c. 1.7 cm. lang; slippen driehoekig,

stomp, overlangs geplooid en met ingebogen randen Meeldraden 10,

met dunne, afwisselend lange en korte helmdraden; helmknoppen

langw^erpig. Stamperrudiment klein. Schijf plat, vleezig, bleek geel,

diep stervormig lO lobbig. $ kelk uit 5 smalle, overlangs geplooide

slippen bestaand. Vruchtbeginsel ongeveer bolvormig, aan den voet

samengetrokken, 6 ribbig, 8-hokkig, met één zaadknop in elk hokje.

Vrucht ongeveer bolvormig, wrattig, in 3 tweekleppige kluisjes open-

springend, met dik vleezigen, in sicco kurkachtigen buiten* en houtigen

binnenwand. Zaden met kiempropje, samengedrukt, elliptisch, aan

de binnen- en buitenzijde stomphoekig convex, glimmend, licht- en
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donkerbruin gemarmerd, c. 1.5 cm. lang; zaadhuid met vrij dik

vliezige buiten- en dikke, beenharde binnenlaag; kiemwit vleezig.

Afkomstig van Brazilië. Op Java en elders als caoutchoucleverende
boom aangeplant. De kuituur is zeer gemakkelijk, doch het produkt,
bekend als Ceararuhher^ tenminste op Java minderwaardig.

Maiiiliot utilissima Pohl, PI. Bras. i. 32, t. 24; Baill. Ree.

d’oba. bot. iv, 278; Muell. Arg. in DG. Prodr. xv, 2, 1064; in Mart.

PI. Bras. XI, 2, 457, t. lxv; Kurz, Por. PI. ii, 402; De Bie in

Teysm. xi (1900), 273; Jasper in Tijdschr. Nijverh. Landb. N. I.

Lxvi (1903), 125; Boorsma in Teysm. xvi (1905), 483; Tropenpfl.

1905, 4G6
;

Agric. Ledg. Veg. Prod. Ser. 85; Colson et Chatël,

Guit. et industr. du manioc. — M. edule A. Rich. PI. Gub. ed. hisp.

III, 208. — Jatropha Manihot L. Sp. PI. ed. 1, 1007; ed. 3, 1429;

PoiR, in Lam. Encycl. iv, 10 — 14; Tuss. PI. Antill. iii, 1, t. 1;

Descourt, pi. méd. Ant. iii, 113, t. 176; Yell. PI. Plum. x,

t. 80; — J. stipulata Yell. PI. Plum. x, t. 82. — Janipha Manihot

H. B. et K. Nov. Gen. ii, 108; Bot. Mag. t. 3071; Adr. Juss.

Tent. Euph. t. 10, f. 33; Miq. PI. Ind. Bat. i, 2, 392; Bl. Bijdr. 617.

Heester, tot c. 3 m. hoog, met groote, dikke, zetmeelrijke wortels.

Stengels zeer weinig vertakt, met sterk verheven litteekens van

bladeren en steunbladeren. Jonge deelen zeer kortharig, kaal wordend.

Twijgen dik, kantig, bedauwd, sterk paars getint. Bladeren verspreid,

lang gesteeld, diep 3— 7-deelig of soms enkelvoudig, met nauwelijks

schild vormigen voet; slippen omgekeerd ei-lancetvormig, toegespitst,

spits, blauwachtig groen, onder lichter. Steunbladeren spoedig afvallend,

ei-lancetvormig en toegespitst tot priem vormig, dikwijls met 1—

2

priemvormige slipjes. Bloemen éénhuizig, in losse pluimen, middel-

matig, zonder bloembladeren, gesteeld. Kelk der cf bloemen blok-

vormig, 5-spletig. Meeldraden 10, afwisselend langer en korter,

tusschen de schijflobben ingeplant, met lange, dunne helmdraden
;

helmknoppen smal, afwisselend aan den top en den voet behaard.

Schijf groot, vleezig, stralig dubbel 5-lobbig. Kelk der $ bloemen

5-deelig. Yruchtbeginsel 3-hokkig, met één zaadknop in elk hokje;

stijlen vergroeid; stempels breed, veellobbig. Yrucht ei-bolvormig,

met 6 overlangsche, geplooide, vleugelvormige lijsten.

Meded. Dep. v. Landbouw No. 10. 3
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De Cassave is afkomstig van Zuid-Amerika
;
de plant wordt op Java

en elders in de tropen algemeen om de voedzame, veel zetmeel bevattende
wortels gekweekt.

Inlandsche namen : Oebi kajoe^ m., Oebi djindral^ m., Hoewi danydeur^
s., Hoewi djindral, s., Sampea, s., Sinykony, s., Ketela pohon^ j., Ketela

djindral^ j., Ketela fapak, j., Ketela sarmoenah^y^ Ketela mantri^].^ Ketela

sabekony^ j,, Telo marikan^ j., Telo tenykol^ j.

Pedilaiitlms sp.

Heester met veel oielksap. Stengel vleezig, vertakt, de jonge toppen

meer of minder viltig bebaard, later kaal, zigzag. Bladeren zeer

kort gestoeld, eivormig, gewoonlijk zwak toegespitst, stomp, met

afgeronden, iets geplooiden voet, gaafrandig, aanvankelijk aan weers-

zijden fijn behaard, later vooral boven meer of minder kaal wordend,

aan weerszijden van de onder vooral naar den voet gekielde mid-

delnerf met c. 8— 9 vrij wijd atstaande, ver binnen den rand

anastomoseerende, dunne, onregelmatige zijnerven, vleezig, groen,

c. 3.5— 6.5 cm. lang, 2.5— 4.5 cm. breed; steel zeer kort, kort

behaard, c. 0.1— 0.25 cm. lang. Bloeiwijzen zijdelingsch na het af-

vallen der bladeren, op zeer korte zijtakjes, in het geheel c. 1 —2.5

cm. lang; algemeene bloemsteel veel dunner dan de twijgen, heen

en weer gebogen, kort behaard, c. 0.3—2 cm. lang. Schutbladeren

aan den voet der cyathiën af vallend. Cyathiën gesteeld, zeer scheef,

aan den voet samengetrokken, rood, c. 1.1 cm. lang (zonder meel-

draden en stijl). Nectarium sterk afgerond, binnen met 4 klieren;

aanhangsel langwerpig vierhoekig, aan den voet verbreed, concaaf,

aan den top uitgerand, binnen aan den voet zeer kort behaard, niet

gewimperd, c. 0.25 cm. lang. Buitenste 2 slippen van het cyathium tot

een diep 2-lobbig geheel vergroeid, gewimperd, tot den voet c. 1 cm.

lang, de lobben c. 0.26 cm. lang. Binnenste 3 slippen aan den voet

vergroeid, vleezig en met 2 overlangsche groeven, waarvan 2 ribben in

het nectarium afloopen
;
slippen lijnvormig, stomp, gewimperd, korter

dan de buitenste 2 slippen, de zijdelingsche tegen de binnenzijde der

buitenste slippen aangegroeid, de middelste korter dan de zijdelingsche.

Steeltje der cf bloemen kaal, c. 1—1.1 cm. lang. Meeldraad c. O.i 5—
0.17 cm. lang; helmdraad een weinig kortharig. Steeltje der $ bloem

kaal, c. 0.85 cm. lang. Vruchtbeginsel ovaal, driekantig, kaal; stijl c. 0.6

cm. lang; stempels 3, 2-deelig, met zeer korte, priem vormige takken.
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Deze plant wordt te Batavia algemeen gekweekt in heggen en op kerk-
hoven (Hallier, Backer).

Het is mi] met de te Buitenzorg aanwezige hulpmiddelen niet gelukt
de plant met zekerheid te determineeren

;
het meest schijnt zij overeen

te komen met B. Houlletii Baill In het Herbarium generale ontbreekt
het geslacht geheel.

Voor Engelsch-Indië wordt als verwilderd alleen P. tithymaloides Poit.

vermeld.

De Bataviasche plant kan volgens de beschrijving deze soort nietzjjn.

Sleutel der JavaanscJte Geslachten.

A. Naar (hoofdzakelijk) materiaal.

1 .

2 .

3.

4.

5.

6 .

7.

8 .

9 .

Bloemen in cyathiën ... . .

Bloemen niet in cyathiën ....
Cyathiën gestraald, met 4-5 gelijke

lobben en 1— 5 daarmee afwisselende,

groote klieren ....
Cyathiën meer of minder zygomorph

met oDgelijke slippen
;
klieren in een

sterk kapvormig aanhangsel besloten.

Bloeiwijzen zeer gedrongen, met (ƒ en ^
bloemen, door een groot, 2-bladig

omwindsel omgeven Windend .

Bloeiwijzen anders

Schutbladeren rondom tegen de spil

aangegroeid, later onregelmatig open-

barstend . ....
Schutbladeren alleen aan den voet vast-

gehecht .

Meeldraden sterk vertakt.....
Meeldraden niet vertakt ....
Bladeren schildvormig, handspletig. Bloei-

wijzen eindelingsch

Bladeren vinnervig, niet schildvormig.

Bloeiwijzen okselstandig ....
Meeldraden OO, met OO aan den top

behaarde schubben gemengd (niet te

verwarren met sterharen) .

Meeldraden niet met schubben gemengd
Helmhokjes opstaand

;
helmbindsel zeer

klein, zonder aanhangsel. Bloeiwijzen

okselstandig

Helmhokjes hangend
;
helmbindsel groot,

aan den top verlengd. Bloeiwijzen

eindelingsch

Helmhokjes aangegroeid; helmbindsel

aan den top niet verlengd. Bloeiwijzen

tegenover de bladeren

Helmknoppen 3— 4-hokkig . . . .

Helmknoppen 2-hokkig

2 .

3.

57. Kuphorhia L.

58. Pedilanthus Neck.

37. Dalechampia L.

4.

56. Hura L.

..... 5.

6 .

7.

38, Ricinus L.

39 Homonoia Lour.

8 .

9.

21. Claoxylon Juss.

24. Podadenia Thw.

50. Gelonimn Roxb.
10 .

11 .
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10. Helmbindsel in een priemvormig puntje

verlengd 30. Cleidton Bl.

Helmbindsel niet verlengd .... 31. Macarnnga Thoü.

11. Bloembladeren aanwezig ..... 12.

Bloembladeren ontbrekend 24.

12 . Bloembladeren sterk kapvormig . 45 Galearia /. et M.

Bloembladeren niet sterk kapvormig . 13.

13. Meeldraden 5, op een door het stamper-

rudiment gekroond androphoor inge

hecht. Schijf groot, breed

Meeldraden niet op een door een stam
perrudiment gekroond androphoor in

gehecht . .

14. Steenvrucht ......
Vrucht openspringend ....

15. Bloeiwijzen zeer kort, éénbloemig, bundel

vormig of uit zeer gedrongen, aan den

top lang doorbloeiende bijschermen

bestaand

Bloeiwjjzen aar-, tros-, pluim- of tuil-

vormig . .

16. Kruidachtig. Bloemen in 1 — meer-

bloemige bundels

Boomachtig. Bloeiwijzen uit zeer korte,

lang doorbh eiende, aan den voet ver-

takte monochasiën bestaand .

17. Bloeiwijzen aan den voet met J, verder

met (ƒ bloemen bezet ....
Bloeiwijzen 1- of 2-slachtig, doch de $
bloemen niet aan den voet

18. Bloembladeren 5. Meeldraden in den
knop sterk ingebogen ....

Bloembladeren meestal 10. Meeldraden
in den knop rechtopstaand

19. Meeldraden vrij. Bloeiwijzen 1-slachtig

Meeldraden meer of minder vergroeid

20. Bladeren gaafrandig. Bloeiwijzen tros-

vormig. Bloembladeren klein .

Bladereri grof gezaagd. Bloeiwijzen

pluimvormig. Bloembladeren grooter

dan de kelk ... ....
21. Kelk zich onregelmatig openend

;
slippen

in den knop klepsgewijs aaneensluitend

Kelkslippen in den knop dakpansgewijs
dekkend „

22. Meeldraden 3 of 5, zeer kort, tot een

zuiltje vergroeid

Meeldraden 8—20, alleen aan den voet

of alleen de binnenste vergroeid .

23. Bladeren vinnervig. Bloeiwijzen zeer

lang, I m. of meer, hangend. Meel-

draden 15—20

14.

15.

17. Bridelia Wlld.
1

6

Cleistanthm Hook.

16

1. Andrachne L.

2 Actefihila Bl.

18.

19 .

19. Ci'oton L.

20. Siimhaviopsis J. J. S.

. . . . . . 20 .

21 .

48. Codiaeimi Rumph

49. Ostodes Bl.

40. Aleurites Forst.

22 .

46. Triyonostemon Bl.

23 .

47. Paracroton Miq.
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24 .

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34 .

Bladeren handnervig. Bloeiwijzen óp-

staand, tuil- of pluiravormig. Meel-

draden 8— 10

Bloemen zijdelings samengedrukt
Bloemen niet zijdelings samengedrukt .

Bloemen in tegenover de bladeren

staande bundels of kluwens
Niet zoo

Helmbindsel met een zeer lang, terug-

gebogen, priemvormig aanhangsel
Meeldraden 3. Slingerplanten.

Helmbindsel soms met een aanhangsel,

maar dit niet zeer lang en terug-

gebogen
Bladvoet hartvormig. Bloeiwijzen met

(ƒ en $ bloemen. Schijf onduidelijk.

Bladvoet schildvormig Bloeiwijzen één-

slachtig. Schijf goed ontwikkeld

Kelk tol-urnvormig, vleezig, aan den
vernauwden mond met 6 korte, in 2

rijen geplaatste kelkslippen. Meel-

draden 3, vergroeid

Kelk niet zoo

Kelk sterk neergedrukt, schijfvormig,

soms napvormig, vleezig, aan den rand
dikwijls meer of minder gelobd of

gespleten, in het midden uitgehold

en met 6 zeer korte, in 2 rijen

geplaatste kelkslippen. Meeldraden 3,

vergroeid . ... . .

Kelk 6-spletig met door aanhangsels aan
de achterzijde schijnbaar dubbele süp
pen. Meeldraden 3, vergroeid

Kelk niet zoo

Schijf aanwezig
Schijf ontbrekend of onduidelijk.

Meeldraden op verschillende wijzen ver-

groeid ...
Meeldraden vrij

Schijfklieren schijnbaar 6, met de kelk-

slippen vergroeid (inderdaad kelk

6-spletig, slippen achter met een
aanhangsel)

Schijfklieren niet met de kelkslippen

vergroeid ... ....
Bladeren 3-tallig. Bloemen in pluimen,

met een groot stamperrudiment .

Bladeren enkelvoudig. Bloemen in bun-

dels. Stamperrudiment ontbrekend of

onduidelijk . .

Bloeiwijzen meer of minder verlengd .

Bloeiwijzen bundelvormig ....

41. Jatropha L.

54. Homalanthus Juss.

25.

50. Gelonium Rxb.
26.

27

28.

33. Cnesmone Bl.

34. Clavislylus J. J. S.

6. Breynia Forst.

29,

7. Sauropiis Bl

8 Agyneia Vent.
30.

31.

46.

32.

34.

8. Agyneia Vent.

33.

42. Hevea Aubl.

4. Phijllanthus L.

35.

42.
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35

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Twijgen sympodiaal vertakt

Vertakking niet sympodiaal ....
Meeldraden 2 — 5

Meeldraden 8 of meer. ....
Schijf kussenvormig, met holten of meer

cf minder gelobd. Tweehuizig.
Schijf klieren 4, vrij Eénhuizig .

Tweehuizig
Eénhuizig ........
Bladeren in 2— 7-tallige kransen, zelden

enkele verspreid. Meeldraden talrijk .

Bladeren verspreid. Meeldraden 8 — 10

Meeldraden binnen de vrije of meer of

minder napvormig vergroeide schijf-

klieren ingehecht ......
Schijf dik, niet uit vrije of napvormig

vergroeide klieren bestaand

Kelk klokvormig, 5*spletig. MeeldradenlO,

in 2 rijen. Bladeren handlobbig of- deelig.

Kelk 5(—7)-deelig. Meeldraden 10—20,
in holten der schijf ingehecht. Bla-

deren gaafrandig

Meeldraden aan de buitenzijde der schijf

ingeplant

Meeldraden in holten van of binnen

de schijf ingeplant

Vruchtbeginsel 1-hokkig met 1 stempel.

Vruchtbeginsel 2— 3-hokkig met 2—3
stempels . .

. ^

Meeldraden 15— 30. Eénhuizig .

Meeldraden 4 — 5. Tweehuizig .

Kelk 4-deelig. Stamperrudiment ontbre-

kend
Kelk 5-deelig. Stamperrudiment aanwezig.

Meeldraden met geheel vergroeide helm-
draden

Helmdraden vrij of alleen aan den voet

vergroeid. . . . . . .

Kelkslippen in den knop open of meer
of minder dakpansgewijs dekkend.

Kelkslippen in den knop klepsgewijs

aaneensluitend

Hoogste bloemen van den tros scherm-

vormig opeengedrongen. ...
Hoogste bloemen der bloeiwijze niet

schermvormig opeengedrongen
Stamperrudiment ontbrekend ....
Stamperrudiment aanwezig, hoewel soms

klein

Schutbladeren aan den voet met 2 groote

klieren. Kelk 2— 3-lobbig of -deelig.

Bloemen niet in kluwens ....

13. Baccaurea Loür.
. . . . 36.

37.

38.

14. Antidesma L.

4. Phyllanthus L.

39.

40.

27. Blumeodendron Kurz.
52. Cheilosa Bl

51. Balios2)ernmm Bl.

. . . . . . 41.

44. Manihot Adans

43. Élateriospermum Bl.

43

44.

10. Hemicyclia W. et A.

9. Cyclostemon Bl.

51. Baliospermum Bl.

45.

4. Phyllanthus L.

3. Fltieggea Wlld.

5. Glochidion Forst.

47.

48.

54.

18 . DajAmiphyllum Bl.

49.

50

52.

51 .
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Schutbladeren zonder klieren aan den
voet. Kelk 4 — 5-deelis:. Bloemen in klu-

wens, die soms tot aren vereenigd zijn. 11. Patranjiva Wall.
51. Kelk kort gelobd of getand .... 55. Sapium R. Br.

Kelk gedeeld .... 53. Excoecaria L.

52 Bladeren 3-tallig 15. Bischofia Bl.

Bladeren enkelvoudig ....
53. Meeldraden zeer kort. Stamperrudiment

groot. Bloeiwijzen los tros- of pluim-

vormig'. Twijgen sympodiaal vertakt

Meeldraden verlengd. Stamperrudiment
klein. Bloemen in dikwijls gebundelde,
uit kluwens samengestelde, dikwijls

korie, dichte aren

54. Meeldtaden 2. Windend
Meeldraden meer dan 2 ....

55. Meeldraden 4— 1 1

Meeldraden OO, talrijk ...
56. Stamperrudiment aanwezig ...

Stamperrudiment ontbrekend
57. Bladeren dicht sterharig, met schild-

vormigen, handnervigen voet. Helm-
draden niet verdikt, in den knop sterk

ingebogen .

Bladeren bijna kaal, aan den voet niet

schildvormig. Helmdraden verdikt, in

den knop rechtop

58. Helmdraden zeer kort en dik. Windend.
Helmdraden niet zeer kort en dik. Niet

windend . .

59. Helmhokjes alleen a^n den voet vastge-

hecht. Bladeren zonder vlek vormige
klieren ...

Plelmhokjes over nagenoeg de geheele

lengte vastgehecht Bladeren met 2

of meer vlekvormige klieren .

60. Stempels 2-spletig. Vrucht openspringend.

Bladeren verspreid

Stempels enkelvoudig. Vrucht open-

springend. Bladeren verspreid of over-

staand...
Stempels enkelvoudig. Vrucht niet open-

springend. Bladeren overstaand .

13. Baccaurea Lour.

12. Aporosa Bl
35 Trapia L.

55.

56.

60.

57.

58

23, Cladogynos Zipp.

22. Goelodepas Hassk.

36. Plukenetia L.

59,

32. Acalypha L.

28. Alchornea Sw.

29. Wetria Baill.

26. Malloius Loür,

25. Trewia L.

B. Naar (hoofdzakelijk) $ materiaal.

1. Hokjes van het vruchtbeginsel met 2

zaadknoppen . . ......
Hokjes van het vruchtbeginsel met één

zaadknop
2. Vruchtbeginsel 1-hokkig

Vruchtbeginsel 2— oo-hokkig ....
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3. Bloemen in bundels Stempel 1, zeer breed 10. Hemicyclia W. et A.

Bloemen in aren, trossen of pluimen.

Stempels 2— 3, smal 14. Aniidesma L.

4. Bladeren 3-tallig .... . . 15. Bischofia Bl.

Bladeren enkelvoudig

5. Bloemen met bloembladeren .... 6.

Bloemen zonder bloembladeren . 9.

6. Schijf niet met sterk verhoogden binnen-

rand, het vruchtbeginsel niet om-
gevend 7.

Binnenste schijfrand sterk verhoogd, het

vruchtbeginsel geheel of gedeeltelijk

omgevend. Heester- of boomachtig 8.

7, Kruidachtig. Bloemen alleenstaand of in

bundels. Bloembladeren soms ont-

brekend 1. Andrachne L.

Boomachtig. Bloemen in okselstandige

en zijdelingsche, aan den voet vertakte,

zeer korte monochasiën .... 2. Actephila Bl.

8. Vrucht openspringend. .... 16. Cleislanthus Hook.

Vrucht niet openspringend, steenvrucht-

achtig 17. Bridelia Wlld.
9. Hoogste bloemen der bloeiwijze scherm-

vormig bijeengezeten. Vruchtbeginsel

onvolkomen 2- bokkig. Kiem veel korter

dan het kiemwit 18. DaplinipJiyllum Bl.

Hoogste bloemen niet schermvormig
opeengedrongen. Vruchtbeginsel vol-

komen in hokjes verdeeld. Kiem weinig
korter dan het kiemwit .... 10.

10. Schijf aanwezig . 11.

Schijf ontbrekend .... . . . .... 13

11. Vruchtbeginsel 2 — 3-hokkig5 stempels

zeer breed 9. Cycdostenion Bl.

Vruchtbeginsel 2- of meerhokkig; stem-

pels niet zeer breed 12.

12. Vrucht zuiver wit. Stamperrudiment in

de ^ bloem aanwezig .... 3.' Flueggea Wlld.
Vrucht niet zuiver wit. Stamperrudiment
ontbrekend of zeer zelden onduidelijk 4. Fhyllanthus L.

13. Bloemen in zeer korre of verlengde aar-,

tros- of pluimvormige, soms gebundelde
bloeiwijzen

Bloemen in bundels, kluwens of zeer

gedrongen monochasiën
14. Vertakking sympodiaal Meeldraden zeer

kort 13. Baccaurea Lour.
Vertakking niet sympodiaal. Meeldraden

verlengd . 12. Aporosa Bl .

15. Vruchtbeginsel 2 — 3-hokkig. Vrucht door
mislukking 1-hokkig, 1-zadig; stempel
zeer breed, enkelvoudig .... 11. Putranjiva Wall.
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16

17,

18.

19.

20 .

21 .

22 .

23.

Vrucht meerhokkig; stempels niet zeer

breed ...
Stijlen 3, uiteenwijkend, aan den voet

niet zelden vergroeid, 2-spletig oC 2-

deelig, met korte, priemvormige, meer
ot minder teruggekromde armpjes

Stijlen anders ... ...
Kruidachtig (ook boomachtig?). Bladeren

klein, 1— 2 cm. lang. Vrucht eivormig,

gekroond door den napvormig uitge-

groeiden stijlvoet, waarin de stempels

geheel ingezonken zijn. kelkslippen

door aanhangsels dubbel ....
Heesterachtig. Bladeren grooter. Vrucht

bol- of neergedrukt bolvormig. Stem-
pels bij de vrucht niet in een napvormig
uitgegroeiden stijlvoet verborgen, (ƒ
kelk schijf- of komvormig, niet zelden

gelobd, de kelkslippen veel korter dan
de lobben .

Stijlen in den regel tot een kort buis-

vormig, aan den top door de dikwijls

uitgerande, opstaande stempels getand

geheel vergroeid, zeer zelden vrij, maar
dan evenwijdig aan elkaar opstaand.

Vruchtbeginsel 3 — 15* bokkig, (ƒ
diep 6-(soms 5-)deelig, met in 2 rijen

geplaatste slippen

Stempels 3 (bij de Javaansche soorten)

zittend, niet buisvormig vergroeid,

enkelvoudi i:, tandvormig, ingebogen.

(ƒ kelk urn-tolvormig, vleezig, aan
den vernauwden ingang met 6 in 2

rijen geplaatste, kleine kelkslippen .

Bloemen in cyathiën ....
Bloemen niet in cyathiën
Omwindsel gestraald, met 4—5 gelijke,

met 1— 5 groote klieren afwisselende

lobben ... ....
Omwindsel zygomorph, met ongelijke

slippen; klieren in een kapvormig
aanhangsel verborgen

Bloeiwijze zeer gedrongen, met (ƒ en $
bloemen, door 2 zeer groote, bladach-
tige, 3-spletige (bij de Javaansche soort)

omwindselbladeren omgeven. Windend
Bloeiwijze anders . . . . .

Bloembladeren aanwezig
Bloembladeren ontbrekend ....
Bloembladeren sterk kapvormig, binnen

met een overlangsche lijst

Bloembladeren niet zoo

16,

17

18

8. Ayyneia Vent.

7. Saaropiis Bl.

5, Glochidien Forst.

6. Breynia Forst.

. .'.... 20 .

21 .

57. Euphorhia L.

58. Pedüanthiis Neck.

37. DaUcliampia L.

22 .

23.

30.

45. Galearia Ti et M.
24.
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24. Bloeiwijze aan den voet met 2, verder

met cf bloemen. Bloembladeren rudi-

mentair of ontbrekend . . . 25.

5 bloemen niet aan den voet der bloei-

wijze. Bloembladeren duidelijk 26
25. Bladvoet (bij de Javaansche soorten) niet

schildvormig. Meeldraden in den knop
sterk ingebogen . . .... 19. Crotoii L.

Bladvoet kort schildvormig Meeldra-
den in den knop rechtopstaand . 20. Sumhavioijsis J.J.S.

26 Bloeiwijze zeer lang (c 1 m.). Bladeren

lancetvormig . . 47 Paracroton Miq.
Bloeiwijze veel korter 27.

27. Kelk onregelmatig openbarstend, met in

den knop klepsgewijs aaneensluitende

slippen ........ 40. Aleurite‘i Forst.
Kelkslippen in den knop dakpansgewijs
dekkend 28.

28. Bloemen tweehuizig ... .49. Osfodes Bl.

Bloeiwijzen met c/ en ^ bloemen 29.

29. Bladeren tenminste gedeeltelijk hand-
lobbig tot handdeelig, of, als dat niet

het geval is, aan den voet met eenige

lange tanden en met roode bloemen.

Bloeiwijzen pluim- of meestal tuilvor-

mig . . .... . . 41. Jatropha L'.

Bladeren ongelobd. Bloeiwijzen onvertakt

of pluimvormig 40. Trigonostemon Bl.

30. Schutbladeren aan den voet aan weers-

zijden met een groote klier

Schutbladeren soms klierdragend, maar
niet aan den voet met 2 klieren .

31.

34.

31. Bladeren veel langer dan breed 53. Excoecaria L.

Bladeren ongeveer even breed als lang . 32.

32. Vruchtbeginsel 2-hokkig; stempels 2 54. Homalanthus Juss.

Vruchtbeginsel 3-hokkig; stempels 3 . . 33.

33. (ƒ kelk gelobd of getand. 55. Sapium P. Br.

34.
(ƒ kelk gedeeld

Bloeiwijze aan den voet met verder

met (J' bloemen. ...
L,

35.

35.

Bloeiwijze 1- of 2 slachtig, maar de $
bloemen niet aan den voet der bloeiwijze

Vruchtbeginsel veelhokkig; stijl 1, lang.

42.

met grooten, schildvormigen, veel-

spletigen stempel. Schutbladeren der (j'

bloemen rondom tegen de spil aan-

gegroeid, onregelmatig openbarstend. 56. Hura L.

Vruchtbeginsel 3— 4-hokkig. (ƒ schut-

blaadjes alleen aan den voet vastgehecht . . ... 36.

36. Kleine, opstaande, kruidachtige planten.

Stempel in verscheiden lange, draad-

vormige slippen verdeeld .... 32. Acalypha L.
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Heesterachtig, soms windend. Stempels

soms wel verdeeld, doch niet met
meerdere lange, draadvormige slippen 37.

37. Stempels sterk waaiervormig verbreed,

2-spletig . . 22. Coelodepas Hassk.
Stempels niet zeer breed waaiervormig 38

38. Stijlen of stempels al of niet vergroeid,

niet gevorkt. Windend. 39.

Stijlen of stempels één- of meermalen
gevorkt ... 40.

39. Stempels 3, dik, vinlobbig . . . .33 Cnesmone Bl.

Stempels 3, aan den voet vergroeid, en-

kelvoudig, priemvormig .... 35. Tragia L.

Stijlen en stempels 4, tot een vierkant

geheel vergroeid 36. Plulienetia L.

40. Kaal. Bladeren handspletig . . . 38. Ricinus L.

Gewoonlijk behaard of beschubd. Bladeren

niet handspletig 41.

41. Bloeiwijze dicht ineengedrongen. Kelk-

bladeren bladachtig, gesteeld. Bloem-

bladeren ontbrekend 23. Cladogynos Zipp.

Bloeiwijzen niet sterk ineengedrongen.

Kelksegmenten niet bladachtig. Bloem-
bladeren rudimentair 19. Croton L.

42. Bloemen in bundels of kluwens tegen-

over de bladeren ...... 50. Gelonium Rxb.
Bloeiwijzen anders 43

43. Stempels in talrijke draadvormige slippen

verdeeld . . 32, Acalxfpha L.

Stempels enkelvoudig of verdeeld,

maar niet met talrijke draadvormige
slippen . 44.

44. Stijl zeer lang, met groeten, schildvor-

migen, veelspletigen stempel Vrucht
groot, veelhokkig . . ... 56. Hura L.

Stijlen anders. Vrucht niet veelhokkig 45.

45. Stijlen tot een dik knotsvormig geheel

vergroeid, aan den top met 3 korte,

dikke, 2-lobbige stempels. Windend 34. Clavistylus J. J. S.

Stijlen anders. Niet windend 46

.

46. Bladeren 3-tallig ...... 42. Hevea Aübl.
Bladeren enkelvoudig 47.

47. Staminodiën talrijk, klein, in holten van
de schijf gezeten ...... 43. Elateriosjyerrnum Bl.

Staminodiën ontbrekend . 48.

48. Stempels sterk verbreed en op verschil-

lende wijze in slipjes verdeeld . . 49.

Stempels niet sterk verbreed. . . 50.

49. Bladeren vinnervig. Kelk 6— 8-spletig . 22. Coelodepas Hassk.

Bladeren handnervig, handlobbig tot

handdeelig, soms enkele lancetvormig 44, Manihot Adans.
50. Schijf aanwezig 51^
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51.

Schijf ontbrekend
Bladeren in kransen van 2— 7, zelden

enkele verspreid . ... 27. Blumeodendron Kurz.
Bladeren alle verspreid ....

52. Stempels 2-lobbig of 2-spletig

Stempels dikwijls in slipjes verdeeld.
» 53.

53.

doch n-et 2-lobbig of 2-spletig

Eénhuizig. Steunbladeren kliervorraig.

Kelkslippen grof klierdragend gezaagd
Zaden met kiempropje ....

Tweehuizig. Steunbladeren afvallend.

Kelkslippen niet klierdragend gezaagd.

51. Baliospermum Bl.

54.

Zaden zonder kiempropje ....
Bladeren even lang als breed. Bloeiwijze

pluimvormig met weinig lange takken.

52. Cheilosa Bl.

Vruchtbeginsel 2(-3)-hokkig .

Bloeiwijze aar- of trosvormig. Vrucht-

beginsel 3— 4 hokkig (bij de Javaan-

26. Mallotus Lour.

sche soorten) 55,

55. Eénhuizig. Bladeren verschillend ge-

vormd en gekleurd. Kelk 5-deelig.

Schijf gaaf

Tvveehuizig. Bladeren groen. Kelk 3— 5-,

in den regel 3-deelig. Schijfklieren vrij

of tot een napvormig, meer of minder
gelobd geheel vergroeid ....

56. Stijlen lang, 2-spletig of 2-deelig .

Stijlen niet 2-spletig of 2-deelig

57. $ bloeiwijze lang, veelbloemig .

5 bloeiwijze 1— 2-bloemig ....
58. Bladeren alle overstaand ...

Bladeren alle verspreid of gedeeltelijk

overstaand

59. Vrucht niet openspringend .... 25. Trewia L.

Vrucht openspringend 26. Mallotus Lour.
60. Vruchtbeginsel en vrucht en dikwijls

ook andere deelen der plant meer of

minder dicht met kleine, korrelige,

meestal gele, soms roode of witachtige

kliertjes bezet 61.

Vruchtbeginsel en vrucht dikwijls met
aanhangsels, doch niet met kleine,

korrelige kliertjes . . 62.

61. $ kelk 3— 5-deelig (zelden -spletig), of

de slippen lang buisvormig samen-
hangend, vruchtbej’iinsel en stijl inslui-

tend en scheedevormig opensplijtend.

Helmknoppen 2-hokkig (Zie ook Maca-
ranga siihfalcata Muell. Arg ) . . 26. Mallotus Lour.

5 kelk urn- of napvormig, zeer kort

getand of gelobd, onder de vrucht open-

scheurend. Helmknoppen 3— 4-hokkig. 31. Macaranga Thoü.

48. Codiaeum Rumph.

21. Claoxylon Juss.

29. Wetria Baill.

30. Cleidion Bl.

57.

58.

59.
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Vrucht met weeke, soms klierdragende

stekels bezet. . 63.

Vrucht zonder weeke stekels 65.

63. Vrucht niet openspringend, met gesteelde

klieren bezet. Meeldraden met schubjes

vermengd 24. Podadenia Tnw.
Vrucht opfnspringend

;
stekels zonder

klieren (korrelige kliertjes niet gere-

kend). Meeldraden niet met schubjes

vermengd 64.

64. Bladeren alle verspreid, met versmalden,
niet schildvormigen voet. Bloeiwijze

onvertakt, zeer weinigbloemig. Stekels

van vruchtbeginsel en vrucht in een

stijven borstel uitloopend. Meeldraden
sterk vertakt 39. Homonoia Lour.

Bladeren alle of gedeeltelijk overstaand

of, indien dat niet zoo is, met breeden
of met schildvormigen voet, of bloeiwijze

veelbloemig of pluimvormig vertakt.

Meeldraden cnvertakt 26. MallotuR Lour.

65. 5 kelk met 1— 4 klieren. Bladeren met
verscheiden vlekvormige klieren . . 28. Alchornea Sw,

$ kelk zonder klieren. Bladeren aan den
voet met 2 klieren ... 66.

66. Bladeren handnervig, onder niet met
schild vormige schubjes. Meeldraden
niet vertakt ... . . 26. Mallofus Lour.

Bladeren vinnervig, onder met schild-

vormige schubjes. Meeldraden sterk

vertakt 39. Ho^nonoia Lour.

1. ANDRACHNE L.

Alleen kruidachtige planten.

2. ACTEPHILA Bl.

Eén* of tweehuizig. bloemen kort gesteeld. Kelkbladeren

5— 6, ongeveer gelijk, in den knop dakpansgewijs dekkend. Bloem-

bladeren 5— 6, smaller dan de kelkbladeren, soms ontbrekend.

Meeldraden 5— 6, vrij of iets samenhangend, in het midden der

schijf ingeplant; helmhokjes evenwijdig. Stamperrudiment drielobbig.

Schijf groot, meer of minder duidelijk 5-lobbig. $ bloemen lang

gesteeld. Kelk en kroon als bij de (ƒ, blijvend. Vruchtbeginsel

zittend op de schijf, driehokkig, elk bokje met 2 zaadknoppen. Stijlen

3, vrij of aan den voet vergroeid, kort, aan den top ongedeeld of meer

of minder tweespletig, blijvend. Doosvrucht hokverbrekend met 3
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kleppen openspringend of in tweekleppige kluisjes uiteenvallend.

Zaden 1 of 2 in elk hokje, groot, driekantig. Kiem wit weinig of

ontbrekend. Zaadlobben vleezig. ineengevouwen of geplooid.

Boomen of boomlieesters met verspreide, gesteelde, gaafrandige

bladeren. Steunbladeren aanwezig. Bloeiwijzen zeer kort, okselstandig

of zijdelingsch aan stam en takken, één- of tweeslachtig.

Aantal soorten ongeveer 10 (?), waarvan er waarschijnlijk slechts één
yf. javanica Miq., op Java voorkomt (zie ook de aanmerking bjj de
soort).

Actephila Bl. Monoica vel dioica. Flores (ƒ hreviter imlicellati. Sepala

5—6', suhaequalia^ in praefloratione imhricata. Peiala 5— 6', sepalis migustiora^

interduni O. Stamina 5—6, in medio disci circa pistilli rudimentum trifiduin

inserta, lihera vel pauliim connata; antherarum tJiecae adnatae, parallelae.

Discus niagnus, p>lus minusve distincte 5-lobus. Flores $ longe pedicellati.

Calyx et petala ut in (ƒ ,
persistentia. Ovarium in disco sessile, trilociilare,

loculis hiovulatis Styli 3, liheri vel hasi connati, hreves, integri vel apice

plus minusve hifidi, persistentes. Cagjsula loculicide trivalvis vel in cocca

hivalvia discedens. Seinina in loculis 1—2, majuscula, angulata, testa tenui.

Alhumen parcum vel 0. Coiyledones carnosae, plicatacvel c(,ntortuplicatae.

Arhores vel arhusculae foliis alternis, petiolatis, integerrimis, stipmlatis.

In^iorescentiae hrevissimae, axillares vel laterales ad iruncum et ramos,

1- vel 2-sexuales.

Actephila javanica Miq. (prob. hand Kürz) El. Ind. Bat. i, 2,

356
;
Müell. Arg. in DG. Prodr. xv, 2, 222

;
Hook. f. Fl, Br.

Ind. V, 283. — Bl. Bijdr. 581 (sine nom. spec.) — A. major Muell.

Arg. in Linnaea xxxii, 77; in DG. Prodr. xv, 2, 221.

—

? A.

hantamensis Miq. Fl. Ind. Bat. i, 2, 356. — Savia Actephila Hassk.

Gat. Hort. Bog. 243.

Eénhuizig. Twijgen aan den top afgeplat of driekantig, kort

uitstaand behaard, met wratachtige lenticellen, groen. Bladeren

verspreid, gesteeld, groot, langwerpig, dikwijls meer of minder ei vormig^

elliptisch of omgekeerd eivormig, stomp toegespitst, met stompen

of spitsen voet, gaafrandig, met meer of minder teruggebogen

rand, met onder en boven uitspringende middelnerf, aan weerszijden

daarvan met c. 9— 13 uitstaande, opstijgende, aan de toppen ingebogen

en vrij ver van den rand anastomoseerende, vrij onregelmatig
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geplaatste zijnerven, wijd netaderig, de fijnere aderen levend niet te

zien, buigzaam leerachtig, aan weerszijden glimmend groen, onder

lichter en zeer kort en fijn uitstaand behaard, c. 17— 30 cm. lang,

6.5— 12.5 cm. breed; steel aan den voet en den top eeltachtig

verdikt, boven gegroefd, kort behaard, c. 2— 7 cm. lang. Steunbladeren

2, lang blijvend, klein, driehoekig, spits, buiten kort behaard, spoedig

verdrogend, c. 0.25 cm. lang. Bloeiwijzen (monochasiën) 1 of meer in

de bladoksels en zijdelingsch aan de takken en den stam, zittend, kort,

gedrongen, trosvormig, aan den voet, zelden hooger vertakt, met tot

c. 8 takken, gebogen, lang doorbloeiend, veelbloemig, tweeslachtig,

aanvankelijk eenige later alleen (ƒ bloemen voortbrengend, de zwak-

kere alleen cT? lof c. 2 cm. lang. Schutbladeren éénzijdig 4-rijig, dak-

pansgewijs, klein, driehoekig, spits, concaaf, gekield, spoedig verdrogend

en bruingrauw wordend, c. 0.1 cm. lang. cT bloemen gesteeld, klein .

steeltje kaal, lichtgroen, 0.15—0.2 cm. lang. Kelkbladeren 5, meer

of minder klokvormig samenneigend, in den knop dakpan sgev^^ijs

dekkend, langwerpig, wat ongelijk, de binnenste wat langer en smaller

dan de buitenste, stomp, vooral de binnenste met zeer kort gewimperden

top, concaaf, kruidachtig, bleek groen, c. 0.2— 0.25 cm. lang, 0.15— 0.1

cm. breed. Bloembladeren 5, opstaand, spatelvormig, met ongeveer

lijnvormigen, c. 0.05 cm. breeden nagel, \rij plotseling verbreed

in de korte, afgeknotte of licht afgeronde, aan den top wat terug-

gebogen en uitgevreten, 0.125 cm. breede plaat, bleek groenachtig,

0.2 cm. lang. Meeldraden 5, aan de binnetzijde der schijf ingeplant

opstaand, evenwijdig, met wat uitgebogen top, bleek groen, 0.17 cm^

lang; helmknoppen klein, breed; stuifmeel geel. Stamperrudiment

rolrond, diep drielobbig, ijl behaard, bleek groenachtig, aan den top

wit, c. 0 1 cm. laig. Schijf groot, vleezig, plat, iets hoekig, bleek

geel, c. 0.175 cm. breed. ? bloemen aan den voet der bloeiwijzen,

dus alleen in de oksels der hoogste bladeren, grooter dan de (ƒ ,
lang

gesteeld. Steeltje lang, dun, naar den top sterk verdikt en 5-kantig,

kaal, groen, bleek gestippeld, aan den top tot 0.25 cm. dik. Kelk-

bladeren blijvend, in den knop dakpansgewijs dekkend, langwerpig

of langwerpig driehoekig, concaaf, mjt ingebogen top, de naar binnen

gekeerde randen fijn gewimperd, binnen zeer kort en ijl behaard,

en aan den voet met een dwarsrij van korte, smalle, ongelijke.
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aaogedrukte, doorschijnende aanhangseltjes voorzien, lichtgroen, vrij

vleezig, dun, witachtig berand, c. 0.35—0.45 cm. lang, 0.2—0.225

cin. breed. Bloembladeren blijvend, zeer klein, spatel-ruitvormig, vrij

stomp of vrij spits, het bovenste kortere gedeelte uitgevreten, wit-

achtig, c. 0.15 cm. lang, bijna 0.1 cm. breed. Stamper c. 0.275 cm.

lang; vruchtbeginsel afgeplat driehoekig bolvormig, lichtgroen, c. 0.15

cm. hoog, 0.2 cm. breed; stijlen 3, aan den voet verbonden, zeer

kort en dik, bleek geelachtig, aan den top meer of minder diep

tweelobbig; stempels knopvormig, glimmend lichtgroen, zeer kleverig.

Schijf groot, vleezig, wat concaaf, ondiep 5-lobbig, de lobben uitge-

rand, geelwit, 0.35 cm. breed. Vrucht neergedrukt afgerond driehoekig,

door 3 overlangsche groeven meer of minder drielobbig, donkergroen,

c. 1.5 cm. hoog, 2.3 cm. breed, door de verdroogde stijlen gekroond,

aan den voet door den blij venden kelk en kroon omgeven, driehokkig,

met vrij dik leerachtigen, reeds voordat de binnenwand in 3 hoorn-

achtige, 2 kleppige kluisjes openspringt, in 6 kleppen uiteen-

vallenden, van den binnenwand loslatenden buitenwand; elk hokje

1— 2-zadig. Vruchtsteeltje 3— 6 cm, lang, aan den voet gezwollen,

naar den top verdikt. Zaden groot, drie- of wat vierkantig, c. 1.1— 1.25

cm. lang; zaadhuid papierachtig, olijfgroen, overlangs donkerder

gestreept en gevlekf, binnen witachtig, bruin gemarmerd.

Boomheester of kleine boom, kruinhoogte tot 10 m. bij een

stamdoorsnee van 18 cm. Stam recht, zonder wortelhjsten, met

knoesten. Kroon ijl.

Aanm. Beschrijving hoofelzakelijk naar verscheiden levende planten in Hort.
Bog. en verder naar eenige exemplaren in Plerb. Kds.
Vergeleken met een denkelijk authentiek specimen en met Zoll. no. 659!

Door IlooKER worden A. javanica Miq. en A. excelsa Muell. Arg. van Britsch-
Indië als dezelfde soort beschouwd, en daarin wordt hij gevolgd door den Index
Kewensis. De beschrijving van Kurz van de plant van Burmah (onder den naain
A. javanica) in For. Fl. ii, 340 wijkt echter in eenige opzichten van de Javaan-
sche plant af. Die verschillen (o. a. volkomen kaalheid en oranje bloemen)
beteekenen op zichzelf wel niet heel veel, maar het schijnt mij toch voorzich-
tiger de soorten gescheiden te houden, totdat voldoende materiaal vergeleken
zal kunnen worden. Blijken beide dezelfde soort te zijn, dat moet deze A. excelsa
Muell. Arg. heeten.

A. hantamensis Miq. werd door Mueller Arg. met A.yammm Miq. vereenigd,
hoewel de beschrijving in sommige opzichten daarvan afwijkt. Exemplaren, die
met Miquel’s beschrijving overeenkomen, zag ik niet. Voorloopig moet deze
zaak dus rusten blijven.

De stijlen zijn aan den top meer of minder diep verdeeld, doch verschillen
hierin komen bij dezelfde plant voor.
De vorm der bloeiwijze doet zeer denken aan die van Alsodeia hengalensis

Wall.
Forbes’ No. 466 behoort tot deze soort.
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Geogr. verspreiding. Buiten Java: Niet zeker. In Herb. Bog.

bevindt zich een piant, die mogelijk tot deze soort behoort en afkomstig
is van Madoera. 0^; Java: In de res. Banten, afd. Pandeglang op G. Poe-

lasari op 1000 m. zeehoogte; in de res. Banjoemas, afd. Poerwokerto,
distr. Üjatilawang op 600 m,, afd. Tjilatjap op Noesa Kambangan; in

do res, Besoeki, afd. Djember bij Tjoeramanis. — Standplaats: In he-

terogeen oerwoud op leem. — Bladafval: Altijd groen. — Bloei- en
vrucht tijd: Bloemen verzameld in December bij Djatilawang, en in

April en Mei van gekweekte exemplaren in Hort. Bog. Vruchten verza-

meld in Januari, April, Juni en December op Noesa Kambangan, in

November op G. Poelasari, en onrjjpe in Mei in Hort. Bog. Blijkbaar dus

het geheele jaar bloeiend. — G e b r u i k

:

Geen. — Kuituur: Niet aan
te bevelen. — Inlandsche namen: Onbekend.

Actephila javanica Miq. Arhuscula monoica. llamuU apicem versus

compressi vel triquetrij puberiiU^ lenticelUs verruciformihiis^ virides. Folia

ulterna, petiolata, magna, ohlonga^ ohtiise acuminata^ hasi obtusa vel acuia.,

integerrima, margine plus minusve revoluta^ nervo mtermedio supra et subtus

prominente^ utrinque nervos c. 9—13 patentes, adscendentes, ap>ice incurvos

et intra marginem anastomosantes, suhparallelos emittente^ laxe reticulato-

venosa, venis ininorihus in vivo obsoletis, utrinque nitida^ viridia^ subtus

pallidiora et puberula, c. 17—30 cm. longa, 6.5—12.5 cm. lata\ petiolus

ad basin et apicem calloso-incrassatus, supra sulcatus^ puberulus^ c 2—7

cm. longus. Slipulae 2, subpersistentes^ parvae^ triangulae^ acutae^ extus

puberulae, niox exarescentes, c. 0.25 cm longae. hiflorescentiae 1 vel paucae,

axillares et laterales, rameae et caulinae^ sessiles, brevissimae, compactae^

basi raro superne ramosae.^ ramis c. 3—8^ curvatae^ diu florentes^ multi-

florae, androggnae, iniiio paucos flores J, deinde (ƒ tantum gignentes^ debiles

omnino (^, usque ad 2 cm. longae. Bracteae secunde quadrifariae, imbricatae,

minutae, triatiguiares, acutae, concavae, carinataCj mox exarescentes, c. 0.1

cm. longae. Flores parvi, p)edicellati, pedicello glabrOj dilute viridi,

0.15— 0.2 cm. longo. Sepala 5, subcampamdato^conniventiaj in praefloratione

imbricata, oblonga, paulo inaequalia., interiora sublongiora et angustiora^

obtusa., praesertim interiora apice ciliolata, concava, membranacea, pallide

viridia, c. 0.2—0.25 cm. longa, 0.15—0.1 cm. lata. Petala 5, erecta,

spathulata, ungue sublineari, c. 0.05 cm. lato, in lanünam brevem, truncatam

vel leviter rotundatam, aqnce subrecurvam erosulam, c. 0.125 cm. latam

subabrupte dilatato, pallide virescentia, 0.2 cm. longa. Stamina 5, disci

centro inserta, erecta, qmrallela, apice leviter recurva, pallide viridia, 0.17

cm. longa; antherae pta^'vae, latae ;
pollen flavum. PistilU rudimentum

cylindricum, p>rofunde trilobum, laxe pilosum, pallide virescens, apice album,

c. 0.1 cm. longum. Discus magnus, carnosus, planus, subangulatus, pallide

Mcdeti. Dep. v. Landbouw No. 10. 4
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flavescems, c. 0.175 cm. diam. Flores $ ad inporescentiarum hasin^ ergo in

foliorum siiperiorum axillis tantiini^ porihus majores^ longe f^edicellati.

Fedicellus tennis^ apicem versus valde incrassatus et quiiKiuangulahis^

glaher.) viridis^ pallide punctaius, apice ad 0.25 cm. crassiis. Sepala persis-

tentia^ in pmaeporatione imbricata^ ohlonga vel ohlongo-triangularia.^ concava,

apice incurva., marginihus interiorïbus ciliolatis^ intus paree puherula et

ad hasin serie transversa appendicium hrevium angustarum inaequalium

adpressarnm pellucldarum instructa^ dilute viridia^ carnosuïa, tenuiter

alhescenti-marginata, c. 0.35—0 45 cm. longa^ 0 2—0.225 cm. lata. Fetala

p)ersisten tia
^
minutissima, spathulato-rhomhoidea, ohtusiuscula vel acutiuscula^

parte superiore hreviore crosa^ alhescentiaj c. 0.15 cm. longa., fere 0.1 cm.

lata. Fistillum c. 0.275 cm. tongum; ovarium eleptresse triloho-glohosum,

elilute viride, c. 0.15 cm. altum^ 0.2 cm. diam.; styli 3, hasi connatl^

hrevissimi., crassi, apnee vix vel p)lus minusve alte hipdi, q^allide Pavescentes;

stigmata capntel'ata nitida^ dilute viridia, valde viscida. Discus magnuSj

ca?'nosus, leviter concavus^ leviter quinquelohus, lohis emarginatis., pallide

Pavescens, 0.35 cm. diam. Fructus deqjressus., rotundato-triangularis., atro-

viridis, c. 1.5 cm. altiis, 2.3 cm. diam., stylis siccis coronatus, hasi calyce

corollacque suffultus, trilocularis ; cocca 3, hivalvia, cornea, 1— 2- sperma

.

Fedicellus fructifer 3—6 cm. longlis, hasi tumidiis, apiicem versus incras-

satus. Semina magna, extus carinata, tri- vel suhquadrangularia, c. 1.25

cm. longa; testa piapyracea, olivacea, longitudinaliter ohscuriiis striata

marmorataque, intus alhescens hrunneo-marmorata.

S. FLUEGGEA Wlld.

Bloemen tweehuizig. Kelk der g bloemen diep 5-deelig, in den

knop dakpansgewijs dekkend. Bloembladeren ontbrekend. Meeldraden

5 of soms minder, vrij
;
helmknoppen opgericlit, extrors, met evenwij-

dige, overlangs openspringende hokjes. Stamperrudiment (2-)3 deelig.

Schijfklieren vrij, met de meeldraden afwisselend. Kelk der $
bloemen als bij de 5* Bloembladeren ontbrekend. Vruchtbeginsel

(l-)3-hokkig, met 2 zaadknoppen in elk hokje; stijlen 3, aan den

voet iets samenhangend, uiteenwijkend, 2-deelig, met gave of 2-lobbige

of -spletige takken. Schijf ringvormig, getand. Vrucht vleezig of

droog, in het laatste geval in tweekleppige kluisjes openspringend.

Zaden driekantig, met convexen rug, aan de buikzijde scherphoekig

;

zaadhuid met sappige buiten- en harde, aan de buikzijde verdubbelde

binnenlaag; kiemwit aanwezig; kiem gebogen; zaadlobben breed.
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Gedoomde of ongedoornde heesters. Bladeren aan de hoofdtakken

verspreid, aan de twijgen afwisselend, klein, gaafrandig. Bloemen

klein, in okselstandige bundels.

Aantal soorten c. 6, in de tropen der oude wereld.

Op Java komt slechts één soort voor n.1.:

F. virosa Baill.

Do nog voor Java vermelde F. javanica Bl. (Bij'lr. 580; Miq. F1.

Ind. Bat. i, 2, 356; Muell. Arg. in DG. Prodr. xv, 2, 453) en F . serrata Miq.

(I c.
;

Müell. Arg. 1 c, 452) zijn beide onvoldoend bekende planten, die

niet tot dit geslacht en denkelijk ook niet tot deze familie beboeren.

Flueggea Wlld. Flores dioici. Calyx florum cf profunde 5-partitus^

in praefloratione imhricativus. Petala 0. Stamina 5 vel intet'diim pauciora,

Hhera; antlierae erectae^ extrorsae^ thecis parallelü, longitudinaliter deliis-

cenühus. PistilU rudimentnm (2-) 3-])ariitum. Glandulae disci liberae^ cum

staminihiis alternantes. Calyx florum ? maris. Petala 0 Ovarium (1-)

3-loculare, loculis hiovulatis; styli 3, hasi hreviter connati^ divaricati^

hipartiti^ cruris inteyris, hilohis vel hifidis. Discus annularis, dentatus.

Fructus haccatus vel siccus et in cocca hivalvia dehiscens. Semina trigona,

dorso convexa, inius aciitangula, alhuminosa^ testae strato exteriore succoso,

strato interiore duro^ ventre daplicMo; embryo curvatusj cotyledones latae.

Frutices spinescentes vel inermes. Folia in ramis primariis alterna^ in

ramiilis alfernatim hifaria^ parva^ inlegerrima^ stipulafa. [nflorescentiae

fasciculares^ axillares, florilms parvis.

Flueggea virosa Baile. Et. Euph. 593, t. xxvi, f. 39— 43; Rob.

in Phil. Journ. sc, C. Bot. iv, 74. — F. ohovata Bucii. (Ham.) in

Wall. Cat. 7928. — F. microcarpa Bl. Bijdr. 580; Miq, El. Ind.

Bat. I, 2, 356; IIook f. El. Br. Ind. v, 328; Gamble Darj.

list 70; Man. Ind. Timb. new ed. 603; Talb. Bomb. list 178;

Brand. Ind. Trees, 569; Cooke El. Pres. Bomb. ii, 581. — P\ me-

lanthesoides E. Müell. in Transact. Bot. Soc. Edinb. vii, 490. — F.

Leucopgrus Dalz. et Gibs. Bomb. El. 236. — F. senensis Klotsch in

Pet. Reise Mozamb. 106. — F. abgssinica Baill. Et. Euph. 593. —
F. ovalis Baill. l.c. — F. sinensis Baill. l.c. 592. — F. leiicophglla

Wall. Cat. 7916
;
Baill. l.c. — F. angulata Baill. Ree. Obs. i, 80. —

F, ellipiica Bucii. (Ham.) in Wall. Cat. 7928. — F. arborescens Boj.

Hort Maur. 278. — Xylophylla obovata Wlld. Enum. Hort. Berol.

229. — Bessera inermis Spreng. Pugill. ii, 90. — Drypetes bengalensis
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Spreng. Syat. iii, 902. — Cicca pentandra Blanco Fl. Filipp. 486. —
C. ohovata Kurz, For. Fl. ii, 354. — Lepto7iema melanthesoides

F. Muell. in IIook. Journ. Bot. ix, (1857), 17. — Bradleia dioica

Yaiil ex Baill. Ree. Obs. i, 80.— PhylU^ithus angulatus'^ciiwu. Qi

Tiionn. Beskr. pl. guin. 415. — Ph.dioiciis SciiUM. et Tiionn. l.c. 416. —
Ph. ohiusus Schrank in Fl. rat. Syllog, ii, 65. — Ph. pohjgamus

IIociiST. ex A. Ricii. Tent. Fl. Abyss. ii, 90. — Ph, lucidus Hort. ex

Steud. Nomencl. ed. 2, 327. — Ph. virosus Roxb. in Wlld. Sp. Pl. iv,

578; Fl. Ind. iii, 659. — Ph. leucophyllus Stracij. et Wint. ex Baill.

Et. Euph. 593. — Ph. 7'otundatus Herb. Wigiit. — Ph. i^etusus Wall
Cat. n. 7916. — Ph. griseus Wall. Cat. n. 7918 (p.p.), n. 7928 A, B, C,

(p.p.).
— Securinega ohovata Muell. Arg. in DC. Prodr. xv, 2, 449;

Brand. For. Fl. 455; Gamble, Man. Ind. Tirnb. 354; Bedd. For.

Man. 197; Btii. FL Austr. vi, 115. — S. ahyssinica A. Ricii. Tent.

Fl. Abyss. II, 256. — S. Leucopyrus Brand. For. Fl. 450, t. 54

(p.p.). — Acidoton virosus O. K. Rev. Gen. Pl. ii, 592. — A. ohovatus

O. K. l.c.

Hoöfdtakken aanvankelijk diep gegleufd. Twijgen dun, gegleufd,

geribd, kaal, de laatste vertakkingen 4-kantig, 2-ribbig. Bladeren

aan de hoofdtakken en waterloten verspreid, aan de zijtakken af-

wisselend, vrij klein, gesteeld, gewoonlijk omgekeerd ei vormig of

langwerpig omgekeerd eivormig, soms meer of minder elliptisch,

met stompen, zelden meer of minder spitsen top en spitsen of stompen

voet, gaafrandig, kaal, aan weerszijden van de onder uitspringende

middelnerf met c. 6— 9 schuin uitstaande of vrij wijd uitstaande,

licht gebogen, bij den rand anastomoseerende, zeer dunne zijnerven,

netaderig, de nerven en aderen doorschijnend, dun, boven groen,

onder zeer dof blauwgroen, c. 2.5— 6 cm. lang, 1.25— 3.3 cm. breed
;

steel dun, met erop afloopende bladranden, kaal, c. 0.25— 0.6 cm.

lang. Steunbladeren vrij lang blijvend, maar spoedig verdrogend,

driehoekig, spits, c. 0.2—0.25 cm. lang. Bloemen ge woonlijk tweehuizig,

soms met eenige van het andere geslacht gemengd, in veelbloemige,

okselstandige bundels, zeer klein, gesteeld. Schutblaadjes klein, drie-

hoekig, spoedig bruin verdrogend, c. 0.07— 0.1 cm. lang. Steeltje

der (ƒ bloemen dun, kaal, bleekgroen, c. 0.5— 0.7 cm. lang. Kelk-

segmenten 5, ongelijk, onregelmatig ovaal of wat ei vormig of om-
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gekeerd eivormig, stomp, soms meer of minder gelobd, wat uitgevreten,

concaaf, liclitgroen, met witachtigen rand, c. 0.07—0.125 cm. lang,

0.06— 0.14 cm. breed. Meeldraden 5, vrij, uitstekend, opstaand,

c. 0.175—0.27 cm. lang; helmdraad diaadvormig; helmknop opge-

richt, aan den voet en den top uitgerand, overlangs openspringend,

extrors, met langwerpige, aan den voet wat uiteen wij kende hokjes.

Stamperrudiment korter dan of aanvankelijk even lang als de meel-

draden, diep 3-deelig, met dunne, evenwijdige, aan den top terug-

gekromde, sterk verbreede en meer of minder 2-spletige takken met

uiteenwijkende slippen, kaal, bleek groenachtig, c. 0.1— 0.125 cm.

lang. Schijfklieren 5, vrij groot, vleezig, kantig, geel. Steeltje der $
bloemen lichtgroen, c. 0.07—0.25 cm. lang. Kelksegmenten 5, ongelijk,

de buitenste (2) eivormig, de binnenste (3) breeder en rond eivormig,

stomp, concaaf, uitgevreten, de buitenste aan den top met bruine franje,

de binnenste meer of minder onregelmatig gelobd of getand, kaal,

lichtgroen met bleeken rand, blijvend, c. 0 07— 0.1 cm. lang en breed.

Yruchtbeginsel afgerond driekantig ei vormig, aan den top samen-

getrokken, lichtgroen, c. 0.075 — 0.1 cm. lang
;
stijlen 3, aan den voet

zeer kort vergroeid, de vrije deelen uitgespreid of teruggeslagen,

breed, plat, eens of tweemaal 2-deelig, met priemvormige, uiteen-

wijkende slippen, bleekgroen, c. 0.06 cm. lang. Schijf breed ringvormig,

klein gekarteld, dun, kaal, bleekgroen, c. 0.075— 0.1 cm. in doorsnee.

Yruchtsteeltje draadvormig, c. 0.25— 0.35 cm. lang. Yrucht niet open-

springend, klein, neergedrukt bolvormig, wit, c. 0.35— 0.55 cm. hoog,

0.5— 0.8 cm. in doorsnee, met vleezigen middel- en klokhuisachtigen

binnenwand. Zaden 3-kantig, buiten convex, geelbruin, c. 0.175—0.25

cm. lang; zaadhuid met sappige buiten- en harde binnenlaag; kiemwit

vleezig
;
kiem licht gekromd; zaadlobben ovaal of wat eivormig, stomp,

met iets uitgeranden voet, c. O.l—0.125 cm. lang; worteltje rolrond,

c. 0.075 cm. lang.

Groote heester met weinige roedevormige takken en wijd af-

staande zijtakjes; hoogte c. 3— 10 m. bij een stamdoorsnee van

c. 4— 16 cm.

Aanm. Beschrijving voornamelijk naar te Buitenzorg wildgroeiende en ge-
kweekte planten en naar Herb. Kds.; vergeleken met een denkelijk authentiek
exemplaar in Herb, Bog.
Deze soort behoort waarschijnlijk Flueggea vh'osa BAiLL.te heeten. Mueller
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Arg. noeiiit rhijllanthas virosus Roxh. onder de synoniemen van Heeurineua
Leamjtijru^, hoewel deze soort gedoonid moet zijn en ItoxnuRGJi uitdrukkelijk
verklaart, dat Ph. virosus ongewapend is. Deze naam, die van 1805 dateert, is

dus ouder dan Xyloplnjlla obovata Wli>d., welke in 1800 o])gesteld werd.
liet eenige verschil, dat in Roxrurgh’s beschrijving op te. merken valt, is,

dat hij spreekt van 5 klieren in de $ bloem, liij zal hier denkelijk wel de
lobben der schijt' bedoelen, daar bij het geheele geslacht, ook als men (SVcw/ncf/rt
erbij rekent, geen vrije schijfklieren vooi’komen.
Kuntze behoudt beide soorten als Acidokm virosus O. K. en A. obovatus O. K.
Door llooKER t. wordt tot deze soort ook gerekend CJiorisimdra lünnata W ight

(I c. t. 1904), die door Muell. Arg. als PhijUantlms Wi(jhümms Muell. Arg.
<in Liunaea xxxii, 0; in DC. Prodr. xv, 2, 334) vermeld wordt.

G e o g r. V e r s p r e i d i n g. Buiten Java : Tropisch Afrika, A zië en

Australië. Oju Java: Verzameld in de res. Banten, afd. Menes bij Tjemara
op 10—200 m. zeehoogte

;
in de res. Batavia bij de hoofdplaats, afd.

Buitenzorg bij üepok, Buitenzorg en Tjampea op 150—200 m.; in

de res. Preanger, afd. Soe’’?aboemi bij Palaboeanratoe, afd. Limbangan
bij Pangentjougan, in de res. Banjoemas, afd. Tjilatjap op Noesa
Kambangan, in de res, Kedoe, afd. Wonosobo bij Sepoeran, afd.

Magelang op G. Andong; in de res. Pekalougan, afd. Batang bij Soebah
op 50 m.

;
in de res Semarang, afd. Salatiga bij Wirogomo en op G.

Telomojo op 1200 m., afd. Pati bij Ngarengan op 50 m
;

in de res.

Besoeki, afd. Djember bij Poeger. — Voorkomen en standplaats:
In oerbosch, doch vooral ook in jong bosch en in ruigten, b.v. aan
rivierkanten; op leem en op kalk. Een algemeen'voorkomonde heester.

—

BI ad af val: Altijd groen. — Bloei- en vruchttijd: Bloemen ver-

zameld in Januari op Noesa Kambangan, in April bij Buitenzorg en

Soebah, in Mei op G. Telomojo en bij Ngareugan, in Juni bij Tjemara;
vruchten in Januari op Noesa Kambangan, in Februari bij Batavia en

Wirogomo, in Maart bij Batavia, Buitenzorg en Poeger, in April bij

Buitenzorg en Soebah, in April bij Palaboeanratoe, in Mei bij Soebah,

in Juni op Noesa Kambangan en op G. Andong. — Gebruik: Geen.

—

Kuituur: Niet aan te bevelen — Inlandsche namen: In West-
Java Simpeureum s.

;
op Noesa Kambangan Latiam j.; bij Sepoeran en in

Pekalongan Si(/ar djalak^ j.; op G. Andong Jwér, j. ;
in Semarang Trembi-

loetan of Prembiloetan, j.; bij Poeger Tjoengbiloet, j. — Habitus: Een
door de pluimvormige takken met kleine, donkergroene bladeren en talrijke

kleine, witte vruchten gemakkelijk te kennen heester, die eenigszins

doet denken aan de in Europa gekweekte Sneeuwbes (Symphoricarp>us

racemosus Micrix.).

Flueggea virosa Baill. Frutex. liami initio alle sulcati. Eamiili tenues^

siilcati^ costulatl^ glabri, extremi qiiadranguli, bicostulati. FoUa in ramis

et turionibus alterna^ in ramuUs alternatim bifaria^ parva^ petiolataj

plerumque obovata vel oblongo-obovata^ interdum subetlipüca^ obtusa vel

raro subacuta, basi actita vel obtusa^ integerrima^ glabra^ in utraque parte

costae mediae snbtiis lyrominentis nervis lateralibiis c. 0—9 patentibus vel

subpatentissimis^ leviter curvatis, prope marginem anastoniosantibus^ tenuis-

simisj reticulato-venosaj nervis venisque semipellucidisj membranacea^ supra

viridia^ siibtus opaco-glaucescentia^ c. 2.5—6 cm. longa, 1.25—3.3 cm.lata;
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petiolus te)iiiis^ laminae nmrginihus decurrenlihiis^ (jlaber, c. 0.25— 0.6 cm.

loïKjus. Stipulae siibpersistentes^ mox exarcsrenies^ triangiilae., acutae.^ c.

0.2—0.25 cm. longae. Flores plenimgue dioici., interdum nonnullis flortbiis

alteriiis aexus intermixti., minuti^ pedicellati^ fasciculos axillans multi/loros

formantes. Bracteae parvae, triatigiilae^ mox fiisco-exarescenles, c. 0 07— 0.1

cm longae. Pedicellus florum (ƒ tennis^ glaber, pallide viridis, c. 0 5—0.7

cm longlis. Calgcis segmenla 5^ imiegualiapirregiilariter ovalia vel siibov Ua

obovalave, obtusa, interdum plus minusve dentataj erosula^ concava, dilute

viridia^ albescenti-marginata^ c. 0.07—0.125 cm. longa^ 0.06—0.075 cm.

lala. Stamina 5, Ubera^ exserta^ erecta.^ c. 0.175— 0.27 cm. longa pfilamentum

filiforme; anthera erecla, hasi apiceque emarginata^ extrorsa., longitu-

dinaliter dehiscens, thecis oblongis, basi paulo dlvergentibus. Pistilli

rudimentmn staminibus brevius vel initio cegnilongum., alle triparlitum^

ramis tenuihus, parallelis., apice recurvis^ vulde düatatis et plus minusve

divaricatO'bifidls, glabnim, pallide virescens, c. 0.1—0.125 cm. tongum.

Glandulae disci 5, majusculae^ carnosae^ angulataCj flavae. Pedicellus

florum 2 dilute viridis., c. 0.07 — 0 27 cm. longus. Calgcis segmenta 5,

inaequalia^ exleriora (2) ovata, interiora (3) laiiora ovato-rotunda^ obtusa^

concaoa, erosa, exteriora apice fusco-fimbriata^ interiora plus minusve

irregulariter dentata vel lobulata^ dilute viridia^ pallide marginata, persis-

tentia, 0.07—0.1 cm. longa et lala. Ovarium obtuse trigono-ovoideum.^ apice

contractum, dilute viride^ c. 0.075- 0.1 cm tongum; styli 3, basi brevisshne

connati, partibus liberis patentissimis vel reflexis.^ latis^ planis^ semel vel

bis bipartitis, cruris subulatis dlvergentibus., pallide virides, c. 0.06 cm.

longi. Discus late annularis., crenulatus^ membranaceus^ glaber., pallide

viridis, c. 0.075—0.1 cm. diam. Pedicellus fructifer fUiformis, c. 0.25 —0.35

cm. longus. Fructus indehiscens, parvus, depresso-globosus
,
albus, c. 0 35—0.5

cm. altus, 0.5—0.8 cm. diam, mesocarpio carnoso, endocarpio tenuissime

pergamaceo. Semina triquetra, dorso convexa, fulva, c. 0.175—0.24 cm.

longa, testae strato exteriore carn oso, interiore duro; albumen carnosunr,

embryo leviter curvatus, cotyledonibus ovalibus vel subovatis, obtusis, basi

leviter emarginatis, c. 0.1— 0.125 cm. longis, radicula tereti, c. 0.075 cm.

longa.

4. PHYIlLlANTHUS L.

Bloemen éénhuizig, zelden tweehuizig. Kelk der cT bloemen

4— 6-deelig, dikwijls in 2 kransen, met dakpansgewijs dekkende

slippen. Bloembladeren ontbrekend. Meeldraden 2— 5, meestal 3,
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zeer zelden G— OO, gelijk of’ongelijk, vrij of' meer of minder veigroeid;

helmknoppen vrij of vergroeid, opstaand of horizontaal, extrors, met lang-

werpige of meer of minder bolvormige, evenwijdige of aan den voet

uiteenwijkende, overlangs vertikaal of schijnbaar dwars openspringende,

soms ineenvloeiende hokjes; helmbindsel met of zonder aanhangsel.

Stamperrudiment gewoonlijk ontbrekend, zeer zelden aanwezig en dan

zeer klein. Schijfklieren vrij of ring- of napvormig vergroeid. Kelk der

2 bloemen 4— 6-deelig, dikwijls 2-rijig, met dakpansgewijs dekkende

slippen, soms van die der 5 bloemen verschillend. Bloembladeren ontbre-

kend. Vruchtbeginsel 3 - 00*hokkig, met 2 zaadknoppen in elk hokje;

stijlen vrij of meer of minder vergroeid, gaaf of meestal eens of meer

malen gespleten of gedeeld. Schyf uit vrije klieren bestaand of ring-

tot urnvormig. Vrucht gewoonlijk droog en in tweekleppige kluisjes of

hokverbrekend openspringend, soms bes- of steenvruchtachtig. Zaden

meer of minder driekantig, met convexen rug, zonder kiempropje;

buitenste zaadhuid gewoonlijk met meer of minder vleezige, soms

vliezige buiten- en harde binnenlaag; kiemwit vleezig; zaadlobben

plat of gebogen, breed.

Kruiden, heesters of boomen, zelden klimmend Bladeren aan de

hoofdtakken in den regel verspreid en rudimentair, aan de gewoonlijk

veervormige twijgen afwisselend, met steunbladeren. Bijschermen

dikwijls bundelvormig, weinig- of veelbloemig, okselstandig of zelden

zijdelingsch aan de oudere twijgen. Bloemen klein.

Aantal soorten ongeveer 400, voornamelijk in de tropen.

Het geslacht Pliijllanthus L., zooals het tegenwoordig opgevat wordt en

waartoe door Mueller Arg. en Bextiiavi et Hooker ook nog GlocMdion
Forst, gerekend werd, bestaat uit een groot aantal soorten met zeer

uiteenloopende kenmerken. Het is dan ook niet te verwonderen, dat het

door verschillende schrijvers in een aantal geslachten gesplitst werd. Er
bestaan echter zoo talrijke overgangsvormen, dat het zeer moeielijk is

een bevredigende splitsing te bewerkstelligen; bij een nieuwe bewerking
van het geslacht zal het daartoe echter waarschijnlijk wel komen.
De Javaansche soorten, een betrekkelijk klein aantal, kunnen tot de

volgende secties gebracht worden.

Sect. I. Kirganelia Juss. Kelk der ^ bloemen 5-deelig. Meeldraden

5, ongelijk lang, tot ongelijke hoogte samenhangend; helmknoppen ver-

tikaal openspringend, zonder aanhangsel Kelk der 2 bloemen 3— 6-deelig.

Vruchtbeginsel 3— 12-hokkig; stijlen zeer klein. Schijfklieren bij beide

geslachten vrij. Zaden in elk hokje 2, boven elkaar.
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Sect. II Kmhlka Gaeutn. Kelk hij beide geslachten 5— 6-dcelig. Meel-

draden 3, vergroeid; hclmknoppen met verükale spleten openspringend,

met aanhangsel. Schijtküeren in de (ƒ bloem vrij. Vruchtbeginsel 3-hokkig;

stijlen aan den voet vergroeid, Schijf in de ^ bloem urnvormig. Vrucht
vleezig.

Sect. III Paraphyllanthus Muell. Akg, Kelk bij beide geslachten 5— 6-

deelig. Meeldraden 3, op verschillende wijzen vergroeid; helraknoppen
opgericht, vertikaal opcnspringend

;
helmbindsel gewoonlijk met een aan-

hangsel. Vruchtbeginsel 3-hokkig; stijlen vrij of aan den voet wat samen-
hangend. Kluisvrucht.

Sect. IV. Ceramanthiis IIassk. Kelk bij beide geslachten 6- deelig, 2-iijig.

Meeldraden 3, geheel vergroeid
;
helmkuoppen vertikaal opeusprinuend,

met aanhangsel. Vruchtbeginsel 3-hokkig; stijlen ver vergroeid, lang.

Schijf bij beide geslachten urn vormig.

Sect. V. Cicca L Kelk bij beide geslacliten gewoonlijk 4-declig, 2-rijig.

Meeldraden 4, vrij
;
helmkuoppen opgericht, vertikaal openspringend,

zonder aanhangsel. Vruchtbeginsel 2— 5-hokkig; stijlen aan den voet meer
of minder, doch niet zuilvormig vereenigd. Schijt klieren vrij of vergroeid.

Vrucht vleezig of droog.

Sect. VI. Hedicarpidüun Muell. Auo. Kelk der bloem 4- deelig.

Meeldraden 4, vergroeid; hclmknoppen vertikaal openspringend.

Sect. VII. Eriococcodes Muell. Akg. Kelk der bloem 4-deelig, 2-rijig.

Meeldraden 2, vergroeid; helmknoppen vertikaal openspringend. Schijf-

klieren vrij Kelk der j bloem 5— 6 deelig. Vruchtbeginsel 3-hokkig.

Schijf napvormig. Kluisvrucht.

Sect. VIII. Euphijllanthus Gris. Kelk bij beide geslachten 5— 6-deelig.

Meeldraden 3, vrij of op verschillende wijzen vergrieid; helmknoppen
kort, dikwijls schijnbaar dwars openspringend Vruchtbeginsel 3-hokkig;

stijlen vrij of alleen aan den voet samenhangend. Kluisvrucht.

Sect. IX. Scepasma Bl. Kelk der (j' bloem 4- deelig. Meeldraden 2;

helmdraden vergroeid; helmknoppen ongeveer horizontaal, schijnbaar

dwars openspringend, zonder aanhangsel. Schijfklieren 4. Kelk der $
bloem 5-deelig. Vruchtbeginsel 5 — 8-hokkig; stijlen aan den voet

vergroeid. Schijf ringvormig. Kluisvrucht.

Sect X. Eriococcus Hassk. Kelk der bloem gewoon lijk 4-, die der

$ bloem 4— 6-deelig, met gewoonlijk aan den rand in slipjes verdeelde

slippen. Meeldraden 2, vergroeid; helmknoppen nagenoeg horizontaal,

schijnbaar dwars openspringend, zonder aanhangsel. Stamperrudiment
soms aanwezig. Vruchtbeginsel 3-hokkig; stijlen vrij of nagenoeg vrij.

Schijfklieren vrij of vergroeid.

Boerlage vermeldt voor Java de volgende soorten :

Ph. reticulatus Poir.

Ph. Emhlica L. (Java wordt niet genoemd).
Ph. Hasskarlianus Muell. Arg.
Ph. maderaspatensis Muell. Arg. (Java wordt niet genoemd).
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Ph. lu’lnaria L. (Java wordt niet genoemd).
Ph. simplex Retz
Ph. Nirui i L.

{Ph. javanicHS Muell Akü
)

Ph. (jracilipes Mueee. Akg.
Pk. acutisshnus Miq.

Ph dhtiekus Muell Alg. (Java wordt niet genoemd)
Ph. javankus Muell. Akg.
Ph. haxifolius Muell. AjiG.

Volgens de nomenclatuurregels moet Ph. simplex Ketz. lieeten Ph.

virgatiis Foksï.

Van deze soorten zijn Ph. maderaspalensis Mueli.. Aug., Ph. iirinaria L.,

Ph. virgatiis Forst, en Ph. Niriiri L. (de hieronder denkelijk door een

drukfout door Boerlage als soort vermelde l*h. javankus Muell. Arg.
behoort als variëteit bij Ph Niriud L.) kruiden, die soms nauwelijks

iets halfheesterachtig kunnen zijn.

Ph. javankus Muell, Arg. lijkt mij volgens de besehrijving niet tot

dit geslacht te bohooren.

Van Ph. acutissimus Muell x\rg. heb ik geen materiaal gezien.

Muell. Arg. vermeldt in DC. Prodr. bovendien voor Java:

Ph gracilis Baill. en onder de Addenda en corrigenda:

Ph. snndakus Muell. Arg
,
die blijkt niet te verschillen van PA.

Muell. Arg. Blijkbaar zijn beide soorten door Boerlage over het hoofd

gezien.

Verder komen nog op Java voor:

Ph. dalbergioides Wall. Deze soort is herhaaldelijk mQt Ph. reikidatus

PoiR. verward, doch is, indien de determinatie juist is, zeker soortelijk

verschillend.

Ph. pulcher Wall. Van Singapore ingevoerd, doch tegenwoordig overal

bij Buitenzorg en Batavia verwilderd.

Ph. ZoUingeri Muell. Arg. is volgens een authentiek in Herb. Bog. niet

van Soembawa, doch van A’oesa Baroeng afkomstig en behoort dus tot

de Javaansche Flora gerekend te worden.

In Herb. Kds. trof ik nog een onbeschreven soort aan, die ik Ph.

accrescens noemde en eveneens een in Herb. Bog., waarvoor ik den naam
Ph. murkulatus voorstel.

Blume en Miquel vermelden voor Java ten slotte nog Ph. quadrangularis

Klein, welke plant met Sauropus quadrangularis Muell. Arg. van
Engelsch-Indië identisch zou zijn, hetgeen mij volstrekt niet bewezen
voorkomt. Ik beschouw de plant voorloopig als twijfelachtige soort, die

volgens Miquel bijna kruidachtig is.

Sleutel der Javaansche soorten.

A. Naar materiaal.

1 . Meeldraden 5, ongelijk, tot ongelijke hoog-
te met elkaar vergroeid Plant dikwijls

meer of minder klimmend . 2.

Meeldraden 2— 4, gelijk, vrij of vergroeid.

Nooit klimmend 3.
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Bladeren ovaal of elliptisch, weinig glim-

mend, donkergroen. Meeldraden duide

lijk in lengte verschillend . . . . 1. Ph relicalatus Toiu.

Bladeren meestal eivormig, glimmend,
lichtgroen. Meeldraden zeer kort, wei-

nig in lengte verschillend ... 2. Ph dallergioides

Wall.

3. Helmbindsol aan den top met een aan-

hangsel .... 4

IJelrnbindsel zonder aanhangsel 8.

4. Schrijf der bloem napvormig. . 5 Ph. gracilis Baill.

Schijf klieren der (ƒ bloem vrij 5.

5. Boom of vrij groote heester 6,

Kleine, soms aan den voet iets heester-

achtige planten . . 7.

6. Blaieren zeer klein, gewoonlijk 1 — 2 cm.
lang. Meeldraden vergroeid ... 3, Ph,. Emhlica L.

Bladeren grooter. gewoonlijk 3— 6 cm.

lang Meeldraden alleen aan den voet

vergroeid 4. Ph. llasskarlianus

Muell. Arg.

7,

Bladeren naar den voet wigvormig ver-

smald, geheel kaal P]i. maderaspalensis

Muell. Arg. *)

Bladeren naar den voet niet wigvormig
versmald, aan den rand kort of zeer

kort gds^imperd Ph. uriiiarla L. *)

8. Holmknoppon vertikaal openspringend ...... 9.

Helmknoppen horizontaal, schijnbaar

dwars openspringend 12.

9. Meeldraden 4 10.

Meeldraden 2 9. Ph. acuUssitmis Miq.

10. Meeldraden vergroeid 8. Ph. javanicus Muell.
Arg.

Meeldraden vrij 11.

11. Bloeiwijzen aan de oudere twijgen, tros-

vormig, bloem met vrije schijfklieren 6. Ph. distichus Muell.
Arg.

Bloeiwijzen okselstandig. Schijfklieren der

(ƒ bloem vergroeid 7. Ph. indicus Muell.
Arg.

*) Kruidaciitig, soms aan den voet iets heesterachtig.
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12. Meeldraden 3. Lage planten ‘

.

Meeldraden 2

13. Steunbladeren aan don voet geoord,

droogvliezig. Stengel afgeplat . . Ph. virfjatus Forst.

Steunbladeren niet geoord, niet droog-

vliezig. Stengel kantig Ph Niruri L. *)

13.

11 .

*)

M. Kolkslippen gaafrandig .....
Kelkslippen getand of in slipjes ver-

deeld

10. Ph buxifallus

Arg.

15.

15. Bladeren kaal '16.

Bladeren meer of minder behaard ... .... 18.

16. Bladeren vrij groot, tot c. 5 cm lang,

met scheef aigeronden voet . .15 Ph. accrescens 3 . J.S.

Bladeren hoogstens 3 cm. lang, met scheef

wigvormigen voet . . 17.

17. Bladeren vrij stevig; adornet in sicco

ouder onduidelijk. Twijgen vrij recht. 12. Ph pulcher Wall.
Bladeren vliezig; adernet in sicco onder

vrij duidelijk. Twijgen lang, gebogen. 13. Ph. Zollingeri

Muell. Arg.

18. Bladeren scheef eivormig of langwerpig
eivormig, met scheef afgeronden of

hallhartvormigen voet. Kelkbladeren
aan den rand in smalle slipjes verdeeld. 14. Ph. gracilipes

Muell. Arg.

Bladeren scheef langwerpig, met scheef

wigvormigen voet. Kelkbladeren ge-

tand . . 11. Ph. muriculatus

J. J. S.

B. Naar $ materiaal.

1. Schijf klieren der $ bloem geheel vrij . 2.

Schijf der ^ bloem ring- tot urnvormig,

al of niet gelobd 4.

2. Vruchtbeginsel 6— 12-hokkig. Vrucht bes-

achtig; zaden boven elkaar. Planten

dikwijls meer of minder klimmend 3.

Vruchtbeginsel 3-hokkig. Vrucht droog.

Zaden naast elkaar. Kleine plant. . Ph. niaderaspatensis

Muell. Arg. *)

0 Kruidachtig, soms aan den voet iets heesterachtig.
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3. $ kelkslippen stomp. Vrucht neerge-

drukt bolvormig, zwart Blad ovaal of

elliptisch 1. Ph. reticulatus Poir.

kelkslippen smaller, gedeeltelijk spits

Vrucht weinig neergedrukt bol vormig,

zwartrood. Blad gewoonlijk ei vormig. 2. Ph. dalhenjioides

Wall.

4. Vruchtbeginsel 5— 8-hokkig .... 10. Ph. huxifolhis

Müell. Arq.
Vruchtbeginsel 3— 4-hokkig 5.

5. Schijf beker- of urn vormig, het vrucht-

beginsel geheel omgevend 6.

Schijf ring- of kort napvormig, het

vruchtbeginsel niet of alleen aan den

voet omgevend 7.

G. Stijlen ongeveer tot het midden ver-

groeid. Vrucht steenvruchtachtig, dik

vleezig. Bladeren zeer klein, 1— 2 cm.

lang 3. Ph. Emhlica L.

Stijlen geheel vergroeid. Vrucht droog,

openspringend. Bladeren grooter, 4— 7

cm lang . . 5. Ph. gracilis Baill.

7. Kelk der J bloem 4-deelig 8.

Kelk der $ bloem 5— 6-deelig 10.

8. Bloeiwijzen aan de oudere twijgen, tros-

vormig. Vrucht een steenvrucht . . Ph. disüchus Müell.
Aro,

Bloeiwijzen okselstandig, bundelvormig.
Vrucht openspringend 9.

9. Bladeren groot, 8— 18 cm. lang, kaal.

Kelkbladeren niet getand. Vruchtbe-
ginsel kaal 7. Ph. indicus Muell.

Aro.
Bladeren klein, tot 2.5 cm. lang, behaard.

Kelkbladeren getand. Vruchtbeginsel

behaard .11. Ph. munculatus
J. J. S.

10. Kelkslippen aan den rand sterk in slipjes

verdeeld 11.

Kelkslippen gaaf of alleen oppervlakkig

uitgevreten 14.

11. Vruchtbeginsel kaal 12.

Vruchtbeginsel behaard of met wratten

bezet 13
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12. Bladpren klein, tot 2.5 cm. lang Stijlen

2-deelig 12, Ph pulcher Wall.
Bladeren middelmatig, tot 5 cm. lang.

Stijlen 2-spletig . . .... 15. Ph. accrescens^.^

13. Bladeren onder behaard Vrucht lang

wollig behaard 14. Ph gracilipes

Muell. Aro.
Bladeren kaal. Jonge vrucht zeer kort

behaard 13. ZolUngeri Muell,
Aro.

14. Heesters. Bladeren niet zeer klein 15.

Kleine, aan den voet soms iets heester-

achtige, zeer kleiubladerige planten 16.

15. Stijlen nagenoeg vrij Bladeren mot kort

toegespitsten voet 9. Ph. acutissimns Miq.

Stijlen ver vergroeid Bladvoet afge-

rond 4. Ph. Hassli-arlianus

Muell. Aro.

16. Vrucht glad. Zaden overlangs geribd.

Twijgen rond. Bladtop afgerond . . Ph. Niruri L. *)

Vrucht meer of minder wrattig. Blad-

top spits of stomp 17.

17. Zaden dwars geribd. Stengel kantig. . Pit. urinaria L. *)

Zaden met in overlangsche rijen geplaats-

te puntjes. Stengel samengedrukt,
zwaardvormig ....... Ph. virgatus Forst. *)

In dezen sleutel ontbreekt Ph. javanicus Muell. Aro., daar van deze

soort de $ bloemen en vruchten onbekend zijn.

Phyllanthus L. Flores monoid, raro dioid. Calyx forumc^profunde

4—(Ppartitus.i saepe Inserialis., aestivaüone imhrkativa. Petala 0. Stamina

2—5, 3, rarissisnie 6— go, aequalia vel inaequalia, libera vel

varie connaia; antherae liberae vel connalae, ereclae vel horizontales,

extrorsae, thecis oblongis vel plus minusve globosis, parallelis vel bast

divergeniibus, longitudinalüer verücaliler vel specie transverse dehiscentibus,

interdum confluentibus, connectivo saepe in appendicem producto. PistilU

rudimentwn plerunique 0, rarissime subobsolele evolutum. Glandnlae disci

Uberae vel annulari- vel urceolato- connalae. Calyx flo}'wn ^ d-S-p wtitus,

saepe biscrialis, aestivatione imbricativa, interdum a calyce xf’ diversus.

Petala 0. Ovarium 3-CO-loculare, loculis hiovulatis ; siyli liberi vel varie

*) Kruidachtig', soms aan den voet iets lieesteraebtig.
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connati^ inteyri vel semel vel j^luties hifidi vel hipartiti. Glandulae disci

liherae vel annidari- vel nrceolato-connatae. Frnctus plerumpce capsularis

et in coeca hiralvia vel loculicide dehiscens, inferdum baccaiiis vel dru])acens.

Semina miuiisve trigona^ domo concexa, estrophiolata^ testae sirato

exteriore plus minusve carnoso, interdum niemh> anaceo, strato interiore duro

;

alhumen carnosum ; coUjledones planae vel curvatae^ latae.

Herhae, frutices vel at'hores, raro scandentes. Folia in rumis primcu iis

plerumque alterna et 7’udimentaria, in ramidis plerumque q^nniformiljus

alternatirn hifaria^ stipulata, Cgmae saepissime fasciculares, axillares vel

raro laterales in ramulis veiustiorihus^ florilus parvis.

Sect. I. Kirganelia Juss.

1. Pliyllantlius rcticulatus Pom. Encycl. v, 298; Muell. Arg.

in DC. Prodr. xv, 2, 344; Brand For. Fl. 453; Ind, Trees 540;

Bedd. For. Man. 190; Gamble, Darj. list 69
;
Man. Ind. Timb. 353

;

new ed. 598; Hook. f. Fl. Br. Ind. v, 2S8; Trimex, Fl. Ceyl. iv,

19; Talb. Tiees Bomb., ed. 2, 300; Woodr. in Journ. Bomb. Nat.

XII, 369; Prain, Beng, PI. 934; Cooke, Fl. Pres. Bomb. ii, 585;

Rob. in Phil. Journ. sc. C. Bot. iv, 77. — Ph. mulFvflorus Wlld.

Sp. PI. IV, 581; Roxb. Fl. Ind. iii, 664; Graii. Cat. Bomb. pl.

180. — Ph. Prieurianus Muell. Arg. in Linnaea xxxii, 12.

—

Pil. alaternoides Rchb. f. in Sieb. Fl. Seneg. lib. n. 41 ex Baill.

Ree. d’obs. bot. i, 82. — Ph. CJiamissonis Klotsch in Nov. Act.

Ac. nat. cur. xix, suppl. 1, 420. — Ph. Kirganel a Roxb. Fl. Ind.

III, 668 (p.p.). — Anisonema reticulatum A. Juss. Tent. Euph. 19,

t. 4, f. 11. — M. multifloruni Wight Ic. t. 1899; Dalz. et Gibs.

Bomb. F). 234.—? A. Zollingeri Miq. Fl. Ind. Bat. i, 2, 375;

Suppl. 449. — A. duhium Bl. Bijdr. 589; Dcne. 11. cc. 153 et 482;

Miq. \.c. ~ Kirganelia reticulata Baill. Et. Eupb. 613; Thwait.

En. pl. Z^yl. 282. — K. Prieuriana Baill. Ree. d’obs. bof. i, 82. —
K. duhia Baill. Et. Euph. 614. — Cicca reticulata Kurz, For. Fl.

II, 354. — C. decandra Blanco Fl. Filipp., 487. — Diasperus reticu-

latus O. K. Rev. Gen. Pl. ii, 600.

Hoofdtakken kantig. Twijgen veervormig, dun, heen en weer

gebogen, aanvankelijk wit later bruin fluweelachtig of wat wollig

zachtharig, met kleine lenticellen, aan den voet gezwollen. Bladeren

aan de hoofdtakken verspreid, rudimentair, schubvormig, smal drie-
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hoekig, spits, viltig, c. 0.25— 0.3 cm. lang, met dergelijke, docli breedere

steunbladeren, alle later verlnird en eenigszins doornvormig. Blade-

ren aan de zijtwijgen afwisselend, klein, kort gestoeld, ovaal, wat

eivormig, elliptisch of langwerpig, stomp of iets toegespitst, met

afgeronden of stompen voet, gaafrandig, met teruggebogen rand,

boven of aan weerszijden zeer kort behaard, aan weerszijden van de

boven wat uitspringende, bkeke middelnerf met c. 6— 10 schuin

uitstaande, anastomoseerende, zeer dunne, boven iets uitspringende

zijnerven, netaderig, nerven en aderen doorschijnend, boven wat

glimmend donkergroen, onder dof en wat blauwachtig, c. 1.75—

4

cm. lang, 0.85— 2 cm. breed; steel behaard, c. 0.15— 0.3 cm. lang.

Steunbladeren driehoekig priemvormig, viltig, c. 0.1— 0.3 cm. lang.

Bloembundels okselstandig, zittend, zeer weinig(l— 3)-bloemig.

Steeltje der (f bloemen draadvormig, kaal, in den iets behaarden,

tolvormigen bloembodem verdikt, bleekgroen, c. 0.35— 0.6 cm. lang.

Kelk diep 5-deelig, kaal; slippen ongelijk, concaaf, rood, met wit-

achtigen rand en lichtgroen middengedeelte, de buitenste het kleinst,

ongeveer eivormig of ovaal, stomp, c. 0.15— 0.17 cm. lang, 0.1—
0.125 cm. breed, de binnenste omgekeerd ei-spatelvormig of zeer

breed spatel vormig, met breed wigvormigen nagel, stomp of breed

afgerond, dikwijls wat onregelmatig getand, c. 0.2—0.23 cm. lang,

0.175—0.225 cm. breed. Meeldraden 5, ongelijk, de buitenste het

kortst en nagenoeg vrij, de middelste het langst en nagenoeg geheel

vergroeid, opstaand, evenwijdig, tot c. 0.15—0.175 cm. lang; helm-

draad dik, lichtgroen; helmknop eivoimig of bijna rond, extrors,

overlangs openspringend, c. 0.05 cm. lang. Schijfklieren 5, met de

kelkslippen afwisselend, vrij, vleezig, convex, eenigszins 3-lobbig,

lichtgeel, c. 0.05— 0.06 cm. in doorsnee. Steeltje der $ bloemen

draad vormig, vooral naar boven uitstaand zachtharig, c. 0.3— 0.6

cm. lang. Bloembodem tol vormig. Kelk diep 5- of sou s 6-deelig,

c. 0.15 cm. in doorsnee; slippen opstaand, ongelijk, concaaf, buiten

iets behaard, lichtgroen, bleek berand, de binnenste soms iets rood

getint, de buitenste eivormig of ovaal, stomp, achter gekield, de

binnenste omgekeerd eivormig of rond spatelvormig, onregelmatig

getand of nagenoeg gaafrandig, c. 0.1 — 0.16 cm. lang, c. 0.07— 0.15

cm. breed. Vruchtbeginsel ongeveer bol vormig, wat overlangs ge-
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groefd, kaal, groen, c. 0.1 cm. in doorsnee, 6 — 12-hokkig; stijlen

veranderlijk, zeer kort, meer of minder samenliangend, enkelvoudig

en eenigsziiis knots vormig of priem vormig en stomp of spitsachtig,

of 2-lobbig of -spletig, c. 0.03-0.05 cm. lang. Schijf klieren 5--G,

vleezig, meer of minder driekantig, bleek geel, c. 0.03— 0.05 cm.

in doorsnee. Vrucht besachtig, neergedrukt bolvormig, aan den top

sterk ingedeukt, met ingezonken stijlen, glimmend zwart, bedauwd,

met zwartviolet sap, c. 0.35 — 0.4 cm. hoog, 0.6 — 0.65 cm. in doorsnee.

Zaden zijdelings samengedrukt, met convoxen rug, groen, c. 0.16 cm.

lang; buitenste zaadhuid met sappige buiten- en harde binnenlaag;

zaadlobben dik, ovaal, wit, c. 0.075 cm. lang; worteltje dik, stomp,

c. 0.04 cm. lang.

Sterk vertakte klimheester; stammen tot c. 9 cm. dik.

forma glabcr jVIuell. Arg. in Linnaea xxxii, 12; in DC. Prodr.

XV, 2, 345. — Phyllanthus Kirganelia Roxb. F1. Ind. iii, 668 (p.p.).
—

Ph. Wightiamis Wall. Gat. n. 7919. — Ph. Wall. Gat,

n. 7921. — Ayiisonema eglandaJosum Dcxe. Herb. Tim. 154; in Nouv.

Ann. Mus. iii, 482; MiQ. Fl. Ind. Bat. i, 2, 375. — A. intermedium

Dcxe 11. cc.; Miq. \.g. -- Kirganelia mulfifl'yra var. glahra Tnw.

Fnum. pl. Ze}4. 282. — K. Prieuriana Baill. var. glahra Baill.

llec. d’obs. bot. i, 12. — K. Wightiana Baill Et. Eupli. 614.

—

}\. eglandulosa Baill. l.c. — K. intermeóki Baill. l.c. — K, multiflora

Baill. l.c. — Cicca reficiilata Poir. var. glahra Kurz For, Fl.

II, 354.

Geheele plant kaal.

Aanm. Beschrijving naar eenige levende planten in Hort. Bog.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Engelsch-Indië, Ceylon, Siam,

Philippijnen, Borneo, Celebes, Timor en Baber, Op Java: Verzameld in

de res. Batavia, afd Batavia bij de hoofdplaats (Vorderman, Hallier,

Backer, f. glaher)^ afd. Buitenzorg bij Koeripan (Sciieefer); in de res.

Semarang, afd. Salaliga bij Banjoebiroe op 1000 m zeehoogte ff. ge-

nuinus et f. glaher); in de res Madioen bij Trinil (Elrert); in de res.

Besoeki, afd. Djember bij Pceger op 10 m. (f. glaher). — Voorkomen
on standplaats: Vooral op open, zonnige plaatsen. — Bladafval:
A'tijd groen. — Bloei- en vrucht tijd: Bloemen en vruchten verza-

moid in Maart en Augustus bjj Batavia, in Mei bjj Banjoebiroe, in

September in Hort. Bog., in Oktober bjj Poeger, in November bij Koeripan.

Het geheele jaar door bloeiend. — Gebruik: Onbekend. — Inlandsche
namen: Tremhiloe bij Banjoebiroe; Tjoengtjoeng heloet^ j. bij Poeger.

Mcded. Dep. v. Landbouw ]^"o. 10. 5
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Phyllanthus reticulatus Pom. Frutex ramosissinnis^ saepe scandens.

liami iwhmrii ayujiilali, BamuU pinniformes^ tenues^ hasi incrassali, //exuosi,

initio alhide, deinde fusee velntino- vel suhiana (o-j^ydyescentes, lenficellis parvis.

Folia in ramis primnriis alterna^ rndhneniaria^ sqitamiformia^ angiisfe

triangula, actita, iomenfosa, c. 0.25— 0.3 cm. longa, sfipiilis simililnis sed

latiorihuSy onmia dein indurata suhspinescentia. Folia in ramulis alterndiim

hifaria, hrevifer py^^Holatay ovalkiy suhovata, elliptica vel ohlongay

ohtiisa vel leviler acuminatay hasi rotnndata vel ohtnsay integerrimay yyiargine

recnrvOy supra vel utringue puberulay in ntraque porie coslae niediae snpra

leviler promineniis pallidae nervis laternlihyis c. (i—W palentilms, aua-

slomosanlihuSy leniiissimisy supra vix prominentihuSy reliculalo-venosay nervis

venisque semipellucidiSy supra nitidiuscule alroviridioy suhlus oqyaca glauce-

scenilOy c. 1.75 -4 cm. longoy 0.85— 2 cm. lala; pyeliolus qyuhescensy c.

0.15—0.3 cm. longlis. Slipulae Iriangulo-suhulalaey lomentosae, c. 0.1 — 0.3

cm. longae. Inflorescenliae fasciculares, axillares, sessiles, pauci (1—3)-

florae. Pedicellus florum (f filiformis, glaher, in lorum lurhinalum paree

qmherulum incrassaluSy pallide viridiSy c. 0.35—0.0 cm. longus. Calg.v

qyrofunde 5-parlilus, glaher, laciniis inaeqiialibuSy concavis, rubris, albido-

marginaiiSy medio dilule viridibuSy exlerioribus minoi'ibus, siibovalis vel

ovalibus, oblusisj c. 0.15— 0.17 cm. longiSy 0.1— 0.125 cm. latis, interioribiis

obovalo-spalhulalis vel lalisshne spalhulatis, lale cuneato-nnguiculalis, saepe

eroso-denliculatis, c. 0.2— 0.23 cm longiSy 0.175— 0.225 cm. lulis. Stamina 5,

inaequilongay exteriora breviora et fere libera, 2 interiora longiora et fere tot i

longlludlne connata, erectOy parallelOy ad c. 0.15 — 0.175 cm. longa, filament is

crassisy dilule viridibusy antheris ovatis vel subrotundis, extrorsis, longilu-

dinaliter dehiscentibuSy c. 0.05 cm. longis. Glandulae disci 5, cum calycis

laciniis alternanteSy liberaCy carnosulacy convexae^ subtrilobaCy flavescenleSy

c. 0.05— 0.00 cm. diam. Pedicellus fiorum $ filiformis, praesertim aqncem

versus patenter pubescens, c. 0.3— 0.0 cm. longus. Torus iurbinatus. Calyx

plerumque profunde 5- interdum 0-partitus, c. 0.15 cm. diam.y laciniis ereeiis,

inaequalibuSy concaviSy dorso parcissime pubescentibus, dilute viridibuSy

pallide marginatiSy interdum rubro-tinctlSy exterioribu^ ovatis ovalibusve,

dorso carinatis, interioribus obovatis vel rotundo-spathulaliSy eroso-denlalis

vel subintegerrimisy c. 0.1—0.10 cm. longisy 0.07—0.15 cm.latïs. Ovarium

subglobosuniy leviler longiiudinaliter sulcatuniy glabrumy viride^ c. O 1 cm.

diarn.y O— 12-loculare ; stgli variabiles, brevissiml, plus miniisve connatiy

sinqjlices et subclavati vel subulati. obtusi vel acutiusculiy vel etiam bilobi vel

bifidiy c. 0.03 - 0.05 cm. longi. Glandulae disci cum laciniis calycis alternanleSy

earnosulaCy plus minusve trianguluey favescentesy c. 0.03—0.05 on. diam.
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Fruclus bnccatns^ depresso-glohosus, apice vahïe excavaèo-concavtis, slylis

immersis, nitide nUjer^ pruinosuSy siicco atroviolaceo, c. 0.35—0 4 cm.

altuSj 0.6—0.05 cm. diam. Semiiia laferalUer compressa, dorso convexa.,

viridia., c. 0.10 cm. loiiga, tesUie stmto cxtcriore succosOj strato intcriore

duro; coUjledones crassae, ocales, (dbae, c. 0.075 cm. lougae; radicula

crassa, ohtusa, c. 0.04 cm. longa.

forma glaber.

Planta tota glnbra.

2. riiyllautlius (lalbergioides Wall. Gat. d. 7934. — F/i. mgr-

tifoUm Wall. Gat. n. 7940. — Pk. spinescens Wall. Gat. 7934. —
Fh. microcarpus Muell. Arg. in Linnaea xxxii, 51; in DG. Prodr.

XV, 2, 343. — Pk. sinensis Muell. Arg. l.c. 12. — Kirganelia smensis

Baill. Et. Eupli. 614. — Cicca microcarpa Btii. F1. Hongk. 312; Kurz

For. Fl. II, 355. — Dlai^pents dalbergioides O. K. Rev. Gen. PI. ii, 597.

lloofdtakken naar boven kantig, kaal. Twijgen veervormig, heen

en weer gebogen, dun, kantig, aan den voet gezwollen, kaal of licht-

groen, sterk met rood gekleurd. Bladeren aan de lioofdtakken

verspreid, rudimentair, uitstaand, uit driehoekigen voet lijn-priem-

vormig toegespitst, binnen stomplioekig convex, vleezig, binnen wat

viltig, lichtgroen, c. 0.35— 0.5 cm. lang, met dergelijke, doch breedere

steunbladeren, alle blijvend, later teruggekromd, verhard en doorn-

achtig. Bladeren aan de twijgen afwisselend, klein, kort gesteeld,

gewoonlijk eivormig of ook wel ovaal, stomp, soms spits of wat

toegespitst, nu en dan met een klein nerfpuntje, met afgeronden of

stompen voet, gaafrandig, met teruggebogen rand, kaal, aan weerszijden

van de onder duidelijk, boven weinig uitspringende, bleeke middelnerf

met c. 7— 10 schuin uitstaande, licht gebogen, binnen den rand

anastomoseerende, dunne, onder en boven iets uitspringende zij»

nerven, netaderig, de nerven en aderen doorschijnend, boven zeer

glimmend groen, onder dof bleek groen, c. 2.5— 5.5 cm. lang, 1.5—

3

cm. breed; steel kaal, gewoonlijk boven rood gekleurd, c. 0.15— 0.5

cm. lang. Steunbladeren uit driehoekigen voet priemvormig toege-

spitst, binnen wat viltig, c. 0.2—0.35 cm. lang. Bloeiwijzen oksel-

standig, zittend, gewoonlijk 1—2-bloemig. Steeltje der cf bloemen

draadvormig, kaal, roodaebtig, c. 0.13—02 cm. lang. Kelk diep 5-deelig,
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kaal, sappig; buitenste slippen ei vormig, stomp, concaaf, bleek rood

of groengeelaclitig met rood getint, c. 0 06— 0.07 cm. lang; binnenste

slippen zeer breed omgekeerd ei-spatelvormig, met breeden, wat

wigvormigen nagel en ongeveer halfronde, dikwijls aan weerszijden

met een b bje voorziene plaat, concaaf, rood met witachtigen rand,

c. 0.1 cm. lang, 0. 1 - 0.125 breed. Meeldraden 5, opstaand, zeer kort,

nagenoeg even lang, aan den voet, vooral de 2 binnenste, kort

samenliangend, c. 0 06 cm. lang; hclmdraad zeer kort, roodachtig;

helmknop extrors, hartvormig, stomp. Schijfkliercn 5, met de

kelkslippen afwisselend, vleezig, bleek groenachtig. Steeltje der $
bloemen kort, dun, kaal, meer of minder rood getint, c. 0.15—0.17 cm.

lang. Kelk tegen het vruchtbeginsel aanliggend, diep 3- 4- 5-deelig,

kaal; buitenste slippen drieheekig of meest smal driehoekig, spits,

concaaf, gekield, bleek groen of meer of minder rood getint, c. 0.1 —
0.14 cm. lang; binnenste slippen korter, ei vormig, stomp, concaaf,

rood met witachtigen rand, c. 0.07 cm. lang. Vruchtbeginsel ongeveer

bolvormig, aan den top met een holte, kaal, groen, aan den top met

een kring van roode stippels, c. 0.13— 0.175 cm. hoog, 0. 1 5—0. 1 75

cm. in doorsnee, c. 9-hokkig, dikwandig; stijlen aanvankelijk in de

holte ingezonken, later naar buiten komend, tegen het vruchtbeginsel

aanliggend, zeer kort, breed 2-lobbig. Schijfkliercn met de kelkslippen

afwisselend, zeer klein, knopvormig, vleezig, bleekgroen. Vruchtsteclfjc

c. 0.2 cm. lang. Vruchten besvormig, klein, weinig neergedrukt

bol vormig, aan den top ingedeukt, kaal, dof donker paarsrood, bedauwd,

c. 0.4— 0.5 cm. hoog, 0.5—0.75 cm. in doorsnee. Zaden driekantig,

bleek geelgroen, c. 0.16—0.17 cm. lang; buitenste zaad huid met

sappige buiten- en harde binnenlaag.

Groote klimheester; hoogte tot c. 30 m. bij een stamdooisnee

van 5—8 cm.

forma pubesceiis. — Cicca niicrocarpa Btii. var, pubescens Kürz

For. Fl. II, 355.

Twijgen, bladeren, bloemsteeltje, kelk buiten, vruchtbeginsel en

vrucht meer of minder behaard.

Acmm. Besclirijviiig lioofdzakelijk naar een aantal levende planten in Hort. Bog.
Deze plant is zeker soortelijk verschillend van Ph. reticulatus Poin., doch

werd er herhaaldelijk mee verward. Ph. dalbergioidcs is echter een minder
sterk vertakte, sterker gedoomde i)lant, met grootere, in den regel eivormige,
boven zeer glimmende, lichter groene bladeren

;
de cT bloemen zijn zeer veel kleiner.



PlIYLLANTHUS. 69 — Eupiiorbiaceak.

met veel kortere en onderlinj»' veel minder in len<>’te verschillende meeldraden;
de kelk der $ bloemen is zeer dikwijls slechts 3—4-deelig met smallere, s])itsere

slippen; de stijlen zijn kleiner; de vrneliten zijn eerst bolvormi^ en sterk met
rood gekleurd, bij volkomen rijpheid dof donker i)aarsrood, terwijl zij bij Ph.
retieulafus spoedig neergedrnkt bolvormig zijn, lang groen b ij ven en alleen
vóór bet riji) worden wat grauwviolet, nooit helder rootl gekleurd worden en
bij v(dkomen rijpheid zwart zijn.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Ceylon, Philippijnen, Ma-
leiseh schiereiland, Borneo. Op Java: Verzameld in de res Batavia,

afd. Buitenzorg bij Buitenzorg (forma pnbescens, Hallier); in de res.

Preanger, afd. Soekaboerni bij Palaboeanratoe op 20 m. zeehoogte (f. glaher)\

in de res. Pekalongan, afd. Batang bij Soebah (f glaher)) in de res

Semarang, afd Pati bij Ngarengan op 50 m (f. glaher)] in de res.

Besoeki, afd. Djeinber bij Poeger (f (jlaber)^ afd. Banjoewangi bij Rogo-
djampi (f. pnbescens). — Voorkomen en standplaats: In jong
bosch en in djatibosschen

;
te Buitenzorg op bebouwde plaatsen. Alleen

in de laaglanden aangetroffen, de bebaarde vorm bij Buitenzorg en Rogo-
djampi — B 1 a d a f v a 1 : Altijd groen. — B 1 o e i* e n vruchttijd: Bloe-

men en vruchten gewoonlijk gelijktijdig aanwezig, verzameld in April bij

Soebah, in Augustus bij Rogodjampi, in September in Hort. Bog
,
in

Oktober bij Ngarengan en Poeger. — Gebruik: Onbekend. — In-

landsche namen: Zeer plaatselijk; Ki-tjinde., s. bij Palaboeanratoe;

Ojod (jimeran^ ]. bij Soebah; Teinblioetaii^ y bij Ngarengan; Tjoentjoeny

beloet., j- bij Poeger; Imer^ j. bij Rogodjampi.

Phyllanthus dalbergioides Wall. Frutex scandens. Bami primarii

snpenie angulati., glabri. Ramuli pinnijormes^ flexuosij tenues^ basi incrassati^

glab?’i^ dilntc virides, valde rnbro-tincti. Folia in namis primarii s alterna,

rudimentaria, patentissima, e basi triangiila linearisubalato-'icuminata.,

intiis obttisangnlo-convexa, carnosa. quasi tomentosa, dilute viridia^ c.

0.35—0.5 cm. longa, siiqjulis similibus sed laiioribus., omnia persistentia^

deiïule reciirva, indurata^ spinescentia. Folia in ramulis alternatim bifaria,

parva^ breviter peliolata, plerumque ovata vel ovalia, obtiisa^ inierdu)n acuta

vel leviter acuminata^ interdiim mueromilata, basi rotundata vel obtusa,

integernima, margine recurva, glabra^ in utraqiie pan Ie costae mediae supra

paiilo snbtiis manifeste prominentis pallidae nervis lateralibiis c. 7— 10

patentibus, leviter curvatis, intra marginam anastomosantibus, tenuibuSj

supra subtusque leviter q)rominentibus, reticulato-venosa^ nervis venisque

semiqjelluöidis, supra nitidissime viridia^ subtus opaca, pallide viridia.,

c. 2.5— 5.5 cm. longa^ 15 — 3 cm. lata ; petiolus glaber., supra plerumque

ruber^ c 0A5— 0.5 cm. longus. Stipulae e basi triangula subulato acuminatae.,

iiitiis quasi tomentosae., c. 0.2 -0.35 cm. longae Inflorescentiae axillares^

sessiles, plerumque 1— 2-florae. Pedicellus florum J filifoi’rnis, glaber,

rubescens, c. 0.13—0.2 cm. longus. Calgxprofu}ide5-partitus,carnosiilus;

lacinine exteriores ovatae^ obtusae, concavae^ rubescentes vel pallide viridiflavae.,

rubro tinctae.^ c. 0.00—0 07 cm. longae; laciniae interiores latissime obovato-
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spathidatae^ laLe subcuneato-itUf/uicHlafae, lamina - subsemirotunda^ saepe

utriny[t(c lobiilo inalniclae^ concacaey i'ubrae, albescenU nianjinaiae, c. 0.1 cm.

longue^ 0 1— 0.125 cm. lakte. Stamlna 5
,

ercclit^ breviasima^ subactjutlonga^

basi praeserlim 2 interlora breviler connala.^ c. 0.06 cm. lotiga^ (ilamenlo

brevlssimo, rubesceiUkt^ anthera exirorstt, cordala^ oblusn. Glandiilae

disci 5
,

ciuti lachiiis calycis altertianies. carttumilae, pallide virescenies.

Pedicellus /lorum, ^ brevis, lenuis, glaber., plus minusve rubcscens, c. 0.15— 0.17

cm. longlis. Calgx ovario adpressus^ profunde 3— 4 — 5-parUliis^ ' glabet\

laciniis exlerioribus Iriangulis vel pleriinaiue angusle irianguUs^ uculisj

concavis, carinalis, pallide virescenlibus vel plus minusve rubro-tinclis.^

c. 0.1— 0.14 cm. longis, laciniis interioribus brevioribus, ovatis, obtusis,

concavis, rubris, albescenti-marginalis., c. 0.07 cm. longis. Ovarium siihglo-

bosum, apice excavaium^ glabriim, viride, apice serie punetorum rubroriim

ornaium^ c. 0.13—0.175 cm. altunij 0.15- 0.175 cm. düun.y c. Odoculare^

p)ariefe crasso ; stgli initio in excavaiionem immersi., deinde exserli^ ovario

adpressij brevissimi, late bilobi. Glandulae disei cum laciniis calycis alter-

nantes^ exiguae^ bulliformes^ carnosulae.^ pallide virides. Pedicellus fructijer

c. 0.2 cm. longus. Fructus baccalus^ parvus. leviter depresso-globosus^ aptice

impressns^ glaber
^
opacus, atropurpureus, pruinosus, c. 0.4— 0.5 cm.altus,

0.5—0.75 cm. diam. Semina trigoria, pallide ftavaviridia^ c. 0.16— 0.17 cm.

longa., teslae strato exteriore succoso, strato interiore duro.

formci pubescens.

Eamulij folia, pedicellus^ ccilyx exlus, ovarium et fructus plus minusve

pubescentes.

Sect. II. Emhlica Gaerïn.

3. Pliyllantlius EmMica L. Spec. pl. (1753) 982
;
(1764) 1393

;

Wlld. Spec. pl. IV, 587; Roxb. F1. Ind. iii, 671; Lodd. Bof. cab.

t. 548; Baill. Et. Euph. 627, t. 24, f. 20— 24; Muell. Arq. in DC.

Prodr. XV, 2, 352; Brand. Por. El. 454, t. 52; Ind. Trees, 570;

Grah. Cat. Bomb. Pl. 180; Gamble, Man. Ind. Timb. 351
;
new ed.

599; Bedd. El. Sylv. t. 258; Bth. El. Hongk. 312; Hook. f. El.

Br. Ind. v, 289; Trim. El. Ceyl. iv, 19; Talb. Trees. Bomb.

ed. 2, 300; Woodr. in Journ. Bomb. Nat. xii (1899) 370; Prain,

Beng. Pl. 934; Watt. Dict. Econ. Prod. vi, 1, 217; Cooke El.

Pres. Bomb. ii, 585. — Emhlica officinalis Gaertn. Fruct. ii, 122,

t. 108; Bl. Bijdr. 590; A. Juss, Tent. Euph. 108, t. 5, f. 15;

WiGHT, Ic. t. 1896; Miq. El. Ind. Bat. i, 2, 372; Dalz. et Gibs.
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Bomb. Fl. 235. — Cicca Kiublica Kurz For. Fl. ii, 852. — Bichelastina

iiodicauHs LIance P]. Chin. austr. i, 2; in Wall*. Ann. iir, 367. —
Diaspenis F/mhlica O. K. Kev. Gen. PI. ii, 599. — IIheede Hort.

Mal. I, t. 38. — Kumi‘11. Ilerb. Amb. vii, 1, t. i.

llüüfdtakkcn kantig, meer of minder dicht uitstaand zaclitharig;

uiterste twijgen zeer dun, vinvormig. Bladeren aan de hoofdtakken

rudimentair, verspreid, schubvormig, driehoekig, priemvormig toege-

spitst, c. 0.2— 0.3 cm. lang, met dcrgelijke steunbladeren. Bladeren aan

de twijgen afwisselend, zeer klein, zeer kort gestoei i, gewoonljjk wat

scheef, lijnvormig of lijnvormig langwerpig, soms naar den top wat

verbreed, spits of stomp, soms met een spitsje, met afgeronden of zeer

kort hartvormigen voet, gaafrandig, kaal, aan weerszijden van de

middelnerf met c. 6— 7 schuin uitstaande, dunne, in sicco onder en

boven iets uitspringende zijnerven, boven groen, onder blauwachtig,

c. 0.5— 2.2 cm. lang, 0.15— 0.55 cm. breed; steel plat, kaal, c. 0.06

—

0.075 cm. lang. Steunbladeren blijvend, eivormig driehoekig of drie-

hoekig, priemvormig toegespitst, uitgevreten, zeer kort behaard,

c. 0.07— 0.1 cm. lang. Bloembundels zeer talrijk, aan het onderste

deel der nieuwe twijgen, okselstandig, zittend, de onderste (ƒ en meer-

bloemig, de hoogere ^ on éénbloemig of met eenige (ƒ bloemen

gemengd Schutblaadjes klein, de onderste 3-deelig of 3-spletig, uit-

gevreten. Steeltje der (ƒ bloemen draad vormig, kaal, c. 0.1—0.4 cm.

lang. Kelk diep 6-deelig, bleekgroen, c. 0.4—0.45 cm. in doorsnee;

slippen ongeveer gelijk, uitstaand of wat teruggebogen, lijnvormig

langwerpig, dikwijls naar den top wat verbreed of omgekeerd ei vor-

mig langwerpig, stomp, aan den top uitgevreten, achter nauwelijks

gekield, kaal, c. 0.17—0.25 cm. lang, 0.07— 0.1 cm. breed, de bin-

nenste naar den voet meer versmald en daardoor wat spatelvormig.

Meeldraden 3, in het geheel c. 0.16— 0.225 cm. lang; helmdraden

tot een c. 0.07— 0.125 cm. lang, lichtgroen steeltje vergroeid
;
helm-

knoppen tot een ovaal of bijna bol vormig geheel vereenigd
,
alleen

aan den top vrij, langwerpig, geel, met evenwijdige hokjes en in

een puntje uitloopend helmbindsel. Schijfklieren 6, met de kelk-

slippen afwisselend, vrij groot, zittend. $ bloemen zittend of nagenoeg

zittend. Kelk diep 6-deelig, groen; slippen ongeveer gelijk, schuin

opstaand, uitgebogen, lijnvormig langwerpig of wat omgekeerd ei-
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vormig langwerpig, stomp, aan den top uitgevreten, buiten iets

gekield, kaal, vinnervig, c. 0.25 — 0.3 cm. lang, 0.1— 0.1 25 cm. breed.

Stamper kaal, in bet geheel c. 0.45—0.55 cm. lang; vruchtbeginsel

geheel dooi de schijf ingesloten, wat omgekeerd ei-cilindervormig,

groen, c. 0.1 — 0.15 cm. lang, c. 0.1—0.125 cm. in doorsnee, ge

leideljjk in de stijlen overgaand, 3-hokkig; stijlen 3, c. 0.3 - 0.4 cm.

lang, aan den voet, ongeveer tot het midden, tot een 3-groevig geheel

vergroeid, de vrije deelen uitcenwijkend, tot voorbij het midden

2‘dee1ig, aan den voet binnen diep overlangs gegroefd, met breed

lijnvormige, convexe, gave ot meestal meer o( minder 2-lobbige of

2-spletige armen. Schijf bekervormig, het vruchtbeginsel nauw om-

gevend, 6-kantig ribbig, aan den top in onregelmatige, draadvormige,

opstaande of wat uitgebogen slipjes gedeeld, kaal, wat vleezig, groen,

in het geheel c. 0.16— 0.225 cm. lang, 0.15--0.17 cm. in doorsnee.

Vrucht steenvruchtachtig, zittend, door den kelk gesteund^ vrij groot,

neergedrukt bolvormig, aan den top iets, aan den voet duidelijk

ingedrukt en vooral naar den top ondiep 6-groevig, kaal, wat door-

schijnend lichtgroen, c. 2.25—2.7 cm. in doorsnee, 1.75—2.4 cm.

hoog, zeer laat uiteenvallend
;
buiten- en middelwand zeer vleezig,

c. 0.75 — 0.9 cm. in doorsnee; binnenwand (steen) ongeveer bolvormig,

toegespitst, scherp 6-kantig, beenhard, 3-hokkig, c. 0.1 — 0.13 cm.

in doorsnee. Zaden langwerpig elliptisch, driekantig, buiten convex,

c. 0.55— 0.67 cm. lang, 0.23- 0.35 cm. breed; buitenste zaadhuid

met vliezige buiten- en harde binnenlaag; kiemwit vleezig; zaad-

lobben gebogen, ongeveer ovaal, vrij vleezig, c. 0.425 cm. lang,

0.27 cm. breed; worteltje rolrond, c. 0.1 cm lang.

Kleine of middelmatige boom; kruinhoogte gemiddeld 10 — 19m.

bij een stamdoorsnee van 15—28 cm Stam krom of vrij recht,

dikwijls met knoesten en gleuven, zonder wortcllijsten. Kroon

onregelmatig, ijl. Schors grijs, afschilterend.

Aanm. Beschrijving naar Ilerb. Kds. en eenige levende hoornen in Hort. Bög.
Een der booinen in den tnin heeft een dikte van 45 cm.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: China, Britisch-Indie, Ceylon,

Malaka, Mal. Archipel, o a. Celebes, Flores, Timer, Edam. Op Java:
Verzameld in de res. Batavia, afd. Batavia bij de hoofdplaats (Edeling,

Hallier, Backer), afd. Buitenzorg bij Depok; in de res. Preanger, afd.

Soekaboemi bij Palaboeanratoe op 40 m zeehoogto, afd. Soemedang bij
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Tomo
;

in de ros. Clieribon, af'd Koenin^an bij Koeningan (dey IIoutei^

;

in de res. Pekalongan, afd. Brebes bjj Margasari en Kalisalak op

50 ni., afd. Hatang bij Soebah
;

in de res ^emarang, afcl. Semarang
bij Kedoengdjati op 200 m., afd. Pati bij Ngaringan op 50 m

;
in

de res Rembang, afd. Toeban bij Ngandang; in de res Madioen,
afd. Ponorogo bij Ngebel op 0 — 1200 rn

;
in de res. Kediri, afd.

Kediïi bij Gadoengan-Pare
;

in de res. Besoeki. afd. Djember bjj

Poeger en bij 1 joeramanis, afd. Panaroakan bij Panij er op lOOO m
,

afd Banjoewangi bij Rogodjampi. — V o o r k o m e n en standplaats:
In heterogeen oerwi ud, in djatibo-schen, tiisschen struikgewas, volger s

JuNGnuii]S’ vooral in alang alang-wildernissen, dikwijls in periodiek dro^e
of zeer droge streken, op leem, leeraig zand en zandigen mergel Een
algemcene boomsoort. — B 1 a d a fv a 1 : Bladverliezend, tenminste in de

meeste streken. — Bloei- en vruchttijd: Bloemen verzameld in

Augustus bjj Depok, Kedoengdjati, Ngebel, Poeger; vruchten in Februari bjj

Soebah, in Maart bij Poeger, in Mei bjj Torao en Soebah, in Ji. ni bij Batavia,

Kedoengdjati en Gadoengan-Pare, in Juli bjj Palaboeanratoe, in Augustus
bjj Kedoengdjati en Ngebel, in September bij Kedoengdjati, in Oktober bjj

Ngebel. — Gebruik: De bleek gele, zure vruchten worden soms rauw
of gekonfijt gegeten Herten zouden er zeer verzot op zijn. De bladeren

worden te Soebah gebezigd voor het zwart verven van kains, terwjjl het hout

op dezelfde plaats benut wordt voor het mak^n van houtskcol. Te Ngebel
vervaardigt men van het hout stelen voor gereedschappen, omdat het

veerkrachtig is. In de pharmacie zjjn de vruchten bekend als Myrobalani
Emblici, terwjjl verschillende deelen van den boom hier en daar voor

geneeskrachtig gehouden woorden. — Inlandsche namen: Zeerstand-
vastig; Malaka^ m, s., Keinlo/iO, j en Mlaka^ md.

Phyllanthus Emblica L. Arhor. liaml aiif/ulati, plus uiiniisvc dense

L'illoso-puhescenies. RamuU pinnifonnes^ temiissimi. Folia in ranils nlterna^

rudimeutaria., squainlforinla, triaiKjula, suhulalo-acuminata^ c. 0 2—0 3 cm.

loiKja^ stipuUs slmillhiis. Folia in ramiiUs minula, allernatim hifaria,

hrevissime petiolata^ ple-rumqiie paiilo obli(iua, linearia vel lineari-ohlonrjai

hilerdum apicem versus paulo dilatata^ ncuta vel ohlusa, iuterduon

apiculata^ hasi rolundata vel hrevissime cordala^ inle<jerrima, (/labia., in

ulraque parte coslae mediae nervis lateralibus c 6— 7 patenlibus, tenuibusi

hl siceo supra subtusque leviter prominentibus, suqjra viridia, subtus

(jlaucesceniia^ c. 0.5— 2.2 cm. loipja, 0.15 — 0.55 cm. lala ; petiolus qjlanus,

glaber., c. 0.06— 0.075 cm. longus. Stipulae persisle}ites, ovato-lriangulae

vel trkDigulae^ subulalo-acumiratae^ erosae^ puberulae^ c. 0.07—0.1 cm.

longue. Inflorescentiae fasciculares, in parte inferiore ramulorum novellorum,

numerosissimae, a.villareSy sessiles, infimae (j' qjluri/loi’ue^ suqjeriores ^ ei

u}uflorae vel etiam paucos fioi'es gerenies. Bracteae parvae., iiiferiores

3-fidae vel 3-partitae., erosae. Pedicellus [lorum filiformis., glaber., c.

— 0.1 cm. longus. Calgx profunde 6-partitus^ biserialis^ virescens^ c.

0 1—0.45 cm. dlam., laciniis pateniissimis vel leviter recurvis^ lineari-
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ohloïKjis^ t<aepe apiccm versuii i>aulo dilalatis vel obovaio-oblouyls^ obliiah^

apice erosis dorso vix carinalis^ ylabris^ c O 17— 0.25 cm. lonyis^ O 07 - 0.1

cm. lalis, (acinlis iitlenoribns basin versus mayis anyustatis^ subspalhulatis.

Slamlna 3, c. 0.10— 0.225 cm. loiu/a ; filamenla in coliimnam dilule viridon.,

c. O 07 - 0.125 cm. longam connata; aiitherae in corporem oealem connatae^

apice Uiidum liberae, ühlonyae, ffavae, thecis parallelis., connectivo apiciilato.

Glandulac disci 6', cum laciniis cahjcis aKernantes, majusculae, sessilcs.

llorcs 5 sessiles vel snbsessiles. Gahjx profnnde O-partitiispviridis.^ laciniis

subacqualihus., qjalenlibiis, recnrvis, lineari-ohlongis vel obovato-oblongis.,

oblusis, apice crosis., dorso leviter carinaiis, glabris, penninerviis, c. O 25 — 0.3

cm. longis, 0.1 — 0.125 cm latis. Pislillnm (/labrum, c. 0.45— 0.55 cm.

longiim; ovarium iolnm disco inclusum, subobovoideo-cglindricnm^ c. 0.1— 0.15

cm. longiim, 0.1—0.125 cm. diam.j sensim in stylos aldens, trilocnlare

;

sfifli 3, c. 0.3— 0.4 cm. lonyi^ b isi fere ad medium in coltoniiam 3-sulccifam

connalij pjartibiis liberis divcrycntibus, tillra )nedium bifidis, intus ad basin

profunde lonyiludinaliler sulcatis^ cruris lalo-linearibus^ convc.ciSy inteyris

vel plerumque plus minusve bilobis vel bifidis. Discus cupuliformis^ ovarium

arde iiicludens, G-cmyulalo-coslatus, apice irregulariter lacinulaius^ lacinulis

filiformibus, ereclis vel suhrecurvis^ glaber., carnosulus, lotus c. 0.16 - 0.225

cm. altuSj 0.15 — 0.17 cm. diam. Fructus drupaccus, sessilis vel subsessilisj

calyce sufj'ultus^ majusculus, depresso-globosus, apice leviter., basi manifeste

excavatodmpressus, praesertim apicem versus leviter G-siilcatus, glaber.,

semipellucide dilute viridis, c. 2.25—2.7 cm. diam.., 1.75—2.4 cm. altus,

tarde dehiscens, q)ericarq)io cum mesocarpio crasse carnoso, c. 0.75 —0.9 cm.

crasso, endocarqjio (putamine) acute sexanyulato, osseo, 3-loculari, c 0.1 — O 13

cm. crasso. Semina oblonyo-elliptica, trigona, dorso convexa, c. O 55 — 0.G7

on. lonya, 0.23—0.35 on. lata, testae strato exteriore membranaceo, strato

interiore duro; albumen carnosum; cotyledones curvatae, subovales, carno-

siilae, c. 0.425 cm. lonyae, 0.27 cm latae; radicula teres, c. 0.1 cm. lonya.

Sect. III, Paraphyllanthus Muell. Arg.

4. IMiyllantlius Iliisskarliaiius Muell. Arg. in Linnaca, xxxii,

16; in DC. Prodr. xv, 2, 354. — Agyneia miiltifiora IIassk. Cat. bog.

alt. 240; PI. jav. rar. 269; Miq. F1. Ind. Bat. i, 2, 367. — Diasperiis

Hasskarlianus O. K. Re^. Gen. PI. ii, 599.

Iloofdtakken forsch. Twijgen veervormig, zijdelings samengedrukt,

vleugelig 4-kantig, met papillen bezet. Bladeren aan de hoofdtakken

verspreid, rudimentair, breed driehoekig, toegespitst, aan den rand
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in zeer korte slipjes verdeeld, geplooid, spoedig verdrogend, c. 0. 14

cm. lang. Steunbladeren breed driehoekig, toegespitst, aan den voet

met 2 oortjes, aan den rand in korte slipjes verdeeld, convex, ge-

plooid, spoedig verdrogend. Bladeren aan de twijgen atwisselend,

klein, kort gestceld, langwerpig ei vormig, toegespitst, met korten,

zeer spits toegespitsten, bleek groenen top en met meer of minder

scheeven, breed afgeronden, eenigszins afgeknotten ot soms iets

hartvormigen voet, gaafrandig, kaal, alleen onder op de middelnerf

aan den voet zeer kort behaard, aan weerszijden van de onder en

boven uitspringende middelnerf met c. 7— 9 vrij wijd of schuin

uitstaande, binnen den rand boogvormig anastomosecrende, onder

iets uitspringende zijnerven, met onduidelijk adernet, glimmend groen,

onder lichter, c. 2.5 — b cm. lang, 1.25— 2.5 cm. breed; steel met

papillen bezet, c. ü.17— 0.5 cm. lang. Steunbladeren uit scheeven,

breed driehoekigen voet priemvormig toegespitst, klein uitgevreten,

c. 0.13—0.2 cm. lang. Bijschcrmen zeer talrijk, okselstandig of boven

de oksels, zittend, vertakt, zeer kort, veelbloemig, met gewoonlijk

één $ en vele (ƒ bloemen; spil zeer kort behaard, c. 0.2— 0.4 cm.

lang. Schutblaadjes zeer klein, eivormig driehoekig, fijn uitgevreten.

Steeltje der (f bloemen draadvormig, kaal, bleek groen, c. 0.175 cm.

lang. Kelk diep 6-deelig, vliezig, kaal, bleek groen, met schuin

opstaande, aan den top teruggebogen slippen, c. 0.3 — 0.35 cm. in

doorsnee
;
buitenste slippen ovaal ei vormig, afgerond, convex, c. 0. 16—

0.17 cm. lang, 0.07— 0.1 cm. breed; binnenste slippen langwerpig,

afgerond, aan den top iets uitgevreten, convex, c. 0.2 cm. lang,

0.1 cm. breed. Meeldraden 3, aan den voet tot een kort zuiltje

vergroeid, c. 0.14— 0.15 cm. lang; helmdraden tot ongeveer het

midden of iets hooger vereenigd, bleek groen
;
helmknoppen opstaand,

extrors, driehoekig hartvormig, lichtgeel, met aan den voet wat uit-

eenwijkende, met een overlangsche, vertikale spleet openspringende

hokjes, aan den top met een kegelvormig aanhangsel, c. 0.06—0.07

cm. lang. Schijf klieren 6, met de kelkslippen afwisselend, groot,

omgekeerd kegel-bekervormig, aan den rand in ongelijke slipjes

verdeeld, vleezig, c. 0.03 cm. lang. $ bloemen nagenoeg zittend,

met tolvormigen, zeer kort behaarden, lichtgroenen bloembodem.

Kelk diep 6-deelig, in 2 kransen, lichtgroen, c. 0.35—0.4 cm. in
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doorsnee; buitenste slippen civorniig, stomp, achter iets zeer kort

behaard, c. 0.15— 0.175 cm. lang, 0.125 cm. broed; binnenste slip-

pen larigwei’pig, stomp, aan den top meestal iets uitgevreten, achter

iets zeer kort behaard, lichtgroen, breed witachtig berand, c. 0.2 —
0,225 cm. lang, 0 1— 0.125 cm. breed. Vruchtbeginsel neergcdiukt

bolvormig, overlangs b-groevig, zeer kort behaard, lichtgroen, c, 0.075

cm. hoog, 0.13 — 0.14 cm. in doorsnee, 3-hokkig; stijl lang, stomp

driekantig, ijl zeer kort behaard, bleek groen, c. 0.2— 0.26 cm. lang,

aan den top in 3 teruggebogen, breed lijnvormige, convexe, 2-spletige,

kale, lichtgroene, c. 0 14 cm. lange takken gedeeld. Schijf klein,

ringvormig, 6-lobbig, gekarteld, de lobben met de kelkslippen af-

wisselend.

Onregelmatig vertakte heester; kruinhoogte c. 4 m. bij een

stamdoorsnec van 4—8 cm.

AaiiDK Beschrijving naar levende ])lanten in Hort. Bog. De soort ontbreekt
in Ilerb, Kds,
De 9 bloemen vertooneir bij de gekweekte exemplaren meermalen abnormaal

ontwikkelde stijlen.

G e ü g r. verspreiding Duiten Java : Batoe- eilanden. Oj) Java

:

In

de bergstreken van West- Java op c 300 - 10ü0m. zeelioogte (IIas-k.) —
Inlandsche namen; Marone leiithoet, s. (volgens IIassk.).

Phyllanthus Hasskarlianus Muell. Arg. Frutex. Dami primaril validi.

Iiamiili pinnifo' nies^ lateraliter eoinpressi, alato-qiiadraiuj ulat
i,

papillosi.

Folia in ramis primariis alterna, i'udinientaria^ late trianqula, acnminata^

brevissinie lacerata, undulata^ mox exarescentia^ c. 0.11 cm. loiKja, stipulis

late triangulis, acuminatis, hasi biaitriculatis, breviter laceratie^ convexis,

iindulatis., mox exarescentibus. Folia hi ramiilis alternatim bifaria, parva^

breviter petiolata., oblongo-ovata, acuminaia, aciimine bieviter acutissime

pallide viridi-aciuninato, basi 2Jlns minusve obliqua late rotiuidata^subtriuicata

vel interdum leviter cordata^ integerrima^ fere glabra^ in iitraque parte

nervi niedii supra subtusqne pro}ninenlis, subtiis ad basin tantum qjubernli

nervis lateralibus c. 7—0 satis patentissimis vel patentibuspintra marginem

arciiato-anastomosantibiis^ siibtus levissime prominentibus., reticulo venariun

obsoleto, nitide viridia, siibtus pallidiora^ c. 2 5—6 on. longa, 1.25— 2.5

cm. lata; petiolus qjapillosus, c. 0.17 -0.3 cm. longus. Stipmlae e basi oblique

triangula suhiilato-acuminatae., erosulae. c. 0.13— 0.2 cm. longae. Cgmae

numerosissimae, axillares vel supraaxillares., sessiles^ ramosae, brevissimaCj
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inultilloraBj 2̂ lerumque 1 jlorem ^ et qüures flores (jerentes^ racUide

Puherula., c. 0.2— 0.4 cm. longa. Bracteae mimitae^ ovato-triamjulae., erosulae.

Pedicelhis jloriim filiformis., gluher.^ pnillide viridiSj c. 0.175 cm. Jongus.

Calyx jgrofunde G-imrtitus.^ memhranctceus, glaher, pallide viridis, laciniis

patentihus apice recurvis, c. 0.3— 0.35 cm. diam., laciniis exteriorihiis

ovali-ovatU.^ rotundatis., convexis.^ c. 0.10—0.17 cm. longis, 0 07— 0.1 cm.

laiis, laciniis interiorihus ohlongis, rotundatis, apice erositlis, convexis^ c.

0.2 cm. longiSj 0.1 cm. laiis. Stamina 3, hasi in columnam hrevem connala^

c. 0.14— 0.15 cm. longa; füamenta usque ad vel p)aulo ultra medium

connata., pallide viridia\ antherae erectae^ extrorsae^ triangulo-cordatae.,

jlavescentes^ c. 0 00 — 0.07 cm. longae^ thecis hasi divei’gentilms, rimalongO

tudinali verticalHer dehiscentihas^ connectivo in appendicem conicain jmoducto.

Glandnlae disci 0, ciim laciniis calycis alternantcs, magnae, ohconico-

cyathiformes., marghie irregularlter lacinulatae., carnosae^ c. 0.03 cm. longae,

Flores $ suhsessiles, toro turhinalo., puherulo., dilute viridi. Calyx ])rofmide

0-parlitus, hiserialis, dilute viridis, c. 0.35 — 0.4 cm. diam. .^laciniis exterio-

nhus ovatis^ ohiusis, dorso q)arce puherulis, c. 0.15— 0.175 cm. longis^O.125 cm.

latis, laciniis interiorihus ohlongis, ohtusis, aqnce qüermnque erosulis, dorso

2)circe 2^^(herulis, dilute viridihus, late alhescenti-marginatis, c. 0.2-0.225

cm. longis, c. 0.1 — 0.125 cm. laiis. Ovarium depresso glohosum, longiludina-

liter 0-sulcatum, puherulwn, dilute viride, c 0.075 cm. altwn, 0.13 — 0.14

cm. diam., 3-loculare\ Stylus longus, ohluse trigonus,

2)allide viridis, c. 0.2—0.20 cm. longus, ap)ice in ramos 3 reflexos, late

lineares, convexos, hifidos, glahros, dilute virides, c. 0.14 cm. longos divisus.

Discus annularis, 0-lohus, crenulatus, lohis cnm laciniis calycis

alternantihus.

Sect. IV, CerainantJnis IIassk.

5. riiyllaiithus j»Tacilis Baill. EI^. Eupli. 630, t. 25, f. 22— 24;

Muell. Arg. in DC. Prodr. xv, 2, 240, — Ceramanthus gracHis

Hassk. Gat. Hort. bo^. alt. 250; Miq. F1. Ind. Bat. i, 2, 372. —
Diasperus gracilis O. K. Rev. PI ii, 599.

Twijgen horizontaal samengodrukt, 2-groevig, kaal, groen, rood

getint. Bladeren aan de twijgen afwisselend, kort gesteeld, moer of

minder scheef, meer of minder ei vormig langwerpig, toegespitst, spits,

met meostal schceven, stompen of afgeronden voet, gaatrandig, kaal,

aan weerszijden van de onder uitspringende en rood getinte middelnerf
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met c. 11 — 17 wijd iiitstaande, gebogen, binnen den rand anasto-

moscerende, dunne zijnerven, netaderig, de nerven en aderen iets

doorschijnend, boven groen, onder dof lichtgroen met donkerder

nerven, c. 3.5— 7 cm. lang, 1.2— 2.3 cm. breed
;
steel dwarsrimpelig,

boven gegroefd, kaal, c. 0.25—0.5 cm. lang. Steunbladeren uit

breeden, sclieeven, in lange, draad vormige slippen verdeelden voet

priem vormig toegespitst, c. 0.3— 0.325 cm. lang. Bloeiwijzen oksel-

standig, bundelvormig, zittend, weinigbloemig, met cf en $ bloemen.

Schutblaadjes in lijn-draad vormige slippen verdeeld. Steeltje der cT

bloemen dun, kaal, lichtgroen, c. 0.35—0.45 cm. lang. Kelk diep

G-dcelig, bleek groen en bleek roodaclitig getint; slippen in 2 kransen,

de buitenste eivormig, spits, concaaf, aan den rand in ijl geplaatste,

zeer korte, wimpervormige slipjes gedeeld, kaal, c. 0.2—0.225 cm.

lang, 0.16 cm. breed, de binnenste slippen rond eivormig met zeer

kort en breed wigvormigen voet, afgerond of stomp, concaaf, zeer

kort franjeachtig gewimperd, c. 0.225 cm. lang en breed. Meeldraden

3, tot een duidelijk en vrij dik gesteeld, ei kegel vormig, c. 0.125 cm.

lang zuiltje vergroeid; helmdraden bleekgroen; helmknoppen geheel

aangegroeid, geelwit, aan den top met een kort kegelvormig aan-

hangsel; hokjes aan den voet uiteenwijkend, vertikaal openspringend.

Schijt groot, hoog nap-ring vormig, wijd, afgeknot, buiten aan den

voet vleezig 6-lobbig, kaal, c. 0.125 cm. hoog, 0.2 cm. in doorsnee.

Steeltje der ^ bloemen kort, kaal, groen, c. 0.175-*0.25 cm. lang.

Bloembodem tolvormig, kaal, lichtgroen, c. 0.1 cm. lang. Kelk klok-

vormig, diep 6 deelig, vrij vleezig, kaal, lichtgroen, bleek berand, c.

0.25 cm. in doorsnee; slippen in 2 kransen, opstaand, de buitenste

meer of minder 5-hoekig eivormig, spits, concaaf, aan den rand in

zeer korte, wimpervormige slipjes verdeeld, c. 0.2 cm. lang, 0.17 cm.

breed, de binnenste ei vormig of meer of minder ei-ruitvormio
,
stomp,

concaaf, aan den rand in zeer korte slipjes verdeeld, c. 0.2—0.225

cm. lang, 0.17 cm. breed. Stamper flesch vormig, kaal, bleek groen,

c. 0.2 cm. lang; vruchtbeginsel ongeveer bolvormig, eenigszins G-

hoekig, c. 0.1 cm. hoog, 0.13 cm. in doorsnee, c. 3-hokkig, in den

veel dunneren, rolronden stijl samengetrokken; stempels 3, vleezig,

geheel teruggeslagen, met de randen vergroeid, zeer breed, convex,

aan den top wat 2-lobbig, samen een neergedrukt bol vormig, onder
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ho), aan den top ingedrnkt, straalvormig driegroevig en met de

groeven afwisselend 3-tandig-ribl)ig, buiten kleverig, c. 0 04 — O.OG

cm. boog, 0.07— 0.075 cm. in doorsnee metend geheel vormend.

Schijf het vruchtbeginsel geheel insluitend, groot, ongeveer ncergedrukt

urn vormig, afgeknot, aan den rand gekarteld, aan den voet buiten

vleezig G-lobbig, kaal, gcelachtig met rood gekleurd, c. 0.12 cm.

hoog, O.IG cm. in doorsnee. Vruchtsteeltje met bloembodem c. 0.4

cm. lang. Vrucht door den kelk gesteund en door het knotsvormige

stijlzuiltjo gekroond, ncergedrukt bolvormig, stomp G-kantig, zwak

3 lobbig, aan den top 3-groevig, c. 0.55— O.G cm. hoog, 0.8— 0.85

cm. in doorsnee, in 3 tweekleppige kluisjes openspringeud
;
buiten-

en middelwand vrij dun, van den vrij dun hoornachtigen binnenwand

loslatend; middelzuiltjc c. 0.27— 0 3 cm. lang. Zaden driekantig,

met convoxen rug, leverbruin, c. 0.375— 0.4 cm. lang; buitenste

zaadhuid met vliezige buitenlaag en dunne, vrij harde binnenlaag;

kiem wit vleezig; kiem gebogen; zaadlobben ovaal, c. 0.2G cm. lang,

0.2 cm. breed; worteltje rolrond, c. O.l cm. lang.

Ongeveer 2 m. hooge heester met verlengde, slappe, dikwijls

overhangende twijgen.

Aanm,. Besrlirijving naar gekweekte planten in Hort. Bog.
De soort ontbreekt in llerb. Kds.
Dit is de eenige der door mij onderzochte Pit tjllant}nis-’&oovian, die alleen af-

wisselende bladeren bezit. Of dit regel is, of dat dit verschijnsel toegeschreven
moet worden aan vermenigvuldiging door tjangkokans of stekken van zij twijgen,
is mij niet bekend; zeer waarschijnlijk acht ik het laatste niet.

öeogr. verspreiding: Buiten Java

:

Bangka. Op Java

:

In de res.

Banten (Hassk.). — Inlandsche naam; Boeroemj randa, s. (volgens

Hasskarl).

Phyllanthus gracilis Baill. Frutex. RamuU horizonfaliter coïnpressi^

hisulcaü^ (jlahri^ virides^ ruhro tincü. Folia in ramulis alternatim hifaria^

hreviter petiolata^ plus minusve ohliqua^ suhovato- oblonga^ aemninata^ acuta^

hasi plerumqiie oblique obtusa vel rotundata^ integerrirna^ glabra^ in utraque

parie cos’ae mediae subtus prominentis et rubro-tinctae nervis laleralibus

c. 11— 17 p)atentisshnis. curvatis^ intra marginem anastomosantibus, tenuibus^

reticulato-venosa^ nervis venisque semipellucidis, supra viridia^ subtus opiaca

dilute viridia nervis obscurioribus^ c. 3.5—7 cm. longa, 1.2—2.3 cni. lata;

petiolus transverse rugosus., supra sulcalusj glaberyC.0.2~)— 0.5cm. longus.
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StipiiJae e hasi lata ohliqua in lacinias longas fUiformes divisa suhidato-

aciiminatae, e. 0 3-0 325 cm longae. In/lorescentiae (asciculares^ axillare.^,

scssiles, paucifloraG, flores et $ (jeientes. Braeteae ladniutue. Pedicellus

porimi tenui (jlai)er^ ditute viridis, c 0.35 - O 45 em. longu-i. Calgx

profunde (i-partiiu^.^ hiserialis, pnltide viridd., pallide ruhescenli-tinetu'^^

laciniis exterioi'ihus ovatis, aciitls, concaeis, luxe ciliolato lacinrdatis^ glabii's,

c. 0.2-0.225 cm. longi.'i, 0.10 cm. latis, laciniis interiorihus ovcdo-rotiindis^

hasi hrevissime lalo cuneatis^ rotundatis ohtusisve, concavis, hrevissime funhria-

to-ciliolatis, c. 0.225 longis et latis. Stamina 3., tota longitudine in columnam

ovoideo-conicam^ crassiu^cide stipitatam.^ c 0.125 cm. longam connata\ filainenta,

])allide vhldia] antherae totae conn((tae^ pavescenti-fdhae^ apice oppendice

hreriter conica instriictae, thecis hasi divergentihus, verticaliter dehiscentihiis.

Discus niagiius, alle cupuUformi-annidaris.^ amplus^ truncntus, extus ad

hasin carnoso Odohatus^ glahe)-, c. 0.125 cm. altiis, 0.2 an. diam. Pedicellus

{lorum ^ hrei'is, glaher., viridis, c. 0.175 — 0.25 cm. longus. Torus turhinatus,

glaher^ diliite viridis, c. 0.1 cm. longus. Ctdyx qu'ofiinde G-pu) titus., cam-

panulatus, carnosidus, glaher, dilute viridis., marginatus, c. 0.25 cm.

diam.j laciniis hiserialihus, erectis, exteriorihus phis niinnsve ([uinquangulo-

ovdtis, acutis, concavis, hrevissime ciliato lacimdatis, c. 0.2 cm. longis,

0.17 cm. latis, i nteriorihus ovatis vel plus rniiiusve ovato-rJiomheis, ohtusis,

concavis, hrevissime hfcinula lis, c. 0.2 — 0.225 em. longis, 0 17 cm. latis.

Pistillum lageniforme, glahrum, pidlide viiide, c. 0 2 cm. longuni', ovarium

suhglohosum, suhsexangulatum, c. 0.1 cm. (dtum, 0.13 nn. dia?n., 3-loculare,

in stglum niulto tenuiorem, teretem conlractum ; .stigmata 3, carnosa
,
rejlexa

,

marginihns connata, latissinuf, convexa
,

hreviter hiloha, hnllam depresso-

glohosam, suhtus c((V(nn, aqdce dep>ressam, radiatodrisulcalam, cum sulcis

alternatim 3-dentato-costulalam, e.ïdus glutinosam, c. 0.04 — 0.06 cm. altam,

0.07—0.075 cm. diain. formantia. Discus ovarium qdane includens, magnus,

(dureviato-urccohdus, truncAdus, crenulatus, hasi extus carnoso G-lohatus,

gla.her, jtavescens, rubro-tinctus, c. 0.12 cm. (dtus,0.1G cm. diam Pedicellus

fruetifer cum toro c. 0.4 cm. longus. Fructus calyce sulfullus, columna

stylari clavata coronatus, depresso-glohosus, ohtuse G-a ngulatus, levissime

trilohus, apice trisulcatus, c. 0.55 — 0.6 cm. <dtus, 0.8—0.S5 cm. diam., in

cocca 3 hivalvia dehiscens, pericarpio cum mesocarpio teuuiusculo ed> endo-

carpio teniduscule corneo soluhili, columella c. 0.27— 0 3 cm, longa. Semina

trigona, dorso convexa, c. 0.375—0.4 em. longa, testae straio exteriore

memhranaceo, str<do interiore stdis duro’, alhumen carnosum
',

embryo

curvatus', rotyledones ovales, c. 0.26 cm longae, 0 2 cm latae\ radicula

te? es, c. 0.1 cm longa.
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8ect. V. Cicca L.

G. Pliyllaiitlms distielius Muell. Arg. in DC. Prodr. xv, 2,

413; Bedd. Por. Man. 191; Hook. f. Fl. Br. Ind. v, 304; Talb.

Trees Bomb. ed. 2, 300; Woodr. in Journ. Bonib. Nat. xii (1899),

370; Praix, Beng. PI. 935; Watt, Dict. Econ. Prod. vi, 1, 217;

Gamble, Man. Ind. Timb. n. ed., 600; Cooke, Fl. Pres. Bomb. ii, 589
;

Brandis, Ind. Trees, 570. — Ph. Cheremila Roxb. Hort. Beng. 144. —
Ph. loncjifoliiis Jacq. Hort. Schoenbr. ii, 36, t. 194; Roxb. Fl. Ind.

III, 672. — Ph. tetrandrus Wall. Gat. n. 7930. — Ph. Cicca Muell.

Arg. in Linnaea, xxxii, 50. — Ph. acidissimus Muell. Arg. in

Linnaea xxxii (1863), 50 (non Noronh.); in DC. Prodr. xv, 2, 417. —
Ph. acidiis Merr. in Gov. Lab. Publ. Philipp. viii (1903), 41

(sphalm.). — Cicca disticha L. Mant, 124; Lam. Encycl. ii, 1; III. ii,

t. 757, f. 1; Wlld. Sp. PI. iv, 332; Grah. Gat. Bomb. PI. 180;

Dalz. et Gibs. Bomb. Fl. Suppl. 78; Kurz, For. Fl. ii, 353;

Robinson in Pliil. Journ. sc. C. Bot. iv (1909), 87. — C. nodiflora Lam.

Encycl. ii, 1; 111. t. 757, f. 2; Wlld. Sp. PI. iv, 332; Bl.

Bijdr. 589; Miq. Fl. Ind. Bat. i, 2, 372. — C. acidissima Blanco,

Fl. Filip. 700. — Diasperus acidissimus O. K. Rev. Gen. PI. ii, 598. —
D. distichus O. K. l.c. 599. — Rumpii. Herb. Amb. ^'ii, 34, t. xxxiii,

f. 2. — Riieede Hort. Mal. iii, t. xlvii et xlviii.

Hoofdtwijgen zeer forsch, dik, overlangs gegleufd, kaal, groen, met

bleeke lenticellen. Zijtwpgen veervormig, rolrond, aan den voet

verdikt, kaal. Bladeren aan de hoofdtwijgen verspreid, rudimentair,

driehoekig, spits, gekield, gewimperd, vleezig, c. 0.2 cm. lang. Steun-

bladeren breed driehoekig, gewimperd. Bladeren aan de zij twijgen op

verdikkingen gezeten, afwisselend, kort gesteeld, gewoonlijk meer

of minder scheef eivormig of langwerpig eivormig, de onderste korter

en breeder, naar den top geleidelijk versmald of wat toegespitst, spits,

met een nerfpuntje, met stompen of afgeronden voet, gaafrandig,

kaal, aan weerszijden van de onder uitspringende middelnerf met

c. 7— 9 schuin uitstaande, gebogen, binnen den rand anastomoseerende,

dunne, onder iets uitspringende zijnerven, netaderig, met doorschijnende

nerven en aderen, boven glimmend groen, onder dof lichtgroen,

c. 3.5— 8.5 cm. lang, 1.75—4 cm. breed; steel kaal, rimpelig, boven

met een rib, lichtgroen, c. 0.2— 0.3 cm. lang. Steunbladeren klein.

Meded. Dep. v. Landbouw No. 10.
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driehoekig priemvormig, c. 0.05— 0.07 cm. lang. Bloeiwijzen (on-

bebladerde twijgen) zijdelingsch aan de oudere, de bebladerde twijgen

gewoonlijk reeds verloren hebbende takgedeelten, alleenstaand of soms

een paar bij elkaar, trosvormig met tot alzijdig geplaatste, veeibloemige,

zittende, 1 — 2 $ en vele 5 bloemen of alleen 5 bloemen bevattende

bundels vereenigde, zeer kleine bloemen, c. 1.5—9 cm, lang; spil

kaal, lichtgroen, dikwijls rood getint. Steeltje der 5 bloemen draad-

vormig, kaal, bleekgroen, c. O.l— 0.13 cm. lang. Kelk diep 4-deelig,

2-rijig, kaal, bleekgroen en rood gekleurd, c. 0 15—0.2 cm. iu

doorsnee; slippen ongeveer rond, concaaf, wat uitgevreten, c O.l —
0.125 cm. lang. Meeldraden 4, zeer kort, veel korter dan de kelk;

helmknoppen extrors, ongeveer rond, aan den voet en den top uit-

gerand, met overlangsche, vertikalo spleten openspringend. Schijl-

klieren 4, met de kelkslippen afwisselend, half rond of wat niervormig.

Steeltje der J bloemen kaal, lichtgroen, c. 0.13—0.15 cm. lang.

Kelk diep 4-deelig, 2 rijig, kaal, lichtgroen en lichtrood gekleurd,

c 0.2— 0.25 cm. in doorsnee; buitenste slippen meer of minder ei vormig,

stomp, c. 0.1 cm. lang; binnenste slippen rond eivormig, c 0.1—0.125

cm. lang. Vruchtbeginsel kort ei-bol vormig, 3 — 4-groevig, kaal,

groen, c. O.l cm. in doorsnee, 3— 4-hokkig; stijlen 3—4, aan den

voet iets vereenigd, tot voorbij het midden 2-spletig, met fijn priem-

vormige, teruggebogen takken, c. 0.125 cm. lang. Schijf ringvormig,

den kort samengetrokken voet van het vruchtbeginsel omgevend,

onregelmatig gelobd gekarteld. Vruchtsteeltje c. 0.3— 0.4 cm. lang.

Vrucht steenvruchtachtig, door den kelk gesteund, door de stijlen

gekroond, neergedrukt bolvormig, 6— 8-lobbig, kaal, wasachtig bleek

geel, c. 1,2— 1.5 cm. hoog, 1.7— 2.1 cm. in doorsnee; middelwand

dik vleezig, sappig, zuur; binnenwand hard.

Kleine boom; kruinhoogte c. 7— 10 m. bij een stamdoorsnee van

14 cm. Kroon ijl, met dikke takken.

Aanm. Beschrijving naar een levenden boom te Buitenzorg. In Herb. Kds.
alleen vertegenwoordigd door een steriel takje van een gekweekten boom.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: De boom wordt in geheel

Indië, Madagaskar en ook in den Maleischen Archipel gekweekt en komt
daar denkelijk ook verwilderd voor. Het schijnt echter niet geheel zeker

te zijn, waar het oorspronkelijke vaderland van deze soort gezocht moet
worden. Op Java: De soort wordt ook voor Java vermeld, doch wild-

groeiende exemplaren zijn mij van hier niet bekend. Gekweekt, komt zij
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veel voor. — Bladafval: il^aar het schijnt te Buitenzorg het blad niet

verliezend. — Bloei- en vruchttijd: Te Buitenzorg bloemen en

vruchten verzameld in September. — Gebruik: De zure vruchten
worden in het zout gelegd en gekonfijt gegeten. Verder zouden ver-

schillende deeleii va 5 den boom geneeskrachtig zijn -- I n 1 a n d s c h e

naam: Algemeen bekend als Tjerme^ m, Tjareme, s., Tjereme, j.

Phyllanthus distichus ]\Iüell. Arg. Arhor parva. Bami primarii

valldissimi, crassij sulcati, glabtd^ virides^ lenticelUs pallidis. Ramuli

pinnifoiines, teretes^ basi incrassati^ glahri. Folia in raniis alterna^ rudi-

mentaria^ trlangnla, acuta^ carinata, ciliata, carnosa^ c. 0.2 cm. longa,

stlpulis late triangnlis, ciliatis. Folia ramulorum incrassationibus inserta^

alternatim bifaïHa., hrcviter petiolata, jjlenimpue plus minusve oblique ovata

vel oblongo-orala, inferiora hreviora et latiora^ apicem versus sensim

angustata vel leviter acuminata., acuta^ mucronata, basi obtusa vel rotundata,

integerrima, glabra^ in utraque parte costae mediae subtus prominentis

nervis lateralïbus c. 7—9 patentibuSj curvatis^ intra marginem anastonio-

santibusy subtus leviter prommentibus., reticulato-venosa^ nervis venisque

semipellucidis, supra nitide viridia., subtus opaca dilute viridia.^ c. 3.5— 8,5

cm. longa, J.75—4 cm. lata; petiolus glaber,,rugosus^ supra costaius^ dilute

viridis, c. 0.2— 0,3 cm. longus. Stipulae parvae^ triangulo-subulatae, c.

0.05—0.07 cm. longae. Inflorescentiae (ramuli aphylli) laterales plerumque

supra cicatrices ramulorum delapsorum., solitariae vel interdum subfascicu-

latae^ racemosae^ c. 1.5—9 cm. longae, floribus exiguis fasciculaiis^ fascictclis

vagis, sessilibus, multifloris, flores $ 1—2 et plures flores ^ vel flores

tantum gerentibus, rachide glabra, dilute viridi, saepe rubro-tincta. Fedicellus

flo7mm filiformis, glaber, pallide viridis, c. 0.1— 0.13 cm. longus. Calyx

profunde FqKiniius, biserialis, glaber, pallide viridis et rubro-tinclus, c.

0.15—0.2 cm. diam., laciniis subrotundis, concavis, erosulis, c. 0.1— 0.125

cm. longis. Stamina 4, brevissima, calyce niulto breviora; antJierae extrorsae,

subrotundae, basi apiceque emarginatae, rimis verticalibus dehiscentes.

Glandulae disci 4, cum laciniis calycis alternantes, semirotundae vel subreni-

formes. Fedicellus florum J glaber, dilute viridis, c. 0.13 - 0.15 cm. longus.

Calyx p>rofunde 4-partitus, biserialis, glaber, dilute viridis et rubescens,

c. 0.2— 0.25 cm. diam., laciniis exterioribus subovatis, obtusis, c. 0.1 cm.

longis, laciniis interioribus rotundo-ovatis, c. 0.1— 0.125 cm. longis. Ovarium

breviter ovoideo-globosum, 3— 4-sulcatum, glabrum, viride, c. 0.1 cm diam.,

3 - 4-loculare ; styli 3-4, basi brevissime connati, ultra medium bifidi,

cruris tenuiter subulatis, recurvis, c. 0.125 cm. longi. Discus annularis,

basin ovarii brevissime contractam cingens, irregulariter lobato-crenulaius.

Fedicellus fructifer c. 0.3— 0.4 ctn. longus. Fructus drupaceus, calyce
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suffultusy stylis coronatiis^ depresso-ylohosusj O — S-lohus, ylaher^ ceraceo-

flavescens, c. 1.2— 1.5 cm. altus, 1.7 — 2.1 cm. diam.^ mesocarpio crasse

carnosoj succoso, acido, endocarpio duro.

7. Pliyllaiithus iiulicus Muell. Arg. in Linnaea xxxii, 52;

in DG. Prodr. xv, 2, 417; Bedd. For. Man. 191; Hook. f. Fl. Br.

Ind. V, 305; Trim. Fl. Ceyl. iv, 27; Talb. Trees Bomb. ed. 2, 300;

WooDR. in Journ. Bomb. Nat. xii (1899), 370; Watt, Dict. Ec.

Prod. VI, 1, 221; Gamble, Man. Ind. Timb., n. ed. 601; Cooke,

Fl. Pres. Bomb. ii, 589; Brandis, Ind. Trees, 571. — Ph. Stocksii

Muell. Arg. in Linnaea xxxii, 52; in DG. Prodr. xv, 2, 418.

—

Fh. simdaicus Muell. Arg. in DG. Prodr. xv, 2, 1272. —
Prosorus indica Dalz. in Hook. Journ. Bot. iv (1852), 346; Dalz.

et Gibs. Bomb. Fl. 236; Tiiw. in IIook. Journ Bot. iv (1854), 299,

t. 10 C, f. 3— 6; VIII (1856), 272; Enum. 281. — Bridelia Berryana

Wall. Gat. n. 7876, 7960. — Diasperus indicus O. K. Kev. Gen.

PI. II, 599. — D. simdaicus O. K. l.c. — Calococcus simdaicus Krz. !

ex T. et B. in Nat. Tijdschr. Ned. Ind. xxvii (1864), 48.

Twijgen samengedrukt, op de doorsnee ruitvormig, kaal, met len-

ticellen. Bladeren alvallend, aan de twijgen afwisselend, geteeld,

elliptisch, gewoonlijk spits toegespitst, zelden stomp toegespitst of

stomp, gewoonlijk met een nerfpuntje, met spitsen of wat toege-

spitsten voet, gaafrardig, kaal, aan weerszijden van de onder uit-

springende middelnerf met c. 8— 12 wijd uitstaande, gebogen,

binnen den rand anastomoseerende, dunne zijrerven, netaderig, c.

8— 18 cm. lang, 3,5— 7 cm. breed; steel kaal, c. 0.6—1 cm. lang.

Steunbladeren afvallend, driehoekig priemvormig of bijna lijnvormig,

zeer spits, met binnen en buiten verdikte middelnerf, c. 0.3— 0.7

cm. lang. Bloemen tweehuizig, in bundels, cf bloembundels zittend,

in den oksel der onderste, dikwijls rudimentaire bladeren der nieuwe,

dikwijls zeer verkorte twijgen, zeer dicht en veelbloemig. Steeltje

der cT bloemen draadvormig, kaal, c. 0.5— 0.6 cm. lang. Kelk diep

4-deelig, 2-rijig, c. 0.35 cm. in doorsnee, kaal, dun
;

buitenste

slippen het kleinst, halfrond of ei vormig, met breeden voet, concaaf,

c. 0.07— 0.1 cm. lang en breed; binnenste slippen ongeveer rond of

wat omgekeerd eivormig, met afgeronden top en breeden voet, con-
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caaf, c. 0.125—0.15 cm. lang, 0.15—0.2 cm, breed. Meeldraden 4,

vrij, in holten der schijf ingeliecht, c. 0.125— 0.16 cm. lang;helm-

knoppen rond ovaal, aan den voet en den top uitgerand, c. 0.07 cm.

lang. Schijf vrij groot, vleezig, rond, wat hoekig, plat, wrattig rim-

pelig, kaal, in het midden een 4- lobbige, krnisvormige holte vrij-

latend, de lobben met naar binnen gerichte tandjes afwisselend, c.

0.1—0.125 cm. in doorsnee. ^ bloembundels in den oksel der onderste,

dikwijls rudimentaire bladeren der nieuwe spruiten, zittend, weinig-

(1 — 3-)bloemig. Steeltje der $ bloemen dun, kaal, c. 0.75— 1 cm. lang.

Kelk diep 4-, zelden 5 deelig, kaal, c. 0.4- 0.5 cm. in doorsnee;

buitenste slippen het kleinst, driehoekig, spits of stompachtig, c. 0. 13

cm. lang; binnenste slippen ongeveer eivormig ovaal, met breeden

voet, stomp of afgerond, c. 0.15 — 0.2 cm. lang. Vruchtbeginsel

ongeveer bol vormig, kaal, driehokkig, c. 0.16 cm. lang; stijlen 3,

aan den voet over een lengte van c. 0.05 — 0.06 cm. vergroeid, de

vrije deeleii wijd uitstaand, 2 deelig, c. 0.1—0.125 cm. lang, met

priem vormige takken. Schijf ringvormig, plat, gaaf, kaal. Vrucht-

steeltje draad vormig. Vrucht door den kelk gesteund, door de

stijlen gekroond, iets driekantig bol vormig, kaal, c. 0.7 — 0.85 cm.

hoog, 1 — l.l cm. in doorsnee, in 3 tweekleppige kluisjes open-

springend; buiten- en middel wand dun; binnenwand zeer dun

hoornachtig, loslatend. Zaden in elk hokje 2, door de dikvleezige

buitenlaag der buitenste zaadhuid tot een buiten convex, met een

klein groefje voorzien, binnen stomphoekig, c. 0.7— 0.8 cm. lang,

c. 67 — 0.7 cm. breed geheel verbonden; binnenlaag der buitenste

zaadhuid eivormig driehoekig, driekantig, grof rimpelig, dik, beenhard,

c. 0.425— 0.45 cm. lang; kiemwit vleezig; zaadlobben rond nier-

vormig, c. 0.2 cm. lang en breed; worteltje rolrond, c. 0. 1 cm. lang.

Boom; kruinhoogte tot c. 26 m. bijeen stam doorsnee van 73 cm.,

gewoonlijk kleiner. Stam krom of vrij recht, nagenoeg rolrond, naar

beneden met gleuven, zonder wortellijsten. Kroon onregelmatig, ijl,

met wijd uitstaande takken. Schors glad, bruin, in stukken af-

schilferend.

forma Testita.

Oudere twijgen, middelnerf onder, bladsteel, vruchtsteel en vrucht

aan den top ijl uitstaand behaard.
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Aanm. Beschrijving naar talrijke exemplaren in Herb. Kns., waarbij zich
slechts één bloeiend ^ bevond, daarentegen verscheiden in vrucht, en naar 2

authentieke, van de Karimon-djawa eilanden afkomstige hoornen van Calococcus
sundaicus Kurz in Hort. Bog. Vergeleken met C. P. 2155 ! Synonymie gedeeltelijk
naar Hooker f.

De buitenste kelkslii)pen zijn bij beide geslachten het kleinst, niet het grootst,
zooals TIooker f. zegt.

De f. vestita is in Herb. Kns. alleen vertegenwoordigd door steriele en een
paar vruchtdragende takjes. De vruchtsteeJtjes zijn wat langer en dikker dan
die van het type.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Britsch-Indië, Ceylon, Karimon-
djawa- eilanden Op Java: Verzameld in de res. Banten, afd. Tjaringin bij

Tjemara op 10—200 m. zeehoogte; in de res. Preanger, afd Soekaboemi
bij Palaboeanratoe, Sanggrawa en Tjiratjap, afd. Soemedang bij Tomo;
in de res. Banjoemas, afd. Tjilatjap op Noesa Kambangan

;
in de res.

Pekalongan, afd. Batang bij Soebah, in de res. Semarang, afd. Semarang
bij Kedoengdjati

;
in de res. Besoeki, afd. Djember bij Poeger, afd. Banjoe-

wangi bij Rogodjampi
;

de f. vestita op den top van G. AVatoedodol.

—

Voorkomen en standplaats: In heterogeen oerwoud op leemgrond

;

de f. vestita op dorre plaatsen. Gewoonlijk een vrij zeldzame boom. —
Bladafval: Bladverliezend. — Bloei- en vruchttijd: Bloemen ver-

zameld in Augustus en Oktober bij Kedoengdjati; vruchten in Januari en

Maart bij Poeger, in April bij Kedoengdjati en Soebah, in Mei bij Palaboean-

ratoe en Poeger, in Juli bij Kedoengdjati, in Augustus bij Kedoengdjati

en Rogodjampi, in November bij Kedoengdjati; van de f. vruchten

in Februari en Mei. — Gebruik: Het hout is hard en wordt soms voor

huishouw en stijlen gebezigd, te Kedoengdjati ook voor handvatten van
krissen. Het eten der oude vruchten zou een soort dronkenschap veroor-

zaken; vandaar de naam Trenggoeloen goejoe^ waaronder de boom te

Kedoengdjati bekend staat. — Inlandsche namen: Panijal kidang^s.

en j. bij Tjemara en Poeger (bij Tjemara ook Pantjal, s. en Kidang, s.);

bij Rogodjampi Kidangan, j.; de overeenkomst dezer namen in de uiterste

doelen van Java is zeer opvallend. Verder zijn er nog verscheiden plaat-

selijke namen, zooals Djalitri^ s. bij Palaboeanratoe, Ki temhaga^ s. bij

Sanggrawa en Tjiratjap, Ki-sapi, s. bij Tomo, Mangir^ j. luj Soebah,

S'ouo, j., Bito^ j. en Trenggoeloen goejoe^ j. bij Kedoengdjati, Semoetan^ j.

bij Poeger. De f. vestita wordt Tjendono semoet, j. en Kinjelti genoemd.

Phyllanthus indicus Muell. Arg. Arhor. Ramuli compressie sectione

transversa rhomheie glabri, leniicellati. Folia decidua, in ramulis alternatim

hifarkte petiolatae ellipticae gJeriimque acute acuminatae raro ohtuse acumi-

nata vel ohtusa, plet'umque mueronatae hasi acuta vel leviter acuminatae

integerrima^ glahrUe utraque parte costaê mediae suhtus prominentis

nervis lateralihus c. 8—12 patentissimis
^
curvatiSe intra marginem anasto-

mosantihuSe tenuihuSe reticulato-venosae c. 8—18 cm. longa, 3.5—7 cm.

lata; petiolus glahet'e c. 0.6 —1 cm. longus. Stipulae cadiicacj triangulo-

suhulatae vel suhlineareSe acuiissimaCe nervo medio extus intusque incrassatOe

c. 0.3— 0.7 cm. longae. Flores dioicie fasciculati. Fasciculi in axillis

foliorum saepe riidimentariiim ramulorum novellorum saepe ahhreviatorum

sessiles, densissimi, multifiori. Pedicellus florum filiformise glaherj
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c. 0.5— 0.6 cm. longus. Cahjx profundc é-partltus., hiserialis^ c. 0.35 cm.

(Ham.., glaher., niemhranaceus, laciniis exteriorihiis minorihiis^ semlrotumlis

vel ovatis, hasl latis, concavis^ c. 0.07—0.1 cm. longis et latis, laciniis

interioribus subrotundis vel subobovatis, apice rotundatis^ basi latis^ concavis,

c. 0.125—0.15 cm. longis., 0.15—0.2 cm. latis. Stamina 4, libera, in

excavationes disci inserta, c. 0 125—0.16 cm. longa; antherae rotundo-ovaleSj

basi apiceqtie enmrginatae, c. 0.07 cm. longae. Discus majusculus, stibati'

gulato-orbiculariSy planus, verrucoso-rugosus, glaber^ medio excavatione

cruciatim 4-loba, lobis rum dentibus introrsis alternantibus^ c. 0.1—0.125

cm. diam. Fasciculi ^in axillis inferioribus foliorum saepe rudimentarium

innovationum sessiles, paiici(c. l—3-)flori. Pedicellus fiorum ^ tennis,

c. 0.75— 1 cm. longus. Cahjx p>7'ofunde 4 -, raro 5-partitus, glaber, c.

0.4 — 0.5 cm. diam., laciniis exterioribus minoribus, triangulis, acutis vel

obtusiusculis, c. 0.13 cm. longis, l<(ciniis interioribus subovato ovalibus,

basi latis, obtusis vel rotundatis, c. 0.15—0.2 cm. longis. Ovarium subglo-

bosum, glabrum, c. 0.16 cm. longum, 3-loculare; styli 3, basi in

columnam c. 0.05— 0.06 cm. longam connati, partibus liberis divaricatis,

bipartitis, c. 0.1—0.125 cm. longis, cruris subulatis. Discus annularis,

planus, integer, glaber. Pedicellus fructifer filiformis. Fructiis calyce

suffultus, stylis coronalus, levisshne trigono-globosus, glaber, c. 0.7—

0.85 cm. altus, 1— 1.1 cm. diam., in cocca 3 bivalvia deltiscens, pericarpio

cum mesocarpio tenui, ab endocarpio tenuiter pergamaceo-corneo solubili.

Sernina in locuUs 2, ope testae strati exterioris crasse carnosi in unum

dorso convexum et sulco miniito instructum, intus obtusangulum, c. 0.7 — 0.8

cm. longum, 0.67—0.7 on. latum connata; testae stratum interius ovoideo-

triangulum, trigonum, grosse rugosum, crassum, osseum, c. 0.425 - 0.45 cm.

longum; albumen carnosum; cotyledones rotundo-reniformes, c.0 2 cm. longae

et latae; radicula teres, c. 0.1 cm. longa.

forma vestita.

Ramuli adulti, costa media subtus, petiolus, pedicellus fructifer et fructus

ad apicem paree patenter pubescentes.

Sect. VI. Hedycarpidium Muell. Arg.

8. Pliyllantluis javaiüciis Muell. Arg. ia Linnaeca, xxxii, 50;

in DG. Prodr. xv, 2, 419. — Hedgearpus javanicus Miq. F1. Ind.

Bat. I, 2, B59.— Hedgearpus ? Hassk. Retzia, i, 168; Hort. Bog. i,

61; in Buil. Soc. bot. de France, 1859, 715. — Diasperus javanicus

O. K. Rev. Gen. PI. ii, 599.
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Pyramidevorrnige, c. 5 m. hoogc boomheester; kroon breed, bol-

vormig. Twijgen rolrond, groen. Bladeren langwerpig elliptisch,

toegespitst, met spitsen voet, gaafrandig of onduidelijk bochtig getand,

leerachtig, glimmend, onder bleeker, c. 11 -25 cm. lang, 5— 11 cm.

breed; steel c. 0.5—0.8 cm. lang. Bloemen éénhuizig, in uit den

stam ontspringende, wat gebundelde trossen. cT trossen c. 20 cm.

lang, veelbloemig, kaal. Schutbladeren 3-bloemig, eivormig, spits^

opstaand. Steeltje der (ƒ bloemen c. 0.2— 0.3 cm. lang, evenals de

bloemspil witachtig, 5-maal langer dan de schutbladeren. Bloem-

knoppen neergedrukt bolvormig, 4-hoekig, vleeschkleurig. Kelkslippen

stijf vleezig, witachtig, de buitenste ongeveer rond, de binnenste

eivormig. Helmknoppen 4, op den top van het meeldradenzuiltje

ingehecht.

Aanm. Beschrijving overgenomen.
Denkelijk behoort deze plant niet tot het geslacht de beschrijving,

behalve die der vergroeide meeldraden, doet zeer denken aan Baccaurea. De ^
bloemen zijn nog niet beschreven. De opgave van Mueller, dat de plant éénhuizig
is, lijkt mij daarom tvvijfelachtig en berust misschien op een vergissing.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Onbekend. Op Java: In de

res. Batavia, afd. Buitenzorg bij Buitenzorg (Hassk.) — Kuituur: Vol-

gens Hasskarl zou het misschien aanbeveling verdienen de plant als

sierboom te kweeken om de mooie bloemtrosjes. — Inlandsche naam:
Lisoe loekij s. (vtlgens Hasskarl).

Phyllanthus javanicus Müell. Arg. Arhuscula pyramidalis^ c. 5 m.

alta^ coma lata, (jlohosa. RamiiU teretes^ virides. Folia ohloufjo-elliptica^

acuminaia^ basi acuta^ integerrlma vel obsolete repando-dentaia^ coriacea^

niiida^ subtus palUdiora^ c. 11—2ö cm. lonya, 5—11 cm. lala ; petiolus

c. 0.5— 0.8 cm. lorigus. Flores monoici, racemos trunclcjeuoSj subfasciculatos

formantes. Racemi (ƒ c. 20 cm. lonyi, tnulliflori, glabrl. Bracteae 3-

florae^ ovatae, aciitae, erectae Redicelliis florum (ƒ c.0.2 — 0.3cm longus,

cum rachide albescens., bracleas 5-plo superantes. Alabastra depresso-

globosa^ tetragona, roseo-carnea. Laciniae calycis carnoso rigidae^ albescentes)

exteriores siibrotundae^ interiores ovatae. Antherae 4, ap>ici columnae

staminalis tetragonae insertae.

Sect. VII. Eriococcodes Muell. Arg.

1). Phyllaiitliiis acutissiiiius Miq Fi. Ind. Bat. i, 2, 369; Muell.

Arg. iu I)C. Prodr. xv, 2, 419. — Scepasina longifolium IIassk.

Gat. Hort. Bog. alt. 242; in Tijdschr. Nat. Gesch. en Phys. x,
(
1843),

143. — Diasperus acutissimus O. K. Rev. Gen. PI. ii, 598.
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Geheel kale heester. I^ladereii afwisselend, vnj groot, kort gesteeld,

langwerpig eivormig of ei*lancetvormig, wat ongelijkzijdig, naar

den top lang en spits versmald, spits toegespitst, met kort toe-

gespitsten voet, met dunne zijnerven, stevig vliezig. Steunbladeren

stijf, aan den voet verbreed. Bloemen éénhuizig, okselstandig, de

5 in kluwens, de $ gebundeld, 3— 5 of meer bij elkaar. Steeltje

der $ bloemen zeer kort. Kelk c. 0,25 cm. lang, 4-deelig, 2-rijig;

slippen binnen sterk gekield. Meeldraden met vergroeide helmdra-

den; helmknoppen langwerpig eivormig, aan beide einden uitgerand,

door middel van het helmbindsel beneden verbonden, overlangs

openspringend. Schijfklieren vrij. Steeltje der $ bloemen ongeveer

2-maal langer dan de bladsteel en 1- of li/
2
-maal langer dan de

aan den voet versmalde kelk. Kelk 5— 6-deelig, c. 0,25 cm. lang;

slippen rond eivormig, stomp, gaaf. Vruchtbeginsel 3-hokkig, naar

boven met papillen bezet; stijlen 2-lobbig of -spletig, de takken gaaf

of 2 lobbig. Schijf laag urnvormig, gekarteld. Vrucht wat wrattig,

c. 0.35—0.4 cm. lang. Zaden op den rug met zeer talrijke bijna

evenwijdige, verlengde, bruine streepjes geteekend, c. 0.3 cm. lang.

Aanm. Beschrijving overgenomen. Ontbreekt in Ilerb, Kds. en Herb. Bog.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Onbekend. Op Java: In de
res. Banten, aan de zuidkust (Massk.). — Inlandsche namen: Tje-

tjeremean, s. en Tjerme leuweuny^ s. (volgens IIasskarl).

Phyllanthus acutissimus Miq. Frutex glaher. Folia alternatimhifaria^

majiiscala, hreviter petiolala^ ohlongo-ovata vel ovatoJ'inceolata^ snhlnae-

qiiilatera^ apicem vers^ls" longe et acute migustata^ acute acuniinata^ hasi

hreviter' acutata. Flores monoici^ axillares, cf (jlomerati, J fasciculati,

3 — 5-natim aggregati vel numerosiores. Fedicellus florum (j' hrevissimus.

Calyx c. 0.25 cm. longus, 4 partitus^ hiseriatis., laciniis inlus medio volde

carinatis. Stamina 2, filamentis connatis; antherae oblongo-ovoideae. utrinque

emarginatae, ope connectivorum inferne connatae, longitudinaliter dehiscentes

Glandulae disci liheri Pedicellus florum J petiolo c his^ calycem Last

angustatum seniel vel sesqui aequantes. Calyx 5—G-partitus.^ c. 0.25 cm.

longlis, laciniis rotundo-ovatis, ohtusis, integris. Ovarium triloculare, superne

papilloso-asperulum; styli hilohi vel bifidi, cruris integris vel hilohis. Discus

nano-urceolatus, crenatus. Capsula subverruculosa, c. 0.35— 0.4 cm. longa.

Semina dorso striolis elongatis, fuscis, niimerosissimis, subparallelis noSata,

c. 0.3 cm. longa.
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Sect. IX. Scepasina I3l.

10. Pliyllaiitlius biixifoliiis Muell. Arg. in Linnaea xxxn,

50; in DC. Prodr. xv, 2, 426, — Scepasina huxifolia Bl. Bijdr.

583; Baill. Et. Eupli. t. xxv, f. 10— 15; Miq F1. Ind, Bat. i, 2, 378. —
Diasperus biixlfoUus O. K. Rev. Gen. PI. ii, 598.

Iloofdtakken f'orsch, kantig, kaal. Twijgen afstaand, veervorniig,

aan den voet verdikt, kantig, boven met 2 ribben, kaal, groen.

Bladeren aan de hoofdtakken verspreid, rudimentair, uit driehoekigen

voet priem vormig toegespitst, aan den rand in slippen verdeeld,

droog vliezig, c. 0.4 — 0.45 cm. lang. Steunbladeren breeder, driehoekig,

priemvormig toegespitst, met breeden, mot twee oortjes voorzienen,

scheeven, in slipjes verleelden voet. Bladeren aan de twijgen

afwisselend, naar don voet en den top kleiner wordend, klein, zeer

kort gestoeld, scheef ruitvormig, ongelijkzijdig, stomp, spits of iets

toegespitst, gewoonlijk met een nerfpuntje, met versmalden, scheeven,

stompen voet, gaafrandig, kaal, aan weerszijden van de boven en onder

iets uitspringende middelnerf met c. 5— 7 schuin uitstaande, opstij-

gende, aan den voet dichter bjjeenstaande, zeer dunne, boven iets

uitspringende, wat doorschijnende zijnerven, met onduidelijk adernet,

aan weerszijden glimmend, boven donkergroen, onder lichter, c 1.5— 3

cm. lang, 0.8— 2.3 cm. breed; steel zeer kort, c. 0.05 — O.i cm. lang.

Steunbladeren driehoekig, droogvliezig. Bloeiwijzen bundel vormig,

okselstandig, weinigbloemig, de 5 aan het onderste deel der twijgen, de

$ hooger. Bloemen alle naar beneden gekeerd. Steeltje der 5 bloemen

kort, kaal, lichtgroen, c. 0.2 cm. lang. Kelk diep 4-deelig, vrij

vleezig, kaal, lichtgroengeel
;
slippen 2 -rijig, opstaand, aan den voet

meer of minder met het meeldradenzuiltje samenhangend, de buitenste

ongeveer rond, concaaf, binnen behalve aan den top kielvormig

verdikt, c. 0.23—0.25 cm. lang, 0.25 cm. breed, de binnenste lang-

werpig ovaal, afgerond, concaaf, binnen behalve aan den top kielvormig

verdikt, c. 0.225—0.26 cm. lang, 0.14— 0. 1 6 cm. breed. Meeldraden

2, tot een knots vormig, lichtgroen, c. 0 125 cm. lang zuiltje vereenigd
;

helmknoppen zittend, horizontaal, ongeveer niervormig, bleek geel, met

ongeveer plat bolvormige hokjes, die door een overlangsche, zijdeling-

sche spleet schijnbaar dwars openspringen. Schijfklieren 4, met de

kelkslippen afwisselend, zittend, knopvormig, vleezig. $ bloemen
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grooter dan de kort gestoeld; steeltje kaal, lichtgroen, c. 0.1 5 cm.

lang. EloemboJem omgekeerd kegelvormig. Kelk diep 5-deelig, klok-

vormig, kaal, vrij vleezig, licht groengeel, c. 0.37 cm. in doorsnee;

slippen dakpansgewijs dekkend, ópstaand, rond of halfrond, concaaf,

c. 0.2— 0.23 cm. lang, 0.2— 0 3 cm. breed. Vruchtbeginsel neergedrukt

bol vormig, met c. 10— 16 overlangscho groeven, kaal, bleek groen,

c. 0.075— 0.1 cm. hoog, 0.175— 0.24 cm. in doorsnee, c. 5— 8-hokkig;

stijlen 5— 8, lichtgroengeel, c. 0.075 cm. lang, aan den voet tot een

trechtervormig, binnen overlangs geribd geheel vergroeid, de vrije

deelen schuin opstaand, langwerpig, met teruggebogen, meer of minder

2-lobbige toppen, convex. Schijf ringvormig, vleezig, 5-lobbig,

gekarteld, kaal, lichtgroengeel, c. 0.27 cm. in doorsnee. Yruchtsteeltje

c. 0.2— 0.3 cm lang. Vrucht door den aanliggenden kelk gesteund,

door de stijlen gekroond, neergedrukt bolvormig, 5— 8-lobbig, kaal,

lichtgroen, in de groeven en op de lobben met overlangsche, bleeke

strepen, c. 0.45 — 0.5 cm. hoog, 0.75— 0.9 cm. in doorsnee,

in 5— 8 tweekleppige kluisjes openspringend; buiten- en middelwand

dun, van den hoornachtigen binnenwand loslatend. Zaden zijdelings

samengedrukt, plat, ongeveer halfrond, met scheef convexen rug,

c. 0.4 cm. lang; buitenste zaadhuid met vliezige buiten- en vrij harde

binnenlaag
;
kiemwit vleezig; zaadlobben scheef ei vormig, afgegrond,

c. 0.25 cm. lang, 0.2 cm. breed; worte’tje rolrond, c. 0. 17 cm. lang.

Kleine, breed vertakte, c. I— 1.5 m. hooge heester; stam c. 4—

5

cm. dik.

Aanm. Beschrijving hoofdzakelijk naar levende planten in Hort. Bog.
;
verge-

leken met een waarschijnlijk authentiek exemplaar in Ilerb. Bog.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Philippijnen (volgens Muell.
Arg.). Op Java: Verzameld in de res. Batavia, bij de hoofdplaats

(VoBDERMAN, Backer), afd. Buitonzorg bij Buitenzorg (Hallier); in de res.

Banjoemas, afd. Tjilatjap op Noesa Kambangan
;

in de res. Semarang,
afd. Semarang bij Kedoengdjati (kult.). — Bladafval: Altijd groen.

—

Bloei- en vruclittijd: Waarschijnljjk het geheelejaar door. Bloemen
verzameld in Juli bij Batavia, in September bij Kedoengdjati. — Gebruik:
Onbekend.— Tnlandsche namen: Kemliki, } op Noesa Kambangan;
SUgi, j bij Kedoengdjati.

Phyllanthus buxifolius Muell. Arg. Frutex. Bami primarii validi^

angulati^ glahri. Barnuli patentissimij pinniformes^ hasi incrassati^ angulati^

siipra hicostati, glahri^ virides. Folia in raniis primariis alterna^ rudimentaria,
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e hasi triangula siihulato-acitmincUa, lacerata, scariosa, c. 0.4— 0.45 cm.

longa^ stipidis latioribiis, triangulis, suhulato aciiminatis, hasi latis hiau-

riculatis lacinulatis. FoUa in ramuUs alternatim hifaria^ hasin et apicem

ramiilorum versus decrescentkty parva., hrevissime petiolata, ohlique rhombea,

inacquilatera^ obtnsa, acuta velleviteracu)ninata.^plerum(iuemucronata^ hasi

angustata ohlique ohtusa.^ integerrima^ glabra^ in uiraqne parte costae mediae

supra subtusque leviter prominentis nervis lateralibus c. 5—7 patentihus.^

adscendentibusy temiissimis, suq)ra q^roinimilis, semipellucidisy inferioribus

approximatisy reticulo venarum obsoletOy utrinque nitiday supra atroviridkiy

subius qjallidiora, c, 1.5 — S cm. longUy 0.8—2.3 cm. lafa - petiolus c.0 05—
0.1 cm longus. Stipulae triangulae, scariosae. Inftorescentiae fasciculares,

axillareSy paucifioraey inferiores (^y superiores Flores deorsiim spectantes.

Pedicellus forum breviSy glabeCy dilute viridis, c. 0.2 cm. longus. Calyx

profundc 4'partiiuSy carnosuluSy glabeCy dilute viridifavuSy laciniis biseriaUlmSy

crectiSy hasi colum)iae staminali qütis minusve adnatisy exteriorihus subor-

bicularibuSy concaviSy intus apice except ) carinato-iiicrassatis, c. 0.23— 0.25

cm longiSy 0.25 cm latiSy interioribus oblongo ovalibuSy rotundatis, concaviSy

intus aqyice excepto carinato-incrassatisy c. 0.225 — 0.20 cm. longis, 0.14—
0.10 cm latis. Stamina 2y in columnam clavatam, dilute viridemy c. 0.125

cm. longam connata; antherae sessilesy horizontalesy snhreniformeSy fave-

scenteSy thecis compresso-subglobosisy rima longitudinali laterali sq)ecie

transverse dehiscentibus Glandnlae disci 4, cum laciniis calycis alternanteSy

sessiles, btdUformeSy carnosae. Flores J quam (f majoreSy hreviter p>edi-

cellatiy p>edicello glabro, dilute viridi, c. 0.15 cm. longOy toro obconico. Calyx

profunde 5’partituSy campanulatuSy glabery carnosiduSy dilute viridifavuSy

c. 0.37 cm. diam.y laciniis imbricatiSy erectiSyVOtundis vel semirotundisy concavis,

c. 0.2—0.23 cm. longiSy 0.2—0.3 cm. latis. Ovarium depresso-globosuniy

loJigitudinaliter 10—10-sidcalum, glabrumy dilxde viridCy c. 0.075 cm.

allinny 0.175— 0.24 cm. diam.y c 5—Sdoculare • styli 5— 8y dilute viridifaviy

c 0.075 cm. longiy hasi in infundibidum intus longitudinali ter costulatum

connatiy pxaGihus liberis erectiuscidiSy oblonqiSy apxice plus minusve hilohis

recurvisquey convexis. Discus annidariSy carnosusy 5-lobuSy crenidatuSy glabevy

dilute viridiflavuSy c 0.27 cm. diam. Pedicellus frucHfer 0.2— 0.3 cm. longus.

Frucfxis calyce adpresso suffultuSy slylis coronatuSy depresso-glohosusy 5—8-

lobuSy glabery dilute viridisy in sulcis et in lobis longiludinaliter jicdlide

strkduSy c. 0.45— 0.5 cm. altuSy 0.75—0.9 cm. diam.y in cocca 5—8 hi-

valvia dissiliens, pericarpio cum mesocarpxio tenui ah endocarpio corneo

solubili. Semina vcdde laleraliler compressay subsemirotundaydorso ohlique

convexoy c. 0.4 cm. longa, testae strato exteriore memhranaceOy strato
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interiore suhduro; alhumen carnosmn; cotyledones ohliqiie ovatae, rofundafae,

c, 0.55 cm, longaCj 0.5 cm. latae ; radicula teres, c. 0.17 cm. loiiga.

11. Pliyllaiitlius imiriculatiis J. J. S. n. sp.

Heester. Twijgen dun, weekstekelig. Bladeren aan de hoofdtakken

verspreid, rudimentair, met 2 steunbladeren. Bladeren der twijgen

afwisselend, klein, zeer kort gesteeld, scheef langwerpig, zeer kort

spits toegespitst, met scheef wigvormigen voet, zeer klein papillens

gestippeld, boven ijl dun behaard, onder ijl vrij grof kortharig, aan

weerszijden van de middelnerf met c. 6—7 schuin uitstaande, ge-

bogen, binnen den rand anastomoseerende zijnerven, netaderig, c.

1.7— 2.5 cm. lang, 0.75— 1 cm. breed; steel weekstekelig kortharig,

c. 0.07—0.1 cm. lang. Steunbladeren smal driehoekig. Bloemen in

okselstandige bundels. 5 bloemen kort gesteeld, klein; steeltje zeer

dun, papillens, c. 0.15—0.2 cm. lang. Kelk 4-deelig, met in 2 rijen

geplaatste slippen; buitenste slippen ongeveer rond of omgekeerd

eivormig, met een spitsje, getand, concaaf, c. 0.175— 0.2 cm. lang,

0.16 cm. breed; binnenste slippen iets grooter. Meeldraden 2, tot

een spijkervormig, c. 0.1 cm. lang zuiltje vergroeid; helmknoppen

horizontaal, met kruiswijs geplaatste, ongeveer halfronde, schijnbaar

dwars opeuspringende hokjes. Schijf klieren meer of minder samen-

hangend. Vruchtsteeltje naar den top verdikt, weekstekelig, c, 0.45

cm. lang. Vruchtkclk 4-deelig, met in 2 rijen geplaatste, rond om-

gekeerd eivormige, getande, c. 0.225 cm. lange, 0.2 cm. breede

slippen; middelzuiltje c. 0.175 cm. lang. Schijf onder de vrucht

ringvormig.

Aanm. Beschrijving naar een onvolledig exemplaar in Herb. Bog.
Ik kan onder de bekende soorten er geen vinden, waarvan de besebrijving

op deze plant past, zoodat ik ze als nieuw moet bescboiiwen.
Van de verwante Pk. pulcher Wall. en Ph. Zollincjeri Muell. Arg. verschilt

deze soort door den 4-deeligen 5 kelk. Daar bet materiaal onvolledig is, is

nadere bevestiging van dit kenmerk gewensebt.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Onbekend. Op Java: In

het Zuidergebergte bij Djokjakarta (Teysmann).

Phyllanthus muriculatus J. J. S. Frutex, ramulis tenuihus^ muri-

culatis. Folia ramoriim alterna, rudimentaria, histipulata. Folia ramulorum

aUernatim hifaria^ parva, hrevissime petiolata^ ohlUpie ohlonga. hrevissime

acute actiminata^ basi ohlique ciineuta^ miuute papilloso puncticulatit^ supra
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Ijarce puherula, suhtus j^arce muriciilato-puberula^ in utraque pqnrte costae

mediae nervis lateralihus c. 6—7 2:>aientihiis^ curvatis^ intra marginen ana-

stomosantibus, reticulato-venosa^ c. 1.7—2.5 cm. longa, 0.75—1 on. lala;

l)cüolus muriculatus.) c. 0.07— 0.1 on longiis. Stqmlae anguste triangulac.

Flores fasciculati., axillares. Flores (ƒ hreviter petiolati, parvi^ pedicello

filiformi^ paptilloso^ c. 0.15—0.2 on. longo. Calyx l-partitus.^ laciniis

hisericdibuSj exterioribus suborhicularibtis vel ohovatis, apiculatiSj dentatis,

concaviSj c. 0.175—0.2 on. longis, 016 on. latis, interloribus vix majo7'ihus.

Stamina 2, in colmnnam claviformem c. 0.1 on longam connata; antherae

liorizontales^ thetis crudatis^ subsemirolundis, quasi transverse dehiscenfibus.

GlandiUae disci plus minusve co)matae. Pediccdlus fructifer apicem vei'sus

incrassaius^ muriculatuSj c. 0.45 cm. longus. Calyx fructifer 4-p>artitus,

laciniis hiserialihus., orbiculari obovatis, dentatis, c. 0.225 on. longis^ 0.2

on. latis. Columella c. 0 175 cm. longa. Discus sub fructu annularis

Sect. X. Eriococcus Hassk.

13. Pliyllaiitlms piilclicr Wall. Gat. n. 7908; Muell. Akg.

in Linnaea xxxii, 49; in DC. Prodr. xv, 2, 421; IIook. f. Fl. Br.

Ind. V, 301. — Epistyliiim jmlchrum Baill. Et. Eupli. 648. — Dia-

sperus pulcher O. K. Rev. Gen. Pi. ii, 600.

Ilooldtakken forsch, rolrond, zeer kort behaard. Twijgen veerv’ormig,

heen en weer gebogen, dun, aan den voet gezwollen, aan de onderzijde

zeer kort behaard, aan den top dikwijls alleen rudimentaire bladeren

en bloemen dragend. Bladeren aan de hoofdtakken verspreid, rudi-

mentair, driehoekig, priemvormig toegespitst, c. 0.25 — 0.55 cm. lang,

met dergelijke, doch breedere en schee ve steunbladeren. Bladeren

aan de zijtakken afwisselend, klein, zeer kort gestoeld, scheef ei vormig

of ovaal, plotseling in een kort, spits puntje toegespitst, met zeer

scheeven, stompen voet, gaafrandig, met teruggebogen rand, kaal,

aan weerszijden van de boven gegroefde middelnerf met c. 3— 5 schuin

uitstaande, opstijgende (vooral de onderste), zeer dunne, vrij onduide-

lijke zijnerven, met onduidelijk adernet, dof, boven groen, onder

blauwachtig, c. 1.25 —2.5 cm. lang, 0.7— 1.2 cm. breed; steel c. 0.07 —
0.1 cm. lang. Steunbladeren uit driehoekigen voet priemvormig

toegespitst, c. 0.2— 0.3 cm. lang. Bloemen uitstaand, naar beneden

gekeerd. 5 bijschermen (monochasiën) langs het onderste deel der

twijgen, okselstandig, zittend, zeer gedrongen, achtereenvolgens
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verscheiden bloemen voortbrengend, naar beneden gebogen, c. 0.25

cm. lang. Schutbladeren klein, dakpansgewijs over elkaar liggend.

Steeltje der 5 bloemen fijn draadvormig, kaal, naar boven toe rood

gekleurd, c. 0.5— 1 cm. lang. Kelk diep 4-, soms 5 deelig, 2-rijig,

c. 0.8 cm, in doorsnee; slippen ongeveer gelijk, in omtrek driehoekig

of eivormig langwerpig, aan den rand in talrijke priemvormige, naar

den top toe langer wordende slippen verdeeld, kaal, donkerrood met

witachtigen rand, c. 0.25— 0.33 cm. lang, aan den voet 0.15— 0.175 cm.

breed. Meeldraden 2, zelden 3, even lang, tot een zeer kort, rood,

in het geheel c. 0.05 cm. lang zuiltje vergroeid
;
helmknoppen zittend,

ongeveer dubbelbol vormig, horizontaal, met uiteen wij kende hokjes, die

met een overlangsche, schijnbaar dwarse spleet openspringeu. Stam-

perrudiment tusschen de helmknoppen, niet daarboven uitstekend,

klein, afgeknot. Schijfklieren 4 of soms 5, vrij, met de kelkslippen

afwisselend, neergedrukt, vleezig, ongeveer halfrond, wat concaaf,

kaal, donkerrood, c. 0.06—0,07 cm. breed. ^ bloemen alleenstaand

in de hoogere bladokeels, zeer lang gesteeld, sierlijk, uitstaand, naar

beneden gekeerd; steeltje draadvormig, naar den top verdikt, kaal,

rood, aan den voet bleek, c. 1.5—-1.8 cm. lang. Kelk diep 6-deelig,

c. 1 cm. in doorsnee; buitenste slippen langwerpig eivormig, aan den

rand in talrijke naar boven toe langer wordende, priemvormige slippen

gedeeld, kaal, onderste donkerrood, het bovenste deel bleek groen

met witachtigen rand, c. 0.33— 0.43 cm. lang, 0. 14— 0. 1 75 cm. breed

;

binnenste slippen als de buitenste, iets minder eivormig. Vrucht-

beginsel ongeveer bol vormig, 3-lobbig, in de gleuven tusschen de

lobben met een ribje, de lobben 2-lobbig, kaal, donkerrood, c. 0.1

cm. in doorsnee, 3 bokkig; stijlen 3, horizontaal uitgespreid, diep

2-deelig, met priemvormige takken, bleek groengeel, aan den voet

rood, c. 0.04 cm. lang, aan den voet met 3 kleine tandjes afwisselend.

Schijf napvormig, het vruchtbeginsel gedeeltelijk omgevend, 6-plooiig,

buiten afwisselend met de kelkslippen verdikt, wat gelobd en later

inscheurend, kaal, vleezig, donkerrood, c. 0.16 cm. in doorsnee.

Lage, breed uitstoelende, c. 1.5— 1.75 cm. hooge heester met dunne,

weinig vertakte stengels

Aanm. Beschrijving naar levende planten in Hort. Bog.
Deze soort is volgens de opgaven van Malaka op Java ingevoerd. Tegen-
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woorclig komt zij om Biiitoiizorg en Batavia overal voor, zoodat zij wel als tot

onze flora belioorend kan beschouwd worden.
Vruchten van deze plant heb ik nooit gezien; de vermeerdering heeft hier

blijkbaar uitslnitend langs ongeslachtelijken weg plaats.

Soms komen in de cT bloem 3 meeldraden voor
; daarbij kan het gebeuren,

dat de hokjes van den extra-meeldraad vereenigd zijn. Daar de schijnbaar aan-
wezige 5 hokjes regelmatig om het stamperrndiment gerangschikt zijn, maakt
het dan den in druk alsof er 5 meeldraden met enkelvoudige helmknoppen
voorhanden zijn.

Geogr. verspreiding. Buiten Java; Maleisch schiereiland, Singapore.

Java: Verzameld in de res. Batavia bij de hoofdplaats, (Edeling.

Backer), afd. Buitenzorg, bij Buitenzorg. — Voorkomen en stand-
plaats: Gewoonlijk op eenigszins beschaduwde plaatsen, aan wegen en
in de kampongs. — Bladafval: Altijd groen.—B loei- en vruchttijd:
Altijd bloeiend; vruchten tot dusver niet gevonden. — Gebruik: On-
bekend. — Inlandsche namen: Banjoemas^ s. of Katomas^ s. bij

Buitenzorg.

Phyllanthus pulcher Wall. Frutex humilis. RamuU |jr/ma;7Ï validi,

teretes^ puheruU. Bamuli ormes, flexuosi, tenues^ hasi incrassati^

suhtus imheruH^ aince saepe foUa rudimentaria et fiores gerentes. Folia

in ramis primariis alterna^ rudimentaria^ triangula^ siihulato-acuminata^

c. 0.25—0.55 cm. longa, stipulis similihns sed latiorihus ohliquisque. Folia

in ramulis alternatim hifaria, parva, hrevissime petiolata.^ ohlique ovata vel

ovalia^ abrupte hrevissime acute acuminata., hasi valde ohlique ohtusa., in-

tegerrima^ margine recurva., glahra., in utraque parte costae mediae supra

sulcatae nervis lateralihus c.3—5 patenfihus, praesertim inferiorihus adscen-

dentihus, tenuissimisj suhohsolelis, reticulo venarum ohsoleto., opaca, supra

viridia, suhtus glaucescentia^ c. 1.25— 2.5 cm longa, 0.7— d.2 cm. lata;

petiolus c. 0.07— (Ki cm. longus. Stipiilae e hasi iriangula suhulato-

acuminatae^ c. 0.2— 0.3 cm. longae. Fiores patentissimi.^deorsum spectantes.

Monochasia in axilla foliorum inferiortim, sessilia^ condensata., deincep>s

plures fiores gignentia^ decurva, c. 0.25 cm. longa. Bracteae mimdae^

imhricatae. Pedicellus flontm (ƒ capillaris, glaher., apicem versus ruhe)\

c. 0.5)— i cm. longus. Calyx profunde 4-, interdum 5)-partitus., hiserialis,

c, 0.8 cm. diam..) laciniis suhaeqHulihus^ amhitu triangulo-vel ovato ohlotigis,

crescenti-suhukdo-laciniatis^ glahriSj atroruhris, margine alhescentihus^ c

0.25-0.33 cm, longis^ hasi 0.15-0.175 cm latis. Stamina 2, raro 3,

aequilongaj c. 0.05 cm. longa., filamentis in columnam hrevissimam, ruhram

conncUis; antherae liherae, didymae, liorizontales, thecis hasi divergentihus,

rima longitudinali specie transversa dehiscentihus. Pistilli rudimentum

inter antheras, hemd exsertum, mmutum, truncatum. Glandulae disci 4,

interdum 5), liheri, cum laciniis ccdycis alternantes, majusculae, deqrressae,

camosae, snhsemirotundae, leviter concavae, glalrae, atroruhrae, c. OOG—
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o 07 cm. latae. Flores $ solitarii in axillis foliorum superiorum haud

rara rudimentarlum^ lonyissime pedicellaii, (jraciles, patentisshni^ deorsum

spectantes, pedicello filifo7ini^ apice inc7'assato^ glahro, ruhro, hasi pallidoj

c, 1.5— 1.8 cm. longo. Calyx profunde G-partitm, hiserialis, c. 1 cm. diam.,

laciniis exteriorihns ohlongo-ovatls., crescenti-suhulato-laciniatis^ glahris^ in-

ferne {|- longitudinis) ah-oruhris, superne ( J longiiudinis) pallide viridibtis^

margine albescentihus^ c. 0.33 — 0.43 cm. longis, 0.14 — 0 175 cm. latis,

laciniis interioribiis exterioribus subsimilibtcs, sed minus ovatis. Ovarium

subglobosunij 3-lobumy in sulcis cosiulatis^ coccis bilobatis, glabrum^ atro-

rnbrum, c. 0.1 cm. diam..i triloculare\ styli 3, divaricati, horizontales, alle

bipattiti, cruris subulatis, pallide viridiflavi, basi rubri, c. 0.04 cm. longi,

bast cum denticulis alternantes. Discus cupuliformiSy ovarium parüm

cingens.) 0 plicatus^ extus cum laciniis calycis alternatim incrassatus^ sub-

lobulatus, deinde rumpe7is, glaber, carnosus, atroi'uber.^ c. 0.10 cm. diam.

13. Pliyllaiitlms Zolliiigeri Muell. Arg. in Linnaea, xxxii

(1863), 47. — Ph. pallidifolius Muell. Arg. in DC, Prodr. xv, 2,

424. — Eriococcus glaucescens Zoll. et Mor. ! Herb. — Epistylium

glaucescens Baill. Et. Euph. 648. — Reidia glaucescens Miq.Fl.lnd.

Bat. 1, 2, 374; Bot. Mag. t. 5437. — Diasperus pallidifolius O. K.

Rev. Gen. PI. ii, 600.

Meester. Twijgen dun, zeer kort behaard. Bladeren aan de hoofd-

takken verspreid, rudimentair, met 2 steunbladeren. Bladeren der

twijgen afwisselend, klein, zeer kort gestoeld, scheef eivormig elliptisch,

zeer kort spits toegespitst, met een nerfpuntje, met scheeven, breed

wigvormigen of stompen voet, gaafrandig, kaal, aan weerszijden van

de in sicco onder dun uitspringende middelnerf met c. 5— 7 schuin

uitstaande, zeer dunne, binnen den rand anastomoseerende, onregel-

matige zijnerven, netaderig, vliezig, onder blauwachtig, c. 1— 3 cm.

lang, 0.7— 1.45 cm. breed; steel c. 0.1— 0.15 cm. lang. Steun-

bladeren driehoekig lancetvormig, c. O.l cm. lang. Bloemen oksel-

standig. $ bloemen lang gestoeld; steeltje draadvormig, naar den

top verdikt, kaal, c. 3.8 cm. lang. Kelk 6-deelig; slippen in 2

rijen, lancet-eivormig, in lange, priem vormige slipjes verdeeld,

concaaf, c. 0.35 cm. lang. Vruchtbeginsel (gezwollen) bolvormig,

zeer kort behaard, 3-hokkig; stijlen 3, diep 2-deelig, met priem-

vormige takken.

Meded. Dep. v. Landbouw No. 10. 7
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Aanm. Beschrijving naar een alleen $ bloemen dragend exemplaar in Herb.
Bog. door Teysmaxn op Madoera verzameld en geheel overeenkomend met het
authentiek van Zollinger (n. 2701 !).

Eveneens komt hiermee overeen een plant door Forbes op Timor gevonden
;

hier zijn de 9 bloemen echter wat korter gesteeld.

Volgens Mueller Arg. en Boerlage is het authentiek afkomstig van Soem-
bawa

;
volgens Zollinger’s exemplaar in Herb. Bog. moet dat Xoesa Baroeng zijn.

De soort is na verwant met Ph. jmlchei' Wall, waarmee Hooker f. haar
vereenigde. Zij verschilt door de langere, gebogen, niet stijve, minder regelma-
tige zijtwijgen, dunnere bladeren met duidelijker adernet, langer gesteelde 5
bloemen en zeer kort behaard vruchtbeginsel.

Geogr. verspreiding: ïsoesa Barong (Zoll. n. 2701!); Madoera
(Teysmakx); Timor (Forbes). — Standplaats: Aan het strand.

Phyllanthus Zollingeri Muell. Arg. Frutex^ ramulis teniiibus^ pu-

herulis. Folia ramidorum alterna^imrva^ hrevissime i^etiolaia^ ohlique ovato-

elliptica, hrevissime acute acurninata^ hasi obliqua late cuneata velobtusa^

integerr'ima^ glahra, in utraque parte costae mediae in Ficco siihtus tenuiter

prorninentis nervis lateralibus c. o —7 p>atentibus^ temdsshnis, intra marginem

anastomosantibus, irregidaribiis, reiicidato^venosa, membranacea, subtiis

glaucescentia^ c. 1— 3 cm. longa^ 0.7—1.45 cm. laia
\
petiolus c. 0.1— 0.15

cm. longus. Stipidae triangido-lanceolatae. c. 0.1 cm. longae. Flores axillares.

Flores J longe pedicellati, pedkello fUifonni, snperne incrassato, glabro,

c. 3 8 cm. longo. Calyx G-partiUis^ laciniis biserialibns^ lanceolato ovatis^

snbidato-Iacimdatis, concavis, c. 0.3-0.35 cm. longis. Ovarium (iiimidum)

globoswn, pujerulum, 3docidare\ stgli 5, alte bipartiti^ ramulis subulatis.

14. Pliyllantlius gracilipes Muell. Arg. in Linnaea xxxii,

(1863), 47; in DC. Prodr. xv, 2, 423. — Eriococcus gracilis Hassk. Gat.

bog. 243; Tydschr. Nat. Gosch. x, 143.

—

Beidia gracilis Miq Fb

Ind. Bat. i, 2, 373.

—

R. gracilipes Miq. l.c. 3»14. — Diasperns

gracilipes O. K. Rev. Gen. PI. ii, 599.

Hootdtakken forsch, rolrond; twijgen uitstaand, veervormig, aan

den voet gezwollen, dun, heen en weer gebogen, rolrond, alle uit-

staand vertakt behaard. Bladeren aan de hoofdtakken verspreid,

rudimentair, zeer klein, driehoekig, toegespitst, c. 0.1 cm. lang. Steun-

bladeren ongeveer daaraan gelijk, doch breeder en scheef, alle later

verhard en meer of minder doornvormig. Bladeren aan de twijgen

afwisselend, klein, kort gesteeld, scheef eivormig of langwerpig ei-

vormig, ongelijkzijdig, naar den top versmald of iets toegespitst, spits,

gewoonlijk met een nerfpuntje, met scheeven, ongelijken, afgeronden

of wat half hartvormigen voet, gaafrandig, met rechthoekig terug-
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gebogen rand, boven kaal, alleen op de middelnerf vooral naar den

voet ijl uitstaand vertakt behaard, onder fijn uitstaand zachtharig,

aan weerszijden van de onder en boven uitspringende middelnerf met

c. 6— 7 schuin uitstaande, binnen den rand anastomoseerende, zeer

dunne, onduidelijke zijnerven, dun, boven vrij dof, groen, onder dof

wat blauwachtig lichtgroen, c. 1.75—3.75 cm. lang, 1— 1.7 cm. breed;

steel met vertakte haren bezet, c. 0.1— 0 15 cm. lang. Steunbladeren

uitstaand, meer of minder teruggebogen, driehoekig, priemvormig

toegespitst, c. 0.25—0.3 cm. lang. Bloei wijzen okselstandig, de $ aan

het onderste deel der twijgen, bundelvormig, veelbloemig, de J aan

de toppen der twijgen, écnbloemig. Steeltje der 5 bloemen draad-

vormig, kaal, aan den voet bleekgroen, naar boven mooi rood. Kelk

gewoonlijk diep 4-deelig, 2-rijig, kaal, zeer mooi rood; slippen ongeveer

gelijk, meer of minder eivormig langwerpig, aan den rand in draad-

priemvormige slippen verdeeld, c, 0.23 cm. lang, 0.1 — 0.15 cm. breed.

Meeldraden 2, tot een klein, rood, c. 0.05 cm. lang zuiltje vergroeid;

helmknoppen zittend, horizon taal, kort, ongeveer dubbelbol-niervormig,

met van elkaar verwijderde, door overlangsche, schijnbaar dwarse

spleten openspringende hokjes. Stamperrudiment ontbrekend. Schijf-

klieren 4, met de kelkslippen afwisselend, klein, knopvormig, bleek

rood. Steeltje der J bloemen dun, naar boven verdikt en geribd, met

uitstaande, vrij vleezige, aan den top vertakte haren bezet, bleek groen,

c. 0.8— 1.3 cm. lang. Kelk diep 6-deelig, 2-rijig, c. 0.9— 1 cm. in

doorsnee; buitenste slippen ei-lancetvormig, aan den rand in dun

priemvormige slippen verdeeld, concaaf, achter met papillen en vooral

op de stomp gekielde middelnerf met fijne, vertakte, aan den voet

vleezig verdikte haren bezet, mooi lichtgroen, aan den voet, den rand

en gedeeltelijk op de middelnerf rood gekleurd, c. 0.5 cm. lang,

0.2 cm. breed; binnenste slippen ongeveer als de buitenste, c. 0.5—
0.55 cm. lang, 0.25— 0.3 cm. breed. Vruchtbeginsel neergedrukt

bolvormig, eenigszins 3-lobbig, ondiep 6-groevig, dicht met vleezige

wratten bezet, lichtgroen, c. 0.125 cm. hoog, 0.15 cm. in doorsnee,

3-hokkig; stijlen 3, kort, horizontaal uitgespreid, diep 2-deelig, met

priemvormige, uiteenwijkende takken, c. 0.06 cm. lang. Schijf tegen

het vruchtbeginsel aanliggend, laag ring-napvormig, 6-lobbig, met

afgeronde, buiten kiel vormig verdikte lobben, rood met bleeke lobben.
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c. 0.03 cm. hoog, 0.16 cm. in doorsnee. Vruchtsteeltje c. 2—4 cm.

lang. Vrucht door den kelk gesteund, ongeveer bolvormig, dicht

en lang vertakt wollig behaard, met beharing c. 1 cm. hoog, 1.3 cm,

in doorsnee, in 3 tweekleppige kluisjes uiteenvallend
;
binnenwand

dun hoornachtig. Zaden driekantig, met convexen rug, fijn dwars

gestreept, c. 0.36 cm. lang, 0.225 cm. breed.

Kleine, sterk vertakte heester.

Aamn. Beschrijving naar levende planten in Hort. Bog.
De soort ontbreekt in llerb. Kds.
Zooals Boerlage terecht opmerkt, is deze soort één- en niet tweehuizig, zooals

Mueller Arg. zegt.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Sumatra, Biliton, Borneo,

Soembawa. Op Java: Volgens IIasskarl in de res Banten aan de zuidkust.

Phyllanthus gracilipes iNIuell. Arg FruUx humilis. Bami primarii

validi, teretes. Barnuli patentissimi, hasï iucrassati, tenues^

fiexuosij teretes^ omnes patenter ramoso-puhescentes. Folia in ramis pn'imariis

((Itenia, rudinmitaria^ miriuta^ triangula^ acuminata, c. 01 cm longa^

stipuUs similihus sed lafioribus ohliquisque, omnia dein indurata, p)lus

minusve sjdnescentia Folia in ramiiUs uUxrnatim hifaria^ parva^ hreviter

petiolata, ohliqiie ovafa vel ohlongo-ovata^ maequilatera
,

apicem versus

angustaia vel leviBr aeuminata, aciita^ pleruniiue mucronata. hasi ohliqua

inaecquali-rotundata vel stibsemieordata, infegerrima, margine reclangido-

recurva^ siipra glabra, in nei'vo medio tantum praesertim basin versus paree

qyatenter ramoso-pnibescentia^ subtus subtilit r pubescentia. in utraqiie parte

costae mediae supra subtusque qn’ominentis nervis lateralibus c 6—7
tentibuSj intra marginem atiastomosantibus, teuuissimis, subobsoletis, mem-

branacea^ supra subopaco-viridia
^
subtus opaca, dilute glaucescenti-viridia,

c. 0.175— 3.75 cm. longa., 1 — 1.7 cm. lata\ p>etiohis ramoso-qmbescens, c.

0.1—0.15 cm. longus. Stiqmlae patentissimae^ minusve recurvae^trian-

gulae., subulato acuminatae^ c. 0 25— 0.3 cm. longae. Inforescentiae axillares,

in parte inferiore ramxdorum., fasciculares, multiflorae^ $ apicem ramu-

lorum versus., uniflorae. Pedicellus florum (ƒ filiformis^ glaber.,basi p>allide

viridis., superne pulchre ruher. Calyx plerumque profunde 4-partitus^

biserialis, glaher., qmlchre ruber^ laciniis subaequalibus., plus minusve ovato-

oblongis^ subulato- laciniatiSy c. 0.23 cm. longis, 01—0.15 cm. latis. Sta-

mina 2, in cohünnam liumilem, rubram^ c. 0.05 cm longam connata\

antherae sessiles, horizontales, breves^ didymO'Subreniformes., iJiecis remotis^

rima longitudinali specie transversa dehiscentibus. Pistilli rudimentum 0.

Glandulae disci 4, cum laciniis calycis alternantes^ parvae., bulliformes^
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pallide riihrae. Pedicellus florum J tennis^ apicem versus incrassatus et

costiilatusj pilis patentissimis carnosulis apice rmnosis tectus^ pallide viridis,

c. 0.8—1.3 cm. longlis. Calyx p^’ofiinde G-partitus^ hiserialis^ c. O 9— 1 cm.

diam.^ laciniis exterioribus ovato lanceolatis., suhulato-laciniatis^ concavis,

dorso papillosis et praeserthn in nervo medio obtuse carinato pilis suhtilihus

ramosis basi carnosulo-incrassaüs tectis^ pulchre dïlute viridibus^ basi

margine et nervo medio partim rubro-tinctiSj c. 0.5 cm. longis, 0.2 cm. latis^

laciniis interiorihus exterioribus similibus, c. 0.5—0.55 cni. longis^ 0.25—
0 3 cm. latis. Ovarium dejjresso-globosum., subtrilobum^ leviler G-sulcatum.^

muricatum^ dïlute viride^ c. 0.125 cm. altum^ 0.15 cm. diam., triloculare;

stgli 5, breves, divaricati^ profunde 2-partili., cruris subulatisj divergentibus,

c. 0.06 cm. longi. Discus ovario adpressus^ nanus.^ annulari-cupuliformis.,

6~lobus^ lobis rotundatis extus carbiato-incrassalis., ruber^ pallide marginatus.,

c. 0.03 cm. altuSj 0.16 cm. diam. Pedicellus fructifer c. 2— é cm. longus.

Fructus calyce suffultus, subglobosus, dense et longe ramoso4anatus, cum

indumento c. 1 cm altus, 1.3 cm. diam., in cocca 3 bivalvia dehiscens^

endocaf'pio tenuiter corneo. Semina trigona, dorso convexa^ subtiliter transverse

striolataj c. 0.36 cm. longa^ 0 225 cm. lata.

15. PhyJlanthus accresceiis J. J. S. d. sp.

Heester. Hoofdtakken kaal; twijgen dun, aan één zijde kort wrat-

tig behaard. Bladeren aan de hoofdtakken verspreid, rudimentair,

schubachtig, met 2 steunbladeren. Bladeren aan de twijgen afwisselend,

zeer kort gesteeld, naar den top der twijgen toe grooter wordend,

scheef eivormig, toegespitst, zeer spits, aan den voet gewoonlijk

scheef afgerond en zeer kort in den steel toegespitst, soms stomp,

gaafrandig, kaal, aan weerszijden van de dunne, in sicco onder

uitspringende middelnerf met c. 5 — 7 vrij wijd uitstaande, vrij

onregelmatige, gebogen, zeer dunne zijnerven, dun netaderig,

vliezig, onder bleek, c. 1.2— 6 cm. lang, 0.8— 2.3 cm. breed; steel

zeer kort wrattig behaard, c. 0.2-0.25 cm, lang. Steunbladeren

blijvend, uit breeden voet priemvormig, c. 0.2— 0.25 cm. lang. Bloe-

men in okselstandige bundels. 5 bloemen klein, vrij lang gesteeld

;

steeltje draadvormig, aan den top verdikt, kaal, c. 0.55 cm. lang.

Kelk c. 0.4 cm. breed, 4-deelig; slippen in 2 rijen, breed eivormig

driehoekig, aan den rand in onregelmatige slipjes verdeeld, weinig

vinnervig, met achter uitspringende middelnerf, c. 0.2 cm. lang.
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0.175 —0.2 cm. breed. Meeldraden 2, tot een zeer kort, aan den

top convex, c. 0.05 cm. lang, 0.07 cm. breed zuiltje vergroeid

;

helmknoppen extrors, dwars, 2-hokkig, met kruiswijs geplaatste,

dwars ovale, met een horizontale, schijnbaar dwarse spleet open-

springende hokjes. Stamperrudiment ontbrekend. Schijfklieren 4, met

de kelkslippen afwisselend, kort gestoeld, ongelijk napvorinig. $ bloe-

men grooter dan de 5, langgesteeld
;

steeltje draad vormig, aan den

top verdikt, kaal, c. 3.5 cm. lang. Kelk 6-deelig; slippen in 2

kransen, ei vormig, aan den rand in priemvormige slipjes verdeeld,

vinnervig, met buiten uitspringende middeluerf, c. 0.325—0.4 cm.

lang, 0.175—0.26 cm. breed. Vruchtbeginsel 3-lobbig, kaal; stijlen

3, aan den voet iets samenhangend, wijd uitgespreid, 2-spletig, met

priemvormige takken (soms onregelmatig), c. 0.06 cm. lang. Schijf

nap vormig, geplooid, geschulpt, kaal, c. 0.17 cm. in doorsnee, 0.06

cm. hoog. Vrucht door den kelk gesteund, groot, 3-hokkig, kaal,

met 2 naast elkaar gelegen zaden in elk hokje; middelzuiltje c. 0.8

cm. lang. Zaden driekantig, met convexen rug, fijn dwars gerimpeld,

c. 0.43 cm. lang, 0.275 cm. breed.

Aanm. Beschrijving naar één exemplaar in Herb, Kds.
De soort is verwant met Ph. gracilipes Muell. Arg. en Ph. gomphocarpus

Hook, f, (Fl. Br. Ind, v, 301). De eerste is gemakkelijk te onderscheiden aan de
behaarde bladeren en vruchten, welke laatste bovendien kleiner zijn, Ph. gompho-
carpus volgens de beschrijving aan de grootere, 2.5—10 cm. lange, aan den voet
spitse of wigvormige bladeren en de kort gestoelde, in een pluim bijeenstaande
(„panicled”) cf bloemen. Een steriel, van Calcutta afkomstig exemplaar dezer
soort bezit, hoewel weinig, toch duidelijk behaarde bladeren, die niet grooter
zijn dan die van Ph. accrescens

;

de vorm komt echter zeer goed met de be-
schrijving overeen.

Georgr. verspreiding. Buiten Java: Onbekend. Op Java: Alleen

verzameld in de res. Banjoemas, afd. Bandjarnegara bij Pringorabo op 800 m.
zeehoogte. — Voorkomen en standplaats: In heterogen oerwoud.
— Bladafval; Altijd groen. — Bloei- en vr lichttijd: Bloemen en

vruchten verzameld in Augustus. — G e br ui k : Onbekend. — I n 1 a n d-

sche namen: Onbekend.

Phyllanthus accrescens J. J. S. FriUex, ramls glahris, ramuUs

etnuihus, unilateraiiter muriculato-verruculosis. Folia in ramis primariis

alterna, rudimentaria^ squamiformia, histlpulata. Folia in ramulis alter-

natini bifaria, hrevissime petiolata^ accrescentia^ ohlique ovata^ acuminata^

acutissima^ hasi plerumque ohlique rotundata et in petiolum hrevissime

acmninata vel interdum ohtusa^ integerrima^ glahra^ in utraque parte costae

mediae tennis in sicco suhtus prominentis nervis lateralihus c. 5— 7 suhpatentis-

simis^ satis irregularihus, curvatis, tenuissimis, tenuiter reticulato-venosa..
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memhranacea^ suhtiis pallida^ c. 1.2—6 cm. longa, 0.8— 2.3 cm. lata;

petiolus brevissimus^ muriculato-verruciilosus^ c. 0.2— 0.25 cm. longus. SUpulae

persistentes^ e basi lata subulatae, c. 0.2— 0.25 cm. longae. Flores fasciculaü^

axillares. Flores gyarvi^ longiuscule pedicellati^ pedicello fUiformi^ apice

incrassOtto, glabro, c. 0.55 cm. longo. Calyx c. 0.4 cm. diam.., 4-partitus.,

laciniis biserialibus^ late ovato-triangulis^ lacei'atisjpaiici'penninerviis^ costa

media dorso prominente^ c. 0.2 cm. longis, 0l75—0.2cm.latis. Stamina 2,

in columnam breoissimam, apice convexam^ c. 0.05 cm. longam, 0.07

diam. connata ; antherae extrorr^ae, transver.sae, bilocidares^tliecis crnciatis^

transverse ovalibiis., rima liorizontali quasi transversa dehiscentibus. Pistilli

rudimentum 0. Glandulae disci 4, cum laciniis calycis alternantes., stipitatae^

inaequaliter cupuliformes. Flores ^ quam ?najores, longe pedicellati,

pedicello filiformi, apice incrassato^ glabro, c. 3.5 cm. longo. Calyx 6-

pa^ditus., laciniis bisetdalibus^ ovatis^ siibulato-lacinulatis^ penninerviis^ costa

media dorso prominente^ c. O 325— 0.4 cm. longis., 0.175—0.26 cm. latis.

Ovarium tridymum, glabrmn\ stijli 5, basi vix connati, patentissimi,bifidij

ramis subulatis (interdum irregularibus), c. 0.06 cm. longi. Discus cupu-

liformis, undulatus, repandus, glaber, c. 0.17 cm. diam
,
0.06 cm. altus.

Fructus calyce suffultus, magnus, glaber, 3-locidaris, seminis in loculis

geminatis, collateralibus, columella c. 0.8 cm. longa. Semina trigona, dorso

convexa^ minute transverse ragulosa, c. 0.43 cm. longa., 0.275 cm. lata.

5. GLOCHIDION Forst.

Bloemen éénhuizig (soms tweehuizig ?). Kelk der 5 bloemen diep

6- soms 5-deelig, met in 2 rijen geplaatste, in den knop dakpansgewijs

dekkende slippen. Bloembladeren en schijf ontbrekend. Meeldraden

3— 8, nagenoeg over de geheele lengte tot een zeer kort gestoeld,

kort eivormig of langwerpig zuiltje vergroeid; helmknoppen extrors,

met evenwijdige, lijnvormige, overlangs openspringende hokjes;

helmbindsel in een gewoonlijk vrij, opgericht aanhangsel verlengd.

Stamperrudiment ontbrekend, zeer zelden aanwezig, doch dan zeer

klein. Kelk der $ bloemen meestal 6-deelig, met in den knop

dakpansgewijs dekkendo slippen, soms door vergroeiing en gedeeltelijke

onderdrukking onregelmatig getand of gespleten, zelden napvormig,

blijvend. Bloembladeren en schijf ontbrekend. Vruchtbeginsel 3— 15-

hokkig, met 2 zaadknoppen in elk hokje; stijlen zeer kort of vrij

lang, tot een rolrond, kegel-, bol-, knots- of schijfvormig, aan den
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top door de dikwijls 2-tandige, nagenoeg vrije stempels gelobd of

getand zuiltje vergroeid, zelden geheel vrij. Vrucht door den niet

vergrooten kelk gesteund, door het stijlzuiltje gekroond, in tweekleppige

kluisjes uiteenvallend; binnenvruchtwand hout- o> perkamentachtig,

dikwijls van den soms aanvankelijk meer of minder vleezigen buiten-

wand (met middelwand) loslatend. Zaden gewoonlijk meer of minder

zijdelings samengedrukt; zaadhuid met vleezige buiten- en harde

binnenlaag; kiemwit vleezig; zaadlobben breed, gebogen.

• Boomen, heesters of kruiden met aan de hoofdtakken verspreide en

gewoonlijk rudimentaire, aan de zijtakken afwisselende, kort gestoelde,

gaafrandige, vinnervige bladeren en in den regel blijvende steun-

bladeren. Bloemen klein, in okselstandige of boven de oksels geplaatste,

zittende of gestoelde, gewoonlijk tot bundels of kluwens ineengedrongen

bijschermen.

Aantal soorten c. 135 in tropisch Azië en Australië.

Pax verdeelt in „Die natürlichen Pflanzenfamilien” het geslacht in 4

secties, waarvan de 3 eerste ook in Ned.-Indië en op Java vertegenwoordigd
zijn.

Sect. I. Eiiglochidion Müell Arg. Kelk bij beide geslachten 5— 6-tallig.

Meeldraden 8 --4, meestal 5. Vruchtbeginsel 15— 4-hokkig, Boomen of

heesters,

Sect. II. Hemiglochidion Müell. Arg. Kelk bij beide geslachten 5-6-
tallig. Meeldraden 3. Vruchtbeginsel 7 — 3-hokkig. Boomen of heesters.

Sect. III. Glochidionopsis Müell. Arg. 5 kelk 5 — 6-tallig. $ kelk 2— 3-

tallig. Meeldraden 3. Vruchtbeginsel 3-hokkig.

Sect. IV. Synostemon Müell. Arg. Kelk bij beide geslachten 5 — 6-tallig.

Meeldraden 3. Vruchtbeginsel 3-hokkig. Overblijvende kruiden of half-

heesters.

Boerlage vermeldt voor Java de volgende soorten :

Sect. Euglochidion Müell Arg.

G. arborescens Bl.

G. littorale Bl.

G. liicidum Bl.

G. macrocarpum Bl.

G. ZolUngeri Miq.

G. ohliquum Decne. (de vindplaatsen zijn blijkbaar weggevallen).
G. subscandens Zoll et Mor.
G. rufo^glaiicum Boerl.
G. glaucum Bl.
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Sect. Hemiglochidion Muell. Aug.

G. ohscurum Bl.

G. superbmn Baill.

G. semicordatum Boerl.

G. compressicaule Kürz.
G. lutescens Bl.

G. Reinivardtii Boerl.

G, oligotrichus Boerl.

G. gracilentum Boerl.

G. fulvirameum Miq.

G. quercinum Boerl.

G. molle Bl.

G. cyrtostylum Miq.

G. ornatum Kürz.
G. fiavidum Kürz.

Sect. Glochidionopsis Muell. Aro.

G. sericeum Hook. f.

Muell. Arg. vermeldt bovendien de volgende, blijkbaar door Boerlage
overgeslagen soorten :

Phyllanthus philippinensis Muell. Arg. var. puhescens Muell. Arg.
Pil. diversifoUus Muell. Arg. (6r. ruhrmn Bl.)

Pil. Kollmannianus Muell, Arg.
Ph. Teysmanni Muell. Arg.
Pil. cyrtophylloides Muell Arg.
Ph. rhahdocarpus Muell. Arg.
Ph. subohscurus Muell. Arg.
Ph. insignis Muell. Arg.
Ph. nitidulus Muell. Arg,
Ph. Kurzianus Muell. Arg.

en als twijfelachtig voor Java of Sumatra

:

Ph. celastroides Muell. Arg.
terwijl Briqüet in „Ann. Cons. et Jard, bot. Genève, 1900, 225” nog een

Javaansche soort beschreef, nl.

G. Muelleri Briq.

Yan deze soorten behoort G. obliquum Bcse. tot G. zeylanicum A. Ju
waarvan ik den in den Maleischen Archipel en de Philippijnen voorkomenden
vorm als een var. malayanum onderscheiden heb.

G. subscandens Z. et M., G. Reinwardtü Boerl., G oligotrichus Boerl.,

G. gracilentum Boerl. en Phyllanthus nitidulus Muell. Arg. behooren

alle tot G. rubrum Bl
,
welke naam voor de soort behouden moet blijven.

G. obscurum Bl komt niet overeen met Phyllanthus obscurus Wlld.
De laatste komt echter wel overeen met de door Hooker f. in Fh Br.

Ind. beschreven G. obscuruniy die Blüme G. glaucum noemde.
Ik heb G. obscurum Bl. beschreven als G. obscurum Hook. f. var.

macrocalyx^ waartoe denkelijk ook G. rufo-glaucum Boerl. behoort.

Tot G. obscurum Hook. f. behooren G. glaucum Bl., G. semicordatum
Boerl., G. dasyanthum Kürz, G. Muelleri Briq., Phyllanthus subobscurus

Muell. Arg., Ph. rhabdocarpus Muell. Arg.
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G. favidum Kurz en G. ornatum Kurz behooren naar alle waarschijnlijk-

heid tot G. ohscuriun Hook. f. of tot do var. macrocalyx Met volkomen
zekerheid is dit niet te zeggen, daar de beschrijvingen zwijgen over het

aantal meeldradin en vruchtbladeren en de grootte van den ^ kelk.

G. siqjerbum Baill. komt voor zoover bekend niet op Java voor. Door
Mueller Arg. werd de door hem daarmee verwarde Javaansche soort

later als Phyllanthus insiynis beschreven.

Phyllmit/ms phiUppinensis Muell Arg. moet heeten G. philippicum

(Cav.) Robinson, al is deze naam op zichzelf, zooals Muell. Arg. zegt,

onjuist. Hiertoe behooren ook Pli. Kurzlcmus Muell. Arg., G. quercinum
Boerl. en G. compressicaule Kurz.

G. lutescens Bl. is een nog onvolledig bekende plant, waarin ik geen
der andere door mij onderzochte soorten heb kunnen herkennen. Alleen een

foto en eenige fragmenten van het authenthiek heb ik kunnen onderzoeken.

Ph. Teysmanni Muell. Arg. behoort tot G. a rbot^escens Bl.

Ph. cyrtophylloides Muell. Arg, moet tot G. zeylanicum A. Juss. var.

malayanum gebracht worden
De als twijfelachtig voor Java of Sumatra vermelde G celastroidesPK^

is volgens exemplaren in Herb. Bog. afkomstig van Bangka en Biliton.

Behalve de genoemde trof ik de volgende, voor Java nieuwe soorten

in Herb Kus aan:

G. capita turn J. J. S
G. borneense Boerl.

G. glomerulatum Boerl.

Het geslacht Glochidion behoort door de groote veranderlijkheid der

soorten, waardoor deze dikwijls moeilijk af te bakenen en de kenmerken
moeilijk te omschrijveii zijn, tot de lastigste der Indische Euphorbiaxeae.

Het is dan ook niet te verwonderen, dat zulke uiteenloopende vormen
herhaaldelijk als soorten beschreven werden. Alleen duor onderzoek van
zeer veel materiaal is het mogelijk den weg erin te vinden.

Het zijn niet alleen de beharing en de bladvorm, die aan groote afwisseling

onderhevig zijn, maar ook de bloemen, vooral de en vruchten, welke toch

de voornaamste kenmerken der soorten opleveren. De 5 bloemen zijn zeer

eenvormig gebouwd, maar het aantal meeldraden is toch ook niet standvastig.

Veel dank ben ik verschuldigd aan den heer C. De Candolle te Genève
voor de welwillendheid, waarmee hij fragmenten van alle door Mueller
Arg. in „DC. Prodr. xv, 2, Addenda” beschreven soorten, die blijkbaar

alleen te Genève aanwezig zijn, afstond. Ook de direkteuren der botanische

inrichtingen te Kew, Leiden en Peradeniya en de heeren Barbey te Genève
en Radlkofer te München waren zoo vriendelijk vergelijkingsmateriaal

te zenden.

Sleutel der Javaansche soorten.

1. Meeldraden 4 — 6 (soms in eenige

bloemen ook 3) 2.

Meeldraden altijd 3 8.

2. 5 kelkslippen tot een kort getand
geheel vergroeid. Meeldraden 4.

Vruchtbeginsel 4 — 5-hokkig . . , 4. G. Zollingeri Miq.
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5 kelkslippen niet tot een kort getand

geheel vergroeid 3.

3. Vruchtbeginsel zeer veel-(10— 14-)hok-

kig. Bladeren stomp, afgerond of

uitgerand, ovaal of bijna rond. Meel-

draden 6 l. G. liitorale Bl.

Vruchtbeginsel hoogstens 8-hokkig. Bla-

deren gewoonlijk meer of minder spits

of stomp toegespitst 4.

4. Stijlzuiltje zeer sterk knots- of spijker-

vormig, dikker dan het 5— 6-hokkige

vruchtbeginsel. Meeldraden 4 . . 9. G. capitatiini J. J. S.

Stijlzuiltje niet knotsvormig, hoogstens

even dik als het vruchtbeginsel 5.

5. Bladeren onder dof, blauwachtig, klein

of vrij klein. Vrucht 5 — 8-hokkig.

Meeldraden 3—5 6. G. obsciirum Hook. f.

Bladeren onder niet blauwachtig . 6.

6. Vrucht vrij groot, bolvormig, c. 1.3—
1.6 cm. in doorsnee, 6-hokkig. Meel-

draden 5 2. G. lucidum Bl.

Vrucht klein, neergedrukt bolvormig,

c. 0.8 cm. in doorsnee . 7.

7.

Bladeren naar den top geleidelijk ver-

smald of soms meer of minder toe-

gespitst, meestal stomp. Meeldraden 5.

Stijlen 5, tot een ongeveer bolvormig,

niet geleidelijk in het vruchtbeginsel

overgaand geheel vergroeid . . . 5. G. zeylanicum

var. malayanum J. J. S.

Bladeren stomp of spits toegespitst.

Meeldraden 6. Stijlen 3—5, tot een

kegel vormig, geleidelijk in het vrucht-

beginsel overgaand geheel vergroeid. 3. G. arborescens Bl

8.

Bloeiwijze een groot, zittend, overlangs

langwerpig kussen boven de bladoksels

vormend. Vruchtbeginsel 3— 4-hokkig 17. G. insigne J. J. S.

Bloeiwijze niet kussenvormig 9.

9. Vrucht sterk neergedrukt, door 10— 14

diepe, overlangsche gleuven in evenveel
lobben verdeeld 11. G. philip})icim

Robinson.
10 .

10 .

Vrucht niet diep gegleufd

Stijlen vrij of nagenoeg vrij, soms zeer kort 11 .
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stijlen grootendeels tot een zuiltje ver-

groeid 13.

11. Bladeren tenminste onder kort wat zijde-

achtig behaard. Stijlen 3, vrjj lang. 21. G. sericeum Hook. f.

Bladeren niet zijdeachtig behaard 12.

12. Bladeren scheef eivormig. Stijlen 3—5,
grootendeels vrij, maar stijf tegen elkaar

sluitend, vrij lang 19. G. Kollmannianiim
J. J. S.

Bladeren elliptisch of langwerpig, soms
wat sikkelvormig. Stijlen 3, bijna vrij,

zeer kort. . 18 G. horneense Boerl.

13. Stijlen 3(— 4), tot een breed schijfvormig,

in het midden kegelvormig verheven,

het vruchtbeginsel in breedte ver

overtreffend geheel vergroeid . . 13. G. (jlomerulatiim

Boerl.

Stijlen niet tot een schijfvormig geheel

vergroeid 14.

14. Stijlen 3, tot een sterk knotsvormig, aan
den top 3-lobbig (stempels) geheel ver-

groeid 12. G. cjjrtostfjliim Miq.

Stijlzuiltje niet knotsvormig 15.

15. Vrucht zeer groot, 2 — 2.8 cm. in doorsnee.

Bladeren dikwijls meer of minder, soms
vrij sterk sikkelvormig . ... 15. G. macrocarpiim Bl.

Vrucht hoogstens 1.5 cm. in doorsnee.

Bladeren niet sikkelvormig 16.

16. Vruchtbeginsel kaal. Vrucht klein 17*

Vruchtbeginsel behaard 18-

17. Vruchtbeginsel (3— )4 — 5-hokkig. Stijlen

grootendeels vrij, maar vast tegen

elkaar gedrukt 19. G. Kollmannianum
J. J. S.

Vruchtbeginsel 6-hokkig 20. G. liUescens Bl.

18. Plant uitstaand zachtharig. Bladeren vrij

klein, (tot 7.5 cm. lang), langwerpig
hartvormig, stomp. Vrucht 3-hokkig . 10. G, molle Bl.

Bladeren niet langwerpig hartvormig,

grooter (tot 12 cm. lang) 19.

19. Twijgen dicht wollig behaard. Bladeren
onder sterk uitspringend generfd.

Vruchtbeginsel 5— 6-hokkig; slijl-

zuiltje kegelvormig 16. G. fiilvirameum Miq.
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Twijgen meestal kaal of kort behaard.

Bladeren onder niet sterk uitspringend

generfd. Vruchtbeginsel 3— 5-hokkig;

stijlzuiltje lang of kort kegel vormig. 14. G. ruhrum Bl.

In dezen sleutel ontbreken: 7. G. flavtdiim Kurz en 8. G. orndfum
Küiiz, daar deze onvoldoende beschreven zijn.

Glochidion Forst. Flores monoici {interdum dioici^). Cahjx fionim

alte 0- interdum Cy-partitus, laciniis hiserialihus^in praeftoratione imhricatis.

Pefala et discus O. Stamina 3—8^ tota lomjitudine fere in columnam

hrevissime stipitatcwi, hrevem, ovoideam vel ohloiKjam connata ; antherae

extrorsae^ thecis parallelis^ linearihus^ lonpitiidinaliter deJiiscentibuSy con-

nectivo in ajjpendicem p>lerumque liheram erectam producto. Pistilli rudi'

nmitum ö, rarissime evolutum turn minimum. Calyx forum J i)lerumque

G-partituSy lacinüs in proeftoraüone imhricatiSy interdum ladniis p>lus minusve

connatis et ex porte ahortlentïbus irregulariter dentatus vel fisstis, raro

cupuliformisy persistens. Petala et discus 0. Ovarium 3—15-loculareyloculis

2-ovulatis ; stijli hrevissimi vel longiusculi, in columnam cglindricaniy

conicaniy glohosam, clavatam vel disciformeniy apice stigmaiis saepe hidentatis

suhliheris lohatam vel dentatam connatf raro omnino liheri. Fructus calyee

immutato suffultus, columna stylari coronatuSy in cocca hivalvia chdiiscensy

endocarpio lignoso vel pergamaceo saepe ah pericarpio (cum mesocarpio)

initio interdum plus minusve carnoso soluhili. Semina plerumque qüus minusve

lateraliter compressa, testae strato exteriore carnosOy strato interiore duro;

alhumen carnosum; cotyledone< latae, curvatae.

ArhoreSy frutices vel herhae. Folio in ramis primariis alterna et

jderumque (semper ?) rudimentat ia, in ramulis alternatim hifaria, hrevi-

petiolata, penninervia, stiqmlis persistentibus. Flores parvi,

fasciculati vel glomerati; fasciculi vel glomeruli axillares vel supyra-

axillares, sessiles vel pedimculati.

1. Glochidion littorale Bl. ! Bijdr. 585; Miq FL Ind. Bat. i,

2, 377; Suppl. 449; Bedd. For. Man. 191; ÏÏOOK. t. Fl. Br. Ind. v,

308; Brand. Ind. Trees, 572. — Bradleia littorea Steud Nomencl.

ed. 2, 222. — Phyllanthus littoralis Muell. Arg. in Flora, xxiii

(1865), 370; in DC. Prodr. xv, 2, 280. — Diasperus littoralis O. K.

Rev. Gen. PI. ii, 599.

Twijgen zigzag gebogen, ongeveer rolrond, kaal. Bladeren aan

de twijgen afwisselend, kort gestoeld, ovaal of wat eivormig, niet
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zelden nagenoeg rond, met stompen of afgeronden, dikwijls wat

uitgeranden top en wigvormigen of stompen voet, gaafrandig, kaal,

aan weerszijden van de boven gegroefde, onder uitspringende mid-

delnerf met c. 6— 7 schuin uitstaande, ver binnen den rand anastomo-

seerende, dunne, doorschijnende zijnerven, wijd netaderig, leerachtig,

aan weerszijden glimmend groen, c. 3.5 - 8.5 cm. lang, 2.5— 6.5 cm.

breed; steel halfrond, wat smal gevleugeld, kaal, c. 0.3 - 0.6 cm.

lang. Steunbladeren blyvend, klein, driehoekig, meer of minder

priemvormig toegespitst, achter op de middelnerf en aan den rand

iets zeer kort behaard, c. 0.1— 0.2 cm. lang. Bloembundels oksel-

standig, zittend, weinig- of vrij veelbloemig. Steeltje der 5 bloemen

naar den top in den omgekeerd kegelvormigen, kalen, vleezigen

bloembodem verdikt, kaal, bleek groen, c. 0.4—0.7 cm. lang. Kelk

6-deelig, lichtgroen, c. 0.7 cm. in doorsnee; slippen in 2 kransen,

uitgespreid of wat teruggebogen, kaal, de buitenste langwerpig ovaal

,

afgerond, met ingebogen rand, c. 0.325— 0.35 cm. lang, 0.2 —0.24

cm. breed, de binnen'ste kleiner, langwerpig omgekeerd eivormig,

stomp of iets toegespitst, met meer of minder ingebogen toprand,

c. 0.27 cm. lang, 0.16 cm. breed. Meeldraden 6, tot een ongeveer

cilindervormig, c. 0.15 cm. lang, 0.1 cm. in doorsnee metend zuiltje

vergroeid; helmknoppen c. 0.1 cm. lang, met lijnvormige hokjes en

een vleezig, scheef kegelvormig, wit, c. 0.05 cm. lang aanhangsel

aan den top. Steeltje der $ bloemen dikker dan bij de 5, kantig,

gegroefd, groen of rood getint, c. 0.1—0.15 cm. lang. Bloem-

bodem halfbolvormig, w’at napvormig, buiten hobbelig. Kelk tegen

het vruchtbeginsel aanliggend, 6-deelig; slippen concaaf, uitgevreten,

kaal, vleezig, lichtgroen en soms wat rood getint, met bleeken,

doorschijnenden rand, de buitenste eivormig of halfrond eivormig,

met breeden voet, c. 0.2— 0.225 cm. lang, 0.16—0.24 cm. breed,

de binnenste kleiner, ongeveer rond of eivormig rond, met breede-

ren doorschijnenden rand, c. 0.2— 0.23 cm. lang en breed. Stamper

meer of minder ei-bol vormig, soms iets ingesnoerd in het midden,

c. 0.3—0.35 cm. lang, 0.27—0.45 cm, in doorsnee; vruchtbeginsel

halfbol-schijfvormig, onduidelijk overlangs gegroefd, kaal of kort

wat viltig behaard, lichtgroen, soms wat roodachtig getint, c. 0.2

cm. hoog, c. 10— 14-hokkig; stijlen tot een halfbol-kegelvormig.
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vleezig, doorboord, onduidelijk gegroefd, witachtig, aan den top c.

10— 14-tandig geheel vergroeid. Yruchtsteeltje c. 0.4 cm. lang.

Vrucht door den kelk gesteund, door de stijlen gekroond, neerge-

drukt bolvormig, aan den top ingedeukt, overlangs c. 10— l4-groevig,

meloenvormig, kaal of gedeeltelijk viltig, rood, c. 1.5 cm. in doorsnee,

0.95 cm. hoog, in 10— 14 tweekleppige kluisjes uiteen vallend. Zaden

lang aan het middelzuiltje hangen blyvend, zijdelings samengedrukt,

scheef wigvormig, met convexen rug, rood, c. 0.5— 0.6 cm. lang;

buitenste zaadhuid met dun vleezige buitenlaag.

Breed vertakte boomheester; kruinhoogte c. 5— 6 m.; doorsnee

der stammen tot c. 10 cm. Schors grauw met veel kleine, over-

langsche barsten.

Aanm. Beschrijving voornamelijk naar eenige levende planten in Hort Bog.,
verder naar Herb. Kds. en vergeleken met een authentiek.

Georg. verspreiding. Buiten Java

:

Malabar, Ceylon, Philippijnen,

Sumatra, Borneo, Bangka. Op Java: Verzameld in de res. Batavia, afd.

Batavia bij Tandjong-Priok (Vordermax, Hallier), afd. Buitenzorg bij

Depok (Burck); in de res. Pekalongan, afd. Batang bijSoebah; in de res.

Semarang bij Pasokan, afd. Pati bij Ngarengan. — Voorkomen en
standplaats: Een aan het strand niet zeldzame heester

;
alleen bij Depok

in het binnenland verzameld. — Bladafval: Altijdgroen. — Bloei- en
vruchttijd: Bloemen verzameld in Februari bij Tandjong- Priok

;
vruchten

in Februari bij Tandjong-Priok, in April en Mei bij Soebah, in Mei en

Juni bij Ngarengan. — Gebruik: Geen. — Inlandsche namen: Dje-

raman, j. bij Soebah; Dempoel j. bij Ngarengan.

Glochidion littorale Bl. Frutex vel arhuscula. Ramuli fexuosi^ sub-

teretes, glahri. Folia in ramiilis alternaiim hifaria^ hrevite?' 2)eiiolaia, ovalia

vel suhovataj hand raro suboiRicularia, ap>ice ohtusa vel rotundata^ saepe

plus minusve emarginata, hasi cuneata vel ohtusa^ iniegerriyyia^ glabra^ in

utraqxie parie costae niediae supra suleatae subius prominentis nervis

lateralibus c. 6—7 patentibus^ a margine remote anastomosantibus^tenuibus^

semipelliicidiSy laxe reiiculato-venosa, coriacea, ulrinque nüide viridia, c.

3.5- 8.5 cm. longa^ 2.5— 6.5 cm. lala
; pelioliis seniiteyxs^ marginibus laminae

decurrentibus anguste alatus., glaber., c. 0,3— 0.6 cm. longus. Stipulae

persistenteSy parvae.^ triangulae^ plus minusve subtilatO'aciiminatae, dorso in

costa puberulae^ ciliolatae^ c. 0.1— 0.2 cm. longue. Inforescentiae fasci-

cyilares, axillareSj sessiles, pauci- vel pluriflorae. Florum (f pyedicellus

apicem versus in lorum obconicum.^ glahrum., carnosum incrassatus.^ glaber

paliide viridis. c. 0.4— 0.7 cm. longus. Calyx 6-partiius, dilute viridis^
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c. 0.7 cm. tZeam., laciniis hisei'ialilmSj vel leriter reflexis, glaht'is,

exteriorihus ohlongo-ovalibus, rotundatis^ maryine inciirvis^ c. 0,325—0.35

cm. longisy 0.2—0.24 cm. latls, interiorihiis minorihus^ ohlo ngo-ohovatis

ohtusis vel suhacuminati.s, margine agncali 2^0(8 minusve incurvis., c. 0.27

cm. longiSj 0.16 cm. lalis. Siamina 6, in columnam suhcylindricnm
,

c.

0.

15 cm. longam^ 0.1 cm. diam. coilita^ thecis Unearihus, c. 0.1 cm. longis,

a2)2)endicihus ohliqne conicis^ cat'nosulis, albis, c.0.05 cm. longis. P edicelhis

porum J quam (ƒ crassior., angiilatiis, sulcatns, viridis^ interdmm rnlro-

tinclus.) c. 0.1— 0.15 cm. longus. Torus semiglobosus, subciqJuUfomnis^ extus

verrucosus. Culyx ovario adqyressus., 6-parliius^ laciniis concavis^ ero'is.

glabriSj ca?iiosulis, dilute viridibus, inierdum i'ubro-iinctiSy margine pallidis

semi2)ellucidiSj laciniis exterioribus ovatis vel semiorbiculari-ovalis., basi lafis,

c. 0.2—0.225 cm. longis, 0.16—0.24 cm. lalis, interioribus minoribtis

subrotundis vel ovato rotundis, margine sernipellucido laliore, c. 0.2— 0.23

cm. longis et lalis. Pislillum q)lus minusve ovoideo-globosum, interdum

medio subconstrictum, c. 0.3 — 0 35 cm. longum, 0 27—0.45 cm. diam.\

ovat'ium semigloboso-discifonne, obsolete longiludinaliter sulcatum, glabrum

vel subtomentosum, dilute viride, interdum rubesccnti-tmclum, c. 0.2 cm. altunii

c. 10—14 loculare; styli in columnam semigloboso-conicam, carnosam,

canalicAilatam, obsolete sulcatam, albescentem, aqnce c. 10—14 dentalam

connati. Pedicelhis fructifer c. 0.4 cm. longus Fructus in sicco deqmesse

globosus, aqnce excavato-concavus, c. iO-14-sulcatus, glaber vel parüm

fomentosus, ruber, c. 1.5 cm. diam., 0.95 cm. altus, in cocca 10 -14 bivalvia

deJiiscens. Semina in columella diu persistentia, lateraliter compressa, oblique

cuneata, dorso convexa, miniata, c. 0.5- 0.6 cm. longa,testae strato exteriore

carnosulo.

2 . Grlochidion lucidum Bl. ! Bijdr. 584; Miq. PI. Ind. Bat.

1, 2, 377. — Bradleia lucida Steüd. Nomencl. ed. 2, 222. —
Phgllanthus lucidus Muell. Arg. in Flora, xxiii ( I 865), 370; in DC.

Prodr. XV, 2, 280. — Diasperus lucidus O. K. Rev. Gen. PI. ii, 599.

Twijgen heen en weer gebogen, 4-hoekig, met 2 lijsten, kaal.

Bladeren aan de twijgen afwisselend, kort gestoeld, scheef ei-

vormig, vrij plotseling toegespitst, stomp of spits, met een nerf-

puntje, met stompen of zeer kort toegespitsten voet, gaafrandig,

met teruggebogen rand, kaal, aan weerszijden van de in sicco onder

en boven wat uitspringende middelnerf met c. 7— 9 schuin uitstaande,

gebogen, binnen den rand anastomoseerende, dunne, onder iets uit-
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springende (in sicco) zijnerv’en en onduidelijk adernet, leerachtig,

glimmend, c. 5—8.5 cm. lang, 2.5—5 cm. breed; steel met vrij

breede, van de bladranden aüoopende lijsten, kaal, c, 0.25— 0.3 cm.

lang. Steunbladeren blijvend, priem vormig, met verbreeden voet, c.

0.2 cm. lang. ^ bloemen bijna zittend. Kelk tot of weinig voorbij het

midden 6-spletig, geheel kaal, vleezig, c. 0.1 cm. lang, met rond

eivormige slippen. Meeldraden 5. Vruchtsteeltje kaal, c. 0.3—0.4 cm.

lang. Vruchtkelk 6-deelig, meer of minder inscheurend, c. 0.47— 0.5

cm. in doorsnee, met rond eivormige of ongeveer ronde, stompe slippen,

waarvan de binnenste wat kleiner zijn dan de buitenste, vleezig,

buiten kaal, binnen behalve aan den top dicht behaard. Vrucht

ongeveer bolvormig of wat ongekeerd ei-bolvormig, eenigszins stomp'

kantig, kaal, (lichtgroen en rosé), c. 1.2— 1.7 cm. lang, 1.3— 1.6 cm.

in doorsnee (droog), in c. 5— 6 tweekleppige kluisjes openspringend

;

middelwand met buitenwand vrij dik, opgeweekt c. 0.175 cm. dik;

binnenwand vrij dun hoornachtig; middelzuiltje c. 1 cm. lang. Zaden

hoekig peervormig, met afgeronden top en spitsen voet, glimmend,

oranje, c. 0.45— 0.5 cm. lang; zaadhuid met vleezige buitenlaag en

harde binnenlaag; kiemwit vleezig; zaadlobben eivormig ovaal,

afgerond, aanliggend concaaf, c. 0.3 cm. lang, 0.225 cm. breed; worteltje

rolrond, c. 0.125 cm. breed.

Middelmatige boom; kruinhoogte c. 25 m. bij een stamdoorsnee

van 40— 46 cm.

Aanm. Beschrijving naar eenige vruchtdragende exemplaren in Herb. Kds. en
vergeleken met een (waarschijnlijk) authentiek specimen in Herb. Bog., die der
d" bloem overgenomen van Mueller, die slechts één bloem zag.
De soort gelijkt veel op G. macrocarpiwi Bl., doch verschilt ervan door het

aantal meeldraden en de kleinere, gewoonlijk omgekeerd ei-bolvormige, dun
gesteelde vruchten met een dun middelzuiltje.

Geogr. verspreiding Buiten Java: Waarschijnlijk Bangka. Op Java:
Verzameld in de res. Banten, afd Tjaringin bij Tjidjalarang op 10 — 200 m.
zeehoogte; in de res. Batavia, afd. Buitenzorg bij Bobodjong op 900 m.

;

in de res. Preanger, afd. Soekaboemi bij Palaboeanratoe en bij Sanggrawa
op 550 m. — Voorkomen en standplaats: In heterogeen oerwoud,
zoowel op leem als op zandgrond: niet algemeen. — Bladafval: Altjjd

groen. — B 1 oe i" en vruchttijd: Vruchten verzameld in Juni bij Sang-

grawa, in Juli bij Tjidjalarang, in September bij Bobodjong — Gebruik:
Het hout soms voor huisb^uw gebez'gd. — Kuituur: Niet aan te

bevelen. — Inlandsche namen: Evenals andere soorten gewoonlijk

Mareme, s. genoemd; bij Sanggrawa ook Ki-pare goenoeng^ s.

Meded. Dep. v. Landbouw No. 10. 8
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Glochidion lucidum Bl. Arhor^ ramulis ftexuosis^ quadrangulis^

hicostatis, glahris. Folia ramulorum alternatim hifaria, hreviter petiolata^

ohlique ovata^ suhabnipte aciiminata^ obtusa vel acuta, mucronata, basi

obiusa vel brevissime acnminata, integerrhna^ margine recurva, glabra^ in

utruque parte costae niediae siipra subUisque leviter prominentis nervis

laieralibus 7— 9 patentilms^ cnrvaiiSy i'dra marginem anastomosantibus,

tenuibus^ in sicco siibtus leviter prominentibus^ reticulo venarum obsolefo^

coiiacea^ nitida^ c. 5— 8,5 cm. longa, 2.5—5 cm. lata ‘ qjetiolus marginibiis

laminae latiuscuUs decurrentibus subal'itns, glaber, c. 0.25 — 0 3 cm. longus.

Stiqmlae persistentesj subulatae^ basi dilatafae, c. 0.2 cm. longae. Flores

subsessiles. Calyx ad vel paulo ultra medium 6-fidus., glaber^ carnosulus,

c. 0.1 cm longus, laciniis orbiculari-ovatis. Stamina 5. Pedicellus fructifer

glaber, c. 0.3— 0.4 cm. longus. Calyx fructifer 6-partitns, plus minusve

rumpens, c. 0 47—08 cm. diam., lacimis orbiculari-ovatis vel suborbicu-

laribus, obtusis, interiorihus quam exteriores paulo minoribus, carnosis,

extus glabris, intus apice excepto dense pubescentibus. Fructus subglobosus

vel subobovoideo-globosus, leviter obtusangulus, glaber, (dilute viridis et

roseus), c. 1.2 - 1.7 cm. altus, 1.3—1.6 nn. diam. (in sicco), in cocca c.

5— 6 bivalvia dekiscens, mesocarpio cum pericarpio crassiusculo, macerato

c. 0.17 cm. crasso, endocarpio tenuiuscule corneo, columella c. 1 cm. longa.

Semifia angulato-pyriformia, apice rotundata, basi acuta, nitida, aurantiaca,

c. 0.45—0.5 cm. longa, testae strato exteriore carnoso,strato interio) e duro;

albumen camosum ; cotyledones ovato-ovales, rotundatae, applicato-concavae,

c. 0.3 cm. longae, 0.225 cm. latae ; radicula ieres, c. 0.125 cm. longa

8. Olochidion arboroseens Bl. Bijdr. 584; Miq. FI. Ind. Bat.

I, 2, 376. — G. hancanum Miq F1. Ind, Bat. Suppl, 449. —
? G. sclerophyllum Hook. f. Fl. Ind. v, 313. — G. fulvirameum Ilerb.

DG.
!
(non Miq.). — Bradleia arl orescens Steud. Nomencl. ed. 2, 222. —

Phyllanthus arborescens Müell. Arg
,

in Flora xxiii (1865), 370;

in DG. Prodr. xv, 2, 279. — Ph. Teysmannii Müell. Arg. ! in DG.

Prodr. XV, 2, 1270. — Diasperus arborescens O. K. Rev. gen. pl. ii,

598. — ? D. sclerophyllus O. K. 1 c.

Twijgen 4-hoekig, dicht uitstaand wat fluweelachtig kortliarig of

kaal. Bladeren aan de twijgen afwisselend, vrij groot, kort gestoeld,

scheef eivorm’g, stomp of spits toegespitst, dikwyls met een nerf-

puntje, met scheeven, stompen of afgeronden, ook wel kort hartvor-

migen, meestal zeer breeden voet, gaafrandig, boven kaal, alleen op de



Glociiidion. 115 - ÉUPIIORBIACEAË.

middelnerf vooral aan den voet, onder vooral op de nerven en hoofd

-

aderen uitstaand zachtharig of geheel kaal, aan weerszijden van de

in sicco onder en boven uitspringende middelnerf met c. 8 — 1 5 schuin

uitstaande, gebogen, binnen den rand anastomoseerende, door vrij wijd

uiteenstaande, bijna horizontale, vrij onregelmatige dwarsaderen ver-

bonden zijnerven, waarvan de onderste dichter bijeenstaan en in de

middelnerf afgebogen zijn, de nerven en aderen in sicco onder uit-

springend, boven ingezonken, c. 5—25 cm. lang, 3— 12.5 cm. breed

;

steel uitstaand zachtharig of kaal, c. 0.3 — 0 5 cm. lang. Steunbladeren

scheef driehoekig, priem vormig toegespitst, met sterk teruggekromden

top, convex, achter zachtharig, c. 0.2 cm. lang. Bijschermen in of dikwijls

wat boven de oksels, kort gestoeld, zeer veelbloemig; steel meestal

uitstaand zachtharig. S eeltje der 3 bloemen dun, kaal of iets behaard,

c. 0 6 cm. lang. Kelk 6(?)-deelig, c. 0.33 cm. in doorsnee; slippen

ongeveer ovaal, met sterk teruggerolden top, stomp, kaal. Meeldraden

6, tot een ei vormig, stomp, c. 0.125 cm. lang zuiltje vergroeid;

aanhangsels kort kegelvorinig, met convexen rug. Steeltje der $
bloemen uitstaand kortharig, c 0.4— 0.7 cm. lang. Bloembodem buiten

convex, uitstaand kortharig. Kelk tegen het vruchtbeginsel aanliggend,

napvormig, onregelmatig 3— 4-lobbig of -spletig, buiten uitstaand

zachtharig, c 0.15— 0.2 cm. lang, c. 0.23— 0.25 cm. in doorsnee; slippen

driehoekig, spits of stomp, dikwijls iets toegespitst, niet zelden met

eenige onregelmatige slipjes. Stamper c. 0.1 75— 0.2 cm. lang; vrucht-

beginsel ongeveer ei- bol vormig, aan den top samengetrokken, behaard,

met voornamelijk in overlangsche rijen geplaatste haren, 3— 5-hokkig;

stijlen tot een kort kegelvormig, geleidelijk in het vruchtbeginsel

overgaand, c. 0.03—0.05 cm. lang geheel vereenigd; stempels 3— 5,

opstaand, kegel- of priemvormig. Vruchtsteeltje c. 0.6—0.85 cm. lang.

Vrucht door den opengescheurden bloembodem en kelk gesteund,

neergedrukt bolvormig, niet ingedeukt aan den top, 3 — 5-groevig, kort

behaard, wit, c. 0.5 — 0.6 cm. hoog, 0.8— 0.85 cm. in doorsnee; middel-

wand vrij dun; binnenwand dun hoornachtig. Zaden lang aan hel middel-

zuiltje hangen blijvend, zijdelings samengedrukt, met sterk convexen

rug, binnen scherphoekig, oranje, c. 0.35— 0.37 cm lang; zaadhuid met

vleezige buiten- en harde binnenlaag; kiem wit oranjegeel; zaadlobben

ovaal, geelwit, c. 0.25 cm. lang; worteltje rolrond, c 0.075 cm. lang.
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Kleine of middelmatige boom; kruinhoogte 10— 25 m. bij een

stamdoorsnee van 20—50 cm. Stam krom of nogal recht, zonder

wortelljjsten. Kroon laag aangezet, onregelmatig, met hangende

takken, donkergroen.

Aanm. Beschrijving naar een aantal exemplaren in Herb. Kds., waarbij zich
slechts 1—2 d bloemen bevonden, die geen nauwkeurige beschrijving toelieten, en
naar levende hoornen in Hort. Bog.
Vergeleken met een waarschijnlijk authentiek, vroeger uit Leiden ontvangen

exemplaar, waarbij het vruchtbeginsel, in tegenstelling met hetgeen Mueller
Arg. zegt, niet kaal is, en met een authentiek van Ph. Teysmannii Muell. Arg.
Deze plant gelijkt in vorm en nervatuur der bladeren zeer veel op G. zeylanicum

Juss., doch verschilt van die soort door den kleinen, onregelmatig getanden kelk
en kleinere vruchten.

G. baneanum Miq., die ongetwijfeld tot G. arborescens Bl. behoort, werd door
Mueller Arg. bij G. zeylanicum Juss. geplaatst.

G. sclerophyllum Hook. f. behoort waarschijnlijk tot deze soort
;
de beschrijving

past er uitstekend op, alleen zouden de vruchten volgens IIooker ,,much intruded
at the base and apex” zijn. Mijn vermoeden wordt versterkt door 2 onder den
naam van G. hirsuhmi Voigt uit Singapore ontvangen specimina, die zeker tot

G. arborescens behooren.

Georg. verspreiding. Jaya; Singapore, Sumatra, Bangka. Op
Java: Verzameld in de res. Banten, afd. Tjaringin bij Tjemara op 10 — 200 m.

zeehoogte, afd. Pandeglang op den Poelasari ;in de res. Batavia, afd. Buiten-

zorg bij Depok, bij Bobodjong op 800 m.
;
in dc res. Preanger, afd. Soekaboemi

bij Tjiomasop 500 m
,
afd. Tjiandjoer bjj Takoka, afd. Bandoeng bij Tjigenteng;

in de res Banjoemas, afd. Handjarnegara bij Pringombo en bij Pandanaroem
op 700— 1000 m., afd. Tjilatjap op Noesa Kambangan

;
in de res Pekalongan,

afd. Batang bij Socbah op 800 en 1300 m. — Voorkomen en stand-
plaats: In heterogeen oerwoud en in jong bosch, zoowel op leem als op

steenachtigen zandgrond
;
op sommige plaatsen, b.v. bij Tjemara, Pringombo

en Soebah algemeen; in Oost- Java nog niet aangetroffen. — Blad af val:
Altijd groen. — Bloei- en vruchttijd: bloemen verzameld in Januari

bij Tjigenteng, in Maart bij Takoka, in Augustus bjj Depok, in November
bij Takoka en Pringombo; vruchten in Januari bij Tjigenteng, in Juli bij

Tjemara, in Augustus bij Depok en Takok i, in September bij Bobodjong, in

November bij Takoka en Pringombo, in December op Noesa Kambangan. —
Gebruik: Bij Tjemara en Tjiornas wordt dc schors gebruikt voor het

tanen van vischnetten, bij Pandanaroem en Tji< mas het hout soms voor

huishouw. — I n 1 a n d s ch e namen: Bij Tjemara s, bij Bobodjong
Mareme yede s.

;
op den Poelasari en bij Tjigenteng evenals andere soorten

Mareme^ s.
;

bij Takoka Gempol, s. en Seueur kopek, s.
;

in Midder-Java
evenals andere soorten algemeen Dempoel j. ;

bij Soebah ook Woeroe kebek,

j.; op Noesa Kambangan Tipis koelit, j

Glochidion arborescens Bl. Arbor parva vel mediocris. Raniuli qua-

drangiili, velntino-pnihescenies vel (jlahri. Folia in ramuUs alternaiim

hijaria, majuscula, hreviter petiolaia, obliqiie ovaia, obtuse vel acute acu-

minata, saepe mucronata, basi oblique obtiisa rotundata vel inierdum breviter

cordata plerumqne latissima, integerrhna, supra glabra, in nervo medio

tantum praesertim ad basin et subtus praesertim in nervis et venis niajorïbus
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villoso-puhescentia vel ojnnino glabra, in utraque parte costae meiiae in

sicco supra suhtusqne prominentis nervis lateralibus c. 8—15 patentibus^

curvaiis^ intra ynarginem anastomosantibus^ venis transversis laxiusculis

subhorizontalibus saiis irregularibus conjimctis, nervis inferioribus approxi-

matis et basi in nervimi medium decurvis^ nervis venisque in sicco subtiis

prominentibus^ supra impressis, c. 5—23 cm.longa,3— l0cm.lata;petiolus

villoso-pubes''ens vel glaber^ c. 0.3—0.5 cm. longus Stiqmlae oblique triangulae,

subulato-acuminatae, apice valde recurvae^ convexae, dorso pubescentes^ c.

0.2 cm. longae. Cymae axillares vel saepe supra- axillares
^

breviter pedun-

culatae, valde multip^orae^ pedunculo plerumque villoso-pubescenti. Pedicellus

florum cf tenuis^ glaber vel puberulus., c. 0.6 cm longus. Calyx 6(?)'partitus^

c. 0,33 cm. diam.j laciniis subovalibus, apice valde recurvis, obtusis, glabns.

Stamina 6, in columnam ovoideam, obtusam^ c. 0.125 cm. longam connata^

appendicibus breviter conicis, dorso convexis. Florum J pedicellus liirtello-

pubescens^ c. 0.4— 0.7 cm. longus. Torus extus convexus.^ hirtello-pubescens.

Calyx ovario subadpressus^ cupuliformis, ii’regulariter 3-4-lobus vel-fidus,

extus hirtello-pubescens., c. 0.15—0.2 cm. longus, 0,23—0.25 cm. diam.,

laciniis triangulis, acutis obtusisve, saep)e leviter acuminatis, liaud raro

sublacinulatis. Pistillum c. 0.175—0.2 cm. longum; ovarium subovoideo-

globosum, apice contractum, hirtello-pubescens, pilis majorem partem longitu-

dinaliter seriatis, 3—5-loculare; styli in columnam brevem, conicam, sensim

in ovarium abientem, c. 0.03— 0.05 cm. longam connati ; stigmata 3—5,

erecta, conica vel subulata, Pedicellus fructifer c. 0.6— 0.8 longus Fructus

toro et calyce rumpente suffultus, depresso-globosus, apice haud excavatus,

3-5-sulcatiis, puberulus, albus, c. 0.5 - 0.6 cm. altus, 0.8 cm. diam.,

mesocarpio tenuiusculo, endocarpio tenuiter corneo. Semina in columella

tarde persistentia, lateraliter compressa, dorso valde convexa, intus acutangula

,

aurantiaca, c. 0.35 — 0.37 cm longa, testae strato exteriore carnoso, interiore

duro; albumen aurantiacum; cotyledones ovales, albescentes, c. 0.25 cm.

longae; radicula teres, c. 0.175 cm. longa.

4. Glochidioii Zollingeri Miq. F1. Ind. Bat. i, 2, 606. — Phyl-

lanthus Zollingeri Muell. Arg. in Flora xxiii (1865), 37
;

in DG.

Prodr. XV, 2, 280. — Diasperus Zollingeri O. K. Rev. gen. pl. ii, 601.

Twijgen vrij forscb, viltig zachtharig. Bladeren langwerpig eivormig

of elliptisch, vrij kort toegespitst, met iets hartvormigen, wat scheeven

voet, leerachtig, onder bruin (in sicco) en op de nerven en aderen

dicht zachtharig, 6— 11 cm. lang, 3.5—5 cm. breed; steel forsch,
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0.4—0.6 cm. lang. 6 en $ bloemen in de bladoksels gemengd, evenals

de steeltjes kortharig. Bloemsteeltjes korter dan de bladsteel.

5 kelk met ver vergroeide slippen, kort 4— 5-tandig, nauwelijks

langer dan 0.1 cm. Helmknoppen 4. $ kelk de helft grooter dan

de 5 . Vruchtbeginsel 4— 5-hokkig, bebaard
;

stijlzuiltje duidelijk

kegelvormig, naar den top dunner wordend. Vrucht aan den top

niet ingedeukt, 4— 5-groevig, 4— 5-kluizig, beneden spoedig kaal

wordend, 0.4 cm. hoog, 0.6—0.7 cm. in doorsnee. Zaden glimmend,

lang aan het middelzuiltje hangen blijvend.

Aanm. Beschrijving van Muell. Arg. overgenomen.
In Herb. Kds. noch in Herb. Bog. was een aan deze beschrijving beantwoor-

dende plant te vinden. Geen der andere Javaansche soorten heeft een kort
getanden cf kelk.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Onbekend. Op Java: Ver-
zameld in de res. Pasoeroean op den Aidjoeno (Zoll. n. 511, 2260, 3538 p.p.).

Glochidion Zollingeri Miq. Ramuli validiusciili^ piihescenti-tomentosi.

Folia ohlongo ovata vel oblongo elliptica, h7'eviuscule acnminata^ bast leviter

C07'data et paulo obliqua^ coriacea, subtus (m sicco) fusca, ad nervos et

venas dense pubescentia^ 6—11 cm. longa., 3.5—5 cm. lata ; petiolus vahduSj

0.4—0,6 cm. lofigus. Flores iitriiisquc sexus in iisdem axillis mixti^ ciiyn

pedicellis petiolis brevioribus liirtelli. Calyx alte gamosepalus^ breviter

4— 5'dentatuSj vix 0.1 cm. superans. Anthe^'ae 4. Calyx J quam c.

dimidio major. Ovarium 4—54oculare; colimna stylaris distincte conica^

superne attenuata. Fructus apice hand impressus^ 4—5sulcatus, 4-5-

coccuSj infeme 7nox glabratus^ 0.4 cm. altus, 0.6— 0.7 cm. diam. Semina

nitidci^ diu in columella persistentia.

5. Olochidioii zeylanicum Ad. Juss. Tent. Euph. 107, t. 3, fig. 10

B. var. inalayaniiiii J. J. S. n. var. — O. siimatranum Miq. ! Fl. Ind.

Bat. Suppl. 450. — G. obliquum Dcne. in Nouv. Ann. Mus. Par. (i834),

III, 981; Herb. Tim. 153; Miq. FL Ind. Bat. i, 2, 377. — Phyl-

lanthus subscandens Muell. Arg. p.p. (Zoll. 2269 A !) in DG. Prodr.

XV, 2, 286. — Ph. obHquus Muell. Arg. ! (p.p.) in Flora xxiii

(1865), 371. — Ph. cyrtophylloides Muell. Arg.! in DG. Prodr. xv,

2, 1270. — Diasperus subscandens O. K. Rev. gen. pl. ii, 601. —
D. cyrtophylloides O. K. l.c. 599.

Twijgen heen en weer gebogen, vierhoekig, kaal of zachtharig.

Bladeren aan de twijgen afwisselend, kort gesteeld, scheef langwerpig
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eivormig, langwerpig of lancetvormig, soms wat sikkelvormig, naar den

top geleidelijk versmald of moer of minder toegespitst, gewoonlijk stomp,

dikwijls met een nerfpuntje, met ongelijk stompen of spitsen voet,

gaafrandig, met gewoonlijk vooral in sicco meer of minder teruggebogen

rand, kaal of onder op de nerven vooral op de middelnerf ijl kortharig,

aan weerszijden van de levend en in sicco onder en boven uitsprin-

gende middelnerf met c. 7— 12 schuin uitstaande, gebogen, binnen

den rand anastomoseerende, dunne, levend en in sicco onder en boven

wat uitspringende, door meer of minder regelmatige tralieaderen ver-

bonden zijnerven, glimmend groen met bleeke nerven, in sicco dikwijls

boven grijs, onder grauwbruin, c. 5 — 18.5 cm. lang, 1.75— 7 cm.

breed; steel kaal of kort behaard, dikwijls rood gekleurd, c. 0.4 —
0.7 cm. lang. Steunbladeren scheet eivormig driehoekig, meer of

minder priemvormig toegespitst, c. 0.2— 0.3 cm. lang. Bijschermen

okselstandig of boven de oksels, zittend of gestoeld, vrij veelbloemig.

Steeltje der 5 bloemen draad vormig, kaal, c. 0.5 — 1 cm. lang. Kelk

diep 6-deelig, geel of groengeel; buitenste slippen uitgespreid, ei-

vormig of elliptisch eivormig, stomp, met een klein puntje, convex,

achter met verdikte middelnerf, c. 0.2—0.275 cm. lang, 0.13— 0.17 cm.

breed; binnenste slippen langwerpig elliptisch of eenigszins eivormig,

met wat versmalden voet, stomp of spitsachtig, convex, c. 0.24— 0.27

cm. lang, c. 0.075—0.13 cm. breed. Meeldraden 5, tot een langwerpig,

ongeveer rolrond, stomp, c. 0.1—0.125 cm. lang zuiltje vergroeid; helm-

hokjes lijnvormig, c. 0.07 cm. lang; aanhangsels een halfbolvormig geheel

vormend, kort kegel vormig, buiten convex, binnen scherphoekig. Steeltje

der $ bloemen kaal of zeer kort behaard, c. 0.2—0.35 cm. lang. Bloem-

bodem halfbolvormig, napvormig. Kelk onregelmatig 3 —6 deelig, vrij

vleezig, kaal of buiten behaard, soms ook binnen iets behaard, groen of

wat vuil rood getint
;
slippen opstaand, ongelijk, ei vormig of driehoekig,

spits of stomp, concaaf, buiten stomphoekig verdikt, c. 0.1 — 0.15 cm.

lang, 0.075— 0.17 cm. breed, de binnenste kleiner, dikwijls slecht ont-

wikkeld, lancetvormig. Stamper ongeveer rolrond, dik, boven het vrucht

beginsel wat ingesnoerd, c. 0.17—0.225 cm. lang; vruchtbeginsel onge-

veer bol vormig of neergedrukt bol vormig, 5-kantig, dicht los aanliggend,

soms bijna viltig behaard, met haren c. 0.1—0.14 cm. dik, 5-hokkig;

stijlen 5, tot een ongeveer bolvormig, beneden behaard, c. 0.075 —
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0.125 cm. lang, 0.075— 0.1 cm. dik geheel vereenigd; stempels 5,

dik kegelvormig, aaneensluitend, 2-tandig, buiten convex, binnen

scherphoekig, kaal. Yruchtsteeltje c. 0.3 cm. lang. Vrucht door het

korfe stijlzuiltje gekroond, neergedrukt bolvormig, aan den top meer

of minder ingedeukt, gewoonlijk wat kantig, kortharig, vuil dof groen

en paarsroodachtig, c. 0.55— 0.6 cm. hoog, 0.8 cm. in doorsnee, in

5 tweekleppige kluisjes openspringend, met vrij dunnen buiten- en

middelwand en dun hoornachtigen, loslatenden binnenwand. Zaden

zijdelings samengedrukt, met sterk convexen rug, binnen scherphoe-

kig, c. 0.47—0.57 cm. lang; zaadhuid met vleezige buiten- en harde

binnenlaag.

Kleine of* middelmatige boom; kruinhoogte 12— 15 m. bij een

stamdcorsnee van 20—40 cm. Stam nogal recht, bijna rond, zonder

wortellijsten. Kroon onregelmatig, ijl. Schors papierachtig afschil-

ferend, met kleine, overlangsche barsten.

Aanm. Beschrijving naar een aantal exemplaren in Herb. Kds., naar door
den heer Backer bij Batavia verzameld materiaal en aangevuld naar eenige
levende hoornen in Hort. Bog.; vergeleken met een authentiek van Glochidion
zeylanicmn Thw. (C. P. 2149!), van G. sumatranum Miq. (Siimatra, Diepenhorst I),

van Phyllanthus subscandens Muell. Arg. p.p. (Zoll. 2269 Al), van Ph. cyrto-
phylloides Muell. Arg. ! ,

en met een exemplaar van Ph, obliquus Muell. Arg.
(Sumatra, Korthals !) in Herb. Bog.
Deze zeer algemeen in den Archipel, vooral in het westelijke deel, voorkomende

plant heb ik gemeend als een variëteit van G. zeylanicum Juss. te moeten
beschouwen. Zij onderscheidt zich van het Ceylonsche type, waarvan door den
Direkteur van den botanischen tuin te Peradeniya met groote bereidwilligheid
materiaal gezonden werd, door slechts zelden hartvormige bladeren, kleinere
bloemen, smallere ? kelkslippen, een duidelijker tegen het vruchtbeginsel afgezet
stijlzuiltje, kleinere, aan den top ingedeukte vruchten. Ik vond echter in Herb.
Bog. exemplaren van G. zeylmiicum Juss., afkomstig van Assam, met eveneens
aan den top ingedeukte vruchten.

G. subscandens Z. et M. is volgens een authenthiek (Zoll. 2453 !) gelijk aan G.
rubrmn Bl. Phyllanthus subscandens Muell. Arg. is echter gedeeltelijk (Zoll.
2269 A!) identisch met de hierboven beschreven variëteit van G. zeylanicum
Ook G. sumatranum Miq. is volgens een exemplaar in Herb. Bog. daaraan gelijk.

De beschrijving van G. obliquum Dcne. komt goed overeen met de Ma-
leische variëteit van G. zeylanicum Juss.; alleen zou uit de beschrijving op
te maken zijn, dat de vruchtjes der Timorsche plant meer gegroefd zijn,

waardoor zij op die van G. philipincum Robinson zouden gelijken. Exemplaren
van Timor heb ik niet gezien, zoodat ik niet kan uitmaken of hier nog meer
verwarring heeft plaats gehad. Het is niet overbodig de hierboven beschreven
plant nog met meer materiaal van verschillende streken van Engelsch-Indië te

vergelijken.
Agyneia obliqua Wlld. en Bradleia obliqua Spreng, zullen wel niet tot de

var. malayanum behooren, doch tot het type of een anderen vorm.
De als een synoniem van G. zeylanicum beschouwde G. bancanum Miq. behoort

tot G. arborescens.
In bladvorm gelijkt G. zeylanicum Juss. var. malayanum soms zeer veel op

G. q)hilippicum Robinson, doch is daarvan door het in sicco onder niet duidelijke
adernet in den regel gemakkelijk te onderscheiden.
Een steriel, op G. Sawoer Waderan verzameld specimen vertoont door den

kort hartvormigen bladvoet zeer veel overeenkomst met de typische G. zeylanicum
Juss.
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Geogr. verspreiding. Buiten Java: Karimondjawa-eil., Sumatra
(Dib]penhorst!), Batoe-eil, Celebes, Philippijnen, Australië (?), Op Java:
Verzameld in de res. Batavia bij de hoofdplaats ( Backer), afd. Buitenzorg

bij Tjimoelang (Van Andel); in do res. Preanger, afd. Soekaboemi bij

Palaboeanratoe
;

in de res. Pekalongan, afd. Brebes bij Margasari op

50 m. zeehoogte, afd. Hatang b[j Soebah; in de res. Semarang, afd.

Semarang bij Kedoengdjati op 200 ra. zeehoogte, afd Salatiga bij

Badjoelbiroe op 1000 ra.; in de res. Rembang, afd. Toeban bij Ngan-
(lang op 150 ra.

;
in de res. Pa'oeroean, afd Bangil bij Bangil (Zoel.

n. '2269 A !),
afd. Probolioggo bij Ngadisari op 2000 ra., afd. Loe-

inadjang op G Sawoer Waderan; in de res. Besoeki, afd. Djember bij

Poeger, afd. Banjoewangi bij Rogodjampi. — Voorko men en stand-
plaats: In jong t osch of tusschen heestergewas, ook in djalibosschen

;

op leemgrond en mergel, dikwijls in periodiek nogal droge stroken
;
geen

zeldzame plant — Bladafval: Altjjd groen. — Bloei- en vrucht-
tijd: Bloemen verzameld in Januari bij Batavia, in Juni bij Kedoeng-
djati en Ngandang, in Sof tember bij Batavia en Kedoengdjati; vruchten

in Januari bij Batavia, in Maart, Mei en Juni bjj Kedoengdjati, in Augustus
bij Buitenzorg en Pogodjampi, in Septeralor bij Batavia, in Oktober bij

Ngadisari. — Gebruik: Geen. — Inlandsche namen: Maveme^ s.

als andere soorten bij Palaboeanratoe; Dempoel^ ]. in Midden-Java bij

Kedoengdjati en Ngandang; bij eerstgenoetnde plaats ook Simoet,

Kingdjetuj^ j. bij öuebah
;

bij Rogodjampi Lamer^ j.; Tjahoek op G.

Sawoer Waderan.

Glochidion zeylanicum Juss. var. malayanum J. J. S. Arhor. Bamidi

flejcuosiy quadrangtili^ glahri vel puhescentes. Folia in raniulis dVeruaaim hi-

faiia^ brcvifer petiolata, obli([ne ohlongo ovata oblonga vel lanceolafa
^
interdiini

siibfalcata, apicem versas sens/ni angnstata vel plus minusve acuminata^

plerianque oblusa^ saepe mucronata^ basi obliqua obfiim vel acuta rarisshne

brevi-cordata^ inUgerrhna. margine prneseriim in siceo saepe recurvo^ gla,hra

vel sub lis in nervis praesei't 'nn in costa media paree pubescentkipin iitraque

jjarfe costae inediae in vivo et in siceo snpra siibiusque prominenlis nervis

lateraHbiis e. 7—12 patentibus, levite^ curvaiis^ intra margineni anasto-

mosantibus, tenuibus, in vivo et in siceo snpra subtnsque levi/er proniinenlibus,

veia's clathratis pilus minusve regularibus conjunctis^ nitide viridia^ nervk

pallidis, in siceo saepe mipra einerea, subtus atrofusca, c. 5— 18.5 cm. longa,

1.75— 7 cm. lala; petiolus glaber vel pubescms^ c. 0 4 0.7 cm. longus.

Stipulae oblique ovato-triangulae, plus minusve snhnlato-acuminatae, c.

0 2- 0.3 cm. longae. Inflorescentiae fasciculares.^ axillares vel snpra- axillares.,

s^'.ssiles vel pedunculatae, pluriflo' ae. Pedicellus florum filifonnis^ glaber., c.

0 5 cm. longus. Calgx profunde 6 partitus, flavus vel viridiflavus, laciniis

dxteriorihus pate>ttissimis, ovatis vel ovato-ellipjticis, obtusis, apiculatis,

convexis, dorso subcarinatis, c. 0.2—0.275 cm. longis, 0.13 — 0.17 cm. latis,

laciniis iiderioribus oblong o- ellipticis vel subovatis, basi paulo angustatis^
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ohlusis vel acutiusciiliSy convexis^ c. 0.24—0.27 cm. longis^ 0.075— 0.13 cm.

lalis. Stamina 5
,

in columnam ohlongam^ siihteretenij obtusam^ c. 0.1—
0.125 cm. longam connata, thecis linearibus^ c. 0.075 cm. longisj appen-

dicibns breuiter conicis^ dorso convexiSj intus acutanguliSj in imam semi-

globosam conniveniibus. Pedicellus florum $ glaber vel puberulus^ c. 0.2—
0.35 cm. longus. Torus semigloboso-cupuliformis. Calyx irregulariter 3— 6-

partitus^ carnosulusy glaber vel extus gjubescens^ intus interdum nonnullis

pilis tectus, üiridis vel purpureo-tinctus^ lacinüs erectis.,inaeqiialibus^ovatis

vel trlangulisj acutis vel obtusis, concavis, exlus obtusangulo-incrassatis,

c. 0.1— 0.15 cm. longisj 0.075—0.17 cm. latis, interioribus minoribus, saepe

tabescentibuSj lanceolatis. Pistillum subcylindricum, crassurn, supra ovarium

plus minusve constrictum, c. 0.17—0.225 cm. longum\ ovarium subglobosum

vel depressO’ globosum^ quinquangulai'e, dense subadpresse pubescenSj interdum

subtornentosunij cum pilis c. O.i— 0.14 cm. diam.^ 5-loculare; styli in

columnam subglobosam inferne pubescentem, c. 0.075- 0.125 cm. longam,

0.075—0.1 cm. diam. connati; stigmata 5, crasse conica, applicata, bidentata,

extus convexa, intus acutangula, glabra. Pedicellus fructifer c. 0 3 cm.

longus. Fructus columna stylari coronatus, depresso- globosus, apice plus

minusve excavato concavus,plerumque subangulatus,puberulus,sordide viridis,

sordide purpureodinctus, c.0 55 - 0.6 cm. altus, 0.8 cm. diam., in cocca 5 bival-

via dehiscens, pericarpio tenuiusculo, ab endonarpio tenuiter corneo solubili.

Semina I iteraliter compressa, dorso valde convexa, intus acutangula, c. 0.47 —

0.57 cm longa, testae strato exteriore carnoso, strato interiore duro.

O. Glochidion ohscurum Hook. f. (nee Bl.) F1. Br. Ind. v,

817. — G. glauciim Bl. ! Bijdr. 587; Miq. F1. Ind. Bat. i, 2, 878. —
G. glaucum Bl. depressiusculum Ilerb. DG. ! — G. Blumeanum Muell.

Arg. in Linnaea xxxii (1863), 65. — ? G distichum Hance ! in

Ann. Sc. nat. sér. iv, xviii, 228. — G. Roxhurghianum Muell. Arg.

in Linnaea xxxii, 61. — G. dasyanthum Kurz ! ex T. et B. in Nat.

Tijdschr. Ned. Ind. xxvii (1864), 46. — G. eriocarpon Zifp. ex SpA'S.

in Linnaea xv (1841), 346; Muell. Arg in DC. Prodr. xv, 2, 434 et

1271. — G. semicordatum Boerl. Handl. iii, 276. — G. Muellerl Briq.

in Ann. Gons. et Jard. bot. Genève iv (1900), 225. — Phyllanthus

obscurus Wlld. Sp. PI. iv, 581; Muell. Arg. in DC. Prodr. xv,

2, 287 (excl. syn. Bl.). — Ph. Kipareh Muell Arg. in Flora xxiii

(1865), 373; in DC. Prodr. xv, 2, 261. — Ph. semicordatusM.VEiAj.

Arg. ! in Flora I.c. 376; in DC. Prodr. xv, 2, 294. — Ph. subobscurus
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Muell. Arg. ! in DC. Prodr. xv, 2, 1271. — Ph. dasijanthus Muell.

Arg. 1. c. 313. — Ph. rhabdocarpus Muell. Arg.! 1. c. 1271.—

Bradleia Kipareh Steud. Nomencl. ed. 2, 222. — B. glaucophylla

Hassk. Gat. Hort. Bog. alt. 242. — B. glauca Hassk. ex 1. c. — B.

pinnaia Roxb. F1. Ind. iii, 700. — Diasperus obscurus O. K. Rev.

gen. pl. II, 600. ~ D. dasijanthus O. K. 1. c. 599. — I). semicordatus

O. K. 1. c. 600. — D. Kipareh O. K. 1. c. 599. — D. subobscurus

O. K. 1. c. 601. — D. rhabdocarpus O. K. 1. c. 600.

Twijgen dun, vierhoekig, zeer kort of kort grijsbruin zachtharig

of viltig. Bladeren aan de twijgen afwisselend, klein, kort gesteeld,

sclieef langwerpig of lancetvormig, dikwijls meer of minder eivormig,

stomp of spits of meestal meer of minder stomp of spits toegespitst,

niet zelden met een kort nerfpuntje, met zeer scheeven, half stompen

of afgeronden, ook wel half hartvormigen en half spitsen of ook

wel aan beide zijden spitsen voet, gaafrandig, met teruggebogen

rand, kaal of gewoonlijk aan weerszijden zeer kort ijl behaard,

aanvankelijk meer of minder viltig, op de middelnerf meestal dichter

behaard, aan weerszijden van de in sicco boven dun, onder duidelijk

uitspringende middelnerf met c. 6—10 schuin uitstaande, gebogen,

binnen den rand anastomoseerende, dunne, onder uitspringende zij-

nerven, met een fijn, onder in sicco donkerder gekleurd adernet,

dun leerachtig, boven wat glimmend groen, onder dof blauwachtig,

c. 2.5—7 cm. lang, 1.3— 2.8 cm. breed; steel niet gevleugeld, kaal

of kort behaard, c. 0.3 — 0.4 cm. lang. Steunbladeren gewoonlijk

meer of minder dwars, scheef driehoekig, sikkelvormig, zeer convex,

aan weerszijden meer of minder viltig zachtharig, c. 0.15— 0.2 cm.

lang. Bloembundels okselstandig, zittend, armbloemig. Steeltje der

$ bloemen draadvormig, zachtharig, c. 0.45— 1 cm. lang. Kelk diep

6-deelig, vrij vleezig, geel; buitenste slippen ovaal, eivormig of

langwerpig, stomp of afgerond, buiten vrij dicht zachtharig, c. 0.2 —

0.37 cm lang, 0.15—0.27 cm. breed; binnenste slippen kort gena-

geld, met ongeveer ovale of langwerpige plaat, stomp, concaaf, binnen

door den indruk der meeldraden overlangs geribd, buiten vooral op

de verdikte middelnerf zeer kort behaard, c. 0.2—0.275 cm. lang,

0.075—0.16 cm. breed. Meeldraden 4— 5, tot een duidelijk gesteeld,

ei vormig, rolrond, stomp, bleek geel, c, 0.1 cm. lang zuiltje veree-
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nigd; helmhokjes lijnvormig, c. 0.06 — 0.07 cm. lang; aanhangsels

kort kegelvormig, buiten convex, witachtig. Steeltje der $ bloemen

dicht soms wat viltig zachtharig, c. 0.1— 0.35 cm. lang. Kelk diep

dikwijls onregelmatig 6-deelig, vrij vleezig, lichtgroen, c. 0.275— 0 5

cm. in doorsnee; slippen uitgespreid, weldra meer of minder terug-

gebogen, de buitenste ei vormig of ei vormig driehoekig, spits of stomp,

zeer convex, binnen meestal zeer kort fluweelachtig behaard, buiten

dicht kort soms wat viltig zachtharig, c. 0.075—0.25 cm. lang,

0.06— 0.16 cm. breed, de binnenste kleiner, langwerpig of wat ei-

vormig, dikwijls aan den voet spatelvormig versmald, aan weerszijden

behaard, c. 0.06—0.23 cm. lang 0.06—0.13 cm. breed. Stamper dik

rolrond, afgeknot, boven het vruchtbeginsel iets onder het midden

ingesnoerd, dicht wit viltig zachtharig, c. 0.2—0.37 cm. lang;

vruchtbeginsel neergedrukt bolvormig, c. 0.13— 0.26 cm. in doorsnee,

c. 6— 8’hokkig; stijlen tot een ongeveer neergedrukt bol vormig

of tonvormig, afgeknot zuiltje vereenigd, dat ongeveer even dik

is als het vruchtbeginsel; stempels opstaand, niet tegen elkaar

sluitend, buiten convex, binnen hoekig, 2-lobbig of 2-tandig, vrij

ijl behaard, geelgroen. Vruchtsteeltje c. 0.8— 1.4 cm. lang. Vrucht

door den teruggeslagen kelk gesteund, door het scherp afgezette

stijlzuiltje gekroond, neergedrukt bol vormig of half bol vormig, wat

stompkantig, met meer of minder duidelijken, omgekeerd kegelvor-

migen, overlangs gegleufden voet, kort zachtharig, lichtgroen, c. 0.8—
1.4 cm. hoog, 0.95— 1.5 cm. in doorsnee, in tweekleppige kluisjes

uiteenvallend; buiten- en middelwand droog vleezig, c. 0.15—0.25

cm. dik; binnenwand dun hoorn-perkamentachtig, loslatend. Zaden

sterk zijdelings samengedrukt, in omtrek half rond, met gebogen

rug en nagenoeg rechten binnenrand, rood, c. 0 4—0.53 cm. lang,

de zijden c. 0.3 cm, breed
;
zaadhuid met vleezige buiten- en harde

binnenlaag; zaadlobben ovaal, c 0.16 cm. lang, 0.075 cm. breed;

worteltje 0.07 cm. lang.

Vrij kleine of middelmatige, zelden groote boom; kruinhoogte

gewoonlijk tot c. 15— 20 m. bij een stamdoorsnee van 30 40 cm.,

zelden tot 29 m. hoog bij een stamdoorsnee van 47 cm. Stam krom

of recht, hoekig, zonder wortellijsten. Kroon onregelmatig, ijl. Schors

grauw, papierachtig afschilferend.
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Aanm. Beschrijving naar talrijke exemplaren in Ilerb. Bog., o.a. naar door
Hallier bij Buitenzorg verzameld materiaal en naar een aantal levende boomen
in Hort. Bog.
Vergeleken werden autlientieken van:
Glochidion glaucimi Bl.

,, obsciirum Bl.

,, distichmn Hance.
„ dasyanthum Kurz (Herb. Kurz n. 828).

Fhyllanthus suhobscurus Muell. Arg.

„ semicordatus Muell. Arg.
,, rhabdocarpus Muell. Arg.

en Zollinger’s n. 2158 en n. 2469, die in Herb. Bog. beide steriel zijn, n. 2469
zelfs geen bladeren draagt. (Volgens Mueller is n. 2158 zoowel Fhyllanthus
rufo-glaucus Muell, Arg. als Fhyllanthus obscurus Wlld,, terwijl n. 2469 gedeel-
telijk Fh. rufo-glauans, gedeeltelijk Fh. obscurus zou zijn!).

Hoewel niet geheel zeker is de waarschijnlijkheid groot, dat de door Hooker f.

(Fl, Brit. India, v, 317) beschreven Glochidion obscurimi met Willdenow’s
Fhyllanthus obscurus (Sp. PI. iv, 581) identisch is. Hooker beschrijft nl. de
? kelkslippen als kort en teruggeslagen, hetgeen geheel overeenkomt met een
exemplaar van Penang in Herb. Bog. Willdenow geeft als vindplaats voor
zijn soort ,,Ind. oriënt.” Op het vasteland van Indië komt de soort, behalve
denkelijk in China, alleen op het Maleische schiereiland voor, zoodat Willdenow
zijn materiaal niet onwaarschijnlijk van daar heeft ontvangen. Daar schijnen
zeer na verwante soorten te ontbreken.
Nu blijkt echter uit van Leiden in bruikleen ontvangen autlientieken *), dat

Glochidion obscurum Bl. en G. obscurum Hook. f. niet geheel dezelfde zijn;

Blume’s exemplaren bezitten nl. lange, niet teruggeslagen $ kelkslippen. Daaren-
tegen komt G. glaucum Bl. geheel met Hooker’s plant overeen. Er blijft dus
niets anders over dan aan te nemen, dat Blume zich in zijn determinatie
heeft vergist.

Dat de namen van Blume’s exemplaren niet verwisseld zijn, wordt door de
inlandsche namen, die voor de planten opgegeven worden, voldoende bewezen.
Blume vermeldt voor zijn G. obscurum (met lange, niet teruggeslagen kelk-
slippen) Kihout (Kihoeoet) en exemplaren in Herb. Kds., waarbij deze naam
aangetroffen wordt, hebben eveneens lange, niet teruggeslagen kelkslippen Voor
G. glaucum Bl. geeft Blume den naam Kipare op en zeer talrijke door Koorders
en anderen op Java onder dien naam verzamelde specimina vertoonen denzelfden
kleinen, teruggeslagen kelk.
Mueller Arg. maakte de verwarring veel grooter. Hij onderscheidde Fhyl-

lanthus Kipareh Muell. Arg. {G. glaucum Bl.) en Fh. obscurus Wlld. voor-
namelijk naar de vrucht, die bij Fh. Kipareh aan den voet duidelijk samengetrokken
zou zijn en bij Fh. obscurus niet. Dit kenmerk is echter zeer ongelukkig gekozen,
daar het af en toe bij beide planten voorkomt
Bovendien beschreef hij als Fh rufo-glaucus een plant, die naar het mij

voorkomt, hoewel ik daaromtrent geen zekerheid krijgen kon, lange, niet terug-
geslagen kelkslippen moet hebben. De vorm met kleinen, teruggeslagen kelk
werd door hem nog eens als Fh. semicordatus Muell. Arg., Fh. subobscurus
Muell. Arg. en Fh. rhabdocarpus Muell. Arg. vermeld.

G. dasyanthus Kurz behoort volgens een authentiek in Herb. Bog. tot den
vorm met kleinen kelk.
Ook G. flavidum Kurz en G. ornatum Kurz behooren naar alle waarschijn-

lijkheid hier thuis; uit de beschrijvingen is echter de grootte van den kelk niet
op te maken.
Bradleia pinnata Roxb., dus ook Glochidion Roxburghianum Muell, Arg. en

Agyneia ? jnnnata Miq., behoort ongetwijfeld tot den vorm met kleinen, terug-
geslagen kelk. Roxburgh beschreef de plant naar een te Calcutta uit van Penang
ontvangen zaad gekweekten boom.
Of Glochidion distichum Hance ook daartoe behoort, lijkt mij iets onzeker;

misschien ware het gewenscht die soort als een variëteit te onderscheiden
;
het

materiaal te Buitenzorg is voor een beslissing onvoldoende, daar vruchten
ontbreken.
De beschrijving van G. Muelleri Briq. komt volkomen overeen met G. obscurum

Hook. f.

*) De betrouwbaarheid dezer autlientieken laat soms wel wat te wensclien over. Zoo bevindt zich

onder deze een met een door Blumk geschreven etiket voorzien exemplaar van Gl, obscurum Br,., dat
Gl. mulle Bi,, blijkt te zijn.
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Het komt mij nu, na herhaald onderzoek en raadpleging van zeer veel materiaal,
het best voor Glochidion ohscui'um Hook. f., als overeenkomende met Fhyllanthus
ohscurus "Wlld., voor de typische soort te houden, waarmee G. ylaumm Bl.
identisch is. G. ohscurum Bl. schijnt mij te weinig te verschillen om als zelf-

standige soort beschouwd te worden; daarom stel ik voor die plant als een var.
maerocalyx te onderscheiden.

Het verdient opgemerkt te worden, dat Mueller aanvankelijk van meening
is geweest (Linnaea xxxii, Gl), dat Glochidion obscumm Bl. en Fhyllanthus
obscïirus Wlld. elkaar niet dekten. Hij behield echter den naam voor Blume’s
soort en verdoopte die van Willdenow in G. Roxburyhianuni Muell Arg.
Een aantal exemplaren van G. obscuruin Hook. f., door Dr. H. Hallier in

Borneo verzameld, hebben een niet of veel minder duidelijk teruggeslagcn
kelk.

Georg. verspreidir g. Buiten Ja n : Penang, Sumatra, Borneo,

Madoera. Op Java

:

Verzameld in de res. Banten, afd Tjaringin bij Tjemara
op 10 — 200 m. zeehoogte

;
in de res. Batavia, afd. Buitenzorg bij Buitenzorg,

Tjampea op 200 — 300 m en Tjipakoe (Hallier); in de r.-s. Preanger,

afd. Soekaboemi bij Panoembangan op 10 m
,

bij Palaboeanratoe
;

in de

res. Banjoemas, afd Tjilatjap op Noesa Kambangan
;
in de res Semarang,

afd. Poerwodadi bij Karangasem op 200 m
;
in de res. Besoeki, afd. Djember

(ZoLL. n. 2751!) en bij Poeger, afd. Banjoewangi bij Rogodjampi —
Voorkomen en standplaats: In heterogeen oerwoud en djatibosch,

maar vooral ook in jong bosch
;
op leemgrond, soms op drassige plaatsen,

op verweerde kalk (Panoembangan), ook op periodiek nogal droge plaatsen.

Een algemeene boomsoort in de lagere heuvelstreken. — Bladaf v a 1:

Altijd groen. — Bloei-en vruchttijd: Bloemen verzameld in Maart
bij Djember, in Mei bij Buitenzorg, Palaboeanratoe en Rogodjampi, in

Juni bij Tjemara en te Buitenzorg, in Augustus bij Buitenzorg, Palaboean-

ratoe en Rogodjampi, in September op Noesa Kambangan, bij Poederen
Rogodjampi, in Oktober bij Poeger, in December bij Rogodjampi; vruchten

in Maart bij Poeger, in Apdl bij Palaboeanratoe, in Mei bij Buitenzorg,

Palaboeanratce en Rogodjampi, in Juni bi) Menes en Palaboeanratoe, in

Juli bij Buitenzorg, in Augustus bij Buitenzorg en Rogodjampi, in September
op Noesa Kambangan en bij Rogodjampi, in December bij Rogodjampi —
Gebruik: Soms voor huishouw. — Tnlandsche namen: In de Soen-

daneesche landen algemten bekend als s., bij Tjampea ook
lelaki; Javaansche namen zijn Pari bij Palaboeanratoe en op Noesa
Kambangan; Dempoel bij Karangasem

;
bij Poeger en Rogodjampi

;

Oeris oerisan bij Rogodjampi.

Glochidion obscurum Hook. f. Avhor. Ramuli tenues^ quadranguli^

(jlahri^ puheruli^ fulvo-puhescentes vel tomentosi. Folia in ramulis allernatim

hifaria^ parva, hreviter petiolata^ ohliqne oblonga vel lanceolata^ saepepliis

mmusve ovata, obtusa vel acuta vel plerumque plus minusve ohtuse vel acute

acuminata^ liaud raro mucronulata^ hasi valde ohliqua^ altera latere obtusa

rotundata vel cordata^ altera acuta vel interdum utrinque acuta^ integerrima^

margine recurvo, glabra vel plerumque utrinque puberula et initio p>lus

minusve tomeniosa^ in costa plerumque densius vestita^ in utraque parte

costae mediae in sicca supra tenuiter subtus distincte prominentis nervis

lateralibus c. 6—10 pafentibus, curvatis, intra marginem anastomosanlibus,
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tenuihusj siihtus prommentihus^ reticulo venarum denso in sicco obscurius

colorato^ tenuiter coriacea, supra nitidiiiscula viridia, subtus opaca glauce-

scentia^ c. 2.5— 7 cm. longa^ 1.3— 2.8 cm.lata ; jietiolus exalatus.^ glaber vel

pubescens^ c. 0.3— 0.4 cm. longus. Stipulae oblique triangulae, plerumque

transverso-falcatae^ valde convexae, iitrinque plus minusve tomentoso-pubes-

centes^ c 0.15 — 0.2 cm longae. lnflo?rscentiae fasciculares, axillat'es, sessiles,

pauciflorne. Pedicellits florum (ƒ fdifonnis, pubescens., c. 0.45— 1 cm. longus.

Calyx profunde 6-partitus, carnosulus., flavus, laciniis exterioribus ovalibus^

ovatis vel oblongis, obtusis vel rotiindatd., extus densiuscule pubescentibiis^ c.

0.2—0.37 cm. longis.^ 0.15—0.27 cm. latis^ laciniis interioribus breviter ungui-

culatis., ovalibus oblongisve^ obtusis., concavis, inlus imp>ressione staminum longi-

tudinaliter costulatis, extiis praesertim in costa incrassata puberuUs, c. 0.2 —

0.275 cm. longis, 0.075 — O.lG cm. latis Stamina 4— 5, in columnam distincte

stipitata >

,
ovoideam, teretcm, obtusam, flcivescentem, c 0.1 cm. longam connata,

thecis linearibus, c. 0.06—0.07 cm. longis, appendicibus breviter conicis, extus

convexis, allescentibus Pcdicellus fiorum $ dense interdum subtomentoso-

pubescens, c. 0.1—0.35 cm. longus. Calyx profunde saepe irregulariter

0-partituSj carnosulus, dilute viridis, c. 0.275— 0.5 cm diam., laciniis poten-

tissimis, mox plus minusve recurvis, extef'ioribus ovatis vel ovato-triangulis,

aculis vel obtusis, valde convexis, intus plerumque velutino-puberulis, extus

dense interdum subtomeotoso-pubescentibus, c. 0.075—0.25 cm. longis, 0.06—

0.16 cm. latis, interioribus minoribus, oblongis vel subovatis, basi saepe subspa-

thulato-angustatis^ utrinque pubescentibus, c. 0.06—0.23 cm. longis, 0.06 — 0.13

cm. latis Pistillum crasse cylindricum, iruncaium, supra ovarium qi^ulo infra

medium conslrictum, dense albido-tomentosopubuscens, c. 0.2—0.37 cm,

longum; ovarium depresso-globosum, c. 0.13— 0,26 cm. diam,, c. 6—8-loculare;

styli in columnam depresso-glubosam vel fere doliiformen, truncatam, ovario

fere aequicrassam connati, stigmatis erectis, Jiaud conniventibus, extus convexis,

intus angulatis, bilobis vel bideniatis, flavoviridibus. Pedicellus fructifer

c. 0.8— 1.4 cm. longus. Fructus calyce reflexo suffultus, columna stylari

abrupte coronatus, depresso-glohosus vel semiylobosus, leviter obiusangulus,

basi plus minusve dhiincte obconica longduditialite'- sulcata, pubescens, dilute

viridis, c 0.8 — 14 cm. altus,0.9— 1.5 cm. diam.,in coccabivalvia dehiscens,

pericarpio cum mesocarpio crasso subcarnoso, c. 0.15—0.25 cm. diam.,

endccarpio tenuiter corneo-pergamaceo, a mesocarqno soluhili. Semina

valde lateraliter compressa, ambitu semirotunda., dorso convexa, margine

interiore fere recta, rubra, c. 0.4—0.53 cm, longa, lateribus c. 0,3 cm.

latis, testae strato exteriore carnoso, interiore duro; cotyledones ovales,

c. 0.16 cm. longae, 0.75 cm. latae ; radicula c. 0.07 cm, longa.



Eupiioiibiaceae. — 128 — Glociiidion

Cflocliidion obscurum Hook. f. var. macrocalyx J. J. S. n. var. —
G. obscurum Bl. ! Bijdr. 585

;
Miq. F1. Ind. Bat. i, 2, 377. — ? G. 7'ulo-

(jlaucum Boerl. Ilandl. iii, 275. — ? Phyllanthus rufo-glaucus Mukll.

Arg. in Flora xxiii (1865), 372; in DC. Prodr. xv, 2, 286 —
? Diasperiis rufo-glaucus O. K. Rev. gen. pl. ii, 600.

Twijgen dun, kaal, zachtharig of dicht uitstaand bleek bruin, wat

wollig zachtharig. Bladeren aan de twijgen afwisselend, klein, kort

gestoeld, scheet' eivormig langwerpig, stomp, soms met een nerfpuntje,

met zeer sclieeven, aan de eene zijde afgeronden of wat hartvormigen,

aan de andere zijde spitsen voet, gaafrandig, kaal of aan weerszijden

maar vooral onder zeer kort en ijl behaard of zachtharig, later vooral

boven meer of minder kaal wordend, aan weerszijden van de middelnerf

met c. 7— 1 1 schuin of vrij wijd uitstaande, gebogen, binnen den rand

anastomoseerende, dunne zjnerven, onder blauwachtig, c. 4— 6.5 cm.

lang, 1.6— 3 cm. breed
;
steel kaal, zeer kort behaard of dicht uitstaand

zachtharig, c. 0.2— 0.3 cm. lang. Steunbladeren niet teruggebogen,

scheef driehoekig, sikkelvormig, zachtharig, c. O.l—0.2 cm. lang. Bij-

schermen okselstandig, zittend, weinigbloemig. Steeltje der g bloemen

draadvormig, in den bloembodem verdikt, ijl afstaand zachtharig of

nagenoeg kaal, c. 0.9— 1,2 cm. lang. Kelk diep 6-deelig, vrij vleezig, met

naar buiten omgebogen slippen; buitenste slippen langwerpig, ovaal,

eivormig of omgekeerd eivormig, stomp, met ingebogen toprand, binnen

kaal, buiten zeer kort of vrij lang zachtharig, c. 0.25— 0.55 cm. lang,

0.15—0.24 cm. breed; binnenste slippen lancetvormig, langwerpig

of ovaal, met versmalden of genagelden voet, stomp, concaaf, met soms

sterk ingebogen toprand, binnen gewoonlijk wat overlangs geribd,

met achter uitspringende, zeer ijl behaarde of bijna kale middelnerf,

c. 0.2— 0.475 cm. lang, 0.125— 0.15 cm. breed. Meeldraden 3—4,

tot een zeer kort gestoeld, langwerpig, wat ei vormig, rolrond, stomp,

c. 0.125—0.15 cm. lang zuiltje vergroeid; helrnhokjes lijnvormig,

c. 0.075 cm. lang
;
aanhangsels kegelvormig, met convexen rug, binnen

hoekig. $ bloemen zeer kort gesteeld
;

steeltje kaal, weinig behaard

of dicht wollig uitstaand zachtharig, c. 0.15 — 0.7 cm. lang. Kelk

diep 6- of onregelmatig 5-deelig; slippen opstaand, de buitenste lang-

werpig of lancetvormig, stomp, dikwijls met ingebogen toprand, buiten

zachtharig, binnen kort behaard, c. 0.2— 0.4 cm. lang, 0.1—0.16 cm.
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breed, ouder de vrucht c. 0,275 — 0.45 cm. lang, 0.125— 0.2 cm.

breed, de binnenste kleiner, met buiten verdikte middelnerf. Stamper

rolrond, boven het vruchtbeginsel weinig ingesnoerd, c. 0.25— 0.44 cm.

lang; vruchtbeginsel neergedrukt bolvormig, kaal, vnj yl of dicht uit-

staand zachtharig. c 0.075— 0.1 cm. hoog, c. 5— 7-hokkig; stijlen tot een

rolrond, aan den top getand, kaal of zeer kort behaard, c. 0.175—
0.275 cm. lang zuiltje vergroeid; stempels opstaand, gaaf of 2-tandig.

Vruchtsteeltje c. 0.3— 0.6 cm. lang. Vrucht neergedrukt bolvormig,

niet ingedeukt, soms vrij geleidelijk in het stijlzuiltje toegespitst, wat

overlangs gegleutd, kaal of dicht soms wat viltig zachtharig, c. 0.75—
0.9 cm. hoog, 0.95—1.5 cm. in doorsnee

;
wand vrij dik. Zaden sterk

zijdelings samengedrukt, met convexen rug, c. 0.5— 0.65 cm. in

doorsnee; buitenste zaadhuid met vleezige buiten- en harde binnenlaag;

zaadlobben eivormig, stomp, c. 0.225—0.3 cm. lang, 0.2—0.25 cm.

breed; worteltje rolrond, c. 0.1— 0.125 cm. lang.

Kleine boom. Kruinhoogte c. 9 — 11 cm. bij een stamdoorsnee van

i 1 — 25 cm. Stam krom, met knoesten, zonder wortellijsten. Kroon

onregelmatig, plat, ijl. Schors grauwbruin, met veel overlangsche

barsten.

Aanm. Beschrijving naar talrijke exemplaren in Herb. Kds. en Herb. Bog.
De variëteit is zeer veranderlijk in de beharing, grootte der bloemen, lengte

van het stijlzuiltje en den vorm der vrucht, die soms meer of minder in het
stijlzuiltje is toegespitst, en ook soms aan den voet meer of minder is samen-
getrokken (in sicco). Plet eenige doorgaande verschil met de soort vormt do
grootere, niet teruggeslagen kelk. Zie verder de Aanm. onder de soort.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Onbekend. Op Java: Ver-

zameld in de res. Preanger, afd Soeraedang bij Tomo op 4 ) m. zeehoogte
;
in

de res Bekalongan, afd. Breb' s bij Margasari op 50 m.; in de res. Seraarang,

afl. Öemarang bij Kedoengdjati en bij Padas
;

in de res. Rembang, afd.

Toeban bij Ngandang op 150 m
;
in de res. Madioen, afd. Ponorogo op

G. Sewoe op 600 ra., bij Ng^bel op 850 m
,
afJ Ngawi bjj Ngawi (Teysm.);

in de res. Soerabaja bij Modjopait (Zoll n 2158 !) ;
in de res. Pasoeroean

op den Ardjoeno op 500— 1500 m. (ook Zoll n. 2469!). — Voorkomen
en standplaats: In heterogeen oerwoud, vooral in ijl, loofverliezend

bosch, in djatibosseben en in verlaten koffietuinen
;
op meestal vrij on-

vruchtbare plaatsen, op zandigen mergel, leemig zand en op door een

dunne leemlaag bedekte rotsen, dikwijls in periodiek droge streken. Niet

zeldzaam — Bladafval: Naar het schijnt bladverliezend of tenminste

grootendeels kaal wordend
;

blijkbaar echter slechts zeer kort kaal. —
Bloei- en vruchttijd: Bloemen en vruchten verzameld in Juni bij

Ngandang, in Juli bij Soemedang en Kedoengdjati, in Augustus bij

Kedoengdjati en Ngebe', in September bij Margasari (alleen bloemen),

Padas en Ngebel, in Oktober by Kedoengdjati, Kgebel en op G. Sewoe

Meeled. Dep. v. Landbouw No. 10. 9
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(vruchten), in November bij Kedoengdjati, Ngebel en op den Ardjoeno.

—

Gebruik: De zuurachtige vruchten worden soms gegeten Verder worden
de jonge bladeren gestampt met die van verscheiden andere planten (nl.

Koenir, Ki-hapit^ Tempeni^ Sigcu ofi, JVoeni, Temoe giriny^ Doehet djarem^

Patjhig^ R'uvono en wortelstokken van Lampoejang) en het uitgeperste

sap te Kedoengdjati algemeen als geneesmiddel door kraamvrouwen
gedronken. — I n 1 a n d SC h e namen: Ki hoeoet, s. bij Tomo

;
in Midden

-

Java vooral Dimpcel Idet, j. (Kedoengdjati, G. Sewoe, Ngebel, Padas),

doch ook Defnpoel,]., Dempoel daoen.y en Dempoel waioe, j. bij Kedoengdjati,

Dedekj j. bij Margasari, Tjennenan, j bij Ngandang; verder Lamer, j.

op den Ardjoeno.

Glochidion obscurum Hook. f. var. macrocaly-K J. J.S. Arbor parva.

Ramuli flexuosi, temies, glahri, piibescentes vel fulve sublanato villosi.

Folia in ramulis alternatim bifaria^ giarva^breviter peüolaia^oblique ovatO‘

oblonga, obtusa^ nite?'dum niucronaia, basi obliqua, altero latere roiundata

vel leviter cordata^ altero acuta^ integerrima^ glabra^ larinque pn-aesertim

subtns puberula vel piibesceniia^ deinde praesertini supra plus minusve

glabrescentia^ in utraque parte costae mediae nervis lateralibus c. 7—11

pateniibns vel subpatentissimis, curvatis^ intra marginem anastomosantibusy

tenuibus^ subtus glaiicescentia^ c. 4—6.5 cm. longa.,1.6— 3 cm.lata; ptetioliis

glaber., pnberulus vel villosus, c. 0.2—0 3 cm. longus. Stipulae haud

reftexae^ oblique falcato-triangulae., pubescentes^ c. 0.1— 0.2 cm. longae.

Cymae fasciciilares^ axillares, sessiles, pauciflorat. Pedicellus ftorion ^
filiformiSy in torum mcrassatus, p>arce patenter pubescens vel fere glaber.,

c. 0.9— 1.2 cm. longus. Calyx profimde G-partitus, carnosulus, la.ciniis

recurvis, exterioribus oblongis, ovalibus, ovatis vel obovatis, obtusis, margine

apicali incurvis, intus glabris, extus puberulis vel villosulis, c. 0.25—0.55

cm. longis, 0.15—0.24 cm. latis, laciniis interioribus lanceolalis, oblongis

vel ovalibus, basi angustatis vel unguiculatis, obtusis, concavis, margine

apicali interdum veilde incurvis, intus pierumque lonejitudinaliter costulatis,

dorso in costa media incrassata paree pubescentibus vel subglabris, c. 0.2—
0.475 cm. longis, 0.125—0.15 cm. latis. Stamina 3—4, in columnam bre-

vissime stipitatam, subovoideo-oblongam, teretem, obtusam, c. 0.125—0.15 cm.

longam conneita, tliecis linearibus, c. 0.075 cm. longis, appendicibus conicis,

extus concavis, intus angulatis. Flores $ brevissime pedicellati, pedicello

glabro, pubescenti vel lanato villoso, c. 0.15—0.7 cm. longo. Calyxprofunde

6- vel irregulariter 5‘partitus, laciniis erectis, exterioribus oblonejis lance-

olatisve, obtusis, margine apicali saepe incurvis, extus piibescentibus, intus

indumento breviore vestitis, c. 0.2 -0.4 cm. longis, 0.1—0.16 cm. latis, sub

fructu c. 0.275— 0.45 cm. longis, 0.125—0.2 cm. latis, laciniis interioribus

minoribus, extus in costa media incrassatis. Pistillum cylindriciim, supra
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ovarium leviter comtrlctum^ c. 0.25— (K44 on. longitm; ovarium depresso-

(flohosum., (jlahrum vel piliis minusve dense villosum, c. 0.075— 0,1 o?i. altmn^

5— 7-looilare; styli in columnam tuhulosam, teretem, apice dentatam. ylahram

vel puherulam, c. 0.175— 0.275 cm. longam connati; stigmata erecta.^ inte-

gerrima vel hidentata. Pedicellus fructifer c. 0.3- 0.6 cm. longus. Fructus

dejjresso-glohosKSj interdum in columnam stylarem attenuatus^ leviter longi-

tudinali-sulcatus^ glaher vel dense sublornentoso vel villoso-puhescensj c. 0.75—
O.V cm. altiis, 0.95— 1.5 cm. diam., pariete crassiusculo. Semina valde

lateraliter comj^ressa, dorso convexa.^ c. 0.5 - 0.65 cm. diam.., testae strato

exferiore carnoso., interiore duro; cotyledones ovatae, ohtusae, c. 0.225 — 0.3

cm. longae^ 0.2—0.25 cm. latae; radicula teres.^ c. 0.1—0.125 cm. longa.

V. (jlocliidion fiayidum Kurz ex T. et B. in Nat. Tijdschr. Ned.

Ind. XXVII (1864), 46. — Phyllanthus Muell. Arg. in Flora

XXIII (1865), 390; in DC. Prodr. xv, 2, 314. — Diasperus flavidus

O. K. Rev. gen. pl. ii, 599.

Twijgen rolrond, bruingeel of geelachtig viltig. Bladeren afwisselend,

zeer kort gestoeld, ongelijk, langwerpig, stomp, met een klein nerf-

puntje, met aan de eene zijde afgeronden of wat hartvormigen, aan

de andere spitsen, zelden met ongeveer gelijken voet, gaafrandig,

boven zachtharig, onder evenals de bladsteel vrij viltig, vliezig, na-

genoeg éénkleurig, frisch of geelachtig groen, 3—4 cm. lang, 1.5— 2 cm.

breed; steel 0.4 cm. lang. Steunbladeren lancetvormig, sikkelvormig,

toegespitst, geelbruin viltig. J bloemen okselstandig, kort gestoeld.

Kelkslippen lijnvormig langwerpig, stomp, stomp gekield, eenigszins

viltig. Vruchtbeginsel bol vormig, witviltig, geelgroen; stijlzuiltje

ongeveer tweemaal zoo lang als het vruchtbeginsel, wat viltig, geel-

achtig. Vrucht door het stijlzuiltje gekroond, bolvormig of ongeveer

ovaal, afgeknot toegespitst, witviltig, zoo groot als een groote erwt.

Kleine boom van c. 5 m. hoogte (in Hort. Bog.) met uitstaande

takken.

Aanm. Beschrijving overgenomen. Naar alle waarschijnlijkheid behoort de
soort tot G. ohscurum Hook. f. of de var. mao'ocalyx J. J. S.

Geogr. verspreiding: «Tava; zonder nadere vindplaatsopgave.

Glochidion flavidum Kurz. Arhusctda c. 5 metraUs^ramis divergenti-

patentihus. Ramuli teretes^ fulvo vel flavescente tomentosi. Folia alternatim
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hifmia, hrevissime petiolataj inaeqiialia^ ohlonga^ ohtnsa^ miniite mucro-

nuUtta^ hasi Jafere altero rotundata vel siihcordala altero acuki^ rarhis

sulaeqvaliü^ inieyerrima^ .^upra puhescenlki^ suhtns cnm qjetiolo suhto-

meniosa, memlranacea, snhconcolora, laete vel luteseenle viridia^ 3— 4 cm.

lotiga, 1.5— 2 cm., lala; 2)eiiolus 0.4 cm. longns. Stiqmlae lanceolatae,

falcutae, cmiminatae^ fulvo-iomento.^ae Flores (ia:illares,lrevkpedirellati.

Segme7iia calycls Ihieaii-ohlonga, ohivsa, ohim-e carinaia.^ iomentella. Ovarium

glohosum, alhido-lome^itosum, luiescente viride
; colmnna stylmds ovaria sub-

duplo longior.^ tomenlella., luiesceus. Capsula columna siylaris ajjiculaia,

glohosa vel subovalis, ti’uncalo-aciiminata, aJbido- tomenlella^ magniludine

pisi majoris.

8. Glochidion oriiatiim Kurz ex T. et B. in Nat. Tijdschr. Ned.

Ind. XXVII (1864), 47. — PJiyllanthus ornaius Muell. Arg. in Flora

XXIII (1865), 390; in DC. Prodr. xv, 2, 313. — Diasperus ornatus

O. K. Rev. gen. pl. ii, 600,

Takken gestreept, bruin, kaal word('nd. Twijgen tamelijk rond

(in sicco kantig), geelbruin viliig. Bladeren afwisselend, kort gestoeld,

scheef, langwerpig of langweipig lancetvormig, kort stomp toegespitst,

met ongelijken, aan de eene zijde afgeronden, aan de andere spitsen

voet, gaafrandig, papieraclitig, boven zeer kort behaard, kaal wordend,

zwak glimmend, donkergroen, onder vooral op de nerven zeer kort

behaard, blauwachtig, met geelachtig groene nerven, 4 cm. lang, 2

cm. breed; steel 0.5 cm. lang. Steunbladeren zeer klein, lancetvormig,

stomp, buiten viliig, nauwelijks 0,2 cm, lang. Bloemen weinig talrijk,

gebundeld, okselstandig, éénhuizig. Stieltje der 5 bloemen vrij lang,

wat viltig, 0.7 cm. lang. Kelkslippen langwerpig lancetvormig, stomp,

groengeel, buiten wmt viltig. ^ bloemen alleenstaand. Kelkslippen

lancetvormig, vrij stomp, onduidelijk gekield, viltig, groen. Vrucht-

beginsel ongeveer bolvormig, dicht wit viltig; stijlzuiltje korter dan

het vruchtbeginsel, kort behaard, groengcelachtig. Vrucht door het stijl-

zuilije gekroond, bolvormig, witviltig, zoo groot als een groote erwt

Boom van 10 m. hoogte.

Aanm. Beschrijving overgenomen. Ik vern.oed, dat de plant tot G. ohscurum
IIooK. f. var. macrocalyx lehoort. Daar echter niets omtrent het aantal meel-
draden en vruchtbladeren gezegd wordt, is hieromtrent niets met zekerheid
te zeggen.

Geogr. verspreiding: Java.
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Glochidion ornatum Kurz. Arhor 10 metralis. Rami striati^ glahre-

scenies. Ramuli ieretiuscuU (in sicco angulaii)^ fulvo-tomentelli. Folia

alternathn hifarin^ hreviter et ohtiise acumimta. hasi inaegualiaj latere uno

rotundata altero acuta, iniegen ima, papyracea^ supra puherula^ glahrescentia^

sahnitida^ obscure viridia, subtus praesertim in nervis puberula^ glaucai

nervis lutescente viridibus, 4 cm. longa, 2 cm. lata^petiolus 0.5 cm. longus,

Stipulae minutissimae^ lanceolatae^ obtusae, extus tomentosae.^ vix 0.2 cm*

longae. Flores paucij fasciciilati, axillares^ monoici. Florum (j' pedlcellus

longiusculus, tomentellus, 0.7 cm. longiis. Segmenta cilycis oblongo-lanceolata

^

obtusa., virescente-lutea^ extus tomentella. Flores J solitarii, Segmenta

calycis lanceolata, obtusiuscula^ obsolete carinata.^ tomentosa., viridia. Ovarium

globulosum^ dense albo-tomentosum ; columna stylarls ovario brevior.^ puberiilai

viridi-lutescens. Gapsula columna stylari apiculata^ globosa, albido'

tomentosa^ magnitudine pisi majoris.

9. Grlocliidion eapitatuin J. J. S. n. sp.

Twijgen heen en weer gebogen, dun, dicht kort wollig of viltig

behaard of bijna kaal. Bladeren aan de twijgen afwisselend, vrij klein,

kort gesteeld, scheef langwerpig of lancet eivormig, soms nagenoeg

trapezoid, naar den top versmald of wat toegespitst, stomp, soms spits,

gewoonlijk met een kort nerfpuntje, met schee ven, breeden of smallen,

spits toegespitsten of half stompen, half afgeronden of wat half hartvor-

migen, half spitsen voet, gaafrandig, met teruggebogen rand, zeer kort

en ijl, op de nerven en meestal ook onder dichter bebaard, aan weers*

zijden van de in sicco onder uitspringende middelnerf met c. 7— 10

schuin uitstaande, gebogen, binnen den rand anascomoseerende, dunne,

onder uitspringende zijnerven, in sicco onder en boven dof, onder

blauwachtig of witachtig, c. 4— 10 cm. lang, 2—3.75 cm. breed
;

steel wat zachthartig, c. 0.25—0.4 cm. lang. Steunbladeren blij vend,

driehoekig, sikkelvormig, convex, dicht wat viltig behaard, c. 0.15—
0.175 cm. lang. Bloembundels okselstandig, zittend weinigbloemig.

Steeltje der 5 bloem draad vormig, zachtharig, c. 0.27—0.6 cm. lang. Kelk

diep 6-deelig, vrij vleezig
;
buitenste slippen ovaal of langwerpig ovaal,

stomp of afgerond, buiten zeer kort of kort zachtharig, binnen soms

iets behaard, c. 0.2—0.275 cm. lang, O.l— 0. 16 cm. breed
;
binnenste

slippen langwerpig, eivormig of omgekeerd eivormig, stomp, aan den

voet wat versmald of kort genageld, gewoonlijk concaaf, binnen door
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den indruk der meeldraden overlangs geribd, buiten vooral op de meer

of min Ier gekielde middelnerf zeer kort behaard, c. 0.14— 0.25 cm.

lang, c. (h06— 0.1 cm. breek Meeldraden 4, tot een duidelijk gesteeld,

eivormig of ovaal, stomp, c. 0.07— 0.13 cm. lang zuiltje vergroeid;

helmhokjes c. 0.07 cm. lang; aanhangsels kort, hoekig kegelvormig

buiten convex. Steeltje der $ bloemen zeer kort, dicht zachtharig,

c.0.07 cm. lang. Kelk klein, onregelmatig 4— 6-deelig, vrij vleezig;

slippen aanliggend, ongelijk, driehoekig of eivormig driehoekig, spits

of stomp, buiten zachtharig, c. 0.1 cm. lang. Stamper dik knotsvormig,

boven het vruchtbeginsel ingesnoerd, c. 0.2— 0.27 cm. lang
;
vruchtbe-

ginsel neergedrukt of wat ei-bolvormig, dicht uitstaand ofwatviltig

zachtharig, c. 0.05—O.l cm. hoog, 0.125—0.15 cm. in doorsnee,

gewoonlijk c. 5— 6-hokkig; stijlen tot een aan den voet ingesnoerd,

dik, neergedrukt bol- of wat knotsvormig, gewoonlijk ijl kort behaard,

5— 6-spletig, het vruchtbeginsel in dikte duidelijk en dikwijls zeer

sterk overtreffend, c. 0.1 — 0.15 cm. lang, 0.175— 0.25 cm. in doorsnee

metend zuiltje vergroeid, de vrije deelen aaneensluitend, driekantig,

buiten sterk convex, binnen hoekig, 2-lobbig. Vruchten 1— 3 bijeen,

met een c. 0.4—0.75 cm. lang steeltje, door het neergedrukt bol vormige

stijlzuiltje gekroond, door den niet teruggeslagen kelk gesteund, neer-

gedrukt bolvormig, dicht behaard, c. 0.6—0.65 cm. hoog, 0.9— 1.1 cm.

in doorsnee; wand in het midden c. 0.06—0.075 cm. dik
;
binnenwand

dun hoornachtig. Zaden zijdelings samengedrukt, met scheef convexen

rug en scherphoekigen, nagenoeg rechten binnenwand, in omtrek

ongeveer halfrond, c. 0.45 cm. lang, de zijden c. 0.275 cm breed
;

zaadhuid met vleezige buiten- en harde binnenlaag
;
zaadlobben scheef

ovaal, stomp, gebogen, c. 0.23 cm. lang, 0.17 cm. breed; worteltje

c. 0.075 cm. lang.

Middelmatige boom
;
kruinhoogte c. 15—25 m. bij een stamdoorsnee

van 20— 45 cm. Stam recht. Kroon ijl. Schors grauw.

Aanm. Beschrijving naar eenige exemplaren in Herb. Kds. Deze soort is na
verwant met G. obscumm (Wlld.) Hook, f., doch vooral door den zeer afwijkenden
bouw van het stijlzuiltje daarvan verschillend.

Georg verspreiding Jaya; Onbekend. 0/9 Verzameld
in de res. Preanger, afd. Tjiandjoer bij Takoka

;
in de res. Pekalongan, afd.

Batang bij Soerdjo (steriel); in de res. Madioen, afd. Ponorogo bij Kgebel
op 1300—1500 m. boven de zee; in de res. Besoeki, afd. Panaroekan bij

Pantjoer op 1000 m., ? afd. Pjember bij Tjoeraraanis (steiiel). — Voor-
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komen en standplaats: In heterogeen oerwoud op zandgrond, in

periodiek nogal droge streken. — Bladafval

:

Altij'l groen. — Bloei- en
vruclittijd: Bloemen verzameld in Juni bij Ngebel, in Juli bij Takoka,
in November bij Pan'joer; vruchten in Februari en April bij Takoka, in

Juni btj Ngebel, in Juli bij Takoka, in Oktober bij Ngebel, in November bij

Ngebel en Pantjoer. — Gebruik: Onbekend. — Inlandsche namen:
Ki-pare, s. evenals andere soorten bij Takoka

;
j. bij Ngebel

;

Tjit manoeJc, j. en Kelemaing, md. bij Pantjoer.

Glochidion capitatum J. J. S. Arhor. RamuU tenues^ f^exiiosi^ dense

hreviter lanato- vel tomentoso-puhescentes vel suhglahri. FoUa in ramulis

alternathn hifaria, minusciila^ hreviter petiolata^ ohlUiue ohlongo- vel lance-

olato-ovata, interdum fere trapezoidea^ apicem versus angustata vel leviter

acuminata^ ohtusa vel interdum acuta^ plerumque hreviter mucronata^ hasi

ohliqua lata vel angusta acuta acuminata vel altero latere ohtusa rotundata

vel subsemicordata altero acuta^ integerrima^ margine reeurva^ paree puherula'i

in nervis et plerumque in pagina inferiore densius puheseentia^ in utraque

parte costae mediae in sicco suhtus prominentis nervis lateralibus c. 7

—

10

patentihis^ curvatis, intra marginem anastomosantibus^ tenuibus^ suhtus

prominentibus^ in sicco utrinque opaca^ subtus glaucescentia vel incana^ c.

4—10 cm. longüj 2—3.75 cm. lata; petiolus pubescens^ c. 0,25—0.4 cm.

longiiS. Stipulae persistentes^ triangulae^ falcatae., convexae, subtomentosae,

c. 0.15 — 0.175 cm. longae. Infloreseentiae faseicularesj axillareSj sessiles.

pauciflorae. Fedicelliis florum cT filiformis^ pubescensj c. 0.27—0.6 cnij

longus. Calyx profunde 6-partitus., carnosulus^ laeiniis exterioribus

ovalibus vel oblongO' ovalibus, obtusis vel rotundatis., extus puberuUs vel

pubescentibus, intus plerumque vix pilosis, c. 0.2— 0.275 cm. longis, 0.1—

0.16 cm. latis^ laeiniis interioribus ohlongis^ ovatis vel obovatis^ basipaulo

angustatis vel unguiculatis., plerumque concavis, intus impressione antherarum

longitudinaliter cosüilatis^ extus praesertim in costa media plus minusve

carinata jniberulis^ c. 0.14— 0.25 cm. longis, 0 06— 0.1 cm. latis. Stamina

4j in columnam distincte stipitatam^ ovoideam vel ovalem, obtusam, c. 0.07—

0.13 cm. longam connata^ thecis c. 0.07 cm. longiSj appendicibus brevibus^

conicisj angulatiSj extus convexis. Pedicellus fiorum J brevissimus^ dense

pmbescensj c. 0.07 cm. longus. Calyx parvus^ irregulariter 4—6 partitus,

carnosuluSj laeiniis erectis^ inaequalibuSj triangulis vel ovato-triangulis,

acutis vel obtusis.^ dorso puhescentibus, c. 0.1 cm. longis. Fistillum crasse

clavatum., supra ovarium constrictum., c. 0.2— 0.27 cm. tongum; ovarium

dep7'esso- vel subovoideo-globosum^ dense villoso- vel subtomentoso-pubescens,

c. 0.05—0.1 cm. altum, 0.125— 0.15 cm. diam.., plerumque e. 5— 64oculare;

styli in columnam depresso-glohosam vel subclavatam, paree pubescentem,
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pleriimque 5—G-fidatn^ ovario manifeste sacj)e valde crassiorem^ c 0.1—015

cm. longanij 0.175—0.25 cm. diam. connati.^ partibus liberis connivenlibns^

tnquetris^ exius vulde convexis^ intus angulu(i^<^ bilohis. Fruclus 1— 3 i)i

axillisj pedicello c. 0.4—0.75 cm. longo, columna stylari depresso-glohosa

coronati, calyce non refiexo suffidli, depresso-qlobosi, densi' piibescentes., c.

0,6— 0.65 cm alti^ 0.9— 1.1 cm. diam..^ parieie medio c 0.06—0.075 cm.

crassOj endoca?'pio tenuiier corneo. Semina lateraliter compressa^ dorso

ohliqiie convexn^ margine interiore acuiangula ^ere recta., amhitu fere

semiorhicularia, c. 0.45 cm. longa, latere c. 0.275 cm. luta, testae sirato

exteriore carnoso., strato interiore duro; cotyledones oblique ovales^ curvatae^

c. 0.23 cm. lo7igae^ 0,17 cm. latae; radicula c. 0.075 cm. lonya

10. Olocliidioii molle Bl. Bijdr. 586; Miq. FI. Ind. Bat. i,

2, 378. — G. villosum Miq. ! l.c. 376. — Phyllanthus mollis Muei l.

Arg. in Flora xxiii (1865), 387
;

in DC. Prodr. xv, 2, 308. — Brad-

leia Blumei Steud. Nomencl. ed. 2, 222. — Diasperus mollis O. K. Rev.

gen. pl. II, 600.

Twijgen dun, dicht uitstaand zachtharig, met aan den voet ve'’-

dikte haren, dicht bebladerd. Bladeren aan de twijgen afwisselend,

klein, zeer kort gesteeld, langwerpig hartvormig, naar den top

versmald, stomp, met een nerfpuntje, met afgeronde voetlobben,

gaafrandig, met wat teruggebogen en soms iets geplooiden rand,

onder en boven uitstaand zachtharig, aan weerszijden van de onder

uitspringende middelnerf met c. 6 — 10 schuin uitstaande, binnen den

rand boogvormig anastomoseerende, onder uitspringende zijnerven,

netaderig, boven tusschen de nerven en aderen convex, kruidachtig,

wat glimmend groen, c. 2.5— 7.5 cm. lang, 1.25— 3 cm. breed
;
steel

dicht behaard, c. 0.1— 0.2 cm. lang. Steunbladeren blijvend, priem-

vormig, met verbreeden, driehoekigen voet, uitstaand behaard, groen,

c. 0.25— 0.35 cm. lang. Bloembundels okselstandig, zittend, weinig-

bloemig. Steeltje der 5 bloemen draadvormig, ijl uitstaand kort

behaard, met aan den voet wat verdikte haren, bleekgroen, c 0 3

—

0.7 cm. lang. Bloembodem tol vormig, uitstaand behaard, met aan

den voet verdikte haren, bleek groen, binnen vlak. Kelk diep 6-deelig,

lichtgroengeel, c. 0.3— 0.35 cm. in doorsnee; slippen ongeveer gelijk,

met teruggebogen toppen, eivormig langwerpig, spits of vrij stomp.
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dikwijls met eea puntje, c. 0.15— 0.26 cm. lang, 0.06— 0.1 cm. breed,

de buitenste achter ijl vrij lang uitstaand behaard met aan den voet

verdikte haren, de binnenste alleen achter op de verdikte iniddel-

nerf behaard. Meeldraden 3, tot een vrij dun, driekantig, c. 0.1 —

0.125 cru. lang zuiltje vergroeid
;
helmhokjes lijnvormig

;
aanhangsels

kegcdvormig, witachtig. ? bloemen uiterst kort gestoeld, bijna zittend.

Kelk geweonlijk diep 6-deelig, blijvend; slippen ópstaand, lancet-

priemvormig, spits, vrij vleezig, dicht uitstaand vrij grof behaard met

aan den voet wat verdikte haren, lichtgroen, c. 0.2— 0.35 cm. lang.

Stamper boven het vruchtbeginsel ingesnoerd c. 0.175 —0 2 cm. hoog,

0.15— 0.17 cm. in doorsnee; vruchtbeginsel neergedrukt bolvormig

dicht uitstaand behaard, 3-hokkig; stijlen 3, tot een ongeveer om-

gekeerd eivormig, bekervormig, diep gedeeld, behaard, groengeel

of groen, c. 0.125 cm. lang zuiltje vergroeid; stempels 3, dik, 2-

deelig, stomp, buiten convex, aan den top kaal. Vruchtsteeltje

behaard, c. 0.1— 0.2 cm. lang. Vrucht neergedrukt bol vormig, 6-

lobbig, zachtharig, bleek groen, meer of minder rood getint, c. 0.5 cm.

hoog, 0.9 cm. in doorsnee, in 3 tweekleppige kluisjes uiteen vallend
;

buiten- en niiddelwand vliezig; binnenwand dun hoornachtig; tus-

schenschotten vliezig. Zaden in elk hokje 2, driehoekig, met sterk

convexen rug, vermiljoenrood, c. 0.45— 0.5 cm. lang; zaadhuid met

behalve aan den voet zeer dunne, vleezige buitenlaag en harde

binnenlaag.

Boomheester of lage, dikke, kromme boom; kruinhoogte tot c. 10

cm. bij een stamdoorsnee van 20— 30 cm. Kroon laag aangezet,

dicht, breed.

Aanm. Beschrijving naar gekweekte exemplaren in Hort, Bog. en verscheiden
specimina in Herb. Kds. en Herb. Bog.

;
vergeleken met een authentiek van

G. vülosum Miq. (Zoll, n, 1543!) in Herb. Bog.

Georg. V e r s p ! ei d i n g. Ihiihn Java: Boeroe, Celebes, 1'hilippijnen

(volgens MEKniLL) Op Java: Verzameld in de rcs. Batavia bij de hoofdpiaats

(Edeling, Backer), afd. Buitenzorg bij Depok 'Burck, De Mo>;ciiy), bij

Koeripan (Sciiefeer)
;
iii deres. Preanger, afd. Soekaboemi bij Palaboeauratoe,

afd. Soemedang bij Tomo, afd. Limbangan bij Pangentjongan op 1100— 1300
m. (aangep’ant)

;
in de res. Banjoemas, afd. 'I jilafjap op Noesa Kambanoan

;

in de res Cheribon
;
in de res. Pekalongan, atd. Batang bij Soebah op 50 —

100 m
;
in de res. Semarang, afd Pati bij Ngarengan

;
in de res Pembang,

afd. Toeban bij Ngandang op 600— 800 nu
;
in de res Pasoeroean, afdMalang,

Kendang (Zoel. n. 1 543 1) ;
in de res. Besoeki, af 1. Djember bij Poeger op 10
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m., afd. Banjoewangi bij Rogodjampi.—Voorkomen en standplaats:
In heterogeen oerwoud, doch ook in djatibosschen en in het open veld,

zoowel op leemgrond als op steenachtig terrein, soms in periodi^^k nogal

droge streken. — Bladafval: Altijdgroen. — Bloei- en vruchttijd:
Bloemen en vruchten verzameld in Januari, Februari en April bij Batavia,

in Mei bij Torao, Soebah en in Cheribon, in Juni bij Soebah, Ngandang
en op Noesa Kambangan, in Juli bij Buitenzorg en Tomo, in Augustus
bij Pagentjongan en Rogodjampi, in Oktober bij Poeger. Bijna steeds

bloemen en vruchten tegelijk aanwezig. — Gebruik: Eenigejaren geleden

had de plant den naam een uitstekend middel te zijn tegen slangenbeten

en was daardoor bekend onder den naam van Slangenhlad. — Inlandsche
namen: Bij Palabreanratoe K'i-hoerang

^
s.

;
bij Tomo en Pagentjongan

Kl-hoeoet^ s.
;
op laatstgenoemde plaats ook K'i-pare^ s.

;
op Noesa Kambangan

Par/, j. ;
bij Soebah Ketoembel, j. en Gvmer^ j.; bij Ngandang j. ;

bij Poeger Lamer^ j ;
bij Rogodjampi Lelet^ j ;

namen dus grootendeels

met die voor andere soorten overeenkomend

Glochidion molle Bl, Arhuscula. Ramuli tenues^ strigoso^villosi^ dense

foliati. Folia in raniuUs alternatim hifaria^ parva^ hrevissime p>^l^olata^

cordato-ohlonga^ apicem versus angustata^ ohtusa, mucronata, lohis hasilarihus

rotundatis, inlegerrima, margine reciirva et interdum subundulata^ supra

subtusque strigoso-villosa, in ntraque parte costae mediae subtus prominentis

nervis lateralibus c. Q— 10 pateniïbus^ intra marginem anasfomosantibus,

subtus prominentibus^ reticulato-venosa^ supra intra nervos et venas convexa^

membrayiacca^ nitidiuscule viridia^ c. 2.5— 7.5 cm. longa^ 1.25 — 8 cm. lata

;

petiohis strigoso-villosus^ c. 0.1 — 0.2 cm. longus. Stipulae pershtentes^

subulatacj basi dilatatae triangidae, strigoso-villosae^ virides, c. 0.25-0.35

cm. longae. Inftorescentiae fasciculares, axillares^ sessilesy pauciflorae.

Fedicelliis flornm cT filifoy'mis., paree potenter strigoso-pubescens^ pallide

viridisj c. 0.3— 0.7 cm. longus. Torus turbinatus, q)atenter strigoso-pubescens,

qjallide vh'idis, intus qüanus. Calyx pi ofunde 6-p>artitus.^ dilute viridi-

flavus, c. 0.3—0.35 cm. diarn..^ laclniis subaequalibus^ apice recurvis^ ovato-

oblongisj acutis rel obtusiusculis, saepe apiculatis, c. 0.15—0.26 cm. longiSj

0.06—0.1 cm. latis, exterioribus dorso paree ])atenter strigoso-pilosis, in-

terioribus in nervo medio dorso incrassato tantum pilosis. Stamina 3, in

columnam tenuiusculam., trigonam^ c. 0.1—0.125 cm. loitgam connutaAhecis

linearibus, aqjpendicilms conicis^ albescentibus. Flores $ brevissime pedicellatij

subsesslles. Calyx plerumque profunde 6‘partitus.^persistens.^lacinlis erectis.^

lanceolato-subulatis^ acutis, carnosulis, strigoso-villosulis, dilute viridibus^

c. 0.2-0.35 cm. Iongis. Pistillum supra ovarium constricium, c. 0.175— 0.2

cm. tongum; ovarium depresso-globosiim^ villosum, 3-loculare; styli 5, in

columnam subobovoideam, tubulosam, alte partitam^ pilosam.^ viridem vel

viridiftavam.) c. 0.125 cm. longam connati^ stigmatis 5, crassis^ bipatditiSj
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ohiusisj extus convexis^ apice glahris. Pedicelhis fructifer puhescens, c. 0.1 —
0.2 cm. longus. Frucius dep resso-glohosus G-lohus., puhescens.^pallide vb'idis

plus minusve rubro-tinctus, c. 0.5 cm.altus^ 0.9 cm. diam.., in cocca 3 hivalvia

dehiscens, pericarpio cum mesocarpio me)nh7’anaceOy endocatpio tenuilei'

cot'neo, septis ^nemhi'cmaceis. Semina trigona., dorso vulde convexa^ ininiata,

c. 0.45— 0.5 cm. longuj testae strato exteriore carnoso hasi excepta tenuissimo^

strato interiore duro.

11. Gloehidioli pliilippiciim Robinson in Phil. Journ. sc. C.

Bot. IV (1909), 103. — G. philippinense Bth. F). Hongk, 314; Muell.

Arg. in Linüaea xxxii (1863), 65. — G. quercinwyi Boerl. Hand).

III, 1, 276. — (r. compressicaule Kurz! ex T. et B. in Nat. Tijdschr.

Ned. Ind. xxvii (1864), 45. — Phgllanthus philippinensis Müell.

Arg. (cum var.) in Flora xxiii (1865), 376; in DC. Prodr. xv, 2,

295, — Ph. quercinus Muell. Arg. ! in DC. Prodr. xv, 2, 306. —

Ph. compressicaulis Muei.l. Arg.! in Flora l.c. 376; in DC. Prodr.

XV, 2, 295. — Ph. ergthrococcus K. Sou. in Sciium. et Laut. Nachtr.

Fl. deutsch. Schutzgeb. Südsee, 287. — Ph. Kurzianus Muell. Arg. !

in DC. Prodr. xv, 2, 1272. — Bradleia Philippica Cav. Ic. iv, 48, t.

371. — B. philippinensis Wlld. Sp. PI. iv, 592. — Ggrostemon Bkincoi

Llanos Fragm. Alg. PJ. Filip. 74. — Diasperus philippinensis O..

K. Rev. gen. pl. ii, 600. — D. compressicaulis O. K. l.c. 599. — D
Kurzianus O. K. l.c. — Coccoglochidion ergthrococcus K. Sch. ! l.c. 293*

Twijgen dun, 4-hoekig, met 2 lijsten, kaal of zeer yl en kort of

viltig behaard en al of niet kaal wordend, groen. Bladeren aan de

hoofdtakken verspreid, rudimentair, schubvormig, ver met de zijtakken

vergroeid, met steunbladeren. Bladeren aan de twijgen afwisselend,

kort gestoeld, scheef langwerpig, eivormig of langwerpig of lancet-

eivormig, soms meer of minder elliptisch, toegespitst, stomp of soms

spits, dikwijls met een nerfpuntje, met scheeven, stompen, afgeronden

of half stompen, half spitsen, zelden met geheel spitsen voet, gaafrandig,

wijd geplooid, kaal of meer of minder dicht zeer kort behaard, aan

weerszijden van de onder uitspringende, bleeke middelnerf met c. 5— 10

schuin of wijd uitstaande, gebogen, binnen den rand anastomoseerende,

dunne, onder uitspringende, bleeke zijnerven, netaderig, de nerven en

aderen doorschijnend, leerachtig, glimmend donkergroen, onder lichter,
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c. 5,5 — 15 cm, lao", 2 25— 5.5 cm. bree4; steel door de afloopende

bladranden smal gevleugeld, kaal, bleek groen, c. 0.3— 0.5 cm. lang.

Steunbladeren blijvend, uitgebogen, scheef eivormig driehoekig,

priem vormig toeges[)itst, sikkel vormig, met meer of minder hartvor*

migen (2oorigen), vleezig verdikten voet zittend, convex, kaal of zeer

kort gewimperd, groen, c. 0.25—0.45 cm. lang. Bloembundels

okselstandig of iets boven de oksels geplaatst, zittend of kort gesteeld,

veel(c. 5— 10-)bloemig. Schutbladeren klein, driehoekig, gekield,

lichtgroen, zeer kort behaard. Steeltje der 5 bloemen dun, kaal of zeer

ijl en kort zelden dicht behaard, bleek groen, c 0.25 — 0.7 cm. lang.

Kelk diep 6-deelig, los aanliggend, vrij vleezig, kaal ot buiten zeer

kort en ijl behaard, lichtgeel; buitenste slippen eivormig, ovaal of

langwerpig, stomp, met vrij smallen voet, c. 0.15—0.3 cm. lang, 0.13

—

0.17 cm. breed; binnenste slippen rond eivormig of wat elliptisch,

stomp, met smallen, meer of minder nagelvormigen voet, onregel-

matig berand, concaaf, c. 0. 14— 0.25 cm. breed. ^leeldraden 3, tot een

ovaal of eivormig, stomp, c. 0.07— O.l cm. lang zuiltje vereenigd;

helmhokjes lijnvormig, 0.06—0.07 cm. lang; aanhangsels kort kegel-

vormig, buiten convex Steeltje der $ bloemen kaal of meer of minder

soms wat viltig zachtharig, groen, c. 0.2— 0.4 cm. lang. Kelk diep

6-deelig, vleezig, lichtgroen, c. 0.125— 0.15 cm lang, 0.2—0.24 cm.

in doorsnee; slippen los aanliggend, kort spits of stomp, niet zelden

met een puntje, concaaf, zeer kort gewimperd, met dunneren, bleeken

rand, de binnenste kort eivormig of eivormig driehoekig, binnen met

een wat verdikte rib, kaal of buiten ijl zeer kort behaard of zachtharig,

0.06— 0.13 cm. lang, de binnenste breed elliptisch eivormig of bijna

ovaal, kaal of achter op de middelnerf wat zeer kort behaard, c. 0.05

—

0. 1 25 cm. lang. Stamper kort en dik rolrond, boven het vruchtbeginsel,

ongeveer in het midden, wat ingesnoerd, stomp, c. 0.16—0.25 cm.

lang; vruchtbeginsel neergedrukt bol schijfvor.nig, wat overlangs

gegleufd, meer of minder viltig of wollig behaard, lichtgroen, c. 0.15—
0.2 cm. in doorsnee, 5 —7*hokkig; stijlzuiltje neergedrukt bolvormig,

hol, ongeveer even dik .als het vruchtbeginsel, tot voorbij het midden

5— 7-spletig, meer of minder soms viltig zachtharig; stempels ge-

straald, buiten convex, binnen hoekig, 2-spletig. Vruchtsteeltje c.

0.3— 0.8 cm. lang. Vrucht sterk neergedrukt bolvormig, aan den top
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sterk ingedrukt, met in de holte ingezonken stijlen, diep 10— 14-

lobbig, kort meer of minder viltig zachtbarig, c. 0.45— 0.55 cm. hoog,

0.9— 1.2 cm. in doorsnee, in tweekleppige kluisjes openspringend;

vruchtwand dun, de binnenwand niet van den buitenwand loslatend.

Zaden zijdelings samengedrukt, met sterk convexen rug, binnen

scherpkantig, helder rood, c. 0.45 cm. lang; buitenste zaadhuid met

vleezige buiten- en harde binnenlaag; kiem wit vleezig; zaadlobben

breed, ei vormig, met afgeronden voet, c. 0.225 cm. lang, 0.17 cm.

breed; worteltje rolrond, c. 0. 1 cm. lang.

Kleine of middelmatige boom; kruinhoogte 10—20 m. bij een

stamdoorsnee van 20—50 cm. Stam krom, vrijwel rolrond, met

gleuven, zonder wmrtellijsten. Kroon onregelmatig, vrij dicht of ijl,

met hargende dunne twijgen. Schors met overlangscho barsten, in

reepen afvallend.

Aanm. Beschrijving naar eenige levende boomen in Hort. Bog. en een groot
aantal exemplaren in Herb. Kds

;
vergeleken met een authentiek van Ph.

Kurzianus Muell. Arg., van Coccoglochidion erythrococcus K. Scii. en met
ZoLL. n. 2882 ! Mueller Arg. haalt dit nummer zoowel bij Ph. philippinensis
Muell. Arg. (3 puhescens Muell. Arg. als bij Ph. quercinus Muell Arg. aan.
Daar de beschrijvingen zeer goed op de hier behandelde plant passen, beschouw
ik deze namen als synoniemen.
Hoewel ik van Ph. Ku7^zianus Muell Arg., noch van Coccoglochidion eryihro-

coccus K. ScH. vruchten zag, twijfel ik er niet aan, dat deze soorten met G.
philippicum Robinson identisch zijn.

Het lijkt mij ondoenlijk naar de beharing variëteiten te onderscheiden.

Geogr. verspreiding. Bulten ; Philippijnen, Siimatra, Celebes,

Poeloe Sangian, Nieuw-Gunea. Op Java: Verzameld in de res.

Batavia, atd. Buitenzorg bij Tjampea op 200—300 m. zeehoogte en

Koeripan (Sciieffer); in de les. Preanger, afd. Tjiandjoer bij Takoka,
afd. Limbangan bij Pangentjon^an op 900— 1250 m., bij Sindanghajoe
(Schefff.r); in de res Banjoemas, afd. Tjilatjap op Koesa Kambangan
op 50 m.

;
in de res. Pekalongan, afd. Pemalang bij Sari op 1500 m., afd.

Batang bij Soebi^h; in de res. Seinarang, afd. Semarang bij Kedoeng-
djati op 200 m

,
afd Djapara, distr. Bandjaran bij Pasokan aan het

strand, afd. Pati bij Kgarengan op 50 m.; in de res. Madien, afd.

Por oiogo bij Kgebel, bij Saradan op 500—900 m.; in de res. Pasoeroean
op d(Ti Ardjoeno op 800 en 1500 ra.; in de res. Besoeki, afd. Djember,
bij Tjoeramanis en Poeger, afd. Banjoewangi bij Rogodjampi en Gambiran
(ZoLL. n. 2882 !); zonder nadere aanduiding (Forbes n. 500 ! steriel).

—

Voorkomen en standplaats: In heterogeen oerwoud en in djati-

bosschen, op leem, loras in periodiek nogal droge streken. Een algemeene
soort. — BI ad af V

a

1 : Altijd groen. — B 1 o e i- en vruchttijd: Bloemen
verzameld in Januari bij Pangentjongan, in Maart bij Takoka, in April

bij Poeger, in Mei bij Ngarengan en Kgebel, in Juni bij Pangentjongan,
Pasokan en Rogodjampi, in Augustus bij Pangentjongan, Kedoengdjati,

Poeger <n Rogodjampi. in September op Koesa Kambangan, bij Scebah,

Kedoengdjati en Poeger, in Oktober bij Soebah, Tjoeramanis en Poeger,
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in November bij Kedoengdjati, Saradan, Tjoeraraanis en op den Ardjoeno,

in December op Noesa Kambangan, bij Kedoengdjati; vruchten in Februari
op Noesa Kambangan, in April bij Poeger, in Juni bij Tjampea en
Pangentjongan, in Augustus bij Pangentjongan, Kedoengdjati, Djember
en Rogodjampi, in September bij Poeger en Rogodjampi, in Oktober bij

Soebah, Poeger en Tjoeramanis, in November bij Saradan, Tjoeraraanis

en op den Ardjoeno, in December op Noesa Kambangan. — Gebruik:
Geen. — Inlandsche namen: Met die van andere verwante soorten

overeenkomend; Mareme^ s., Ki-pare,s.en /vv- s. bij Pangentjongan

;

Denipoel^ j. op Noesa Kambangan, bij Sari, Kedoengdjati en Ngarengan
;

bij Kedoengdjati ook Dempoel kebo, j., Dempoel wafoe, j. en Hampany (?),

j. ;
op Noesa Kambangan ook Gempol^ j. en Renieme^

j ;
Kmgdjenfp j.

l)ij Soebah; Lampit\ j. en Danglot^ j. bij Saradan; Lamer, j. bij Poeger
en op den Ardjoeno; Lephctn, md.

;
Kelema'mg, rad. bij Tjoeraraanis;

Tjahoek, j. en Deloekan, j
bij Rogodjampi.

Glochidion philippicum Robixsox. Arbor paroa vel mpcliocris. Ranndi

tenues, quadrangnli, hicostati, glabri, piiberuli vel subtomentosi, saepe

glabrescentes, vlrides. Folia in raniis primariis alterna, rndimentaria,

sqnamifonnia, ramiiUs longe adnaia, bistipulata. Folia in ramuUs alUrnatim

bifaria, breviter petiolata, ohlique oblonga, ovata vel oblongo- vel lanceolato-

ovüiit, interdnm plus mimisve ellipticn, acnminata, obtusa vel interdum acuta,

saepe nmcronata, basi oblique obtusa, rotundata vel alfero latere obtusa,

altero acuta, raio omnino acuta, integerrima, luxe undulata, glabra vel

gillis minusve dense puberula, in utraque piarte costae mediae subtus pi’o-

minentis pallidae nervis lateralibus c. 5—10 patentibus vel piatentissimis,

curvatis, iutra marginnn anastomosantibus, tenuibns, subtus prominentibus,

qiallidis, reticulato-venosa, nervis venisque semipdlucidis, coriacea, nitide

atroviridia, subtus piallidiora, c. 5.5—15 cm. longa, 2 25— 5.5 cm. lata\

petiolus marginibus laminae decurrenUbus anguste alatus, glaber, pnllide

viridis, c. 0.3 — 0.5 cm. longus. Stiqndae piersistentes, recurvae, oblique

ovato-triangulae, subulato-acuminatae, falcatae, basi pilus minusve cordata

(biauriculata) carnoso-incrassata sessiles, convexae, glabrae vel ciliolatae,

virides, c. 0.25-0.5 cm. longae. Infiorescentiae fasciculares, axülares vel

paulo supraaxülares, sessiles vel breviter pedunculatae, multi(c. 5—10 )
florae. Bracteae piarvae, triangulae, carinatae, dilute virides, puberulae.

Pedicellus florum (f tennis, glaber, parcissime vel raro dense puberulus,

pallide viridis, c. 0 25—0.7 cm. longus. Calyx pirofunde 6-partitus, ovario

subadp>ressus, carnosulus, glaber vel extus pmberulus, favescens, laciniis

exteriorihus ovatis, ovalibus vel oblougis, obtusis, basi angustiuseulis, c.

0.15—0.3 cm. longis, 0.13— 0.17 cm. latis, laciniis interioribus rotundo-

ovatis vel subellipticis, obtusis, basi angustis plus minusve unguiculatis,

h'regulariter mnrginatis, concavis, c. 0.14— 0.25 cm. longis, 0.1— O.IG cm.
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latis. Stamina 5, in columnam ovalem vel ovoideam^ c. 0.07— 0.1 cm. longam

comiata^ thecis linearihiis^ c. 0.06—0.07 cm. longis^ appendicihus hrevihuSj

coniciSj extus convexis. Pedicelïus ^lorum J glaher vel plus minusve

2)ubescens, interdum suhtomentosusj viridis, c. 0.2—O.é cm. longis. Calyx

jn'ofunde 6-partitus catmosulus^ dilute viridis., c. 0.125 -0.15 cm. longus^

0.2 — 0.24 cm diam
,

lacinlis ovario siihadpressis, hreviür acutis ohtusisve^

hand raro apiculatis^ concavis, ciliolatis^ margine tenuiorihus pallidis^ ex-

teriorihus hreviter ovatis vel ovato'triangulis., intus subcostulaiisj glahris

vel extus pubef'uUs vel pubescentibus, c. 0.06—0.13 cm. longis^ interioribus

late elUptico- ovatis vel subovalibus, glabris vel extus in costa puberulis.^ c.

0.05 — 0.125 cm. longis. Pistillum breviter et crasse cylindricum., supra

ovarium fere in medio subcontractum, obtusum, c. 0.16—0.25 cm. tongum;

ovarium depresso-globoso-disciforme, leviter longitudinaliter sulcatum., plus

minusve tomentoso- vel lanato-pubescens, dilute viride., c. 0.15—0.2 cm. diam..,

5 —7-loculare ; columna stylaris depresse globosa, canaliculata, ovario fere

aeguicrassa, ultra medium 5-7-fida., radiata., plus minusve interdum

tomentoso piibescens, stigmatis bifidis, extus convexis., intus angiilatis. Pe-

dicellus fructifer c. 0.3— 0.8 cm. longus Fructus valde depresso-globosus.

apice valde excavato-concavus., columna stylari in excavationem immersa.,

profunde 10— 14-lobus, subtumentosus^ c. 0.45—0.55 cm. altus., 0.9- 1.2

cm. diam.j in cocca bivalvia dehiscens, pariete fenui, endocarpio a pericarpto

baud solubili. Semina lateraliter compressa, dorso valde convexa, intus

acutangulaj coccinea^ c. 0.45 cm longa^ testae strato exteriore carnosuloj strato

interiore duro; albumen carnosum ; cotyledones latae^ ovatae., basi rohindatae^

c. 0.225 cm. longae. 0.17 cm. latae; radicula teres., c. 0.1 cm. longa.

13. (jJloeliidion eyrtostylum Miq. F1. Ind. Bat. i, 2, 378. —
Phyllanthus cyrtostyliis Muell. Arg. in Flora, xxiii (1865), 387; in

DG. Prodr. xv, 2, 309. — Diasperus cgrtostylus O. K. Rev. gen.

pl. II, 599.

Twijgen dun, meer of minder heen en weer gebogen, zeer kort behaard

of meer of minder viltig of wollig zachtharig, soms kaal wordend.

Bladeren aan de twygen afwisselend, kort gestoeld, meer of minder

scheef, broeder of smaller eivormig of elliptisch, meestal geleidelijk

toegespitst, gewoonlijk spits en dikwijls met een nerfpuntje voorzien,

met scheeven, half stompen half spitsen, stompen, afgeronden of

spitsen voet, gaafrandig, kaal, in het begin boven op de middel-
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nerf aan den voet zeer kort behaard, soms onder op de nerv'en ijl

zachtliarig, aan weerszijden van de in sicco onder uitspringende

middelnerf met c. 4— 9 schuin uitstaande, gebogen, binnen den rand

anastomoseerende, onder uitspringende zijnerven, netaderig, in sicco

gewoonlijk boven grijs, onder donkergrauw, c. 4.5—12 cm lang,

1.75— 4.5 cm. breed
;
steel boven zeer kort behaard, met erop afloopende

bladranden, c. 0.15— 0.4 cm. lang. Steunblaieren uit civormig drie-

hoekigen voet priemvormig toegespitst, zeer kort gewimperd. Bloem-

bundels okselstandig, vrij veelbloemig. Steeltje der 5 bloemen draad-

vormig, zeer kort ijl behaard, c. 0.4— 0.55 cm. lang. Kelk diep

6-deelig; buitenste slippen met teruggebogen top, langwerpig, spits

of stompachtig, dikwijls met een puntje, buiten gekield, kaal of op

de kiel iets behaard, c. 0.2—0.26 cm. lang, 0.03—0.1 cm breed;

binnenste slippen ongeveer als de buitenste, kaïl. ^leeldraden 3,

tot een langwerpig of wat eivormig, c. 0.075— 0.13 cm. lang zuiltje

vereenigd; aanhangsels kegelvormig, spits. 5 bloemen zittend. Kelk

diep 6 deelig, vrij vleezig of de slippen soms meer of minder ver-

groeid; buitenste slippen schuin uitstaand, eivormig, 3-hoekig, spits

of stompachtig, concaaf, gewoonlijk binnen en buiten behaard, c.

0.06—0.125 cm. lang, 0.04—0.07 cm. breed; binnenste slippen als

de buitenste doch kleiner en smaller. Stamper c. 0.2 — 0.225 cm.

lang; vruchtbeginsel neergedrukt bolvormig, dicht meer of minder

viltig zachtharig, c. 0.06—0.07 cm. hoog, 0.1 cm. in doorsnee, 3-

hokkig; stijlen tot een sterk knotsvormig, c. 0.125 — 0.15 cm. lang

geheel vereenigd; het steelvormige deel (stijlen) vrel dunner dan

het vruchtbeginsel, rolrond, kaal of viltig behaard
;

stempels 3,

opstaand, vrij, dik ei-kegelvormig, spits, buiten convex, kaal, c. 0.1 cm.

lang, samen dik knopvormig en c. 0.1 — 0.125 cm. in doorsnee. Yrucht-

steeltje kort, zeer kort behaard, c. 0.3— 0.5 cm. lang. Vrucht klein,

neergedrukt bol vormig, aan den top ingedeukt, 6-lobbig, zeer kort

behaard, c. 0.37 cm. hoog, 0.67— 0.7 cm. in doorsnee, 3-hokkig, in

3 tweekleppige kluisjes openpringend
;
buitenwand dun, van den dun

hoornachtigen binnenwand loslatend. Zaden met sterk convexen rug,

c. 0.27 cm. in doorsnee; zaadhuid met sappige buitenlaag; kiemwit

vleezig; zaadlobben sterk gebogen, ovaal, c 0.24 cm. lang, 0.16 cm.

breed; worteltje rolrond, c. 0.07 cm. lang.
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Middelmatige of vrij groote boom; kruinhoogte c. 15—25 m. bij

een stamdoorsnee van 25—45 cm. Stam recht of krom. Kroon

onregelmatig, ijl, met hangende takken. Schors grauw, meestal met

diepe, overlangsche barsten,

Aanm. Beschrijving naar een aantal exemplaren in Herb. Kds. en Herb.
Bog.

Geogr. verspreiding. Buiten Java

:

Onbekend. Op Java

:

Verzameld
in de res. Batavia, afd. Buitenzorg bij Telaga Warna (Hallier), afd.

Pamanoekan- en Tjiasemlanden bij Boekanegara (De Monchy); in de

res. Preanger, afd. Tjiandjoer bij Tjibodas op 1400 m. zeehoogte, bij Sindang-

hajoe (Scheffer); in de res. Pekalongan, afd. Pemalang op den Slamat
op 1300—1500 m., afd. Batang bij Soebah en bij Soerdjo op 1400—1800 m.

;

in de res. Kedoe, afd. Temanggong op den Sindoro op 1300—1700 m.;

in de res. Semarang, afd. Salatiga op G. Telomojo op 1400 m. —
Voorkomen en standplaats: In altijd groen, heterogeen oerwoud,

dikwijls op zandgrond; een meestal algemeene boomsoort, doch alleen in

de hoogere bergstreken. — Bladafval: Altijd groen. — Bloei- en
vruchttijd: Bloemen verzameld in Februari bij Telaga Warna, in Maart
bij Tjibodas en Soebah, in Mei op G. Telomojo, in Juni bij Tjibodas, in

September op den Slamat, in Oktober bij Tjibodas, op den Telomojo en

op den Sindoro; vruchten in Maart bij Tjibodas en Soebah, in April bij

Tjibodas, in Mei op G. Telomojo, in Juni bij Tjibodas, in tfuli bij

Boekanegara en op G. Telomojo, in September op den Slamat, in Oktober

bij Tjibodas, Soerdjo en op den Sindoro, in November bij Tjibodas. —
Gebruik: Geen. — Inlandsche namen: Evenals andere Glochidion-

soorten in de Preanger Mareme, s. en in Midden-Java Denipoely j. ;
ook

Bohontengany s. bij Telaga Warna; Mareme gede^ s. en Ri^pare, s. bij

Tjibodas; Barebei% j. bij Boekanegara; verder ook Kajoe-pan^ j. op den

Slamat en Dempoel lelet, j. en Pepe^ j. op G. Telomojo.

Glochidion cyrtostylum Miq. Arbor mediocris vel altior, Ramuli

tenues^ plus minusve fl(Xuosi^ puberuli vel subtomentoso- vel lanato-pubescentes,

interdum glabrescentes. FoUa in ramulis alternatim bifaria, breviter petiolata,

plus minusve obliqua^ oblongo- vel lanceolato-ovata vel elliptica, saepissim,

sensim acuminata, plerumque acuta et mucronata^ basi oblique obtusa^

rotundata vel acuta vel altero latere obtusa, altero acuta^ integerrima^

glabra, initio supra in costa ad basin puberula^ interdum subtus in nervis

paree pubescentia^ in utraque qxirte costae mediae in sicco subtus prominentis

nervis lateralibus 4— 9 patentibus, curvatiSj intra marginemanastomosantibuSj

subtus prominentibus^ reticulalo-venosa^ in sicco plerumque supra cinerea^

subtus atrofusca, c. 4 5—12 cm. longa, 1,75- 4,5 cm, lata ; petiolus supra

puberuhis.) marginibus laminae ad eum decurrentibus^ c. 0.15—0.4 cm. longus.

Stipulae e basi ovato-triangiila subiilato-acuminatae.^ ciliolatae. Inflorescertiae

fasciciilaf'es, axillares, pluriforae. Pedicellus c? fUiformis, paree ptiberulus^

Meded. Dep, v. Landtouw 10 .
10
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c. 0.4—0.55 cm. longus. Cahjx 'profunde G-partitus^ laciniis exteriorihus

apice recurvis^ ohlotigis^ acutis vel ohtusiusculis, saepe apiculatis, dorso

carinaiis, glahris, in carma tantum piiheriilis, c. 0 2—0.26 cm longis.

0 06—0.1 cm latiSj laciniis interioribus exteriorihus similihus^ glahris,

Stamma 5, in columnam ohlongam vel leviter ovoideam^ c. 0.075— 0.13 cm.

longam connata^ appendicihu^ conicis, acutis. Flores $ sessiles. Cahjx

profunde 6-partitus vel interdum laciniis plus minusve connatis, carnosidus,

laciniis exteriorihus patentihuSj ovato triangulis^ acutis vel ohtusiusculis^

concavis, i^itusque imhescentihus., c. 0.06 ~ 0.125 cm. lotigis,

0.04— 0 07 cm. lafis^ laciniis interioribus similihus sed minorihus angustiori-

husque. Pistillum c. 0.2—0.225 cm. tongum ^ ovarium depresse glohosum,

dense suhtomentoso-pubescens, c. 0 06—0.07 cm. altum, 0.1 cm. diam..,

triloculare ; styli in columnam valde clava.tam^ c. 0.125— 0.15 cm longam

connati^ stipite ovario multo tenuiore^ tereti, glahro vel tomentoso, stigmaiis 3^

erectis, liberis^ crasse ovato-conicis, extus convexis, glahris^ c. 0.1 cm. longis,

hullam crassam tripaititam c. 0.1— 0.125 cm. diam. formantihus. Pedicellus

fructifer hrevis, puherulus, c. 0.3- 0.5 cm. longus. Fructus parvus.^ depresse

glohosus, ajnce excavato-imp)ressus, 6-lohus, puherulus^ c. 0.37 cm. altus,

0.67—0.7 cm. diam., triloculare, in cocca 3 hivalvia dehiscens, p)^f'icarpio

{ciim mesocarpio) tenui, ah endocarpio tenuiter corneo soluhili. Semina

dorso valde convexa, c. 0.27 cm. diam., testae strato exteriore succoso

;

alhumen carnosum; cotijledones valde curvatae, ovales, c. 0.24 cm. longae,

0.16 cm. latae ;
radicula teres, c. 0.07 cm. longa.

13. Glochidion fflomeriilatiim Boerl. Handl. iii, 1, 276. — G.

nanogijnum Hook. f. ! Fl. Br. Ind. v, 318. — Agyneia ? glomeriilata

Miq. ! Fl. Ind. Bat. Suppl. 447. — PhgllantJuis glomerulatns Müell.

Arg. in Flora, xxiii (1865), 375; in DC. Prodr. xv, 2, 293. —
Ph. nanogijnus Muell. Arg. 1. 1. c. c. 376 et 293. — Bradleia lan

ceolaria Wall. Cat. 7855 K; Baill. Et. Euph. 638. — Diasperus

glomeriilatus O. K. Rev. gen. pl. ii, 599. — D. nanogijnus O. K. l.c. 600.

Twijgen heen en weer gebogen, kantig, zeer ijl behaard of vrij

viltig, meer of minder kaal wordend. Bladrren aan de twijgen afwis-

selend, kort gesteeld, wat scheef eivormig, lang of vrij lang toegespitst,

spits, dikwijls met een nerfpuntje, met weinig scheeven, stompen of

afgeronden, soms kort toegespitsten voet, gaafrandig, kaal of aan-

vankelijk op de middelnerf en steel boven zeer kort behaagd, aan
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weerszijden van de middelnerf met c. 6— 8 schuin uitstaande, gebogen,

binnen den rand anastomoseerende, dunne, aan den voet dichter

bijeenstaande zijnerven, netaderig, nerven en aderen onder in sicco

uitspringend, c. 6— 15 cm. lang, 3.5—8 cm. breed; steel met erop

afloopende bladranden, c. 0.3— 0.5 cm. lang. Steunbladeren eivormig

driehoekig, toegespitst, met teruggebogen top, convex, zeer kort

behaard, c. 0.15 — 0.2 cm. lang. Bloeiwijzen okselstandig, zittend.

5 bloemen bij de aanwezige exemplaren weinig talrijk, gesteeld;

steeltje draadvormig, kaal, c. 0.7— 0.8 cm. lang. Kelk diep 6-deelig;

slippen teruggerold, lancetvormig, stomp, convex, met teruggebogen

randen, achter gekield, kaal, de buitenste c. 0,3—0.325 cm. lang,

0.07— 0.1 cm. breed, de binnenste wat korter. Meeldraden 3, tot een

kort gesteeld, driekantig, stomp, c. 0.125 cm. lang zuiltje vereenigd
;

aanhangsels kort, stomp. $ bloemen nagenoeg zittend, tot vrij veel-

bloemige, dichte, halfbol vormige, den stengel halfomvattende, c. 0 5 cm.

in doorsnee metende kluwens bijeenstaand. Kelk gewoonlijk ongelijk 5-,

soms 6-deelig, met aanliggende, langwerpige, langwerpig driehoekige ot

langwerwig eivormige, stompe of spitse, concave, buiten zeer kort

behaarde, c. 0.1— 0.125 cm. lange slippen. Stamper zeer kort en breed,

boven het vruchtbeginsel niet ingesnoerd; vruchtbeginsel halfbol vormig,

overlangs gegleufd, kort viltig behaard, c. 0.075 cm. lang, 0.13 cm. in

doorsnee, 3(— 4)-hokkig; stijlen 3(— 4), tot een sterk neergedrukt, vleezig,

schijfvormig, wat hoekig, 3(-4)-lobbig, boven 3( — 4)-groevig, kaal, in

het midden kegelvormig verheven en de 3( —4) korte, kegel vormige, op-

staande stempels dragend, het vruchtbeginsel verin breedte overtretfend^

c. 0.075 cm. lang, 0.2— 0.225 cm. in doorsnee metend geheel vergroeid»

Vruchtsteeltje wat viltig, c. 0.2— 0.3 cm. lang. YrucSt door het

ongeveer ronde, schijfvormige, platte, c. 0.25 in doorsnee metende stijl-

zuiltje gekroond, neergedrukt bolvormig, 6(— 8)-lobbig, 6( — 8)-gleuvig,

zeer kort behaard, c. 0.5 cm. hoog, 0.9 cm. in doorsnee, in 3(— 4)

tweekleppige kluisjes openspringend; buiten- en middelwand dun;

binnenwand dun hoornachtig. Zaden met sterk convexen rug, c. 0.35

cm. in doorsnee; zaadhuid met vleezige, ongelijk dikke buitenlaag en

harde binnenlaag; zaadlobben ovaal; worteltje rolrond.

Kleine, slanke boom. Kruinhoogte c. 7— 15 m. bij een stamdoOrsnee

van 15—20 cm. Stam nogal recht, rolrond, zonder wortellijsten en
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gleuven. Kroon onregelmatig, nogal ijl. Schors donker grauwbruin,

met veel diepe, overlangsche barsten.

Aanm. Beschrijving naar eenige exemplaren in Ilerb. Kds.
;
vergeleken met

een autlienthiek van Agyneia ? glomerulata Miq. in Ilerb. Bog. en met een
exemplaar van Glochidion nanogynuin Hook. f., dat de direkteur van den
botaniscben tuin te Kew zoo vriendelijk was te zenden.
De Javaanscbe exemplaren verschillen in bet algemeen voornamelijk door

grootere bladeren en een wat duidelijker tegen bet vruchtbeginsel afgezet stijl-

zuiltje. Mueller’s beschrijving van Ph. nanogymis Muell. Arg. past er, behalve
de grootte der bladeren, zeer goed op, zelfs beter dan de later door Hooker f.

van die soort gegeven diagnose. G. glomerulatmn Boerl. en G. nanogynum
Hook. f. zijn volgens bet onderzochte materiaal dezelfde.
De groote veranderlijkheid der Glochidion-morien in aanmerking nemende,

komt het mij ongewenscht voor de Javaanscbe specimina als een vorm of variëteit
te onderscheiden, te meer daar het vergelijkingsmateriaal niet in zeer goeden
staat is.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Sumatra, Malaka, Penang.

Op Java: Verzameld in de res. Madioen, afd. Ponorogo bij Ngebel op
1200—1450 m. boven de zee. ~ Voorkomen en standplaats: In

heterogeen oerwoud op leemig zand. — B 1 a d a f v a 1 : Altijd groen.

—

Bloei- en vruchttijd: Bloemen verzameld in Oktober, vruchten in

Augustus en Oktober. — Gebruik: Onbekend. — Inlandsche namen:
LempiTj j. en Mendjalinan^ j.

Glochidion glomerulatum Boerl. Arhor parva. Ramuli flexuosi, an-

gulati, glahri^ parcissime pnihescentes vel suhtomentosi^ plus minusve

glahrescentes. Folia in ramulis alternatim hifaria^ hreviter petiolata^ leviter

oblique ovata^ lotige vel longiuscule acuminata^ acuta, saepe mucronata^hasi

paulum obliqua obtusa vel rotundata^ interdmn brevi-acuminata^ integerrima^

glabra vel initio supra in costa et pi tiolo puberula, in utraque parte costae

mediae net'vis lateralibus c. 6—8 patentibus, curvatis^ intra marginem

anastomosantibus, tenuibus^ inferioribus approximatis, reticulato-venosa^

nervis vefiisque in sicco subtus prominentibus^ c. 6 — 15 cm. longa^ 3.5—8

cm. laia, marginibus in petiolum c, 0 3 - 0.5 cm. tongum decurrentibus.

Stipulae ovato-triangulae^ acuminatae, apice reflexae^ convexae^ pmberulae^

c. 0.15—0.2 cm longae. Inflorescentlae axillares, sessiles. Flores panel

(semper?), qjedicellati, pedicello filiformi.) glabro^ c. 0 7—0.8 cm. longo.

Calyx profunde 6-partitus^ laciniis revolutiSj lanceolatis^ obtusis^ convexis,

margimbus ?'ecu7'vis, dot'so carinaiis, glabt'iSy exterioribusc.0 3—0.325cm.

longis, 0.07—0,1 cm. latis, interioribus paulo hrevmribus. Stamina 5, in

columnam h'eviter stipitatatn, trigonam, obtusam^ c. 0.125 cm. longam

cowiata^ appendicibus hrevibus obtusis. Flores $ subsessilesj in glomerulos

satis lymltifloroSj densos, semiglobosos, ramuliim seyniaynplectentes, c. 0.5 cyn.

diam. aggregati. Calyx plerumque irregulariter 5-, interdmn 6-partitus.,

laciniis ovario adpressis, oblong is
^
oblongo-triangulis vel oblongo-ovatisj obtusis
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acutisve, co?icaviSj extus puhfi'uliSj c. 0.1— 0.125 cm. longis. Pistillum

hrevissimum^ laitssimum, supra ovarium haud constrictum ; ovarium semi’

(jlohosunij longitudinaliter sulcatum, tomentoso-puhescens^ c. 0.075 cm. altum,

0.13 cm. diam
, 3(—4)-loculare; styli 3(—4) in unum valde depressum^

carnosum^ disciformem^ subangulaitim, 3(— 4)-lohum., supra 3(— 4)-sulcatum^

glahrum^ medio conico-elevatum et stylos 3(— 4) hreves conicos erectos

gerentenij ovario multo Jatiorem., 0.075 cm. alium.^ 0.2— 0.225 cm. diam,

connaii. Pedicellus fructifer subtomentosus, c. 0.2— 0.3 cm longus. Fructus

columna stylari suborbiculari disciformi plana c. 0.25 cm. diam. coronatus.,

depresso-globosiis., 6{—8yiobus, 6(—8)-sulcatus, puberulus^ c. 0.5 cm. altus,

0.9 cm. diam
^
in cocca 3(— 4) bivalcia dehiscens^pericarpio cum^nesocarpio

tenui^ endocarpio tenuiier corneo. Semina dorso valde convexa^ c. 0.35 cm.

diam.., testae strato exteriore maequicrasse carnoso, strato interiore duro;

cotyledones ovales; radicula teres.

14. Gloeliiclion riibruin Bl. Bijdr. 586; Miq. F1. Ind. Bat. i, 2,

378. — G. subscandens Z. et M. ! in Nat. Geneesk. Arch. ii (1845), 584

(haud F hyllanthus subscandensM\J^hh. Arg.); Hassk. in Flora v(1847),

663; Miq. Ic. 686; Klotsch in Walp. Ann. i, 631. — G. Beimvardtii

Boerl. Hand), iii, 276. — G. oligotrichus Boerl. l.c. — G. gracilentum

Boerl. l.c. — G. diversifolium Merrill, Report in vest. Java(l 903), 29. —
? G, varians Miq. ! Fl. Ind. Bat. Suppl. 450. — Bradleia ruhra Steud.

Nomencl. ed. 2, 222. — Phyllanthus diversifolius Miq. Fl. Ind. Bat.

Suppl. (1862), 448; Müell. Arg. in Flora xxiii (1865), 378; DC.

Prodr. XV, 2, 297. — Ph. Reinwardtii Müell. Arg. in Flora l.c. 379;

in DC. Prodr. l.c. 299. — Ph. oligotrichus Müell. Arg. ! l.l.c.c. —
Ph. gracilentus Müell. Arg. l.l.c c. 380 et 302. — ? Ph. varians

Müell. Arg. l.l.c.c. — PA nitidulus Müell. Arg.! in DC. Prodr. xv,

2, 1272. — Diasperus subscandens O. K. Rev. gen. pl. ii, 601. —
B. Reinwardtii O. K. l.c. 600. — D. oligotrichus O. K. l.c. — D.

gracilentus O. K. l.c. 599. — ? D. varians O. K. l.c. 601. — D.

nitidulus O. K. l.c. 600.

Twijgen dun, heen en weer gebogen, kaal of meestal zeer kort

dikwijls wat viltig, soms wat wollig behaard. Bladeren aan de twijgen

afwisselend, kort gesteeld, meer of minder scheef, langwerpig of ook

wel lancet eivormig, soms elliptisch, kort of lang toegespitst of ver-

smald, stomp of spits, gewoonlijk met een nerfpuntje, met scheeven,
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stompeo, afgeronden of soms spitsen of ook wel half stompen,

half spitsen voet, gaafrandig, met teruggebogen rand, kaal of

aanvankelijk zeer kort of wat wollig zachtharig, later dikwijls

behalve de hoofdnerf kaal wordend, aan weerszijden van de in

sicco onder uitspringende, boven fijn uitspringende middelnerf met

c. 5—9 schuin of vrij wijd uitstaande, gebogen, dikwijls ver binnen

den rand boogvormig anastomoseerende, dunne, onder uitspringende

zijnerven, met onder wat uitspringend adernet, c. 4— 12.5 cm. lang,

2— 4.25 cm. breed; steel met erop afloopende bladranden en middel-

nerf, vooral boven meer of minder dicht zeer kort behaard, c. 0.2

—

0.4 cm. lang. Steunbladeren blijvend, aanliggend, scheef eivormig

driehoekig, priem vormig toegespitst, kaal of zeer kort behaard, vleezig,

c. 0.2—0.3 cm. lang. Bloembundels okselstandig, zittend, weinig-

bloemig. Steeltje der 5 bloemen draadvormig, naar den top wat

verdikt, kaal of kort behaard, c. 0.45—0.85 cm. lang. Kelk diep 6-

deelig, bleek geel, buitenste slippen uitgebogen, ongeveer ovaal, wat

eivormig of elliptisch, stomp of spits of soms iets toegespitst, convex,

kaal of achter in het midden iets behaard, soms zeer kort gewim-

perd, c. 0.23—0.325 cm. lang, 0.1 —0.175 cm. breed; binnenste

slippen opstaand, laogwerpig, ovaal, wat eivormig, omgekeerd eivormig

of elliptisch, niet zelden meer of minder nagelvormig versmald aan

den voet, stomp of spits, concaaf, kaal of achter nauwelijks iets

behaard, binnen door den indruk der meeldraden soms wat overlangs

geribd, c. 0.175—0.27 cm. lang, 0.07—0.14 cm. breed. Meeldraden

3, tot een ei vormig of langwerpig eivormig, c. 0.075—0.1 5 cm. lang

zuiltje vereenigd; helmhokjes c. 0.05—0.1 cm. lang; aanhangsels

ei-kegelvormig, spits, buiten convex, binnen hoekig. $ bloemen zit-

tend of zeer kort gestoeld. Kelk klein, diep 6 deelig, vrij vleezig,

met opstaande slippen, lichtgroen; buitenste slippen meer of minder

eivormig driehoekig, spits, stomp of toegespitst, concaaf, buiten stomp-

hoekig convex, vooral aan den voet meer of minder behaard of kaal,

binnen meer of minder aanliggend zeer kort behaard of kaal, dik-

wijls zeer kort gewimperd, c. 0.1—0.25 cm. lang, 0.05— 0.1 cm.

breed
;

binnenste slippen als de buitenste doch kleiner en smaller,

dikwijls gedeeltelijk zeer klein of ontbrekend, c. 0.075— 0.1 cm. lang.

Stamper boven het vruchtbeginsel soms meer of minder duidelijk
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door een smalle gleuf ingesnoerd, c. 0.15—0.4 cm. lang; vrucht-

beginsel klein, neergedrukt bol-schijfvormig, overlangs gegleufd,

dicht aanliggend, dikwijls eenigszins zijdeachtig behaard, c. 0.05—
cm. hoog, met haren 0.075—0.16 cm. in doorsnee, 3— 5 hokkig;

stijlen tot een gerekt kegelvormige of nagenoeg rolronde, kale of

kort behaarde, c. 0.1— 0.375 cm. lange buis vergroeid, die aan den

voet even dik of wat dikker is dan het vruchtbeginsel; stempels

opstaand, dun kegel- of priemvormig, c. 0.03—0.1 cm. lang. Yrucht-

steeltje zeer kort behaard, c. 0.1 — 0.3 cm. lang of bijna ontbrekend.

Vrucht neergedrukt bolvormig, met ingedeukten top, c. 3 — 5-lobbig,

de lobben 2-lobbig, zeer kort behaard, bleekgroen, grootendeels rood

getint, c. 0.43—0.7 cm. hoog, 0.77— 1.5 cm. in doorsnee, in twee-

kleppige kluisjes openspringend; wand dun, de dunne, iets hoornachtige

binnenwand van den buitenwand niet of onvolkomen loslatend;

middelzuiltje zeer kort, c. 0.17— 0.2 lang. Zaden zijdelings samen-

gedrukt, met sterk convexen rug, vermiljoenrood, c. 0.4—0.65 cm.

lang; zaadhuid met vleezige buiten- en harde binnenlaag
;
kiemwit

vleezig; zaadlobben sterk gebogen, eivormig, stomp, c. 0.45—0.54 cm.

lang, 0.27— 0.4 cm. breed; worteltje rolrond, 0.16—0.175 cm. lang.

Heester of vrij kleine boom; kruinhoogte 2— 18 m., bij een stam-

doorsnee van 2—45 cm. Stam krom of vrij recht, zonder of met

kleine wortellijsten
;
kroon onregelmatig.

Aanni. Beschrijving naar talrijke exemplaren in Herb, Kds. en Herb. Bog.
en levende planten in Hort. Bog.

;
vergeleken met een authentiek van G. subscan-

dens Z. et M., Phyllanthus oligotrichus Muell. Arg. (n. 2453 Zoll. !) en Ph.
nitidulus Muell. Arg. en met exemplaren (authentieke ?) van G. mibrmn Bl.,

Phyllanthus diversifolius Muell. Arg. en Ph. gracilentus Muell. Arg. in

Herb. Bog.
ZoLLiNGER citeert bij zijn beschrijving van G. subscandens zijn herbarium-

nummer (2453) juist. In Flora V (1847), 663 staat, waarschijnlijk door een drukfout,
n. 2443. Miquel en Muell. Arg. nemen dit verkeerde nummer van Hasskarl
over, doch Mueller’s Phyllanthus subscandens is volgens de beschrijving niet

Zollinger’s plant, doch (7. zeylanicmn Juss. var. malayanum. Onder het juiste

nummer 2453 beschrijft Mueller Zollinger’s soort opnieuw als Ph. oligotrichus.

G. rubrum Bl. behoort tot de zeer veranderlijke soorten, doch is in den regel
gemakkelijk te herkennen aan het kleine vruchtbeginsel en het meestal lange,
rolronde, gewoonlijk meer of minder kegelvormige, al of niet behaarde stijlzuiltje,

dat aan den voet even dik of dikwijls iets dikker is dan het vruchtbeginsel.
Toch is het stijlzuiltje in lengte zeer verschillend. Bij één der exemplaren door

Hallier bij Buitenzorg verzameld (n. 549) komt het geheel overeen met het
authentiek van G. stibscandens

;

bij specimina van Pangentjongan, Pringombo
en Ngarengan is het zeer lang, n.1. tenminste 0.375 cm., terwijl andere exemplaren
uit den omtrek van Buitenzorg zich onderscheiden door de zeer korte stijlen.

Zonder twijfel is G. 7'ubrum Bl. voor den kortstijligen vorm bedoeld, daar hij

het struikgewas om Buitenzorg als vindplaats opgeeft, vanwaar alleen kort- en
vrij kortstijlige vormen bekend zijn. Daar het onderseheid tusschen de kortst-

en de langststijlige vormen vrij aanzienlijk is (bij de eerste schijnen ook vrij



Eupiiorhiaceae. — 152 Glociiidion.

geregeld de vruchten kleiner te zijn), meende ik aanvankelijk tenminste een
paar goed gekenmerkte variëteiten te kunnen onderscheiden. Na onderzoek
van het zeer talrijke materiaal ben ik echter tot het besluit gekomen, dat G.

siihscaiidens Z. et M. enz. hoogstens als een forma longistylis te onderscheiden
zou zijn.

Op te merken is nog, dat de meeste langstijlige vormen vrij hoog in het

gebergte voorkomen
;
een vaste regel is dit echter niet.

G. montanum Tiiw. behoort vrij waarschijnlijk tot deze soort.

Ook G. varians Miq. moet er waarschijnlijk mee vereenigd worden.
Bij Pangentjongan werden misvormde $ bloemen verzameld.

Georg. verspreiding. Buiten Java: Ceylon (?), Suraatra, Batoe-

eilanden, Bangka. Op Java: Verzameld in de res. Banten, afd. Pandeglang
op den Poelasari op 1300 m. zeehoogte (f.

;
in de res. Batavia,

afd. Buitenzorg bij Depok (Bürck en De Monciiy, Hallier, Koorders), bij

Buitenzorg (Hallier), bij Tjampea op 150 m.
;
in de res. Preanger, afd.

Soekaboemi bij Sanggrawa op 400 m., afd. Tjiandjoer bij Tjibodas op

1400 (f. longistylis), op don Gegerbintang (f. longistylis), bij Takoka op
1000 m., ai’d. Liinbangan bij Pagentjongan op 1500 m. (f. longistylis)^

op den Tjikorai (Scheffer, f. longistylis)] in de res. Banjoemas, afd.

Bandjarnegara bij Pringombo op 7Ó0— 1000 m., afd, Tjilatjap op Noesa
Kambangan (f. longistylis)

]
in de res. Semarang, afd. Semarang bij Kedoeng-

djati (f. longistylis),, afd. Pati bij Ngarengan op 50 m. (f. longistylis)]

in de res. Madioen, afd Ponorogo bij Ngebel op 1400 m. {{.longistylis)]

in de res. Pasoeroean, afd. Malang, aan de zuidkust (Zollinger n. 2453 !),

op den Ardjoeno op 1400 — 2400 m. (f. longistylis)] in de res. Besoeki,

afd. Djember bij Tjoeramanis (f. longistijUs), afd. Panaroekan bij Pantjoer

(f. longistylis)^ afd. Banjoewangi bij Rogodjampi (f. longistylis). Lang-
stijlige vormen komen dus behalve in het gebergte ook voor op Noesa
Kambangan, bij Kedoengdjati, Ngarengan, Tjoeramanis, Pantjoer en Rogo-
djampi. Vrij langstijlige vormen zijn o.a. aanwezig van Buitenzorg, Takoka
en Malang. — Voor ko m e n en standplaats: In heterogeen oerwoud
en in djatibosschen, doch ook in jong bosch, tusscheu struikgewas en op
open plaatsen, gewoonlijk op leem, doch ook opkalk. Een zeer verspreide

plant, die echter in de laagvlakte ontbreekt — BI ad af v al : Altijdgroen.
— Bloei- en vruchttijd: Bloemen en meestal ook vruchten verzameld
in Januari bij Tjibodas en Pangentjongan, in Maart bij Takoka, in April

bij Kedoengdjati, in Mei bij Tjibodas en Ngarengan, in Juni op den Poelasari,

in Juli bij Tjiampea, in Augustus bij Depok, Tjibodas en Pringombo, in

September op den Gegerbintang en Tjikorai, bij Tjoeramanis en Rogodjampi,
in Oktober bij Tjibodas, Takoka en Tjoeramanis, in November bij Tjoeramanis
en op den Ardjoeno, in December bij Depok, op Noesa Kambangan en
bij Tjoeramanis; bovendien alleen vruchten in Februari bij Takoka, in

Maart bij Ngebel, in Juli bij Sanggrawa en Takoka, in Augustus bij

Pringombo, Pantjoer en Ngebel, in November bij Pringombo. — G e b r u ik:

Het jonge blad wordt soms gegeten. — Inlandsche namen: Gedeel-
telijk met die van andere soorten overeenkomend

;
verder worden verscheiden

plaatselijke namen gebruikt; Gamhiran, m. bij Depok; Knlimboel, s. bij

Tjampea; in de Preanger s. (Tjibodas, Takoka, Pangentjongan j
en

Ki pare, s. (Tjikorai); op Noesa Kambangan Tjernien^ j.; bij Pringombo
Dempofl, j.; op den Ardjoeno Lamer,]. en Lamer ijilik, md.

;
bij Tjoeramanis

Loket, md., Mer, md
,

Kelemoeng, md. en Landak rad.; bij Pantjoer
Metjermean, md. — Habitus: Door de talrijke rooi gekleurde vruchten
in het oog vallend.
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Glochidion rubruni Bl. Friitex vel arbor. Ramuli tenues^ fiexuosi^

(jlahri vel plertimquepuheriiU vel suhtomentoso- vellanato-pubescentes. Fulia

in ramulis alternatim bifaria, breviter petiolata^ plus minusve obliqua,

oblongo- vel interdum lanceolato-ovaia^ interdum ellipiica^ breviter vel longe

acuminata vel angustata, ohtusa vel acuta^ plerumque 7nucronata, basi

oblique obtusciy rotundata vel interdum acuta^ liaud raro altero latere

obtusaj altero acuta^ integerrima, margine recurva^ glabra vel novella

puberiila vel sublanaio-pubescentia, deinde saepe nervo medio excepto

glabresceyitia^ in utraque parte costae mediae siipra subtiliter pro^ninentis

nervis lateralibus c. 5— 9 patentibus vel subpatentissimis^ curvatis, saepe a

margine rcmote arcuato-anastomosantibus^ ienuibus^ subtus prominentibus,

reticulo venarum subtus leviter prominente^ c. 4— 12.5 cm. longa, 2 - 4.5

cm. laia^ marginibus cwn costa media in petiolmn praesertim supra plus

minusve puberulwn^ c. 0 2— 0.4 cm. longum decurrentibus. Stipulae per-

sistentes, adpressae, oblique ovato-triangulae^ .subulato-acuminata e, glabrae

vel puberulae^ carnosulae.^ c. 0 2— 0 3 cm. longae. Inflorescentiae fasciculares^

axillares^ sessiles, paucifloroe. Pedicellus florum filiformis^ apicem versus

paulo incrassatus, gJaber, puberulus vel p)ubescens, c. 0.45 — 0.85 cm. longus.

Calyx profunde 6-partitus^ fiavescens^ laciniis exterioribus recurvis., sub-

ovalibus^ suhovatis vel ellipiicis, obtusis vel acutis.^ interdum leviter acuminatis.,

convexis^ glabris vel dorso in medio puberulis, interdum ci'iolatis^ c. 0 .23—
0.325 cm. longis, 0 . 1— 0.175 cm. latis^ laciniis interioribus erectis^ oblong is^

ovalibus, subovatis, obovnt/s rel elliptlcis^ basi hand raro plus minusve

unguiculato-angustatis^ obtusis vel acutis, concavis, mtus interdum impressione

antherarum leviter costulatis, glabris vel dorso vix puberulls^ c. 0 .175—

0

27

cm. longis.^ 0 .07— 0.14 cm. latis. Stamina 3
,
in columnarn ovoideani vel

oblongo-ovoideam^ c. 0 .075— 0.15 cm. longam connata^ thecis c. 0 .05 — 0.1 cm.

longis., appendicibus ovoideo-conicis, acutis, extus convexis, intus angulatis.

Flores ^ sessiles vel brevissime pedicellati. Calyx parvus, profunde 6-

partitus, carnosulus, laciniis erectis, dilute viridibus, laciniis exterioribus plus

minusve ovato-triangulis, acutis, oltusis vel acuminatis, concavis, dorso

obtusangulo-convexis et praesertim ad basin plus minusve pubescentibus vel

glabris, intus plus minusve adpresse puberuUs vel glabris, saepe ciliolatis,

c. 0.1 — 0 25 cm. longis, 0.05 - 0.1 cm. latis, laciniis inteHoribus exterioribus

similibus sed minoribus et angustioribus, saepe ex parte minutissimis vel

deficientibus, c. 0.075 — 0.1 cm. longis. Pistillum interdum supra ovarium

sulco angusto plus minusve distincte constrictum, c. 0.15— 0.4 cm longum;

ovarium parvum, clepresse globoso-disciforme, longitudinaliter sulcatum,

dense adpresse saepe subsericeo-pubescens, c. 0.05 - 0.07 cm, altum, cum
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2)ilis 0.07’j— 0,16 cm diam.j 3—5-loculare; styli in coliimnam tuhulosam

saepe elongatum^ conicam vel cylindricam^ glahram vel puheriilam^ hasi

ovario aequicrassam vel crassiorem^ c. O.i—0.375 cm. longam connati.^

stigmatis erectis^ tenuiter conicis vel suhulatisj c. 0 03—n.l cm. longis,

Fedicellus fructifer puheriilus^ c. O.i— 0.3 cm. longits vel fere nullus.

Fructus depresso-glohosusj apice excavato-impressuSj c. 3—5-lohus^ lobis

bilohis, pube?'ulus, pallide viridis et riiher.^ c.0.43— 0.7 cm. altus,0.77—i.5

cm. dia^n.j in cocca bivalvia dehiscens^ pariete tenui.^ endocarpio corneo-

membranace^ a pericarpio haud vel imperfecte solubili, columella brevissimaj

c. 0 i7— 0.2 cm.longa. Semina lateraliter compressa., dorso convexa^miniata^

0 4— 0.65 cm. longa^ testae strato exteriore carnoso^ interiore duro; albumen

carnosum; cotyledones valde curvatae, ovatae, obtusae^ c. 0.45—0.54 cm. longae,

0.27—0.4 cm. latae; radicula teres^ c. 0.16—0.17 cm. longa.

15. (jlochidion macrocarpiim Bi.. ! Bijdr. 584; Miq. F1. Ind.

Bat. I, 2, 377. — Bradleia rnacrocarpa Steud. Nomencl. ed. 2, 222. —
Phyllanthus macrocarpus Muell. Arg. in Flora xxiii (1865), 370;

in DC. Prodr. xv, 2, 281. — Diasperus macrocarpus O. K. Rev.

gen. pl. II, 600.

Twijgen heen en weer gebogen, kantig, kaal. Bladeren aan de

twijgen afwisselend, kort gesteeld, zeer scheef eivormig of half-

hartvormig, dikwijls meer of minder, soms vrij sterk sikkelvormig,

stomp of spits toegespitst, met een nerfpuntje, met zeer scheeven,

aan de eene zijde afgeronden of halfhartvormigen, aan de andere

zijde stompen of spitsen voet, gaafrandig, kaal, aan weerszijden van

de in sicco onder en boven uitspringende middelnerf met c. 7—

9

wijd of vrij wijd uitstaande, gebogen, binnen den rand anastomo-

seerende, dunne zijnerven, netaderig, leerachtig, aan weerszijden

glimmend, c. 5— 14 cm. lang, 2.75— 6 cm. breed; steel kaal, c. 0.35—
0.7 cm. lang. Steunbladeren blijvend, niet teruggebogen, breed

meer of minder eivormig driehoekig, meer of minder priemvormig

toegespitst, concaaf, kaal, c. 0.3—0.6 cm. lang. Bloembundels oksel

-

standig, zittend, weinigbloemig. Steeltje der J bloemen naar boven

in den bloembodem verdikt, kantig, kaal, c. 0.35—0.7 cm. lang.

Kelk diep 6-deelig, kaal, vleezig, groengeel (Backer), c. 0.6—0.65

cm. in doorsnee; slippen in 2 kransen, de buitenste eivormig of ovaal,

stomp, convex en met een overlangsche verdikking, c. 0.3-- 0.35 cm.
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lang, 0.2—0.24 cm. breed, de binnenste aanvankelijk opstaand en

concaaf, later convex, binnen op het onderste deel wat overlangs geribd,

met korten, wigvormigen nagel en eivormige of driehoekige plaat,

c. 0.3— 0.4 cm. lang, waarvan de plaat c. 0.17—0.3 cm. meet, c. 0.17—
0.28 cm. breed. Meeldraden 3, tot een langwerpig ei vormig, c. 0.15 cm.

lang zuiltje vergroeid; helmhokjes lijnvormig, c. 0.075 cm. lang; aan-

hangsels samen een kort, dik, kegelvormig geheel vormend. Steeltje der

J bloemen kort en dik, c. 0.3 cm. lang. Bloembodem dik vleezig, nap-

vormig. Kelk 5-deelig of de slippen gedeeltelijk wat vergroeid, tegen het

vruchtbeginsel aanliggend; slippen ongeveer eivormig, stomp, binnen

dicht vrij kort behaard, c. 0.25— 0.3 cm. lang, 0.175—0.27 cm.

breed. Stamper fleschvormig, kaal, c. 0.35— 0.4 cm. lang; vrucht-

beginsel klein, driekantig bolvormig, in het lange, rolronde, iets

kegelvormige, buisvormige, overlangs fijn gegroefde, aan den top

zeer klein gekartelde, uit de vergroeide stijlen bestaande zuiltje

uitgetrokken. Yruchtsteeltje c. 0.4 cm. lang. Vrucht door het

c. 0.2— 0.25 cm. lange stijlzuiltje gekroond en door den soms meer

of minder openscheurenden kelk gesteund, ovaal, bijna rond of wat

omgekeerd ei vormig, stompkantig, c. 2.4— 2.8 cm. lang, 1.8— 2.4

cm. in doorsnee of c. 2.5 cm. lang en dik, c. 6— 8-, dikwijls 7-hokkig,

in 6—8 tweekleppige kluisjes openspringend; buitenwand vrij dik,

c. 0.17 cm. in doorsnee; binnenwand dun hoornachtig, van den buiten-

wand loslatend; tusschenschotten dun hoornachtig; middelzuiltje

c. 1.5— 2.5 cm. lang. Zaden in elk hokje 2, zijdelings samengedrukt,

onregelmatig 3-kantig, meer of minder duidelijk 4-zijdig, met spitsen

voet en stompen top, c. 0.7— 0.8 cm. lang, 0.55 -0.65 cm. breed;

zaadhuid met dikke, vleezige buitenlaag en harde binnenlaag; kiem wit

vleezig; zaadlobben op elkaar liggend, gebogen, concaaf, ei vormig,

stomp, met stompen of nauwelijks iets uitgeranden voet, c. 0.45 cm.

lang, 0.3 cm. breed; worteltje rolrond, c. 0.15 cm. lang.

Vrij groote, soms zeer groote, boom
;
kruinhoogte gewoonlijk tot 24

m., zelden (bij Takoka) tot 35 m. bij een stamdoorsnee van 55—70 cm.

Stam recht of krom, soms zuilvormig, met of zonder knoesten en gleu-

ven. Kroon onregelmatig, ijl of dicht. Schors in stukken afschilferend.

Aanm. Beschrijvinsr naar talrijke exemplaren in Ilerb. Kds. en vergeleken
met waarschijnlijk authentieke exemplaren in Herb. Bog.
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De vruchten zijn zeer veranderlijk van vorm; in West-Java zijn zij ovaal of
bijna spoelvorinig ovaal tot nagenoeg rond; in Oost-Java zijn zij steeds neer-
gedrukt bolvormig. Volgens het herbariummateriaal komen beide vormen in
Semarang op den Telomojo voor. De vorm met neergedrukt bolvormige vruchten
zou voorloopig als een forma dejn'esso-globosum onderscheiden kunnen worden,
doch het zou zeker niet onaardig zijn op de groeiplaatsen zelf eenige meerdere
gegevens over dit onderwerp te verzamelen.

liet is wel opvallend, dat ook Croton Tiglium L. in Oost-Java anders gevormde
vruchten bezit dan in het westelijke gedeelte van het eiland.
Mueller Arg., wien de cf bloemen onbekend waren, plaatst de soort in de

groep met meer dan 3 meeldraden. Alle door mij onderzochte bloemen hehben
er slechts 3.

Geogr. verspreiding: Buiten Java: Sumatra. 0/? /g tg

;

Verzameld
in de res. Preanger, afd. Tjiandjoer bij Tjibodas op 1450 m. zeehoogte

en bij Takoka op 1100 m., afd. Bandoeng bij Tjigenteng, afd. Limbangan
bij Pangentjongan op 1300—1400 m.; in de res. Semarang, afd. Salatiga

op den Telomojo De exemplaren van Tjigenteng en Pangentjongan en

een gedeelte van die van Takoka zijn steriel, doch behooren wel tot deze

soort. — Voorkomen en standplaats: In altijd groen, heterogeen

oerwoud op leemgrond; op sommige plaatsen algemeen. — Bladafval:
Altijd groen. — Bloei- en vruchttijd: Bloemen verzameld in Mei,

Juni, Augustus en November te Tjibodas, in Juni op den Telomojo;
vruchten in Maart te Tjibodas, in Mei te Tjibodas en Takoka, in Juni

op den Telomojo, in Augustus te Tjibodas. — Gebruik: Geen; alleen

bij Tjigenteng worden van het hout karren gemaakt. — I n land sche
namen: Ki-Ttertas^ s., Ki kopi^ s. en Ki-hapit, s. te Tjibodas, de laatste

naam ook te Takoka; daar ook Mareme, s. en Kihoeni, s. genoemd;
Tjarirang of Tjalirang^ s. bij Tjigenteng; Dempoel lelet^p op den Telomojo.

forma (lepresso-globosuiii.

Vrucht neergedrukt bolvormig, aau den top ingedeukt, overlangs

gegroefd, kaal, c. 1.4— 1.6 cm. hoog, 2.1— 2.3 cm. in doorsnee;

middelzuiltje c. 0.8— 1 cm. lang.

Boom; kruinhoogte c. 14—20 m. bij een stamdoorsnee van

30— 50 cm. Kroon dikwijls laag aangezet.

Aamn. Beschrijving naar Herb. Kds.
De bloemen en bladeren zijn niet verschillend van het type.

Geogr. verpreiding. Buiten Java : Oahokendi. Op Java: Verzameld
in de res. Semarang, afd. Ambarawa op den Telomojo op 1650 m. zee-

hoogte; in de res. Madioen, afd. Ponorogo bij Dorowati op 1600— 2200

m.; in de res. Pasoeroean, afd. Pasoeroean bij Tosari op 1700 m., afd.

Malang bij Tjemoro lawang op 2100—2400 m.; iu de res. Besoeki, afd.

Sitoebondo bij Pantjoer op 1000 -1500 m. — Voorkomen en stand-
plaats: In heterogeen oerwoud op zandgrond in periodiek soms nogal

droge streken
;

in de genoemde streken een algemeene boomsoort, die

echter niet beneden 1000 m. aangetroffen werd. — Bladafval: Altijd

groen. — B 1 o e i- en vruchttijd: Bloemen verzameld in Mei op den
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Telomojo, in November bij Tjemoro lawang en Pantjoer; vruchten in

Mei op den Telomojo, in Augustus bij Pantjoer, in Oktober bij Dorowati
en Tosari, in November bij Tjemoro lawang en Pantjoer. — Gebruik:
Geen. — Inlandse he namen: Dempoel^ j. op den Telomojo; Amjö/'r,j.

bij Dorowati; Dempoel lelet, j. en Lamer^]. bij Tjemoro lawang
;
Lamer, j.

en Kelemaing, md. bij Pantjoer.

Glochidion macrocarpum Rl. yMwr. RamuU flexiiosi, angulati,

glahri. Folia in ramulis alternatim hifaria^ hreviter petiolata^ valde

ohliqiie ovata vel semicordata^ saepe plus minusve interdum valde falcafa,

obtiise vel acute acuminata, hasi valde ohllqua^ altero latere rotundata vel

cordata^ alUro ohtusa vel acuta^ integerrima^ glahra^ in utraqiie parte costae

mediae in sicco supra suhtusque prominentis nervis lateralihus c.7— 9 qdus

minusve pateuiissimls, curvatis^ intra marg'mem anastomosaniihus^ tenulhus^

7'eticulato-venosa, supra suhtusque nitida^ coriacea^ c. 5—14 cm. longa^

2.75 — G cm. lata; petiolus glaher^ c. 0.35 — 0.7 cm. longus. SUpulaepersiste nies.,

hand recurviSy late plus minusve ovato-triangulae, plus minusve suhulato-

acuminatae.^ concavae, glahrae^ c. 0.3—0 6 cm.longae. Inflorescentiae fasci-

culareSj axillares^ sessiles, pauciflorae. Pedicellus forum aqjice in lorum

incrassatusy angulaius^ glaher, c. 0.35—0.7 cm. longus. Cahjx profunde

G-partUus^ glahei\ carnosidus, viridifavus (Backer), c. 0.6 0.65 cm.

diam., laciniis hiserialibus ; laciniae exieriores ovatae vel ovales, obtusae.,

convexae cum incrassatione longiiudinali, c. 0.3— 0.35 cm. longae, 0.2— 0.24

cm. latae; laciniae interiores initio ereclae et concavae.^ deinde convexae., unguU

culatae, intus basin versus leviter costulatae^ ungue brevi cuneaio, lamina ovata

vel triangula^ c. 0.17—0.3 cm. longa, 0.17 - 0.25 cm. lata, iotae c. 0 3-0 4 cm.

longae. Stamina 3, in columnam oblongo-ovoideam c. 0.15 cm. longam connata;

thecae lineares, c. 0.075 cm. longae; appe' dices corpusculum breviier crasse co-

nicum formant es. Pedicellus ferum $ brevis, crassus, c. 0.3 cm. longus. Torus

crasse carnosus, cupuliformis. Calyx 5‘partitus vel laciniis partim connatis,

ovario adpressus, laciniis subovatis, obtusis, intus dense breviuscule puhe-

scentibus, c 0.25-0.3 cm. longis, 0.175- 0 27 cm. latis, Pistillum lageni-

forme, glabrum, c. 0.35—0.4 cm. tongum; ovarium parvum., triangulo-

globosum, in tubum stylarem tongum, cylindricum, subconicum, minute

longitudinaliter sulcatum, apice minute crenulatum attenuatum. Pedicellus

fructifer c. c. 0 4 cm. longus. Fructus columna stylari c. 0.2—0.25 cm.

longa coronati, calyce interdum plus minusve rumpente suf'ulti, ovales,

subglobosi vel subobovoidei, obtusi, angulati, c. 2A—2.8 cm. longi, 1.8—
2.4 cm. diam

,
vel c. 2.5 cm. longi et diam., c. 6— 8~, saepe 7-loculares,

in cocca 6-8 bivalvia dehiscentes, pericarpio cum mesocarpio crassiusculo^
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c. 0.17 cm. diam.y endocarpio tenuiter corneo., soliibilij septis tenuiter

corneis^ columella c. 1.5—2.5 cm. longa. Seniina in loculis 2, lateraliter

compressa^ irregularitcr triangula^ ptlus minusve quadrHatera.^ hasi acuta.^

npice ohtnsa, c. 0.7— 0.8 cm. longa., 0.55— 0.65 cm. lata, testae stralo

exteriore crasse carnoso, strato interiore duro; alhitnien carnosum ; coiyle-

dones applicato-concavae^ ovatae, ohtusae^ hasi obtusae vel vix emarginatae^

c. 0.45 cm. longaCy c. 0.3 cm. latae ; radicula ieres^ c. 0.15 cm. longa.

forma depresso-globosum.

Fruciiis depresso-globosus, apice impressus., longitudinaliter sulcatns,

glaber, c. 1.4— 1.6 cm. altus^ 2.1—2.3 cm. diam
^
columella c. 0.8-1

cm. alta.

Ki. Gloehidion fnlTiraiiiciim Miq. F1. Ind. Bat. i, 2, 376. -

Phyllanthus fulvirameus Muell. Arg. in Flora xxiii (1865), 385;

in LC. Prodr. xv, 2, 303. — Diasperus fulvirameus O. K. Re v. gen.

pl. II, 599.

Twijgen heen en weer gebogen, dicht uitstaand wollig behaard.

Bladeren aan de twijgen afwisselend, gesteeld, scheef eivormig of

elliptisch, meer of minder geleidelijk toegespitst, zeer spits, met

scheef stompen of afgeronden, soms vrij spitsen voet, gaafrandig, met

teruggebogen rand, boven aanvankelijk zeer kort behaard, op de nerven

zachtharig, later behalve op de nerven meer of minder kaal wordend,

onder ijl, op de nerven dicht uitstaand meer of minder wollig zacht-

harig, aan weerszijden van de in sicco onder sterk uitspringende

middelnerf met c. 7— 9 schuin of vrij wijd uitstaande, gebogen,

binnen den rand anastomoseerende, onder in sicco sterk uitspringende

zijnerven, netaderig, met in sicco onder uitspringende hoofdaderen,

c. 4— 12 cm. lang, 1.7— 5 cm. breed; steel uitstaand zachtharig,

c. 0.2—0.3 cm. lang. Steunbladeren eivormig driehoekig, toegespitst,

zachtharig, c. 0.2 cm. lang. Bloembundels okselstandig, weinigbloemig.

Steeltje der 5 bloemen dun, zachtharig, c. 0.3— 0.9 cm. lang. Kelk

diep 6-deelig; buitenste slippen ovaal eivormig, stomp of spitsachtig,

convex, vleezig, binnen kaal, buiten uitstaand zachtharig, c. 0.24—
0.27 cm. lang, 0.14— 0.17 cm. breed; binnenste slippen opstaand,

eenigszins elliptisch, met versmalden voet, stomp, concaaf, binnen

door de indrukken der meeldraden 3— 5 ribbig, buiten vleezig gekield,
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vleezig, buiten op de kiel behalve aan den top uitstaand zachtharig,

c. 0.26 cm. lang, 0.125—0.15 cm. breed. Meeldraden 3, tot een lang-

werpig, c. 0.15 cm. lang zuiltje vereenigi; helmhokjes c. 0.1 cm. lang;

aanhangsels kegelvormig, buiten convex. $ bloemen zittend. Kelk

diep 6-deelig, met opstaande slippen, vrij vleezig; buitenste slippen

ongeveer eivormig, vrij spits, binnen kaal, buiten uitstaand zachtharig,

c. 0.2— 0.25 cm. lang, 0.125— 0.15 cm. breed; binnenste^ slippen

smaller, langwerpig of iets eivormig, achter stomphoekig verdikt,

behaard als de buitenste, c. 0.2— 0.25 cm. lang, 0.06— 0.1 cm. breed.

Stamper ei-kegel vormig, dik, boven het vruchtbeginsel zeer smal inge-

snoerd, de groef geheel door de haren bedekt, c. 0.275 cm. lang
;
vrucht-

beginsel schijfvormig, dicht zachtharig, c. 0.05 cm. hoog, 5— 6-hokkig;

stijlen tot een rolrond kegelvormige, dicht behaarde buis vergroeid, die

ongeveer even dik of iets dikker is dan het vruchtbeginsel, met de haren

c. 0.15 cm. in doorsnee metend
;
stempels opstaand, kegel vormig, meer ot

minder kort 2-tandig, kaal, c. 0.06 cm. lang. Yruchtsteeltje zachtharig,

c. 0.5 cm. lang. Vruchten neergedrukt bolvormig, aan den top sterk

ingedeukt, 5 — 6 lobbig, dicht kortharig, c. 0.67 cm. hoog, 1.5 cm. in

doorsnee, buiten- en middel wand dun; binnenwand dun hoornachtig;

middelzuiltje zeer kort, neergedrukt, convex, breed, geribd, c. 0.16

cm. hoog. Zaden met convexen rug, c. 0.5 cm. in doorsnee
;
zaadlinid

met sappige buiten- en hirde binnenlaag.

Kleine boom; kruinhoogte c. 8— 12 m. bij een stamdoorsnee van

15—20 cm. Stam krom.

Aanm. Beschrijving naar eenige exemplaren in Ilerb. Kds. en vergeleken met
een specimen van Zollinger (n. 2269 B !).

Geogr. verspreiding. BiiUen Ja>:a: Onbekend. Op Java: Ver-
zameld in de res. Pasoeroean, afd Malang op den Ardjoeno (Zoll. n. 2296 B !

en Kds.) op 2100 — 2400 m zeehoogte, afd. Pasoeroean bij Tosari op 2100 m.,

bij Penandjaiin (Kobüs), afd. Probolinggo bij Ngadisari op 1900— 2100 m.;
op de laatste plaats gekweekt. — Voorkomen en standplaats: In

heterogeen oerwoud; niet zeldzaam. — Bladafval: Altijd groen.

—

Bloei- en vruchttijd: Bloemen en vruchten bij Tosari en Ngadisari

in Oktober, vruchten in November op deu Ardjoeno verzameld. —
Gebruik: Geen. — I n 1 an d sch e namen: bij Kajoe tjahoelx^].\

bij Ngadisari Tjahoek, j. Djarah tjilik^ j. ;
op den Ardjoeno Lamer, j.

(Zoll.).

Glochidion fulvirameum Miq. Arhor parva, BamuU fexuosi^ lanato-

villosi. Folia in ramiilis alternatim hifaria, petiolata^ ohlique ovata vel
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elliptica^ pleru>nqne sensim aciiminata^ acutissima^ basi ohlique obtusa vel

rotundaia^ interdum aciitiuscula^ integerrima^ margine refexa^ supra initio

jjuherula^ in nervis pubescentiaj deinde vervis exceptis subglabrescentia^

subtus paree in nervis villoso- vel sublanato-pubescentia, in utraqne pat te

costae mediae in sicco subtus ralde ptrominentis nervis lateralihus c. 7—9
qtaientihus vel ^ere patentissimis^ curvatis^ intra marginem anastomosantibus^

subtus valde prominentibuSj reticulato-venosa^ venis majoribiis subtus pro-

mimntibus^ c. 4—12 cm. longa^ 1.7—5 cm. lata; petiolus villoso-pube'Cens^

c. 0 2— 0.3 cm. longus. Stipulae ovato-triangulae, acuminatae., pubescentes^

c. 0 2 cm. longue. Inflorescentiae fasciculares^ axillares, paucifiorae.

Florum (ƒ pedireJlus tennis., pubescens, c. 0.3 — 0.9 cm. longus. Cahjx

profunde G-partitus, laclniis exterioribus ovali-ooatis^ obtusis vel acutiusculis,

convexi^, carnosulis^ iiitus glabris, extus villoso-pubescentibus, c. 0.24 -0.17

cm. longis, 0.14—0.17 cm. latis, laciniis interioribus erectis, subellipticis,

basi angustatis, obtusis, concavis, itnpressione staminum 3— 5 costulatis,

dorso carnosulo-carinatis, carnosulis, extus in carina apice excepto potenter

ptibescentibics, c. 0.2G cm. longis, 0 125 - 0.15 cm. latis. Starnina 3, in

columnam oblongam, c. 0.15 cm. I ngam connata, antJierae c. 0.1 cm.

longue, appendicibus conicis, extus convexis. Flores ^ sessiles. Cahjx pro-

funde G-partitus, carnosulus, laciniis erectis, laciniis exterioribus subovatis,

acutiusculis, intus glabris, extus patenter pub( scentibus, c. 0.2—0.25 cm.

longis, 0.125-0.15 cm. latis, laciniis interioribus angustioribus, oblongis vel

suhocatis, dorso obfusangulo-incrassatis, indumento exteriorum, c. 0 2— 0.25

cm. longis, 0.06—0.1 cm. latis. Pislillum ovoideo-c micum, crassum, supra

ovarium angustissime contractum, sulco pilis tecto, c. 0.275 cm. tongum;

ovarium disciforme, dense pubescens, c. 0.05 cm. altum, 5 -6-loculare;

stijli in tubum cijlindrico- conicum, dense pubescentem, ovario fere aequicras-

sum vel paulo crassiorem, cum pilis c. 0.15 cm. diam. connati; stigmata

erecta, conica, plu'^ minusve brevi-bidentata, glabra, c. 0.06 cm. longa.

Pedicellus fructifer glaber, c. 0.5 cm. longus. Fructus depresse globosus,

apice valde excavato-impressus, 5-G-lobus, dense pubescens, c. 0.67 cm. altus,

1.5 cm. diam., pericarpio cum mesocarpio tenui, endocarpio tenuiter corneo,

columella brevissima, depressa, lata, convexa, costulata, c. 0.16 cm. alta.

Semina dorso convexa, c. 0.5 cm. diam., testae strato exteriore succoso, strato

interiore duro.

17. (jlocliidion insigne J. J, S. — Phyllanthusinsignisl\\JE\.h>

Arg. in DC. Prodr, xv, 2, 1271. — Ph. superbus Muell. Arö.
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(spec. jav. !) in Flora xxiii (1865), 375
;
in DC. Prodr. xv, 2, 292.

—

Diasperus insignis O. K. Rev. gen. pl. ii, 599.

Twijgen forsch, heen en weer gebogen, kantig, gesleufd, uitstaand

zachtharig. Bladeren aan de hoofdtakken verspreid, rudimentair, tegen

de zijtakken aangegroeid, schubvormig, met steunbladeren. Bladeren

aan de twijgen afwisselend, groot, kort gesteeld, ongelijkzijdig, scheef

langwerpig, ovaal of meer of minder eivormig, kort toegespitst, spits,

gewoonlijk met een nerfpuntje, met zeer scheeven, meest half stompen

soms half hartvormigen, half spitsen voet, gaafrandig, met sterk

teruggebogen rand, boven aanvankelijk ijl uitstaand behaard, later

kaal, alleen op de hoofdnerf en soms op de zijnerven uitstaand meer

of minder dicht zachtharig, onder voornamelijk op de nerven en

aderen uitstaand zachtharig, aan weerszijden van de onder uitsprin-

gende, bleeke middelnerf met c. 8— 14 (aan de smalle zijde 1— 2

minder) schuin uitstaande, gebogen, binnen den rand anastomoseerende,

door meer of minder regelmatige tralieaderen verbonden zijnerven,

netaderig, de zijnerven en aderen boven ingezonken onder uitspringend,

stijf leerachtig, boven glimmend groen, onder dof en lichter, de jonge

bruinachtig, c. 7—23 cm. lang, 5— 10 cm. breed; steel ongeveer

rond, zonder erop afloopende bladranden, uitstaand zachtharig, c. 0.5 —
1.2 cm. lang. Steunbladeren blijvend, driehoekig of lancet-priem-

vormig, zeer spits, niet uitgebogen, groen, zachtharig, c. 0.5— 1.1 cm.

lang. Bloembundels okselstandig, zittend, aroot, overlangs langwerpig

kussenvormig, zeer veelbloemig, eerst cT, later $ bloemen voort-

brengend, c. 1—2 cm. lang. Schutbladeren vrij lang, driehoekig tot

laiicetvormig, soms onregelmatig gelobd, achter ijl behaard, vliezig,

bleek groenachtig, c. 0.15— 0.25 cm. lang. Steeltje der cT bloemen

draadvormig, uitstaand ijl behaard, aan den top in den kort nap-

vormigen, behaarden bloembodem verdikt, wit, naar boven bleekrood,

c. 0.5— 1 cm. lang. Kelk diep 6-deelig, c. 0.6 cm. in doorsnee; buitenste

slippen schuin opstaand, meer of minder teruggebogen, langwerpig,

stomp of vrij spits, convex, achter vooral op de verdikte middelnerf

uitstaand zacht behaard, bleek geel, weldra rood getint, c. 0.26—0.35

cm. lang, 0.1—0.13 cm. breed; de binnenste ongeveer als de buitenste,

met wat versmalden voet, minder behaard, nauwelijks kleiner.

Meeldraden 3, tot een langwerpig, bleek geel, c. 0.15—0.17 cm. lang

Meded. Dep. v. Landbouw No. 10, 11
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zuiltje vereenigd; helmknoppeu door diepe gleuven gescheiden, met

lijnvormige hokjes, c. 0.1 cm. lang
;
aanhangsels uiteenwijkend, priem-

vormig, 0.04—0.05 cm. lang. $ bloemen zittend. Kelk eenigszins klok-

vormig, 3-spletig of 3-tandig, met ongelijke, 3-hoekige tanden, buiten

kortharig, bleek groenachtig, c. 0.275 cm. lang. Stamper ei vormig

of meer of minder ellipsoid, c. 0.17— 0.2 cm. lang; vruchtbeginsel

bol vormig, aanliggend kortharig, groen, 3—4-hokkig; stempels op-

staand, kegelvormig, spits, bleek geelgroen, c. 0.05 cm. lang. Yrucht-

steeltje bleekgroen, uitstaand behaard, c. 0.5— 0.9 cm. lang. Vrucht

door den in 2 deelen opengescheurden kelk gesteund, door het korte,

kegelvormige, aanliggend behaarde stijlzuiltje gekroond, sterk neer-

gedrukt bol vormig, 3— 4-lobbig, aan den top sterk ingedeukt, kort

uitstaand behaard, rosewit, c. 0.7— 0.8 cm. hoog, 1.25— 1.5 cm. in

doorsnee, 3 — 4-hokkig, in 3— 4 tweekleppige kluisjes openspringend,

met dunnen buiten- en middelwand en dun hoorn-perkamentachtigen,

loslatenden binnenwand; middelzuiltje dik, c. 0.3—0.4 cm. lang.

Zaden lang aan het middelzuiltje han^^^en blyvend, met convexen rug,

oranje, c. 0.55— 0.6 cm. in doorsnee
;
buitenste zaadhuid met aan één

zijde dik vleezige buitenlaag en harde binnenlaag; zaadlobben ge-

bogen, breed eivormig, geelwit, c. 0.47 cm. lang; worteltje rolrond,

c. 0.17 cm, lang.

Kleine boom; kruinhoogte c. 12 m. bij een stamdoorsnee van 14 cm.

Aanm. Beschrijving naar 2 levende boomen in Hort. Bog. en naar Herb. Kds.
Deze plant gelijkt veel op G. superbum Baill., van welke soort zij verschilt

door niet hartvormige, scheeve bladeren, zeer groote, zittende, kussenvormige
bloeiwijzen, grootere bloemen en vruchten.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Onbekend. Op t/tïya; Verzameld
in de res. Preanger, afd. Soekaboemi bij Palaboeanratoe

;
in de res.

Madioen, afd. Ponorogo bij Ngebel. — Voorkomen en standplaats:
In heterogeen oerwoud. — Bladafval: Altijd groen. — Bloei- en
vruchttijd: Bloemen verzameld in Augustus bij Ngebel; vruchten in

Augustus bij Palaboeanratoe en te Buitenzorg. — Gebruik: Geen.

—

Inlandse benamen: Mareme gede^ s. en Ki-panfjar, s. bij Palaboeanratoe.

Glochidion insigne J, J. S. Arhor. Rarnuli validi^ fiexuosi^ angulati^

villoso-pubescentes. Folia in ramis alterna^ riidimentaria^ ramulis adnata^

squamifonnia^ histipulaia. Folia in 9'amulis alternaiim bifariOj majusculaj

breviter petiolata^ inaequilatera^ oblique oblonga, ovalia vel plus minusve

ovata^ breviter acnminata^ ncuta^ plerumque mueronata^ basi valde obliqua,
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plerumque altero latere ohtusa rohindata vel interdum semicordata, altero

acuta, integerrima^ maryine valde revoluta^ siipra initio paree patenter puhe-

scentia^ deinde glahra^ in nervo medio et in nervis lateralihus plus minusve

villoso-pubescentia, suhtus praesertim in nervis et venis villoso-puhescentia^ in

utraqiie parte costae mediae suhtus prominentis pallidae nervis lateralihus

c. 8— 10 (in latere angustiore 6 — 0) patentïbus^ curvatis^ intra marginem

anastomosantihusy venis clathratis plus minusve regularibus conjunctisj

reticulato-venosa^ nervis lateralibus et venis supra impressis, suhtus pro-

minentihus, rigide coriacea^ supra nitide viridia^ suhtus opaca et pallidiora^

novella fuscescentia^ c. 7—23 cm. loyiqa.^ 5—10 cm. lata
;
petiolus subteres,

exalaius, villoso puhescens, c. 0.5— 1.2 cm. longus. Stipulae persistentes^

triangulae vel suhulato-lanceolatae, acutissimae^ Jiaud incurvae, virides,

puhescentes, c. 0.6~ 1.1 cm. longae. Inflorescentiae supraaxillares^ sessiles,

pulvinos magnos^ longitudinale oblongos
^
valde multifloros, c. 1—2 cm. longos

formanteSj initio flores (ƒ, deinde $ gignentes. Bracteae longiusculae.,

triangulae ad lanceolatae^ interdum irregulariter lobulatae., dorso paree pube-

scentes.^ membranaceae, pallide virescentes, c. 0.15— 0.25 cm. longae. Flores

(j* longius pedicellati, pedicello fili[ormi, paree piloso, apice in torum brevi-

cupuliformem,pilosumincrassato, albo^ apice pallide rubro^c. 0.5—1 cm. longo.

Calyx profunde 6-partitus, c. 0.6 cm. diam.., laciniis exierioribus patentibus,

plus minusve reciirvis^ oblongis^obtusis vel acutiusculisjconvexis^dorso prae-

sertim in costa incrassata villoso-pubescentibus, flavescentibus, mox rubescen-

tibus, c, 0.26—0.35 cm. longis^ 0.1 —0.13 cm. latis, laciniis interiorlbiis simi-

libus, basi subangustatis^ vix minoribus. Stamina 3, in columnam oblongam.,

flavescentem, c. 0.15—0.17 cm. longam connata; antherae sulcis profundis

separataCj c 0.1 cm. longae, thecis linearibus, appendicibus divergentibus, suhu-

latis, c. 0.04— 0.05 cm. longis. Flores ^ sessiles. Calyx subcampanulatus,3-

fidus vel 3-dentatus, dentibus inaequalibus triangulis, extus puberulus, pallide

virescens, c. 0.275 cm. longus. Pistillum ovoideum vel plus minusve ellipsoideum,

c. 0.17—0.2 cm. longum; ovarium globosum, adpresse puberulum, viride,

3— 4-loculare; stigmata erecta, conica, acuta, pallide (lavo-viridia,c. 0.05 cm,

longa. Pedicellus fructifer pallide viridis, villoso-pubescens, c. 0.5—0.9 cm.

longus. Fructus calyce bivalvato-y'umpente suffultus, columna stylari brevi,

conica, adpresse hirtella coronatus, valde depresso-globosus, 3—4-lobus, apice

excavatus, villosulo-pubescens, roseo-albus, c. 0.7—0.8 cm. alius, 1.25— 1.5 cm.

diam., 3— 4-loculare, in cocca 3—4 bivalvia dehiscens, pericarpio et meso-

carpio tenui, endocarpio tenuiter corneo-pergamaceo, a mesocarpio solubili,

columella crassa, c. 0.3— 0.4 cm longa. Semina diu persistentia, dorso

convexa, aurantiaca, c. 0.55—0.6 cm. diam., testae strato exteriore in-
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aequaliter carnoso-incrassaio^ strato interiore duro; cotijledones lateovatae^

curvatae^ flavescenU-alhae^ c. 0.47 cm, longue; radicula teres^ c. 0,17 longa.

18. Grlocliidion boriieense Boerl. Handl. iii, 216, — Phyl.

lanthus borneensis Muell. Arg. ! in Flora xxiii (1865), 377; in

DG. Prodr. xv, 2, 296. — Ph. polycarpus Muell. Arg. ! in Flora

XXIII (1865), 387
;
in DG. Prodr. xv, 2, 309. — Diasperus borneensis

O. K. Rev. gen. pl. ii, 598. — D. polycarpus O. K. l.c. 600.

Twijgen heen* en weer gebogen, hoekig, kaal, dikwijls rood getint.

Bladeren aan de twijgen afwisselend, kort gesteeld, scheef elliptisch

of langwerpig eivormig, soms wat sikkel vormig, toegespitst, stomp,

soms met een klein puntje, met scheeven, breed of smal wigvormigen,

toegespitsten, spitsen voet, gaafrandig, kaal, aan weerszijden van de

boven en onder uitspringende middelnerf met c. 6— 10 schuin uit-

staande, gebogen, vrij sterk opstijgende, bij den rand anastomoseerende,

dunne, onder en boven wat uitspringende, door onregelmatige, tamelijk

horizontale, onder wat uitspringende tralieaderen verbonden zij nerven,

netaderig, aan weerszijden glimmend, boven donkergroen met bleeke

nerven, onder lichter, de jonge onder rood getint, c. 5 — 12.5 cm.

lang, 2.5— 6.5 cm. breed; steel kaal, met erop afloopende bladranden,

bleek groen, boven rood, c. 0.3— 0.5 cm. lang. Steunbladeren wijd

uitstaand of teruggeslagen, uit eivormig driehoekigen voet priem-

vormig toegespitst, convex. Bloeiwijzen meer of minder boven de

bladoksels, gesteeld, meer of minder tegen den stengel aangegroeid,

schuin opstaand, gewoonlijk 2-takkig, met teruggekromde toppen, vrij

veelbloemig, kaal, zonder bloemen c. 0.5 — 0.9 cm. lang
;
pedunculus

c. 0.3— 0.7 cm. lang. Steeltje der cT bloemen kaal, c. 0.15— 0.4 cm*

lang. Kelk diep 6-deelig, bleek geelrood; buitenste slippen uitgespreid,

breed eivormig, ovaal of nagenoeg rond, stomp, convex, kaal, c.

0.13—0.175 cm. lang, 0.13—0.16 cm. breed; binnenste slippen aan

den voet opstaand, uitgebogen, nauwelijks iets genageld, met breed

eivormig driehoekige of driehoekige, stompe of afgeronde plaat, met

zeer breeden, afgeknotten, alleen in het midden vastgehechten voet

en ingebogen voetlobjes, kaal, c. 0.14 — 0.15 cm. lang, 0.12—0.14

cm. breed. Meeldraden 3, tot een ei vormig, rolrond, stomp, c. 0.06—
0.08 cm. lang zuiltje verbonden

;
aanhangsels zeer kort kegelvormig.
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Steeltje der J bloemen kaal, c. O.l— 0.2 cm. lang. Kelk 6- of

onregelmatig 5*deelig, groen; buitenste slippen rond eivormig, stomp,

concaaf, kaal, c. 0.07—0,1 cm. lang; binnenste slippen ongeveer

ei vormig, stomp of spitsachtig, kaal, c. 0.12—0.14 cm. lang. Stamper

ongeveer bolvormig, kort dicht of ijl behaard of kaal, groen, iets

rood getint, c. 0.15 cm. lang, 0.16 cm. in doorsnee (iets gezwollen ?),

3 hokkig; stijlen bijna vrij, zeer kort, duidelijk of vrij onduidelijk,

2-deelig. Vruchtsteeltje c. 0.25—0.37 cm. lang. Vrucht klein,

door den meer of minder opengescheurden kelk gesteund, neer-

gedrukt bolvormig, aan den top niet iugedeukt, wat 6-hoekig,

onrijp rood en groen gekleurd, c. 0.3—0.37 cm. hoog, 0.37—0.5 cm.

in doorsnee; buiten- en middelwand vrij dik; binnenwand dun hoorn-

achtig, loslatend.

Middelmatige boom; kruinhoogte c. 20—25 m. bij een stamdoorsnee

van 40— 70 cm. Stam recht, hoekig, met kleine wortellijsten. Kroon

onregelmatig. Schors vrij ruw met overlangsche barsten.

Aanm. Beschrijving naar enkele exemplaren in Herb. Kds., een specimen
in Herb. Bog. en een levenden boom in Hort. Bog. en vergeleken met een door
Korthals op Borneo verzameld, waarschijnlijk authenthiek exemplaar. Dit is

steriel (er is een vrucht van G. rubrum Bl. bijgeplakt), doch komt in bladvorm en
bloeiwijze geheel met de Javaansche exemplaren overeen . Eveneens was ik door de
vriendelijkheid van den Heer Radlkofer in de gelegenheid het authentiek van
Phyllanthus polycai'pus Muell. Arg. te vergelijken, dat waarschijnlijk van den
nog te Buitenzorg gekweekten boom afkomstig is. Het is onbegrijpelijk, hoe
Mueller Arg. hier het stijlzuiltje „rolrond omgekeerd eivormig” kan noemen.

Bij de exemplaren van Herb. Kds. zijn er met abnormale cT bloemen.
Ook deze soort blijkt zeer veranderlijk te zijn. Het exemplaar in Herb. Bog.

heeft behaarde jonge en kale oude vruchten met betrekkelijk grooten kelk en
duidelijke stijlen, dat van Pringombo heeft een kaal vruchtbeginsel met betrek-
kelijk grooten kelk en duidelijke stijlen, terwijl die van Palaboeanratoe behaarde
vruchtbeginsels en vruchten, een wat kleineren kelk en zeer korte, vrij ondui-
delijke stijlen bezitten.

Geogr. verspreiding. Buiten Java

:

Borneo. Op Java

:

Verzameld in

de res. Banten, afd. Pandeglang op den Poelasari op 1050 m. zeehoogte
;
in

de res. Batavia, afd. Buitenzorg bij Bobodjong (Paidan)
;
in de res. Preanger,

afd. Soekaboemi bij Palaboeanratoe; in de res. Banjoemas, afd. Bandjarne-

gara bij Pringombo op 700— 1000 m. — Voorkomen en standplaats:
In heterogeen oerbosch

;
op gemelde plaatsen niet zeldzaam. — Bladafval:

Altijd groen. — Bloei- en v ru c h 1 1 ij d : Bloemen en vruchten verzameld
in Januari bij Bobodjong, in Mei bjj Palaboeanratoe, in Juni op den
Poelasari, in Augustus en Novem ber (vr.) bij Pringombo. — Gebruik: Bjj

Palaboeanratoe wordt het jonge blad als groente gegeten.— Inlandsche
namen: Maf'eme, s. bij Palaboeanratoe; Dempoel lelet^ j. bij Prin-

gombo.

Glochidion borneense Boerl. Arhor. Bamuli flextwsi, angulati^

ylahri^ saepe purpureoJincti. Folia in ramulis alternatim bifaria, breviter
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jpetiolata^ ohlique ellipUca vel ohlonyo- ovataginterdiim suhfalcata^acuminata^

ohtusUj interdum mucronulata^ basi ohliqua late vel anguste cuneata acuminata

acutay integerrima^ glahra^ in utraqiie parte costae mediae supra suhtusque

prominentis nervis lateralibus c. 6—10 patentibus, curvatis^ satis adscenden-

tibus, prope marginetn anastomosantibus^ tenuibus, supra subtuspie paulo

prominentibus, venis clathratis irregularibiis subhorizontalibiis subtus leviter

prominentibus conjunetis^ reticulaio-venosa, utrinqiie nitida^ sup>ra atroviridia

nervis pallidiSj subtus pallidiora^ novella subtuspurpurascentia, c. 5—1^.5 cm.

longa^ 2.5—6.5 cm. lata ; petiolus glaber^marginibus laminae decio'rentilus

munitus, pallide viridis^ supra purpureus, c. 0.3—0.5 cm. longus. Stipulae

patentissimae vel plane refexae., e basi ovatO'triangula subulato-acuminatae^

convexae. Cymae magis minusve sup)raaxillares, pedunculatae, plus minusve

adnatae, patentes, plerumque bifurcatae^ ramorum ap>ice recurvo^ satis multi-

floi'ae, glabrae., c. 0.5— 0.9 cm. longae, pedtinculo c. 0.3— 0.7 cm. longo.

Pedicellus forum (5* glaber^ c. 0.15—0.4 cm. longus. Calyx profunde

6-partitus, pallide fiavescenti- rubescens^ laciniis exteriorïbus patentissimis^

late ovatiSj ovalibus vel subrotundis^ obtusis, convexis, glabris, c. 0.13—
0.175 cm. longiSj 0.13—0.16 cm. latis, laciniis interioribus basi erectis,

recurviSy vix unguiculatis, late ovato-trianguUs vel triangulis, obtusis vel

rotundatis., basi latissimls truncatis medio tanUimaffixisutrinque incurviSj

glabris., c. 0.14— 0.15 cm. longis, 0.12—0.14 cm. latis. Stamina 3, in

columnam ovoideam, teretem, obtusam, c. 0.06— O.OS cm. longam connata,

appendicibus brevissime conicis. Pedicellus forum $ glabei\ c. 0.1— 0.2

cm. longus. Calyx 6- vel irregulariter 5-p)artHus, viridis, laciniis exierio-

ribus orbiculari’Ovatis, obtusis, concavis, glabris, c. 0.07—0.1 cm. longis,

laciniis interioribus subovatis, obtusis vel obtusiusculis, glabris, c. 0.12—
0.14 cm. longis. Pistillum (fecondatum ?) subglobosum, dense vel paree

tomentosO‘p)ubescens vel glabrum, viride, vix purpureo-tinctum, c. 0.15 cm.

longum, 0.16 cm. diarn., friloculare; styli fere liberi, brevissimi, interdum

subobsoleti, bifdi. Pedicellus fructifer c. 0.25—0.37 cm. longus. Fructus

calyce plus minusve rumpente suffultus, parvus, depf'esso-globosus, apice

haud impressus, subsexangulatus, immaturus viridi-purpureus,c. 0.3—0.37

cm. altus, 0.37—0.5 cm. diam., pericarpio cum mesocarpio crassiusculo,

ab endocarpio tenuiter corneo solubili.

19. Grlocliidioii Kollmaiinianum J. J. S. — Phyllanthus KolU

mannianus Muell. Arg. in Flora xxiii (1865), 378; in DC. Prodr.

XV, 2, 298. — Diasperus Kollmannianus O. K. Rev. gen. pl. ii, 599.
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Twijgen dun, heen en weer gebogen, vierhoekig, kaal. Bladeren

aan de twijgen afwisselend, klein, kort gestoeld, scheef ei vormig, vrij

geleidelijk toegespitst, spits of stomp, met een nerfpuntje, met scheeven,

soms zeer ongelijken, stompen, afgeronden of half spitsen, half stompen

voet, gaafrandig, kaal, aan weerszijden van de in sicco onder uit-

springende middelnerf met c. 5— 9 vrij wjjd uitstaande, gebogen,

boogvormig anastomoseerende, zeer dunne zijnerven, met een slechts

gedeeltelijk zichtbaar adernet, dun, boven groen, onder blauwachtig,

dof, c, 2.75 — 9 cm. lang, 1.5—4 cm. breed; steel kaal, met erop

afloopende bladranden, in sicco overlangs gerimpeld, c. 0.3— 0.5 cm.

lang. Steunbladeren klein, uit broeden voet priemvormig toegespitst,

c. 0.1 cm. lang. Bloembundels okselstandig, vrij veelbloemig, met

zeer kleine, dakpansgewijs dekkende, breed driehoekige, toegespitste

schutblaadjes. Steeltje der 5 bloemen draadvormig, kaal, c. 0.3 cm.

lang. Kelk diep 6-deelig, kaal; buitenste slippen meer of minder

eivormig ovaal, stomp, met een puntje, met achter verdikte middelnerf,

c. 0.17—0.2 cm. lang, 0.075— 0.1 cm. breed; binnenste slippen meer

ol minder ovaal, stomp, soms met een puntje, concaaf, met ingebogen

rand (jong ?j, c 0.1—0.13 cm. lang. Meeldraden 3, tot een kort

eivormig, c. 0.06 cm. lang zuiltje vereenigd
;
aanhangsels kort kegel-

vormig. Steeltje der J bloemen kaal, in den bloembodem verdikt,

c. 0.25—0.3 cm. lang. Kelk diep 6-deelig, of de slippen onregel-

matig meer of minder vergroeid, kaal
;

buitenste slippen opstaand,

eivormig driehoekig, stomp of spits, meestal met een puntje, concaaf,

c. 0.075— 0.15 cm. lang, 0.06— 0.07 cm. breed; binnenste slippen

ongeveer als de buitenste, doch gewoonlijk wat kleiner, c. 0.07 — 0.1

cm. lang. Stamper rolrond, niet boven het vruchtbeginsel ingesnoerd

doch wat dunner, kaal, c. 0.14 — 0.175 cm lang; vruchtbeginsel

ongeveer bolvormig, meestal 4 —5-, soms ook 3-hokkig; stijlen 3— 5,

grootendeels vrij, opstaand, vast tegen elkaar sluitend en naar beneden

samenhangend, buiten convex, binnen hoekig, c. 0. 1 — 0.1 3 cm. lang.

Vruchtsteeltje c. 0.15— 0.5 cm. lang. Vrucht klein, neergedrukt

bolvormig, ondiep 6— 10 lobbig, kaal, c. 0.25—0.3 cm. hoog, 0.55—
0.65 cm. in doorsnee, in tweekleppige kluisjes openspringend, dun-

wandig; middelzuiltje kegelvormig, c. 0.175— 0.3 cm. lang. Zaden

klein, neergedrukt, met sterk convexen rug, c. 0.2 cm. hoog, 0.25 cm.
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in doorsnee; zaadhuid met vleezige buiten- en harde binnenlaag

;

kiemwit vleezig; zaadlobben eivormig ovaal, c. 0.17 cm. lang, 0.075

cm. breed
;
worteltje rolrond, c. 0.07 cm. lang.

Middelmatige of hooge boom; kruinhoogte c. 15— 28 m. bij een

stamdoorsnee van 25—60 cm. Stam slank, vrij recht, nogal rolrond,

iets gedraaid, zonder wortellijsten. Kroon dicht of ijl, eivormig,

nogal laag aangezet; uiterste twijgen hangend. Schors met talrijke

d’epe, overlangsche gleuven.

Aanm. Beschrijving naar een aantal exemplaren in Herb. Kds.
Misvormde bloeiwijzen werden bij Pangentjongan verzameld.
In Herb. Bog. bevinden zich een aantal mogelijk tot dezelfde soort behoorende,

op Celebes door Teysmann verzamelde exemplaren, die eveneens misvormde
bloeiwijzen dragen.

Geogr. verspreiding. Bulten Java: Onbekend. Op Java: Ver-
zameld in de res. Banten, afd. Pandeglang op den Poelasari op 1000 m.
zeehoogte (steriel), afd. Tjaringin bij Tjemara op 10—200 m. (steriel);

in de res. Batavia, afd. Buitenzorg op den Salak op 1000 m.; in de res.

Preanger, afd. Limbangan bij Pangentjongan op 900— 1400 m., afd.

Tjiandjoer bij Takoka op 1000 m.; in de res. Banjoemas, afd. Bandjar-

negara bij Pringombo op 800 — 1000 m., op G. Kapal op 700 — 900 m.
en op G. Boentoe op 250 m. (steriel); in de res. Pekalongan, afd. Batang
bij Soerdjo op 1000 m., bij Djolotigo (J. J. S ); in de res. Kedoe, afd.

Magelang op G. Andong op 1200 ra.; in de res. Semarang, afd. Salatiga,

op G. Telomojo op 1200 ra.; in de res. Madioen, afd. Ponorogo bij Ngebel
op 800 ra. - Voorkomen en standplaats; In heterogeen oerwoud
en in jong bosch, op leem en op zandgrond. Bij Pringombo en op G.

Telomojo algemeen, bij Ngebel zeer zeldzaam. — Bladafval; Altijd

groen. — BI oei- en vruchttijd: Bloemen verzameld in Februari bij

Takoka, in Mei op den Salak en G. Telomojo, in Juni op G. Telomojo, in

Augustus bij Pangentjongan, in Oktober bij Ngebel, in November by

Pringombo en op G. Telomojo; vruchten in Februari bij Takoka, in Mei
op G. Telomojo, G. Andong en bij Ngebel, in Juni op G. Telomojo, in

November bij Pringombo. — Gebruik: Hout soms voor ploegen ge-

bezigd. — Inlandsche namen: Ki-pare^ s. bij Takoka en op den
Poelasari; Pari^ j. bij Pringombo; Bemetne, j. een vaste naam op G.

Kapal; Kinójing, j. bij Soerdjo; Dempoel, j. op G. Andong en G. Boentoe;
Dempoel lelet, j. op G. Telomojo en bij Ngebel, een naam, die ook voor

andere soorten gebezigd wordt; op G. Telomojo ook Kandrlj j.

Glochidion Kollmannianum J. J. S. Arhor mediocris vel alta. Ramnli

fiexuosij tenues^ quadranguli^ glabri. FoUa in ramulis alternatirn hifaria^

parva^ breviter petiolata, oblique ovata, sensim acuminata^ acuta vel obtusa^

mucronata^ basi oblique interdum valdeinaequali-obtusa rotundata vel altero

latere acuta altero obtusa, mtergerrima, glabra, in utraque parte costae

mediae in sicco subtus promine?itis nervis lateralibus c. 5— 9 satis patentis-
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simis, curvaiis, arcuato-anastomosantihus^ tenuisshnis^ reticulo venariim

partim obsoleio, memhranacea, supra vlrirlia, siihtus opaca glauca^ c. 2.75—

9

cm. longa^ L5—4 cm. latag pedicellus glaher, ynarginihus laminae decur-

rentihus subalatus, in sicco longiindinalite?' rugosiis^c.0.3—0.5cm.longus.

Stiimlae parvae, e basi lafa siibulato-acuminatae, c. 0 1 cm. longae. hiflore-

scentiae fascicnlares, axillares^ satis multifiorae^ bracteis minutis., imbricaii^^

late triangulis^ acuminatis Pedicellus florum filiformis, glaher^ c. 0.3 cm.

longus. Calyx profunde 6-partiOis^ glaber, laciniis exteriorihus subovaio-

ovalibuSj obtusis, apjiculatis^ dorso incrassato-subcurinaiis, c. 0.17— 0.2 cu).

longis^ 0.075 - 0.1 cm. laiis, laciniis interioribus subovalibus, ohtusis,

interdnm apiculatis^ concavis, margine incurvis (plane evolutis ?), c. 0.1 - 0.13

cm. longis. Stamina 5, in columnam breviter ovoideam, 0.06 cm. longam

connataj appendicibus breviter conicis. Pedicellus florum ^ glaber^in torum

incrassatus^ c. 0.25—0.3 cm. longus. Calyx profunde 6-partitus vel laciniis

ir7'egulariter connatis, glaber, laciniis exterioinbus erectis, ovaio-trianguHs,

obtusis acutisve^ plerwngue apiculatis^ concavis, c. 0.075 — 0.15 cm. longis.

0.06—0.07 ctn. latis, laciniis mterioribns similibus^ plernimque paulomino-

ribus^ c. 0.07—01 cm. longis. Pistillum cylindricum^ siipra ovarium hand.

contractum sed paulum attenuatum. glabrum, c. 0.14— 0.175 cm. longum

;

ovarium siibglobosum, plerumque 4— 5-, interdum 3-loculare ; styli 3—5^

magnam partem liberi, erecfi, arcte paralleli., basi comiati^ extus convexi^ intus

angulati, c. 0.1 — 0.13 cm.longi. Pedicellus fructifer c. 0.15— 0.5 crn. longus.

Fructus parvuSj depresso-globosus, leviter 6— lO-lobus., glaber.,c. 0.25— 0,3 cm.

altuSy 0.55—0.65 cm. dia^n.^ in cocca bivalvia dehiscens^pariete teniii^ coliimella

conica^ c. 0.175—0.3 cm. longa. Semina parva, depressa, dorso valde

convexa, c. 0.2 cm. alta, 0.25 cm. diam.j testae strato exteriore carnoso^

strato interiore duro; albumen carnosum; cotyledones ovato-ovales, 0.17 cm.

longae. 0.075 cm.., latae; radicula teres., c. 0.07 cm. longa.

30. Gflochidioii lutesceiis Bl. ! Bjjdr. 585; Miq. F1. Ind. Bat. i, 2,

377. — Phyllanthus lutescens Muell. Arg. in Flora xxiii (1865), 377
;

in DG. Prodr. xv, 2, 296. — Di'adleia lutescens Steud, Nomencl. ed. 2,

222. — Diasperus lutescens O. K. Rev. gen. pl. ii, 599.

Twijgen dun, verlengd, kaal. Bladeren kort gestoeld, ei-lancetvormig,

plotseling kort toegespitst, met half spitsen, half stompen voet, dun

geaderd, kaal, boven zwartachtig, onder rood-blauwachtig, c. 8 crn.

lang, 3 cm. breed; steel 0.3— 0.4 cm. lang. Steeltje der g bloemen

dun, 2— 3-maal langer dan de kelk. Kelk 0.2 cm. lang, kaal; slippen
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elliptisch. Meeldraden 3. $ bloemen zeer kort gestoeld, kaal. Kelk

0.2 cm. lang: slippen eivormig, achter gekield. Vruchtbeginsel kaal,

6-hokkig; stijlzuiltje kegel vormig, even lang maar smaller dan het

vruchtbeginsel, afgeknot. Yruchtsteeltje korter dan de vrucht. Vrucht

(niet geheel rijp) klein, een weinig neergeJrukt bolvormig, roodachtig,

0.5 cm. in doorsnee.

Aanm. Beschrijving van Muell. Arg. overgenonien
;
vergeleken met bladeren,

een jonge vrucht en een foto van het originaal. Verschilt van G. Kollmannianum
J. J. S. door de nervatuur en de grootere vruchten.

Geogr. verspreiding. Buiten Java : OnhokQuA. Op Jaua:
op den Salak (Blume). — Bloei en vruchttijd: Juni enz. — 1 n 1 a n d-

sche namen: Onbekend.

Glochidion lutescens Bl. Ramuli graciles^ elongati, glahri. Folia

brevitet' petiolata^ ovato-lanceolata^ hreviter cuspidato-acuminata, basi altera

latere acuta, altera obtusa, tenuiter venasa^ glabra, supra yiigricantla^

siibtus purpurascenti-glauca^ c. 8 cm longa,3cm. lata ; petiolus 0.3 —0.4 cm.

longus. Pedicellus (5' gracilis, calycem bis vel ter aeguans. Caliyx 0.2 cm.

longus, glaber, laciniis ellipticis. Stamina 3. Flores ^ brevissime pedicellati,

glabri. Calyx OS cm. longus^ laciniis ovatis, darso carin itis. Ovarium

glabrum, 6-loculare; columna stylaris conica, ovarium aeguans eoque

angustior., truncata. Pedicellus fructifer capsulam haud aequans. Fructus

(nondum maturus) parvus^ nonnihil depresso-glohosus^ rufescens, 0.5 cm

diam.

31. Gfloeliidion sericeuiii Hook. f. Fl. Br. Ind. v, 326. —
Glochidionopsis sericea Bl. Bijdr. 588; Miq. PI. Ind. Bat. 1,2,375;

Baill. Euph. t. XXVII, f. 16, 17. — Phyllanthus sericeus Muell. Arg.

in Flora xxiii (1865), 390; in DC. Prodr. xv, 2,314. — Diasperus

sericeus O. K. Rev. gen. pl. ii, 601.

Twijgen heen en weer gebogen, viltig zachtharig. Bladeren aan

de twijgen afwisselend, kort gestoeld, scheef eivormig langwerpig,

naar den top versmald of wat toegespitst, stomp, met scheeven,

stompen voet, graafrandig, aanvankelijk kort zijdeachtig behaard, later

boven zeer kort behaard, onder eenigszins zijdeachtig viltig, aan

weerszijden van de onder uitspringende middelnerf met c. 7— 8 schuin

uitstaaude, gebogen, binnen den rand anastonioseerende, onder uit-

springende, door tamelijk horizontale, onder wat uitspringende dwars-
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aderen verbonden zijnerven, c. 9— 10 cm. lang, 3 cm. breed; steel

kort bebaard, c. 0.3 cm. lang. Steunbladeren eivormig driehoekig,

kort behaard, c. 0.1 cm lang. Bloei wijzen okselstandig, zittend,

meerbloemig. Steeltje der (ƒ bloemen dun, zeer kort behaard, c. 0.3

cm. lang. Kelk diep 6-deelig, c. 0.35 — 0.4 cm. in doorsnee; buitenste

slippen uitgespreid, ovaal of wat elliptisch, stomp, convex, binnen

gekield (opgeweekt), buiten zeer kort behaard, c. 0.2 —0.24 cm. lang,

ü.13—0.14 cm. breed; binnenste slippen ongeveer als de buitenste,

wat kleiner, met ingebogen randen, c. 0.16 cm. lang. Meeldraden 3,

tot een kort gesteeld, ovaal, stomp, c. 0.075 cm. lang zuiltje vereenigd;

aanhangsels kort kegelvormig. J bloemen zeer kort gesteeld. Kelk

ongelijk diep 3*deelig; slippen opstaand, elkaar omvattend, het

vruchtbeginsel insluitend, ongelijk, meer of minder eivormig of

ovaal, stomp, concaaf, achter zeer kort behaard, wat vleezig, c.

0.175—0.26 cm. lang, 0.1 — 0.175 cm. breed. Vruchtbeginsel neer-

gedrukt bolvorraig, 3-lobbig, aanliggend behaard, c. 0.1 cm. in

doorsnee, 3-hokkig; stijlen 3, vrij, ópstaand, de uitstekende toppen

uitgebogen, draadvormig, vrij lang, aanliggend kort eenigszins zijde-

achtig behaard, c. 0.25 cm. lang. Yruchtsteeltje c. 0.6—0.65 cm.

lang. Yruchtsteeltje c. 0.6—0.65 cm. lang, Yrucht door de stijlen

gekroond, door den kelk gesteund, neergedrukt, 3-lobbig, aan den

top ingedeukt, kort wat wollig behaard, c. 0.35 cm. hoog, 0.67 cm.

in doorsnee, hokverJeelend in 3 kleppen openspringend
;
wand dun,

de binnenwand niet van den buitenwand loslatend (geheel rijp ?).

Zaden lang aan het middelzuiltje hangen blijvend, met convexen rug,

binnen scherphoekig, c. 0.24—0.27 cm. lang; zaadhuid met vleezige

buitenlaag en harde binnenlaag.

Kleine boom; kruinhoogte tot oogeveer 15 m. bij een stamdoorsnee

van 20 cm.

Aanm. Beschrijving naar enkele exemplaren in Herb. Kds. en vergeleken
met een waarschijnlijk authentiek specimen in Herb. Bog.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Malaka, Perak, Singapore,

Borneo, Madoera. Op Java: Yerzameld in de res. Banten, afd. Tjaringin

bij Tjemara op 10— 200 m. zeehoogte
;

in de res. Batavia, afd. Buitenzorg

op den Salak; in de res. Preanger, afd. Tjiandjoer bij Takoka op 900—
1100 m. — Yoorko m e n en standplaats: In heterogeen oerwoud
op soms vrij steenachtigen leemgrond. — Blad af val: Altijd groen. —
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Bloei- en vruchttijd; Bloemen verzameld in Maart bij Takoka, in

Juli bij Tjemara en Takoka; vruchten in Maart en Juli bij Takoka. —
Gebruik: Onbekend. — I n 1 a n d s c h e namen: Ki-pare, s. op den
Salak en bij Takoka; Mareme, s. bij Tjemara (evenals andere soorten

van het geslacht).

Glochidion sericeum Hook. f. Arhor parva. RamuU fiexuosi, tomentoso-

puhescentes. Folia in ramulis aUernaiim hifaria, breviter petiolata, oblique

ovato- oblong apicem versus angustata vel leviter acwninata^ obtusa,

basi oblique obtusa, integerrima
^

novella breviter sericea^ adulta supra

puberula, subtus subse?’iceo-tomtntosa, in utraque parte costae mediae subtus

prominentis nervis lateralibus c. 7 — 8 patentibiis, ciirvads, intra marginern

anastotnosaniibus, subfus promimntibus^ venis transversis subliorizonialibus

subtus leviter p^'ominentihus conjunctis^ c. 9—10 cm. longa^ 3 cm. lata;

2')etiolus qmbesce^is^ c. 0.3 cm. longiis. Stipulae ovato-triangulae^pubescentesi

c. 0 1 cm longae. Inflorescentiae fasciculareSy axillares^ sessiles, pluriflorae.

Fedicellus florum tenuls, puberulus, c. 0.3 cm. longus. Calyx profunde

0 partitus, c. 0.35—0.4 cm. diam., laciniis exterioribus patentissimis, ova-

pbus vel subellipticis, obtiisisj convexis, intus carinatis (maceratis)., extiis

puberulis^ c. 0.2—0.94 cm. longis, 0.13—0.14 on. lotis, laciniis interioribus

exterioribus similibus, paulo minoidbus, margmibus incurvis, c. 0.16 cm.

longis. Stamina 5, in columnam breviter stipitatam, ovalem., obtusam,

c. 0.075 cm. longam connata, appendicibus hrevibus conicis. Flores J
brevissime pedicellati. Cahjx inaequaliter profunde 3-partitiis^ laciniis

erectis, marginibus se tegentibus, ovarium includentibus, inaequalibus,

subovatis ovalibusve, obtusis, concavis, dorso puberulis, carnosulis, c. 0.175—
0.96 cm. longis^ 0.1—0.175 cm. laiis. Ovarium deqjresso-globosum,

3-lobum, adpresse pubescens, c. 0.1 cm. diam.., 3-loculare2 stgli 3,

liberi, erecti., apice exserti et recurvi, filiformeSj subsericeO'puberuli, c.

0 25 cm. longi. Fedicellus fructifer c. 0.6 — 0.65 cm.longus. Fructus stylis

coronatus, calyce su/fultus, depressus^ 3-lobus, apice itnpressus, breviter

sublanatO'pubescens.^ c. 0.35 cm. altus, 0.67 on. diam., loculicide trivalvato-

debiscensj pariete tenui, endocarpio a pericarpio hand solubili (maturus?).

Semina in columella tarde persistentia, dorso convexa, intus acutangula,

c. 0.24—0.27 cm. longa, tesfae strato exteriof-e carnoso, strato interiore

duro.

6. BREYNIA Forst.

Bloemen éénhuizig, zonder bloembladeren en schijf. 3 bloemen

met tolvormigen of halfbolvormigen, aan den top afgeknotten, aan
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den rand soms gelobden, aan de vernauwde monding met 0 kleine,

in 2 rijen geplaatste lobjes voorzienen, vleezigen kelk. Meeldraden 3,

tot een in den kelk ingesloten, aan den top gewoonlijk met een knopje

voorziene zuil vergroeid
;
helmknoppen over de geheele lengte vast-

gehecht, met evenwijdige, lijnvormige, overlangs openspringende hokjes.

$ bloemen met tolvormigen, klokvormigen of meer of minder vlakken,

6-lobbigen, 6 tandigen of 6-spletigen, blijvenden en onder de vrucht

soms meer of minder vergrooten kelk. Vruchtbeginsel tolvormig of

meer of minder bolvormig, met vleezigen top, aan den voet driehokkig,

met 2 zaadknoppen in elk hokje; stempels 3, zittend, klein, enkelvoudig,

tandvormig, of aan den voet tot een korten stijl vereenigd, soms

2 lobbig of 2-spletig. Vrucht bolvormig of neergedrukt bolvormig,

weinig vleezig, meest in 3 tweekleppige kluisjes uiteenvallend, 6-zadig.

Zaden driekantig, met convexen rug; zaadhuid met sappige buiten- en

harde, aan de buikzijde dubbele binnenlaag; kiem wit vleezig; zaad-

lobben breed; worteltje lang.

Heesters of kleine boomen met aan de takken verspreide, rudimen-

taire, aan de twijgen afwisselende, gesteelde, gaafrandige bladeren;

steunbladeren blijvend. Bloemen klein, in de oksels alleenstaand of

in bundel- of trosvormige monochasiën.

Ongeveer 12 soorten in tropisch Azië, Afrika en de Zuidzee-eilanden.

Hoerlaoe vermeldt voor Java de volgende soorten

:

B. ruhra Muell. Arg.

B. recUnata Hook. f.

B, virgata Muell. Arg.
B. racemosa Muell. Arg. en

B. microphglla Muell. Arg.
Van deze soorten moet B. recUnata Hook. f. voor Java vervallen

(zie aanteekening onder B. microphylla Muell. Arg.), terwijl naar het mij

voorkomt B. ruhra Muell. Arg. niet van B. cernua Muell. Arg. te

scheiden is.

Het onderste gedeelte van het hierboven bij de 5 bloem als kelk

beschreven deel zou misschien als bloembodem beschouwd kunnen
worden.

Sleutel der Javaansche soorten.

1. Bladeren klein, ovaal of langwerpig.

Steunbladeren klein (minder dan 0.2 cm.

lang). Vruchtkelk klein . . . . B. microphylla

Muell. Arg.
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Bladeren eivormig of ruit-eivormig 2.

2. Vruchtkelk klein. Steunbladeren klein

(hoogstens 0.2 cm.) 2. B. racemosa Muell.
Arg.

Vruchtkelk meer of minder vergroot 3.

3. Vruchtkelk meer of minder napvormig.
Vruchtsteeltje kort (minder dan 0.5 cm.).

Steunbladeren klein (minder dan 0.2

cm.) B. cernua Muell. Arg.
Vruchtkelk in sicco meer of minder

teruggebogen, convex. Vruchtsteeltje

verlengd, 1 cm. of meer lang. Steun-
bladeren betrekkelijk lang en fijn

(minstens 0.25 cm.) 4. Muell. Arg.

Breynia Forst. Flores monoici^ apetali. Calyx forum carnoms^

turhinatus vel semiglohosus^ apice truncatus^ margine interdum lobatus^ ore

contractus^ segmentis 6 parvis hiseriallbus. Starnina 5, in columnam

centralem plerumque capitellatam inclusam connata; antherae adnatae, thecis

parallelis linearibus longitudinaliter dekiscentibiis. Discus 0. Calyx forum

J turbinatus^ campanulatus vel subplanus^ 6-lobus, 6-dentatus vel 6-fduSy

persistens^ sub fructu interdum p>lus minusve auctus. Ovarium turbinatum

vel subglobosum, apice carnoso-inci'assatum^ basi triloculare, oviilis in loculis

2 collateralibus; stigmata 5, parva^ sessilia, simplicia^ dentiformia, vel basi

in stylum brevem connata, interdum biloba vel bifda. Discus 0. Fructus

globosus vel depresso-globosus, subcarnosus, plerumque in cocca 3 bivalvia

dehiscens, 6-spermus. Semina trigoym, dorso convexa, teslae strato exteriore

succoso, strato interiore duro, ventre duplicato; albumen carnosum; cotyle-

dones latae • radicula longa.

Frutices vel arbusculae. Folia in ramis alterna, rudimentaria, in ramulis

alternatim bifaria, qjetiolata, integerrima ; stipulae persistentes. Flores parvi,

axillares, solitarii vel in monocliasia fascicularia vel racemosa dispositi.

1. Breynia microphylla Muell. Arg. in DG. Prodr. xv, 2,

442. — B. rhamnoides Muell. Arg. (p.p.) l.c. 440. — Melanthesa

microphylla Kurz ex Teysm. et Binnend. in Nat. Tijdschr. Ned. Ind.

XXVII (1864), 49. — M. rhamyioides Bl. (non alior.) Bijdr. 591.

—

M. rhamnoides Muell. Arg. (p.p.) in Linnaea xxxii (1863), 73.

Twijgen dun, kaal. Bladeren aan de twijgen afwisselend, klein,

kort gesteeld, langwerpig of langwerpig ovaal, soms langwerpig
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lancetvonnig, niet zelden wat scheef, met afgeronden of stompen, met

een nerfpuntje voorzinnen top en stompen of spitsen of kort toege-

spitsten voet, gaafrandig, kaal, aan weerszijden van de middelnerf met

c. 5— 7 schuin uitstaande, opstijgende, binnen den rand anastomo-

seerende, dunne zijnerven, met wijd of dikwijls onduidelijk adernet,

dun, boven donker blauwachtig groen, in sicco zwartachtig, onder

dof, licht blauwachtig groen, c. 1—3 cm. lang, 0.5— 1.6 cm. breed;

steel nagenoeg rolrond, niet gegroefd, c. 0.2— 0.3 cm. lang. Steun-

bladeren klein, blijvend, driehoekig, toegespitst, c. 0.075—0.17 cm.

lang. monochasiën in de lagere bladoksels, zeer kort, éénzijdig,

meerbloemig. Schutbladeren zeer klein, driehoekig, toegespitst, cf

bloemen klein, gesteeld
;

steeltje dun, kaal, c. 0.37 cm. lang. Kelk

tohormig, aan den vernauwden mond kort 6-lobbig, vleezig, kaal,

rood, c. 0.25 cm. lang en breed
;

lobjes breed, stomp, met een

puntje. Meeldradenzuil ingesloten, aan den top met een knopje, c.

0.16 cm. lang; helmknoppen over de geheele lengte vastgehecht,

met lijnvormige hokjes. J bloemen alleenstaand in de hoogere oksels,

gesteeld; steeltje dun, ongeveer even lang als de bladsteel. Kelk

vrij vlak, 6-spletig, lichtgroen, c. 0.175— 0.2 cm. in doorsnee, blijvend,

niet vergroot; lobben kort halfrond eivormig, zeer kort toegespitst.

Vruchtbeginsel omgekeerd ei-tol vormig
;

stempels 3, kort priem-

tandvormig, ingebogen. Vrucht klein, nagenoeg bolvormig, met dikken,

afgeknotten, klein gelobden top, door de stempels gekroond, aan den

voet dikwijls meer of minder steelvormig samengetrokken, groen, c.

0.4— 0.45 cm. hoog en in doorsnee, schotverbrekend in 6 kleppen

uiteenvallend, met vliezige tusschenschotten. Zaden 2 in elk hokje,

driekantig, met convexen rug, c. 0.3 cm. lang; buitenste zaadhuid

met vleezig sappige, lichtoranje, zaadrokachtige buitenlaag en harde

binnenlaag; zaadlobben ovaal, c. 0.075 cm. lang; worteltje rolrond,

c. 0.075 cm. lang.

Heester of boomheester; hoogte c. 3—8 m., bij een stamdoorsnee

van 6— 16 cm.

Aanm. Beschrijving naar talrijke exemplaren in Herb. Kds. en levende, van
Tjibodas afkomstige takken

;
vergeleken met een waarschijnlijk authentiek

exemplaar in Herb. Bog.
Deze plant is zeker Melanthesa rhamnoides Bl., welke soort echter niet dezelfde

is als Phyllanthus rhamnoides Retz., zoodat Blume’s naam niet gehandhaafd
kan blijven. Muell. Arg. noemde Blume’s plant J?. var.
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IIooKER f. voegde in F'1. Br. Ind. dezen laatsten naam als synoniem aan B.
reclinata IIook. f. toe.

;
zoowel de beschrijving als het feit, dat B. reclinata ook

voor Singapore vermeld wordt en daar aan de kust moet groeien, maken het
echter, naar het mij voorkomt, zeer twijfelachtig, of IIook er’s opvatting juist

is. Voor de Javaansche plant dient dus voorloopig den naam Breynia microphylla
Muell. Arg., die volgens de beschrijving en exemplaren in Herb. Bog. geheel
met Melanthesa rhamnoides Bl. overeenkomt, gebruikt te worden.

Geogr. verspreiding: Buiten Java: Zuid-Celebes. Op Java: Ver-
zameld in de res. Banten, afd. Pandeglacg, op den Poelasari op
1050 m. zeehoogte; in de res. Batavia, afd. Buitenzorg op den Salak,

op Pasir tengah; in de les. Preanger, afd. Tjiandjoer bij Tjibodas

op 1400 m., op den Gegerbintang (Burck), bij Takoka op 1000 —
1100 m., afd. Limbangan bij Telaga bodas (Burck), Kawah baroe

(Scheffer)
;

in de res. Banjoemas, afd. Bandjarnegara bij Pringombo
op 700— 1000 m

;
in de res. Pekalongan, op den Slamat op 1200 m.; in

de res. Semarang, afd. Salatiga op G. Telomojo op 1300—1500 m.,

op G. Moeria (Teysm.); in de res Kedoe, afd. Magelang op G.

Andong op 1000 m., afd. Temanggoeng op den Sindoro; in de res.

Madioen, afd. Ponorogo bij Ngebel op 700—900 m.; in de res. Pasoeroean,

op den Ardjoeno op 1500—2400 m.; in de res. Besoeki, afd. Panaroekan
bij Pantjoer-Idjen, afd. Banjoewangi op het Idjen-plateau op 1150 m.

—

Voorkomen en standplaats: Meestal op tamelijk open plaatsen,

vooral in jong bosch, zeldzamer in hoogstammig, heterogeen, altijd groen

oerwoud
;

zoowel op vruchtbaren leemgrond als op zand en op dorre

rotsen (Idjen-plateau), soms in periodiek nogal droge streken. Niet beneden
700 m. aan getroffen

;
in de bergstreken algemeen. — Bladafval: Altijd

groen. — Bloei- en vruchttijd: Het geheele jaar. — Inlandsche
namen: In de Preanger evenals verwante soorten Tjetjerenean^ s.; Ki-
tveloehj s. bij Tjibodas; in Midden- en Oost-Java algemeen Imer^ j. of

Hinier, j.; op het Idjen-plateau ook Memer of Mer, md.

Breynia microphylla Muell. Arg. Frutex vel arbuscula. Eamuli

tereteSy glahri. Folia in ramulis aUernatimhifaria^parva^hreviter petiolata,

ohlonga vel oblongo- ovalia^ interdum oblongo dayiceolata hand raro paulo

obliqua^ apice rotundata vel obtusa vel breviter acuminata, integerrima^

glabra, in utraque parte costae mediae nervis lateralibus c. 5—

7

patentibus,

adscendentibus^ intra marginem anastomosantibus^ tenuibus^ laxe vel saepe

obsolete reticulato-venosa^ membranacea^ supra obscure glauco-viridia^ in

sicco nigrescentiaj subtus opaca dilute glauco-viridia^ c. 1—3 cm. longa,

0.5—1.6 cm. lata; petiolus subteres, esulcatus^ c. 0.2— 0.3 cm. longus.

Stipulae persistentes., parvae, triangulae^ acuminatae^ c. 0.075—0.17 cm

longae. Monochasia in axillis inferioribus^brevissima^ secunda^ plurifiora.

Bracteae minutissimae, triangulae, acuminatae. Flores parvi, pedi-

cellatij pedicello tenui^ glabro^ c. 0.37 cm. longo. Calyx turbinatus, ore

coyitracto breviter 6-lobatus^ lobis obtusis apiculatis^ carnosuSj glaber^ coral-

linus, c. 0.25 cm. longus et diam. Columna staminalis inclusuy apice

capitellata, c. 0.16 cm. longa; antherae tota longitudine adnatae^ thecis
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linearibus. Flores J axill's superioribuSy solitarii, pedicellati^ pedicello

temiij petiolo fere aequiloupo. Cnlijx planiusculus, G-fidiis, dilute viridis,

c. 0.175— 0.2 cm. diam., persistens, inaiictus^ lobis brevibus semiovato-

rotiindis, brevissime acuminatis. Ovarium ohovoideo-turbinatum stigmata 3^

brevia, subulato-dentiformia, incurva. Fructus parvus, subglobosus, apice

crassus truncatiis minute lobulatus^ stigmatis coronatus^ basi saepe plus mi-

nusve contractus, virldis^ c. 0.4 ~ 0.45 cm. altus et diam., in valvas 6 sepiifrago-

discedens^ septis membranaceis. Semina in loculis 2y triquetra, dorso convexa,

c. 0.3 cm. longa, testae strato exterlore carnoso-succoso, dilute aurantiaeo.,

arilliformi^ strato interiore duro; cotyledones ovales^ c. 0.075 cm. longue;

radicula ieres., c. 0.075 cm. longa.

2. Breynia racemosa Muell. Arg. in DC. Prodr. xv, 2, 441. —
? B. rhamnoides Muell. Arg. p.p l.c. 440 — Melanthesa racemosa Bl.

Bijdr. 592; Miq. F1. Ind. Bat. i, 2, 371; Kurz ex T. et B. in

Nat. Tijdschr. Ned. Ind. xxvii (1864), 49. — ? M. rhamnoides Muell.

Arg. in Linnaea xxxii, 73. — Phyllanthiis racemifer Steud. Nonaencl.

ed. sec. (1841), 327.

Twijgen dun, heen en weer gebogen, de jongste op de doorsnee

elliptisch, met 2 uitspringende lijnen, kaal, groen. Bladeren aan de

hoofdtakken verspreid, aan de twijgen afwisselend, klein, kort gestoeld,

eivormig of langwerpig eivormig, naar den top versmald, stomp of

soms spits, dikwijls met een nerfpuntje, met atgeronden, stompen,

soms kort samengetrokken voet, gaafrandig, met vooral aan den voet

teruggebogen rand, kaal, aan weerszijden van de onder uitspringende

middelnerf met c. 5—6 schuin uitslaande, gebogen, binnen den

rand anastomoseerende, dunne, soms wat uitspringende zjj nerven,

het adernet niet zichtbaar, boven meer of minder glimmend groen,

onder dof blauwachtig, c. 1.5—6 cm. lang, 1— 3.2 cm. breed; steel

dun, bleek groen, c. 0.2— 0.35 cm. lang. Steunbladeren blij vend, klein,

driehoekig, priemvormig toegespitst, c 0.07 —0.2 cm. lang. 5 mono-

chasiën in de lagere bladoksels, kort, gedrongen, éénzijdig lang door-

bloeiend, veelbloemig, dun met zeer kortledige, kale spil, tot c. 0.6 cm.

lang. Schutbladeren klein, dr iehoekig, toegespitst, kaal, c. 0.06 cm. lang.

5 bloemen klein, gesteeld; steeltje dun, kaal, dicht boven den voet

geleed, c. 0.3— 0.6 cm. lang. Kelk omgekeerd ei-tolvormig, vleezig,

aan den vernauwden mond met 6 zeer korte, breede, stompe, in 2
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rijen geplaatste lobjes, waarvan de buitenste kort eivormig driehoekig

en met een klein puntje voorzien, de binnenste stomper zijn, kaal, eerst

blcL'k geelgroen, later lichtgeel, c. 0.225—0.275 cm. lang, 0.2—0.275

cm. diam. Meeldraden 3, geheel tot een ingesleten, c. 0. 14—0.175 cm.

lang, aan den top meteen klein, driekantig, groen knopje voorzien zuiltje

vergroeid; helmdraden zeer kort; helmknoppen over de geheele lengte

vastgehecht, langwerpig, c. 0.1—0.15 cm. lang, met lijnvormige hokjes.

$ bloeiwijzen in de hoogere bladoksels, éénbloemig. Schutbladeren

driehoekig, toegespitst, c. 0.06 cm. lang. $ bloemen klein, gesteeld

;

steeltje s:ewooulijk korter dan de bladsteel, kaal, c. 0.07— 0.17 cm.

lang. Kelk tol klokvormig, met meer of minder driehoekige, kort

toegespitste, opstaande tanden, kaal, bleek groenachtig, c. 0.15 cm.

breed, 0.125 cm. hoog, blijvend, onder de vrucht niet vergroot.

Vruchtbeginsel omgekeerd ei-tolvormig, tamelijk afgeknot, aan den

top dikwandig, beneden 3-hokkig, met 2 zaadknoppen in elk hokje,

groen; stempels 3, zeer kort, priem-tandvormig, ongedeeld, ingebogen,

groen. Vrucht neergedrukt bolvormig, axn den top met een indeuking,

waarin de stempels zitten, rood, c. 0.6 —0.75 cm. in doorsnee, c 0.55 —

0.6 cm. hoog, later van den voet af in 6 kleppen openspringend, met

dunnen buiten- en perkamentachtigen, niet loslatenden, doorschijnen den

binnenwand, 3-hokkig, met vliezige tusschenschotten en gewoonlijk 2

zaden in elk hokje. Zaden met het zuiltje aan het vruchtsteeltje zitten

blijvend, driekant, met convexen rug, c. 0.35 cm. lang; buitenste

zaadhuid met vleezige, lichtoranje buitenlaag en dunne, harde, donker

grauwbruine binnenlaag; zaadlobben ovaal, concaat, wit.

Sterk vertakte, soms half klimmende heester; hoogte c. 10—16

m. (Koorders) bij een stamdoorsnee van 3— 5 cm.

Aanm. Beschrijving hoofdzakelijk naar bij Buitenzorg in het wild groeiende
en in den botanisehen tuin gekweekte planten, verder naar talrijke exemplaren
in Herb. Kds. en Herb, Bog. Vergeleken met een denkelijk authentiek specimen
in Herb. Bog.
Door Hooker f. wordt (Fl. Br. Ind. v, 331) B. racemosa Muell. Arg. (p.p.)

als identisch beschouwd met Pkyllanthus reclinatus Roxb. van Sumatra. Indien
dit juist is, dan is B. reclinata Hook. f. de naam, dien deze plant moet dragen.
Volgens Roxburgh zijn echter de tanden van den ^ kelk afgerond, terwijl zij

bij de Javaansche exemplaren toegespitst zijn. Sumatraansche specimina heb
ik niet gezien.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Bangka, Borneo. Op Java:
In de res. Batavia bjj de hoofdstad (Edeling, Scheffer, Vorderman,
Backer), afd. Buitenzorg bij Depok (Burck en De Monciiy, Koorders), bij
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Buitenzorg (Hallier), bij Korripan (Scheffer); in de res Preani;er, afd.

Soekaboerai bij Palaboeanratoe
;

in de re^ Banjoemas, afd. Tjilatjap op

Noesa Kambangan ;
in de res Cheribon

;
in de res. Pekalongan, afd.

Batang by Soerdjo op 800 m zeehuogte, bij Soebah; in de res.

Semarang, afd. Semarang bij Kedoengdjati, afd. Salatiga bij Ponorogo

op 1400 m , afd. Pati bij Ngarengan op 50 m.
;
in de res Pasoeroean,

afd. Loemadjang op G Sawoer- Waderan op 800 m. — Voorkomen
en standplaats: Op open plaatsen, tusschen struikgewas en

in djati^osschen algemeen. — Bladafval: .\ltijd groen — Bloei-
en vruchttijd: Het geheele jaar. — Gebriii k : Geen. — T n 1 an d-

sche namen: Tjetjeremean, s. bij Buitenzorg; Katoek alas, j. op Noesa
Kambangan

;
verder in Midden- en Oost-Java evenals andere soorten

Imer, j. ;
bij Soebah Gimei\ j. ;

bij Kedoengdjati Imer l'eho^ j ;
bij Nga-

rengan ook Imer hahang^ j.

Breynia racemosa Muell. Arg. Fruiex valde ramosiis^ interdum

suhscandens. naniuV tmues^ fIexuosi\ novelli sectione ellipiici Vineis 2

2)romineniihns^ glahri^ vlrides. Folia in ramis i^rimariis alterna^ in ramulis

aUernatim bifaria, parva^ hreviter petiolata, ovaia vel ohlongo-ovaia, apicem

versus angustata^ ohtiisa vel inferdwn aciita, saepe miicronata, hasi rotundata

vel ohtusa interdum hreviter contracta^ inUgerrima, margine praesertim ad

hasin recurva^ glahra^ in utraque parte costae mediae siibtus prominentis

nervis lateralibus c. 5—6 pate?itlbus, incurvis, intra marginem anastomosan-

tibuSj tenuibus^ interdum leviter qjf’omineniibus, reticulo venarum obsoleto,

supra plus minusve nitide viridia, subtus opace glaucescentia, c. i.5—6 cm.

longa, 1—3.2 cm lata; petiolus tennis^ pallide vh'idis^ c. 0.2—0.35 cm.

longus. Stipulae persistentes, parvae, triangulae, subulato-acuminatae^

c. 0.07—0.2 cm. longue. Monochasia (j* In folionim inferiorum axilla,

breviUj condetisataj secunda^ diu forentia.i muUiflora, tenuia, rachide valdê

brernnodij glabra, ad c. 0.6 cm. longa. Bracteae minutae. triangulae,

acuminatae^ glabrae, c.0.06 cm. longue. Flores parvi, pedicellati, pedicello

tenuij glahro, supra basin articiilatOjC.0.3— 0.6cm.longo. Cahjx obovoideo-

turbinafus, carnostis^ ore contracto 6-hhatus., lobis erectis., biserialibus,

brevissimis, latis, obfusis, ex/eriorihus hreviter ovato-triangulis apiculatis,

interioribus obtusioribus, glaber., initio pallide fnvovlrescens., deinde dilute

flavus, c, 0.225—0.275 cm. longus., c. 0.2—0.275 cm. diam. Columna

staminum inclusa, c. 0. tl— 0.175 cm. longa, apice supra aniheras bulla

parva iriangula instructa, (ilamenfis brevissimis ;
antherae tota longitudine

adnatae, ohlorajae, c. O.l—O.lö <m. longue, tliecis linearibus. Inflorescentiae

^ in axillis superioribus, uniflorae. Bracteae triangulae, acuminatae, c. 0.06

cm. longue. Flores parvi, pedicellati, pedicello petiolo vulgo breviore,glahro,

c. 0.07—0.17 cm. longo. Calyx turbinato-campaniilatus, dmtibus 6

minusve triangulis hreviter acuminatls erectis, glaber, virescens,



Eupiiorbiaceae. 180 — Breynia.

c. 0.15 cm. diam.j 0,125 cm. altus, suh fnictu non aiictus.

Ovarium obovoideo-turhinatum, suhtruncatuin^ viride, apice pachyderme.^

inferne triloculare^ loculis hiovuJatis; stvjmata 5, brevissima^ subulato-

dentiformia, mtegra^ incurva, viridia. Fructus depres^e globosus, stigmatis

in excavaiionem apicalem munersis, ruber, c. 0.6- 0.75 cm. diam., 0.55—

0.6 cm. alius, postea a basi in valvos 6 septifrago-discedens^

tenni, endocarpio pergaynaceo hand solubili semipelliicido., triloculare, septis

metnbrayiaceis, loculis plerumque dispennis. Semina cum columella diuper’

sisieyitia, triquetra, dorso convexa, c. 0.35 cm. longa^ testae strato exteriore

carnoso dilute aurantiaco, strato interiore tenui, duro, atrofusco; cotylodones

ovales, concavae, albae.

8. Breynia ceriiua Muell. Arg. in DC. Prodr xv, 2, 439;

Bth. in Fl. Austr, vi, 113; Robixsox in Phil. Journ. sc. C. Bot.

lY (1909), 105. — B. riibra Muell. Arg. l.c. 438. — Melanthesa

cernua Decne. in Nouv. Ann. Mus. iii, 483; Herb. Tim. 155; Miq.

Fl. Ind. Bat. i, 2, 370; Muell. Arg. in Linnaea xxxii (I S63), 74.

—

M. ruhra BI. Bijdr. 591; Miq. l.c. 371. — Phyllanthus cernuusVom.

Encycl. y, 298. — Ph. reticulatus Merr. (non Poir.) in For. Bur.

Buil. I (1903), 29. - Ph, Blumei Steud. Xomencl. cd. sec. 326.

Twijgen dun, rolrond, heen en weer gebogen, kaal, groen of rood

getint, glimmend, de oudere bruin, met overlangscbe barstjes.

Bladeren aan de twijgen afwisselend, kort gestoeld, ruit-eivormig of

eivormig, dikwijls meer ot minder scheef, naar den top versmald,

met smal stompen of vrij spitsen, soms stompen of afgeronden, met

een nerfpuntje voorzinnen top en dikwijls w’igvormigen, spitsen of

stompen, soms afgeronden voet, gaafrandig, kaal, aan weerszijden

van de middelnerf met c. 4— 7 schuin uitstaande, gebogen, binnen

den rand anastomoseerende, dunne, onder wat uitspringende zijnerven,

vrij onduidelijk wijd netaderig, dun, boven dof groen, onder dof

blauwachtig, c. 1.5 — 5.7 cm. lang, 0.9— 3 cm. breed; steel bijna

rolrond, boven iets gegroefd, c. 0.15—0.35 cm. lang. Steunbladeren

blijvend, klein, driehoekig, toegespitst, c. 0.07—0.175 cm. lang.

cf monochasiën in de lagere bladokscls, eenigen tijd doorbloeiend,

éénzijdig, zeer kort, 3— 8-bloemig. Schutbladeren zeer klein, driehoekig.

(ƒ bloemen klein, gesteeld; steeltje dun, kaal, dikwijls rood getint,

c. 0.4— 0 6 cm. lang. Kelk tolvormig, afgeknot, aan den vernauwden
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mond met 6 in 2 rijen geplaatste, zeer korte, driehoekige, stompe

lobjes, vleezig, kaal, zeer bleek groengeelachtig, dikwijls rood getint,

c. 0.2 cm. lang en breed. Meeldradenzail c. 0.14 cm. lang, meteen

plat, driehoekig, boven de meeldraden uitstekend knopje; helm-

knoppen c. 0.1 cm. lang. $ bloemen alleenstaand in de hoogere

oksels, gesteeld; steeltje kantig, meer of minder rood getint,

c. 0.1— 0.2 cm. lang. Kelk spits tolvormig, kantig, 6-lobbig of

nagenoeg G-spletig, met uitgespreide, ongeveer halfrond eivormige,

kort toegespitste, duidelijk generfde (in sicco) lobben, bleekgroen,

meestal meer of minder rood getint, c. 0.3 cm. lang en in door-

snee, later vergroot, de vrucht meer of minder nauw napvormig

omgevend, met zeer korte lobben, c. 0.5— 0.6 cm. in doorsnee, 0.3 —
0.35 cm. hoog, soms minder vergroot. Vruchtbeginsel omgekeerd

eivormig, afgeknot, met zeer dik vleezit;en top, lichtgroen, het onderste

deel 3-hokkig, met 2 zaadknoppen in elk hokje; stempels 3, klein,

stomp tandvormig, ingebogen. Vruchtsteeltje vrij dun, c. 0.35—^0.45

cm. lang. Vrucht betrekkelijk klein, ongeveer bolvormig of meer of

minder eivormig of ovaal, zwak 6-kantig, in sicco met 3 overlangsche

groeven, aan den top ingedeukt en meer of minder duidelijk kort

6*ribbig, door de in de holte ingezonken stempels gekroond, kaal,

glimmend, rood, bij rijpheid zwart (?), c. 0.6 cm. lang, 0.47 cm. dik,

niet openspringend; buitenwand aan den top dik vleezig
;
binnenwand

dun perkamentachtig, half doorschijnend, glimmend
;
tusschenschotten

vliezig. Zaden 3-kantig, met convexen rug; zaad huid tot ongeveer

halverwege met dun vleezige, witachtige, zaadrokachtige buitenste

laag; zaadlobben omgekeerd eivormig, wit, c. 0.17 cm. lang; worteltje

rolrond, wit, c. 0.1 cm. lang.

Heester; hoogte c. 3— 5 m. bij een stamdoorsnee van 6— 11 cm.

Aanm. Beschrijving hoofdzakelijk naar bij Buitenzorg in het wild groeiende
exemplaren, verder naar verscheiden exemplaren in Herb, Kds. en Herb Bog,
Het is mij niet mogelijk geweest verschillen te vinden tusschen B. ruhra Muell.

Arg. en B. cernua Muell. Arg., waarvan de eerste tot nog toe geacht werd op
Java, de tweede in het oostelijke deel van den archipel thuis te behooren.
Aanvankelijk meende ik de Javaansche exemplaren als een f. yavamca gescheiden
te kunnen houden, doch na onderzoek van materiaal van verschillende vind-
plaatsen is me ook dat niet gelukt.
De zaden schijnen zeer dikwijls door insectenlarven aangetast te worden

;
aan

de bij Buitenzorg voor de beschrijving verzamelde takken was nauwelijks een
gaaf zaad te vinden.
Een exemplaar van Pangentjongan (n. 26596 (3) onderscheidt zich door den zeer

grooten, de vrucht grootendeels insluitenden, in sicco c. 0 .6—0.7 cm. breeden,
0 .4—0.45 cm. hoogen kelk; het vruchtsteeltje is hier 0 . 5—0.75 cm. lang. Dergelijke
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vormen schijnen vooral in de Molukken en N.-Guinea gevonden te worden,
terwijl in den ointrek van Buitenzorg en Batavia vooral kleinbladerige en
kleinvruchtige exemplaren voorkomen. Eenige malen werden ook specimina
met betrekkelijk zeer kleinen kelk gevonden (o.a. bij Buitenzorg). Zij schijnen
meer of minder een tusschenvorm tusschen B. ceryma Muell. Arg. en B. racemosa
Muell. Arg. te vormen.

Oeogr. verspreiding. Buiten Java: Karimon-djawa-eilanden,
Sumatra ?, Celebes, Ternate, Ambon, Timer, N.-Guinea, Australië, Phillip-

pijnen. ü'p Java: Verzameld in de res. Banten, afd. Tjaringin bij Tjemara-
Oedjong op 10—200 m. zeehoogte; in de res. Batavia bij Bidara Tjina

(Edeltng), bij Mr. Cornelis (Backer), afd. Buitenzorg (o.a. Hallier); in

de res. Preanger, afd. Soekaboemi bij Palaboeanratoe, afd. Limbangan bij

Gaioet op den Goentoer (Burck, Kerkhoven); in de res. Banjoemas, afd.

Tjilatjap op Noesa Kambangan; in de res. Pekalongan bij Soebah
;
in

de res. Semarang, afd. Kendal bij Bodja en Kaliwoengoe (Cordes), afd.

Semarang bij Kedoengdjati
;

in de res. Kediri, afd. Kediri bij

Gadoengan Pare; in de res. Pasoeroean, afd. Malang bij Tangkil
op 200—300 m.; in de res. Besoeki, afd. Panaroekan bij Pantjoer-

Jdjen op 400 m. — Voorkomen en standplaats: Tusschen struik-

gewas, in jong bosch en in djatibosschen, zoowel op vruchtbaren leemgrond
als op onvruchtbaar steenachtig terrein

;
van het zeestrand tot aan den

voet van het gebergte tot op 300 — 400 m. algemeen. — Bladaf val:
Altijd groen. — Bloei- en vruchttijd: Het geheele jaar door.

—

Gebruik: Geen. — Inlandsche namen: Bij Depok Gamhiran, m.;

bij Buitenzorg en in de Preanger bij Palaboeanratoe en Garoet Tjetjeremean,

8.; in Banjoemas Inyer^
j ;

in Midden- en Oost-Java evenals andere soorten

Imer of Himer^
j ;

bij Sitoebondo Tititian^ mad.

Breynia cernua Muell. Arg. Frutex. liamuli tenues^ teretes^ fiexuosi^

glabri^ virides vel rubro- 1 nietig nitidi^ deinde fusci et lomjitadinaliter rimosi.

Folia in ramulis alternatim bifaria^ breviter petiolata^ rhomboideo-ovata vel

ovataySaepe plus minnsve ubliqu<t^ apicern versus angustata^ apice anguste

obtusa vel acntiiiscula^ interdum obtiisa vel rotundata^ mueronata^ basi saepe

ciineata acutarpue vel obtusa, interdum rotundata, integerrima^ glabra, in

utraque p>(irte c 'staeintennediae nervis lateralihus c.d—li patentibus, curvatis,

Ultra nmrgineni anasfomosanfibus^ tenuibus, siibtus leviter prominentibus,

subobsolefe laxe reticulatO’Ve)iosa, membranacea, opaca, supra viridia^ subtus

glaucesceniia, c. 1.5— 5.7 cm longa, 0.9—3 cm. lala; petiolus subtere^^

supra Ikviter sulcatus, c. 0.15-0.35 cm. longus. Stipulae persistentes.,

parvae, triangulae, acuminataCy 0.07-0.175 cm longae Monochasia ^ in

fuliorum inferiorum axiUa, dia florentia, secunda^brevissimay c. 3 -
8- flora.

Bracteae minutlssimae, triangulae. Flores parvi., pedicellati, pedicello

tenui., glubro, saepe rubro-tincto, c. 0.1— 0.6 cm. longo. Calyx turbinatuSj

triincatus^ ore contracto 6-lobulatOj lobulis 6 bicyclis brevissimis triangulis

obtusis^ carnosuSy glaber, pallide vlridi-flavescensj saepe ruhro-tinctus^

c. 0.2 cm. longus et diam. Staminum colimna c. 0.14 cm. longa, apice
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supra antheras hulla niinuta depressa triangiila instructa ; antherae c. 0.1 cm.

longae. Flores^in axilUs super iorihus solitarii, pedicellati^ pedicello angulato,

phis minusve ruhro-tincto, c. 0.1—0.2 cm. longo. Calyx acute iurhinatus.,

angulatuSj 6-lohus vel fere 6-fidus, lohis patentibus^ fere semirotundo-ovatis,

breviter acuminatiSj in sicco distincte nervosis., pallide virklis
^
plerumque plus

minusve rubro-tinctuSj c. 0.3 cm. longus et latus^ deinde auctus^cupuliformis^

fructum arcte vel laxe cingens., breviter lobatus, ad 0.5— 0.6 cm. diam.j

0 3— 0.35 cm. altus, interdum minor. Ovarium obovoideum^ truncatum^

apice crasse carnosum^ dilute viride^ inferne 3-loculare^ loculis biovulatis;

stigmata o, parva, obtuse dentiformia, incurva. Pedicellus fructifer tenuius-

culus, c. 0.35— 0.45 cm. longus. Fructus minusculus^ subglobosiis vel plus

minusve ovoideus vel ovalis, obsolete sexangulatus^ in sicco trisulcatus, apice

paulo excavatus et plus minusve distincte breviter 6~costulatus, stigmatis

irnmersis coronatus^ glaber^ nitidus, ruber^ c. 0.6 cm longus^ 0.47 cm.

crassus, indehiscens, pericarpio apice crasse carnoso^ endocarpio tenuiter

pergamaceo semipellucido 7iitido^ septis membranaceis. Semina triquetra^

dorso convexa^ testae strato exteriore medium semenis usque tenuiter cartioso

albido arilliformi; cotijledones obovatae^ albae^ c. 0.17 cm. longae; radicula

teresj alba^ c. 0.1 cm. longa.

4. Breynia yirgata Muele. Arg. in DC. Prodr. xv, 2, 441. —
Melanthesa virgata Bl. Bijdr. 592; Miq. F1. Ind. Bat. i, 2, 370. —
Phglianthus sylvaticus Steud. Nomencl. ed. sec. 327.

Twijgen dun, kaal. Bladeren aan de twijgen afwisselend, kort

gesteeld, eivormig of langwerpig eivormig, naar den top versmald,

stomp of smal stomp, dikwijls met een klein nerfpuntje, met afge-

ronden, stompen of breed wigvormigen voet, gaafrandig, met terug-

gebogen rand, kaal, aan weerszijden van de middelnerf met c. 5—

6

schuin uitstaande, gebogen, binnen den rand anastomoseerende, dunne,

onder weinig uitspringende zijnerven, met wijd, grootendeels onduide-

lijk adernet, boven dof groen met meestal lichtere nerven, onder blauw-

achtig, c. 3— 6.5 cm. lang, 2— 3.3 cm. breed; steel c. 2.3— 4 cm. lang.

Steunbladeren blijvend, betrekkelijk lang priemvormig, c. 0.25—0.35

cm. lang. Bloeiwijzen in de oksels, weinigbloemig. Schutbladeren

zeer klein. cT bloemen in de lagere oksels, klein, gesteeld; steeltje kaal,

c. 0.42 cm. lang. Kelk tolvormig, stomp, aan don vernauwden ingang

zeer kort 6-lobbig, vleezig, c. 0.23 cm. lang. Meeldradenzuil zeer
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kort gestoeld, c. 0.16 cm. lang; helmhokjes lijQ vormig. $ bloemen

in de hoogere oksels alleenstaand, klein, bleekgroen, c. 0.2— 0.225 cm.

lang, betrekkelijk lang gestoeld; steeltje dun, lichtgroen, meer of

minder rood gekleurd, c. 0.4— 0.5 cm. lang. Kelk tamelijk klokvormig,

6*spletig, c. 0.175— 0.225 cm. lang; lobben breed nagenoeg rond

eivormig, de buitenste iets smaller, kort toegespitst, spits, aan den voet

iets samengetrokken, bij rijpheid wat vergroot, van de vrucht afgebogen,

convex, c. 0.55 cm. in doorsnee. Vruchtbeginsel tolvormig, 6 kantig,

stomp, aan den top met een holte, lichtgroen, c. 0.13— 0.15 cm. lang;

stempels 3, kort, enkelvoudig, dik tand vormig, ingebogen. Vruchtsteeltje

lang, dun, c. 1— 1.2 cm. lang. Vrucht neergedrukt bolvormig, met 3

overlangsche groeven (in sicco), c. 0.55—0.675 cm in doorsnee, 0.45—
0.5 cm. hoog, met dunnen buiten-, dun perkamentachtigen binnenwand

en vliezige tusschenschotten, 3-hokkig, in elk hokje met 2 zaden.

Zaden scherp driekantig, met convexen rug, in sicco 0.37 cm. lang.

Klimheester; hoogte c, 10— 14 m.

Aanm. Beschrijving naar eenige exemplaren in Herb. Kds. en versche, alleen

$ bloemen dragende, van Tjibodas afkomstige takken.
Hoewel ik geen authentiek gezien heb, lijkt het mij vrij waarschijnlijk, dat de

determinatie van deze gemakkelijk te herkennen soort juist is; de vindplaats en
vooral de betrekkelijk lange $ bloemsteeltjes, die Blume vermeldt, maken, dat
een vergissing hier bijna buitengesloten is. Behalve deze lange bloemsteeltjes,
die zich na de bevruchting nog verlengen en meer dan 1 cm. lang worden,
onderscheiden de betrekkelijk lange, fijn priemvormige steunbladeren de plant
van de overige Javaansche soorten.

Geogr. verspreiding. Buiien Java: Onbekend Op Java: Zonder
vindplaats (Forbes n 751); in de res. Preanger, afd. Tjiandjoer bij

Tjibodas op 1450 m (Scheffer, Koorders, Hallier), afd. Bandoeng
bij Tjigenteng, afd. Limbangan (Burck), bij Pangentjongan, op den
Papandajan bij den krater (Hasskarl ?), bij Telaga bodas (Backer); met
zekerheid alleen in West-Java aangetroffen. — Voorkomen en stand-
plaats: In heterogeen oerwoud in de bergstreken. — BI ad af val: Altijd

groen. — Bloei- en vruchttijd: Het geheele jaar. — Gebruik:
Geen. — I nlandsche namen: Areuj kakotoea, s. bij Pangentjongan.

Breynia virgata Muell. Aro Fruiex suhscandens. Ramuli tenues^

glahri. FoUa in ramidis alternatim hifariajjreviter p)etiolat(i^ovata, apicem

versus angustata^ ohtasa vel anguste ohtusa, saepe miniite miicronata^ hasi

rotimdata ohtusa rel lala cuneata^ 'nitegerrima^ margine recurva^ glahra^

in ulraque parte costae mediae nervis lateralihus c. 5— 6 patentibus, curvatis,

intra margineni anastomosantihiis^ tenuihus^ suhtus leviter prominentihus^

reticiilo venarum laxo suhobsoleto, supra opaco-viridia nervis plerumque

pallidioribus, suhtus glaucescentia^ c. 3— 6.5 cm. longa, 2—8.3 cm. lala;
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petiolus c. 0.23—OA cm. longus, StipuJae persistentes^ longiuscule suhulatae.,

c. 0,25— 0.35 cm, longae, Inflorescentiae axillaresj pauciflorae, Bracteac

minutisshnae. Flores (ƒ in axillis inferioribus^ parvi, petUcel/ati^ pedicello

glahro., c, 0A2 cm. longo. Calgx turbinatuSj ohtusuSj ore contracto breviter

G-lobatifs, carnosus, c. 0 23 cm. longus. Columna slaminum c. 0.16 cm.

longa, stipite brevissimo ; thecae lineares, Flores J in axillis superioribiis

solitarii., parvi., pallide virides, longiuscule pedicellati, pedicello tenui, dilule

viridi, plus minusve rubro-tincto, c. 0.1 -0 5 cm. longo. Cahjx subcampanii-

latus, 6-fidus, c. 0.175—0,225 cm. longus, lobis latis subroUmdato-ovatis,

exterioribus paulo angustioribus breviter acuminatis acutis basi subcon-

tractis, sub fructu paulo auctus, recurvus, convexus, c. 0.55 cm. diam.

Ovarium turbinatum, 6-angulatum, obtusum, apice excavatum, dilute viride,

c 0.13—0 15 cm. longum; stigmata 3, brevia, simplicia, crasse dentifonnia,

incurva. Pedicellus fructifer elongatus, tenuis, c. 1—1.2 cm. longus. Fructus

(in sicco) depresse globosus, longitudinaliter 3 sulcatus, 3-locularis, loculis

dispermis, c. 0.55-0 675 cm. diam., 0.45—0.5 cm. altus, pericarpio tenui,

endocarpio tenuiter septis membranaceis. Semina in sicco

triquetra, dorso convexa, c, 0.37 cm. Ionga.

7. SAUROPUS Bl.

Bloemen éénhuizig, zonder bloembladeren en schijf Kelk der §
bloemen sterk neergedrukt, schijf vormig, plat of meer of minder

napvormig, aan den rand geschulpt of meer of minder diep gedeeld,

vleezig, in het midden uitgehold en met 6 in 2 rijen geplaatste,

kleine, naar het midden gekeerde kelkslippen. Meeldraden 3, aan

den voet tot een kort, 3-armig zuilrje vergroeid, met uitgespreide

toppen; helmknoppen klein, vertikaal of meer of minder naar beneden

gekeerd, extrors, met evenwijdige, overlangs openspringende hokjes.

Stamperrudiment ontbrekend. Kelk der $ bloemen 6-deelig, met in

2 rijen geplaatste slippen, blijvend, onder de vrucht weinig of niet

vergroot. Vruchtbeginsel kort, 3-hokkig, met 2 naast elkaar gelegen

zaadknoppen in elk hokje; stempels 3, aan den voet tot een zeer korten,

dikken stijl vereenigd, kort, 2-spletig of 2-deelig. Vrucht neergedrukt

bolvormig, vleezig, op verschillende wijze openspringend, de binnen-

en buitenwand niet van elkaar loslatend. Zaden aan de buikzijde uit-

gehold; buitenste zaadhuid met vleezige buiten- en harde binnenlaag;

kiemwit vleezig; kiem recht of gebogen
;
zaadlobben breed.
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Heesterp, soms klimmend, met aan de hoofdtakken verspreide,

riulirnentaiio, aan de zijtakken afwisselende, kort gesteelde, gaafrandige

bladeren met steunbladeren. Bijscbermen okselstandig, zeer kort, eerst

1 of weinige $, daarna eenige 5 bloemen voortbrengend.

Aantal soorten ongeveer 20, in tropisch Azië.

Boerlage vermeldt voor Java de volgende soorten :

S, albicans Bl
S. macranthus Hassk.
S. rhamnoides Bl.

De oudste naam voor S. albicans Bl. is, zooals algemeen aangenomen
wordt, Cluytia androgyna L. De plant moet dus S. androgynus (L.)

Merrill heeten.

S. macranthus Hassk. moet naar mijn meening met S. rhamnoides Bl.

vereenigd worden
;

ik heb geen 2 soorten in het mij ten dienste staande

materiaal kunnen ontdekken. De beschrijving van laatstgenoemde soort

van Hasskarl komt niet geheel overeen met die van Blüme en doet

in sommige opzichten aan S. androgynus Merrill denken.

Behalve deze komt in Herb. Kds., Herb. Bog. en Hort. Bog. nog
een soort voor, nl :

S. spectabilis Miq., die tot nog toe alleen van Sumatra bekend was.

Van de 5 bloem van Sauropus kan men zich het best een voorstelling

maken door zich een J Breynia'WoQm sterk neergedrukt te denken.

Sleutel der Javaansche soorten.

Blad stomp of spits, soms wat toegespitst.

Bloeiwijze ééntakkig, J bloem vlak, ondiep

gelobd. $ bloem met dwars ovale of bijna

ronde, boven convexe kelkslippen. Vrucht
wit 1.8'. androgynus Merrill.

Blad vrij plotseling spits toegespitst. Bloeiwijze

ééntakkig. 5 bloem meer of minder nap-

vormig, aan den rand zwak geschulpt.

5 kelk groot; de binnenste slippen gewoon-
lijk kleiner dan de buitenste, alle boven
convex. Vrucht wit 2. 8. rhamnoides Bl.

Blad geleidelijk toegespitst. Bloeiwijze vertakt.

5 bloem vlak, 6-spletig. $ kelkslippen

aan weerszijden convex. Vrucht rosé . 3. 8. spectabilis Miq.

Sauropus Bl. Flores monoici, petalis et disco 0. Calyx flo7'um <j' valde

depressus.^ disciformis^ planus vel plus minusve cupuUformis^ repandus vel

plus minusve profunde fissus vel partitus^ carnosiiSj centro excavatus et

lobos 6 bicyclos centrum versus spectantes gerens, Stamina 3, in columnam
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hrevem irifidam connata^ hrachiis dioaricatis ; aniherae parvae^ verlicales

vel plus minusve deorsum spectantes^ extrorsae, thecis paralltUs^ loiujitudl-

iialiter dehlscentihus. Pistilli nidimentum 0. Calyx fiomm ^G-partitiis^

laciniis bicycliSj persistentihus^ sub fructu haud vel vix aiictis. Ovarium

breve, 3 loculare, oviiUs in loculis 2 collateraUbus. Stigmata 3, basi in

stylum brevissimum crassissimum connata, brevia, 2-fida vel 2-partita. Fructus

depressO’ (jlobosus, carnosus, varie dehiscms, pericarpio ab endocarpio hand

solubili. Semina dorso convexa, ventre excavata, testae strato exteriore

carnoso, interiore duro } albumen carnosum; embryo rectum vel curvatum',

cotyledoncs latae.

Frutices interdum scandentes. Folia in ramis primariis alterna, rudi-

mentaria, in ramulis alürnatim bifaria, breviter petiolata, inUyerrima,

bistipulata. Cymae axillares, brevissimae, basi 1 vel paucos fiores

ceterum plures fiores (f gignentes.

1. Siuiropus aiidrogyniis Merrill in For. Biir. Philip. Buil. i,

30. — <8. albiccms Bl. Bijdr. 596; üassk. Retzia 162; PI. jav. rar.

269; Hort. Bog. ed. nov. 49
;
Miq. F1. Ind. Bat. i, 2, 366; Choix, t. vi, f.

1 ;
Muell. Arg. in DC. Prod. xv, 2, 240; Kurz, For. Fl. ii, 349; Hook.

f. Fl. Br. Ind. v, 332; Brandis, Ind. Trees, 568. — S. indicus Wight Ic.

t. 1952 (fig. ad dextram); Miq. l.c.; Uassk. Retzia 164; Hort. Bog. ed.

nov. 51. — a8. Gardnerianus Wight Ic. t. 1951 (fig. ad dextram);

Thwaites Enum. 284 (C. P. 2 1 46 ! ). - S. zeylanicus Wigiit Ic. 1951. —
S. sumatranus Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 446; Ciioix, t. vi, f. 2; Muell

Arg. l.c. 241. — S. macranthiis F. Vjll. (non Hassk.) Noviss. App.

(1883), 187. — Phyllanthus strictiis Roxb. Fl. Ind. iii, 670. - Agyneia

ovata Miq. l.c. 367. — Cluytia androgyna L. Mant. 128. — Aalius

androgyna O. K. Rev. gen. pl. ii, 591. — A. suinatra?ia O. K. l.c.

Geheel kaal. Hoofdtakken rolrond. Twijgen heen en weer gebogen,

ongeveer rond, de jonge vierkant met 2 meer uitspringende kanten,

glimmend groen. Bladere; aan de hoofdtakken verspreid, rudimentair,

schubvormig, driehoekig, met steunbladeren. Bladeren aan de zijtakken

afwisselend, zeer kortgesteeld, eivormig, langwerpig of lancet-eivormig,

zelden meer of minder ruitvormig, stomp of zeldzamer spits, soms

wat toegespitst, met ceii nerfpuntje, met stompen of afgeronden,

zelden wigvormigen voet, gaafrandig, de rand aan den voet verdikt,

meer of minder geplooid, kaal, aan weerszijden van de middelnerf met
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c. 5— 7, zelden tot 10 schuin uitstaande, gebogen, anastomoseerende

zijnerven, netaderig, de nerven en aderen onder uitspringend, boven don-

ker blauwgroen, meestal met onregelmatige, lichtgrijze vlekken, onder

licht blauwgroen, kruidachtig, c. 2.3— 6.5 cm. lang, 1.2— 3 cm. breed of

ook wel 4.7— 7.5 cm. lang, 1.8 —2 cm. breed
;
steel dwars gerimpeld,

c. 0 2— 0.4 cm. lang. Steunbladeren blijvend, wijd uitstaand, meer

of minder teruggebogen, driehoekig, priem vormig toegespitst, c. 0.1 7—
0.3 cm. lang. ]>IoDOcbasiën zeer talrijk, okselstandig, zeer kort en

gedrongen, recht of meestal gekromd, éénzijdig, tot c. 0.7 cm. lang,

eerst 1— 2 $, daarna verscheiden q bloemen voortbrengend, zoodat

de $ bloemen aan het bovenste, de 5 aan het onderste deel der

twijgen gevonden worden. Schutbladeren uitstaand, klein, driehoekig,

meer of minder toegespitst, uitgevreten, geplooid, lichtgroen, met

doorschijnenden witten rand, c. 0.075— 0.175 cm. lang. 5 bloemen

gesteeld; steeltje dun, bleek groen, meer of minder rood getint,

c. 0.6—0.75 cm. lang. Kelk zeer sterk neergedrukt, schijfvormig,

vlak, vleezig, aan den rand geschulpt of meer of minder duidelijk

6-lobbig, boven met papillen, op geelachtigen grond dicht en fijn

rood gestippeld en gevlekt, niet zelden nagenoeg geheel rood, de

jonge frisch groen met rood in het midden, c. 0.6 — 1.1 cm. in doorsnee,

in het midden met een drielobbige uitholling, die gedeeltelijk door

de 6 korte, liggende, horizontale, in 2 rijen geplaatste, donkerroode

kelkslippen overdekt wordt; buitenste kelkslippen zeer kort, afgerond,

de binnenste grooter, driehoekig, stomp of afgerond. Meeldraden 3,

tot een zeer kort, dik, 3-spletig, aan den top afgeknot, groen of

groenachtig, rood gestippeld of rood, niet boven den kelk uitstekend,

c. 0.07— 0.1 cm. hoog, in het geheel 0.13—0.15 cm. breed zuiltje

vereenigd
;

vrije deelen stervormig uitgespreid, horizontaal, kort, vrij

dik; helmknoppen vertikaal of schuin naar beneden gericht, de door-

snee gelijk aan de dikte der helmdraden. $ bloemen gesteeld
;

steeltje dun, groen, c. 0.75—1 cm. lang. Kelk tot voorbij het

midden 6-spletig, vleezig, donkerrood of op geelachtigen grond dicht

donkerrood gestippeld, c. 0.65 - 0.8 cm. breed
;
slippen in 2 rijen,

bijna gelijk, dwars ovaal of bijna rond, afgerond of zeer stomp, convex,

buiten met uitspringende middelnerf, binnen papillens, de buitenste uit-

gespreid en c. 0.3 — 0.55 cm. breed, de binnenste meestal iets grooter.
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schuin opgericht en 0.33— 0.55 cm, breed. Stamper c. 0.2— 0.225 cm.

hoog; vruchtbeginsel kort tolvormig, driekantig, groen, c. 0.075 cm.

hoog, 0.17 cm. in doorsnee, 3-hokkig; stempels 3, aan den voet verdikt

en tot een zeer korten, het vruchtbeginsel in dikte overtreffenden

stijl samenhangend en boven met een overlangsche groef, 2*spletig

met korte, dik priemvormige, teruggerolde, papilleuse, roode takken.

Vrucht door den niet of nauwelijks vergrooten, vlakken, donker-

rooden, c. 1.35 cm. breeden kelk gesteund, neergedrukt bolvormig,

flauw G hoekig, aan den top met een holte en door de roode stempels ge-

kroond, dof, wit of iets rosé getint, c. 1 .2 cm. hoog, 1 .7 cm. in doorsnee,

in 3 af vallende kleppen openspringend
;
wand vleezig, wit, c. 0.175

cm. dik, de binnen- en buitenwand niet loslatend
;
tusschenschotten

a:'.u den top verdikt.

Heester, c. 2— 3.5 m. hoog, met vrij slappe, weinig vertakte takken.

Aanm. Beschrijving naar verscheiden levende, in Hort. Bog. gekweekte
exemplaren en vergeleken met een denkelijk authentiek specimen in Herb. Bog.

Baill. Et. Euph. t. XXVII, f. 19, 20 behooren niet tot deze soort, doch tot

S. spectabilis Miq.
Volgens Mueller Arg. en volgens de plaat behoort S. suniatranus Miq. tot deze

soort; het authentieke materiaal in Herb. Bog. is onvolledig.
De plant is in tegenstelling met de meeste beschrijvingen, ook wat de jongste

deelen betreft, geheel kaal.

Geogr. verspreiding. Duiten Java: Madoera, Bawean, Bangka,
Sumatra, Borneo, Philippijnen, Engelsch-lndië, Ceylon. Op Java: Ver-

zameld in de res. Banten (Teysmaxn); in de res. Batavia bij de hoofdplaats

(Edeling, Piepers, Backer), afd. Buitenzorg bij Buitenzorg (Hallier), bij

Tjampea op 150 m. zeehoogte; in de res. Banjoemas, afd. Tjilatjap op

Noesa Kambangan
;

in de res. Stmarang, afd. Kendal bij Bodja en

Kaliwoengoe (Cordes), afd. Salat'ga op G. Telomojo op 1300 m.,

afd. Pati bij Ngarengan
;

in de res. Madioen, afd. Ponorogo bij

Ngebel; in de res. Besoeki, afd Djeraber bij Poeger, afd. Banjoewangi
bij Litjin (Zoll n 2866 !). — Voorkomen en standplaats: Langs
wegen en in heggen; in Kendal in djatibosschen

;
dikwijls door de

inlanders aangeplant. — Bladafval: Altijd groen. — Bloei- en
vruchttijd: Het geheele jaar. — Gebruik: De bladeren worden
algemeen door de inlanders als groente gegeten — Inlandsche namen:
Daoen katoek, m., Katoek, s. en Katoe, j., alle zeer vaste namen

;
bij

Ngareman ook Bahing^ j. en op Noesa Kambangan Katoekan^ j.

Sauropus androg^ynus Merrill. Frutex debilis, pauciramosus^ glahei\

Kami prima ni teretes. Ramuli fexuosi, subteretes^ novelli quadra?igiilij

tineis 2 prommentibus^ nitide virides. Folia m ramis primariis alierna^

rudimentaria^ spiamiformia^ iriangula^ bistipulata. Folia in ramulis alter-

natim bifaria^ brevissime peüolata^ ovata^ oblongo- vel lanceolato-ovata^ raro

plus mimtsve rliombea, obtusa vel rarius acuta ginterdum subacuminata^mu-
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cronulata^ hasi obtusa vel rotundata raro cuneata^ inteyerrima^ hasi mm'gine

paulo incrassata, ])h(s niinusve undulata, glabfxt,in iitraqueparte cofitae mediae

nervis lateralibus c. 5—7, raro ad 10, patentibiis, curvatis, anastomosantibus,

reticulato-venosa, nervis venisque subfus prominenHbus, supra obscure

glaucO’Viridia, plerumque macuUs irregularibus canescentibus notnta, snbtus

dilute glauco-viridia, herbacea, c. 2.3— 6.5 cm. longa, 1.2—8 cm. lata, vel

etiam 4.7— 7.5 cm. longa, 1.8—2 cm. lata; petiolus tramverse rugiilosus,

c. 0.2— 0.4 cm. longus. Stipulae persistentes, patentissimae, q^lus minusve

recurvae, triangulae, subulato-amummatae, c. 0.17—0.3 cm. longae. Mo-

nochasia numerosissima, axillaria, brevissima, condensata, recta vel plerumque

curvata, c. 0.7 cm. longa, initio 1—9 flores deinde plures fiores cf

gignentia, itaque fiores $ in axillis inferioribus, fiores (ƒ in axillis supe-

rioribus siti sunt. Bracteae patentes, parvae, triangulae, plus minusve

acuminatae, erosae, undulatae, dilute virides, margine sernipellucide alhae,

c. 0.075—0.175 cm. longae. Fiores c? pedicellati, pedicello tenui, pallide

viridi, qüus minusve rubro-suffuso, c. 0.6-0.75 cm. longo. Cahjx valde

depressus, disciformis, planus, carnosus, margine repandus vel plus minusve

distincle 6-lobus, supra j)apillosus, flavescens, dense et minute purpureo-

punctatus et maculatus, baud raro totus purpureus, initio laete viridis

c^ntro purpureus, c. 0.6— 1.1 cm. diam
,
excavatione centrali 3-loha laciniis

cahfcis 6 brevihus, cumbentibus, horizontalibus, biserialibus, atropurpureis

partim occultata, laciniis exteriorihus brevissimis rotundatis, laciniis interio-

ribus majorihus triangulis obtusis vel rotundatis. Stamina 3, in columnam

brevissimam, crassam, 3-fidam, apice truncatam, viridem vel virescentem

purpureo-puntaiam vel omnino purpuveam, calycis altitudinem haud su~

perantem, c. 0.07—0.1 cm. latam connata, brachiis radiato-patentïssinv's,

horizontalibus, brevibus, crassiusculis ;
antJierae verticales vel paulo deorsum

spectantes, diametro filamentorum crassitudinem aequantes. Fiores J pedi-

cellati, pedicello tenui, viridi, c. 0.75— 1 cm. longo. Calyx ultra medium

6-fidus, carnosus, atropurpureus vel flavescens et dense atropurpureo-

punctatus, c. 0.65— 0.8 cm. diam., laciniis biserialibus, subaequalibus,

tram^verse ovalibus vel suborbicularilms, rotundatis vel obtusissimis, con-

vxis, nervo medio dorso prominente, intus papillosis, laciniis exterioribus

expansis c. 0.3— 0.55 cm. latis, interioribus plerumque paulo majoribus

erecto-patentibus, c. 0.33—0.55 cm. latis. Pistillum c. 0.2—0.225 cm.

altum; ovarium breviter turbinatum, trigonum, viriele, c. 0.075 cm.

altum, 0.17 cm. diam., triloculare ; stigmata 3, basi incrassata in stylum

brevissimum ovario crassiorem connata et intus longitudinaliter sulcata,

hifida, brachiis brevibus, crasse subiilatis, revolutis, papillosin, pinpureis.
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Fructus calyce hand vel vix aucAo^ planOy airopurpureo^ c. 1.35 cm. diam.

suffuUuSy depressonjlohosus^ vix 6-angulatus, apice excavatus et stigmatis

purpureis coronatus^ opacus, albus vel leviter roseo-tinctus., c. i.2 cm. altus^

1.7 cm. diam
,
in valvas 3 decidnas dehiscens, pariete carnoso^ albo, c. 0.175

cm. crasso, pericarpio ab endocarpio hand solubuli, septis apice incrassatis.

2. Sauropus rliaiimoides Bl. Bijdr. 596; Hassk. PI. jav. rar.

268; Miq. F1. Ind. Bat. i, 2, 366; Muell. Arg. in DC. Prodr. xv, 2, 240;

Baill. Et. Euph. t. XXVII, f. 21, 22. — S. macranthus Hassk. Retzia,

166; Hort. Bog. ed. nov. 52; Miq. l.c.; Muell. Arg. l.c. — Aa/ms

rhamnoides O. K. Rev. gen. pl. ii, 591.

—

A. macrantha O. K. l.e.

Geheel kaal. Twijgen rolrond, aan de toppen vierkant, met 2

uitspringende lijnen, heen en weer gebogen. Bladeren aan de twijgen

afwisselend, kort gestoeld, eivormig, langwerpig eivormig of lang-

werpig, vrij plotseling smal spits toegespits*-, met afgeronden of

stompen voet, gaafrandig, aan weerszijden van de in sicco onder goed,

boven dun uitspringende middelnerf met c. 6— 8 schuin uitstaande,

gebogen, binnen den rand anahtomoseerende, dunne zijnerven, wijd

en vrij onduidelijk netaderig, c. 4 — 1 1.5 cm. lang, 2.5— 5 cm. breed;

steel c. 0.3— 0.4 cm. lang. Steunbladeren blijvend, wijd uitstaand,

teruggebogen, driehoekig, toegespitst, convex, vleezig, c. 0.3— 0.4

cm. lang. Monochasiën okselstandig, zeer kort, meerbloemig, tot c.

0.55 cm. lang. Schutbladeren klein, driehoekig, toegespitst, met

ingebogen top, concaaf, achter gekield, uitgevreten, geplooid, (ƒ

bloemen vrij groot, gestoeld; steeltje dun, c. 0.45- 1.1 cm. lang.

Kelk schijfvormig, door den meer of minder sterk ingebogen, zwak

geschulpten rand napvormig, vleezig, c. 0.9— 1.45 cm. in doorsnee,

in het midden met een 3-lobbige holte en 6 in 2 rijen geplaatste,

driehoekige, naar het midden gekeerde, samen een convex geheel

vormende kelklobben, waarvan de buitenste korter en meer afgerond

zijn dan de binnenste. Meeldradenzuiltje aan den top 3-armig en

afgeknot, c. 0.1 cm. hoog en 0.15 cm. breed; helmknoppen klein,

schuin naar beneden gericht. J bloemen gestoeld, groot; steeltje c.

1.1 cm. lang. Kelk diep 6-deelig, c. 2.5— 2.8 cm. in doorsnee, onder

de vrucht niet veranderd; slippen in grootte en vorm dikwijls vrij

veel verschillend, de buitenste ongeveer omgekeerd eivormig of breed
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ruitvormig, aan den voet meer of minder nagelvormig versmald,

convex, met ingebogen toprand, stomp of stompachtig, buiten uit-

springend overlangs generfd, c. 1.1— 1.5 cm. lang, 0.7— 1 .2 cm. breed,

de binnenste gewoonlijk kleiner dan de buitenste, meer of minder

eivormig, stomp, convex, met ingebogen toprand, buiten overlangs

uitspringend generfd, c. 0.9— 1.3 cm. lang, 0.5— 1.1 cm. breed.

Stamper tolvormig, kantig, c. 0.2 cm. hoog, 0.35 cm. breed
;
stempels

3, aan den voet tot een zeer korten en dikken, het vruchtbeginsel

in dikte overtreflfenden, aan den top afgeknotten en straalvormig

6-groevigen stijl vergroeid, horizontaal uitgespreid, 2-spletig, met

korte, priemvormige, teruggerolde takken. Vruchtsteel c. 1.5— 2 cm.

lang. Vrucht (opgeweekt) groot, neergedrukt bolvormig, door de

stempels gekroond, c. 2.1 cm. hoog, 2.5 cm. in doorsnee, met

vleezigen wand; middelzuiltje c. 1.25 cm. lang. Zaden met convexen

rug, aan de buikzijde sterk uitgehold, c. 1.2 cm. lang.

Meer of minder klimmende heester, die soms een lengte van 15

ra. bereikt.

Aanm Beschreven naar een aantal exemplaren in Herb. Kds., waarbij enkele
bloemen op spiritus; vergeleken met een denkelijk authentiek exemplaar en
materiaal van een vroeger als S. macranthus IIassk. in Hort. Bog. gekweekte
plant.
Volgens Koorders zijn de vruchten wit.

Daar de gedroogde, samengedrukte, vleezige bloemen en vruchten zich niet
goed laten opweeken, is een nauwkeurige beschrijving daarnaar niet niogelijk.

Hasskarl’s beschrijving van S. rhamnoides Bl. doet in sommige opzichten
aan S. anch'ogynus Merrill denken.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Borneo. Op Java: Verzameld
in de res. Banten, afd. Pandeglang op G. Karang op 1000 m. zeehoogte;

in de res. Preanger, afd. Soekaboemi bij Palaboeanratoe, afd. Tjiandjoer bij

Takoka op 1000 m. aan de zuidkust bij Santjang (Scheffer); in de res.

Banjoemas, afd. Tjilatjap op Noesa Kambangan
;
zonder nadere vindplaats

(Forbes n. 543!). — Voorkomen en standplaats: In heterogeen

oerwoud. Uitsluitend in West-Java aangetroffen en daar op eenige plaatsen

niet zeldzaam. — Bladafval: Altijd groen. — Bloei- e n vruchttijd:
Bloemen verzameld in Maart bij Takoka, in September op Noesa Kam-
bangan, in November op G. Karang; vruchten in Maart bij Palaboeanratoe,

in Oktober bp Takoka, in November op G. Karang, in December op

Noesa Kambangan. — Gebruik: De vruchten worden door de inlanders

gegeten. — Inlandse he namen: Telor kotol\ s. op G. Karang; Katoek
hcidak, s. bij Santjang

;
Katoek endog^ s. bij Palaboeanratoe

Sauropus rhamnoides Bl. Friitex scandens, glaber. Ramuli terefes

apice qiiadtuuiguli, tineis 2 prouiinentibus, ftexuosi. Folia ramulorum alter-
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natim hifaria^ hreviter petiolata, ovata, ohlongo-ovata vel ohlonga^ satls

abrupte anyuste acute acmmnata^ bast rotundata vel obtusa^ integerrima^

in utraque parte costae mediae in sicco subtus bene, supra tenuiter prominentis

nervis lateralibus c. 6—8 patentibus, curvatis, intra marginem anastomo-

santibiis, tennibus, laxe et subobsolete retïculato-venosa, c. 4— 11.5 ctn,

longa, 2.5—5 cm. lata;petiolus c.0.3—0.4 cm.longus. Stipulae persistentes,

patentissimae, recurvae, triangulae, acuminatae, convexae, crassae, c. 0.3—0.4

cm. longae. Monochasia axillares, brevissirnae, pluriflorae, ad c. 0.55 cm.

longae. Bracteae parvae, triangulae, acuminatae, apice incurvae, concavae,

dorso carinatae, erosae, undulatae. Flores maj iisculi, pedicellati, pedicello

tenui, c. 0.45— i.1 cm longo. Calyx disciformis, margine plus mlnusve

incurvo leviter repando cupuliformis, carnosus, 0.9— 1.4 cm. diam., centro

excavatione triloba et calycis laciniis 6 biserlalibiis, triangulis, una umbonatis,

laciniis exierioribus quam interiores brevioribus et magis rotundatis. Co-

lumna staminum apice S brachiata et truncata, c. 0.1 cm. alta, 0.15 cm.

lata; antherae parvae, oblique deorsum spectantes. Flores ^ pedicellati,

magnï, pedicello c. 1.1 cm. longo. Calyx profunde 6-parlitus, c. 2.5 — 2.8

cm. diam., sub fructu immutatus, laciniis variabilibus, exterioribus sub-

obovatis vel late rhombeis, basi plus minusve unguiculato-angustatis, convexis,

margine apicali incurvis, obtusis vel obtuslusculis, dorso prominenter

nervosis, c. i.1— 1.5 cm. longis, 0.7— 1.2 cm. latis, laciniis interioribus

quam exteriores plerumqiie minorïbus, plus minusve ovatis, obtusis, convexis,

ynargine apicali incurvis, dorso prominenter nervosis, c. 0.9—1.3 cm. longis,

0.5— 1.1 cm. latis. Pistillum turbinatum, angulatum, c. 0.2 cm. altum,0.35

cm. latum; stigmata 3, basi m stylum brevissimurn et crassissimum, ovario

crassiorem, apice truncatum et radiato-6-sulcatiim coyinata, horizontalia,

bifida, bracMis brevibus subulatis revolutis. Pedicellus fructifer c. 1,5—2

ctn. longus. Fructus (maceratus) magnus, depresso-globosus, stigmatis

coronatus, c. 2.1 cm. altus, 2.5 cm diam
,
pariete carnoso, columella c. 1 25

cm. longa. Semina dorso convexa, ventre valde excavata, c. 1.2 cm. longa.

3. Sauropus spectabilis Miq. ! Fl. Ind. Bat. Suppl. 446
;
Baill.

Et. Euph. t. XXVII, f. 19, 20; Muell. Arg. in DC. Prodr. xv, 2,

240. — S. ruber T. et B. ex Hassk. Hort. Bog. ed. ined. 251.—

Aalius spectabilis O. K. Kev. gen. pl. ii, 591.

Geheel kaal. Hoofdtakken forsch, samengedrukt. Twijgen wijd

uitstaand, heen en weer gebogen, samengedrukt of bijna rolrond met

2 smalle lijsten, groen. Bladeren aan de hoofdtakken verspreid.

Meded. Dep. v. Landbouw No. 10. 13
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rudimentair, schubvormig, driehoekig, met 2 steunbladeren Bladeren

der zijtakken afwisselend, zeer kort gestoeld, eivorraig of langwerpig

eivormig, geleidelijk toegespitst, spits of smal stomp, met stompen

of spitsen, meestal kort toegespitsten voet, gaafrandig, soms wat

geplooid, aan weerszijden van de onder en boven uitspringende

middelnerf met c. 6— 9 schuin uitstaande, gebogen, binnen den rand

anastomoseerende, onder en boven dun uitspringende zijnerven, wijd

en niet zeer duideljjk netaderig, dun, boven wat glimmend groen,

onder dof en lichter, c. 6.5— 18 cm. lang, 3.5— 6.7 cm. breed:

steel c. 0.25— 0.45 cm. lang. Steunbladeren blijvend, lancetvormig

driehoekig met wat spiesvormigen voet, iets sikkel vormig, c. 0.45— 0.6

cm. lang. Bijschermen okselstandig, zeer kort, vertakt, meerbloeraig,

dikwijls gelijktijdig cT en $ bloemen dragend. Schutbladeren zeer

klein, driehoekig, toegespitst, concaaf, achter gekield, (f bloemen

gesteeld, klein; steeltje dun, bleek, meer of minder rood getint,

0.2— 0.65 cm. lang. Kelk sterk neergedrukt, vleezig, ster vormig

0(— 8)-spletig, bleek geel, meer of minder dicht klein rood gevlekt

en gestreept, c. 0.35—0.45 cm. in doorsnee, in het midden met een

drielobbige uitholling, het onderste deel tusschen de lobben boven

diep, onder ondiep straalvormig gegroefd
;
lobben driehoekig, stomp,

aan weerszijden convex; kelkslippen 6(— 8), in 2 rijen, vóór de

lobben staand, zeer klein, alleen in het begin zeer duidelijk, hori-

zontaal en driehoekig, bij de uitgegroeide bloem door verdikking

opgericht en vrij onduidelijk, de buitenste korter dan de binnenste.

Meeldradenzuiltje zeer kort, wat boven den kelk uitstekend, aan den

top 3-lobbig, afgeknot en straalvormig 3-groevig, bleek, purperrood

gestippeld, c. 0.07— 0.1 cm. hoog en breed, de lobben horizontaal;

helmknoppen klein, vertikaal, even dik als de filamenten, donkerrood,

met ovale hokjes. J bloemen grooter dan de cT, gesteeld; steeltje

groen, c. 0.25— 0.3 cm. lang. Kelk 6-deelig, vleezig, bleek geel-

groenachtig, vooral de binnenste slippen dicht vrij licht purperrood

gestreept gemarmerd, c. 0.6 cm. in doorsnee; het onderste deel tol-

klokvormig, groen, c. 0.17— 0.2 cm. lang; kelkslippen in 2 rijen,

uitgespreid, aan weerszijden convex, de buitenste orageke'^rd eivormig,

iets spatelvormig, soms wat ruitvormig, spits of spitsachtig, onder

met een overlangsche groef, c. 0.23 cm. lang, 0.17 cm. breed, de
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binnenste slippen breed eivormig, spits of stompachtig, c. 0.2 cm.

lang, 0.175— 0.225 cm. breed. Stamper tolvormig, driekantig, c. 0.2

cm. hoog, 0.27 cm. breed; vruchtbeginsel kort, half bol-tolvormig,

lichtgroen, c. 0.075 cm. hoog; stempels 3, aan den voet tot een zeer

korten, vleezigen, het vruchtbeginsel in dikte overtreffenden stijl

vergroeid, dik, kort, stervormig uitcenwijkend, 2-spletig, bleek groen-

geelachtig, met priem vormige, teruggerolde takken. Vruchtsteel

driekantig, aan den top omgekeerd kegelvormig verdikt, rood getint,

c. 1.8— 2.6 cm. lang. Vruchtkelk 6-deelig, slippen in één rij, terug-

gebogen, met verbreeden voet samenhangend, wat omgekeerd ei-

spatelvormig, buiten convex, stomp of spits, bleek groen achtig, rosé

getint, vleezig, c. 0.25 — 0.4 cm. lang, 0.225— 0.3 cm. breed. Vrucht

necrgedrukt bolvormig, aan den top ingedeukt en door de stempels

gekloond, met 3 diepere en 3 minder diepe overlangsche groeven,

onregelmatig wrattig overlangs geribd, mooi rosé, c. 1.3 —1.7 cm. hoog,

2— 2.4 cm. breed, van af den voet in 3 aan den top verbonden blijvende,

afvallende kleppen openspringend; wand vleezig, binnen sneeuwwit,

c. 0.2 cm. dik, de binnen- en buitenwand niet van elkaar loslatend

;

middelzuiltje c. 0.9— 1 cm. lang. Zaden in elk hokje 2, naast elkaar

,

driekantig, met convexen rug, c. 0.95 cm. lang, 0.6 cm. breed, twee

aan twee door den vleezigen, iets groenachtig witten buitenwand der

buitenste zaadhuid samenhangend, met omgekeerd eivormigen, aan

den voet spitsen, aan de rugzijde convexen, aan de buikzijde uit-

geholden, harden, zwartachtigen, donkergrijs klein wrattig-rimpeligen

binnenwand; kiemwit vleezig, wit; kiem evenwijdig aan de buiten-

zijde van het zaad gebogen; zaadlobben ovaal, wit, uitgespreid c.

0.8 cm. lang, 0.55 cm. breed; worteltje rolrond, 0.17 cm. lang.

Rechtopstaande heester, c. 2.5 m. hoog.

Aanm. Beschrijving naar eenige in Hort. Bog. gekweekte planten
;
vergeleken

met een steriel authentiek exemplaar, dat door den bladvorni en de zeer korte,

vertakte bijschermen goed met een bloeiend, door Dr. Hagen omstreeks 1884 bij

Sibariboean (?) in den omtrek van het Toba-meer op Sumatra verzameld specimen
overeenkomt; dit laatste verschilt in niets van de Javaansche exemplaren.
De soort is nieuw voor Java.
De figuren 19 en 20 van t. xxvii in Baillon, Et. gen. Euphorb. worden

steeds onder S. alhicans Bl. geciteerd. Zij bebooren echter volstrekt niet daartoe,
doch zonder twijfel tot B. speGtahüis Miq.

G eogr. verspreiding. Jaya; Sumatra. Op Java: Verzameld
in de res. Batavia, afd. Buitenzorg bij Tjiomas (Paidan); in de res.
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Besoeki, afd. Sitoebondo bij Pantjoer, afd Djember bij Tjoeramanis op
600 m. zeehoogte. Blijkbaar een zeldzame, hoewel ver verspreide plant.

Niettegenstaande de in het oog vallende, groote, zeer mooie, rosé vruchten
bevinden zich in Herb. Bog. en Herb. Kds. slechts zeer enkele exem-
plaren. — Voorkomen en standplaats: In heterogeen oerwoud, bij

Tjoeramanis op grof zand. — Bladafval: Altijd groen. — Bloei- en
vruchttijd: Bloemen en vruchten verzameld in Februari en Maart
in Hort. Bog., in Augustus bij Pantjoer, in Oktober bij Tjoeramanis. —
Gebruik: Onbekend. — Inlandsche namen: Onbekend.

Sauropus spectabilis Miq. Frutex erectus^ glaher. Bami primarii

validi, compressi. Rmnuli patentissiml^ flexuosi^ compressi vel subteretes,

lineis 2 elevatis^ virides. Folia in ramis alterna^ rudimentaria^ squamifoi’mia^

triangula^ histipulata. Folia rarnulorum alternatim bifaria^ brevissime

petiolata^ ovata vel oblongo-ovata^ sensim aciiminata^ acuta vel anguste

obtiisa, bast obtusa vel acuta plernmque breviter acuminata^ integerrima^

interdum subundulaia^ in utraq^ue par'te costae medlae supra suhtusque

prominentis nervis lateralibus c. 6—9 patentibus, curvatis^ intra marginem

anastomosantïbus^ supra subtusque ienuiter prominentibus^ laxe et minus

distincte reticulato-venosa^ membranacea., supra nitidiuscule virldia^ subtus

opaca pallidioray c. 6.5—18 cm. longa, 3.5 — 6.7 cm. lata
;
petiolus c. 0.25—

0.45 c?n. longus. Stipulae p)ersistentes, lanceolato-triangulaey basi subhastataCy

subfalcatacy c. 0.45—0.6 cm. longae. Cymae axillareSybrevissimaey ramosaCy

plurifloracy saepe simul flores et ^ gerentes. Bracteae minutissimaCy

iriangulaCy concavacy dorso carinatae. Flores ped'icellatiy parviy pedicello

tenuiy pallido, plus minusve purpureo-suffusOy 0 2 — 0.65 cm longo. Calyx

valde depressusy carnosuSy radiato-6{-8)fiduSy flavescensy plus minusve dense

minute purpureo-maculatus et striatuSy c. 0.35 — 0.45 cm. diam.y centro

trilobo-excavatuSy parte integra intra lobos supra profunde subtus leviter

radiato-sulcatusy lobis triangulis obtusis utrinque convexis ; calycis laciniae

6{-8)y biserialeSy lobis oppositae, minimaCy inilio tantum distinctacy horizon-

talesy triangidaCy in ftore evoluto incrassatione erectae et satis indistinctae

,

laciniae exteriores qiiam interiores breviores. Columna staminum brevissimay

ccdycem paido sujjeransy apice 3-lobay truncata et radiato-trisulcatay palliday

purpureo-punctatay c. 0.07—0.1 cm. atta et lata^ lobis brevibus horizontalibus;

antherae parvae, verticaleSy filamento acquicrassacy atropurpureaCy tliecis

ovallbus. Flores J quani (j' majoreSy pedicellaii, pedicello viridiy c. 0.25—
0.3 cm. longo. Calyx 6-partituSy carnosuSy pallide flavovirescens. praesertim

laciniis interioribus dense satis dilute purpureo-striato-marmoratuSy c 0.6

on. diam.y parte integra turbinato-campanulatay viridiy c. 0.17—0.2 cm.

longciy laciniis hiserialibusy pcdentissimisy utrinque convexiSy exterioribus
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ohovatis, vix spathulatis^ interdum suhrhomheis^ acutis vel acutiusculis^

suhtus longifudinaliter sulcatis^ c. 0.23 cm. longis^ 0.17 cm. latiSj laciniis

interioribus late ovatis, acutis vel obtusiuscuUs, c. 0.2 cm. longis^ 0.175—
0.225 cm. latis. Pistillum turbinatum^ trigonum^ c. 0.2 cm. altum, 0.27 cm.

latum; ovarium breve., semigloboso-turbinatum, dilute viride, c. 0.075 cm.

altum; stigmata 3, basi in stylum brevissimum, carnosum, ovario crassiorem

connata, crassa, brevia, radiato-divaricata, bifida, pallide viridi-flavescentia,

brachiis subulatis revolutis. Pedicellus fructifer trigonus, apice ohconico-

incrassatus, purpureo-tinctus, c. 1.8—2.6 cm. longus. Calyx fructifer 6~

partitus, laciniis uniserialibus, recurvis, basi dilatata connatis, subspaihulato-

obovatisy extus convexis, obtusis vel acutis, pallide virescentibus, roseo-

suffusis, carnosis, c. 0,25—0.4 cm. longis, 0.225— 0.3 cm. latis. Fructus

depresso’globosus, apice impressus stigmatis coronatus, sulcis longitudinalibus

3 satis profundis 3 minus profundis, irregulariter longitudinaliter verrucoso-

costatusj pulchre roseus, c. i.3— 1.7 cm. alius, 2—2.4 cm. cliam., a basi in

valvas 3 apice connatas deciduas dehiscens, pariete carnoso, intus niveo,

c. 0.2 cm. crasso, pericarpio ab endocarpio haud solubili, columella c. 0.9—1
cm. longa. Semina in loculis 2, collateralia, triguetra, dorso convexa, c. 0.95

cm. longa, 0.6 cm. lata, testae strato exteriore carnoso vix virescenti-albo

bina connata, testae strato interiore obovato, basi acuto, dorso convexo,

ventre excavato, duro, nigrescenti, obscure grisee verruculoso-ruguloso

;

albumtn carnosum, album; embryo parallelus seminis faciei exteriori

curvatus; cotyledones ovales, albae, expansae c. 0.8 cm. longae, 0.55 cm.

latae; radicula teres, 0.17 longa.

8. AGYNEIA Vent.

Bloemen éénhuizig, zonder bloembladeren en schijf. Kelk der

5 bloemen radvormig, 6-spletig, de slippen in 2 rijen, achter meteen

ermee overeenkomend aanhangsel, daardoor schijnbaar dubbel. Meel-

draden 3, kort, tot een zuiltje vergroeid
;
helmknoppen schuin naar

beneden gericht, bijna vertikaal, extrors, met evenwijdige, overlangs

openspringende hokjes. Stamperrudiment ontbrekend. Kelk der $
bloemen 6-deelig, met in 2 rijen gerangschikte slippen. Yrucht.

beginsel tolvormig, 3-groevig, 3-hokkig met 2 zaadknoppen in elk

hokje; stijlen aan den voet tot een kort, vleezig, het vruchtbeginsel

in dikte ver overtreffend, afgeknot, 3-lobbig geheel vergroeid met

uitgerande lobben; vrije deelen uiteenwijkend, 2-spletig. Yrucht
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door den kolk gesteund, door den komvormigen, gelobden stijl,

waarin de stempels ingezonken zijn, gekroond, ei vormig, openspringend.

Zaden smal, gebogen, driekantig, met convexen rug; zaadhuid met

harde binnenlaag; kiem wit vleezig
;
zaadlobben plat.

Kruiden of heesters (?). Bladeren aan de hoofdtakken verspreid,

rudimentair, met steunbladeren, aan de twijgen afwisselend, klein,

zeer klein getand of gaafrandig, met steunbladeren. Bloemen in

okselstandige bundels, die eerst één $, daarna eenige 5 bloemen

voortbrengen.

Aantal soorten 2, die beide op Java voorkomen nk:

A. bacciformis Juss., die kruidachtig is, en

A. affinis Kurz.
De laatstgenoemde soort behoort zoo goed als zeker niet tot het geslacht

Daar de beschrijving echter onvoldoende is en ik geen materiaal gezien

heb, moet zij voorloopig op deze plaats gehandhaafd blijven.

De 5 bloemen zijn steeds onjuist beschreven. In bouw komen zij

zeer met die van Sauropus en ook met die \9lu Breynia owereen. De deelen,

die gewoonlijk als schijfklieren beschreven worden, zijn inderdaad de

kelkslippen, die hier in verhouding veel sterker ontwikkeld zijn dan bij

Sauropus. Wat men in den regel voor kelkslippen hield, komt overeen
met het schijfvormige deel bij Sauropus en met het urnvormige deel bij

Breijnia. Bij Agyneia is het 6*spletig, hetgeen echter ook wel bij eenige

i^auropns-^oorten voorkomt. Bij Agyneia zijn de slippen echter even
groot of weinig grooter dan de kelkslippen, zoodat deze laatste dubbel
schijnen te zijn. Men zou dit gedeelte, evenals het schijfvormige deel

bij Sauropus en het urnvormige bij Breynia ook als een uitbreiding van
den bloembodem kunnen beschouwen.

Sleutel der Javaa nsche soorten.

Kruidachtig. Bla leren 1— 2 cm. lang. . . A, bacciformis Juss.

Boomachtig. Bladeren 4— 5.5 cm. lang. . A. affinis Kurz.

Agyneia Vent. Flores monoici, apetali. Discus 0. Calyx fiorum

rotatus, 6-fidus^ laciniis 2~serialibus, dorso appendice siniili instructis^ quasi

duplicibus. Stamina 3, in columnam connata; antherae oblique deorsum

sjjectantes, subver llcales^ extrorsae, thecis parallelis, rima longitudinall

dehiscentibus. Pistilli riidimentum 0. Calyx forum 5 6-partitus^ laciniis

hiserialibus. Ovarium turbinatum^ 3-siilcatum, 3-loculare^ loculis 2-ovulatis

;

styli 5, basi in corpusculum breve, carnosum, ovario multo crassius, trun-

catum, 3'lobuni connati, lobis emarginatis, partibus liberis divergentibiis,

bifdis. Fructus calyce suffultus, stylo cupuliformi lobato et stigmatis
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immersis coronatus, ovoldeuSj dehiscens. Seinina angusta^ curvata^ triguetra^

dorso convexüj tcstae strato interlore duro ;
albumen carnosum; cotijledoncs

planae.

Herbae vel frutices (?). Folia in ramis primariis alterna^ rudhnentaria^

histlpiilata, in ramulis alternaüm hifaria^ parva, minutissime deniiculata

vel integerrima. Inflorescentiae fasciculares^ axlllares^ initio 1 florum

celerum paucos floros c? gignentes,

Agyiieia affliiis Kurz ex T. et B. in N’at. Tijdschr. Ned. Ind.

XXVII (1864), 48; Muell. Arg. in DO. Prodr. xv, 2, 239.

Takken dun, uitgespreid, bruingeel; twijgen tamelijk rond, zeer

kort behaard, in sicco gestreept. Bladeren afwisselend, kort gestoeld,

langwerpig, ongeveer gelijk, aan den voet wat scheef hartvormig,

spits of stompachtig, gaafraudig, boven kaal, frisch groen, onder

fluweelachtig, blauwachtig, met geelacbtig groene nerven, kruidachtig,

4—5.5 cm. lang, 2— 2.5 cm. breed
;
steel 0.4 cm. lang. Steunbladeren

zeer klein, aangedrukt, vrij vleezig, stomp, kort behaard. Bloemen

in weinigbloemige bundels, okselstandig, éénhuizig. g bloemen kort

gestoeld; steeltje kort behaard, 0.5 cm. lang. Kelkslippen langwerpig

lancetvormig, spits, buiten kort behaard, geelachtig wit. $ bloemen

bijna zittend. Kelkslippen groen, kort viltig, lancetvormig spits.

Vruchtbeginsel ongeveer bolvormig zijdeachtig behaard; stijlen 3,

aan den top 2-tandig, kort behaard.

Boomheester van 3— 6 m. hoogte.

Aanm. Beschrijving overgenomen.
Ik vermoed dat deze plant tot Glochidion behoort.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Onbekend. Op Java: Zonder
vermelding van groeiplaats.

Agyneia affinis Kurz. Arbuscula 3—G- metralis^ ramis gracilibus,

divergentibus, testaceis, ramulis teretiusculis^ puber ulis^ in sicco striatis.

Folia disticha., alterna, brevipetiolata, oblonga, subaeqiialia, basi suboblique

cordata, acuta vel obtusiiiscula, integerrima, suqwa glabra, laete viridia,

subtus holosetdcea, glauca, in nervis lutescenti-viridia, membranacea, é—5.5

cm. longa, 2—2.5 cm. lata', petiolus 0.4 cm. longus. Stipulae minimae,

adpressae, carnosulae, obiusae, puberae. Flores in fasciculos p)u.^clfloros

dispositi, axillares, monoici. Flores cf brevipedicellati, pedicello pubero,0.5
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cm. longo, Sepala ohlongo-lanceolata, acutaj extus pubera^ flavescenti-albida.

Flores $ subsessiles. Sepala viridia^ tomentella, lanceolata^ aciita. Ovarium

globosulum^ sericeum\ styll .5, apice bidentati^ puberuU.

9. CYLOSTEMON Bl.

Bloemen tweehuizig. 5 bloemen met breeden bloembodem. Kelk

gewoonlijk diep 4-, ook wel 5— 6-deelig, met meer of minder in 2

rijen geplaatste, ongelijke, breede, in den knop dakpansgewijs dekkende

slippen, waarvan de binnenste, ten minste aan den rand, dunner

zijn dan de buitenste. Bloembladeren ontbrekend. Meeldraden OO,

weinig of veel, aan de buitenzijde der schijf ingeplant, opgericht;

helmdraden vrij
;
helmknoppen opgericht, iets boven den voet vast-

gehecht, intrors, met evenwijdige of nagenoeg evenwijdige, overlangs

openspriogende hokjes. Stamperrudiment aanwezig of onduidelijk.

Schijf meestal groot, vlak of concaaf. Kelk der $ bloemen als bij

de 5 . Bloembladeren ontbrekend. Vruchtbeginsel 2— 4-hokkig, met

2 zaadknoppen in elk hokje; stijlen ontbrekend of zeer kort, zelden

lang; stempels 2— 4, zeer breed, vleezig, soms vergroeid. Schijf

groot, ring- of napvormig. Vrucht steenvruchtachtig, niet open-

springend, 2— 3-hokkig, met meer of minder vleezigen middelwand

;

steenkernen 2— 4, gewoonlijk leer- of perkamentachtig, in den regel

éénzadig. Zaden met vliezige zaadhuid; kiem wit dik vleezig; zaad-

lobben breed, vlak of gebogen.

Boomen met aan de twijgen afwisselende, kort gestoelde, gewoonlijk

meer of minder scheeve, vinnervige bladeren en spoedig afvallende

of vrij lang blijvende steunbladeren. Bloembundels okselstandig of

aan het oude hout.

Aantal soorten ongeveer 20 in tropisch Azië en Afrika.

De op Java voorkomende soorten behooren denkelijk alle tot de sectie

Eucyclostemon Muell. Arg., welke zich onderscheidt door een 2—4-hokkig
vruchtbeginsel en breede, zittende of kort gestoelde stempels.

De sectie Dodecastemon Muell. Arg. moet vervallen; zij werd gegrond
op het geslacht Pycnosandra Bl., dat op zijn beurt weer opgesteld werd
naar 2 verschillende planten (zie onder HemicycUa serrata J. J. S.).

Boerlage vermeldt voor Java de volgende soorten:

C. T'eysmanni Muell. Arg.
C. macrophyllu8 Bl.
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C. longifolius Bl.

C. mucronatus Bl.

C, rhacodiscus Müell. Arg.

C. serratus Bl.

Hiervan behooren C. Teysmanni Muell. Arg. en C. serratus Bl. beide

tot HemicycUa serrata J. J. S., terwijl C. rhacodiscus Müell. Arg. met
C. mucronatus Bl. vereenigd moet worden.

In Herb. Kds. bevinden zich verder nog 2 andere soorten n.1.

:

C. minahassae Boerl. et Kds. en een nieuwe soort

C. subcuhicus J. J. S., zoodat het aantal Javaansche soorten op het

oogenblik 5 bedraagt.

Sleutel der Javaansche soorten.

1. Vruchtbeginsel 3-hokkig met 3 stempels.

Meeldraden c. 20 C. minahassae
Boerl. et Kds.

Vruchtbeginsel 2-hokkig met 2 stempels 2.

2. Bloemen uitsluitend aan de oudere takken.

Bladeren zeer groot. Meeldraden 30 of

meer . 3.

Bloemen gewoonlijk okselstandig, soms
bovendien aan de oudere, bladerlooze

twijgen 4.

3. Bladranden nagenoeg evenwijdig; blad-

voet weinig ongelijk. Steunbladeren
zeer kort ei vormig driehoekig . . 2. C. macrophyllus Bl.

Bladranden gebogen
;
bladvoet zeer ooge-

lijk. Steunbladeren lancet- of lijnvormig 3. C. longifolius Bl.

4. Vrucht hoekig dubbelbolvormig; stempels

omgekeerd 3-hoekig, met uitgeranden
voet. Bladeren aan weerszijden van de
middelnerf met c. 9 — 1 1 zijnerven. Meel-
draden 8 4. C. mucronatus Bl.

Vrucht ei-dobbelsteenvormig
;

stempels
halfrond met uitgeranden voet. Bladeren
aan weerszijden van de middelnerf met
met c. 12 — 16 zijnerven .... 5. C. subcuhicus ii.iS

Cyclostemon Bl. Floret diolci. Florum cT torus latus. Calyx ple-

rumque alte 4-, interdum 5— 6-partitus^ lacinüs plus minusve biseriatis^

inaequalibuSy latis, in praefloratione imbricatis., interioribus, saltem ad

marginem^ quam exteriores tenuioribus. CoroUa 0. Stamina CO, pauca vel

numerosa^ circa discum centralem inserta^ erecta ; filamenta Ubera; antherae

erectae., paulum supra basin affixae, mirorsae^ thecis adnatis^ parallelis vel

subparallelis, rimis longitudinalibus dehiscentibus. Pisiïlli rudimentum con~

spicuum vel obsoletum. Discus plerumque magnus^planus velconeavus. Florum
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$ calyx ut in (j'. Corolla 0 Ovarium ^-4-loculare, loculis biovulatis;

styli hrevisshni vpI 0, raro lonyi; stiymata 2— 4, latissima, carnosa^ ijüerdum

connata. Discus magnus^ annuïaris vel cupuliformis. Fructus drupaceus^

indehiscens, 2 -4-locularis^ mesocarpio plus mlnusve carnoso'^ putamina 2— 5,

plerumque coriacea vel pergamacea, saepissime monosperma. Seminumtesta

membratiacea; albumen crasse carnosum; embryo rectus^ cotyledonibus latiSj

planis vel curvatis.

Arbores. Folia in rmnuUs alternatim bifaria, breviter petiolata, ple-

rumque plus minusve obliqua, penninervia. Stipulae caducae vel subpersis-

tentes, Flores fasciculatiy axillares vel laterales.

1. Cyclostemoii iiüiialiassae Boerl et Kds. ! in Kds. Verslag

Minahasa, 590.

Jonge deelen nagenoeg kaal Twijgen wat heen en weer gebogen.

Bladeren kort gestoeld, langwerpig of elliptisch, ook wel lancetvormig,

kort of vrij lang dikwijls plotseling toegespitst, stomp, met wigvormig

toegespitsten, spitsen, nagenoeg niet scheeven voet, gaafrandig, kaal,

aan weerszijden van de in sicco onder en boven uitspringende middel-

nerf met c. 7— 10 schuin uitstaande, of de hoogere meestal wijd

uitstaande, gebogen, in de middelnerf kort afgebogen, binnen den

rand anastomoseerende, dunne zijnerven, dwars netaderig, met in

sicco onder en boven wat uitspringende nerven en aderen, leerachtig,

c. 8—16.5 cm. lang, 3-5.5 cm. breed; steel boven vrij plat, kaal,

c. 0.2— 0.6 cm. lang. Steunbladeren spoedig afvallend, klein, kort

eivormig, weinig zeer kort behaard, c. 0 1 cm. lang. Bloeiwijzen

bundelvormig, okselstandig en aan de oudere twijgen. 5 bloemen

gesteeld; steeltje iets behaard. Kelk diep 4 — 5-deelig; slippen (in

den knop) rond, bijna kaal, de binnenste buiten zeer kort behaard,

met wat uitgevreten, kort gewimperden rand. Meeldraden c. 19;

helmknoppen intrors, langwerpig, met uitgeranden voet. Schijf in

het midden met een haarbosje. § bloemen met diep 4-deeligen kelk;

slippen afvallend, de buitenste halfrond, concaaf, kort gewimperd,

c. 0.375 cm. lang, 0.54 cm. breed. Vruchtbeginsel ongeveer bolvormig,

kort aanliggend viltig behaard, 3 hokkig, met 2 zaadknoppen in elk

hokje; stempels 3, wigvormig, kort gesteeld, met afgeknotten, iets

gekartelden top, convex, vleezig, c. 0.25 cm. lang en breed. Schijf

onder de jonge vrucht plat ringvormig, 4*lobbig, kaal, vleezig,
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c. 0.5—0.57 cm. in doorsnee. Vrucht groot, ongeveer bolvormig,

zeer kort viltig, c. 2.9 cm. in doorsnee, 3-hokkig, met één zaad in

elk hokje; wand zeer dik, c. 0.7— 0.8 cm. dik; binnenwand dun,

binnen sterk glimmend. Zaden (jong) c. 1.3 cm. lang.

Kleine of middelmatige boom; kruinhoogte c. 15— 20 m. bij een

stamdoorsnee van 25 — 40 cm. Stam nogal recht. Kroon zeer dicht.

Schors grauw.

Aamn. Beschrijving naar enkele $ alleen zeer jonge en bijna rijpe vruchten
dragende exemplaren en één cT met jonge bloemknoppen in Herb. Kds. Vergeleken
met de authentieken.
Vermeldenswaardige verschillen met het materiaal van Celebes kon ik niet

aantonnen.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Celebes. Op Java: Alleen

verzameld in de res. Preanger, afd Tjiandjoer bij Takoka op 1200 m. zee-

hoogte, afd. Limbangan bij Pangentjongen op 1500 m. — V o o r k o m e n en
standplaats: Jn heterogeen oerwoud op vruchtbaren leemgrond; zeld-

zaam.— BI ad af val: Altijd groen. — Bloei- en vruchttijd: Jonge
en oude vruchten verzameld in Oktober. — Gebruik: Geen. — I n 1 a n d-

sche namen: Opgegeven worden Ki Jiadji^ s,, Ki-toelang s, Ki-hoë s.

en Ki-hoenij s., welke wel geen waarde zullen hebben.

Cyclostemon minahassae Boerl. et Kds, Arhor parva vel mediocris.

Innovationes suhglahrae. Bamuli leviter flexiiosi. Folia hreviter petlolata^

ohlonga ellipticave, interdnm lanceolata, hreviter vel lougiiiscule interdum

abf'upte acuniinata, obtiisa, basi acute cuneaio-acuminata^ vix obliqua^ in-

tegerrima, glabra, in utraqiie parte costae mediae in siceo suptra subtusque

prominentis nervis lateralibiis c.7 — 10 patentibus vel superioribus pierumque

paientisshnis, ciirvatis^ intra marginem anastomosantibus, tenuibus, transverse

reticulato-venosa. nervis venïsque in sicco supra subtusque leviter prominen-

tibus^ coriacea, c. 8—16.5 cm. longa, 3—5.5 cm. latei; petinlus supra

planiusculuSj glaber, c. 0.2— 0.6 cm longus. Stipulae caducae., parvae.,

hreviter ovatae, paree puberulae., c. 0.1 cm. longae. Flores fasciculati,

axUlares et laterales. Flores (j' q^edicellati, pedicello puberulo. Calyx

profunde é —5-partitus^ laciniis (in alabastro) orbicularibus^ subglahris^

interioribus extus puberulis, margine erosis ciliolatis. Stamina c. 19;

antherae oblongae, basi emarginatae^ introrsae. Discus in centro comato-

pllosus. Calyx florum J profunde 4-partitus., laciniis deciduis, exterioribus

semirotiindis, concavis^ ciliolatis^ c. 0.375 cm. longis, 0.54 cm. latis. Ovarium

subglobosum, adpresse subtomentosum, triloculare^ loculis biovulatis ; stigmata

3j hreviter stiqntata^ cuneata^ apice truncat leviter crenulata^ convexa,

carnosaj c. 0 25 cm. longa et lata. Discus sub friictu immaturo plano-
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annularisy 4-lohuSy glaber, carnosusy c. 0.5—0.57 cm. diam. Friictus magnuSy

suhglobosusj hrevissime tomentosuSy c. 2.9 cm. diam., S-lociilarCy loculis

monospermiSj mesocarpio crassissinw, c. 0.7—0.8 cm. crasso, endocarpio

teniii, intus nitidissimo. Semina {immatiira) c. 1.3 cm. longa.

2 . Cylostemoii iiiacropliyllus Bl. ! Bijdr. 598; Miq. F1. Ind.

Bat. I, 2, 361; Muell. Arg. in DC. Prodr. xv, 2, 482 (oxc. syn.).

Jonge deelen kort eenigszins zijdeachtig donkerbruin behaard.

Twijgen wat heen en weer gebogen, kantig, gegleufd, zeer kort

behaard, met lenticellen. Bladeren aan de hoofdtakken en waterloten

verspreid, aan de uitstaande twijgen afwisselend, groot, kort gestoeld,

langwerpig lancetvormig met nagenoeg evenwijdige zijranden, smal

stomp toegespitst, met scheef spitsen of stompen voet, gaafrandig,

boven kaal, onder vooral op de middelnerf weinig zeer kort behaard,

aan weerszjjden van de boven weinig, onder goed uitspringende

middelnerf met c. 8— 14 schuin uitstaande, sterk opstijgende, binnen

den rand anastomoseerende, boven nauwelijks, onder tamelijk uitsprin-

gende zijnerven, dwars netaderig, met nagenoeg horizontale hoofd-

aderen, leerachtig, boven glimmend donkergroen, onder bijna dof en

lichter, c. 19— 37 cm. lang, 4.5— 9.5 cm. breed; steel bijna rolrond,

boven met 2 van de bladranden afloopende, naar beneden toe spoedig

verdwijnende ribbeo, zeer kort behaard, c, 0.75 — 1 cm. lang. Steunbla-

deren afvallend, eivormig driehoekig, kort aanliggend bruin behaard,

c. 0.125—0.17 cm. lang. 5 bloeiwijzen op kleine knobbels over de

geheele lengte der zijtakken, talrijk, zeer kort, bundelvormig. Schutbla-

deren klein, nagenoeg rond. Bloemen gestoeld, middelmatig, c. 1.8—

2

cm. in doorsnee, sterk riekend; steeltje aan den voet geleed, naar den top

verdikt in den breed omgekeerd kegelvormigen bloembodem, meer of

minder viltig, lichtgroen, c. 1 — 1.6 cm. lang. Kelk meestal 4-, soms

ook 5— 6-deelig; slippen uitgespreid, meer of minder teruggeslagen,

ongelijk, de buitenste korter en halfrond of nagenoeg rond, met afge-

ronden, de binnenste rond of ovaal met bijna afgeknotten top, sterk

concaaf, achter zeer kort behaard of viltig, kort gewimperd en vooral

naar den top uitgevreten, lichtgroen, c. 0.5— 1 cm. lang en breed.

Meeldraden talrijk, c. 37— 45, aan den buitenrand der schijf ingeplant,

c. 0.6 cm. lang; helmdraden vrij dik; helmknoppen wat boven den
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voet ingehecht, opstaand, intrors, langwerpig hartvormig, met even-

wijdige, overlangs openspringende hokjes, c. 0.2 cm. lang. Schijf

zeer groot, meer of minder hoekig ovaal, plat napvormig, met op-

staanden, ingebogen, getanden rand, binnen nagenoeg straalvormig

kleinribbig en kort aanliggend behaard, vleezig, witachtig, c. 0.9 cm.

bij 0.7— 0.8 cm. in doorsnee, in het midden het kleine, kegel vormige,

soms verlengd priemvormige, behaarde stamperrudiment dragend.

$ bloemen met plat ringvormige, eenigszins zijdeachtig behaarde,

c. 0.5 cm in doorsnee metende schijf. Jonge vrucht viltig.

Middelmatige boom, met hoekigen, sterk gegleufden, gedraaiden,

c. 45 cm. dikken stam, met korte, dikke wortellijsten, naar boven in

eenige opstaande takken verdeeld; zijtakken dun, overhangend, de

onderste tot op den grond reikend. Kroon groot, pyramidevormig,

regelmatig, dicht. Schors bijna glad, met weinig overlangsche barsten,

lichtgrauw.

Aanm. Beschrijving naar een bloeienden cf boom in Hort. Bog. en zeer enkele,

onder C. longifolius gemengde exemplaren in Herb. Kds. ? bloemen en ontwik-
kelde vruchten heb ik niet gezien. Vergeleken met een authentiek uit Leiden.
De opmerking van Muell. Arg., dat de bloemen dezer soort dubbel zoo groot

zouden zijn als die van C. longifolius is onjuist
;

zij zijn betrekkelijk slechts

weinig grooter. Het is niet onmogelijk, dat hij misleid is door het feit, dat ook
bij vrij jonge knoppen de kelkslippen door het drogen dikwijls meer of minder
vaneen wijken, waardoor men zou meenen met reeds half geopende bloemen te

doen te hebben. (Zie verder de aanmerking onder C. longifolius Bl.).

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Borneo. Op Java: Verzameld
in de res. Batavia, afd Buitenzorg bij Depok en Tjampea opl50m. zee-

hoogte; in de res Banjoemas, afd. Bandjarnegara bij Pringombo op 700—
1000 m. — Voorkomen en standplaats: fn heterogeen oerbosch op

viuchtbaren leemgrond en op kalkrotsen
;
zeldzaam. — Bladafval: Altijd

groen. — Bloei- en vruchttijd: Bloemen verzameld in Augustus bij

Depok; jonge vruchten in November bij Pringombo. — Gebruik:
Geen. — Inlandsche namen: Ki-tjantoeng lala.j^ s. of Tjantoeng lahi^ s.

bij Tjampea; Boerwoko (?), j. bij Pringombo.

Cyclostemon macrophyllus Bl. Arbor mediocris. Innovationes altro-

fusce suhsericeo-puhescentes. Ramuli leviter flexuosi, angulati^ sulcati,

puheruli^ lenticellati. Folia in ramis primariis et turionihm alterna^ in

ramulis lateraUhus alternatim hifariaj magna^ hreviter petiolata, ohlongo-

lanceolata, marginihiis fere parallelis, anguste ohtuse acwninata^ basi oblique

acuia vel obiusa, integerrima, supra glabra^ subtus praesertim in costa

media paree puberula^ in utraque parte nervii medii supra leviter subtus

manifeste prominentis nervis lateralibus c. 8—14 patentibus, valde adscen-
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dentihuSj intra marginem anastomosantibus, siipra vix subtus mediocriter

prominentihus, transverse reticulato-venosa^ venis primarüs fere horizon-

talibus, coriacea, supm nitide atroviridia^ subtus subopaca pallidiora, c.

19--37 cm. longcij 4.5— 9.5 cm. latei; petiolus subteres, supra costis 2 a

marginibus laminae decurnntibus^ basin versus mox evanescentibus^ pu-

berulus, c. 0.75—1 cm. longus. Stlpulae caducae, ovato-triangulae^ breviter

adpresse fusce pubescentes, c. 0.125—0.17 cm. longae. Infiorescentiae in

pndvinis ramorum lateralium defoUatonim^ fasciculares^ iiumerosij brevis-

simi. Bracteae parvae, subrotundae. Flores mediocres.^ pedicellati^ c. 1.8—

2

cm. diam., odoratissimi, j^^dicello basi articulato, apice in torum obconicum

i)wrassato, subtomentoso, dilute viridi^ c. 1—1.6 cm. longo. Cahjx profunde

i-, interdum 5- 6~partitus^ laciniis paterdissimis^ plus minusve reflexis.,

iiiaequalibiis, cxteriorïbus brevioribus semiorbicularibiis subrotundisve^ apice

rodundath^ inievioribus rotundis oialibusve, apice subtruncatis, omnibus

redde concavis^ dorso puberulis vel tomentosis, ciliatis^ praesertim apicem

versus e?'osis, dilute viridibus, c. 0.5—1 cm. longis latisque. Stamina.

numerosay c. 37—45y circa, discum insertay c. 0.6 cm. lonega; fdamenta

crassiiiscida
;
antherae paulion supra basin affixa.e, erectacy introsaCy oblongo-

cordedaCy thecis p>arallelisy c. 0.2 cm. longae. Discus maximuSy plus minusve

angulaio-ovaliSy plane ciipmliformisy margine erecto ïncurvo dentatOy intus

subradiato-costulatus et oApresse pubescensy carnosuSy albescenSy c. 0.9 et

0.7— 0.8 cm. diam. Pistilli rudimentum centraUy parvuniy conicuniy interdum

elongato subulatuniy pubescens. Florum J discus plano-annulariSy subsericeo-

pubescensy c. 0.8 cm. diam. Fructus immaturus tomentosus.

8. Cyelostemon loiig’ifolius Bl. ! (non Hook. f.) Bijdr. 598;

Miq. F1. Ind. Bat. i, 2, 361; Muell. Arg. in DC. Prodr. xv, 2,

482. — C. macropliyllus Hook. f. (non Bl.) F1. Br. Ind. v, 310

(p.p. ?). — C. zeylanicus Baill. Et. Enpli. 562; Tiiw. Ennni. Zeyl.

286. — Sphragidia zeylanica Tnw. ! in Hook. Journ. Bot. (1855),

270, t. 10.

Twijgen aanvankelijk zeer kort meer of minder viltig geelbruin

behaard, kaal wordend. Bladeren aan de twijgen afwisselend, groot,

kort gesteeld, langwerpig ot lancetvormig, soms meer of minder

eivormig, met gebogen zijranden, gewoonlijk stomp toegespitst, met

zeer scheeven en ongelijken voet, de eene helft half hart vormig of

afgerond, de kortste zijde spits of toegespitst, zeer zeiden bjjna gelijk.
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gaafrandig, zelden naar den top iets bochtig, kaal, aan weerszijden

van de onder uitspringende middelnerf met c. 8— 12 schuin uit-

staande, gebogen, opstijgende, binnen den rand anastomoseerende,

onder uitspringende zijnerven, onderste nerven (c. 3) kort en dicht

bijeenstaand, onregelmatig netaderig, leerachtig, c. 10— 29 cm. lang,

c. 3.5— 10 cm. breed; steel boven met 2 van de bladranden ver naar

beneden aHoopende ribben, kaal of zeer kort behaard, c. 0.3— 1 cm.

lang. Steunbladeren vrij lang blijvend, lancetvormig of bijna lijn-

priemvormig, c. 0.3— 0.7 cm. lang. Bloemen op knoesten der oudere

twijgen en takken dicht bijeen, talrijk, tweehuizig. Schutbladeren

klein, halfrond of bijna rond, concaaf, c. 0.1— 0.15 cm. lang.

bloemen gesteeld, c. 1.3— 1.5 cm. in doorsnee; steeltje naar den top

in den breeden, omgekeerd kegelvormigen bloembodem verdikt,

fluweelachtig viltig, c. 0.6— 1.1 cm. lang. Kelk gewoonlijk zeer diep

4-deelig; slippen uitgespreid, ongelijk, de buitenste halfrond of rond-

achtig en bet kortst, de binnenste rond of ovaal en langer of bijna

even groot, met afgeronden of nagenoeg afgekuotten top, sterk concaaf,

vooral naar den top uitgevreten, kort gewimperd, achter fluweelachtig

viltig, c. 0.5—0.8 cm. lang. Meeldraden c. 30— 45, aan de buitenzijde

der schijf ingehecht c. 0.5 cm. lang; helmknoppen iets boven den

voet ruggelings vastgehecht, opstaand, langwerpig, met stompen top

en hartvormigen voet, c. 0.2— 0.3 cm. lang. Schijf groot, ongeveer

4-hoekig ovaal, iets concaaf, met lagen, opstaanden, soms iets in-

gebogen, bochtig gekartelden rand, binnen ongeveer straalvormig

kleinribbig en zachtbarig, in het miiden zeer weinig of nauwelijks

kegel vormig verhoogd, c. 0.5— 0.65 cm. in doorsnee. J bloemen

gesteeld, c. 1— 1.35 cm. in doorsnee; steeltje naar boven verdikt,

fluweelachtig viltig, c. 0.6— 0.8 cm. lang. Kelk diep 4-deelig; slippen

afvallend, uitgespreid, rond of eivormig rond, de binnenste ook wel

min of meer omgekeerd eivormig, met afgeronden of (de binnenste)

vrijwel afgeknotten top, zeer concaaf, meer of minder uitgevreten,

kort gewimperd, achter fluweelachtig viltig, uitgespreid c. 0.5— 0.7

cm. lang, de binnenste gewoonlijk wat langer dan de buitenste.

Vruchtbeginsel bijna bolvormig, wat zijdelings samengedrukt, dicht

los aanliggend fluweelachtig kortharig, c. 0.35— 0.4 cm. hoog, 0.45

cm. bij 0.55 cm. in doorsnee; stempels 2, zittend, groot, vlak, dwars
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langwerpig, met zeer breeden voet of eenigszins wigvormig en al of

niet licht uitgeranden, bochtig gekartelden top, vleezig, c. 0.17—0.2

cm. lang, 0.4—0.45 cm. breed. Schijf groot, breed ringvormig, plat,

binnen en aan den rand tamelijk zijdeachtig zachtharig, c. 0.3—0.4

cm. bij 0.45 cm. in doorsnee. Yruchtsteeltje c. 0.7— 0.9 cm. lang.

Steenvrucht groot, dikwijls door de stempels gekroond, zijdelings

samengedrukt bolvormig, met 2 breede, ondiepe, overlangsche gleuven,

geelbruin viltig, niet openspringend, c. 2 cm. hoog, 1.7 bij 2 cm. in

doorsnee; buitenste vruchtwand vrij dik; middelwand dik vleezig;

steenkernen 2, halfbolvormig ovaal, binnen vlak en met een over-

langsche gleuf, buiten convex, generfd gegroefd, c. 1.6 cm. lang, 1.35

cm. breed, met stevig perkamentachtigen wand, 1-zadig. Zaden van

den vorm van de steenkern, c. 1.5 cm. lang, 1.3 cm. breed; kiem wit

dik vleezig; zaadlobben gebogen, breed, rond, met afgeronden top en

hartvormigen voet, 3 nervig, c. 1.15 cm. lang, 1,2 cm. breed; worteltje

rolrond, c. 0.35 cm. lang.

Middelmatige boom; kruinhoogte c. 18—23 m
,
bij een stamdoorsnee

\an 20— 45 cm. Stam recht, zonder wortellijsten. Kroon dicht,

onregelmatig eivormig.

Aanm. Beschrijving naar talrijke exemplaren in Herb. Kds. en vergeleken met
een authentiek en met een authentiek van Spragidia zeylanica Thw. (C. P. 557 !).

De vroeger uit Leiden als C. longifolius Bl. en C. macrophyllus Bl. ten geschenke
ontvangen specimina zijn volkomen aan elkaar gelijk en behooren beide tot laatst-

genoemde soort. Met Blume’s diagnosen, waarmee de uit Leiden in leen ontvangen
authentieken geheel in overeenstemming zijn, laten de beide soorten zich echter
steeds uit elkaar houden, hoewel men alleen op de namen afgaande, zeker geneigd
zou zijn de door Blume (7. genoemde soort met den naam
te bestempelen.
Behalve door den bladvoet (bij C. longifolius zeer ongelijk met afgeronde of

meestal halfhartvormige langste en spitse kortste helft, bij C. macrophyllus
gewoonlijk weinig ongelijk spits of stomp), zijn de beide soorten steriel nog door
de volgende kenmerken uiteen te houden. Bij C. macrophyllus zijn de blad-
randen nagenoeg evenwijdig; de voornaamste aderen loopen nagenoeg horizontaal
en evenwijdig, zoodat het adernet een dwarse richting vertoont; de bladranden
loopen slechts weinig op den bladsteel af; de steunbladeren zijn zeer kort en
eivormig driehoekig. Bij C. longifolius daarentegen zijn de bladranden steeds
gebogen

;
het adernet is geheel onregelmatig zonder horizontale hoofdaderen

;

de [bladranden loopen (in siceo) ver op den bladsteel af; de steunbladeren zijn

langer en lancet- of lijnvormig.
De exemplaren uit Besoeki hebben alle een kort behaarden bladsteel, die uit

West-Java een kalen; bij die uit Midden-Java zijn er zoowel met behaarden als

met kalen steel.

C. zeylanicus Baill., die gewoonlijk als synoniem met C. macrophyllus Bl.
wordt beschouwd, moet volgens een authentiek in Herb. Bog. tot C. longifolius Bl.
gerekend worden.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Ceylon, Phillippijaen, Celebes.

Op Java: Verzameld in de res. Batavia, afd„ Buitenzorg bij Tjampeaop
2G0—300 m. zeehoogte; in de res. Preanger, afd. Soekaboemi bij Pala-
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boeanratoe op 150— 300 m.
;

in de res. Banjoemas, afd. Tjilatjap op Noesa
Karabangan

;
in de res. Pekalongan afd. Batang bij Soebah, en

bij Keboemen
;

in de res Madioen, bij Saradan op 500 m.; in de res.

Semarang, afd. Salatiga bij Karangasem op 150 m.; in de res. Besoeki,

afd. Banjoewangi bij Rogodjarapi. — Voo r k o m e n en standplaats:
In heterogeen oerbosch en in djatibosschen, zoowel op Truchtbaren leem-

grond als op drogen en rotsigen bodem. Op genoemde plaatsen niet

zeldzaam. — BI ad af val: Altijd groen. — Bloei- en vruchttijd:
Bloemen verzameld in Juni op Noesa Kambangan, ia Augustus bij Pa-

laboeanratoe, in September bij Kogodjampi
;

vruchten in Augustus bij

Rogodjampi, in Oktober bij Soebah en Keboemen, in December op
Noesa Kambangan. — Gebruik: Geen. — Inlandsche namen: Naar
het schijnt zeer onvast; bij Tjampea Boeniaga^ s

;
bij Palaboeanratoo

Ki-damar, s. en Tjengkek, s.
;

in Pekalongan j. ;
bij Rogodjampi

Wesen, j. en Hendog-hendogmi^ j.

Cyclostemon longifolius Bl. Ramiili fidvo-subtomentosi^ glabrescentes.

Folia in ramnlis alternatim bifaria^ magna^ breviter petiolata^ oblonga

lanceolatave^ interdum plus minusve ovata, marginibus curvatis, plerumque

obiiise acAiminala, basi valde obliqua et inaequalia^ latere nltero semicordata

vel rotundata, aliero breviora acuta vel acuminate^ rarissime basi siibaeqtialia,

integerrima^ raro apicem versus subrepanda^ glabra, in utraque parte costae

mediae subtus prominentis nervis lateralibus c. 8 - F2 paten'ibus^ curvatis,

adscendentibus^ intra marginem anastomosantibus, subtus prominentibus^

inferioribus (c. 3) brevibus approximatis^ irregulariter reticulato-venosa^

coriacea, c. 10~29 cm. longa, 3.5 — 10 cm. lata; petiolus glaber vel pu-

beruluSy supra costis 2 a f< Ui marginibus longe deciirrentibuSj c. 0.3 ~1

cm. longus. Stipulae subpersistenies, lanceolatae vel fere linearl-subulatae,

c. 0.3— 0.7 cm., longae. Inflorescentiae in pulvinis ramo)um et ramulorum

vetustiorum fasciciilares^ numerosae^ densae. Bracteae parvae^ semiorbicu-

lares vel subrotundae, concavae, c. 0.1 — 0.15 cm. longae. Flores pedicellati^

c. 1,3— 1.5 cm. diam., pedicello apice in lorum lato-obconicum incrassato,

velutino-tomentoso^ c. 0.6 — 1.1 cm. longo. Calyx pierumque profunde 4-

partitus, laciniis patentissimis inaeqiialibus, exterioribus semi-orbicularibus

subrotundisve^ interioribus rotundis ovalibusve quam exteriores longioribus

vel fere aequimagnis, omnibus ajjice rotundatis vel subtruncatis., valde

concavis, p)raesertim ad apicem erosis, ciliolaiis, dorso velutino-tomentosis^

c. 0.5— 0.8 cm. longis. Stamina c. 30 — 45, circa discum inserta, c. 0.5 cm.

lotaja; antherae paulum supra basin affixae, erectae, oblongae, apice obtiisae,

basi cordatae, c, 0.2 — 0.3 cm. longae. Discus magnus, siibquadrangulari-

ovalis, leriter concavus, margine hiimili erecto interdum subincurvo repando-

crenato, intus subradiato-costulatus et pubescens, medio paululum vel vix

conico-elevatus, c. 0 5—0.65 cm. diam. Flores $ pedicellati, c. 1—1,3 cm.

Meded. Dep. v, Landboiiw No. 10. 14
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diam.j pedicello apicem versus incrassato^ veliitino-tomentoso, c. O.G— 0.8 cm.

longo. Calyx profunde 4-partitus^ laciniis deciduis^ patentissimis^ rotundis

vel ovato-rotundis^ interiorihus interdiim plus minusve ohovatis^ omnihus apice

rotundaiis vel interiorihus suhtruncatis^ valde concavis^ plus minusve erosiSj

ciliolatiSj dorso velutino-tomentosis^ c. 0.5—0 7 cm. longis., interiorihus

quam exteriores plerumque paulo longiof’ihus. Ovarium suhglohosum, ptaulo

lateraliter compi'essum, dense suhadpresse velutino-puhescens., c. 0.35—0.4

on. altum^ 0.45—0.55 cm. diam.; stigmata 2, sessilia, magna^ plana^

transverse ohlonga., hasi latissima vel leviter cuneata.^ apice re}>a7ido-crenulata

et interdum emarginata^ carnosa^ c. 0.17—0.2 cm. longa.^ 0.4 — 0.45 cm.

lata. Discus tnagnus^ late annularis, qüanus^ intus et ad marginem sub-

sericeus, c. 0.3— 0.4 et 0.45 cm. dia^n. Pedicellus fructifer c. 0.7—0.9 cm.

longlis. Drupa magna, saepe stigmatis coronata, lateraliter compresso-

glohosa, sulcis 2 latis levibus longitudinalihus, fulvo-tomentosa, indchiscens,

c. 2 cm. alta, 1.7 et 2 cm. diam., pericarpio crassiusculo, mes ocarpio crasse

carnoso; putamina 2, semtglohoso-ovalia, intus plana, sulco Ion giludinali

instructa, extus convexa, nervoso- sulcata, c. 1.6 cm. longa, i.35 cm. lata,pariete

firmiter pergamaceo, monosperma. Semina putamine conformia, c. 1.5 cm.

longa, 1.3 cm. lata; alhumen crasse carnosum; cotgledones curvatae,

latae, orhiculares, apice rotundatae, hasi cordatae, 3-nerviae, c. 1.15 cm.

longae, 1.2 cm. latae; radiciila teres, c. 0.35 cm. longa.

4. Cyclostemoii iimcronatiis Bl. Bijdr. 598; Miq. Fi. Ind. Bat.

I, 2, 361; Muell. Arg. in DC. Prodr. xv, 2, 484. — C. rhacodiscus

Muell. Arg. l.c. — Hemicyclia ? rhakodiscus Hassk. in Bot. Zeit.

1856, 802; Cat. Hort. Bog. descript. 43; Miq. l.c. 411.

—

Pierardia

rhakodiscus Hassk. in Buil. Soc. bot. Franco yi (1859), 713.

Twijgen dun, yl of vrij dicht uitstaaud kort geelbruin behaard,

met wrattige lenticellen. Bladeren kort gestoeld, langwerpig of ook

wel lancetvormig, niet zelden meer of minder eivormig, stomp toe-

gespitst, met een wat behaard nerfpuntje, met weinig of nauwelijks

scheeven, breed spitsen, stompen of afgerouden voet, gaafrandig, kaal

of onder met zeer enkele aanliggende haren, ook wel de middelnerf

onder vrij dicht uitstaand kortharig, aan weerszijden van de vooral

boven (in sicco) uitspringende middelnerf met c. 9— 11, behalve de

onderste wijd uitstaande, gebogen en meestal tamelijk opstijgende,

binnen den rand anastomoseerende, dunne, in sicco onder uitspringende
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zijnerven, de onderste schuiner en dichter bijeen, doch niet korter,

dwars netaderi», dun leerachtig, glimmend donkergroen, c. 6.5— 14

cm. lang, 2.5 — 6 cm. breed; steel evenals de voet van de middelnerf

boven zeer kort uitstaand behaard
;
c. 0.3— 0.5 cm. lang. Steunbladeren

vrij lang blijvend, zeer klein, lancet-priem vormig, behaard, c. 0.1 —
0.15 cm. lang. Bloemen in vveinigbloemige, okselstandige bundels.

5 bloemen gesteeld, c. 0.65 — 0.8 cm. in doorsnee; steeltje naar boven

in den breed omgekeerd kegel vormigen bloembodem verdikt, aan-

liggend zeer kort behaard, bleek groen, c, 0.25 —0.4 cm. lang.

Knoppen bolvormig, met een behaard puntje. Kelk diep 4-deelig,

bleek groenachtig geel; buitenste slippen eenigszins ovaal ei vormig,

spitsachtig of in een puntje toegespitst, met breeden voet, convex,

buiten ijl, naar den top dichter aanliggend kort behaard, binnen het

onderste deel kaal, naar den top zeer kort eenigszins viltig behaard,

c. 0.325—0.4 cm. lang, 0.25—0.27 cm. breed; binnenste slippen

ongeveer ovaal, met stompen, meer of minder afgeknotteii ot wat

uitgeranden top, soms met een klein puntje, convex, behaard als de

buitenste, zeer kort gewimperd, c. 0.375— 0.4 cm. lang, 0.26— 0.3

cm. breed. Meeldraden 8 — 9 aan de buitenzij<le der schijf ingeplant,

c 0.27—0.3 cm. lang; helmdraden lijn vormig, ijl behaard, wit
;
helm-

knoppen nagenoeg basifix, intrors, nagenoeg op zij openspringend,

kort en breed hart-eivormig, met naar beneden wat uiteenwijkende

hokjes en breed, aan den voet iets behaard helmbindsel, c. 0.07 cm.

lang. Schjjf zeer groot, napvormig, overlangs geplooid, buiten sterk

8— 9-ribbig, vooral naar den top zeer sterk vrij grof behaard, in het

midden meestal met een klein haarbosje, dun, bleek geelachtig, c.

0.2 cm. hoog, 0.24 cm. in doorsnee, uitgespreid c. 0.4 cm., met haren

c. 0.5 cm, in doorsnee. $ bloemsteel
t
je naar den top verdikt, zeer

kort behaard, c. 0.75— 0.9 cm. lang. Kelk diep 4-deelig, met afvallende

slippen
;
buitenste slippen breed eivormig, kort stomp of spits toegespitst,

met breeden voet, convex, achter met enkele aanliggende haren,

binnen naar den top zeer kort eenigszins viltig behaard, zeer kort

gewimperd, c. 0.4 cm. lang, 0.35 cm. breed; binnenste slippen rond,

convex, met breed afgeronden, teruggekromden top, behaard als de

buitenste, c. 0.4 cm lang en breed. Stamper ongeveer fleschvorraig,

c. 0.325 cm. lang; vruchtbeginsel neergedrukt bol vormig, dicht
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eenigszins zijdeachtig bleek bruin behaard, c. 0.225 cm. hoog, 0.25

cm. in doorsnee, yrij plotseling in een korten, dikken hals (stijl)

samengetrokken, 2-hokkig, met 2 zaadknoppen in elk hokje; stempels

2, groot, omgekeerd driehoekig, met afgeknotten, gekartelden rand

en uitgeranden voet, convex, c. 0,17 cm. lang, 0.25 cm. breed. Schijf

groot, napvormig, het vruchtbeginsel half insluitend, dun, binnen bij

den rand vrij lang behaard, c. O.l cm. hoog. Yruchtsteeltje c. 0.75—
l. 2 cm. lang. Vrucht niet openspringend, dubbelbolvormig, door den

stijl gekroond, aan den top tusschen de lobben aan weerszijden met

een korte, overlangsche, van den stijl afloopende rib, kort aanliggend

behaard, c. 1 cm. hoog, 1 cm. bij 1.5 cm. in doorsnee, de beide

helften hoekig bol vormig, met een ondiepe, overlangsche groef;

middelwand vrij dik; binnenwand dun perkamentachtig.

Kleine boom of heester.

Aanm. Beschrijving naar eenige exemplaren in Herb. Kds., waarvan de 9
geheel overeenkomen met een uit Leiden ontvangen specimen.
De cf bloemen komen geheel overeen met de beschrijving van C. rhacodis(ms

Muell. Arg. en met eenig materiaal in Herb. Bog., van een vroeger in Hort.
Bog. gekweekte plant afkomstig. Zonder twijfel behoort C. 7'hacodiscus Muell.
Arg. dan ook tot C. mucfi^onatus Bl.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Onbekend. Op Java: Ver-
zameld in de res. Batavia, afd. Buitenzorg bij Tjampea op 200— 300 m.
zeehoogte; in de res. Banjoemas, afd Poerwokerto bij Pekodokan op 500
m. zeehoogte, afd. Bandjarnegara bij Pringombo op 800 m. — Voor-
komen en standplaats: In altijd groen, heterogeen oerwoud; bij

Tjampea op kalkrotsen. Alleen op de 3 genoemde vindplaatsen aangelroffen

en daar nogal zeldzaam. — Bladafval: Altijd groen. — Bloei- en
vruchttijd: Bloemen en vruchten verzameld in April bij Tjampea, in

Augustus bij Pringombo; vruchten in December bij Pekodokan. — Ge-
bruik: Geen. — Inlandsche namen: Penawar heas, s. volgens het

etiket in Herb. Bog.; Ki-ladja, s. bij Tjampea.

Cyclostemon mucronatus Bl. P'riitex vel arhusciila. EamuU tenues^

paree vel densius hreviter patenter fulvo-piihescentes^ lenticellis verruclfor-

mihus. Folia hreviter petiolata^ ohlonga vel inierdum lanceolata, non raro

plus minusve ovata, obtuse acuminata cum muerone puhescenti^ basi paulo

vel vix obliqua late acuta obtusa vel rotundata, integerrima, glabra vel

subtus nonnullis pilis adpressis^ interdum costa media subtus densiuscule

patenter pubescenti^ in utraque parte costae mediae praesertim supra pro-

minentis (in sicco) nervis lateralibus c. 9—11 inferioribus exceptis paten-

tissmiis, curvatis et plerumque modice adscendentibus^ intra marginem

anastomosemtibus^ tenuihus^ in sicco subtus promitmitibus^ inferioribus obli-

quioribus approximatisque sed haud brevioribus, transverse reiiculaio-venosa^
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tenuiter coriacea^ nitide atroviridia^ c. 6.5— 14 cm. longa., 2.5— 6 cm. lata;

petiolus ciim hasi costae mediae siipra patenter puheruliis., c. 0 3—0.5 cm,

longus. Stipiilae subpersistentesj minutissimaCy lanceolato-suhulatae, puhe-

scenteSj c. 0

1

— 0.15 cm. longae. Flores axillaresj fasciculati; fasciculi

pauciflori, Flores (J' pedicellati^ c. 0.65—0.8 cm. diain
,
pedicello apice in

torum late ohconicum incrassato, adpresse puherulo, pallide viridi, c. 0.25—0.4

cm. longo. Alahastra glohosa., puhescenti-apiculata. Calyx profunde 4-

partitus, pallide viridiflavus^ laciniis exteriorihus subovali-ovatis^ acntiusculis

vel apiciilatiSj basi latis^ convexis, extiis paree apicern versus densius puberuliSy

intus basi glabris., apicern versus suhtomentelUs c. 0.325—0.4 cm. longis^

0.25-0.27 cm. latis^ laciniis interioribus subovalibusj apice rotundatis,

plus minusve truncatis vel emarginatis^ interdum subapiculatis, convexis^

exterioribus similiter vestitis^ ciliolatis^ c. 0.375—0.4 cm. long is 0.26— 0.3

cm. latis. Stamina 8— 9j circa discum inserta^ c. 0.27—0.3 cm. longa

;

filamenta linearia, paree pilosa^ alba; antherae fere basifixae., introrsae, fere

lateraliter dehiscentes^ breviter et late cordatae^ c. 0.07 cm. longae^ tJiecis

(in alabastro) basi leviter divergentïbus^ connectivo lato, basi paree piloso.

Discus magnus, cupuliformis^ longitudinaliter undulatus^ extus valde 8-9-

costatus, praeserthn apicern versus valde fere hispido-pilosus, ceterum extus

intusque subglaber.^ centro plerimque penicillo pilorum parvo instructus

(pistilli rudirnentum)^ tenuis^ flavescens, expansus c. 0.4, cum pilis c. 0.5

cm. diam. Pedicellus florum J apice incrassatus, puberulus, c. 0.8— 0.9

cm. longus. Calyx profunde 4-partitus, deciduus, laciniis exterioribus late

ovatis, breviter obtuse vel acute acuminatis, basi latis, convexis, dorso

nonnullis pilis adpressis tectis, intus ad apicern suhtomentelUs, ciUolatis,

c. 0.4 cm. longis, 0.35 cm. latis, laciniis interioribus orbicularibus, convexis,

apice late rotundatis recurvisque, exterioribus similiter vestitis, c. 0.4 cm.

longis et latis. Pistillum sublageniforme, c. 0.325 cm. longum ; ovarium

depresse globosum, dense pallide fusce subsericeo-pubescens, c. 0.225 cm.

altum, 0.25 cm. diam., subabrupte in stylum brevem crassum colliformem

contractum, biloculare, locuUs biovulatis ; stigmata 2, magna, cuneata, apice

truncata et crenulata, basi emarginata, convexa, c. 0.17 cm. longa, 0.25 cm.

lata. Discus magnus, cupuliformis, ovarium dimidia parte includens, tenuis,

intus ad marginem longiuscule pilosus, c. 0.1 cm. altus. Pedicellus fructifer

c. 0.75—1.2 cm. longus. Fructus indehiscens, didymus, stylo coronatus,ad

apicern inter lobos utvinque costa longitudinaU a stylo decurrente, breviter

adpresse pubescens, c. 1 cm. altus, 1 et 1.5 cm. diam., lobis angulato-globosis,

sulco levi longitudinaU instructis, mesocarpio crassiusculo, endocarpio tenuiter

pergamaceo.
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5. Cyclostemon siibcubiciis J. J. S. n. sp.

Twijgen aanliggend geelbruin kortharig, mot wrattige lenticellen.

Bladeren kort gesteeld, langwerpig of lancetvormig, niet zelden

elliptisch, gewoonhjk naar den top versmald, weinig of niet toegespitst

of soms stomp, met door de meer of minder naar binnen gebogen

randen in een meestal dikke, stompe of soms spitse punt uitloopenden

top en toegespitsten, niet zelden wat scheeven voet, gaatrandig, kaal

of de middelnerf vooral aan den voet wat behaard, aan weerszijden

van de onder uitspringende middelnerf met c. 1 2— 16 wijd uitstaandc,

ver binnen den rand anastomoseerende, dunne ziji. erven, netaderig,

met in sicco onder wat uitspringende nerven en aderen, leerachtig,

aan weerszijden glimmend, c. 7.5—20 cm. lang, 3— 6.5 cm. breed;

steel kort geelbruin behaard, c. 0.2—0.6 cm. lang. Steunbladeren

lang blijvend, zeer klein, behaard, nauwelijks 0.1 cm. lang. Bloemen

in de bladoksels, gebundeld. $ bloemsteelfje naar boven in den breeden,

omgekeerd kegelvormigen bloembodem verdikt, kort aanliggend

behaard, c. 0.37 cm. lang. Kelk diep, gewoonlijk 4-, soms 5— 6-deelig,

met afvallende slippen, de buitenste ongeveer rond of soms wat

eivormig, stomp, met breeden voet, concaaf, buiten kort aanliggend

ijl behaard, kort gewimperd, c. 0.35—0.375 cm. lang, 0.35— 0.45 cm.

breed, de binnenste ongeveer rond, met meer of minder versmalden

voet, concaaf, wat uitgevreten, behaard als de buitenste, c 0.33— 0 45

cm. lang en breed. Vruchtbeginsel wat neergedrukt en zijdelings

samengedrukt bolvormig, kort dicht los aanliggend geelbruin behaard,

2*hokkig, met 2 zaadknoppea in elk hokje, c. 0.2—0.23 cm. hoog,

c. 0.2 en 0.26 cm. in doorsnee
;
stempels 2, groot, nagenoeg zittend,

halfrond, met hartvormigen of iets wigvormigeu voet, gekarteld,

convex, vleezig, c. 0.125—0.14 cm. lang, 0. 1 5— 0.2 cm. breed. Schijf

groot, sterk napvormig, het vruchtbeginsel half insluitend, aan den

rand wat bochtig gelobd, lang en dicht gewimperd, binnen ijl behaard,

buiten gedeeltelijk zeer kort behaard, dun, c. 0.125 cm., met haren

0.16 cm. hoog, 0.26— 0 3 cm. in doorsnee. Vruchtsteeltje c. 0 4 — 0.6

cm. lang. Vrucht dobbelsteen-bolvor mig, met 2 duidelijke en 2

onduidelijke, overlangsche gleuven, aangedrukt kortharig, meer of

minder kaal wordend, c. 1.2 — 1.3 cm. in doorsnee, niet openspringend

;

vruchtwand vrij dun
;
midJelwand niet vleezig; binnenwand dun, stevig
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leerachtig. Zaden in elk hokje 1, groot, samengedrukt, afgerond

vierkant, met convexen rug, binnen met een overlangsche gleuf,

c. 0.95 cm. lang en breed; zaadhuid dun; kiemwit dik vieezig;

zaadlobben vlak, hartvormig, naar den top versmald, stomp, S nervig,

c. 0.63 cm. lang, 0.4 cm. breed; worteltje rolrond, c. 0.26 cm. lang.

Kleine boom; kruinhoogte tot 13 cm.; stamdoorsnee tot 18 cm.;

stam recht, rolrond, zonder wortellijsten
;
kroon onregelmatig.

Aanm. Beschrijving naar eenige ? exemplaren in Herb. Kds.
Bij n. 2145 (3 waren de onderzochte bloemen met enkele (c. 4) naar het schijnt

abnormale meeldraden voorzien
;
deze waren buiten de schijf ingeplant, c. 0.175

cm. lang en een weinig behaard, met korten helmknop.
Deze soort vertoont vrij veel overeenkomst met een aantal specimina afkomstig

van Celebes, door Boerlage als C. celebieus Boerl. et Kds. var. (wegens de
behaarde vruchten) gedetermineerd.

C. celebieus werd beschreven naar een levend cf boompje in Hort. Bog., door
Teysmann van Balehangin in Zuid-Celebes meegebracht, een ? herbarium-
specimen en ten slotte een paar vruchten in spiritus door Koorders in de
Minahasa verzameld (n. 16264 (3).

Door vergelijking van het authentieke materiaal is mij echter gebleken, dat
de soort van Boerlage en Koorders een mengsel is van zeker 2 soorten en
een variëteit, misschien zelfs van 3 soorten. Dat de beschreven vruchten, die
zeer groot, éénhokkig en éénzadig zijn, bezwaarlijk afkomstig kunnen zijn van
de zeer kleine, $ bloemen met 2-hokkig vruchtbeginsel van het door Koorders
ingezamelde exemplaar, is reeds met een enkelen oogopslag te zien. *)

Verder behoort zeer waarschijnlijk het levende cT boompje in Hort. Bog.
tot dezelfde soort als het door Teysmann bij Pangkadjene en Tjamba verza-
melde herbariummateriaal, waarbij zich zeer enkele jonge vruchten, doch geen
bloemen bevinden en dat door Boerlage in Herb. Bog. als C. celebieus Boerl.
et Kds. var. gedetermineerd werd. Maar of deze exemplaren met behaarde, jonge
vruchten met Koorders’ ? plant, die kale vruchtbeginsels heeft, tot éénzelfde
soort behooren, is niet zeker; in elk geval zijn het goed onderscheiden variëteiten.
De vruchten van het door Teysmann verzamelde herbariummateriaal gelijken

zeer veel op die van C. subciibicus

;

daar het materiaal echter te gebrekkig is,

vereenig ik deze planten voorloopig niet, vooral ook, omdat er in de bladeren
verschillen zijn aan te wijzen. Mochten ze later blijken tot één soort te behooren,
dan zou dit een bewijs zijn, dat C. celebictis Boerl. et Kds. uit 3 soorten bestaat,
daar de $ bloemen geheel verschillend zijn van die van het 9 exemplaar in
Herb. Kds.
De naam C. celebieus Boerl. et Kds. behoort behouden te blijven voor het

exemplaar in Hort. Bog. door Boerlage aanvankelijk Paracasearia celebica
genoemd, dus ook voor de overige door Teysmann in Zuid-Celebes verzamelde
specimina (n. 12295 en zonder nummer). Het $ exemplaar door Koorders in

de Minahasa verzameld (n. 19629 (S) kan dus voorloopig als C. celebieus Boerl.
et Kds. var. glaber J. J. S. onderscheiden worden.
De mogelijkheid is niet uitgesloten, dat C. subeubicus tot één der door Hooker

opgestelde soorten zal blijken te behooren. De korte beschrijvingen passen
echter geen van alle geheel op de Javaansche exemplaren. Zonder voldoend
vergelijkingsmateriaal is de vraag niet op te lossen.

Tot de verwante soorten behooren ongetwijfeld

:

1. C. assamicus Hook. f. Van deze soort ontving het Buitenzorgsche Herbarium
3 exemplaren uit Calcutta, die echter blijkbaar tot 2 verschillende soorten
behooren. De aanwezige vruchten gelijken veel op die van C. stibcubicus, doch zijn

grooter. De stempels moeten bovendien volgens de beschrijving zeer klein zijn.

*) Onder den manuscriptnaam Hetnicyclia minahassae Kds. en onder hetzelfde nummer vond ik

trouwens in het Celebes-herbarium een steriel takje, waarvan wel de bladeren een oppervlakkige
gelijkenis vertoonen met n. 19629 Q, doch dixidelijk verschillend zijn. Die soort zal mogelijk gehand-
haafd kunnen worden.
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2. C. subsessilis Hook. f. Verschilt door de zeer kleine, driehoekige stempels.
3. C. nervosus Hook. f. Verschilt door de andere nervatiuir.
4. C. Helferi IIook. f, De beschrijving dezer soort is onvolledig; de Javaansche

soort verschilt in elk geval door de dichte beharing der twijgen en bladstelen.
5. C. elliptieus Hook. f. Van deze soort zijn de ? bloemen en de vruchten

onbekend.

Geogr. verspreiding. Ruiten Java: Onbekend. O/j Java.- Verzameld
in de res. Banjoemas, afd. Tjilatjap op Noesa Kambangan; in de res.

Semarang, afd. Semarang bij Kedoengdjati, afd. Poerwodadi bij Karang*
asem; in de res. Rembang, afd. Rembang, bij Ngandang. — Voorkomen
en standplaats: In heterogeen oerbosch.— B 1 a d a t v a 1 : Altijd groen. —
Bloei- en vr lichttijd: Bloemen verzameld in Juni bij Karangasem,
in Juli en Augustus bij Kedoengdjati, in September op Noesa Kambangan

;

vruchten in Maart en Juni bij Karangasem, in Juli bij Kedoengdjati;

in September op Noesa Kambangan en bij Kedoengdjati. — G e b r u i k

:

Geen. — Inlandsche namen: Bij Kedoengdjati Gadoli^ of Gadok,

en Koepean, j.

Cyclostemon subcubicus J. J. S. Arhor parva. Eamuli adpresse

fulvo-puhescentes, lenticellis verruciformibus. Folia hreviter petiolata, ohlonga

lanceolatave, saepe elliptica, plerumque apiceni versas angustata, haud vel

vix acuminata vel interdiim ohttisa, apice nmrginihus incurvis plerumgue

ohtuse interdum acute siihmiicronata, hasi acummata et saepe leviter ohliqua,

integerrima, glahra vel in nervo medio praeserthn ad hasin paree piihescentia,

m utraque parte costae mediae stihius prominentis nervis lateralibns 12—16

patentissimis, a margine reniote anastomosantibus, tenuibus, reticulato-venosa,

nervis venisqiie suhtiis in sicco leviter 2)vominentibus, coriacea, utrinqiie

nitida, c. 7,5 — 20 cm. longa, 3—6.5 cm. lata; petiolus fulvo-pubescens,

c. 0.2— 0.6 cm. tongas. Stipulae dia persistenies, minutae, puhescentes, vix

0.1 cm. longae. Flores axillares, fascicnlati, pedicellati. Pedicellus ^apice

in toriim late obeoniewn incrassatus, adp>resse qmbescens, c. 0.37 cm. longus.

Calyx profunde plerumque 4-interdum 5—6-partitus, deciduus, laciniis

exterioribus subrotundis vel interdum subovatis, obtusis, basi latis, concavis,

extus paree adptresse pubescentibus, ciliolatis, c. 0.35—0.375 cm. longis,

0.35—0.45 cm. latis, laciniis interioribus subrotundis, basi plus minusve

angustatis, concavis, erosulis, exterioribus similiter vestitis, c. 0.33— 0.45 cm.

lyngis et latis. Ovarium leviter depresse et lateraliter compresse globosum,

dense subadpresse fulvo-pubescens, biloculare, loculis biovulatis,c.0 2—0.23

cm. altum, 0.2 et 0.26 cm. diam.; stigmata 2, magna, subsessilia, semi-

orhiciilaria, basi late cordata vel subcuneata^ apice crenulata, convexa,

carnosa, 0.125—0.14 cm. longa, 0.15 — 0.2 cm. lata. Discus magnus, veilde

ciipulifornuis, ovarium dimidia parte includens, ^nargine leviter repando.

lobulatus, longe et dense cillatus, iniusparee pubescens, extuspartimpuberulus,
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c. 0.125j cum pilis 0.16 cm. altus, 0.26— 0.3 cm. diam. Pedicellus fructifer

c. 0.4— 0.6 cm. longus. Friictus cuhico’globosus, sulcis longitudinalibus

4, 2 distinctisj 2 ohsoleUs^ adpresse puhescens^ plus minusve glahrescens^

c. 1.2—1.3 cm. diam.., indehiscens, pariete tenuiusculo, mesocarpio hand

canioso, endocarpio tenui, pnniter coriaceo. Semina in locidis 1, magna,

compressa, rotundato-cpuadrangula, dorso convexa, intus sulco longitudinali,

c. 0.95 cm. longa et lala; testa tenuis ;
alhnmen crasse camosum ; coUjledones

planae, cordatae, apicem versus angustatae, ohtusae, 3-nerviae, c. 0.63 cm.

longae, 0.4 cm. laiae ; radicula teres, c. 0.26 on. longa.

10. HEMICYCLlIA Wight et Arn.

Bloemen tweehuizig. Kelk der 5 bloemen diep 4(— 5)-deelig, met in 2

rijen geplaatste, ongelijke, breede, in den knop dakpansgewijs dekkende

slippen, waarvan de binnenste tenminste aan den rand dunner zijn dan

de buitenste. Bloembladeren ontbrekend. Meeldraden (X), weinig of

veel, aan de buitenzijde der schijf ingeplant, opgericht; helmdraden

vrij; helmknoppen opgericht, een weinig boven den voet vastgehecht,

extrors, met overlangsche spleten openspringend. Stamperrudiment

ontbrekend of onduidelijk. Schijf centraal, meer of minder concaaf. Kelk

der $ bloemen als bij de 5, afvallend. Bloembladeren 0. Vruchtbeginsel

ongeveer eivormig, éénhokkig, met 2 zaadknoppen; stempel 1, kort

gesteeld of bijna zittend, sterk verbreed. Schijf ringvormig of nap-

vormig. Vrucht steenvruchtachtig, niet openspringend, met vleezigen

buiten- en harden of vrij harden binnenwand, éénzadig. Zaad met

vliezige zaadhuid; kiemwit vleezig; kiem recht; zaadlobben breed, plat.

Boomen of heesters met aan de twijgen afwisselende, kort gestoelde,

meer of minder scheeve, gaafrandige of getande bladeren en kleine

steunbladeren. Bloemen gebundeld, okselstandig of zijdelingsch.

Aantal soorten c. 9 in tropisch Azië en Australië.

Boerlage vermeldt voor Java één soort, n.l.:

H. sumatrana Muell. Arg.
Het is mij onbekend, waarom Boerlage deze soort voor Java opgeeft.

Ik vond noch in Herb. Kds., noch in Herb Bog. planten, waarop de

beschrijving dezer soort geheel past.

Wel moet tot dit geslacht gebracht worden Blume’s

welke dus den naam Hemicgclia serrata moet dragen (zie de aanmerking
onder die soort).

Een andere, naar alle waarschijnlijkheid tot Hemicyclia behoorende

soort trof ik, jammer genoeg, alleen in vrucht in Herb. Kds. aan. Zij
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vertoont vrij veel overeenkomst met de Engelsch-Indische H. se2)iaria W.
et A., doch is terstond te onderscheiden door de langwerpig ovale, niet

kogelronde vruchten. Tk stel voor deze soort voorloopig den naam
IL ovalis voor.

Sleutel der Javaatische soorten.

Bladeren meer of minder bochtig gezaagd . 1. ƒ/. serrata J. J. S.

Bladeren gaafrandig 2. H. ovalis J. J. S.

Hemicyclia Wigiit et Aun. Flores dioici. Floriim cahjx profunde

4{— 5)-partitiis^ laciniis phis minus hiseriatis^ inaequalihus^ latis, mprue-

floratione imhricatis^ interioribus saHem ad margin em qnam exteriores

tenuioribus. Corolla 0. Stamina oo, pauca vel plara., circa disciim inserta^

erecta ; filamenta libera; antherae erectae, paiilum supra basin affixae^

extrorsae, rimis lonyitudinalibiis dehiscentes. Flstilli rudimentum 0 vel

obsoletum. Discus centralis, plus minusve concavus. Calyx florum ^ ut in

(J*, dcciduus. Corolla 0. Ovarium subovoideum., uniloculare^ biovulatumi

stigma i, breviter siipitaium vel subsessile, valde dilalatum. Discus annularis

vel cugmlifoi mis. Fructus drupaceus.^ indehiscens^ mesocarpio carnoso,

endocarpio duro vel subduro. Semen testa membranacea ; ulbumen carnosmm

embryo rectus; cotyledones lafae, planae.

Arbores vel frutices. Folia in ramulis alternatim bifaria, breviter

qjetiolata, plus minusve obliqua^ integerrirna vel dentata. Stiqmlae parvae»

Flores fasciculati^ axillares vel laterales.

1. Hemicyclia serrata J. J. S. — Cyclostemon serratus Bl Bijdr.

599; Muell. Arg. in DC. Prodr. xv, 2, 485. — C. Teysmanni Mvell,

Arg. o. genuinus Muell Arg. l.c. 481. — Pycnosandra serrata Bl

Mus. bot. Lugd. Bat, ii, 192. — Dodecastemofi Teysmanni IIassk.

in Versl. en Med. Ak. Amst. iv, 141
;
Hort. Bog. ed. nov. 68

Miq. pi. Ind. Bat. i, 2, 360.

Twijgen dun, schuin uitstaand bleek bruingeel behaard. Bladeren

vrij klein, kort gesteeld, langwerpig of lancetvormig, spits of meestal

stomp toegespitst, meestal met een nerfpuntje, met meer of minder

scheeven, ongelijken, spitsen of, wat de langste helft betreft, ook wel

stompen voet, ondiep bochtig gezaagd of gekarteld, gewoonlijk in

het begin onder en aan weerszijden op de middelnerf zeer ijl aanliggend

behaard, later, behalve meestal or der aan den voet en op de middelnerf,
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kaal wordend, aan weerszijden van de boven en onder uitspringende

middelnerf met c. 10 — 12 wijd uitstaande, gebogen, binnen den rand

anastomoseerende, zeer dunne zijnerven, netaderig, dun leerachtig,

boven glimmend groen, c. 5— 10 cm. lang, 1.5— 4 cm. breed; steel

eerst kort behaard, later kaal of bijna kaal wordend, c. 0.35—
0.65 cm. lang. Steunbladeren afvallend, uit driehoekigen voet priem-

vormig toegespitst, c. 0.1— 0.2 cm. lang. Bloemen tweehuizig, in

c. 4 — 10-bloemige bundels in de bladoksels. 5 bloemen klein, gesteeld
;

steeltje aan den top in den omgekeerd kegelvormigen bloembodem

verdikt, zeer kort behaard, c. 0.3— 0.45 cm. lang. Kelk diep 4-deelig,

lichtgroen
;

slippen ongeveer gelijk, ongeveer rond of wat ovaal,

zeer concaaf, aan weerszijden zeer kortharig, zeer kort gewimperd,

vooral de binnenste aau den top wat uitgevreten, de buitenste

c. 0.26 -0.375 cm. lang, 0.225— 0.325 cm. breed, de binnenste even

lang, 0.25— 0 3 cm. breed, met versmalden voet. Meeldraden c. 11— 15,

ópstaand, om de schijf ingeplant, kaal, c. 0.125— 0.3 cm. lang; helm-

draden wit; helraknoppen wat boven den voet ingehecht, extrors, ovaal

of ongeveer eivormig met hartvormigen voet, c. 0.075— 0.1 cm. lang.

Schijf klein, napvormig, hoekig, kaal, vleezig, wit, c. 0.05— 0.175 cm.

in doorsnee. J bloembundels c. 6— 8-bloemig. Schutbladeren zeer klein,

eivormig driehoekig, kort behaard. Bloemen zeer klein, c. 0.3 cm.

in doorsnee. Bloemsteeltje c. 0.2— 0.3 cm. lang, zeer kort behaard.

Bloembodem neergedrukt omgekeerd kegelvormig. Kelk diep 4-deelig;

slippen spoedig af vallend, in 2 rijen, de buitenste rond met afgeronden

top en breeden voet, concaaf, binnen en buiten zeer kort viltig behaard,

zeer kort gewimperd, c. 0.2 cm. lang en bijna even breed, de binnenste

rond, naar den voet wat versmald, aan den top een weinig afgeknot,

concaaf, binnen en buiten zeer kort behaard, kort gewimperd, c. 0.225

cm. lang, 0 2 cm. breed. Vruchtbeginsel ei-bolvormig, een weinig

samengedrukt, nauwelijks iets behaard, c. 0.17 cm. hoog, 0.14 cm.

in doorsnee, éénhokkig, met 2 zaadknoppen
;
stempel 1, ongeveer

halfrond, scheef schildvormig, zeer kort gesteeld, convex, 0.07 cm.

lang, c. 0.075— 0. 1 cm. breed. Schijf ring-napvormig, iets onregelmatig

berand, vleezig, kaal, c. 0.1 cm. in doorsnee.

Klein boompje; kruinhoogte 6— 7 m. bij een stamdoorsnee van

20 cm.
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Aanm. Beschrijving naar één $ exemplaar in Herb. Kds., eenige (cf)authen-
tieken van Dodecastemon Teysmanni Hassk. in Herb. Bog. en een levenden cT

boom in den Hertenkamp te Buitenzorg, vergeleken met een cf, waarschijnlijk
authentiek, uit Leiden ontvangen exemplaar van Cyclostemon serratus Bl.,
welke alle zonder twijfel tot één soort behooren. De ? bloemen daarvan waren
tot heden onbekend.
De geschiedenis der soort is de volgende. Blume stelde zijn Cyclostemon

serratus in de Bijdragen op naar uitsluitend cf materiaal. Later kreeg hij $
materiaal van een plant van Timor in handen en stelde, waarschijnlijk door de
uiterlijke gelijkenis der planten misleid, in Museum Bot. Lugd. Bat. ii, 191 naar
de gemengde kenmerken erimn zijn geslacht Pycnosandra op. Hiertoe rekende
hij 2 soorten, n.1. P. serrata Bl. (— Cyclostemon ser^ratus Bl.) en P. timorensis Bl.
Eenigen tijd later verzamelde Teysmann in Oost-Java herbarium van een

bloeienden cf boom, zooals uit het materiaal blijkt, geheel overeenkomende met
Cyclostemon sem'atus Bl. Hasskarl herkende de plant echter niet en beschreef
haar opnieuw als Dodecastemon Teysmanni.
Miquel nam Hasskarl’s naam aan, voegde er Cyclostemo7i sei'rahis Bl. en

Pycnosandra serrata Bl. als synoniemen aan toe en bracht Pycnosandra timorensis
Bl. tot een variëteit van Hasskarl’s soort terug.
Mueller Arg. herstelde Blume’s Cyclostemon serratus met Pycnosandi'a ser-

rata als synoniem. Dodecasteinon voegde hij weer bij Cyclostemon, doch behield
het vroegere geslacht als sectie. Hiertoe rekende hij één soort, C. Teysmanni Muell.
Arg., met 2 variëteiten n.1. genuinus Muell. Arg., overeenkomende met
Hasskarl’s plant en (S timorensis Muell. Arg., welke de oorspronkelijke Pycno-
sajidra timorensis Bl. is.

Boerlage hield zich aan Mueller Arg.
Uit het onderzochte materiaal blijkt, dat de soort tot het geslacht Hemicyclia

behoort en dus H. serrata moet heeten.
Wat nu Blume’s geslacht Pyc7iosandra betreft, moet dus de eene soort P. serrata

naar Hemicyclia overgebracht worden, terwijl de tweede, P. timorensis, volgens
de beschrijving zoo zeer verschillend is, dat hiervoor waarschijnlijk het geslacht
Pycnosaiidi'a kan blijven bestaan. Materiaal hiervan heb ik echter niet gezien.
H. serrata is volgens authentieken in Herb. Bog. verwant met H. lanceolata

Thw. en H. Gardneri Thw. Met eerstgenoemde komt ook volgens de beschrijving
het aantal meeldraden overeen. Voor nadere vergelijking is het aanwezige
materiaal onvoldoende.

Geogr. verspreiding. Bulten Java: Onbekend. Op Java: Verzameld
in de res. Banten, afd. Tjaringin bij Tjemara op 10—200 m. zeehoogte

(niet bloeiend, eenigszins twijfelachtig exemplaar); in de res. Preanger,

afd. Tjiandjoer, Leuweung Selasi (Bl
) ;

in de res. Pekalongan, afd. Brebes bij

Kalisa lak op 50 m. — Voorkomen en standplaats: In heterogeen

oerwoud op vruchtbaren leemgrond en op zandigen mergel. Zeldzaam. —
Bladafval: Altijd groen. — Bloei- en vruchttijd; Bloemen ver-

zameld in September bij Kalisalak, in Mei te Buitenzorg. — Gebruik;
Geen. — Inlandsche namen; Namoek^ s. bij Tjemara.

Hemicyclia serrata J. J. S. Arhuscula. RamuU tenues, patenter ficlvo-

ptuhescentes. Folia minuscula, hreviter petiolala, ohlo)iga vel lanceolata, acute

vel plerimque ohtuse acuminata, saepisshne mucronata, hasi plus minusve

ohliqua inaequaliter acuta vel semiohtusa, leviter repando- serrata vel crenata,

juniora plerumque suhtus et in costa media supra suhtusqueparee adpresse pu~

herula, deinde hasi et costa suhtus saepe exceptis glahrescentia, in utraque parte

nervi ynedii in sicco supra suhtusque pro^ninentis yiervislateralihus c.iO—12

patentissimis, curvatis, intra marginem anastomosantihus, tenuissimis, reti-

culato-venosa, tenuiter coriacea (in sicco), c. 5—10 cm. longa, 1.5—4 cm.

lata; petiolus puhescens, postea glaher vel suhglaher, c. 0.35—0.65 cm.
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longus. Stipulae deciduae^ e hasi triangula suhulato-acuminatae^ c, 0.1— 0.2 cm.

longae. Flores dioici, axillareSj fasciculati, fascicuU c. 4—8 flori. Flores

minuti^ pedicellatij yedicello apice in iot'um ohconicum incrassato^ puherulo^ c.

0.3—0.45 cm. longo. Calyx profunde 4-partitus^ dilute viridis^ laciniis suhae-

qualihuSj suhorhicularibm ovalihusve^ valde concavis., utringue suhtomentosis^

ciliolatis, praesertim interiorihus apice erosulis, exteriorihus c. 0,26— 0.375 cm.

longis, 0.225—0.325 cm. latis, interiorihus aequilongis, 0.25—0.3cm.latis,

hasi angustaiis. Stainina c. 11— 25, erecta^ circa discum inserta^ glahra^

c. 0.125 — 0.3 cm. longa; filamenta alha ; antherae paulum supra hasin

affixae^ extrorsae^ ovales vel suhovatae^ hasi cordaiae, c. 0.075— 0.1 cm. longae.

Discus parvus., cupuliformis^ angulattis., glaher, carnosus, alhus, c. 0.05—0.175

cm. diam. FascicuU J c. 6-8-f.ori. Bracteae minutae^ ovato-triangulae., puhe-

centes. Flores mhiuti^ c. 0.3 cm. diam'.., pedicello puherulo, c. 0.2—0.3 cm.

longo. Torus late depresse ohconicus. Calyx profunde 4'partitus, laciniis

caducis hiseriatis, exteriorihus suhorhiculaiHhus, apice rotundatis, hasi latis,

concavis, inius extusque tomentellis, ciliolatis, c. 0.2 cm. longis et fere aequi-

latis, interiorihus suhorhirularihus, hasipaulo angustatis, apice suhtruncatis,

concavis, intus extusque tomeniellis, ciliolatis, c. 0.225 cm. longis, 0.2 cm.

latis. Oiarium ovoideo-glohosum, leviter compressum, vix puheruluyn, c.0.17

cm. altum, 0.14 cm. diam., uniloculare, 2-ovulatum - stigma 1, suhsemi-

07'hiculare, oblique peltatum, hrevissime stipitatum, convexum, c. 0.07 cm.

longum, 0.075— 0.1 cm. latum. Discus annular7 cupuliformis, suhirregulariter

marginatus, glaher, carnosus, c. 0.1 cm. diam.

2 . Hemicyclia ovalis J. J. S. n. sp.

Twijgen dun, zeer kort behaard, met lenticellen. Bladeren kort

gesteeld, zeer scheef ei vormig oi langwerpig ei vormig, stomp toe-

gespitst, met aan de eene zijde stompen, aan de andere spitsen voet,

gaafrandig, in sicco geplooid, kaal, alleen de middelnerf in het begin

onder zeer ijl aanliggend behaard, aan weerszijden van de in sicco

onder en boven uitspringende middelnerf met e, 6— 9 schuin uit-

staande, ver binnen den rand anastomoseerende, zeer dunne zijnerven,

met eenige dicht bijeenstaande nerven aan de breede zijde van den

blad voet, onder en boven iets uitspringend fijn netaderig, leerachtig,

c. 4.5— 9.5 cm. lang, 2— 5.5 cm. breed
;
steel zeer kort behaard, kaal

wordend, c. 0.2— 0.5 cm. lang. Steunbladeren spoedig afvallend,

klein, priemvormig, gewimperd, c. 0.1 5—0 2 cm. lang. Yruchtsteeltje

zeer kort behaard, c. 0.5— O.G cm. lang. Steenvrucht ovaal, kaal,
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c. 1.4 cm. lang, c. 0.9 cm. in doorsnee; middelwand vleezig
;
steen-

kern ovaal, rimpelig, c. 1.15 cm. lang, 0.7 cm. in doorsnee, hoorn-

perkamentachtig, éénhokkig, éénzadig.

Kleine boom; kruinhoogte c. 12 m. bij een stamdoorsnee van 32

cm. Stam krom, afgerond hoekig, zonder wortellijsten. Kroon half

kogelvormig, dicht, met hangende takken. Schors buiten witgrijs.

Aanm. Beschrijving naar eenige vruchtdragende exemplaren in Ilerb. Kds.
De soort vertoont vrij veel overeenkomst met H. sepiaria W. et A. van Ceylon,

doch is terstond te onderscheiden aan de ovale, niet bolvormige vruchten,

Georg. verspreiding. Buiten Java: Onbekend. Op Java: Ver-

zameld in de res. Besoeki, afd. Djember bij Poeger. — Voorkomen
en standplaats: In heterogeen oerwoud. Tot nog toe alleen op

bovenvermelde standplaats aangetroffen. — BI ad af v al : Altijd groen.—
Bloei- en vrucht tijd: Vruchten verzameld in Maart en Mei.

—

Gebruik: Geen — Inlandsche namen: Meniahos, j.

Hemicyclia ovalis J. J. S Arbor parva. Ramuli tetnie^^ puheruH,

lenticellaii, Folia breviter petiolata^ valde oblique ovata vel ovato-ohlonqa,

obtuse acuminaia^ basi inaequaïia, latere altero obtusa^ altero acuta^ integer-

rima^ in sicco undulata^ glabra, initio nervo medio subtus tantum nonnulUs

jnlis adpressis tecto^ in utraque parte costae mediae in sicco supra subtusque

prominentis nervis lateralibus c. 6—7 patentibus, a margine remote anas-

toniosantibus^ temcisshnis, paucis nervis approximatis in basi lateris latioris^

supra subtusque minute subprominenter reticulato-venosa, coriacca, c. 4.5—
9.5 cm longa, 2—5.5 cm. lata; petiolus puberulus., glabrescens^ c. 0 2— 0.5

cm. longlis. Stipulae caducae^ parvae., subulatae^ ciliatae^ c. 0.15—0.2 cm

longae. Pedicellus fructifer puberulus, c. 0.5— 0.6 cm. longus. Drupa

oblongo-ovalis, glabra, c. 1.4 cm. longa, 0.9 cm. diam., mesocarqno carnoso

;

putamen ovale, rugosum, c. 1.15 cm. tongum, 0.7 cm. diam,, corneo-pjerga-

maceum, uniloculare, monospermum.

11. PUTRANJIVA Wall.

Bloemen één- of tweehuizig, zonder bloembladeren en schijf. Kelk

der $ bloemen diep 3— 6-(dikwijls 5-)lobbig of -deelig, met ongelijke,

in den knop dakpansgewijs dekkende slippen. Meeldraden 2 — 3, zelden

4, kort, vrij of iets samenhangend; helmkuoppen extrors, met even-

wijdige, overlangs openspringende hokjes. Stamperrudiment ontbrekend.

Kelk der ^ bloemen als bij de 5? afvallend. Vruchtbeginsel eivormig,
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2— S-hokkig*, met 2 zaadknoppen in elk hokje; stijl kort; stempels

2 — 3, breed, vleezig, uitgespreid. Yrucht een steenvrucht met vleezigen

middel- en harden binnenwand, door mislukking éénhokkig en één-

zadig. Zaad eivormig; zaadhuid vliezig („korstachtig” B. et ïï.);

kiemwit vleezig; kiem recht; zaadlobben breed, plat.

Boomen. Bladeren afwisselend, gaafrandig of gezaagd, vinnervig.

5 bloemen in dichte, meerbloemige, soms tot onderbroken aren

vereenigde kluwens, de $ in één- of weinigbloemige bundels.

2 (of misschien 4) soorten in Oost-Indië, waarvan één, P. Roxhurghii
Wall., ook op Java voorkomt.

Putranjiva Wall. Flores monoici vel dioici^ aijetali. Discus 0. Calyx

flonim alle 3—G-(saepius 5-)lohus vel partilus, segmentis inaequalihuSj

in qwaefloralione imhricatis. Staniina 2—3, rarius 4, bf'evia^ libet'a vel

subconnata ;
mGherae extrorsae, tliecis parallelis, longitudinaliter dehiscen-

tibus. Pistilli rudinientum 0. Calyx flomm J tnariSj deciduus. Ovarium

ouoideum^ 2— 3-loculare, loculis 2-ovulatis; Stylus brevis ; stigmata 2 — 5,

lala, carnosa, patentia. Fructus drupaceus^ mesocarpio cartioso^ endocarpio

duro^ abortu unilocularis^ monospermus. Semen ovoideum, Psta membranacea

(^crustacecd' B. et H.); albumen carnosum ; embryo rectus; cotyledones

latae, planae.

Arbores Folia alternatim bifaria, iniegerrima vel serrata^pnininervia.

Flores ^ dense glomerati; glomeruli pluriflori^ interdum in spicas inferruptas

dispositi. Flores $ fasciculati; fasciculi 1—pauciflori.

Putranjiva Boxburgliii Wall. Tent. Fl. Nepal. 61; Cat. 6814;

WiGiiT Ic. t. 1876; Endl. Ic. Gen. PI. t. 19; Muell. Arg. in t)C. Prodr.

XV, 2, 443; Royle 111. 347, t. 84 bis; Brand. For. Fl. 451, t. 53; Ind.

Trees 566; Kürz For. Fl. ii, 366
;
Gamble Man. Ind. Timb. 353; new

ed. 604; Bedd. Fl. Sylv. t. 275; Dalz. et Gibs. Bomb. Fl. 236; Hook. f,

Fl. Brit. Ind. v, 336; Trim. Fl. Ceyl. iv, 35; Talb. Trees Bomb.

ed. 2, 305; W oodr. in Journ. Bomb. Nat. xii (1899), 370; Prain

Beng. Pl., 936; Watt, Dict. Econ. Prodr. vi, 1, 372; Cooke Fl.

Pres. Bomb. ii, 590. — Nageia Putranjiva Roxb. Fl. Ind. iii, 766.

Twijgen op de doorsnee ruitvormig, gegroefd, zeer kort behaard.

Bladeren afwisselend, kort gesteeld, gewoonlijk scheef eivormig

langwerpig of lancetvormig, soms ook elliptisch of ruitvormig, gelei-
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delijk toegGspitst, spits, met scheef wigvormigen, spitsen of kort

toegespitsten, soms vrij stompen voet, gekarteld of gezaagd, geplooid,

de jonge zeer kort en ijl aanliggend behaard, later kaal, vinnervig, aan

weerszijden van de onder uitspringende middelnerf met c. 6— 13 onre-

gelmatige, schuin uitstaande, gebogen, binnen den rand sterk anasto-

moseerende, dunne zijnerven, netaderig, de zijnerven en aderen in sicco

onder en boven wat uitspringend, boven glimmend groen, onder dof,

c. 4 — 13 cm. lang, 1.75— 4.25 cm. breed; steel boven aan den top met 3

(van de middelnerf en de randen afloopende) ribben, zeer kort behaard,

c. 0.25— 0.7 cm. lang. Steunbladeren klein, smal driehoekig of priem-

vormig, spits, zeer kort behaard, c. 0.07—0.15 cm. lang. 5 bloemen

zittend, in c. 6— 12-bloemige, okselstandige kluwens of de kluwens tot

korte, onderbroken, c. 1—2.5 cm. lange, okselstandige aren vereenigd

;

spil vrij dicht aanliggend behaard. Schutbladeren klein, zeer kort

behaard, c. 0.07 cm. lang. Kelk 4— 5-deelig, c. 0.1 cm. lang; slippen

ongelijk, eivormig, ovaal of langwerpig, stomp of soms spits, concaaf,

ijl gewimperd. Meeldraden 2 — 3, zeer kort, c. 0.15 cm, lang; helm-

draden allen aan den voet iets samenhangend of 2 ervan soms bijna

geheel vergroeid, kaal; helmknoppen dik, extrors, half bol vormig, ijl

behaard, c. O.l cm. lang; hokjes evenwijdig, alleen in het midden vast-

gehecht, overlangs openspringend
;
helmbindsel klein. $ bloemen 1 — 3-

bloemige, okselstandige bundels aan de jonge twijgen, gesteeld
;
steeltje

dicht aanliggend kortharig, c. 0 35— 0.8 cm. lang. Kelk afvallend,

5*deelig; slippen zeer ongelijk, opstaand, eivormig driehoekig tot

langwerpig, stomp, concaaf, gewimperd, achter zeer kort behaard,

c. 0.13— 0.225 cm. lang. Vruchtbeginsel meer of minder eivormig of

eivormig elliptisch, viltig c. 0.2 cm. lang, (2—)3-hokkig, in den korten,

kegelvormigen stijl samengetrokken
;
stempels 3, afvallend, uiteen-

wijkend, teruggekromd, meer of minder gesteeld, sterk verbreed, zeor

kort, meer of minder pijlvormig, of pijl-niervormig, convex, uitgespreid

dwars langwerpig, met meer of minder wigvormigen voet, binnen

sterk wrattig rimpelig, vleezig, in het geheel c. 0.225—0.3 cm.

(uitgespreid) lang, 0.25—0.4 cm. breed. Vruchtsteeltje c. 0.4— 1.5

cm. lang. Steenvrucht ellipsoid, aan den voet en aan den top toe-

gespitst, papillens viltig en verspreid aangedrukt zeer kort behaard,

c. 2 cm. lang, 1.25 cm. in doorsnee, door mislukking éénhokkig en
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éénzadig; middelwand vlcezig; binnenwand beenhard, ellipsoid, aan

den voet en vooral aan den top toegespitst, wat rimpelig, c. 1.8 cm.

lang, 1 cm. in doorsnee. Zaad dik eivormig elliptisch, met een over-

langsclie gleuf, c. 1 cm. lang, 0.75 cm. in doorsnee
;
zaadhuid vliezig,

kiemwit dik vleezig; zaadlobben hartvormig, 3-nervig, in het geheel

c. 0.67 cm. lang, 0.47 cm. breed; worteltje rolrond, 0.25 cm. lang.

Hooge boom; kruinhoogte c. 25— 37 m. bij een stamdoorsnee van

40—90 cm. Stam recht of vrij recht, met gleuven, zonder wortellijsten.

Kroon onregelmatig, dicht of vrij dicht, gewoonlijk hoog aangezet.

Schors zeer donker, met aromatischen geur.

Aanm. Beschrijving naar ITerb, Kds. en een paar cT hoornen in Hort. Bog.
De soort is nieuw voor Java.
Bentham et Hooker f. vereenigden (Sp, PI. iii, 1, 277) P. Muell.

Arg. en P. amhlyocarpa Muell. Arg. met P. Roxburghii Wall. Het schijnt
echter nog niet geheel zeker te zijn of daartoe voldoende grond bestaat.

Geogr. verspreiding: Buiten Java: Engelsch-Indië, Ceylon. Op
Java: Verzameld in de res. Semarang, afd Semarang bij Kedoengdjati,

afd. Poerwodadi bij Karangasem op 150—200 m. zeehoogte, bij Telawah

;

in de res. Rembang, afd Toeban bij Ngandang; in de tes. Madioen,
afd. Ponorogo bij Ngebel op 1300— 1500 m

;
in de res. Besoeki, afd.

Banjoewangi op het Idjen-plateaii op 1150 m., afd. Panaroekan bij Pantjoer

op 1000 m. en bij Soemberwaroe. Uitsluitend in Midden- en Oost-Java
aangetroffen. — Voorkomen en standplaats: In heterogeen, altijd

groen oerwoud en in djatibosschen, op leemgrond zoowel als op zand,

niet zelden in periodiek nogal droge streken. Over het algemeen een
zeldzame boomsoort. — Bladafval: Altijd groen. — Bloei- en vrucht-
tijd: Bloemen verzameld in Maart bij Karangasem, in Juni bij Kedoeng-
djati en Karangasem, in Juli, September en Oktober bij Kedoengdjati,

in Oktober en November bij Pantjoer; vruchten in April en Mei bij

Kedoengdjati. — Gebruik: Onbekend. — Inlandsche namen: Zeer
plaatselijk; Lawas, j en Sepat^ j. bij Kedoengdjati; Rlawo, j. en Areng-
arengan^ j. bij Karangasem; Kopen, j. bij Telawah; Kajoe poeti, ]. o^het
Idjenplateau

;
Ber'as-berasan, j. bij Pantjoer; Ras-herasan, md. bij

Soemberwaroe.

Putranjiva Roxburghii Wall. Arhor alta. Ramuli sectione transversa

rliombei, sulcati, puheruU. Folia alternatim hifaria, hreviter petiolata,

plerumque ohlique ovato-ohlonga vel lanceolata, interdum MUptica vel rhombea,

sensim acuminata, acuta, basi oblique ciineata acuta vel breviter ciciiminata

interdum obtusiuscula, crenata vel serrata, undulata, novella paree adpresse

puberula, mox glabra, pemUnervia, in utraque parte costae mediae subtus

prominentis nervis lateralibus c. G—13 irregularibus, patentibus, curvatis,

intra marginem valde anastornosantibiis, tenuibus, reticulato-venosa, nervis

venisque in sicco supra subtusque leviter prominentibus, supra nitide viridia,

Meded. Dep, v. Landbouw No. 10. 15
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suhius opacaj c. 4—13 cm. longa^ 1.75—4.25 cm. lala ; petiolus mpra ad

apicem 3-costatus (costis a marginibus laminae et nervo medio decurrentibus)^

pubeniliis^ c. 0.25—0.7 cm. longus. Stipulae parvae., anguste triangulae

vel subulataej acutae, puherulae, c. 0.07—0.15 cm. longae. Flores (J' sessilesi

glomerati; glomeruli c. 6— 12-fion^ axillares vel in spicas breves inter-

ruptas axillares c. 1— 2.5 cm. longas dispositie rachide densius adpresse

pubescenti. Bracteae parvaCe piiberulaCe c. 0.07 cm. longae. Cahjx c.4-5-

partituse c. 0.1 cm. longusy laciniis inaequalibus, ovatis ovalihus vel oblongis,

obtusis vel interdum acutiSe concaviSe paree ciliatis. Stamina 2—3^ brevissima,

c. 0.15 cm. longa ; filamenta hasi tantum leviter connata vel interdum 2

fere omnino connata^ glabra; aniherae crassaCe extrorsaCe semiglobosaee pa7'ce

puhescentesj c. 0,1 cm. longae, thecis parallelis, medio tatitmn aff'ixis, longi-

tudinaliter dehiscentibus, connectivo pai'vo. Flores $ 1—3 fasciculati, ad

ramulos 7iovellos axillares, pedicellati, pedicello dense adpresse puberulo,

c. 0.35— 0.8 cm. longo. Calyx decidiius, 5-partitus, laciniis valde inaequalibus,

erectis, ovato-triangulis ad oblongis, obtusis, concavis, ciliatis, dorso puberulis,

c. 0.13—0.225 cm, longis. Ovarium plus ^ninusve ovoidemn vel ovoideo’

ellipsoideum, iomentosum, c. 0.2 cm. longum, (2—)3-loculare, in stylum

hrevem conicum contractum. Stigmata 3, decidua, divergentia, recurva.,plus

minusve stipitata, valde dilatata, brevissime subsagittata vel sagittato-reni-

fomnia, convexa, expansa transverse oblonga basi plus minusve cuneata,

intus valde verrucoso-rugosa, caimosa, tnta c. 0.225—0.3 cm. longa {expansa),

0.25—0.4 cm. lata. Pedicellus fructifer c. 0.4— 1.5 cm. longus. Drupa

elUpsoidea, basi apiceque acuminata, papilloso-tomentosa et sparsim adpresse

puberula, c. 2 cyn. longa, 1.25 cm. diam., abortu unilocularis, momosperma,

ynesocarpio carnoso, endocarpio osseo, ellipsoideo, hasi et praesertim apice

acuminato, leviter 7'ugoso, c. 1.8 cm. longo, 1 cm. diam. Seinen cinsse

ovoideo ellipsoideum, siilco longitudinali, c. 1 cm. longum, 0.75 cm. diam.,

testa membranacea ; alhumen crosse carnosum; cotyledones cordatae, 3-nèrviae,

totae c. 0.67 cm, longae, 0.47 cm. latae; radicula teres, c. 0.25 cm. longa.

12. APOROSA Bl.

Bloemen tweehuizi^, zonder bloembladeren en schijf. 5 kelk 3— 6*

deelig of soms -spletig, vliezig, in den knop dakpansgewijs dek-

kend. Meeldraden 2— 5, verlengd, vrij
;

helmknop met 2 lang-

werpige of nagenoeg bolvormige, overlangs openspringende hokjes.

Stamperrudiment gewoonlijk klein of nagenoeg ontbrekend. ^ kelk

gewoonlijk (?) 4— 5-deelig, blijvend. Vruchtbeginsel kaal of behaard,
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2— 3-hokkig, mei 2 zaadknoppen in elk hokje; stempels 2— 3, meestal

kort, soms verlengd, 2— 4-spletig of -deelig, soms enkelvoudig, dikwijls

aan de binnenzijde in talrijke slipjes verdeeld, meestal teruggekromd,

blijvend. Vrucht bolvormig of ellipsoid, onregelmatig of meer of

minder in 2— 3 kleppen openspringend, 1 — 6-zadig, de wand met

dikke of vrij dunne buiteniaag en dun papier-hoornachtige binnenlaag

cn een plat of 3-kantig, evenals de tusscheaschotten soms behaard

middelzuiltje. Zaden vrij plat of driekantig, nagenoeg rond, ovaal

of’ omgekeerd eivormig; buitenste zaadhuid met sappige buitenlaag

en dun hoorn-papierachtige binnenlaag; kiem wit vleezig; zaadlobben

breed, plat.

Boomen en boomheesters met afwisselende of meer of minder

verspreide, gesteelde, vinnervige, gewoonlijk met klieren voDrziene

bladeren en afvallende steunbladeren. Bloeiwijzen okselstandig,

gewoonlijk gebundeld, de 5 dicht aarvormig, uit door breede schut-

bladeren gesteunde kluwens samengesteld, de J meestal korter, tros-

of aarvormig.

Aantal soorten c. 30 in tropisch Azië, waarvan er volgens Boerlage
6 op Java zouden voorkomen, n.1.:

A. arborea Muell. Arg.
A. arborescens Muell. Arg.
A. microcalyx Hassk.
A. frutescens Bl
A, fruticosa Muell. Arg.
A. lunata Kurz.
Van deze soorten zijn de beide eerste gelijk. De naam arborescens

ontstond door het verkeerd overnemen van Blume’s naam door Hasskarl.
Blume beschreef de bloemen van Leiocarpus arboreus niet, terwijl uit

de geslachtsbeschrijving op te maken valt, dat hem alleen de J heiend
waren. Hasskarl daarentegen kende alleen de 5 bloemen en vond in de

door hem met twijfel tot L. arborea Bl (door vergissing L. arborescens Bl.)

gebrachte plant eenige verschillen in de bladeren, die latere schrijvers

blijkbaar genoopt hebben beide planten als soortelijk verschillend te

beschouwen. Die verschillen worden ook aangetroffen b[j exemplaren in

het Buitenzorgsche Herbarium, die zonder den minsten twijfel tot dezelfde

soort behooren.

Eveneens behooren A. frutescens Bl. en A. fruticosa Muell Arg. bij

elkaar A. frutescens Bl. w< rd naar g, Leiocarpus fruticosa Bl. naar $
exemplaren beschreven

;
in het herbarium zijn echter van Aporosa fruticosa

ook 5 bloemen aanwezig. Door vergelijking der authentieken met het

groote aantal exemplaien in Herb Kus en Ilerb. Bog., en met eenige

levende planten in Hort. Bog
,
kan men niet anders dan tot het besluit

komen, dat men slechts met één soort te doen heeft.
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Behalve de genoemde worden in llerb. Kds. nog 2 andere soorten

aangetrofFen, n.1. A. micros2Aiaera Hook f., welke tot nog toe slechts op

het Maleische schiereiland gevonden werd, en een nieuwe soort, A. cam-

panulata^ die ik reeds in Ic. bog. beschreef.

Sleutel der JavaanscJie soorten.

1.

Naar J materiaal.

1.

Vruchtbeginsel 3-hokkig; stempels 3 2.

Vruchtbeginsel 2-hokkig; stempels 2 4.

2, Vruchttrossen met 1 vrucht; stempels

in een holte aan den top der vrucht

ingezonken A. frutescens Bl.

Vruchttrossen gewoonlijk met meer
vruchten

;
vrucht aan den top zonder

holte 3

.

3, Stempels zeer kort 2. A. arhorea Muell. Arg.
Stempels verlengd 3. lunata Kurz.

4, Vrucht gesteeld
;
hokjes binnen kaal. 4. A. campaniilata J. J. S.

Vrucht zittend of nagenoeg zittend 5.

5.

Vrucht spoelvormig, met spitsen voet

en top b. A. microcalyx Hassk.
Vrucht ei-bolvormig, aan beide einden

stomp 6. A. microspliaera Hook. f.

2.

Naar de blacleren.

1. Bladeren met boven ingezonken nerven
en aderen, steunbladeren zeer groot. 3. A, lunata Kurz.

Nerven en aderen boven niet inge-

zonken
;

steunbladeren middelmatig
of klein 2

.

2. Bladeren gewoonlijk groot en aan den

top plotseling kort toegespitst, aan
weerszijden met c. 9— 14 zijnerven . 2. A. ur&oréG Muell. Arg.

Bladeren middelmatig of klein, meestal

meer geleidelijk en langer toegespitst,

aan weerszijden met 7—9 zijnerveu 3,

3. Volwassen bladeren meestal zeer grof

getand of gekarteld
;
zijnerven vrij

sterk b. A. microcalyx Hassk.
Volwassen bladeren nagenoeg gaaf-

randig 5.

5. Zijnerven forsch, schuin uitstaand. 5. A, campanulata J, J. S.

Zijnerven dun 5.
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5. T wijsen zachtharig; oude bladeren ten

minste onder op de middelnerf nog
wat behaard 1. A. frutescens Bl,

Twijgen nagenoeg kaal
;
oude bladeren

kaal 6, A. microsphaera HookA.

Aporosa Bl. Flores dioicly apetalij parvi ; discus 0. Calyx 3—6~

partitus vel interdum -fidus^ memhranaceus^ laciniis in praefioratione

imhricatis. Stamina 2 — 5, filamentis elongatis, liheris; thecae ohlongae vel

subglohosae, longitudinaliter dehiscentes. Pistilli rudimentum saepe parvum

vel ohsoletum. Calyx $ plerumque (^) 4—5-parUtum, persistens. Ovarium

glahrum vel vestitum, 2-3-loculare, ovulis in loculis 2; stigmata 2—3,

saepe hrevia, interdum longa, 2—é-partita vel -fida, interdum integra,

intus saepe lacinulata, plerumque recurva,persistentia. Fructus glohosus vel

ellipsoideus, irregulariter ruptus velplus minusve in valvas 2 — 5 dehlscens, 1 —
6 spermus, pericarpio crasso vel tenuiusculo, endocarpio chartaceo-corneo, co-

lumella compressa vel triquetra, cum septis pilosa vel glahra. Semina cornpres-

siuscula vel trigona, suhrotunda, ovalia vel ohovata, testae strato exteriore

succoso, interiore tenuiter corneo-chartaceo ; alhumen carnosum ; cotyledones

latae, planae.

Arhores et arhusculae, foliis hifariis vel plus minusve alternis, petiolatis,

penninerviis, plerumque glandulosis, stipuUs caducis. Infiorescentiae axillares,

plerumque fasciculatae, dense spicatae e glomerulis sessilihus late Wacteatis

plus minusve confluentihus compositae, C^saepe hreviores, racemosae vel spicatae,

1. Aporosa frutescens Bl. ! Bijdr. 514; Miq. F1. Ind. Bat. i,

2, 431. — A. fruticosa Muell. Arg. in DO. Prodr. xv, 2, 475. —
Leiocarpus fruticosus Bl. ! Bijdr. 582; ïïassk. Hort. Bog. i, 57

;
in

Buil. Soc. bot. de France, vi (1859), 714; Baill. Et. Euph. t. xxvii,

f. 23; Miq. F1. Ind. Bat. i, 2, 362; Suppl. 443.

Twijgen dun, bleek bruin zachtharig, aanvankelijk kantig en

gegleufd, later rond. Bladeren gesteeld, langwerpig of lancetvormig,

soms meer of minder eivormig, vrij geleidelijk of vrij plotseling vrij

lang spits of stomp toegespitst, met stompen of wigvormigen, dikwijls

zeer kort samengetrokken voet, nagenoeg gaafrandig, aan weerszijden

aan den rand met c. 8— 13 kleine, zittende klieren, onder dicht bij

den rand met verspreide, zittende klieren, aanvankelijk boven zeer

ijl behaard en gewimperd, later kaal, onder vooral op de nerven ijl

behaard of bijna kaal, met klein», bij de levende plant halfdoor-
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schijnende puntjes, met onder en boven uitspringende middelnerf, aan

weerszijden daarvan met 7— 9 boven nauwelijks, onder duidelijk

uitspringende, sehuin uitstaande, licht gebogen, binnen den rand

boogvormig anastomoseerende zijnerven, met onder verheven adernet,

dun leerachtig, glimmend groen, de jonge violet, 6—20 cm. lang,

2—

7 cm. breed; steel dun, boven breed en ondiep gegleufd, zacht-

harig, c, 0.25 —2 cm. lang, aan den top boven met 2 groepen van

behaarde wratten. Steunbladeren 2, spoedig afvallend, zeer ongelijk-

zijdig, wat breeder of smaller halfhartvormig, sikkelvormig, spits of

stomp, onder en aan den rand ijl zachtharig of op de hoofdnerf

dicht z[jdeachtig bleek bruin behaard, onder langs den rand der

breede helft met een rij zittende klieren (soms ontbrekend of 1),

c. 0.5— 0.65 cm. lang, 0.25—0.2 cm. breed, cf bloeiwijzen okselstandig,

gebundeld, zittend of kort en dik gesteeld, kort aarvormig, rolrond,

zeer kort behaard, zeer veelbloemig, geel, c. 0.7— 2 cm. lang, 0.3

—

0.4 cm. dik, met dikke, vleezige spil. bloemen in dichte, platte,

meer of minder ineenloopende kluwens, die door een zeer breed, zeer

kort, concaaf, zeer kort behaard, c. 0.1 — 0.13 cm. breed schutblad

gesteund worden, zittend, zeer klein, c. 0.05—0.06 cm. breed. Kelk

3—

4-deelig; slippen nagenoeg rond, ovaal, eivormig of omgekeerd

ei vormig, concaaf, zeer kort behaard. Meeldraden 2, even lang als

de kelk; helmknop eenigszins niervormig, met zeer kort helmbindsel

en bolvormige hokjes. Stamperrudiment zeer klein, samengedrukt, met

holle zijden ^ bloeiwijzen okselstandig, gebundeld, de vruchtdragende

gewoonlijk met 1 schijnbaar eindelingsche vrucht, met c. 0.6— 1.2

cm. lange, zachtharige as. Schutblaadjes klein, driehoekig, zeer kort

behaard, c. 0.07 cm. lang. $ bloemen kort gesteeld. Kelk blijvend, 5-

deeüg; slippen driehoekig, later teruggebogen, c. 0.15—0.17 cm. lang.

Vruchtsteeltje zachtharig, c. 0.4—0.85 cm. lang. Yrucht bolvormig,

met 3 overlangsche groeven, lichtgrauw (droog), dun behaard, c. 1.5

cm. in doorsnee, met 3 zeer korte, 2-deelige, in een holte aan den

vruchttop ingezonken, aan den top teruggebogen stempels, 3-hokkig,

3— 6-zadig, in 3 kleppen, die meer of minder verbonden blijven, open-

springend; buitenste (en middelste) vruchtwand zeer dik, droog beschuit-

achtig, c. 0.3— 0.35 cm. dik; binnenwand dun hoornachtig, middelzuiltje

3-vleugelig, naar den top verbreed, evenals de tusschenschotten kaal.
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Zaden ongeveer rond, vrij plat (als er 3 zijn) of smaller en 3- kantig

(indien er 6 zijn), met gewelfden rug, opgeweekt c. 0.8—0.9 cm.

lang, 0.6— 0.85 cm. breed, donkerbruin; buitenste laag der buitenste

zaadhuid sappig, binnenste dun papier-hoornachtig
;
kiem wit dik.

Boomheester of kleine boom; kruinhoogte tot ongeveer 10— 16 m.

bij een stamdoorsnee van 15— 36 cm. Scam onregelmatig rond, met

kleine knoesten en gleuven. Kroon onregelmatig. Schors vrij glad,

met kleine barstjes, lichtbruingrauw, binnen bruinachtig.

Aanm. Beschrijving naar talrijke exemplaren in Herb. Kds. en een paar
levende cf en één ^ boom in Hort. Bog.

;
vergeleken met authentieken van A.

frutescens Bl. en A. fruticosa Muell. Arg. {Leioearpus fruticosus Bl.).

De aard der bij deze en de andere soorten als klieren en wratten beschreven
lichaampjes is nog niet vastgesteld.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Bangka, Sumatra, Singapore,

Boeroe (?). Op Java: Verzameld in de res. Ban ten, afd. Tjaringin bij Tjemara
op 10— 200 m. zeehoogte; in de res. Batavia, afd. Buitenzorg bij Depok,
bij Tjampea op 150 m., bij Bodjong; in de res. Preanger, afd. Soekaboemi
bij Sanggrawa op 400 m., bij Tjisalak op 650 m., bij Palaboeanratoe

;

in de res. Banjoemas, afd. Bandjaraegara bij Pringombo op 800 m., afd.

Tjilatjap op Noe?a Kambangan, Op Java dus alleen in het westelijke

deel aangetroffen en niet boven 800 m. — Voorkomen en stand-
plaats: Niet zeldzaam in altijd groen, heterogeen oerwoud en in jongbosch,

op leemgrond en kalk. — Blad af val: Altijd groen. — Bloei- en
vruchttijd: Bloemen verzameld in Februari op Noesa Kambangan, in

Augustus b:j Pringombo, in Oktober in Hort. Bog.; vruchten in Mei bij

Palaboeanratoe, in Juni bij Sanggrawa en op Noesa Kambangan, in Juli

bij Tjemara, Tjampea en op Noesa Kambangan, in Augustus bij Pringombo,
in September bij Depok, Bodjong en op Noesa Kambangan, in Oktober
in Hort. Bog. — Gebruik: Het hout wordt soms voor huishouw en
voor gereedschappen gebruikt, de schors voor zwartverven. — K u 1 tu u r

:

Niet aan te bevelen. — Inlandsche namen: In West-Java algemeen
Sasah, s., Sasah goenoeng^ s. bij Palaboeanratoe; op Noesa Kambangan
Berih^ j.

Aporosa frutescens Bl. Arhuscula vel arhor parva. Ramuli tenues^

pallide fulvo-pubescentes, initio angiilaU^ sulcati^ deinde teretes. Folia

petiolata^ ohlonga lanceolatave^ interdum plus minusve ovata, sensim vel

satis abrupte longiuscule acute vel obtuse acuminata^hasi obtusa vel cuneata^

saepe brevissime contracta, fere integerrima^ utrinque glandulis 8-13 par vis

marginalibus sessilibus, subtus juxta marginem paree glandulosa^ juniora

supra paree pubescentia ciliatave, deinde glabra, subtus praesertim in nervis

paree pub escentia vel fere glabra^ minute in vivo semipellucide puncticulata^

in utraque parte costae intermediae supra et subtus prominentis nervis

lateralibus c. 7—9 pafentibus, leviter curvatis, intra marginem arcuato-
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anasiomosaiUibiis^ mpra vix suhtus distincte prominentibiiSj reticiilo venarum

subtus elevato, bubcoriacea, nitide viridia^ jiiniora violacea^ c. 6— 20 cm.

longay 2—7 cm. lata ; petiolus tennis^ siipra leviter sulcatus, pmbescenSj

supra ad apicem globiilis 2 vernicarum pubescentium donatii^^ c. 0.25— 2

cm. longus. Stipulae 2, caducae, valde inaequilaterae, semico7xlatae, falcaiae,

acutae vel obtusae., subtus et ad marginem paree j^ubescetites rel in costa

pallide fulvo-sericcae.^ subtus juxta partis latioris marginem serie glandularum

sessilium (interdum 1 vel 0) insttmetae, c. 0.5— 0.65 cm. longae, 0.25 —

0.

2 cm. latae. Inflorescentiae (j' axillares^ fasciculatae, sessiles vel breviter

et crasse pedunculatae^ breviter spicatae., cylindricae.^ puberulae.^ valde

multillorae^ fiavae^ c. 0.7—2 cm. longae^ 0.3—0.4 cm. diam.prachide crasse

carnosa. Glomeruli densi., planiusculi., plus minusve confluentes, bractea

latissima Irevisshna concava puberula c. 0.1— 0.13 cm. lata suffulti. Flores

(ƒ minimie sessiles, c. 0.05-0.06 cm. lati. Calyx 3—4-partitus, laciniis

subrotundis ovalibus ovatis vel obovatis, concavis, puberulis. Stamina 2,

calyce aeqidlonga; anthera subreniformis, connectivo hrevissimo, thecis

subgiobosis. Pistilli ?udimentum minimum, compressum, lateribus concavis.

Racerni $ axillares, fasciculati, fructiferi plerumque monocarpi, axe c. 0 6—
1.2 cm. lougo, puhescenti. Bracteae parvae, triangulae, puberulae, c. 0.07

cm. longae. Flores $ breviter pedicellati. Calyx persistens, 5-partitus,

laciniis triangulis, denique reftexis, c. 0.15— 0.17 cm. longis. Pedicellus

fructifir pubescens, c. 0.4— 0.85 cm. longus. Capsula globosa, 3-sulcata,

rava (in sicco), paree pubescens, c. 1.5 cm. diam
,
stigmatis 3 in foveam

apicalem imrnersis brevissimis bipartitis apice recurvis coronata, trilocularis,

3— 6-sperma, in valvas 3 plus minusve coliaerentes dehiscens, pericarpio

crasso C7'ustaceo c. 0.3 — 0.35 cm. crasso, endoca^pio corneo-chartaceo, colmnHla

triquetra, trialata, apicem versus dilatata, cum septis glabra. Semina subro-

tunda, compressiusciila (si 3 evoluta) vel angustiora trigona (si 6 evoluta), dorso

convexa, macerata c. 0.8— 0.9 cm. longa, 0.6—0.85 cm. lata, brunnea, testae

strato exteriore succoso, interiore tenaiter corneo-chartaceo ; albumen copiosum.

2 . Aporosa arborea Muell. Arg. in DC. Prodr. xv, 2, 470. —
A. arhorescens Muell. Arg. l.c. — Leiocarpus arboreus Bl. ! Bijdr.

582; Miq. F1. Ind. Bat. i, 2, 362. — L. arhorescens Hassk. Hort. Bog.

1, 59; in Buil Soc. bot. de France, vi (1859), 715.

Jongste twijgen kantig, gegroefd, later rond, zeer kort en ijl behaard.

Bladeren groot, gestoeld, langwerpig, dikwijls meer of minder om-

gekeerd eivormig, meestal plotseling in een korten, stompen, onder
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met dicht bijeengeplaatste, in het blad ingezonken klieren voor-

zienen eii daardoor geplooiden top, soms nauwelijks toegespitst, met

stompen of spitsen, meestal kort of zeer kort en stomp of spits

samengetrokken voet, nagenoeg gaafrandig, met verspreide, zeer

kleine klieren langs den rand, aan de onderzijde dicht bij den rand

met een rij klieren, boven kaal en met kleine puntjes, onder op de

nerven een weinig kort behaard, met boven en onder uitspringende en

onder afgeplatte middelnerf, aan weerszijden met c. 9— 14 schuin

uitstaande, licht gebogen, binnen den rand boogvormig anastomosee-

rende, boven nauwelijks, onder duidelijk uitspringende, door vrij onre-

gelmatige tralievormige aderen verbonden zijnerven, netaderig, papier-

achtig, boven glimmend donkergroen, onder dof en lichter, c. 14— 30

cm. lang, 6— 14 cm. breed
;
steel rond, boven ondiep gegroefd, aan den

voet en den top verdikt en later d warsrimpelig, aan den top boven

met 2 groepjes kleine, behaarde wratten, c. 1 —4 cm lang, aanvankelijk

kort behaard, (f bloeiwijzen talrijk, bundelsgewijs in de bladoksels en

aan de knoopen, gewoonlijk gesteeld, ijl, zeer veelbloeraig, dun, zeer

kort flu weelachrig behaard, c. 2— 5.5 cm. lang. Kluwens meer of

minder verlengd, niet of weinig ineenvloeiend, door een vrij klein,

driehoekig, concaaf, zeer kort behaard, c. 0.1- 0. 1 5 cm. breed schut

blad gesteund, (ƒ bloemen zittend, zeer klein. Kelk 4-deelig, zeer

kort behaard; slippen eivormig of ovaal, meestal stomp. Meeldraden

2 — 3, kort. Stamperrudiment zeer klein. $ bloeiwijzen alleenstaand

of bundelsgewijs in de oksels of aan de knoopen, gesteeld, veelbloemig,

kort fluweelachtig behaard, c. 0.8— 5 cm. lang (in vrucht). Schut-

blaadjes klein, driehoekig, stomp, concaaf, kort behaard. $ bloemen

zeer kort gesteeld; steeltje zeer kort behaard, c. 0.1 cm. lang. Kelk

blijvend, 4— 5-deelig, zeer kort behaard, lichtgroen; slippen driehoekig,

spits of toegespitst, concaaf, c. 0.1— 0.13 cm. lang, later teruggeslagen.

Vruchtbeginsel eeuigszins driekantig bolvormig of ovaal, aan den top

saraengetrokken, kort behaard, groengeel, c. 0,27 cm. hoog, 0.25 — 0.27

cm. in doorsnee, driehokkig, met 2 hangende zaadknoppen in elk

hokje, binnen kaal; stempels 3, aan den voet samenhangend, kort,

2-deelig, c. 0.1 cm. lang, de vrije deelen langwerpig, gekarteld,

convex, later teruggekromd. Vrucht ovaal, aanvankelijk met 3 over-

langsche gleuven en kort behaard, in sicco wrattig, c. 1.6 cm.
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lang, 1.35 in doorsnee (rijp ?), 3-hokkig, dikwijls 3-zadig; buitenwand

(met middelwand) dik, beschuitachtig; binnenwand dun perkament-

hoornachtig, met driekantig, kaal middelzuiltje. Zaden ovaal of om-

gekeerd ei vormig, buiten convex, binnen nagenoeg plat, c. 0.9—0.95

cm. lang, 0.6—0.65 cm. breed, zonder de sappige buitenlaag c. 0.85—
0.9 cm. lang, 0.55—0.63 cm. breed; buitenste zaadhuid met sappige

buiten- en dun hoornachtige bionenlaag, binnenste vliezig; kiem wit

overvloedig, plat; zaadlobben plat, rond, aan den top uitgerand, c. 0.47

cm. breed (volwassen ?); worteltje 4-kantig, stomp, c. 0.1 cm. lang.

Middelmatige boom; kruinhoogte tot 25 m. bij een stamdoorsnee

van 40 cm. Stam recht, zonder gleuven, knoesten en wortel lij sten.

Kroon onregelmatig, dicht, donkergroen, met nagenoeg horizontaal

uitstaande takken. Schors nogal glad, met overlangsche barsten, grauw-

bruin, in het midden bruin, binnen bruinwit, met wrangen smaak.

Aanm. Beschrijving naar eenige exemplaren in Herb. Kds. (één cf in knop,
eenige $ met jonge en nagenoeg volwassen vruchten), een aantal exemplaren in
Ilerb. Bog. (cf in bloem, ? in vrucht) en 2 levende boomen in Hort. Bog.,
waarvan één met jonge vruchten, en vergeleken met een authentiek van Leiocarpus
arhoreus Bl. bestaande uit een enkel biad.
De beschrijving van den boom, uit de aanteekeningen van Koorders overge-

nomen, klopt niet geheel met den levenden boom in Hort. Bog. Hier is de stam
voorzien van gleuven, zijn de takken sterk overhangend en de schors met diepe,
overlangsche barsten voorzien.
De aanteekeningen in Herb. Kds. omtrent den habitus zijn in den regel niet

door Dr. Koorders zelf, doch meestal door leeken in het plantbeschrijven ver-
vaardigd en daardoor niet altijd geheel betrouwbaar. Bovendien worden die
opgaven slechts bij zeer enkele exemplaren aangetroffen en weerspreken elkaar,
indien zij bij meerdere individus eener soort gevonden worden, niet zelden.
Dergelijke beschrijvingen kunnen alleen waarde hebben, indien zij door bevoeg-

den naar een grooter aantal boomen eener soort vervaardigd zijn.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Sumatra Op Java: In de res.

Banten, afd. Tjaringin, bij pasanggrahan Tjemara op 10— 200 m. zeehoogte;

in de res. Batavia, afd. Buitenzorg, bij Depok, bij Tjampea, op 200— 300
ni.

;
in de res Preanger, afd. Soekaboemi bij Palaboeanratoe, afd. Tjiandjoer

bij Takoka; in de res. Pekalongan, afd. Batang bij Soerdjo op 1400 m.
(het lijkt mij eenigszins twijfelachtig, of dit exemplaar hiertoe behoort);

dus nagenoeg uitsluitend in West-Java inheemsch — Voorkomen en
standplaats: In jong bosch of in oerwoud, zoowel op leem als op

zandgrond en kalk. - Bladafval; Altijd groen. — Bloei- en vrucht*
tijd: Bloemen verzameld in September, vruchten in Augustus en Sep-

tember bij Depok. — Gebruik : Geen. — I n 1 a n d s c h e namen: Zeer
plaatselijk; o a. Oris^ m, Poris, m., Poris keho, m en Gamhimn, m. bij

Depok; Tjaratan, s. bij Tjampea; Ki-koeja^ s. bij Takoka, Woeroe dedek^].

bij Soerdjo.

Aporosa arborea Muell. Arg. Arhor mediocris. Ramuli jiiveniles

angulati^ sulcati^ deinde teretes^ paree puheruli. Folia majusculay petiolata,
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ohlonga, saepe plus mhiusve ohovata^ plerumque in acumen hreve ohtusum

suhtus glandulis denHs impressis instriictuni eo subundulaiiim abrupte

acuminata^ interdum vix acuminata, basi obtusa vel acuta plerumque breviter

vel brevissime obtuse vel acute contracta^ fere integerrima^ in margine

minute glandulosa, serie glandulis sessilibus subtus prope marginem^ supra

glabra et minute puncficulata^ subtus in nervis paree puberula^ in utrague

parte coslae intermediae supra et subtus prominentis et suhtus p)lus minusve

applanatae nervis lateralibus c. 9— patentibus, leviter curvatis, intra

marginem arcuato a nastornosantibus, supra vix subtus distincte prorninentibus,

venis clathrali<t satis irregularibus conjunctis, retimlato-venosa, chartacea,

supra nitlde atroviridia^ subtus opaca et pallidiora^ c. 14—30 cm. longa,

()— 14 cm. lata; petivlus teres^ supra leviter sulcatus, basi apiceque in-

crassatus, post transverse rugosus, globulo verrucarum parvarum qmhe-

scentium utriuque ad apicem, initio ptiberulus^ c. 1—4 cm. longus.

In/loresceiitiae cT numerosae^ fasciculatae^ axillares et laterales., plerumque

pedunculalae, laxae, valde multiflorae^ tenues^ breoissime velutinae^ c. 2 — 5.5

cm. longae. Glomcruli plus minusve elongati^ longitudinales, hand vel vix

conpuentes^ bractea minuscula trianqula concava puberula c. 0.1— 0.15 on.

loitga ad basiu. Fl(ji\s sessiles, miniini. Calgx 4-pavtitus^ puberulus,

ladniis ocatis ooalibusre plerumque obtusis Stamina 2 3, breves. Pistilli

rudimentum minimum. Inflorescenliae J axillares rel laterales., soldariae

vel fascictilatae, pedunculalae, muHiflorae, velutinae, maturae c. 0.8 — 5 cm.

longae. Bracteae qmrvae, triangulae, obtusae, concavae, puberulae. Flores

5 brevissime pedicellatij pedicello puberulo, c. 0.1 on. longo. Calgx persistens,

4 — 5-partitus, puberulus, dilute viridis, laciniis triangulis acutis acuminatisve

concavis c. 0.1 — 0.13 cm. longis post reflexis. Ovarium subtrigono-glohosum

vel ovale, apice contractum, pubescens, viridiflavum, c. 0.27 cm. altuni, 0.23—
0.27 cm. diam

,
triloculare, loeuHs biovulatis, intus glabrls -, stigmata 3, basi

connata, brevia, bipartita, c. 0.1 cm. longa, partibus liberis oblongis, crenatiS)

convexis, deinde recurvis. Fructus ovalis, initio longüudinaliter 3-sulcatus et

pubescens, in sicco verrucosus, c. 1.6 cm. longus, 1.35 on. diam. (maturus?).,

trilocularis, saepe trispennus, pericarpio (cum mesocarpio) crasso in sicco

crustaceo, endocarpio pergamaceo-corneo, columella triquetra glabra, Semina

ovalia vel ohovala, extus convexa, intus subqdana, c. 0.9 — 0.95 cm. longai

0.6— 0.65 cm. lata, sine strato succoso c. 0.8— 0.9 cm. longa, 0.55 — 0.63 cm.

lata, tesfae strato exteriore succoso, interiore corneo-chartaceo, integumento

interiore membranaceo; albumen carnosum, compressum ; cotgledones planae,

orbiculares, apice emarginatae, c. 0.47 cm. latae (maturae ?) ; radicula

quadrangularis, obtusa, c 0 1 cm. longa.
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3. Ai>orosa limata Kurz in Journ. As. Soc. of Bengal, xlii, 2, 239

;

Hook. f. Fl. Br. Ind. v, 352. — Antidesma lunatuin Miq. ! Fl. Ind.

Baf. Suppl. 467; Muell. Arg. in DO. Prodr. xv, 2, 251.

Twijgen vrij forsch, dicht kort uitstaand geelbruin behaard.

Bladeren afwisselend, vrij groot, kort gestoeld, langwerpig tot lancet-

vormig, plotseling toegespitst, met stompen of meestal iets hartvor-

migen voet, boven kaal, onder uitstaand zachtharig, op de nerven

geelbruin fluweelachtig behaard, met boven en onder uitspringende

middelnerf, aan weerszijden met c. 13—18 schuin uitstaande, gebogen,

binnen den rand boogvormig samenloopende, door vrij onregelmatige

tralie vormige aderen verbonden zj nerven, de zijnerven en aderen

boven ingezonken, onder uitspringend, boven glimmend, c. 15—24

cm. lang, 5— 10 cm. breed; steel geelbruin fluweelachtig behaard,

c 0.8— 1.2 cm. lang. Steunbladeren vrij lang blij vend, groot, blad-

achtig, breed halfl artvormig, sikkelvormig, toegespitst, spits, aan-

liggend bruin behaard, c. 0.8— 1.6 cm. lang, 0.35— 1 cm. breed.

5 bloeiwijzen okselstandig, bundelsgewijs, zittend of kort gesteeld,

dicht aarvormig, aan den voet onderbroken, zeer veelbloemig, met

geelbruin fluweelachtig behaarde spil, c. 1.7— 5 cm. lang; steel

c. 0.3 — 1.2 cm. lang. Kluwens zittend, de onderste op korte,

dikke vertakkingen van de spil, zeer veelbloemig, door vrij groote,

breede, halfronde of driehoekige, concave, achter en aan den rand kort

behaarde, c. 0.15— 0.2 cm. breede schutbladeren gesteund. 5 bloemen

iets gesteeld, zeer klein, c. 0.05— 0.07 cm. lang. Kelk 4-deelig, buiten

kort behaard, met langwerpige, stompe slippen. Meeldraden 2 — 3,

ver uitstekend, c. 0.1 — 0.125 cm. lang; helmknop klein, ongeveer

niervormig. Stamperrudiment zeer klein, samengedrukt, wigvormig,

zeer kort behaard. $ bloeiwijzen veelbloemig. Vruchttrossen oksel-

standig, dicht uitstaand behaard, c. 2.5 cm. lang. Vrucht zeer kort

gesteeld, ei vormig, behaard, c. 1.4 cm. lang, I cm. dik (onrijp),

3 bokkig, met 2 zaadknoppen in elk hokje, gekroond door de 3 lange,

lijnvormige, enkelvoudige of 2-deelige, teruggebogen, c. 0.4—0.5 cm.

lange stempels en gesteund door den 5-deeligen, behaarden kelk;

steeltje dicht behaard, c. 0.05—0.15 cm. lang; binnenvruchtwand

dun hoornachtig.

Boom; kruinhoogte c. 13 m., bij een stamdoorsnee van 24 cm.
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Aanm. Beschrijving naar één bloeiend c/ exemplaar in Ilerb. Kds. en één
vruchtdragend exemplaar van Perak, vergeleken met een authentiek van Anti-
desma lunatum Miq. in Ilerb. Bog.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Sumatra, Singapore, Perak.

Op Java: Alleen verzameld in de res. Batavia, afd Buitenzorg bij Depok. —
Voorkomen en standplaats: In jong bosch. — Bladafval: Al-

tijd groen. — BI oeitij d: Bloemen \erzameld in Augustus. — G e b r u i k

:

Geen. — Inlandsche namen: Onbekend.

Aporosa lunata Kurz. Arbor. Bamuli validiusculij fulvo-villosiili. Folia

majuscula, hreviter petiolata^ ohlonga lanceolatave, abrupte acuminata^ basi

obtusa vel plerumque leviter cordata, supra glabra, subtus patenter pu-

bescentia^ in nervis fulvo-velutina^ in utraque parte costae intermediae supra

et subtus prominentis nervis lateralibus c. 13— 18 patentibus, curvatis, intra

marginem arcuato-anasfomosantibiis^ nervis et venis subclathratis supra

impressis subtus prominentibus^ nitida^ c. 15— 24 cm. longa^ 5— 10 cm,

lata; petiolus ftilvo velutinus^ c. 0.8 — 1.2 cm. longus. Slipulae subpersistentesy

inajiisculae, foliaceae, late semicordatae^ falcatae^ acute acuminatae, adpresse

fulvo-pubescenteSj c. 0.8— 1.6 cm. longae, 0.35—1 cm. latae. Inflorescentiae (ƒ

axillares, fasciculatae, sessiles vel breviter pedunculafae, dense spicatae^ basi

interruptae^ valde niultiflorae, rachide fulvo-velutina, c. 1.7—5 cm. longae,

pediinculo c. 0.3 — 1.2 cm. longo. Glomeruli sessiles, inferiores in racliidis

ramificationihus hrevissimis crassis, valde multiflori, bracteis majusculis latïs

semirotundis triangulisve concavis dorso et ad marginem puberuUs c. 0.15

—

0.2 cm. latis suffulti. Flores subpedicellatl, minimi, c. 0.05—0.07 cm.

longi. Calyx 4-partitus, extus puberulus, lacinüs oblongis obtusis. Stamina

2 —3, valde exserta, c. 0.1— 0.125 cm. longa ; antherae parvae, subreniformis

^

Pistilli rudimentum minittissimum, compressum, cuneatum, puberulum.

Bacemi ^ axillares, multiflori, velutini, fructiferi c. 2.5 cm. longi. Fructus

brevissime pedicellatus, ovoideus pubescens, c. 1.4 cm. longus, 1 cm. crassus

(immaturus), 3-locularis, loculis biovulatis, stigmatis 3 elongatis linearibus

simplicibus vel bipartitis recurvis c. 0.4—0.5 cm. longis coronatus, calyce

5'partito qmbescenii suffultus; p)cdicellus velutinus, c.0.05—0.15 cm. longus;

endocarpium chartaceo-corneum.

4. Aporosa campamilata J. J. S. in Ic. bog. iii (1907), 71, t.

ccxxix. (Cf. S. H. Koorders in Verslag Verg. Ak. Wetensch. Anist.

23 April 1909, 948 et J. J. Smith l.c. 30 Oct. 1909, 359).

Twijgen kaal. Bladeren verspreid, middelmatig, gesteeld, lang-

werpig elliptiscb, stomp toegespitst, met spitsen en dikwijls samen-
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getrokken, soms stompen voet, nagenoeg gaafrandig, met zittende

klieren aan den rand, kaal, aanvankelijk onder op de middelnerf ijl

aanliggend behaard, met onder uitspringende middelnerf* en aan

weerszijden daarvan c. 7— 9 vrij forsche, schuin uitstaande, geboden,

binnen den rand boogvormig anastomoseerende, alleen onder uit-

springende zij nerven, met onder uitspringend adernet, leerachti/, c.

7.5— 15 cm. lang, 3— 6.5 cm. breed; steel boven gegroefd, aan den

voet en den top verdikt, kaal, aan den top boven met 2 groepen

van aanvankelijk behaarde wratten, c. 0.7— 1.7 cm. lang. (ƒ bloei-

wijzen okselstandig, alleenstaand of weinige bijeen, vrij forsch,

gesteeld of nagenoeg zittend, aarvormig, onderbroken, zeer veel-

bloemig, kort en dicht bruin behaard, met c. 0.2—0.275 cm. dikke

spil, c. 2.5—55 cm. lang; steel 0 — 1 crn. lang. Kluwens zittend,

door een vrij groot, halfrond, zeer concaaf, buiten kort behaard, kort

gewimperd, c. 0.3— 0.35 cm. breed schutblad gesteund, cf bloemen

zittend. Kelk ongeveer klokvormig, gewoonlijk 4-lobbig, buiten zeer

kort behaard, c. 0.17 crn. lang, met stompe, opstaande lobben.

Meeldraden 2, ver uitstekend, c. 0.35 cm. lang; helmknoppen on-

geveer ovaal, aan den voet en den top uitgerand, tweehokkig, de

hokjes met een overlangsche groef, daardoor 4-lobbig, c. 0.07—0.075

cm. lang. Stamperrudiment klein, samengedrukt, behaard. J bloei-

wijzen 1—2 in de oksels, gesteeld, ijl, c. 6—9-bloemig, kort bruin

behaard. Vruchttrossen c. 2— 4.5 cm. lang. Vruchtsteeltje kort bruin

behaard, c. 0.5 cm. lang. Vrucht ovaal, kaal, wrattig (in sicco), c.

1— 1.25 cm. lang, 0.9 — 1.1 cm. in doorsnee, door den blijvenden,

4 — 5-deeligen, teruggeslagen, kort behaarden kelk gesteund, door de

2 groote, tweedeelige, teruggekromde, breed lijnvormige, dikke, binnen

in talrijke wratachtige slipjes gedeelde stempels gekroond, oorspron-

kelijk 2 hokkig en met 2 zaadknoppen in elk hokje, bij de rijpe vrucht

gewoonlijk (?) éénhokkig; middelste vruchtwand (droog) beschuit-

achtig; binnenste vruchtwand dun hoornachtig, binnen glimmend en

kaal; middelzuiltje op zij gedrongen, samengedrukt, kaal. Zaad kort

en scheef eivormig, bruin, c. 0.8 cm. lang, 0.7 cm. breed
;
zaadhuid

met sappige buiten- en dun hoornachtige binnenlaag; kiemwit dik;

zaadlobben omgekeerd eivormig rond, met hartvormigen voet; wor-

teltje 4-kantig, afgeknot.
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Boom
;

kruinhoogte (bij Tjigenteng) 25 m. bij een stamdoorsnee

van 52 cm.

Aanm. Beschrijving naar eenige cT exemplaren van Tjigenteng en een vrucht-
dragend van Pringombo in Herb. Kds. Bovendien bevinden zich in Herb. Kds.
een aantal steriele exemplaren van Takoka, welke volgens de bladkenmerken
eveneens tot deze soort behooren. Het is wel jammer, dat van geen der vind-
plaatsen cf en 9 exemplaren afkomstig zijn

;
bevestiging, dat bovenbedoelde

planten inderdaad tot dezelfde soort behooren, blijft daardoor gewenscht.
De cf bloemen onderscheiden zich van die van alle andere mij bekende soorten

door de ver vergroeide kelkslippen en den daardoor meer of minder klok-
vormigen kelk.
A. campanulata J. J. S. is zeer na verwant met A. spliaeridophora Merrill

(in Phil. Journ. Sc. i, Suppl, (1906), 76). Deze laatste verschilt echter door
kleinere cT bloemen met veel dieper gedeelden kelk, aanmerkelijk kleinere
helmknoppen en kleinere, meer ronde vruchten. Bij onderzoek van meer materiaal
zal de wenschelijkheid misschien blijken A. camj)anulata als een variëteit van
A. sphaeridopliora te beschouwen.
Toen ik in 1906 A. campanulata als nieuwe soort opstelde, was A. sphaeri-

dopho7'a mij nog onbekend.
Dr. S. H. Koorders verwarde 1. c. Aporosa (volgens Dr. Koorders Mallotus)

campanulata J. J. S. met Distylium stellare O. K.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Onbekend Op Java: Ver-
zameld in de res. Preanger, afd Tjiandjoer bij Takoka (steriel), afd.

Bandoeng bij Tjigenteng (J); in de res. Banjoemas, afd. Bandjarnegara
bij Pringombo op 800 m. zeehoogte (^). — Voorkomen en stand-
plaats: In altijd groen, heterogeen oerwoud en in koffietuinen.

—

Bloei- en vruchttijd: Bloemen verzameld in Januari bij Tjigenteng
en vruchten in Augustus bij Pringombo. — Gebruik: Onbekend.

—

Inlandsche namen: Kiandog^ s. bij Takoka; Koneng sari, s. bij

Tjigenteng.

Aporosa campanulata J. J. S. Arbor mediocris. Ramuli glabri. Folia

alterna, mediocria, petiohta, oblongo elliptica, obtuse acuminata, basi acuta

et saepe contracta interdum ohtusa, fere integerrima, lyiargine glandidls

sessilibus instructa, glahra, initio subtus in costa paree adpresse pilosa, in

utraque parte costae mediae nervis lateralibus c. 7—9 validiusculis, pa-

tentibus, cm'vatis, intra margitiem arcuato-anastomosantJus, subtus tantum

prominentibiis, reticulo venarum subtus prominente, coriacea, c. 7.5— i5 cm.

longa, 3— 6.5 cm. lata; petiolus supra sulcatus, basi apiceque incrassatus,

glaber, globulis 2 verrucarum initio pubescentium ad apicem, c, 0.7— 1.7 cm.

longus. Inflorescentiae cf axillares, solitariae vel subfasciculatae, pro

genere validiusculae, pedunculatae vel subsessiles, interrupte spïcatae, valde

nmlliflorae, fusco-villosae, rachide c. 0.2—0.275 cm. crassa, c. 2.5— 5.5

cm. longa, pediinculo 0—1 cm. longo. Glomeruli sessiles, bractea majuscula

semirotunda valde concava extus breviter pubescenti ciliolata c. 0.3—0.35

C7n. lata suffulti. Flores sessiles. Calyx fere campanulatus, plerumque

4-lobus, extus puberulus, c. 0.17 cm. longus, lobis erectis obtusis. Stamina

2, valde exserta, c. 0.35 cm. longa; antherae subovales, basi apiceque
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emarginatae^ hilociilares^ thecis Iongitudina liter sulcalis 4-lobiilatae, c.

0.07— 0.075 cm. longae. Pistilli rudimentiun parvum^ compressiini., pu-

hescens. In^lorescentiae $ axillcu'es^ pedunculatae, laxae, c. G-9-florae.

Racemi fructiferi f nsco-pubescentes, c. 2— 4.5 cm. longi. Pedicellm fnictifer

fiisco-pubescens, 0.5 cm. longus. PViictus ovalis., glaber.^ verrucosiis (in sicco),

c. 1— 1.25 on. longus^ 0.9— 1.1 cm. diatn.^ calyce persistente 4-5-partito

reflexo pubescenti siiffultus.^ siigmatis 2 ynagnis bipartitis recurvis linearibus

crassis intiis verrucoso-lacinulatis coronatus.^ initio bilocularis^ loculis biovu-

latis, matnrns plentmqiie (?) unilocidai'is^ monospermuSy mesocarpio (in sicco)

crnstaceOj endocarpio tenuiter corneo-pergamaceo.^ intus nitido glah'o, co-

liimella yressione laterali, compressa, glabra. Seinen breviter oblique ovoideum,

fnsciinij c. 0.8 cm. tongum., 0.7 cm. diam., testae strato exteriore succoso^

interiore tenuiter corneo-p)ergamaceo ; albumen crassum; cotgledones obovato-

rotundaey bast cordatae ; radicida quadrangidaris^ obtusa.

5. Aporosa microcalyx Hasse. in Buil. Soc. bot. de France vi

(1859), 714; IIook. f. Fl. Br. Ind. y, 346; Muell. Arg. in DC.

Prodr. XV, 2, 471 (oc genuina Muell. Arg.). — A. aurita Miq. !

Fl. Ind. Bat. i, 2, 43!. — A. Cumingiana Baill. Et. Euph. 645.

—

Tetractinostigma microcalgx HaSSk. Hort. Bog. i, 55
;
Miq. l.c. 362. —

Leiocarpiis serratus Hassk. Gat. Hort. Bog. 196.

Jonge deelen meer of minder dicht zacbtharig. Twijgen aanvankelijk

kantig, gegroefd, later rond, behaard. Bladeren gostecdd, langwerpig

of langwerpig eivormig, stomp toegespitst, met stompen, breed wig-

vormigen of spitsen voet, grof en onregelmatig gegolfd en dikwijls

stomp getand of gekarteld, soms bijna gaafrandig, aan den rand met

kort behaarde, zittende klieren, de oude bladeren boven kaal en met

ingezonken, (in sicco) half doorschijnende, fijne puntjes, onder op de

nerven ijl zachtharig, onder met verspreide klieren, aan weerszijden

met c. 8 schuin uitstaande, gebogen, vrij ver van den rand boog-

vormig samenloopende zijnerven, netaderig, leerachtig, boven glimmend

groen, onder vrij dof, c. 7— 20 cm. lang, 3— 9.5 cm. breed; steel

boven ondiep gegroefd, aan den voet en den top wat verdikt, vrij

lang zachtharig, aan den top met 2 groepjes klieren, c. 0.4— 1.5 cm.

lang. Steunbladeren 2, afvallend, zeer scheef en breed eivormig of

hartvormig, spits of stomp, aan weerszijden maar vooral op de
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middelnerf onder zachtharig, onder binnen den rand met talrijke

groote, kratervormige klieren, c. 0.5—0.6 cm. lang. 5 bloeiwijzen

okselstandig, in bundels, dicht aarvormig, rolrond, zeer veelbloemig,

c. 1 —4 cm. lang. Kluwens zittend, door een vrij groot, ruitvormig

of rond driehoekig, meestal 3-lobbig, concaaf, achter en aan den rand

kort behaard, c. 0.1 --0. 125 cm. breed schutblad gesteund, (f

bloemen zittend, zeer klein. Kelk 3-5-, meestal 4-deelig, met on-

gelijke, smal of breed langwerpige, spitse of stompe, gewimperde

slippen. Meeldraden 2— 3; helmknoppen eenigszins niervormig, met

langwerpige hokjes. Stamperrudiment verlengd, meestal dun, soms

knotsvormig, behaard. J bloeiwijzen okselstandig, bundelsgewijs,

zittend, zeer kort aarvormig, dicht veelbloemig; spil dicht kort licht-

bruin behaard, c. 0.3— 1.2 cm. (in vrucht) lang. Schutbladeren al-

zijdig, aanvankelijk dakpansgewijs, later uitstaand, zeer kort, breed,

concaaf, zachtharig, gewimperd, c. 0.07 cm. lang. J bloemen zittend.

Kelk blijvend, 4-deelig; slippen eivormig driehoekig, zeer kort

behaard, kort gewimperd, c. 0.075 cm lang. Vruchtbeginsel lang-

werpig, rolrond, naar den top wat verdund, meer of minder dicht

los aanliggend geelbruin behaard, c. 0.25—0.35 cm. lang, 2-hokkig,

binnen aan den voet lang en dicht behaard, met lang behaard

tusschenschot, in elk hokje met 2 hangende zaadknoppen; stempels

2, tweedeelig, met kruiswijs geplaatste, uitgespreide, teruggebogen,

breede, achter behaarde, binnen en aan den rand in onregelmatige,

vrij vleezige slipjes gedeelde slippen. Vruchten zittend, dicht opeen-

gedrongen, meestal wat scheef ellipsoid, spits, aan den voet samen-

getrokken, verspreid aanliggend kort behaard, groen, c. 1— 1.3 cm.

lang, 0.55—0.85 cm. in doorsnee, door de stempelresten gekroond

en door den kelk gesteund, van beneden af openbarstend en de

zaden naar buiten schuivend, 1 — 2-zadig; buitenvruchtwand vrij dun
;

binnenwand dun hoornachtig, half doorschijnend witachtig; middel-

zuiltje centraal of op zij gedrongen, samengedrukt en zwaardvormig

of driekantig, lichtgroen, evenals het tusschenschot ijl behaard. Zaden

half omgekeerd eivormig of bijna half ovaal, c. 0.85—0.95 cm.,

zonder de sappige buitenlaag c. 0.7— 0.75 cm. lang; buitenste zaadhuid

met sappige, lichtoranje bui^enlaag en hoorn-papierachtige binnenlaag

;

kiem wit vleezig, wit, samengedrukt; zaadlobben plat, nagenoeg rond,

Meded. Dep. v. Landbouw No. 10. 16
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met hartvormigen voet, 3-nervig, groen, c. 0.55 cm. breed
;
worteltje

scherp 4-kantig, afgeknot.

Middelmatige of kleine boom; tophoogte c. 15— 20 m. bij een

stamdoorsnee van 25— 66 cm. Stam recht of nogal krom. Kroon

onregelmatig, bij exemplaren in Hort. Bog. hoog aangezet en ijl-

Schors dik, kurkachtig, lichtgrauw, met diepe, overlangsche, op de

korte wortellijsten slangvormig gebogen groeven, binnen lichtbruin.

(Hort. Bog.)

Aamn. Beschrijving naar verscheiden exemplaren in Herb. Kds. en een paar
levende hoornen in Hort. Bog.
De soort komt geheel overeen met Leiocarpus tinctorviLs Bl. ms. en Aporosa

aurita Miq. en is zonder twijfel uiterst na verwant met A. Roxburghii Baill.
Volgens een aanteekening van Dr. Koorders komen aan de d bloeiwijzen

soms 1—2 ? bloemen voor.

Qeogr. verspreiding. Buiten Java: Bangka, Sumatra, Perak,

Philippijnen. Op Java: Verzameld in de res. Banten, afd. Tjaringin bij

Tjemara op 10— 200 m. zeehoogte; in de res. Batavia, afd. Buitenzorg

bij Depok, om Buitenzorg op 200 m., bij Tjampea op 250 m
;

in de res

Preanger, ald. Soekaboemi bij Sanggrawa op 400 m., bij Palaboeanratoe

op 300 m.; in de res. Banjoemas, afd. Tjilatjap op Noesa Kambangan
(Valeton); in de res. Semarang, afd Poerwodadi bij Karangasem op
200 m., afd. Pati bij Ngarengan — Voorkomen en standplaats:
Naar het schijnt gewoonlijk in jong bosch en tusschen struikgewas, ook
in djatiboschen, zoowel op leem als op zandgrond en kalk, soms in

gedurende den oostmoeson lang droge streken
;
op de meeste plaatsen

algemeen. — Bladafval: Altijd groen. — Bloei- en vruchttijd:
Bloemen verzameld in Juni bij Karangasem, in Juli bij Tjampea,
in Augustus bij Depok en Palaboeanratoe, in Oktober bij Palaboeanratoe,

in November bij Karangasem
;

vruchten in Augustus bij Depok, in

Oktober in Hort Bog —Gebruik: Het hout wordt voor huishouw en

voor het vervaardigen van huisraad en rijststampers gebezigd en zou

nogal duurzaam zijn. — Kuituur: Niet aan te bevelen. — Inland-
sche namen: Om, m. bij Depok; Peuris, s., algemeene naam in West-
Java, doch deze naam ook voor verwante soorten gebezigd

;
Renjoeny^ s.

bij Tjampea.

Aporosa microcalyx Hassk. Arhor mediocris vel parva. Innovationes

plus minusve dense puhescentes. Ramuli novelli anyulati, sulcati, deinde

tereteSj puhescentes. Folia petiolata^ ohlonya vel ovato-ohlonya^ ohtuse

acuminata^ hasi ohtusa^ late cuneata vel acuta^ irrey ulariter yrosse et saepe

ohtuse repando-dentata vel crenata^ interdum inteyerrima^ ylandulis pu-

hescentihus sessilihus in maryine^ adulta supra ylahra^ impresse (in sicco)

semipellucide puncticulata
^
suhtus in nervis paree puhescentia^ suhtus p>arce

ylandulosa^ in utraque paide costae intermediae nervis lateralihus c. 8

patentihus curvatis a maryine satis remote arcuato-anastomo^antihus^ reti-
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culato-venosay coriacea, supra nitide viridia^ suhtus mhopaca^ c. 7—20 cm.

longa, 3 9.5 cm. lata; supra leviter sulcatus^ hasi apiceque paiilo

incrassatus^ longiuscnle puhescens., glofmlo verrucarum utrinque ad apicem

c. 0.4— 1 5 cm. longus. Stlpulae 2, cadiicae, valde ohli<iue late ovatae vel

cordatae., acutae ohtusaeve^ utrinque sed. praesertïm suhtus in costa pube-

scentes, numerosis glanduUs mag nis cupuliformibns subtus prope margmem^

c. 0.5— 0.6 cm. longae. Infiorescentiae axillares, fasciculatae, dense

spicatae, cylindricae, valde multlflorae^ c. 1— 4 cm. longae. Glomeriili

.sessiles^ bractea majuscula rhomboidea vel rotundato-triangula plerumque

triloba concava dorso et ad marginem pubescenti c. 0.1—0125 cm. lata

sufl'ulti. Flores sessiles, minimi. Cahjx 3-5-, plerumque 4-partitus.^

laciniis inaequalibus anguste vel late oblongis acutis vel obtusis ciliolatis.

Stamina 2—3; aniherae subrenifo> mes
^
thecis oblongis. Pistilli rudimentum

elongatum.^ saepius temie.^ interdum clavatum., pubescens. Infiorescentiae ^
axillares, fasciculatae., sessiles, brevissime spicatae, dense muit

i
florae,rachide

fusco-velutina, c. 0.3 ad 1.2 cm. (matura) longa. Bracteae vagae, initio

imbricatae, deinde patentes, brevissimae, concavae, pubescentes, cilvdatae,

c. 0.07 cm. longae. Flores J sessiles. Calyx persistens, 4-partitus, laciniis

ovato-triangulis, pube?'ulis, ciliolatis, c. 0.075 cm. longis. Ovarium oblongum,

cylindricum, apicem versus leviter attenuatum, plus minusve dense subadpresse

f’ulvo- pubescens, c. 0.25 cm. - 0 35 cm. long urn, biloculare, intus ad lasin dense

pi/osum, septo piloso, loculis biovulatis; stigmata 2, blpartita, laciniis latis,

cruciatis, patentissimis, recurvis, dorso pubescentibus, intus et ad marginem

* irregulariter carnosulo-lacinulaiis. Fructus sessiles, dense conferti, pierumc[ue

suboblique ellipsoidei, acuti, basi contrncti, paree adpresse puberuli, virldes,

c. 1—1.3 cm. longi, 0.55-0.85 cm crassi, stigmatum reliquiis coronati.

calyce suffulti, a basi saepe unilateraliter rumpentes. serninibus exsertis,

1— 2-spermi, pericarpio tenuiusculo, endocarpia chartaceo-corneo semi

pellucide alhescenti, columella ce'ntrali vel pressione laterali, triquetra vel com-

pressa enslformi, dilute virtdi, cmn septis paree pilosa. Semina semiobovata

vel fere semiovalia, c. 0.85- 0.95 cm longa, sine strato succoso c. 0 7—
0 75 cm. longa, testae strato exteriore succoso dilute aurnntiaco, interiore

corneo-chartaceo ; albumen carnosum, compressum, album ; cotyledones planae,

suborbiculares, basi cordatae 3-nerviae, virldes, c. 0.55 cm. lafae ; radicula

quadrangu laris
,
truncata.

G. Aporosa mierosi>liaera Hook. f Fl. Br. Ind. v, 350.

Twijgen dun, kaal, alleen de jongste wat ijl aanliggend behaard.

Bladeren gesteeld, langwerpig of lancet vormig, vrij lang spits of stomp
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toegespitst, met stompen of meestal spitsen, ook wel spits samen-

getrokken voet, gaafrandig, aan den rand met kleine, zittende klieren,

boven met kleine puntjes, kaal, aan weerszijden van de onder en boven

uitspringende middelnerf met c. 7 dunne, zeer wijd uitstaande, wijd

uiteenstaande, licht gebogen, vrij ver binnen den rand boogvormig

anastomoseerende, vooral boven (in sicco) uitspringende zijnerven,

netaderig, c. 7.5— 13.5 cm. lang, 2.5—5 cm. breed; steel boven

gegroefd, aan den top boven met 2 klieren, kaal, 0.5— 1.5 cm. lang.

5 bloeiwijzen bundelsgewijs in de bladoksels, zeer kort, meerbloemig,

dicht uitstaand lichtbruin behaard. Schutbladeren breed driehoekig,

concaaf, zeer kort behaard. Vrucht nagenoeg zittend, nagenoeg ei-

bolvormig, in sicco met 2 duidelijke en soms nog 2 onduidelijke,

overlangsche ribjes en klein wrattig, in spiritus met 2 of 4 overlangsche

groeven, zeer kort en ijl aanliggend behaard, door de korte, diep

2-deelige stempels gekroond en door de 4 niet teruggeslagen, eivormig

driehoekige, gewimperde kelkslippen gesteund, c. 1 cm. lang, 1—1.1

cm. in doorsnee, 2-hokkig, 1— 2-zadig; buitenste (met middelstee)

vruchtwand betrekkelijk dun; binnenste vruchtwand zeer dun hoorn-

achtig; middelzuiltje centraal of dikwijls op zij gedrongen, plat, aan den

top verbreed, ijl behaard. Zaden meer of minder halfbolvormig, aan de

buikzijde met een overlangsche goot, c. 0.6—0.75 cm. lang, 0.8— 0.9 cm.

breed (opgeweekt), zonder de sappige buitenlaag c. 0.75—0.85 cm.
•

breed; buitenste zaadhuid met sappige buiten- en glimmende, dun

hoorn-papierachtige binnenlaag; kiemwit overvloedig, plat; zaadlobben

zeer breed, ongeveer omgekeerd niervormig, met wat hartvormigen

voet, c. 0.43 cm. lang, 0.8 cm. breed; worteltje 4'kantig, afgeknot,

c. 0.07 cm. lang.

Kleine boom; kruinhoogte 10 — 15 m. bij een stamdoorsnee van

32—25 cm.

Aanm. Beschrijving naar 2 vruchtdragende exemplaren in Herb. Kds.
;
ver-

geleken met exemplaren van Perak en Riouw in Herb. Bog.
De Javaansche plant onderscheidt zich door de dun behaarde vruchten, doch

komt in alle overige opzichten overeen met die van genoemde groeiplaatsen.
Toevallig zijn alle te Buitenzorg aanwezige specimina in vrucht.

Georg. verspreiding. Buiten Java: Riouw en Perak. Op Java:
Alleen verzameld in de res. Preanger, afd. Soekaboemi bij Panoembahan
op 10 m. zeehoogte en in de res. Banjoemas, afd. Tjilatjap op Noesa Kam-
bangan. — Vruchttijd: Vruchten verzameld in September. — Gebruik:
Geen. — Inlandsche namen: Onbekend.
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Aporosa microsphaera Hook. f. Arhor parva. Ramuli tenues^ in

juventute paree adpresse pubescentes. FoUa petiolata^ ohlonya lanceolatave^

longiuscule acute obtuseve acuminata, hasi ohtusa vel plerumyue acuta vel

acute contracta^ integerrima^ glandulis parvis sessilihus in marginCy supra

puncticulatay glahra^ in utraque parte costae intermediae supra et subtus

pro?ninentis nervis lateralibus c. 7 tenuibus^ patentissimis^ valde remotisy

leviter curvatiSy a margine remote arcuato-anastomosantibusy praesertim subtus

prominentibuSy reticulato-venosay c. 7.5—13.5 cm. lougUy 2,5—5 cm. lata

;

petiolus supra sulcatus et ad apicern glandulis 2 munitusy glaberyO.5—1.5

cm. longus. Inflorescentiae J axillaresyfasciculataeybrevissimaeyplurifloraey

dilute fusce villosae. Bracteae late triangulae, concavae^puberulae. Capsula

subsessilisy ovoideo-globosay suturis 2 vel é in sicco prominentibuSy in spiritu

vini conservans sulcatis instructaj paree adpresse puberula^ stigmatis 2

brevibus bipartitis coronata^ calycis laciniis 4 haud reflexis ovato-triangulis

ciliatis suffulta^ c. 1 cm. longa^ 1—1.1 cm, diam.^ bilocularisy 1—2-spermaj

pericarpio {cum mesocarpio) tenuiusculoy endocarpio tenuiter corneo<JiartactOy

columella centrali vel saepe pressione lateraliy compressa^ apice dilatatay paree

pilosa. Semina plus minusve semiglobosa^ ventre canaliculata, c. 0.6—0.75 cm.

longa^ 0.8—0.9 cm. lata (macerata)^ nuda c. 0.75—0.85 cm. lata^ testae strato

exteriore succoso^ interiore nitidOy tenuiter corneo-chartaceo ; albumen co-

piosuruy compressum; cotyledones latissimae fere obreniformes, basi leviter

cordataey c. 0.43 cm. longae, 0.8 cm. laiae; radicula quadrangularis^ truncata^

c. 0.07 cm. longa.

13. BACCAUREA Loür.

Bloemen twee- zelden éénhuizig. Kelk 4— 5-deelig of -bladig, de

segmenten ongelijk, in den knop dakpansgewijs dekkend. Bloembladeren

ontbrekend, (ƒ bloem met 4—8 vrije, korte meeldraden met overlangs

openspringende helmbokjes. Stamperrudiment gewoonlijk vrij groot,

niet zelden meer of minder schildvormig. Schijf zwak ontwikkeld of

ontbrekend. J bloemen grooter dan de cT. Vruchtbeginsel 2—5-

hokkig, met 2 hangende zaadknoppen in elk hokje. Stempels zittend

of aan den voet tot een korten stijl vergroeid, meestal klein, breed

of smal, tweelobbig of -deelig, gewoonlijk in kleine slipjes verdeeld.

Vrucht al of niet openspringend, met meer of minder vleezigen

middelwand en niet loslatenden, vrij harden of vliezigen binnenwand;

hokjes binnen soms behaard, 1—2-zadig. Buitenste zaadhuid met



Euphokbiaceae. — 246 Baccaurea.

sappige buitenlaag en dun hoorn-perkamentachtige binnenlaag; bin-

nenste zaadhuid vliezig Kiemwit vleezig. Zaadlobben breed, plat of

overlangs geplooid.

Boomen met sympodiaal vertakte twijgen. Bladeren verspreid,

gesteeld, vinnervig, meestal aan de twygtoppen dicht bijeen geplaatst.

Steunbladeren klein, spoedig atvallend. Bloemen in okselstandige of

niet zelden aan de oudere takken en aan den stam zijdelingsche,

alleenstaande of in bundels vereenigde, gewoonlyk vertakte, tros- of

pluimvormige bloeiwijzen met by de (ƒ dikwyls drie- bij de ^ meestal

éénbloemige zijtakjes.

Aantal soorten 40— 50 in tropisch Azië, Afrika en Australië.

Door Boerlage worden 6 soorten voor Java opgegeven n.1.;

B. lameolata Muell. Arg.
B. dasystachya Muell. Arg.
B. racemosa Muell Arg.
B. defiexa Muell. Arg.
B. minutiftora Muell. Arg.
B. javanica Muell. Arg.
Van deze soorten zijn alleen racemosa en H. javanica in Herb. Kus.

vertegenwoordigd.

B. dasystachya komt van Sumatra; de vermelding van Java als groei-

plaats berust blijkbaar slechts op een vergissing.

Miquel vermeldt B. lanceolata als twijfelachtig voor Java
;
het voor-

komen dier soort aldaar eischt dan ook nog nadere bevestiging.

Van B. defiexa en B. minutifiora zijn alleen de cT bloemen beschreven
;

de eerste is door een fragment in Herb Bog vertegenwoordigd. De laatste

is voorloopig slechts als onvoldoend bekende soort aan te merken.

Sleutel der voldoend bekende Javaanse he soorten.

1. Meeldraden 4. Vruchtbeginsel 4-5-
hokkig ... . B. lanceolata Muell.

Arg.
Meeldraden 4 -10 Vruchtbeginsel 2—

3-hokkig ... . . 2.

2. Bladeren onder zachtharig . 2. B. elefiexa Muell. Arg.
Bladeren kaal of aanvankelijk onder iets

behaard 3 ,

3. Bloeiwijzen aan de oudere takken.

Vruchtbeginsel 3-hokkig Vrucht niet

openspringend .... . . 3. mcewosG Muell. Arg.
Bloeiwijzen in de bladoksels. Vrucht-

beginsel 2-hokkig. Vrucht opeusprin-

gend 4. Muell. Arg.
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Baccaurea Lour. Flores dioiciy raro monoid. Calyx é—5-partitus vel

sepala 4— 5 Uhera^ segmentis inaequalihus in praefloraiione imhricaüs. Fetala

0. Florum ^ stamina 4—8, lihera^ brevia^ theds longitadinaliter dehiscentibus.

Pistilli rudimentum plerumque majusculum^ non raro plus minusve

peltatum. Discus qjarvus vel 0. Flores $ quam majores. Ovarium

2— 5-loculare, ovulis geminatis pendulis. Stigmata sessilia vel basi in stglum

brevem connata^ saepissime parva, lata vel angusta^ biloba vel bipartita^

plerumque minute ladnulata. Fructus dehiscens vel indehiscens^ mesocarpio

plus minusve carnoso, endocarpio haud^ solubili satis duro vel membranaceo^

loculis interdum intus pilosis, 1— 2-spermis. Testae stratum exterius suc-

cosum, interius tenuiter corneo-pergamaceum; integumentum interius mem-

branaceum. A lbumen carnosum. GoUjledones latae^ planae vel longitudinaliter

undulatae.

Arbores ramificatiofiihus stjmpodialibus. Folia alterna^ petiolata, penni-

nervia, plerumque ad ramulorum apices confe^da. Stipulae parvae, caducae,

Inflorescentiae axillares vel non raro laterales in ramis et trunco^

solitariae vel fasdculatae^ racemosae vel paniculiformes^ floribus saepe

ternis
^ $ solitariis.

1. Baccaurea lanceolata Muell. Arg. in DC. Prodr. xv, 2,

457
;
Hook. f. Fl. Br. Ind. v, 368. — Hedgcarpus lanceolatus Miq.

Fl. Ind. Bat. i, 359. — Adenocrepis lanceolata Muell. Arg. in

Linnaea xxxii, 82.

Twijgen vrij ijl bebladerd, kaal, naar boven toe donkergroen.

Bladeren gesteeld, langwerpig tot lancetvormig elliptisch, toegespitst,

met spitsen voet, gaafrandig of iets bochtig getand, de tanden met

klierachtige puntjes, netaderig, kaal, c. 7—12 cm. lang, 3—5 cm.

breed
;

steel vrij dun, aan den top rimpelig, kaal, c. 2 —4 cm. lang.

Steunbladeren langwerpig eivormig, toegespitst, achter zachtharig.

Bloeiwijzen aan den stam, enkelvoudig, vrij dichtbloemig, met kale

spil. Schutbladeren bijna rond, aan den voet wat verdikt, met dunnen,

gewimperd getanden rand, concaaf, 3— 4-maal korter dan de bloem-

steeltjes. Steeltje der bloem 0.3 cm. lang, even lang of iets langer dan

de kelk. Kelk diep 4-deelig, een weinig vleezig, buiten kaal, binnen

dicht melig viltig; slippen ei vormig rond, de binnenste kleiner, vooreen

deel, soms 2 aan 2, meer of minder samenhangend, zoodat de kelk dan

4- 3- 2-deelig is. Meeldraden 4, met korten helmdraad, die nauwelijks
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langer is dan de kleine, bolvormig elliptische helmknop. Stamper-

rudiment klein, omgekeerd eivormig, kort viltig. Vruchtbeginsel

langwerpig ei vormig, zijdeachtig behaard; stempels zittend, 2-spletig,

aan den rand in slipjes verdeeld, teruggekromd.

Aanm. Beschrijving van Müell. Aeg, overgenomen. Ontbreekt in Herb. Kds.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Borneo, Sumatra, Perak. Op
Java: Twijfelachtig.

Baccaurea lanceolata Muell. Arg. Ramuli laxiuscule foliosi^ glahri^

superne obscure virides. Folia petiolata, ohlonyo- vel lanceolato elliptica^

acuminata^ bast acuta^ integerrima vel repando-subangulosa^ ad an-

gulos glandulosO'dentigera, reticulato-venosa^ glabra, 7—12 cm. longa^

3—5 cm. lata; petiolus subtenuis^ apice ruyosus^ glabei\ 2—4 cm.

longus. Stipulae oblongo-ovatae^ acuminatae.^ dorso pubescentes. Racemi

truncigenij smiplices, densiuscule ftorigeri., rachide glabra. Bracteae sub-

orbiculares., basi incrassatae^ margine membranaceo ciliato-denticulatae^

concavae^ pedicellis 3—4-plo breviores. Floris pedicellus c. 0.3 cm.

lonqus., calycem aequans vel paulo superans. Calyx profunde 4~partïtus.^

carnosulus^ extus ylaber., intiis dense farinaceo-tomentellus, laciniis ovato-

rotundis, interioribus minoribuSy nonnulUs interdum geminatim plus minusve

cohaerentibus^ unde calyx 4- 3- ^2-partitus. Stamina 4, filamento brevi,

antheram parvam globoso-ellipsoideam vix swperante. Pistilli rudimentum

parvum, obovatum^ tomentellum. Ovarium oblongo-ovoideum.^ sericeo-pubescens;

stigmata sessilia, bifida^ margine lacera^ arcte recurva.

3. Baccaurea deliexa Muell. Arg. ! in DG. Prodr. xv, 2, 462.

Twijgen bruin viltig. Bladeren gesteeld, elliptisch, kort stomp

toegespitst, met kort spitsen voet, aan weerszijden van de in sicco

boven gegroefde, onder uitspringende middelnerf met c. 7—8 schuin

uitstaande, gebogen, dicht bij den rand anastomoseerende, onder

uitspringende, door vrij regelmatige tralieaderen verbonden zijnerven,

boven kaal, onder zachtharig, c. 8— 1 1.5 cm. lang, 4.75—6 cm. breed;

steel bruin viltig, c. 1.5— 2 cm. lang. (ƒ bloeiwijzen alleenstaand

of gebundeld in de bladoksels en zijdelingsch aan de ontbladerde

twijgen, gesteeld, kort, dicht veelbloemig, bruin viltig, tot c. 5 cm* lang
;

algemeene bloemsteel tot c. 2.2 cm. lang. Schutbladeren ver met de

3-bloemige zijtakjes vergroeid; het vrije deel klein, eivormig. Bloemen
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klein. Kelk meestal 3-deelig, binnen en buiten fluweelachtig viltig,

vleezig; slippen rond eivorinig, stomp, concaaf. Meeldraden c. 5, zeer

kort; helmknoppen ongeveer nier vormig, met ongeveer ronde, door het

breede helmbindsel gescheiden hokjes. Stamperrudiment zeer kort,

breed, viltig.

Amim. Beschrijving naar een zeer klein cf authentiek in Herb. Bog., aangevuld
naar een teekening van het authentiek te Leiden en naar Mueller’s beschrijving.
De soort ontbreekt in Herb. Kds.

Geogr. verspreiding. Java.

Baccaurea deflexa Muell. Arg. Ramuli fmco-tomontosi. Folia petiolata.,

ellipticaj hreviter obtuse acuminata., hasi hreviter acuta.^ in utraque pai'te

costae mediae supru sulcatae subtus proyninentis nervis latemlibus c. 7—

8

patentibus, curvatis., prope marginem anastomosantibm.i subtus promineniibus.^

venis clathratis satis regularibus con)unctis^ supra glabra, subtus pubescentia.,

c. 8 — ii.5 cm. longa, 4.75—6 cm. lata ; petiolus fusco-tomentosus., c 1.5—

2

cm. longus. Inflorescentiae (j' solitariae vel fasciculatae., axillares vel ad

raynulos defoliatos laterales, pedunculatae^ breves^ dense multiflorae, fusco-

tomontosaej ad c. 5 cyn. longae^ pedunculo ad c. 2.2 cm. longo. Bracteae

longo taciu cum pedunciilis partialibus 3-floyds connatae., parte Ubey^a parva,

ovata. Flores parvi. Calyx plerumque 3-partitus^ extus mtusque velutino-

tomentosus., caryiosus., laciniis rotundato-ovaiis., obtusis, concavis. Staynina

c. 5, brevissïma
; antherae subyxniformes^ thecis subrotundis, coymectivo lato.

Pistilli rudiyyientutn brevissimuyn, crassum, toynentosum.

3, Baccaurea racemosa Muell. Arg. in DC. Prodr. xv, 2,

461. — Pierardia racemosa Bl. ! Bijdr. 579; Miq. F1. Ind. Bat. i, 2,

358; Suppl. 442.

Twijgen sympodiaal vertakt, dun, kort aanliggend behaard, later

kaal, groen, uit een langledig, in het begin met enkele schubben

bezet, c. 4—14 cm lang onderste deel en een kortledig, meer of

minder opgebogen, c. 0.5 — 6 cm. lang, dicht bebladerd bovenste deel

bestaand. Bladeren verspreid, gesteeld, langwerpig of zeer dikwijls meer

of minder omgekeerd eivormig, stomp toegespitst, met wigvormigen

of breed wigvormigen voet, bijna gaafrandig, niet zelden onregel-

matig berand of wat gekarteld of bochtig, aan den rand met vrij

talrijke kliertjes, aanvankelijk onder op de middelnerf zeer kort

behaard, later kaal, met boven weinig, onder duidelijk uitspringende
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middelnerf en aan weerszijden c. 6—

8

schuin uitstaande, gebogen,

binnen den rand anastomoseerende, onder uitspringende zijnerven»

wijd netvormig geaderd, dik vliezig, boven glimmend groen, onder

dof en lichter, c. 7— 18.5 cm. lang, 3— 7.5 cm. breed, of ook c.

7— 12 cm. lang en 4—6.5 cm breed; steel lang, dun, boven ondiep

gegroefd, aan den voet en den top verdikt en later dwars gerimpeld,

aanvankelijk zeer kort behaard, c. 0.7— 4.5 cm lang. Steunbladeren

zeer spoedig afvallend, scheef driehoekig, spits, hoekig concaaf, gekield,

achter aanliggend bruin zachtharig, gewimperd, c. 0.3— 0.6 cm. lang.

(ƒ bloeiwijzen aan de oudere, zoowel dikke als dunnere takken,

bundelsgewys, trosvormig, uit korte, driebloemige bijschermpjes

samengesteld, los veelbloemig, geheel dicht melig behaard, c. 5— 10

cm. lang. Schutbladeren aan den voet der bijschermpjes 3, kort en

breed eivormig driehoekig, het middelste het grootst, (ƒ bloemen

gesteeld, klein
;

steeltje geleed (gedeeltelijk rachis), het bovenste deel

c. 0.1—0.15 cm. lang. Kelk 4— 5-deelig; slippen ongelijk, rond

eivormig of ovaal, stomp, concaaf, vleezig, binnen en buiten dicht

melig behaard, c. 0.175— 0.3 cm. lang, 0.125— 0.225 cm. breed.

Meeldraden 4—

^

8
,
korter dan het stamperrudiment, c. 0.1 cm. lang,

in kleine holten aan den voet van het stamperrudiment ingehecht;

helmdraden priemvormig; helmknoppen ongeveer niervormig
;
helm-

bindsel korter dan de ovale hokjes. Stamperrudiment dik, meer of

minder kantig, aan den top meer of minder verbreed en gelobd, melig

behaard. ^ bloeiwijzen aan de oudere, zoowel dikke als dunnere

takken, alleenstaand of gebundeld, trosvormig, los veelbloemig, de

vertakkingen éénbloemig, geheel melig behaard, c. 10— 19 cm. lang.

Schutbladeren klein, kort eivormig driehoekig, melig behaard. $
bloemen vrij groot; bloemsteeltje ongeveer in het midden geleed,

melig behaard, in het geheel c. 0.5 cm. lang; het bizondere bloem-

steeltje overlangs gegroefd (in spiritus en gedroogd). Kelkbladeren

5
,

op 1/4 van den voet ingebogen, ongelijk, langwerpig, stomp,

concaaf, binnen en buiten melig behaard, c. 0.8— 1 cm. lang, 0.33

—

0.53 cm. breed. Vruchtbeginsel nagenoeg bolvormig, zeer kort en

dicht aanliggend behaard, c. 0.35 cm. in doorsnee, drie-, soms vier-

hokkig, met 2 zaadknoppen in elk hokje; stempels 3(— 4), zittend,

kort, breed, 2-lobbig, in talrijke slipjes verdeeld. Vruchttrossen ver-
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leii^d, hangend, c. 17 cm. lang. Vruchtsteeltje opgebogen, kaal, op

Vs V2 geleed, c. 1— 1.5 cm. lang. Vrucht nagenoeg

bolvormig, iets behaard, geelgroen, c. 2.4 cm. in doorsnee, niet open-

springend, driehokkig, met 1— 2 zaden in elk hokje
;
buitenste (met

middeisten) vruchtwand vleezig, c. 0.2— 0,25 cm. dik, binnenste stevig

vliezig wit; zuiltje driekantig. Zaden meer of minder driekantig, met

convexen rug, met de dikke, sappige, nagenoeg kleurlooze, zoetzure,

buitenste laag der buitenste zaadhuid c. 1.7 cm. lang, 0.85— 1 4 cm.

breed, zonder deze plat of driekantig (indien er 2 zaden in een hokje

zijn), ongeveer rond of langwerpig, aan den voet kort samengetrokken^

aan de binnen- en buitenzijde met eenige diepe, overlangsche gleuven,

c, 1.1 — 1.25 cm. lang, 0.65— 1.1 cm. breed; binnenste laag der buitenste

zaadhuid stevig perkamentachtig, wit; kiemwit plat of driekantig,

overlangs geplooid, wit; zaadlobben breed, met afgeknotten, dikwijls

wat uitgeranden top en hartvormigen voet, meer of minder overlangs

geplooid, lichtgroen, c. 0.75 cm. lang, 0.85— 1 cm breed; worteltje

langwerpig knotsvormig, stomp 0. 1— 0 125 cm lang.

Middelmatige boom, kruinhoogte 15—25 cm bij een stamdoorsnee

van 25— 70 cm. Stam recht of vrij recht, zonder wortellijsten en

knoesten. Kroon onregelmatig, dicht.

Aanm. Beschrijving naar talrijke exemplaren in Plerb. Kds. en levende,
vruchtdragende hoornen te Buitenzorg. Vergeleken met een authentiek.

Bij n. 1888 |3 van Ngebel trof ik door gallen abnormaal ontwikkelde cf bloemen
aan.
De aard der hier en bij de volgende soort als klieren beschreven deelen is nog

niet vastgesteld.

Geogr. verspreiding. Bulten Java: Sumatra (Miq.). Op Java: Ver-
zameld in de res. Banten (Forbbs, n. .851 !); in de res. Batavia, afd.

Buitenzorg bij Depok, bij Tjampea; in de res Preanger, afd. Soekaboemi
bij Palaboeanratoe

;
in de res. Banjoernas, afd. Bandjarnegara bij Pringombo

op 700 — 1000 m.
;
in de Seraarang, afd. Semarang bij Kedoengdjati

;
in de

res. Madioen, afd. Ponorogo bij Ngebel op 750 ra.; in de res. Kediri, afd.

Kediri bij Gadoengan-Pare op 500 ra., bij Toeloeng Agoeng (Teysmann);
in de res Pasoeroean, afd. Malang bij Tangkil op 400—500 ra., afd.

Loemadjang op G. Sawoer- Waderan
;

in de res Besoeki, afd. Djember
bij Poeger. bij Tjoeramanis. — Voorkomen en standplaats: In

altijd groen, heterogeen oerwoud en ook in jong bosch in de lagere berg-

streken niet zeldzaam, ook verwilderd; gewoonlijk op vruchtbaren leem-
grond. — Bladaf val: Altijd groen. — B 1 o e i- en vruchttijd: Bloemen
verzameld in Mei bij Tjoeraraanis, in Juni bij Tangkil, in Augustus bij

Ngebel, in September bij Kedoengdjati en Tjoeram.anis, in Oktober bij Ngebel
en Poeger, in November bij Pringombo en Tjoeraraanis, in December te

Buitenzorg (gekweekt); vruchten in Juli bij Tjampea, in November bij
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Pringombo en te Buitenzorg (gekweekt). — Gebruik: De zoetzure

vruchten worden door de inlanders gaarne gegeten. Het hout zou goed zijn

voor huishouw, prauwen en als timrr.erhout. '! e Tjoeramanis levert de schors

een mooie, paarse verfstof voor lijnwaden. — Kuituur: Wordt om de

vruchten veel in de kampongs geplant. — Inlandsche namen: In

West Java algemeen bekend als Menteng^ s., bij Palaboeanratoe ook Ki~
menteng^ s., Kimeong^ s. en Bentjoj^ s genoemd: in Midden- en Oost-Java
KepoendoPMg, j. en Kemoendoeng^ md. of Djirok en Djirek, j ,

md. —
Habitus: In bloei en in vrucht gemakkelijk te herkennen aan de

talrijke uit de dikkere en dunnere takken te voorschijn komende bloei-

wijzen en vruchttrossen.

Baccaurea racemosa Müell. Arg. Ramuli sympodiales^ tenues^ initio

adprease pubescentes, deinde giahri^ virides^ parte inferiore c. 4—14 cm.

longa paucinodi squamis tantum instructa., parte superiore plus minusve

incurvo. c. 0.5—6 cm. longa densiuscule foliata. Folia alterna, petiolata^

oblonga vel saepissime plus minusve obovata, obtuse acuminata^ basi cuneata

vel late cuneata^ fere integerrima, haud raro irregulariter marginaia

subcrenata vel repanda^ glandulis pluribus in margine^ initio subtus in

costa media brevissime puberula^ deinde glabra.^ in utraque parte costae

mediae supra leviter subtus manifeste prominentis nervis lateralïbus c. 6—

8

paientibus, curvatis, intra marginem anastomosantibus^ subtus prominentibus.^

laxe reticulato venosa, firmiter rnernbr anacea., supra nitida viridia^ subtus

opaca et pallidiora^ c. 7—18.5 cm. longa^3— 7.5 cm. lata^vel etiam c.7—12

cm. longa, 4— 6.5 cm. lota petiolus tongas, ta uis, sup)ra leviter sulcatus, basi

apiceque incrassatus et demum transverse rugosus, initio puberulus, c. 0.7— 4.5

cm. longus. Stipulae caducae, oblique triangulae, acutae, angulato-concavae,

carinatae, dorso adpresse fusco-pubescentes, ciliatae, c. 0.3— 0.6 cm. longae. In~

florescentiae ^ in ramis crassis tenuioribusque fasciculatae, racemiformes,

laxe muUifiorae, pedunculis partialibus brevibus 3-floris, dense farinaceo-

tomentellae, c. 5— 10 cm. longae. Bracteae ad basin ramulorum 3, parvae, late

ovato -triangulae, intermedia major. Flores paroi, pedicellati, pedicello

spurio articulato, parte superiore c. 0.1—0.15 cm. longa. Calyx 4—5-

partitus, laciniis inaequalibus, ovato-rotundis ovalibusque, obtusis, concavis,

catmosulis, extus intusque dense farinaceo-tomentellis, c. 0.175—0.3 cm.

longis, 0.125— 0,^225 cm. latis. Stamina 4— 8, c. 0.1 cm. longa, in excava-

tiones parvas ad pistilli rudimenti basin inserta, filamento subulato

;

anthera subreniformis, connectivo thecis ovalibus breviore. Pistilli rudi-

mentum staminibus longius, crassum, subangulatum, apice plus minusve

dilatatum et lobulatum, farinaceo-tomentellum. Inflorescentiae $ in ramis

crassis tenuioribusque solitariae fasciculataeve, racemifonnes, laxe muUifiorae,

pedunculis partialibus unifloris, omnino farinaceo- tomentellae, c. 10—19
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cm. longae. Bracteae parvae, breviter ovato-triangulaCj farinaceo-tomentellae.

Flores $ majusculiy pedicello spurio c. 0.5 cm. lo?igOj medio fere articulato^

pedicello vero longitudinaliter sulcato Sepala 5^ ad \ partem supra hasin in-

curva, inaequalia, oblonga, obtusa^ concava, extus intusque farinaceo-tomentella,

c. 0 8—1 cm. longa, 0.33—0.53 cm. lata. Ovarium subglobosum, dense

adpresse puberulum^ c. 0,35 cm. diam..i 3-(raro 4-) loculare, loculis 2-ovulatis

;

stigmata sessilia, brema, lata., biloba, lacinulata. Racemi fructiferi elongati^

penduliy ad c. 17 cm. longi. Pedicellus fructifer incurvus., glaber., c. 1— 1.5 cm.

longuSy in ^ 1 partem supra basin articulatus. Fructus subglobosus., leviter

puberuluSy fiavo-viridis^ c. 2.4 cm. diam.., indehiscens, 3-locularis, loculis 1— 2-

spermis, pericarpio {cum mesocarpio) carnoso c. 0.2—0.25 cm. crasso, endo-

carpio firmiter membranaceo albido, columella triquetra. Semina plus minusve

triangula^ dorso convexa^ c. 1.7 cm. longa., 0.85— 1.4 cm. lata, testae strato

exteriore crasso succoso fere decolori acido-dulci, strato interiore complanato

vel trigono (si in loculo ambo semina evoluta sunt)., subrotundo vel oblongo.

basi breviier contracto, extus intusque longitudinaliter sulcato inde undulato,

albo, c. 1.1— 1.25 cm. longo, 0.65— 1.1 cm. lato ; albumen planum vel

trigonum, undulatum, album; cotyledones latae., apice truncatae et xaepe

leviter retusae, basi cordatae, plus minusve undulatae., dilute virides., c.

0.75 cm. longae., 0.85— 1 cm. latae; radicula oblongo-clavata, obtusa, 0.1—
0.125 cyn. longa.

4 . Baccaurea jayanica Mukll. Irg. in DC. Prodr. xv, 2,

465. — B. acuminata Muell. Arg. l.c 463. — Adenocrepis javanica

Bl. ! Bijdr. 579; Miq. F1. Ind, Bat. i, 2, 357. - Microsep<da

acuminata Miq. ! l.c. Suppl. 444.

Twijgen sympodiaal vertakt, dun, rolrond, aan den top kantig, aan-

vankelijk zeer weinig en kort behaard, weldra kaal, groen, het onderste

deel zeer langledig, uit enkele internodia bestaand, zonder bladeren,

alleen met schubben, c. 5— 20 cm. lang, het bovenste deel kortledig,

bebladerd, meer of minder opgebogen, c. 0.8— 4.5 cm. lang. Bladeren

verspreid, gesteeld, langwerpig of lancetvormig, meestal omgekeerd

ei vormig, met gewoonlijk vrij lang en stomp toegespitsten top en

smal wigvormigen of toegespitsten voet, nagenoeg gaafrandig ol

dikwijls eenigszins onregelmatig berand of soms naar den top wat wijd

getand, met kleine, zittende, iets behaarde kliertjes aan den rand, kaal,

alleen in het begin onder kort aanliggend verspreid behaard, onder

dicht bij den rand met een rij zittende klieren, met boven en onder
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uitspringende iniddelnerf en aan weerszijden c. 5— 6 schuin uitstaande,

wijd uiteen geplaatste, ingebogen, ver binnen den rand anastomosee-

rende, onder niet sterk uitspringende zijnerven, vrij wijd netaderig,

eenigszins leerachtig, glimmend groen, onder lichter, c. 7.5— 17 cm.

lang, 3— 8 cm. breed; steel dun, boven ondiep gegroefd, aan den voet en

den top verdikt, kaal, aanvankelijk iets behaard, groen, c. 1 —4.7 cm.

lang. Steunbladeren zeer spoedig afvallend, klein, driehoekig, hoekig

concaaf, achter gekield, aan den rand en op de kiel gewimperd, 0.3— 0.4

cm. lang. cf bloeiwijzen okselstandig of in de nabij hei 1 der bladeren

der éénjarige twijgen, alleenstaand of gepaard, gestoeld, trosvormig,

uit meestal 3-bloemige, gestoelde, c. 0.4— 0.6 cm. lange bijschermpjes

samengesteld, los veelbloemig, zeer kort behaard, c. 3.5— 9 cm. lang,

met c. 1— 2 cm. langen steel. Schutbladeren aan den voet der zijtakken

1, klein, eivormig driehoekig,
_
soms 3-tandig. (ƒ bloemen klein,

gesteeld; steeltje (gedeeltelijk rachis) ongeveer in het midden geleed,

zeer kort behaard, c. 0.1 —0.2 cm. lang. Kelk 4— 5-deelig, met ei vormig

driehoekige, aan den top ingebogen, concave, vleezige, binnen geheel

en buiten alleen aan den rand meelachtig behaarde, c. 0.13— 0.15 cm.

lange slippen. Meeldraden 4— 6, korter dan de kelk; helmknop

niervormig; helmbindsel korter dan de rond ovale, overlangs open-

springende hokjes. Stamperrudiment korter dan de meeldraden, dik,

met een holte aan den top, zeer kort meelachtig behaard Schijf

onduidelijk. J bloeiwijzen okselstandig, alleenstaand of gepaard, los,

niet veelbloemig, trosvormig, c. 2.5— 6 cm. lang, met zeer kort of

nauwelijks behaarde spil, de vertakkingen gewoonlijk éénbloemig en

zeer kort behaard of bijna kaal. Schutbladeren zeer klein, driehoekig

,

zeer kort gewimperd. ^ bloemen gesteeld, grooter dandecT; steeltje

dicht onder de bloem geleed (gedeeltelijk rachis), c. 0.2—0.25 cm.

lang. Kelkbladeren 4, afvallend, langwerpig, stomp, concaaf, binnen

geheel, buiten alleen aan den rand rneelachtig behaard, vleezig,

c. 0.4— 0.55 cm. lang, 0.15—0.2 cm. breed. Vruchtbeginsel kort

eivormig, kort aanliggend behaard, c. 0.2 cm. lang, tweehokkig, in elk

hokje met 2 zaadknoppen; stempels 2, zittend, vrij groot, breed, twee-

lobbig, teruggebogen, in kleine slipjes verdeeld. Vruchtsteeltje

c. 0.3—0.5 cm. lang. Vrucht ongeveer bolvormig, met een spitsje,

met 2 overlangsche gleuven, zeer weinig en zeer kort aangedrukt
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behaard, bijna kaal, wat glimmend, groengeel, c. 1— 1.3 cm. in

doorsnee, openspringend, 1— 2-zadig; middelste vruchtwand dik,

vleezig; binnenwand dun kraakbeenachtig, niet loslatend, kaal; middel-

zuiltje plat, aan den top verdikt, paars. Zaden meer of minder

bol vormig of half bol vormig, met de dikke, sappige, glimmende,

hemelsblauwe, zoete buitenste laag der buitenste zaadhuid c. 0.8— 1.1

cm. in doorsnee, zonder deze ongeveer vrij plat halfbolvormig, met

samengetrokken voet, zwartrood of nagenoeg zwart, c. 0.7 cm. breed

;

binnenlaag dun hoorn-perkamentachtig; binnenste zaadhuid vliezig,

lichtbruin; kiem wit vleezig; zaadlobben omgekeerd nier vormig, met

hartvormigen voet, lichtgroen, c. 0.6 cm. breed; worteltje afgerond

4*kantig, stomp, c. 0.125 cm. lang.

Kleine of middelmatige boom; kruinhoogte 10—20 m. bij een stam-

doorsnee van 15— 66 cm. Stam krom of recht, met of zonder gleuven

en knoesten, zonder wortellijsten. Kroon onregelmatig. Schors grauw-

bruin, met kleine, overlangsche barsten, in smalle strookjes afschil-

ferend.

Aanm. Beschrijving naar talrijke exemplaren in Herb. Kds. en eenige levende,
vruchtdragende hoornen in Hort Bog. Vergeleken met een authentiek van Blume
en een van Micft'osepala acuminata Miq.
Ik kan geen verschil vinden tusschen Baccaurea acuminata Muell. Arg. en

B. javanica Muell. Arg.
Exemplaren van de Lampongs in Flerb. Bog. onderscheiden zich door de

aanmerkelijk smallere bladeren, doch behooren denkelijk tot deze soort.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Sumatra, Borneo Op Java:
Verzameld in de res. Banten, afd. Tjaritjgin, bij pasanggrahan Tjemara op
10 — 200 m. zeeiioogte; in de res Batavia, afd. Buitenzorg bij Depok, bij

Tjampea op 150- 300 m.; in de res. Preanger, afd. Soekaboemi bij Sang-
grawa op 400 m, bij Palaboeanratoe, bij Bandoeng (Zoll. n. 871); in

de res. Banjoemas, af‘d. Bandjarnegara bij Pringombo op 800 m., afd.

Tjilatjap op Noesa Kambangan op 50 m.
;
in de res. Pekalongan, afd.

Batang bij Soebah op 150 en 700 m
;
in de res Semarang, afd. Semarang

bij Kedoengdjati
;
in de res. Madioen, afd. Ponorogo bij Ngebel op 700

—

900 m.; in de res. Pasoeroean, afd. Malang bij Tangkil op 200 — 500
m.

;
in de res Besoeki, afd. Djember bij Poeger en bij Tjoeramanis,

afd. Banjoewangi bij Rogodjampi. - Voorkomen en standplaats:
In altijd groen, heterogeen oerbosch, ook wel in jong bosch, meestal op
vruchtbaren, soms op steenachtigen leemgrond, op zand en kalk; op vele

plaatsen algemeen. — B 1 a d a f v

a

1 : Altijd groen. — Bloei- envrucht-
tijd: Bloemen verzameld in Februari op Noesa Kambangan, in Mei bij

Palaboeanratoe en Poeger, in Juni op Noesa Kambangan, bij Kedoengdjati,
Tangkil en Tjoeramanis, in Augustus bij Pringombo, Ngebel en Rogodjampi,
in November bij Ngebel

;
vruchten in Januari op Noesa Kambangan, in Juli

bij Tjampea, in Augustus bij Depok, Soebah en Ngebel, in September bij
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Tjoeramanis en Rogodjampi, in Oktober bij Soebah, in November bij Depok
en Ngebel. — G e b r u

i

k

:

Het hout zou voor snijwerk g schikt zijn

(Menes), terwijl de schors te Soebah voor het verven van kain gebruikt

wordt. Volgens een aanteekening bij exemplaren van Noesa Kam-
bangan zou het hout zeer gezocht zijn voor huishouw, stijlen en

voor havenhoofden; balken van 35— 40 m. lengte zouden te verkrijgen

zijn Aangezien de soort nooit die afmattingen bereikt, zal deze aanteekening
wel op een vergissing berusten. — Kuituur: Niet aan te bevelen.

—

Inlandsche namen: Bij Depok aange iuid als Menteng oetan, m. of

Mentengmi m.; in de Soendalanden algemeen Heutjit^s oi Heufjip, b., h \

.

bij Tjarapea, Sanggrawa en Palaboeanratoe, in Banten ook Menteng^ s. en

Kapoendoeng, s
;

in he» Javaansch is de meest gebruikte naam Z)j(réA;, j.,

o.a. op Noesa Karabangan, bij Ngebel, Tjoeramanis en Poeger, Djirek

emprit^
j

bij Soebah
;
verder worden nog opgegeven Woeroe pinggang^ j

bij Pringombo, Maoeng^ j. Of) Noesa Kambangan, Poendoeng^j bij Ngebel,

Kepoendoeng Imiang,
j

en Kirip^ j. bij Rogodjaoïpi, Poendoerigan j. en

Redjasan^ j bij Tangkil. — Habitus: Bij vruchti ijpheid terstond te

herkennen aan de mooie, blauwe zader.

Baccaurea javanica Muell. Akg. At'hor parva vel mediocris. Ramuli

sijmpod>a fonnantes^ tenues^ teretes, apice angulati^ initio paree p>uheruli^ mox

glabrescenfe.i, virides^ pat'te inferiore c. 5— 20 cm. longa paucinodi sqitamis

tanUum instriicta., parte superiore p)lus minmve incuroa c. 0.8— 4.5 cm.

longa foliata.^ internodiis hrevibus. Folia alterna^ petiolata.^ oblonga lance-

olatave, plerumque obovata., saepissime longiuscule obtuse acuminata^ basi

anguste cuneata vel acuminata., fere integerrima vel saepe suhrepandula.,

inferdum apicem versus leviter dentata., glandulis sessilibus parvis

pubescentibus in margine, mitio paree adpresse puberula.^ ?nox glabra.,

serie glandularmn sessilium subtus prope marginem, in utraque parte costae

mediae supra subtusque prominentis nervis lateralibus 5—6 patentibus.^

distantïbus.^ incurvis., a margine remote anastomosantibus. subtus modice

prominentibus^ laxiuscule reticulato-venosa^ membranaceo-coriacea, nitida,

viridia, subtus pallidiora, c. 7.5—17 cm. longa., 3—8 cm. lata ; petiolus

tennis, supra leviter sulcatus, basi apiceque inerassatus, glaber, initio paree

puberulus, viridis, c. i—4.7 cm. longus. Stipulae caducae, qmrvae., triangulae,

angulato-concavae, carinatae, margine et carina ciliatae, 0.3—0.4 cm longae.

Inflorescentiae (j' axillares vel foliis approximatae, solitariae geminataeve,

pedunculatae, racemiformes, laxe multiflorae, pedunculis partialibus 3~floris

c. 0.4— 0.6 cm. longis, brevissime puberulae, c. 3.5— 9 cm. longae, pedunculo

c. 1— 2 cm. long o. Bracteae ad basin rarnulorum solitariae, parvae, ovato-

triangulae, interdum 3-dentatae. Flores parvi, pedicellati, pjedicello spurio

medio fere articulato, puberulo, c. 0.1— 0.2cm.longo. Catyx 4-5-partitus,

laciniis ovato-triangulis, apice incurvis, concavis, carnosis, intus omnino extus
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laclniis ovato-triangiilis, apice incurvis, concavis^ carnosis, intiis omnino extus

ad marajinem tantum farinaceo tomefttosiSj c, 0.13— 0.15 cm. longis. Stamina

4 — 6, calyce hreviores; anthera reniformis, connectivo thecis rotundato-

ovalihus tongitudinaliter dehiscentihus hreviore. Fistilli riidimmtum stami-

nihus hrevius, crassion, apice foveolatum, farinaceo-tomentosum. Discus

obsoletus. Infiorescentiae ^ axillares, solitariae yeminataeve, laxe plurifiorae,

racemifonnes, c. 2.5 — 6 cm. longae, rachide hrevissime vel vix puherula, pe-

dunculis partialihus pleruynque unifloris hrevissime puherulis vel fere glahris.

Bracteae minutae, triangulae, ciHolatae. Flores J pedicellati, quam majores,

pedlcello spurio apud forem articulato, c. 0.2— 0.25 cm. longo. Sepala 4,

decidiia, ohlonga, ohtusa, concava, intus omnino extus ad marginem tantum

farinaceo-tomentella, carnosa, c. 0.4—0.45 cm. longa, 0.15—0.2 cm. lala.

Ovarium hreviter ovoideum, adpresse puhescens, c. 0.2 cm. longum, biloculare,

locidis biovulatis; stigmata 2, sessilia, majuscula, biloba, reciirva, lacinuluta.

Fedicellus fructifer c. 0.3— 0.5 cm. longus. Fructus subglobosus, apiculatus,

longitiidinaliter bisulcatus, parcissime adpresse puberulus vel subglaber,

fiitidiusculus, viridiflavus, c. 1—1.3 cm. diam., dehlscens, 1 — 2‘Spermns,

mesocarpio crasso carnosoj endocarpio tenuiter cartilagineo liaud solubili

glabro, columella plana apice incrassata violacea. Semina subylobosa vel

semiglohosa, c. 0.8— 1.1 cm. diam., testae strato exteriore crasso nitido

coeruleo succoso duld, strato interiore comphnato-semigloboso basi breviter

contracto atropurpureo c. 0.7 cm. lato, tenuiter corneo-pergamaceo, sper-

modermi interiore membranaceo pallide fnsco; alburnen carnosum; cotiyledones

obreniformes, basi cordatae, dilule virides, c. 0.6 cm. latae; radicula cg-

lindrico-tetragonci, obtusa, c. 0.125 cm. longa.

5. Baccaiirca minutittora Muell. Arg. in DC. Prodr. xv,

2, 463.

Bladeren lang gesteeld, langwerpig omgekeerd eivormig, stomp

toegespitst, naar den voet wigvormig versmald, ongedeeld, stijf, bruin-

achtig. cT bloei wijzen 2—3 in de bladoksels, verlengd, kleinbloemig.

Schutbladeren klein, eivormig, nauwelijks langer dan de bloemen.

Kelk afgeplat bolvormig, buiten kort melig behaard. Meeldraden

6— 8. Stamperrudiment neergeJrukt cylindervormig, eenigszins schijf-

vormig, eenigszins straalvormig gelobd, kort behaard.

Aanm. Beschrijving van Muell, Arg. overgenoinen.

Geogr. verspreiding. Java (Zoll. n. 3048).

Meded. Dep. v. Landbouw No. 10. 17
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Baccaurea minutiflora Muell. Arg. Folia lonye petiolata^ ohlongo-

obovata, ohtuse cuspidato-aciiminata^ ciineato angustata^ integra^ rigida^

nifescentia. Inflorescentiae in axillis foliorum 2—5, demum elongatae^

minnfifforae, Hracteae parvae^ ovatae^ flores vix superautes. Calgx depresso-

glohosns, extiis hreviler tom'mteUus Staminn G— 8. I^islilli rudimentum

depressu-cglntdricum, subdisciforme^ siihradiato lohnlatum^ p)ilosHliun.

14. ANTIDESMA L.

Bloemen tweehuizig. 5 l>loernen met 3 — 8-lobbigeii of -deeligen kelk.

Bloembladeren ontbrekend. Meeldraden 2— 5, tegenover de kelkslippen

in holten of tusschen de lobben der schijf ingehecht, in den knop in-

gebogen, later opgericht; helmknoppen twcelobbig, met kort, dik helm-

bindsel en grootendeels vrije, uiteen wijkende of dicht bijeenstaande,

met een korte, overlangsche spleet openspringende hokjes. Stamper-

rudiment klein of onduidelijk. Schijf enkelvoudig, kussenvormig met

holten of meer of minder diep gelobd of gedeeld, Kelk der $ bloemen

ongeveer als bij de g. Bloembladeren ontbrekend. Vruchtbeginsel

gewoonlijk éénhokkig met 2 hangende zaadknoppen; stempels 2 — 4,

kort, dikwijls onregelmatig, dikwijls 2-lobbig of 2-deelig. Schijf ring*

of napvormig. Steenvrucht dikwijls scheef; steenkern met door

netvormige ribben gescheiden holten, gewoonlijk ééuzadig. Kiemwit

vleezig; zaadlobben breed.

Boomen of heesters met aan de twijgen afwisselende, gesteelde,

vinnervige bladeren en met steunbladeren. Bloeiwijzen eindelingsch of

okselstandig, soms aan het oudere hout, enkelvoudig tros of aarvormig

of meer of minder pluim vormig vertakt. Bloemen klein.

Aantal soorten ongeveer 60, waarvan Boerlage de volgende voor Java
opgeeft

:

A. velutinosiim Bl.

A. tomentosum Bl.

A. auritum Tul
A. stipulare Bl. (waarschijnlijk is hier het woord Java weggevallen).

A. Ghaesemhilla Gaertn. (var. punicidatum Muell. Arg).

A. Moritzii Muell. Arg.
A. minus Bl.

A. Lobhianum Muell. Arg.
A. tetrandrum Bl.

A. ergthrocaipum Muell, Arg.
A. Bunius Spreng.
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A. ohlongifolium Bl.

A. montanum Bl.

A. lanceolatiim Tul.

Van deze soorten behoort A. auritum Tul. zonder twijfel tot A,

teirandrum Bl.

A. Moritzii Muell. Aug. is tegenwoornig een verwarde soort. Donaam
is bedoeld voor de plant, die Blume en Moritzi A. puhescens lioxa.

noemden. Roxburgii’s A. puhescens is echter verschillend van do Javaan-
sche, door Blume zoo gedetermineerde soort. Mueller Arg. stelde nu
voor de Javaansche plant den naara A. Moritzii voor en zag daarbij

over het hoofd, dat Moritzi den naam van Blume had overgenomen.
Daar A. puhescens Roxb. algemeen als een synomien wordt beschouwd
van A. Ghaesemhilla Gaertn., zou de plant eigenlijk /l. puhescens Bl.

moeten heeten, ware het niet, dat het mij voorkomt, dat volgens de

beschrijving en afbeelding A. puhescens er\ A. Ghaesemhilla

(volgens beschrijving in Hook. f Fl. Br. Ind. ea., die geheel op de

Javaansche exemplaren past) elkaar niet dekken, zoodat A. puhescens Roxb,
misschien zal moeten blijven bestaan. Tot Blume's A. puhescens behooren
echter ook A. montanum Bl. ! en A. ohlongifolium Bl. en volgens de
beschrijving evemens A. erijthrocarpum Muell. Arg, waarvan eerstge-

noemde naam dus voor het oogenblik zou moeten worden aangenomen.
A. lanceolatum Tul. is een samengestelde soort, waarvan A. lanceolarium

Mor (non Roxb.) tot A. minus Bl behoort terwijl Stilago lanceolaria Roxb.
wel A. diandrum Roiii. is.

A. Lohhianum Muell Arg. is een twijfelachtige soort

In het lijstje ontbreekt verder A. heterophi/llmn Bl., zoodat voor het

oogenblik het aantal Javaansche soorten op 10 of 11 gesteld moet worden*.

Sleutel der Javaansche soorten.

1.

Droge vruchten zeer duidelijk ei vormig,

naar den top versmald, groot of vrij

groot 2

Droge vruchten niet of niet duidelijk ei-

vormig . 4

2. Steunbladeren groot, bladachtig, ei-

vormig. Kelk kaal \. A. stipulare Bl.

Steunbladeren smal. Kelk binnen of

buiten of aan weerszijden behaard 3

3. Bladeren groot (tot 30 cm.), onder op
de nerven dicht behaard. Stamper-
rudiment aanwezig, behaard . . 2. A. tomentosum Bl.

Bladeren veel kleiner (tot 15 cm.), op
de nerven zeer weinig behaard.

Stamperrudiment onduidelijk. . . 3. A. minus Bl.

4. Gedroogde vruchten meer of minder el-

liptisch, middelmatig. Vruchtbeginsel
kaal .... 5
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Gedroogde vruchten zeer scheef sikkel-

vormig halfrond of scheef lensvormig. . . 8 .

5.

Kelk diep 3-deelig. Bladeren alleen

op de nerven kort behaard . . . 4. A. heterophylUim Bl.

Kelk kort 3— 4-(zelden 5-)lobbig of

6. Steenkern niet of nauwelijks samenge-
drukt Meeldraden 3-4. Schijf der

5 blofmen klein, onregelmatig in

lobben gedeeld 1. A. niontanum Bl.

Steenkern samengedrukt. Schijf der

bloemen dik 7.

7. Mee’draden 3 — 4. Bladeren kaal, soms
onder in de nerfoksels wat behaard. 5 A. Bunius Spreng.

Meeldraden 2. Bladeren onder zacht-

harig 6. A. diandrum Roni

8. Vruchtenbeginsel kaal. Droge vrucht

sikkelvormig ha'frond. Bladeren ei-

vormig, alleen op de nerven kort

behaard, vrij lang gestoeld . S. A. fetrandriim Bl.

Vruchtbeginsel behaard. Bladere'i niet

eivo'mig, onder geheel behaard 9.

9. Droge vrucht sikkelvormig halfrond of

bijna rond, middelmatig (c. 0.5 cm.
lang). Schutblaadjes vrij lang. Bla-

deren langwerpig .9 A. velutinoswn Bl.

Droge vrucht scheef lensvormig, klein,

(c. 0.35 cm. in do rsnee). Schutblaad-

jes klein. Bladeren ongeveer ovaal

of omgekeerd eivormig .... 10. A Ghaesembilla

Gaertn.

Antidesma L. Flores dioici. Florum ^ cahjx 3—84ohiis vel -partitus.

Betala 0. Stamina 2—5, cahjcis laciniis opposita^ in disci excavationes rel

inter disci lobos inserta^ in pjvaefloratione inflexa^ deinde erecta ; antherae

bilobae, connectivo hrevi crasso, thecis magnam partem liberis subglobosis

divergentibus approximatisve^ rima longitiidinali hrevi dehiscentibus. Pistilli

rudimentiim 2)arviim vel obsoletum. Discus integer^ pulviniformis, scrobicu-

latis vel lüus minusve alte lobalus vel partita^ Florum ^ calgx fere ut

in (j'. Petala 0. Ovarium plerumque uniloculare^ ovulis 2 pendulis; stigmata

2— 4, saepe irregularia et 2-loba vel 2-parlita. Discus annularis vel cupu-

liformis. Drupa saepe obliqua
;
putamen reticulatO’foveolalum^ plerumque

morios2)ernium. Albumen carnosum ; cotyledones latae.

hoogstens -spleti. 0
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Arbores vel frutices, foliis in ramulis alternatim bifariis, petiolatis,

penninerviis^ histipulatis. [nflorescentiae lenninales vel axillares^ inie> dam

in ramis adidtis, sinipliciter racemos ae, spicalae vel plus minnsve paniculato-

ramosae. Flores parvi.

1. Antidesma stipiilarc Bl Bijdr. 1125; Tul. in Ann. 8c. nat.

3^" sér., XV (1851), 201; MiQ. PI. Ind. Bat. i, 2, 425
;
Muell. Arg.

in DO. Prodr xv, 2, 249. — A. amhoinense Miq. in Ann. Mus. bot.

Lugd. Bot. I, 249.

Jonge deelen bruin zachtharig Twijgen zeer kort behaard, spoedig

kaal wordend. Bla ieren aan de twijgen afwisselend, vrij groot, kort

gestoeld, langwerpig tot lancetvormig, moer of minder elliptisch, lang

of vrij lang, stomp of soms spits, meestal vrij geleidelijk toegespitst,

met een nerfpuntje, met afgeronden, stompen of spitsen voet, gaaf-

randig, kaal, alleen op de iniddelnorf onder kort aanliggend behaard,

aan weerszijden van de middelnerf met c 12— 17 wijd uitstaande,

boogvormig anastomoseerende, vrij dunne zijnerven, de nerven onder

uitspringend, wijd netvormig geaderd, dun leerachtig, nogal glimmend

groen, onder wat lichter, c. 15— 27 cm. lang, 4 5—9 cm. breed;

steel vrij dik, wat zijdelings samengedrukt, boven gegroefd, kort

behaard, dikwijls rood gekleurd, 0 5—1.4 cm. lang. Steunbladeren

vrij lang blijvend, blalachiig, groot, meestal ongelijk groot, scheef

ei vormig tot ei lancetvormig, stomp of spits of meer of minder toe-

gespitst, gewooniyk met een nerfpuntje, aan den voet kort samen-

getrokken, achter vooral aan den voet kort behaard, 1 — 5-nervig,

netvormig geaderd, groen, c. 1—3.5 cm. lang, 0.3 — 1.6 cm. breed.

$ bloeiwijzen okselstandig, enkelvoudig of soms iets vertakt, gestoeld,

ijl veelbloemig, c. 6 — 15 cm. lang. Pedunculus met eenige steun

bladachtige, gepaarde, dikwijls met een ertusschen staanden, rudimen-

tairen bladsteel voorziene, vrije of meer of minder vergroeide, dikwijls

2— 3-spletige, iets behaarde, c. O.l—0.35 cm. lange schutbladeren.

Spil geribd, kaal, vrij lichtrood. Schutblaadjes klein, ei vormig drie-

hoekig, zeer concaaf, vooral naar den top wat gewimperd, c. 0.05 cm.

lang. $ bloemen zittend. Kelk napvormig, zeer kort 5-lobbig, binnen

en buiten kaal, karmijnrood, c. 0.14 cm breed, 0.06 cm. hoog; lobben

breed, zeer stomp, iets gewimperd. Meeldraden gewoonlijk 5, in holten
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van de schijf ingehecht, opstaand, ruim 0.1 cm. lang; hclmbindsel

groot, ecnigszins hoekig lialfrond, bleek bruingeel; hokjes dicht bij-

een, bolvormig, kleiner dan het helmbindsel; stuifmeel witachtig.

Stamperrudiment in de schijf ingezonken, weinig uitstekend, vrij klein,

omgekeerd kegelvormig, stomp, kaal, lichtrood, c 0.4 cm. lang. Schijf

vleezig, kussenvormig, lichtrood, kaal, 0.1 cm. in doorsnee. $ bloei-

wijzen okselstandig, enkelvoudig, gesteeld veelbloemig, c. 6— 11 cm.,

in vrucht tot c. 20 cm. lang. Pedunculus een weinig aanliggend

behaard, c. 2— 3 cm. lang, met eenige schutbladeren als bij de J.

Schutblaadjes klein, rond ei vormig, zeer concaaf, gewimperd, c. 0.05—
0.06 cm. lang. $ bloemen zittend. Kelk blijvend, napvormig, 5-lobbig

of -splctig, binnen en buiten kaal, nauwelijks iets gewimperd, c. 0.

1

cm. in doorsnee, 0.07 cm hoog; lobben driehoekig of zeer stomp,

opstaand. Vruchtbeginsel gekromd ei vormig, kaal, met 3 kleine,

priemvormige stempels, waarvan er 1— 2 tweedeelig zijn, in het geheel

c 0.075 cm. lang. Schijf ringvormig, kaal. Vrucht bijna zittend,

recht afstaand, groot, sterk zijdelings samengedrukt, weinig scheef

eivormig, aan den top wat iugebogen en door de stijlresten gekroond,

met dcor netvormige ribben gescheiden, ondiepe holten, c. 1.25— 1.35

cm. lang, 0.8-0.85 cm. breed; steen bijna recht eivormig, sterk

zijdelings samengedrukt, met talrijke door netvormige ribben ge-

scheiden, ondiepe holten, met dun hoornachtigen, eenigzins door-

schijnenden, witachtigen wand, c. 1.15 — 1.25 cm. lang, 0.75 cm. breed.

Zaad netvormig geaderd, groen (niet geheel rijp).

Heester of klein boompje; kruinhoogte 2—5 m. bij een stamdoorsnee

van 3—10 cm.

Aanm. Beschrijving naar enkele vruchtdragende exemplaren in Herb. Kds.
on naar versch, van Noesa Kaïnbangan afkomstig materiaal.

A. amboinense Miq. behoort zonder twijfel tot deze soort, doch onderscheidt
zich naar verscheiden van Ambon afkomstige exemplaren in Herb. Bog. en een
levend boompje in Hort. Bog. hoofdzakelijk door de steeds sterk toegespitste

steunbladeren en de bleek gele, rood verkleurende cT bloemen. De Ambonsche
plant zou als een forma amboinense te onderscheiden zijn.

Onder de exemplaren van Borneo in Herb. Bog. zijn eenige aan den Javaanschen
vorm gelijk, andere onderscheiden zich door de grootere bladeren, terwijl één
exemp aar sterk verlengde bloei wijzen en lang en dun gesteelde vruchten heeft.

De laatste plant schijnt toch wel tot dezelfde soort te behooren.
De van Boeroe afkomstige exemplaren hebben zeer smalle steunbladeren.
.1. Diepenhorstii Miq. ! lijkt mij nauwelijks van A. stipidare te verschillen.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Borneo, Amboa, Boeroe. Op
Java: Uitsluitend verzameld in de res. Banjoemas, afd. Tjilatjap op

Noesa Kambangan. — Voorkomen en standplaats: In heterogeen
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oerbosch. — Bladafval: Altijd groen. — Bloei- en vruchttjjd:
Bloemen verzameld in Augustus, vruchten in Februari, Juni, Augustus
en September. — Gebruik: Geen. - I n 1 a n d s c h e r\ 2i'd,m: Soela ketan/].

Antidesma stipulare Bl. Frutex vel arhusculn, innovationibus fusco-

piihesceiitibus. RamiiU imheruli^ niox glabrescentes Folia in ramulis alternatim

btfaria^ niajuscula, breoiterpetiolata^ oblonga laiiceolalave, plus miiiusve elliptca,

longe vel longiusaile obtnse vel interdum acute püermnque sensim aciimlnata^

mucronaia, basi rotundata ohtusa vel acuta, inlegerrima, glabra, subtus in

costa intermedia tintum adpresse pubescentla, in ufraque parte costne

intermediae nervis lateralibus c. 12— F/ patentibus arcuato-anastomosantibus

^

tenuiusculis, subtus proniinentibus^ laxe reticulato-venos tenuiter coriacea,

nitidiuscula^ viridia^ subtus paulo pallidiora^ c. 15 — 27 cm. longa^ 4.5 — 0

cm. lata; p)etiolus rrassiusculus, paulo lateraliter compressus, siipra

sulcatus.^ pubescens., saepe ruber^ c. 0 5 1.4 cm. longus. Stipulae sub-

])ersistentes, foUaceae, magnae, qjlerumque inaequales, oblique ovatae vel

ovato-lancrolatae, obtusae^ acutae vel plus minusve acuminatae, niucronatae.^

basi brevissime abrupte conlractae^ dorso praesertim ad basin pubescentes.,

1—5-nerviae^ reticulatovenosae, virides^ c. 1— 3.5 cm longae., 0.3— 1.6

cm. latae. Infïorescentiae axillares, simplices vel interdum paulo ramosae^

pedunculatae.^ laxe multiflorae.^ c. 6—15 cm. longue. Pedunculi bracteae

paucaCj stipulaceae, geminatae, saepe petiolo rudimentari interposito., Uberae

vel in unam connatae et plus minusve 2-3-fidae vel integrae.^ puberulae.,

c. 0.1—0.35 cm. longae. Rachis costata, glabra, rubescens. Bracteae florales

parvae.^ ovato-triangulares, valde concavae., praesertim ad apicern ciliatae^

c. 0.05 cm longae. Flores s’ssiles. Calgx cupuUformls, brevissime 5 lobus.,

intus et extus glaher., kermesinus, c. 0.14 cm. diam.., 0.06 cm. altus^ lobis

latis obtusissimis, paree ciliolatis. Stamina plerumque 5, in exeavationes

disci inserta, erecia., vix 0.1 cm. superantia; tJiecae approxl natac

globosae^ eonnectivo majuseulo sabangulato semirotundo dilute helvolo minores.

Pollen albescens. Pistilli rudimentum in discum immersum, paulo exserlum,

minusculunij obeonicum, glabrum, rubescens, c. 0.4 cm longum Discus

carnosus, pulviniformis, glaber., rubescens.^ 0.1 cm. diam. Inflorescentiae $
axillareSj simplices. pedunculatae., muUiflorae^ c. 6— 11 cm.., maturae ad

20 cm. longae. Pedunculus puberulus, c. 2—3 cm. longus., bracteis ut in

Bracteae florales parvae, ovato rolundae, valde concavae., ciliatae., e.

0.05—0.06 cm longae. Flores (ƒ sessiles. Calijx persistens, cupuli/ormis^

5-lobus vel 5-fiduSj intus et extus glaber^ vix ciliolatus, c. 0.1 cm. diam..,

0.07 cm. altus^ lobulis triangulis vel obtusissimis, erectis. Ovarium ciirvalo^

ovaium., glabrum., stigmatis 3 parvis, plerumque 1 integro, 2 bipartitis.,
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suhulatis^ totum c. 0.075 cm. longum. Discus annularis, glaher. Dt'upa

patentissima
.1

subsessills^ majusciila, valdc lateralifer compressa^ leviter

ohlique ovata.^ apice leviter incurva, stigmatis coronata., reticulato-foveolatat

c. 1.25—1.35 cm. longa^ 0.8—0.85 cm. lata. Piitameu fere rede ovatum-,

valde lateraliter compressiim, reticiilato-foveolatiim, pariet^ tenuiter corneo

semipellucido alhescenti^ c. 1.15—1.25 cm. longum^ 0.75 cm. latum. Semen

reUculaio-venosunij viride (vix maturum).

2 . Antidosma tomoiitosum Bl. ! Bijdr. 1126; Tul. in Ann

SC. nat. 3® sér. xv (1851), 226; Miq. F\. Ind. Bat. i, 2, 427 (p.p.);

Muell. Arg. in DC. Prodr, xv, 2, 248. — A. Kingü Hook. f. Fl.

Br. Ind. v, 356.

Jonge deelen dicht donker roestbruin behaard. Twijgen wat zigzag

gebogen, rolrond, dicht donkerbruin behaard. Bladeren aan de twijgen

afwisselend, grool, kort gestoeld, langwerpig of lancetvormig omge-

keerd eivormig, plotseling vrij lang lijnvormig ‘oegespitst, met een

lang nerfpuntje, met stompen of afgeronden of meer of minder

liartvormigen, meestal wat scheeven voet, gaa randig, aan weerszijden

der middelnerf met 15— 20 schuin uitstaande, aan de toppen inge-

bogen, anastomoscorende zijnerven, nerven on adernet (in sicco)

onder uitspringend, boven later bijna kaal, onder op de nerven dicht

uitstaand behaard, verder verspreid behaard, c. 14— 29 cm. lang,

4.5— 10 cm. breed; bladsteel dicht behaard, c. 0.6—1 cm. lang.

Steunbladeren scheef lijn- of lijn-lanc('tvormig, spits, dicht behaard,

c. 0.8— 1.8 cm. lang. Bloei wijzen okselstandig, kort gestoeld, dicht

donkerbruin ttuweelachtig behaard; pedunculus met lijn-lancetvormige

of priemvormige, spitse, dicht behaarde, c. 0.4 — 0.6 cm. lange

schutbladeren. 5 bloeiwijzen enkelvoudig of aan den voet wat vertakt^

dicht aarvormig, onderbroken, rolrond, c. 8 cm. lang. Schutblaadjes

eivormig, gebogen, concaaf, vrij lang behaard, 0.1 cm. lang. g bloemen

zittend. Kelk napvormig, gewoonlijk 5-spletig, achter en aan den

rand vrij lang behaard, 0.15 cm. breed; lobben breed afgerond, met

ingebogen top. Meeldraden c. 4, opstaand, 0.13 cm. lang, in holten

van de schijf ingeplant; helmknoppen bijna niervormig; helmbindsel

groot, dik, halfrond; hokjes klein, nagenoeg bol vormig, overlangs

openspringend. Stamperrudiment vrij klein, dun, stomp, behaard^
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Schijf vleezi^, plat, hoekig, kaal. ? bloei wijzen aaiwormig, vrij dicht,

veelbloemig, c. 10-16 cm lang. Schutblaadjes breed eivorrnig,

concaaf, vrij dicht behaard, c. 0.075 cm. lang. $ bloemen zitten 1 of

gestoeld. Kelk blijvend, napvormig 5'Spletig, c. 0. 13 cm. breed, achter

en aan den rand vrij lang behaard, c. 0.07 cm. hoog; lobben op-

staand, driehoekig. Vruchtbeginsel eivormig, lang aanliggend behaard,

c. O.l cm. lang; stempels 3 — 4, boven gegroefd, met meer of minder

teruggebogen top, ongedeeld of 2-lobbig, c 0.05 cm. lang. Schijf

groot, ondiep nap vormig. Vrucht samengedrukt, scheef ei vormig en

meer of minder sikkelvormig, spits, uitspringend netvormig ge iderd,

wat belnard, c. 1.35— KI cm. lang, 0.75— 0,85 cm. breed.

Idoomheester of kleine boom; tophoogte c. 5— 10 m. bij een

stamdoorsnee van 18—25 cm.

Aarmi. Beschrijving naar eenige exemplaren in Herb Kds. en Herb. Bog.,
vergeleken met een authentiek.
A. Kiiigii IIooK. f. is zoowel volgens de beschrijving als volgens liet exemplaar

in Herb. Bog. volkomen gelijk met A. tomentosum Bl.
A. longipes Hook. f. gelijkt zeer veel op A. tomentosum Bl

;
de vruchtsteeltjes

zijn alleen veel langer. De kelk is bij de aanwezige vruchten in Herb. Bog.
steeds 5-tallig en niet 4-tallig, zooals in de Fl. Br. Ind. wordt opgegeven.
Opmerkelijk is het, dat van do verwante A. stipulare Bl. gedurende de expeditie

1896— ’97 onder leiding van Prof. Nieuweniiuis op Borneo oen vorm (soort ?)

verzameld werd, die zich hoofdzakelijk onderscheidt door do verlengde bloei-
wijzen en lang gestoelde vruchten.

Geogr verspreiding. Buiten Perak, Batoe-eilanden, Borneo,

Celebes. Op Java: Verzameld in de res. Banten, afd. Tjaringin bij

Batoehideung op 10 — 200 m zeehoogte
;
in de res. Batavia, afd Buitenzorg

l>ij Depok op 150 m. (Koorders, Bukck en De Monchy, Hallier), bij

Tjampea op 200— 300 m., op den Salak (Bl.); in de res. Preanger, afd.

Soekaboemi bij Palaboeanratoe. Alleen in het westelijke deel van het

eiland aangei roffen. — Voorkomen en standplaats: In heterogeen
oerbosch en in jong bosch, meestal op vruchtbaar, roodbruin leem, doch
ook op kalk. — Bladafval: Altijd groen. — Bloei- en vruchttijd:
Bloemen verzameld in Juli bij Tjampea; vruchten in April bij Palaboean-
ratoe, in Juli bij Batoehideung en Tjampea, in Augustus en December bij

Depok. — Gebruik: De vruchten worden rijp wel gegeten. Het hout
is niet duurzaam. — Kuituur: Niet aan te bevelen. — Inlandsche
namen: Ki~seueur^ s. evenals andere Aw^/(7êsma-soorten bij Batoehideung;
Ki-seueur lelaki^ s. bij Tjampea; Tampar kidang^ s. (Bl.).

Antidesma tomentosum Bl. Arbusciila. Innovationes hrmmeo'villosae.

Ramuli leviter flexuosi, teretes^ hninneo-villof^i. Folia in ramulis alternatim

hifaria^ magna, breviter petiolakt^ oblongo- vel lanceoiato obovita, abrupte

longiuscule Uneari-acuminata, longe ?nucronata, basi obtusa rotundatave vel

plus minusve cordata, saepe siiboblügua, integerrima^iniitraque parte cosiae
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intermediae nervis lateralihus 15—90patentihus^ apice incu7'vo-annsfomosan-

iihus, 7iervis venlsque suhlus (in sicco) pï'ominentibns, siipi’a fere glahraia^

suhiiis in ne7‘vis villosa, ceterwn pa^xe pilosa, c. 14—29cm. longa, 4.5— l()

cm. lala; peüolus villosus, c 0.6 1 ctti. longus. Sfipulae ohliqiie lineares vel

lineari-Uuiceolatae, aciitae, villosae, c. 0 8— 1.8 cm. longae. ïn^lorescentiae axil-

larcs, hxvilet' p)edunculalae, hrtumeo-villosax; pednnculus hracteis stipulaceis

lineari-hwceolatis suhulatisve acutis villosis c. 0.4— 0.6 cm. longis donaUis.

Infl()7xsccMtiae (f simplices vel paulo ramosae, dense inUrrupto-spicaiae,

cglhuh'icae, c. 8 cm. longae. Ihxicteae ovatae, inctirvae, concava(^, longiuscule

pahesccntes, 0.1 cm. longae. Flores (ƒ sessiles, Calgx cnpndifoi'mis, plerumqne

5-/idus, extus ei ad ninrghiem longiuscule piibescens, 0 15 ctn. diam., laciniis

late rotundatis apice incurvis. Stamina c. 4, erecta, 0.13 cm longa, in

excavationes disci mserta
; cmthe^'ae snlyrenifof'mes, connectivo ^nnjusciilo

semigloboso cras'^o, thecis parvis subglohosis. Fistilli rudimentwn minusculmyi,

h'ime, ohiiisum, pubescens. Discus caniosus, pdano-pulvmifoi'mi'i, angulatus,

glaher. Inflojxscentiae ^ spicatae, densiusciile 7nultiflo7'ae, c. 10 — 16 cm.

lo7igae. Bracteae late ovatae, concavae, villosogmhescen/es, c. 0 075 cm.

longae. Flotxs J sessiUs vel pedicellati. Calgx pe>sistens, cupuliforrnis,

5-fidus, c. 0.13 cm. diam., 0.07 cm., altus, extus et ad marginem longiuscule

p)ubescens, lobis erectis tria^igularibus. Ovarium ovatum, longe adpresse

pubescens, c. 0 1 cm. tongum; stigmata 3 — 4, supra sulcata, integrct vel

hifida, apice recurva, c. 0 05 cm. longa. Discus rnajusculus, annulari-

cupuliformis. Drupa^ comqjressa, oblique ovata et plus minusve falcata (in

sicco), puberula, c. 1.35— 1.1 C7n. longa, 0,75—0.85 cm. lala.

3. Antidesma minus Bl. ! Bijdr. 1123; Tul. 1q Ann. sc. nat.

3e sér. XV (1851), 200; Miq. F1. End. Bat. i, 2, 424; Muëll. Arg.

in DC. Prodr. xv, 2, 252. — A. lanceolariuni Mor. Syst. Verz. 73.

Jonge deelen vnj lang los aanliggend roestbruin bohaird. Twijgen

dun, weldra kaal. Bladeren aan de twijgen afwisselend, kort gestoeld,

lancetvorniig, lang en meestal spits toegespitst, met een nerfpuntje,

met stompen of vrij spitsen voet, gaafrandig, kaal wordend, onder op

de nerven een weinig aanliggend vrij lang en vrij grof behaard, aan

weerszijden van de middelnerf met c. 10— 14 vrij wijd uiteenstaande,

ver binnen den rand boogvormig anastomoseerende, dunne zijnerven,

de nerven onder uitspringend, c. 7— 14 cm. lang, 1.7 —4.5 cm. breed
;

steel vrij dik, boven gegroefd, later rimpelig, c. 0.3— 0.5 cm. lang.
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Steunbladeren priemvorrni^, achter vrij lan^ aanliggend behaard, c.

0.5 — OG cm. lang. 5 bloeiwijzen zijdelingsch, aan de twijgen alleen-

staand en aan het oudere hout bumielsgewijs, gesteeld, los veelbloemig,

kort behaard, c. 2.5— 5 cm. lang. Schutblaadjes klein, langwerpig

eivormig, concaaf, achter en aan den rand vrij lang behaard. J
bloemen uitstiand, zeer kort gesteeld; steeltje zeer weinig behaard,

c. 0.03— 0.05 cm. lang. Kelk kort, aan den voet ingedrukt, diep

4— 5-deelig, buiten kort behaard, binnen aan den voet vrij lang

behaard, c. 0.14 cm. breed; slippen wat ongelijk, breed ei vormig

driehoekig, ingebogen, aan den top wat gewimperd. Meeldraden

3—4, in holten van de schijf ingehecht, c. 0.14 cm. lang; helm-

knoppen V- vormig; hokjes uiteenwijkend. Schijf groot, half bolvormig,

meer of minder hoekig, vleezig, kaal, c. 0.075— 0.1 cm. breed.

Stamperrudiment onduidelijk (of ontbrekend). $ bloeiwijzen zijde-

lingsch, kort behaard, c. 6 cm. lang. Schutblaadjes klein, langwerpig,

concaaf, vrij lang behaard. $ bloemen gesteeld. Kelk 4— 5-deelig,

buiten kort, binnen aan den voet lang behaard, met eivormig drie-

hoekige slippen, blijvend. Schijf ringvormig, vleezig, kaal, c. 0.125

cm. breed. Vrucht vrij groot, een weinig ongelijk eivormig, wat

samengedrukt, door de stijlreston gekroond, c. 0.85 cm. lang, 0.55

cm. breed. Steen langwerpig eivormig, spits, samengedrukt, met door

wijd netvormige ribben gescheiden holten, c. 0.8 cm. lang, 0.47

cm. breed.

Heester of klein boompje; kruinhoogte 3— 4 m. bij een stamdoorsnee

van 2— 10 cm.

Aanm. Beschrijving naar enkele cT en vruchtdragende exemplaren in Herh.
Kds. en een paar vruchtdragende exemplaren in Ilerb. Bog. door Sciieffer
op G. Sesapan verzameld. Vergeleken met een authentiek.
Opmerkelijk is het, dat deze soort volgens een exemplaar in llerb. Kds. en

een door den lieer Koorders op een etiket geschetste plant hoofdzakelijk stam-
bloemig schijnt te zijn.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Niet met zekerheid bekend.
Op Java: In de res. Batavia, afd. Buitenzorg bij Bodjong; in de res.

Preanger, afd. Tjiandjoer bij Takoka, G. 8esapan (Sciieffer). — Voor-
komen en standplaats: In heterogeen oerbosch. — B 1 a d a v a 1 : Altijd

groen. — Bloeitijd: Bloemen verzameld in April bij Takoka en in

September bij Bodjong. — Gebruik: Geen. — I n 1 a n d s c h e namen:
Ki-mimis^ s bij B.»djong, Ki-seueur^ s. op G. Sesepan, evenals andere
Anüdcsma-?>QOYiQn.
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Antidesma minus Bl. Frutex vel at huscula. Innovatioms longiuscAile

siihadpresso l'exrugineo-pnhescentes. Jiamnli tenues, mox (jlahmti. Folia in

ramulis alternatim bifaria^ breoiter petiolata, lanceolata, longe et pleriimqiie

acute acuminata^ niucronata, hasi ohtusa vel acutiuscala^ inlegerrima^ (jlabre-

scentia^ subtus in nervis paree adpresse longiiisciile hirtello-puhescentia, in

utraque parte costae intermediae nervis lateralibus c. 10— ld tenuibus,

siibremotis^ patentissimis^ a marglne valde renwte arcuato-anastomosantibus,

nervis subtus prominentibus^ c. 7—14 cm.longa^l.7— 4.5 cm. lata; peti'dus

crassiusculus, supra sulcatus, deinde riigosus^ c. 0.3 — 0.5 cm. longus. In-

florescentiae (j' laterales, in ramulis solilariae et in trunco fasciculatae^

pedunculatae, laxe multiporae^ pubescentes^ c. 2.5—5 cm. longae. Bracteae

oblongo ovatae, concavae, extus et ad marginem longiuscule pubescentes.

Flores patentissimi, brecissime pedicellati, pedicello vix puberulo, c. 0.03 —
0.05 cm. longo. Calyx brevis, basi impressus, profunde 4— 5’partituSj extus

pubescens, intus ad basin longiuscule pilosus, c. 0.14 cm. diam
,

laciniis

subaeepualibus^ late ovato-triang ularibus., incurvispipice paree ciliatis. Stamina

3—4, in excarationes disci instrta, c. 0.14 cm. longa, antlierae V-formes,

thecis divaricatis. Pistilli rudimentum obsoletiirn vel 0. Discus majusculus,

pulviniformis, plus minusve angulatus, carnosus, glaber, 0.075 — 0.1 on. diam.

Inflorescentlae ^ laterales, qjubescentes, c. 6 cm. longae. Bracteae parvae,

oblongae, concavae, longiuscule pubescentes. Flores $ pedicellati. Calyx

persistens, 4—5-partitus, extus pubescens, intus ad basin pilosus, laciniis

ovato triangularibus. Discus annularis, carnosus, glaber, c. 0.125 cm. diam.

Drupa maj uscula, oblique ovoidea, leviter compressa, stylis coronata, c 0.85

cm. longa, 0.55 cm. lata
;
putanien oblongo-ovatum, acutum, compressum,

laxe reticulato-foveolatum, c 0.8 cm. longum, 0.47 cm. latum.

4. Antidesma licterophylliim Bl. Bijdr. 1 123; Tul. in Ann. sc.

nat. 3® sér., xv (1851), 194; Miq, F1. In 1. Bat. i, 2, 423, t. xxv;

Muell. Arg. in DO. Prodr. xv, 2, 259.

Jonge deelen kort en dicht uitstaand behaard. Twijgen dunner

behaard. Bladeren kort gestoeld, langwerpig, meestal stomp toegespitst,

met een nerfpuntje, met stompen of wigvormigea voet, gaafrandig,

aan weerszijden van de middelnerf met c. 8—9 wijd uiteenstaande,

wijd uitstaaude, ver binnen den rand boogvormig anastomoseerende, vrij

dunne zijnerven, netvormig geaderd, kaal, alleen op de nerven onder

en boven kort behaard, c. 10— 15 cm. lang, 4.5— 5.3 cm. breed;
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steel vrij dicht behaard, c. 0.2—0.4 cm. lang. Steunbladeren vrij lang

blijvend, lijnvormig, éénnervig, kort behaard, c. 1—3 cm. lang. J
bloeiwijzen eindelingsch, gesteeld, dicht veelbloemig, dicht kort

behaard, c. 5—6 cm. lang. Schutblaadjes langwerpig of lancetvormig

driehoekig, toegespitst, kort behaard, 0.1—0.2 cm. lang. J bloemen

kort gesteeld; steeltje kort behaard, c. 0.05—0.07 cm. lang. Kelk

diep 3 — 4-deelig, kaal, c. 0.175 cm. breed, 0.1 cm. lang, met opstaande,

breed driehoekige of rond eivormige, nogal spitse, concave, meer of

minder uitgevreten slippen. Stamper 0.2— 0.25 cm. lang; vrucht-

beginsel eivormig, kaal, aan den top samengetrokken, met één twee-

spletigen en twee enkelvoudige, vrij lange, priemvormige, terugge-

kromde, 0.06 — 0.1 cm. lange stempels. Schijf dik ringvormig, kaal,

O.l cm. breed.

Heester; kruinhoogte 2 m. bij een stamdoorsnee van 4 cm.

Aanm. Beschrijving naar een ? exemplaar in Herb. Bog., volgens het etiket

door Bloem ingezameld, echter zonder nadere aanduiding van vindplaats. De
beschrijving van A. heterophylhun Bl. van Tulasne in Annales des Sciences natu-
relles XV, 1851, p. 194, past hierop goed, doch om vergissingen te voorkomen laat

ik de daar gegeven beschrijving der cf bloem (die der ? ontbreekt) achterwege.
In Herb. Kds. zijn twee specimina (n. 30293 (3 van Noesa Kambangan en n. 34518 (3

van Palaboeanratoe) aanwezig, die zeer veel overeenkomst vertoonen met de plant
van Bloem Zij zijn alleen in vrucht en verkeeren in zulk een slechten toestand,
dat van den kelk niets meer te zeggen valt. Hieronder volgt de beschrijving:
Twijgen kort behaard. Bladeren langwerpig tot lancetvormig, kaal, met wijd
uiteenstaande en wijd uitstaande, boogvormig anastomoseerende, dunne, onder en
boven zeer weinig behaarde zijnerven, c. 13—16 cm. lang, 4—5.3 cm. breed

;

steel vrij dicht en kort behaard, c. 0.3—0.5 cm. lang. $ bloeiwijzen eindelingsch,
c. 3.5 cm. lang. Vrucht eivormig, c. 0.7 cm. lang, 0.67 cm. breed. Steen eivormig
ovaal, samengedrukt, maar aan den voet het dikst, met vrij kleine, door dikke,
netvormige ribben gescheiden holten, 0.6 cm. lang, 0.57 cm. breed. Zaad dik,
ovaal, met vrij talrijke holten, c. 0.5 cm. lang, 0.3 cm. breed; zaadlobben ovaal,
0.4 cm. lang, 0.325 cm. breed

;
worteltje dik, 0.1 cm. lang.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Onbekend Op Java: Misschien

in de res. Preanger, afd. Soekaboenai bij Palaboeanratoe; in de res

Banjoemas, afd. Tjilatjap op Noesa Kambangan. — Standplaats: In

heterogeen oerwoud. — Inlandsche namen: Hoehoenian^ s. bij Palaboe-

anratoe; Tamandilang^ j. op Noesa Kambangan (Bl ).

Antidesma heterophyllum Bl. Innovationes velutinae. Ramuli pu-

hescentes. Folia disticha^ hreviter petiolata^ ohlonga^ plenimque ohtuse

acimiinala^ mucronaia^ hasi obtusa vel cuneata^ integerrirna, in utrcKpie

parte costae intermediae nervis lateralihus c. 8 — 9 valde remotis^ a margine

valde remote arcuato anastomosantibus, tenuiuscuUs^ retkulato-venosa^ glabra,

supra et subtns in nervis pubescentia^ c. 10 — 15 cm longa^4.5— 5.3cm.lafa;

petiolus jjiibesceus, c. 0 2— 0.4 cm. longus, Stipulae subpersistentes, lineares,
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iminerviae^ pubescentes, c. 1—3 cm, longae. Inflorescentiae ^ termlnales^

pedunculatae^ dense muliiflorae^ pubescentes^ c. 5—6 cm. longae. Bracteae

oblongo- vel lanceolaio-iriangulares, acuminatae, pttbescenles, c. 0.1— 0.2 cm.

longae. Flores J breviter pedicellati, pedicello pubescenti^ c. 0.05- 0.07 cm.

longo. Calyx profunde 3— 4-parlitus^ glaber., c. 0.175 cm. dieim.., 0.1 cm.

altus, lacmiis late triangularibus vel 7 0lundato-ovatis, acutiusculis, concavis,

2)lus mimisve erosis. Pistillurn c. 0 2—0 25 cm. longum. Ovarium ovatum.^

glahrum., ajnce contractuw^ stigmaüs 2 integris^ 1 hifido., longiusculis^ sii-

hnlatis, recurvis, 0 06—0.1 cm. longis. Discus crasse amtula?is, glaber., 0.1

cm. diarn.

5. Aiitidcsma Kuiiiiis Spr. Sysf. veg. i, 826; Bl. Bijdr. 1122;

Presl. Epim. 234; Tul. in Aun. sc. nat. 3^" sér. xv (1851), 186;

Miq. ei. Ind. Bat. i, 2, 423; Wight, Ic. t. 819; Muell. Arg, in

DG. Prodr. xv, 1, 262; Kurz For. Fl. ii, 358; Bedd For. Man.

200, t. 24, f. 3; Wall. Gat. 7282 (p.p.); Tiiw. Enum. 289; Bïu.

Fl. Austr. VI, 86; Fl. Hongk. 318; Hook. f. Fi. Br. Ind. v, 358;

Trim. Fl. Ceyl. iv, 43; Talb. Trees Bomb, ed. 2, 308; Woodr. in

Joiirn. Borab. Nat. xii (1899), 37
1 ;

Prain, Beng. PI. 938; Watt Dict.

Ec. Prod. 1,269; Gamble, Darj. list, 70; Man. Ind. Timb., new ed. 610;

Gooke, Fl. Pres. Bomb. ii, 593; Brandis Ind. Trees, 564. — A.

Twaitesianum Muell. Arg. 1 c. 263. — A. glahrum Tul. l.c. 188. — A.

floribundum Tul. l.c. 189. — A. sgloestre Lamk. Dict. i, 207. — A.

ciliatum Presl, Epim. 235. — Stilago Bimius L. Mant. 122; Roxb.

FI. Ind. III, 758. — Rheede Malab. v, t. 26. — Rumpii. Herb. Amb.

III, t. 131.

Jonge deelen meer of minder zachtliarig, weldra kaal wordend.

Twijgen kantig, gesleufd, later rond, met lenticellen. Bladeren groot,

aan de twijgen afwisselend, kort gesteeld, langwerpig of lancetvormig,

soms elliptisch, zelden eenigszins eivormig of omgekeerd eivormig,

kort en stomp of zelden spits toegespitst, soms stomp of spits, in den

regel met een nerfpuntje, met stompen, soms iets hartvormigen, ook

wel spitsen voet, gaafrandig, kaal, onder in de nerfoksels soms meer

of minder behaard, aan weerszijden van de onder sterk uitspringende

middelnerf met c. 7— 11 wijd uiteenstaande, uitstaande, gebogen,

binnen den rand anastomoseerende, vrij dunne, onder en boven iets
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uitspringende zijnerven, netvormig geaderd, boven en onder glimmend

groen, c. 9 — 23 cm. lang, 4— lü cm. breed; steel vrij dik, boven

gootvormig en in den regel uitsluitend of vooral boven kort aan-

liggend behaard, later rimpelig', c. 0.3— 1 cm. lang. Steunbladeren

zeer spoedig afvallend, lijnvormig of lijn-lancetvormig, convex, 1-

nervig, kort behaard, c. 0.5 -0.9 cm. lang. g bloeiwijzen eindelingsch

en okselstandig, enkelvoudig of wat pluimvormig vertakt, gesteeld,

ijl voelbloemig, zeer kort behaard, eerst lichtgroen, later rood, c.

6— 17 cm. lang. Schutblaadjes klein, eivormig of bijna rond, concaaf,

vrij lang zachtharig, gewimperd, c. 0.07—0.1 cm. lang. J bloemen

zittend of kort gesteeld (steeltje c. O.l —0.15 cm. lang, iets behaard),

zeer stinkend. Kelk nap vormig hall bol vormig of bijna bol vormig,

kort 3—4-lobbig, aan den voet ingedrukt, buiten zeer kort en weinig

behaard, binnen lang en eeriigszius wollig behaard, gewimperd,

bleekgroen, c. 0.15—0.2 cm. breed, 0.1— 0.2 cm. hoog; lobben

breed afgerond. Meeldraden 3— 4, c. 0 25 cm. lang; helmdraden

wit; helmkuoppen ongeveer niervormig, breeder dan lang, zwart-

rood; hokjes ongeveer bolvormig, schuin met het korte helmbindsel

verbonden. Stamperrudiment groot, veel langer dan de schijf, spijker- of

knotsvormig, aan den top breed afgerond en ingedrukt, meer of minder

hoekig, kort behaard, groen. Schijf groot, vleezig, onregelmatig gelobd,

c. 0.13— 0.15 cm. breed. J bloeiwijzen meestal eindelingsch, enkel-

voudig, kort gesteeld, los veelbloemig, kort behaard, c. 7.5 — 18 cm.

lang; spil geribd, soms zeer forsch, tot 0.4 cm. dik. Schutblaadjes

klein, ongeveer ei vormig, concaaf, vrij lang behaard, c. 0.07 cm. lang.

5 bloemen gesteeld; steeltje kort, vrij kort behaard, c. 0.07 cm. lang.

Kelk klok-napvormig, kort 3— 4-lobbig, buiten kort behaard, binnen

en aan den rand lang behaard, c. 0.1 cm. lang, 0.14 cm breed,

blijvend. Stamper c. 0.2 cm. lang; vruchtbeginsel ei vormig, aan den

top samengetrokken, kaal; stempels 3—4, uiteenwijkend, zeer kort

en dik, breed, vleezig, meer of minder uitgerand, c. 0.05 cm. lang.

Schijf klein, uapvormig, kaal, c. O.l— 0. 15 cm. breed. Yruchtsteeltje

c. 0.2 — 0.4 cm. lang. Vracht ongeveer bol vormig of ovaal, met

dikwijls wat ingedrukten top, rijp zwartrood, c. 0.85— 1 cm. lang,

0 8 cm. dik; steen ei vormig tot langwerpig, meer of minder scheef

en spits, samengedrukt, met vrij kleine, door dikke, netvormige.
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verheven ribben gescheiden holten, c. O.G— 0.8 cm. lang, 0.45—0.55

cm. breed. Zaad eivormig tot langwerpig, uitspringend netvormig

geribd, c. 0.4— 0.5 cm. lang; zaadlobben eivormig of ovaal, 0.23—
0.3 cm. lang; worteltje vrij dik, c. 0 1 cm. lang.

Boom; kruinhoogte ongeveer 15—30 m. bij een stamdoorsnee van

20—85 cm. Stam recht of krom, dikwijls met gleuven, met of zonder

knoesten, zonder of met korte wortelhjsten. Kroon meestal laag aan-

gezet, onregelmatig, meer of minder dicht. Schors nogal glad, met

overlangsche, fijne barsten, afschilferend, buiten donkergrauw, in het

midden licht bruinrood, vrij week, wrang.

Aanm. Beschrijving naar talrijke exemplaren in Herb. Kds. en naar levende,
te Buitenzorg gekweekte booinen, de $ bloemen alleen naar één van Batavia
afkomstig exemplaar van den Heer Backer.
De nummers 13094 (3 van Tjoeramanis en 14413 (3 van Pantjoer-Idjen vertoonen

abnormale bloemen.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Britsch-Indië, Ceylon, Assam,
Philippijnen, Mal. Schiereiland en Archipel, Australië. ()p Java: Ver-

zameld in de res. Banten, afd. Tjaringin op G. Maring op 10— 200 m. zee-

hoogte; in de res. Batavia, afd. Buitenzorg bij Depok en Tjampea op
150—200 m.

;
in de res. Preanger, afd. Soekaboemi in Djampang Koelon

op 40 m. en bij Palaboeratoe, afd. Limbangan bij Pangentjongan op 1300
m. (geplant); in de res. Banjoemas, afd. Bandjarnegara bij Pringombo
op 700 — 1000 m., afd. Tjilatjap op Noesa Kambangan

;
in de res. Peka-

longan, afd Hatang bij Soerdjo op 1400 m., bij Soebah; in de res.

Semarang, afd Pati bij Ngarengan op 50 m., afd. Salatiga op G.

Telomojo, afd. Poerwodadi bij Karaugasem op 200 m
,

bij Kedoengdjati

;

in de res Soerakarta, afd. Bojolali bij Telawa
;
in de res. Madioen, afd.

Ponorogo bij Ngebel op 800 m., bij Saradan op 500 m.
;
in de res. Kediri,

afd. Kediri bij Gadoengan Pare op 500 m.; in de res. Pasoeroean,
afd. Malang bij Tangkil op 200 — 300 m.; in de res. Besoeki, afd.

Djember bij Tjoeramanis, bij Poeger en op Noesa Baroeng, afd Panaroekan
bij Pantjoer-Idjen op 1000 m

,
afd. Banjoewangi bij Rogodjampi. —

Voorkomen en standplaats: In hoogstammig, heterogeen, altijd

groen oerbosch en ook in djatibosschen en jong bosch, zoowel op vrucht-

baar leem als op kalk en zandgrond, soms in periodiek nogal droge streken
;

op de meeste plaatsen algemeen. — Bladafval: Altijd groen.— Bloei-
en vruchttijd: Bloemen verzameld in Augustus bij Poeger, in September
bij Kedoengdjati, in Oktober bij Ngebel en Tjoeramanis, in November
bij Pringombo, op Noesa Kambangan, bij Tjoeramanis en Pantjoer-Idjen,

in December op Noesa Kambangan. Vruchten verzameld in Januari bjj

Pangentjongan, op Noesa Kambangan, bij Tjoeramanis, in Februari bij

Soebah, in Maart bij Karangasem, Kedoengdjati en Poeger, in April bij

Pringombo en Soebah, in Mei bij Ngarengan, in Juni bij Tjampea en op
G. Telomojo, in Augustus bij Depok en Ngebel, in November bij Poeger. —
Gebruik: Hout weinig duurzaam, doch wordt te Kedoengdjati wel
voor huishouw gebezigd. De aangenaam zure vruchten worden deor
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de inlanders gaarne gegeten. Met brandewijn is er een smakelijke likeur

van te bereiden. Ook worden de zuurachtige bladeren als toespijs bij

de rijst genuttigd. — Kuituur: De boom ontbreekt in geen kampong.
Waarschijnlijk is hij ook bij herbossching wegens de gemakkelijke ver-

menigvuldiging goed te gebiuiken. — I n 1 a n d s c h e namen: Over geheel

Java onder den zeer vasten naam van Boeniy m., Woeni of Iloeni, s. en

j. bekend; in Besoeki Boerneh, md.

Antidesma Bunius Spr. Innovationes puhescentes vel puberulae, mox

(jlahrescentes. Ramuli angulati^ sulcati^ deinde teretes^ lenticellis muniti. Folia

rnajuscula^ in ramulis alteniatim hifarin^ hreviter peiiolaia^ ohlonga lance-

olatave^ interdum elliptica^ raro siihovata vel ohovata^ hreviter ohtuseraro acute

acuminata^ interdum ohlusa vel acuta^ saepissime mueronata, hnsi ohtusa

interdum suheordata vel acuta^ integerrima^ glabra, interdum subtus in

nervorum axillis plus minusve puhescentia^ in utraque parte costae intermediae

subtus valde prominentis nervis lateralibus c. 7 — 11 remotis^ patentihus

curvatus, ancistomosantibus^ tenuihus^ supra et subtus paido promine^itibus^

reticulato-venosa, supra et subtus nitida^ viridia, c. 9—23cm.longa,4— 10

cm. lata; petiolus crassiusculus, supra canaliculatus, praesertim vel tantum

supra pubescenSj deinde rugosus^ c. 0.3— 1 cm. longus. Stipulae valde

caducae^ lineares vel lineari-lanceolataej convexae, i-nerviaCj puhescentes., c.

0.5— 0.9 cm. longae. Infiorescentiae terminales et laterales, shnplices vel

paniculatae^ peduncidatae^ laxe multiflorae., puberulae^ dilute virides, dein

purpureae, c. 6—17 cm. longae. Bracteae parvae, ovatae vel suhorbicidares^

concavae, longiuscule puhescentes., cüiatae, c. 0.07—0,1 cm. longae. Flores

sessiles vel hreviter pedicellcUi, foetidi, pedicello ad 0.1 - 0.15 cm. longo

puberulo. Calyx semiglohoso-cupuliformis vel fere globosuSj hreviter 3-4-

lobus, basi impressusj extus pid)erulus, intus longe sublanato-pilosus, ciliaius,

qmllide viridis^ c. 0.15— 0.2 cm. diam., 0.1 — 0.2 cm. altus, lobulis late

rotundatis. Stamina 3— 4, c. 0.25 cm. longa, filamento alho ; antherae

suhreniformes^ latiores quam longae, atropurpu7'eae, tJiecis suhglobosis, con~

nectivo hrevi oblique adnatis. Pistilli imdimentum majusculum, disco midto

longius, clavifot'me vel clavatwn, apice late rotundatum impressumqne, plus

tninusve angidcdum, pubescens, viride. Discus majusculus, carnosus, irregU'

lariter lohatus, c. 0.13—0.15 cm. diam. Infiorescentiae ^ plerumque terininales

,

smiplices, hreviter pedunculatae, laxe multiflorae, puhescentes, c, 7.5— 18

C7U. longae', rachis costata, mterdwn valida, ad c. 0.4 cm. cr assa. Bracteae

parvae, subovatae, concavae, longiuscule puhescentes, c. 0 07 cm. longae.

Flores J pedicellati, pedicello puhescenti c. 0.07 cm. longo. Calyx persistens,

cumpanulato-cupuliformis, hreviter 3—4-lohus, extus puhescens, intus et ad

marginem pilosus, c. 0.1 cm. altus, 0.14 cm. diam. Pistillmn c. 0.2 cm.

Meded. Dep. v. Landbouw No. 10. 18
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longum; ovarium ovoideum^ apice contractum^ glahrtim ; stigmata 3— 4^

dlcaricata^ hrevissima, crassa^ carnosa, plus minusve emarginata, c. 0.05 cm.

longa. Discus parvus, cu2)ulifortnis,glaher,c.0.1— O l5cm.latus. Pedicellus

fructifer c. 0.2— 0.4 cm. longus. Driqja siihglohosa vel cvalis^ apice saepe

impressa^ matura atropurpurea^ c. 0.85—1 cm. longa^ 0.8 cm. diam
. ; putamen

ovatum vel ohlongiim., plus minusve ohliquum et acutum, compressum,

minuscule reticulato-foveolatum.^ costis crassiusculis, c. 0.6— 0.8 cm longum.^

0.45— 0 55 cm. latum. Semen ovatum vel ohlongum., elevato-reticulatum., c.

0.4— 0.5 cm. lougum; cotyledones ovatae vel ova/es, 0.23 — 0.3 cm. longae;

radicula crcissiusciila, c. 0.1 cm longa.

C. Aiitidesiiia diamlnim Rotii. Nov. sp. 369; Sp . Syst. Veg

I, 826; Tul. in Ann. Sc. oaf. 3® sér., xv (1851), 1 98; Miq. Fl. Ind.

Bat. I, 2, 424; Muell. Arg. in DC. Prodr. xv, 2, 266; Brand.

For. Fl. 447; Ind. Trees, 565; Kurz For. Fl. 360; Gamble Darj.

list. 70; Man. Ind. Timb. 350; ed. nov. 610; Dalz. et Gibs. Bomb.

Fl. 237; Bedd. For. Man. 201; Hook. f. Fl. Br. Ind. v, 361
;
Talb.

Trees Bomb. ed. 2, 308; Prain Beng. PI. 938; Watt, Dict. Ec.

Prod. I, 270; Cooke, Fl. Pres. Bomb. ii, 593. — A. lanceolarium

Wall. in Wight Ic. t. 766. — Stilago diandra Roxb. Corom. pl. ii,

t. 166; Fl. Ind. iii, 759. — 8’. lanceolaria Roxb. Fl. Ind. iii, 760.

Stengel vrij dicht en kort licht roodbruin zachtharig. Bladeren

middelmatig, kort gesteeld, dikwijls omgekeerd eivormig of elliptisch

of langwerpig, met meestal kort en spits toegespitsten, soms stompen

top en dikwijls wigvormigen, spitseo, soms stompen voet, gaafrandig,

boven geheel kaal, onder op de nerven vnj dicht, tusschen de nerven

vrij ijl uitstaand licht roodbruin zachtharig, in de nerfoksels dichter

behaard, aan weerszijden van de middelnorf met c. 5—6 wijd uit

elkaar staande, opstijgende, licht gebogen, binnen den rand boog-

vormig anastomoseerende zijnerven, netvormig geaderd, c. 5— 19

cm. lang, 3— 8 cm. breed; steel boven gegroefd, vrij dicht behaard,

c. 0.5— 0.7 cm. lang. Steunbladeren spoedig afvallend, langwerpig tot

lancetvormig, stomp, buiten dicht roodbruin behaard, c. 0.35— 0.6

cm lang, 0.15 cm. breed. 5 bloei wijzen eindelingsch en zijdelingsch,

enkelvoudig of soms iets vertakt, los veelbloemig, c. 3.5— 7.5 cm.

lang; steel kort zachtharig, met eenige ei vormige of langwerpig
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eivormige, stompe, buiten zachtharige schutbladeren
;
spil kaal, alleen

aan den voet wat zachtharig. Schutblaadjes klein, breed, bijna rond,

eivormig of dwars ovaal, meer of minder vierhoekig met breeden,

afgeknotten, dikwijls ingedrukten en meer of minder getanden

top, zeer concaaf, kaal, c. 0,05— 0.075 cm. lang. (ƒ bloemen gestoeld,

wijd uitstaand: steeltje kaal, c. 0.125 cm. lang. Kelk halfbol-

napvormig, kort 4-lobbig, buiten kaal, binnen lang behaard, c. 0.075—
0.1 cm. breed, 0.06— 0.07 cm. hoog. Meeldraden 2, in holten der

schijf ingehecht, uiteenwijkend, c. 0.175 cm. lang; helmknoppen

ongeveer niervormig; heimhokjes bijna bol vormig, uiteenwijkend,

grooter dan het helmbindsel. Schijf enkelvoudig, vleezig, met 2 holten,

c. 0.06 cm. breed. Stamperrudiment onduidelijk. J bloeiwijzen einde-

lingsch en zijdelingsch, los veelbloemig, alleen aan den voet behaard, c.

6.5 cm. lang. Kelk blijvend, napvormig, kort 4-lobbig, buiten kaal,

binnen lang behaard, c. 0.14 cm. breed. Schijf klein, ringvormig, c. 0.07

cm. breed. Vrucht langwerpig, c. 0.55 cm. lang, 0.37 cm. breed.

Vruchtsteeltje c. 0.15— 0.2 cm. lang. Steen elliptisch, samengedrukt,

met talrijke door vrij dicht netvormige, verheven ribben gescheiden

holten, c. 0.5 cm. lang, 0.3 cm. breed.

Heester.

Aanni. Beschrijving naar enkele exemplaren in Herb. Kds., welke geheel
overeenkomen met een in den botanischen tuin gekweekt cf exemplaar.
De Javaansche exemplaren onderscheiden zich van alle door Mueller Arg.

vernielde vormen door de op de geheele onderzijde en niet alleen op de nerven
behaarde bladeren, en zouden dus als een iorma. javanicfum onderscheiden kunnen
worden.
Trimen vermeldt voor de Ceylonsche exemplaren 3—4 meeldraden; daarom

lijkt het me niet geheel zeker, dat A. diandrum Roth. op Cejdon voorkomt.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Britsch-Indië, Assam. Op
Java: Verzameld in de res. Semarang, afd. Poerwodadi bij Berdjo,

afd. Pati bij Ngarengan
;

in de res. Rembang, afd. Rembang bij

Ngandang. — Voorkomen en standplaats: In heterogeen oer-

bosch. — Bloei- en vruchttijd: Vruchten verzameld in Mei bij I^ga-

rengan en in Juni bij Berdjo. — Gebruik: Geen. — Inlandsche
namen: Kenjam, j. bij Ngarengan, Ande-ande^ j. bij Ngandang, evenals

andere Antidesma-soorten.

Antidesma diandrum Roth. Ramuli hreviter dilute ferrugineo-villosi.

Folia mediocria^ hreviter petiolata, saepe ohovata, elliptica vel ohlonga^

apice plerumque hreviter acute aciiminata^ interdiini ohtusa^ hasi saepe

cuneata aciita interdum ohtiisa, integerrima^ supra glahra^ siihtus patenter
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dilute fe?Tugineo-2nihescentia, in nervis ei in nervorum axillis villosa, in

utraque parte costae ^ntermediae nervis lateralibus c. 5— 6^ rcmotis adscen-

dentihus leviter curvatis arcuato afiastomosuniibiis, reticulaio-venosa^ c. 5—19

cm. longa, 3—8 cm. lala; petiolus supra sulcatus^ villoso-piibescens^ c.0.5

—

0.7 cm. longus. Stipidae cadncae^ oblongae lanceolataeve, obtusae., extus

ferrugineO‘Villosae, c 0 35-0.6 cm. longae, 015 on. latae. Infiorescentiae

terminales et lateraleSj simplices vel interdum p)^ulo ramosae^ laxe

multifloi’ae, bcisi piibescentes^ ceterum glabrae^ c. 3 5-7.5 cm. longae^

pedunculo paucis bracieis ovatis vel ovato-oblongis obtusis extus p)ubescentibus

instructo. Bracteae fioriferae parvae, latae.^ [ere orbiculares^ ovaiae vel

transverse ovales^ plus minusve quadrangulae, apice luto truncato saepe

retuso et denticulato., valde concavae.^ glal-rae., c. 0 05—0 075 cm longae.

Flores pedicellati^ patentissimi^ ])bdicello glubro c. 0 125 cm. longo. Calyx

semigloboso-cupuliformis, breviter 4-lobus. extus glaber., intus longe pilosus,

c. 0.075—0.1 cm. diam.., 0.06—0.07 cm. altus Stamina 2, in excavationes

disci inserta^ divergentia, c. 0.17 cm. longa; antherae suhreniformes, thecis

fere globosis divergentilms., connectivo majoribus. Discus simplex., puloini-

formis, carnosus, c. 0.06 cm. diam. FistilU rudimen'um obsoletum. Infio-

rescentiae $ terminales et laterales,laxe multifurae.basi tantum pubescentes,

c. 6.5 cm. longae. Flores $ pedicellati. Cahjx p>ersistens, cupuliformis.,

breviter 4-lobus, extus glaber, intus longe pilosus, c. 0 14 cm. diam. Discus

parvus, annularis, c. 0.07 cm. diam. Drupa oblonga, c. 0.55 cm. longa,

0.37 cm. lata, p>edicello c. 0.15—0 2 cm longo; putomen ellipsoideum, com-

pressum, densiuscule reticulato-foveolatum, c. 0.5 cm longum,0.3 cm. latum.

7. Antidesma moiitanum Bl. ! Bijdr. 1124; Tul. in Ann. sc.

nat. 3® sér. xv (1851), 221 (spec. philipp. except. ?j; Miq. F1. Ind. Bat.

I, 2, 427, t. XXV B; Muell. Arg. in DG. Prodr. xv, 2, 264 (p p. ?}. —
A. piibescens Bl. (non Roxb.) Bijdr. 1123; Miq. l.c. 426. —
ohlongifolium Bl. Bijdr. 1125; Tul. 1 c. 220; Miq. Ic. 426; Muell.

Arg. l.c.

—

A. pubescens Roxb. var. Moritzii Tul. l.c. 215. — A.

Moritzii Muell. Arg. l.c. 252; Hook f. Fl. Br. Ind. 362. — A

erythrocarpum Muell. Arg. l.c 250.

Twijgen grijs en meer of minder Huweelcchtig zachtliarig. Bladeren

afwisselend, kort gesteeld, langwerpig, meer of minder elliptisch,

met lang of vrij lang, stomp of spits toegespitsten, met een nerf-

puntje voorzienen top en slompen of spiisen voet, gaafrandig, aan
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weerszijden van de middelncrf met c. 7— 1 2 schuin uitstaande, binnen

den rand boogvormig in elkaar loopende zijnerven, de nerven onder-

uitspringend en onder en boven meer of minder dicht zachtharig,

verder nagenoeg kaal, dun, c. 7—20 cm. lang, 3 - 8 cm. breed
;
steel

meer of minder fluweelachtig zachtharig, c. 0.3 —0.6 cm. lang. Steun-

bladeren afvallend, langwerpig driehoekig tot lijn-priemvormig, scheef,

spits, dicht zachtharig, c. 0.4— 1 cm. lang. (ƒ bloei wijzen eindelingsch

en zijdelingse!], gesteeld, meestal meer of minder vertakt, veelbloemig,

vrij ijl en meer of minder fluweelachtig zachtharig, c. 3.5— 8 cm.

lang; pedunculus meestal en rachis aan den voet der zijtakken met

langwerpig of lancetvormig driehoekige, spitse, concave, zachtharige,

c. 0.2— 0.4 cm. lange schutbladeren. Bizondere schutblaadjes klein,

eivormig of langwerpig driehoekig, vrij lang behaard, c. 0.05 cm. lang.

(ƒ bloemen zeer klein, zittend of zeer kort gesteeld, wijd uiistaand,

bleekgroen; steeltje c. 0.3—05 cm. lang. Kelk kort napvormig,

3— 4- zelden 5 spletig, buiten zachtharig, binnen aan den voet vrij

lang behaard, c. 0.075— 0.1 cm. breed, 0.05 cm. hoog
;
lobben kort,

breed, stomp, dikwijls onregelmatig getand met aan den top soms

verdikte tanden, concaaf. Meeldraden 3— 4, opstaand, tusschen de

schijflobben ingehecht, c. 0.125— 0. 17 cm. lang; helmknoppen V-nier-

vormig, met nagenoeg bol vormige hokjes; helmbindsel kleiner dan

de hokjes. Schijt klein, meer of minder duidelijk in 3— 4 onregel-

matige lobben gedeeld, vleezig, kaal. Stamperrudiment klein of vrij

groot, omgekeerd kegelvormig of bijna bolvormig, stomp, aan den top

gewoonlijk iugedeukt, soms iets gelobd, kaal. ï bloeiwijzen einde,

lingsch en in de hoogste oksels, enkelvoudig of vertakt, veelbloemig,

vrij ijl, meer of minder fluweelachtig zachtharig of zeer kort behaard,

c. 6— 16 cm. lang; pedunculus met eenige lancetvormige schutbladeren

;

spil gegroefd. Bizondere schutblaadjes klein, eivormig driehoekig,

concaaf, zachtharig, c. 0.075 cm. lang. $ bloemen gesteeld, wijd

afstaand, lichtgroen en meer of minder rood gestippeld; steeltje

c. 0.06— 0.1 cm. lang, kort behaard of bijna kaal. Kelk blijvend,

kort of hoog napvormig, aan den voet afgeknot, 3-4-, zelden 5-lobbig

of -spletig, buiten kort behaard, binnen aan den voet met enkele

haren, c. 0.075— 0.14 cm. breed, 0.06—0,075 cm. hoog; lobben

opstaand, breed driehoekig, stomp, meer of minder onregelmatig klein
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getand, concaaf. Vruchtbeginsel ei-bol vormig, kaal, aan den top

samengetrokken, met 3— 4 vrij korte, meer ot minder in 2 priem-

vormige takken, soms zeer onregelmatig verdeelde, uitgespreide of

teruggekromde stempels, in het geheel c. 0.17 crn. lang. Schijf veel

korter dan de kelk, napvormig, wat onregelmatig berand, vleezig, kaal,

0.06— 0.1 cm. breed. Steenvrucht ongeveer bolvormig, ovaal of wat

omgekeerd eivormig, bij rijpheid donkerrood, onregelmatig witachtig

gevlekt, zuur, c. 0.5— 0.65 cm. lang, 0.47—0.55 cm. in doorsnee 5

steel c. 0.3— 0.4 cm. lang; steen ovaal of elliptisch, weinig of niet

samengedrukt, beenhard, met diepe, door sterk verheven, wijd net-

vormige ribben gescheiden holten, c. 0.45 — 0.5 cm. lang, 0.37—0.4 cm.

breed. Zaad met netvormige verheven lijnen, c.33— 0.4 cm. lang,

met dunne zaadhuid; kiem wit vrij dik; zaadlobben plat, breed om-

gekeerd ei vormig, 0.17— 0.2 cm. lang; worteltje vrij lang, recht.

Heester, boomheester of kleine boom, dikwijls bij den grond in

eenige dikke takken verdeeld; kruinhoogte 5— 14 m. bij een stam-

doorsnee van 5 —20 cm. Stam krom, ongelijk rond, afgeplat of hoekig,

zonder wortellijsten. Kroon onregelmatig. Schors vrij glad, donker-

grauw, binnen lichtbruin.

Aanm Beschrijving naar talrijke exemplaren in Herb. Kds. en verscheiden
levende hoornen in Hort. Bog. Vergeleken met een authentiek van A. montanum
Bl. en met een waarschijnlijk authentiek specimen van A. Moritzii Muell. Arg.
De beschrijvingen van A. pubescens Bl. (non Roxb.), A. montanum Bl. en A.

oblongifolium Bl. laten niet toe deze soorten van elkaar te onderscheiden. Evenmin
kan ik d. erythcocarpum Muell. Arg. gescheiden houden, d. leptocladiim Tul.
is zoowel volgens beschrijving, als volgens van de Philippijnen ontvangen exem-
plaren na A-erwant met deze soort.

De schijf der d bloemen is soms, hoewel zelden, nagenoeg gaaf, meer of minder
kussenAmrmig en met holten Amorzien, Avaarin de meeldraden ingehecht zijn.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Maleisch Schiereiland, Bangka,
Biliton, Borneo, Celebes, Madoera. 0}) Java: In de res. Batavia, bij do

hoofdplaats (Backer), afd. Buitenzorg bij Depok, Buitenzorg, Tjampea op

200—300 m.; in de Preanger, afd. Soekahoemi hij Palaboeanratoe
;
inde

res. Banjoemas, afd. Bandjarnegara bij Pringombo op 700—1000 m. zee-

hoogte; in de res. Pekalongan, afd. Brebes hij Margasari op 60 m., afd.

Batang bij Soebah op 150 m.; in de res. Semarang, afd Semarang bij

Kedoengdjati, afd. Poerwodadi bij Grobogan, afd. Pati bij Kgarengan

;

in de res. Rembang, afd. Rembang bij Ngandang; in de res. Kediri, afd.

Kediri bij Gadoengaii Pare; in de res. Pasoeroean, afd. Malang bij

Tangkil op 400 — 500 m.; in de res. Besoeki, afd. Banjoewan^i bij Rogo-
djampi, afd. Djember bij Poeger. — Voorkomen en standplaats:
In gemengd oerwoud, in secundair bosch en in djatibosschen op ver-

schillende soorten van grond, soms in nogal droge streken. Eén der

algemeenste Antidesma-?,ooviQTi. — Bladafval: Altijd groen. — Bloei-
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en vrucht tijd: Bloemen verzameld in Mei bij Soebah, in Juni bij

Tangkil, in Augustus te Buitenzorg, in September bij Margasari en Rogo-
djampi, in Oktober bij Soebah en Kedoengdjati, in November bjj Pringombo;
vruchten verzameld in Maait bij Palaboeaoratoe en Poeger, in April

bij Soebah, in Mei bij Palaboeanratoe, Soebah en Poeger, in Juni bij

Tjampea, Soebah, Kedoengdjati, Grobogan, Gadoengan Pare en Rogodjampi,
in Juli bij Tjampea, in Augustus bij Buitenzorg, Depok en Rogodjampi ,

—

Gebruik: G een, — Inlandsche namen: Foris ketjil^ m en Boeni
menir^ m. bij Depok; Ki seueuy\ s

,
evenals andere Antidesma-motiQïi in

de Soendaneesche streken
;

bij Tjampea Ki-hoeop.t^ s., bij Palaboeanratoe
ook Ki seiieur goenoeng^ s.

;
in Banjoemas j. ;

in Midden- Java
veelal Ande-ande^ j., bij Kedoengdjati ook Hande-htuide, j. en Ande ande
loemoet^ j, bjj Ngandang Ande-ande dedek^ j, ;

in Tegdd Korijam 2:>ash%

bij Grobogan IVoeneji,
j ;

bij Tangkil Woeni ande-ande, j.

;

bij Rogodjampi
Tjoekilan, j., Woeni liris, j. en Woeni niris, j ,

bij Poeger Hoeni liris, j.

en Layigsatan, j.

Antidesma montanum Br>. Arhiiscnla. Ramidi griseo- plus minusve

villoso-puhescentes. Folia alternatim hifarm, hreviUr petiolata, ohlonga, plus

minusve elliptica, longe vel longiuscide ohtuse vel acute acuminata, mucronafa

,

hnsi acuta, integerrima, in utrague parte costae intermedia^ nervis lateralihus

7 12 patentihus, intra margincm arcuato-anastomosantihus, nervis suhtus

promineniihus, supra et suhtus plus minusve vdloso-puhescentihns, ceteriim

fere glahra, memhranacea, c. 7—20 cm. longa, 3—8 cm. lafa
;
petiolus

plus minusvr villoso-puhescens, c. 0.3— 0.6 cm. longus. Stipulae caducae,

ohlongo-triangidares vel Umari-sidmlatae, ohUquae, acntae, dense puhescentes,

c. 0.4— 1 cm. lougae. Infiorescentiae cj' terminales et lateyxiles, pedunculatae,

plerumgue pdus minusve ramosae, laxïuscule midtiflorae, plus minusve

velutino-puhescentes, c 3.5—8 cm. longue, hracteis stipulaceis ohlongo- vel

lanceolato-triangulis acutis concavis puhescentihus c. 0.2 — 0.4 cm, longis in

pedunculo et ad hnsin ramorum. Bracteae floriferae parvae, ovato- vel ohlongo-

triangidae, longiuscide puhescentes, c. 0.05 cm. longue. Flores (J' minuti,

sessiles vel brt^viter giedicellati, patentissimi, pallide virides, pedicello ad

c. 0 3—0.5 cm. longo. Calyx hreviter cupidifonnis, 3— 4-. raro 5-fidMS,

extus puhescens, intus ad hasin longiuscide pilosus, c. 0.075 —0.1 cm. diam.,

0.05 cm. cdtus, lohis c ncavis hrevïhus lutis ohtusis, saepissime irregidariter

denticulatis. denticulis interdum apice capitellatis. Stamina 3— 4, inter lobos

disci inserta, erecta, c. 0.125 — 0.17 cm. longa
;
antherae V-reniformes, thecis

suhglobosis, connectivo majoribus. Discus parvus, plus minusve profunde

irregidariter 3— 4-lobatus, carnosus, gluber. Fistilli rudimentum parvum

vel majusculum, obconicum vel subglobosum, ohtusum, apice plerumgue

impressum, interdum sublohulatum, glabrum. Infiorescentiae ^ terminales et

in axillis superioribus, simplices vel ramosae, laxiuscule multiflorae, ijlus
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mmiisve velutino-'puhescentes vel puherulae^ c. 6— 16 cm. longae^ hracteis

peduncularibus lanceolatis, rachide sulcata. Bracteae floriferae parvae^ ovato-

trianyidae^ concavae, c. 0.075 cm. longae. Flores ^ pedicellutij

patentissmii, pallide virideSy plus rninusve ruhro-punctatï.i p>edicello puheriilo

vel fere glnbrOj c. 0.06—01 cm. longo. Calyx pei'sistens., breviier vel alle

cupuliformis, basi iruncatus^ 3—i-lobiis vel -fidus^ exlus puberiiliis^ intus

ad basin pilis panels tectus., c. 0.075—0.14 cm. diam., 0.06—0.075 cm.

altus^ lobis erectis^ late triangulis,

culatis, concavis. Ovay'iam ovoideo-globosum, glabrum, apice contractum^

stigmatis 3—4 breviusculis, subulatis, minusve bifidis vel interdum

valde irregulariter ramulosis.^ totiim c. 0.17 cm. longum. Discus calyce

multo bt'eoior.^ cupuliformis^ suhirregulariter marginatus^ carnosus,

glabet\ c. 0.06—0.1 cm. diam. Drupa subgiobosa, ovalis, vel suhobovoidea,

matura atropurpurea^ irregulariter albescenti-maculata., acida^ c. 0.5—0.65

cm. longa, 0 47 — 0.55 cm. crassa., j)edicello c 0.3- 0.4 cm. lofigo ; putamen

ovale vel ellipsoideuniy leviter vel haud compressum.^ osseum, valde reticulaio-

foveolatumj c. 0.45— 0.5 cm. longum., 0,37—0.4cm.latum. Semen reticulato-

foveolatunij c. 0.33 — 0.4 cm. longum, integumento membranaceo; albumen

crassiusculum; cotyledones p)lanae, late obovajae, 0.17—0.2 cm. longae;

radicula longiuscula, recta.

8. Antidesma tetraiHlruni Bl. ! Bijdr 1124; Miq. F1. Ind.

Bat. I, 2, 425; Muell. Arg. in DG. Prodr. xv, 2, 255. — A. Bluniei

Tul. in Ann. sc. nat. 3® sér. xv (1851), 211. — A. salaccense Z. et

M. in Mor. Syst. V'erz. 73; Miq. I c., t. 26 B; Walp. Ann. iii, 637.

—

A. auritum Tul. l.c 203; Muell. Arg. l.c. 249.

Jonge deelen kort wollig zachtharig. Twijgen dun. Bladeren aan

de twijgen afwisselend, vrij lang gesteeld, eivormig, langwerpig en

soms lancet-ei vormig of langwerpig, naar den top versmald en

gewoonlijk lang en spits toegespitst, soms kort of stomp toegespitst, met

een nerfpuntje, met atgeronden of stompen, soms eenigszins spitsen

voet, gaafrandig, aan weerszijden van de middelnerf met c. 7— 12

schuin uitstaande, aan de toppen ingebogen en anastomoseerende zijner-

ven, vrij wijd netvormig geaderd, de nerven onder uitspringend en meer

of minder, soms nauweljjks zachtharig, boven kort zachtzarig, verder

kaal, leerachtig, c. 7—20 cm. lang, 2.7 — 10 cm. breed; bladsteel dun,

boven gegroefd, aan den top en den voet eeltachtig verdikt, zacht-

harig, c. 1.7— 2.4 cm. lang. Steunbladeren afvallend, bladachtig.
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scheef ei- of iets hartvormig, soms nagenoeg niervormig, met kort

samengetrokken voet, spits, soms stomp, vinnervig, vooral onder meer

of minder dicht vrij lang zachtharig, c. 0.6— 1.7 cm. lang, 0 6— 1

cm. breed. $ bloei wijzen eindelingscli en zijdelingsch, gewoonlijk los

pluimvormig vertakt, alleen de zwakke weinig of niet vertakt, los

veelbloemig, eenigszins üuweelachtig of wollig zachtharig of kort

zachtharig, c. 3—11 cm. lang. Schutblaadjes klein, eivormig, rond

ei vormig of ei vormig driehoekig, dikwijls met wat sarnengetrokken

voet, soms bijna ruitvormig, stomp, zeer concaaf, buiten en aan den

rand vrij lang behaard, c. 0.05—0.07 cm. lang en breed. $ bloemen

zittend of nauwelijks gesteeld, bleekgroen. Kelk klok-napvormig, met

afgekno'ten voet, kort 4-lobbig, met stompe, gewimperde lobben,

buiten verspreid kort of i auwelijks behaard, binnen naar den voet

toe met een aantal, soms zeer weinig lange haren, c. 0.06 cm. hoog,

0.1 cm. breed. Meeldraden 4, c 0.13— 0.17 cm. lang; helmknoppen

breeder dan lang, ongeveer niervormig; hokjes bolvormi'j, aan den top

met een spleet openspringend; helmbindsel aan den voet afgerond.

Schijf bestaande uit 4 breede, vleezige, schubvormige, kantige, aan

den top afgeknotte, met een holte voorziene en klein gelobde, kale

klieren, die langer zijn dan het bloemdek. Stamperrudiment veel

langer dan de kelk, groot, omgekeerd kegelvormig, meer of minder

kantig, afgeknot, aan den top meer of minder ingedrukt, kort behaard.

$ bloeiwijzen eindelingsch en zijdelingsch, los en wijd pluimvormig

vertakt, los veelbloemig, kort zachtharig, c. 4—11 cm. lang, de

takken wijd uitstaand. Schutblaadjes klein, eivormig, dikwijls 5 hoekig,

zeer concaaf, buiten en aan den rand vrij lang behaard, c. 0.05— 0.07

cm. lang. $ bloemen gesteeld
;
steeltje kort behaard, c. 0.04— 0.07 cm.

lang. Kelk klokvormig, kort 4-lobbig, met stompe, gewimperde lobben,

buiten zeer kort behaard, binnen naar den voet met eenige lange haren,

c. 0.075 cm. hoog en breed, blijvend. Vruchtbeginsel zeer scheef

eivormig, samengedrukt, kaal, éénhokkig, met hangende zaadknoppen,

aan den top samengetrokken
;
stempels 3, in twee vrij korte, priem*

vormige, teruggekromde, binnen stempelklieren dragende armpjes

verdeeld, in het geheel c. 0.175 cm. lang. Schijf napvormig, kort

ongelijk gelobd, kaal, vleezig, c. 0.07 cm. breed. Vrucht klein, zeer

scheef, wat samengedrukt, sikkelvormig, ongeveer half cirkelrond,
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door de sterapelresten gekroond, c. 0.35 —0.4 cm. lang, 0.8— 0.35 cm.

breed, 0.25—0 3 cm. dik. Yruchtsteeltje c. 0. 15 — 0.2 cm. lang. Steen

samengedrukt, zeer scheef, ongeveer sikkelvormig half cirkelrond, met

diepe, door wijd netvormige, verheven ribben gescheiden holten,

c. 0.3— 0.37 cm. lang, 0.2— 0.27 cm. breed.

Boomheester of kleine, soms middelmatige boom; tophoogte 3— 19

m. bij een stamdoorsnee van 6—48 cm. Stam meestal krom, taraelij

k

rolrond, met enkele knoesten, zonder wortellijsten. Kroon laag aan-

gezet, onregelmatig, nogal dicht Schors nogal taai, afschilferend, met

overlangsche barsten, buiten grauwbruin, in het midden roodbruin,

binnen roodachtig wit, met samentrekkenden smaak.

Aanm. Beschrijving naar zeer talrijke exemplaren in Ilerb. Kds. en een
levend cT exemplaar in Hort. Bog. Vergeleken met een authentiek.
De schutbladeren aan den voet der pluimtakken zijn in den regel klein; bij

u. 20591 (S Ilerb. Kds, van Pantjoer-Idjen zijn zij echter bladachtig ontwikkeld
en ruitvormig of omgekeerd eivormig.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Onbekend. Op Java: Ver-

zameld in do res. Banten, afd. Pandeglang, op den Poelasari op 1050 m.

zeehoogte, op den G. Karang op 700 m.
;
in de res. Batavia, afd. Buitenzorg

bij Tjampea op 150 — 300 m., bij Bobodjong op 600— 1000 m., aan de

Tjiapoes (Hallier), op den Poentjak (Teysmaxn), afd Pamanoekan-
en Tjiasemlanden bij Hoekanegara (De Moncfiy); in de res. Preanger,

afd. Boekaboemi bij 8anggrawa, afd. Tjiandjoer bij Tjibodas op 1 400— 1450
lu., distr. Djampang Wetan bij Takoka op 1050 m., afd. Bandoen j bij

Tjigenteng op 1600 m., afd. Limbangan bij Pangentjongan op 1400

m., op den Tjikoerai (Scheffer)
;

in de res. Banjoemas, afd. Bandjar-

negara bij Pringombo op 700—1000 m.
;

in de res. Pekalongan op den G.

Kapal op 700—900 m., op den Slamat op 1300 m., afd. Batang bij Soerdjo

op 800—1400 m.; in de res. Kedoe, distr. Ngasinan op den G Andong op

1200 m.; in de res. Semarang, afd. Salatiga op den G. Telomojo op

1400 m., afd. Pati bij Ngarengan
;

in de re>^. Madioen, afd. Ponorogo
bij Ngebel op 1300— 1450 m.; in de res. Pasoeroean, afd. Pasoeroean bij Tosari

op 1650 m., op den Ardjoeno op 1400 en 2100— 2400 m.; in de res. Besoeki,

afd. Panaroekan bij Pantjoer-Idjen op 1000 m. Dus niet beneden 700 m.

aangetroffen. — Voorkomen en standplaats: In heterogeen, altijd

groen oerwoud en ook op open terrein, meestal op vruchtbaar, roodbruin

leem, doch ook op zand en kalk, soms in periodiek nogal droge streken.

Op de meeste plaatsen algemeen. — B I a d a f v a 1 : Altjjd groen. — Bloei-
en vruchttijd: Bloemen verzameld in Juni op den Poelasari, in Augustus

bij Ngebel, in September op den Slamat, in Oktober bij Tjibodas, Soerdjo en

Pantjoer-Idjen, in November l.ij Takoka, bij Pringombo, op G. Kapal.

op den Ardjoeno en bij Pantjoer-Idjen; vruchten in Januari bij Pangen-
tjongan, in April bij Takoka en Tjigenteng, in Mei bij Tjibodas, bij Nga-
rengan en op den Telomojo, in Juni op den Telomojo, in Juli bjj Tjampea
en Takoka, in Augustus bij Pangentjongan, in September bij Bobodjong,

in Oktober bij Tjibodas. — Gebruik: De vruchtjes worden soms gegeten.
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Het taaie hout wordt bij Soerdjo gebruikt voor het vervaardigen van stelen

voor bijlen. — Kuituur: Niet aan te bevelen. — Inlandsche namen:
In de res. Preanger algemeen bekend Ki seiieur, Woeni-j^eufjatif/, s,

óp den G. Karang in Banten ; in Midden- en Oost-Java algemeen aangeduid

met den naam Ande ande, j. of Ande-andean^ j. o.a in de res. Banjoemas,

Pekalongan, Semarang, Kedoe, Madioen, Pasoeroean
;

Meniran^ j. bij

Tosari
;
Tanggajoengan, md. en Besep, md. bjj Pantjoer-Idjen.

Antidesma tetrandrum Bl. Arbuscula. Innovationes lanato-puhescen-

tes. RamuU tenues. Folia in ramulis alternatim hifarla., modice peliolatrij

ovata^ ovato- oblong interdum ovato-lanceolata oei oblonga^ apicem versus

angustata, plerumque longe acuteque interdum breviter vel obtuse acuminata

saepissime mueronata, basi late rotimdata vel obtiisa interdum acutiuscula^

integerrima^ in iitraque parte costae intermediae nervis lateralibus c.7— 12

patentïbus apice incurvis anastomosantibusque.^ nervis subtus prominentibus

magis minusve interdum vix pubescentibus, supra breviter pubescentibus.^

ceterum glabra^ laxiuscule reticulato-venosa., coriacea, c. 7

—

20 cm. Ionga
^

2.7— 10 cm. lata; petiolus tennis, supra sulcatus, basi apiceque calloso-

incrassatus, pubescens, c. 1.5—2.4 cm. longus. Stipulae caducae, foliaceae,

blique ovatae vel subcordatae, interdum subreniformes, acutae vel interdume

obtusae, basi breviter contractae, penninerviae, praesertim subtus püus minusv.

odense longiuscule pubescentes, c. 0.6—1.7 cm. longae, 0.6—1 cm. latae

Inftorescentiae terminales et laterales, plerumque laxe paniculatae, laxe

multiflorae, subvilloso- vel lanato-pubescentes rel puherulae, c. 3—11 cm

longae. Brcicteae parvae, ovatae, rotundato-ovataevel ovato-trianguleie,saep)c

basi contractae, interdum fere rliomboideae, obtusae, veilde concavae, extus

et in margine longiuscule pubescentes, c. 0.05— 0 07 cm. longae et latae.

Flores sessiles vel vix pedicellaii. Calyx campanula to-cupmliformis, bast

truncatus, breviter 4-lobus, lobis obtusis ciliatis, paree vel vix pmberulus,

intus ad basin pilis longis interdum paucis instructus, c. 0.06 cm. altus,

0.1 cm. latus. Stamina 4, c. 0.13— 0.17 cm. lomja; antherae latiores quani

longae, subreniformes, thecis globosis, connectivo basi rotundato. Disci

glandulae 4, latae, squamifonnes, apicem versus dilatatae, carnosae, angu-

latae, apice oblique truncatae et plerumque foveolatae, glabrae. Pistilli

rudimenlum glandulas modice superans, majusculum, obconicum, qdus minusve

quadrangulum, apice truncatum et püus minusve excavatum, puhescens

.

Inflorescentiae J terminales et laterales, laxe paniculatae, laxe multiflorae,

pubescentes, c. 4—11 cm. longae, ramulis paientissimis. Bracteae parvae,

ovatae, saepe quinquanqulares, valde concavae, extus en in margine longiuscule

pubescentes, c. 0.05 - 0.07 cm. longae. Flores ^ pedicellati, pedicello pube-

scenti c. 0.04— 0.07 cm, longo. Calyx campanulatus, breviter 4-lobus, lobis
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ohtusis ciliatis^ exius imherulus^ intus ad hasin pilis lotigis munitus^ c. 0.075

cm. altus et latus, persistens. Ovarium valde ohlique ovatum, compressum^

glahrunij apice contractum
; stigmata 3, hicruria^ crurihus breviusciilis su-

hulatis recurvis; pistilliim totum c. 0.175 cm. tongum. Discus cupuliformis^

margine repaudus.^ glaher.^ carnosus.^ c. 0.07 cm latus. Drupa p>arva^ leviter

compressa.^ valde obliqua, falcato-semiorbicularis, stigmatis coronata., c. 0.35—
0.4 cm. longa^ 0.3—0.35 cm. lala., 0.25— 0.3 nn. crassa Pedicellus friictifer

c. 0.15—0.2 cm. longus. Piitamen compressum. valde obliquum., falcato-

semiof'biculare, laxe et profunde reticulato-foveolatum^ c. 0.3— 0.37 cm.

tongum, 0.2—0.27 cm. latum.

9. Aiitidesiiia Tolutinosum Bl. ! Bijdr. 1125; Miq. F1. Ind.

Bat. j, 2, ^28; Müell. Arg. in DC. Prodr. xv, 2, 248; Kurz For.

Fl. II, 359; Hook. 1. Fl. Br. Ind. V, 356; Brandis, Ind. Trees, 564. —
A. tomenfosum Miq. (non El

) p p. Fl. Ind. Bat. i, 2, 427, t. 26. —
A. attenuatum Wall. Gat. 7286; Tul. in Ann. sc. nat. 3® sér. xv

(1851), 235.— A. molJe Wall. Gat. 7287; Muell. Arg. in Linnaea,

xxxiv, 67; in DG. Prodr. xv, 2, 248.

Twijgen rolrond, dicht kort uitstaand behaard. Bladeren aan de

twijgen afwisselend, kort gesteeld, elliptisch of langwerpig elliptisch,

gewoonlijk naar den voet meer of minder versmald, met stomp of spits

toegespitsten, meestal met een nerfpuntje voorzienen top en stompen of

afgeronden voer, gaafrandig, vinnervig, aan weerszijden van de middel-

nerf met c. 11— 16 opstijgende, binnen den rand boogvormig anastomo-

seerende, door^ongeveer horizontale tralieaderen verbonden zijnerven,

de nerven en aderen onder uitspringend, boven kaal w^ordend en

alleen op de nerven kort en dicht zachtharig, onder geheel, vooral op

de nerven, uitstaand zachtharig, c. 10— 20 cm. lang, 4— 8.5 cm. breed;

steel kort en dicht behaard, c. 0.4— 0.7 cm. lang. Steunbladeren ei- tot

lijn-lancetvormig, spits, kort en dicht behaard, c. 0.5— 1 cm. lang. (ƒ

bloeiwu'jzen eindelingsch en zijdelingsch, enkelvoudig of iets vertakt,

veelbloemig, dicht kort uitstaand behaard, c. 4— 7.5 cm. lang. Pedun-

culus met eenige lancet- tot priemvormige, vrij lang behaarde schut-

bladeren. Schutblaadjes betrekkelijke lang, uitstaand, met teruggebogen

top, smal lancetvormig, aan beide zijden en aan den rand vrij lang

los aanliggend behaard, c. 0.2 — 0.3 cm. lang, 0.05 cm. breed. cT bloemen
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kort gestoeld, bleek geel; steeltje uitstaand zachtharig, c. 0.05— 0.07

cm. lang. Kelk ongelijk 6— 8-deelig, met langwerpige of eivormige,

binnen en buiten, maar vooral aan den rand lang behaarde, c. 0.07—
0.1 cm. lange slippen. Meeldraden gewoonlijk 5, ver uitstekend, c.

0.225 cm. lang; helmknoppen karmijn; helmhokjes bolvormig, even

groot als het helnibindsel. Stamperrudiment veel langer dan de schijf,

omgekeerd kegelvormig, scheef afgeknot of moer of minder onregel-

matig gelobd, aan den top met een holte, eenigszins bekervormig, ijl

lang behaard, karmijn. Schijf vrij klein, vleezig, 5-lobbig, bleek geel

;

de meeldraden in holten der lobben ingeplant. $ bloeiwijzen einde-

lingsch en zjjdelingsch, gesteeld, enkelvoudig trosvormig, dicht veel-

bloemig, dicht kort uitstaand behaard, c. 5— 11 cm lang. Schutbladeren

als bij de (ƒ. $ bloemen gesteeld; steeltje kort dicht uitstaand behaard,

c. 0. ' —0.125 cm. lang. Kelk blijvend, 6— 8-deelig, met langwerpige

of lancetvormigo, vooral aan den rand lang behaarde slippen. Vrucht-

beginsel scheef bijna bolvormig, aan den top samengetrokken, dicht

kort behaard; stempels ongeveer 3, meer of minder duidelijk, meer of

minder diep 2-deelig, met priemvormige, teruggekromde takken, c.

0.1—0.125 cm. lang. Schijf ringvormig, kaal, c. 0.075 cm. breed.

Vruchten wijd uitstaand wat zijdelings samengedrukt, ongeveer scheef

bolvormig, uitstaand zichtharig, witachtig en meer of minder rood

getint, c. 0.6—0.65 cm. in doorsnee, 0.33 cm. dik, door de stijlresten

gekroond. Vruchtsteeltje c. 0.25—0.3 cm. lang. Steen samengedrukt,

scheef half cirkelrond of bijna scheef cirkelrond, met door wijd

netvormige, verheven ribben gescheiden holten, witachtig, c. 0.5 cm.

lang, 0.35— 0.45 cm, breed. Zaad samengedrukt, ongeveer half cirkel-

rond, met netvormige holten, c. 0.4 cm. lang. Zaadhuid dun.

Heester of klein boompje; tophoogte 3 — 15 m. bij een stamdoorsnee

van 4—35 cm.

Aanm. Beschrijving naar eenige exemplaren in Herb. Kds. en naar eenige
levende takken van Noesa Kambangan. Vergeleken met een authentiek.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Mal. Schiereiland, Singapore

Op Java: In de res Banten, afd, Tjaringin bij pasanggrahan Tjemara op

10— 200 m. zeehoogte; in de res. Batavia, afd. Buitenzorg bij Bobodjong
op 1000 ra.; in de res. Preanger, afd. Tjiandjoer bij Takoka; in de

res. Banjoeinas, afd. Bandjarnegara bij Pnngorabo op 700— 1000 ra., afd.

Tjilatjap op Noesa Kambangan. - Voorkomen en standplaats: In

heterogeen oerwoud op vruchtbaar leem, gewoonlijk nogal zeldzaam. —
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Bladafval: Altijd groen. — Bloei- en vruchttijd: Bloemen ver-

zameld in November bij Pringombo; vruchten in Januari op Noesa
Kambangan, in Juoi bij pasanggrahan Tjemara, in Sep'ember en Oktober
bij Bobodjong, in November bij Takoka, in December op Noesa Kam-
bangan. — Ge brui k: Geen. — Inlandsche namen: Ki-seiieur^ s. bjj

Tjemara; Ki-hoeni^ s bij Bobodjong; Semur hadak^ s. bij Takoka; Woeni
kehOj j. op Noesa Kambangan.

Antidesma velutinosum Bl. Frutex vel arbuscula. Ramuli teretes^ hre-

vHer villosl. Folia in ramulis alternatim bifaria, breviter petiolata, elliptica

vel elliptico -oblong basin versus ple7'umque plus minusve angustata, apice ob-

tuse vel acute acuminata cuspndataoe^ saepisshne mucronata^ basi obtusa vel

rotundata, integerrhna^ in utraque parte costae mtermediae nei'vis lateralibus

c. H—16 adscendentibus arcuato-anastomosantibus subtus pro7nine?itibus^

venis clathratis, supra glabrescentia in nervis tantum breviter villoso-

pubescentia^ subtus o^nnino praesertim in nervis villoso-pubescentia^ c

10— 20 €7)1. longa, 4—8.5 C7n. lala; petiolus breviter villosus, c. 0.4— 0.7

cm. longlis. Stipulae ovato- ad lineai’idanceolatae, acutae, breviter villosae,

c. 0.5— i C7n. longae. hiforesceiitiae (ƒ te7’minales et laterales^ simplices vel

paulo imnosae, multiflorae, breviter villosae, c. 4~ 7.5 C7n. longae; pe-

dunculus bracieis lanceolatis subulatisve lo7igiuscule pilosis tectus. Bracteae

longiusculae, patentes, apice 7'ecnrvae, anguste laiiceolatae, utrinque et

ad margmem longiuscule suhadpresse pilosae^ c. 0.2— 0.3 cm, longae^

0.05 C771. latae. Flores breviter pedicellati, qmllide flavi^ pedicello villoso-

pubescenti., c. 0.05—0 075 cm longo. Galyx inaequaliter 6— 8-partitus,

laciniis oblongis ovatisve, intus et extus praeserthn ad marginem longe

pilosis, 0.07—0.1 cm. loiigis. Stamina plerumque 5, loiige exserta, c. 0.225

cm. longa, in excavationes disci hiserta ; antherae kermesinae, ihecis globosis,

connectivo aequimagnis PistilU 7‘udimentii7n disco 7nulto longius, obcoiiicum,

truncatum vel plus inmusve irregulariter lobulatum, apice excavata7n, sub-

cyathifo7'7ne, paree pilosum, Imnnesinian. Discus ininiisculus, carnosus, 5-

lobus, pallide flavns, Inflorescentiae ^ terininales et laterales,pedunculatac,

simplices, racemosae, dense inultifiorae, breviter villosae, c. 5—11 cin. longae.

Bracteae ut in (f. Flores $ pedicellati, pedicello breviter villoso, c. 0.1—0.125

cm. longo. Calyx persistens, 6— S-qiai’titus, laciniis oblongis lanceolatisve,

praese7'tim ad iiiarginem longe pilosis. Ovarium obliquum, fere globosum,

apice cont7'actum, breviter villosum; stigmata c. 3, plus minusve bifida,

cruribus subulatis recurvis, c. O.i— 0.125 C7n. longa. Discus a7inularis, glaber,

c. 0.075 cm. diam. Drupa patentisshna, obliqua, fere semiglobosa, patenter

pubescens, c. 0.5— 0.0 cnn. longa, 0.45—0.5 cm. lata, stigmatis co7'onata.

Pedicellus fructifer c. 0.25— 0 3 cm. longus. Puta7nen C07npressu7n, oblique
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semiorhiculare vel fere ohli'iue orhicvXare^ loxe reticulato-foveolatum, c. 0.5

cm. tongum., 0.35— 0.45 cm. latiirn. Semen comp^xssum, fere semiorhicitkire.

reticnlato-foveolatum^ c. 0.4 cm. longam; cotyledories planae.

10. Aiitidesmii Gfliaeseiiibilla Gaertn. Fruct. i, 189, t. 39; Tul.

in Ann. sc. nat. 3® ser., xv (1851), 238; Muell. Arg. in DC. Prodr.

XV, 2, 251; Brandis For. Fl. 446; Ind. Trees, 564
;
Kurz For. Fl. 358;

Grah. Gat. Bomb. pl, 186; Dalz. et Gibs. Bumb. Fl. 236; Gamble Man.

Ind. timb. 349; new ed. 610; Bedd. For, Man. 200; Bth Fl. Austr. vi,

85; IIooK. f. Fl. Br. Ind. v, 357; Trim. Fl. Ceyl. iv, 43; Talb. Trees

Bomb. ed. 2, 308
;
Woodr. in Journ. Bomb. Nat. xii ( 1 S99), 37

1 ;
Prain

Beng. Pl. 938; Watt, Biet. Ec. Prod. i, 270; Cooke Fl. Pres. Bomb.

II, 592. — A. paniculatum Roxb, Fl. Ind. iii, 770; Bl. Bijdr. 1126;

Miq. Fl. Ind. Bat i, 2, 427; Presl Epim. 232; Ham. in Trans.

Linu. Soc XVII, 246; Wight. Ic t 820; Bth. Fl. Hongk. 318. —
A. vestitum Presl Epim. 232. — A. pubescens Roxb. ? Oor. pl. ii,

35, t. 167; Fl. Ind. iii, 770; Wight. Ic. t. 821; Grah. Ic.
;
Dalz.

et Gibs. l.c.
;

\\ all. Gat. 8567. — A. sglvestre Lamk. Dict. i, 2.

'rwijgen dun, rolrond, wollig behaard Bladeren afwisselend, vrij

klein, gesteeld, ovaal of omgekeerd eivormig, met stompen, afgeronden

of zeer kort siomp toegespitsten en dikwijls met een nerfpuntje voor-

zienen top en stompen of afgeronden, soms wat liartvormigen of wig-

vormigen voet, gaafrandig, boven op de nerven en onder geheel meer of

minder dicht wollig behaard, boven verder verspreid zachtharig en later

kaal wordend, vinnervig, aan weerszijden van de rniddelnerf met

c. 5— 7 schuin uitstaande, gebogen, binnen den rand anastomoseerende

zijnerven, netaderig, c. 3.5— 9.5 cm. lang, 2.5— 5 cm. breed; steel

dun, wollig behaard, c. 0.5— 2 cm. lang. Steunbladeren afvallend,

lijn-priemvormig, wollig zachtharig, c. 0.4— 0.9 cm. lang. Bloeiwijzen

eindelingsch en zijdelingsch aan de twijgen, pluimvormig vertakt met

weinig zijtakken of enkelvoudig, kort gesteeld, veelbloemig, wollig of

fluweelachtig behaard, c. 2.5— 8 cm. lang. Schutblaadjes breed drie-

hoekig of eivormig driehoekig, concaaf, achter wollig behaard, c.

0.07— 0.1 cm. lang. 5 bloemen zittend, alleenstaand of eenigszins in

kransen. Kelkslippen meestal 5, soms 6— 7, wat ongelijk, breed

eivormig of omgekeerd ei-wigvormig, opgericht, ingebogen, concaaf.
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lang wollig behaard, c. 0.07— 0.1 cm. laag. Meeldraden meestal

4— 5, c. 0.2—0.23 cm. lang; helmknoppen U-vormig. Stamperrudi-

ment omgekeerd kegel-knotsvormig, behaard, behalve de breede,

stompe top, c. 0.07 cm. lang. Schijf bestaande uit 4— 6, meestal 5,

meer of minder gesteelde, breed omgekeerd kegel vormige, afgeknotte,

sterk kantige, behaarde, soms met de meeldraden samenhangende,

c. 00.4 cm. lange klieren. Schutblaadjes der J bloemen langwerpig,

stomp, concaaf, lang wollig behaard, c. 0.1 cm. lang $ bloemen kort

gestoeld; steeltje vrij lang aanliggend behaard, c. 0.05—0.07 cm. lang.

Kelkslippen 5, blijvend, opstaand, wat ongelijk, langwerpig, spits

of stomp, concaaf, binnen en buiten vrij lang behaard, c. 0.1 cm. lang

of wat korter. Vruchtbeginsel kort eivormig, vrij lang los aanliggend

eenigszins grof behaard, c. 0.1 cm. lang, aan den top samengetrokken
;

stempels 3, eindelingsch, opstaand, teruggekromd, vleezig, meer of

minder diep tweetandig of tweedeelig met priem vormige takken, c.

0.05— 0.06 cm. lang. Schijf ring-napvormig, aan den rand vrij lang

behaard, vleezig, c. 0 1 cm. in doorsnee. Vrucht bolvormig, door de

stijlresten gekroond, verspreid behaard, c. 0.45 cm. in doorsnee;

steen scheef rond, sterk samengedrukt, lensvormig, scherprandig, zeer

hard, met diepe, door netvormige, verheven ribben gescheiden holten,

c. 0.36 cm. in doorsnee. Zaadlobben langwerpig.

Klein, krom boompje; kruinhoogte 5— 13 cm. bij een stamdoorsnee

van 10—26 cm.

Aanm. Beschrijving naar verscheiden exemplaren in Herb. Kns.
Volgens de beschrijving kan A puhescens Bl, (non Roxb.) Bijdr. 1123 en Miq.

Fl, Ind. Bat. i, 2, 425, niet hiertoe behooren.
A. puhescens Roxb. komt evenmin geheel hiermede overeen.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Britsch-Indië, Ceylon, Assam,
Hongkong, Maleisch Schiereiland, Philippijnen, Sumatra, Borneo, Celebes,

Molukken, Timer, Nieuw-Guinea, Kieuw- Holland, Afrika. Op Java:
Verzameld in de res. Batavia, bij Batavia (Vorderman, Backer), bij Bui-

tenzorg (Hallier); in de res. Preanger, afd. Soekaboemi bij Pala-

boeanratoe
;
in de res. Banjoemas, afd. Tjilatjap op Koesa Kambangan;

in de res Pekalongan, afd. Batang bij Labang en bij Soebah op
100 m. zeehoogte; in de res. Semarang, afd. Kendal bij Bodja, op
300 m., bij Kedoengdjati, afd, Pati bij Kgarengao op 50 m.; in de res

Rembang, afd. Rembang bij Kgandang op 150 m. — Voorkomen
en standplaats: Kiet zeldzaam in gemengd oerwoud, vooral ook in

djatibosschen en secundair bosch op vruchtbaren grond, — Bladafval:
Altijd groen. — B 1 o e i • en vruchttijd: Bloemen verzameld in Augustus

($) bij Kedoengdjati, in September (§) bij Soebah en Kedoengdjati, in
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Oktober (J) bij Soebah
;

vruchten in Maart bij Soebah, in Oktober bij

Labang, in Oktober en November bij Kedoengdjati, in December op Noesa
Kambangan. — Gebruik: Geen. — Kuituur: Niet aan te bevelen.

—

Inlandsche namen: Onjam bij Palaboeanratoe, /iTeiyan, j. op Noesa
Kambangan, Sepat^ j. in Pekalongan, Dempoel of Dempoel leles^ j ,

en

Andc ande^}., evenals andere Antides^na-sooYten in Semarang. — Habitus:
Doet denken aan Pmliuni Guajava L.

Antidesma Ghaesembilla Gaertn, Ramuli tenues^ teretes^ lanato-

puhescentes. Folia disticha^ minuscula, modice petiolata^ ovalia vel obovata^

apice ohtusa, rotundata vel hrevissime ohtme acAimmata, saepe mucronata.,

hasi ohtiisa vel rotundata interdiim suhcordata vel cuneata^ inte(ferrima'>

supra paree puhescentia^ glabresceniia
^

in nervis et subtus plus minusve

dense lanato-puhescentia, penninerva, in utraque parte costae intermedlae

nervis lateralihus c. 5—7 patentihus curvaiis anastomosantihus^ reticulato-

venosa, c. S.5— 9.5 cm. longa^ 2.5— 5 cm. lata; petiolus tenuis^ lanato-

puhescens, c. 0.5 — 2 cm. longus. Stipulae caducae, Uneari-suhulatae, lanato-

qmhescenteSy c. 0.4— 0.9 cm. longae. Infiorescentiae terminales et in ramulis

hrevïhus laterales.^ paniculatae vel simplices., breviter pedunculatae^ multiflorae^

lanato- vel vüloso-pubescentes, c. 2.5—8 cm. longae. Bracteae late triangulares

vel ovato- triangulares.^ concavae., extus tanato-pubescentes., c. 0.07—0.1 cm.

longae. Flores sessiles, solitarii vel subverticillati. Caltjx plerumque profunde

5', interdum 6— 7-parfitus, laciniis subaequalibus, late ovatis vel obovato-

cuneatis^ erectis^ incurvis^ concavis.^ longe lanato^pubescentibus^ c. 0.07—
0.1 cm. longis. Stamina plerumque 4— 5, c. 0.2—0.23 cm longa; antherae

U-formes. Pistilli rudimentum clavato-obconicumj apice lato obtuso excepto

pubescens., 0.07 cm. long urn. Glandulae dlsci 4— 6', plerumque 5, plus minusve

stipitatae, late obconicae, truncatae, angulatae., pube.scentes^ interdum stamG

nibus plus minusve adnatae., c. 0.04 cm. longae. Bracteae ^ oblongae^

obtusae^ concavae., longe lanato -pubescentes, c. 0.1 cm longae. Flores $
breviter pedicellati, pedicello longiuscule adpresse pubescenti, c. 0 05 — 0.07

cm. longo. Calyx persistens, profunde 5-partitus, laciniis subaequalïbus

^

erectis, oblongis, acutis ohiusisve, concavis, extus et intus longiuscule pube-

scentibus., c. 0.1 cm. longis vel paulo brevioribus. Ovarium breviter ovoideum.,

longiuscule stihadpresse pubescens, c 0.1 cm. longum., apice contractum ; stig-

mata 3, termbialia, plus minusve alte hidentata vel bipartita^ carnosa, c. 0.05—
0.00 cm. longa, cruribus recurvis subulatis. Discus annulari-cupuliformis,

margine longiuscule pubescens, carnosus, c. 0.1 cm. diam. Drupa globosa,

stylis coronata, paree puhescens, c. 0.45 cm. diam.; putamen obliquum,

orbiculare, valde compressum, lenticulare, acute marginatum, durum, profunde

reticulato- foveolatum, c. 0.36 cm. diam. Cotyledones oblongae.

Meded. Dep, v. Landbouw No. 10. 19
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13. Antidesma Lobliiamiin Muell. Arg. in DG. Prodr. xv,

2, 254. — A. rostratiim Tül. var. Lohhiana Tul. in Ann. sc. nat.

1851, 219; Miq. F1. Ind Bat. i, 2, 426.

Twijgen dicht grysharig. Bladeren lancetvormig, plotseling kort

toegespitst, met vrij stompen voet, op de nerven grijs behaard, dun

vliezig. Steunbladeren lancetvormig, tegen den stengel gedrukt, langer

dan de bladsteel. 5 bloeiwijzen pluimvormig vertakt, vrij kort. Schut-

blaadjes smal lancetvormig, toegespitst, later wat langer dan de

bloemsteeltjes, behaard. Bloemen gesteeld. Kelk klein, kort 4— 5-

lobbig of bijna 4—5-spletig, binnen en buiten grijs behaard; slippen

dun, aan den rand eenigszins in slipjes verdeeld. Stamperrudiment

bolvormig, aan den top ijl grijs behaard. Schijf dik, binnen gaaf, aan

de buitenzijde gelobd, kaal.

Aanm. Beschrijving van Muell. Arg. overgenomen. De plant is mij onbekend.
Daar de soort onvoldoende bekend is, werd zij niet in den sleutel opgenomen.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Onbekend. Op Java: Zonder
nadere vindplaats (Lobb. n. 460).

Antidesma Lobbianum Muell. Arg. Ramuli dmse griseo-piihescentes.

Folia lanceolata^ breviter cuspidato ‘acuminata^ basi subobtiisa, ad nervos

griseo'piibescentia^ tenuiter membranacea, StijJidae lanceolatae, cauli ad-

pressae^ petiolos siiperantes. Inflorescentiae (ƒ paniciüato-ramosae^ brevius-

culae. Bracteae anguste lanceolatae^ acummatae, p)^dicellos demum paulo

siiperantes. pubescentes. Flores pedicellati. Calyx parvus^ breviter 4-5-

lobus vel fere 4— 5-fidns, extus intusqiie griseo-pnbescens, laciniis tenuibus

margine snblaceris. Fistilli rudimentum globosimi, apice paree griseo-

qmbescetis. Discus crassiis, mins integer^ extus lobulatus^ glaber.

15. BISCHOFIA Bl.

Bloemen gewoonlijk tweehuizig, soms éénhuizig, zonder bloem-

bladeren en schijf. Kelk der 5 bloemen diep 5-deelig, met in den

knop dakpansgewijs dekkende, sterk concave, later teruggeslagen

slippen. Meeldraden 5, tegenover de kelkslippen en aanvankelijk

daarin besloten; helmdraden kort; helmknoppen overlangs open*

springend. Stamperrudiment schildvormig, breed, kort gesteeld. $
bloemen met 5 afvallende kelkbladeren, soms met zeer kleine, klier*
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vormige staminodiëu. Vruchtbeginsel bol vormig, 3-hokkig, met 2

zaadknoppen in elk hokje; stempels 3, verlengd, lij n-priemvormig,

ongedeeld. Vruchten vrij klein, wat neergedrukt bolvormig, met

vleezigen midden- en hoorn perkamentachtigen buitenwand, 3 hokkig,

met 1—2 zaden in elk hokje. Zaden gezwollen langwerpig, met dun

hoorn-perkamentachtige zaadhuid; kiemwit vleezig; zaadlobben breed;

worteltje vrij groot.

Boom met verspreide, drietallige, lang gesteelde bladeren
;
blaadjes

gesteeld, gewoonlijk eivormig, gekarteld gezaagd, vinnervig. Steunbla-

deren afvallend. Bloeiwijzen okselstandig, pluimvormig; bloemen klein.

Waarschijnlijk slechts één ver verspreide soort, n.1. B. javanica Bl.

Bischofia Bl. Flores yleriimque dioici^ 7'aro monoici ; petala et discus 0

.

Floris $ calyx profunde 5-partitus^ laciniis in praefioratione imhricatis^

vulde concavis^ stamina includentibus, deinde refexis. Stamina 5, calycis

laciniis opposita^ filamento hrevi ; antherae longitudinaliter dehiscentes. Pistilli

rudimentum yeltatum^ latum, hreviter stipitatum. Floris J sepala 5, decidua.

Staminodia 0 vel minutissima et glanduliformes. Ovarium suhglohosunij trilo-

cularej loculis biomilatis} stigmata 5, elongata^ lineari-subulata^ Integra.

Fructus minusculus, dejjresso-globosus, mesocarpio carnoso^ endocarpio corneo^

pergamaceo^ triloculare., loculis 1— 2-spermis. Seminct tumido- oblonga^

testa tenuiter corneo-pergamacea ; albtmmi carnosum; cotyledones latae;

radicula majuscula.

Arbor foliis alternis trifoliatis longe petiolatis.^ foliolis petiolulatis

plerumque ovatis crenato-serratis penninervis. Stipulae caducae. Inflorescentiae

axillares^ paniculatae^ parvifiorae.

Bischofia Javanica Bl. Bijdr. 1168; Miq. F1. Ind. Bat. i, 2, 363;

Suppl. 444; Muell. Arg. in DC. Prodr xv, 2, 478; Brand. For.

Fl. 446; Ind. Trees, 558; Kürz, For. Fl. ii, 355; Bedd. Sylv. Madr.

t. 259; Gamble Man. Ind. timb. 355; new ed. 607
;
Hook. f. Fl. Br.

Ind. V, 345; Talb. Trees Bomb. ed. 2, 306; Woodr. in Journ.

Bomb. Nat. xii (1899), 370; Prain, Beng. PI. 926; Watt, Dict.

Ec. Prod. I, 454; Cooke, Fl. Pres. Bomb. ii, 571. — B. Cumingiana

Dcne. in Jacq. Voy. bot. 153. — B. Dcne. l.c. — B. Roeperiana

Dcne. l.c.; Baill. Et. Euph. t. 26, f. 25—32. — B. oblongifolia Dcne.

l.c. 152, t. 154. — B. trifoliata IIook. Ic. PI. t. 844. — Stylodiscus
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trifoliakis Benn. PI. Jav. rar. 133, t. 29; Üalz. et Gibs. Bomb. Fl.

235. — Microelus Eoeperlanus W. et A. in Edinb. New. Phil. Journ.

XIV, 298; WiGiiT Ic. t. {880. — Andrachne trlfoliata Roxb. IA. Ind.

III, 728. — A. apetala Roxb. ex Wall. Cat. n. 7956. — Phyllanthus

? gymnanthus Baill. Ree. Obs. Bot. ii, 240.

Twijgen dik of vrij dik, kaal. Knopschubben breed driehoekig

of eivormig driehoekig, groen of donker bruinrood, de binnenste

vliezig bleek groen berand, c. 0.5 cm. lang. Bladeren verspreid,

lang gestoeld, drietallig; bladsteel bijna rond, boven naar den top

toe meer of minder afgeplat, aan den voet verdikt, evenals de bizon-

dere steeltjes aan den top met kleine stipellen, groen of dikwijls

rood getint; blaadjes gestoeld, gewoonlijk meer of minder eivormig of

ook wel ovaal of elliptisch, spits of stomp toegespitst, met stompen of

spitsen, dikwijls kort saniengetrokken voet, meer of minder gekarteld

gezaagd, de tanden met een nerfpuntje, aanvankelijk onder op de

nerven een weinig kort behaard, verder kaal, aan weerszijden van de

onder en boven uitspringende middelnerf met c. 7— 8 wijd uitstaande,

ingebogen, binnen den rand anastomoseerende, boven en onder uit-

springende zijnerven, dik kruidachtig, wat glimmend, boven donker-

groen en de oude in sicco klein gestippeld, onder lichter groen;

zijblaadjes niet zelden meer of minder scheef, c. 7—15 cm. lang,

4— 8.5 cm. breed, de steeltjes c. 0.7— 2.7 cm. lang; eindblaadje

meestal wat grooter en langer gesteeld, c. 8—16 cm. lang, 5— 9.5

cm breed, steeltje 2.5— 8.5 cm. lang. Steunbla'ieren afvallend,

langwerpig of lancetvormig driehoekig, toegespitst, een weinig gekield,

vliezig, c. 0.7— 2,2 cm. lang. J bloei wijzen talrijk, okselstandig,

alleenstaand, sterk pluimvormig vertakt, gesteeld, los, zeer veelbloemig,

c. 9— 20 cm. lang; steel evenals de spil zeer kort behaard, c. 2— 5 cm.

lang. Schutbla leren afvallend, ei vormig lanwerpig, concaaf, c. 0.1 —
0.35 cm. lang. $ bloemen klein, gesteeld; steeltje zeer kort

behaard, c. 0.075— 0.2 cm. lang. Kelk 5-deelig; slippen aanvankelijk

opstaand en de meeldraden insluitend, later teruggeslageu, sterk

kapvormig concaaf, stomp, kort gewimperd, c. 0. 14 cm. lang, 0.1 cm,

breed. Meeldraden 5 opstaand, c. 0.17 cm, lang; helmdradon kort;

helmknop[)en rond niervormig, met hartvonnigeii voet en uitgeranilen

top; hokjes langwerpig, overlangs openspringond. Stamperrudiment
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schildvormig, kort gestoeld, breed, nagenoeg rond, meer of minder

hoekig getand, een weinig zeer kort gewimpord, c. 0.14 cm. breed.

$ bloeiwijzen in de oksels, ijl pluimvormig, gesteeld, minder vertakt

dan de 5, veelbloemig, zeer kort behaard, c. 15—27 cm. lang; steel

c. 2— 5.5 cm. lang. Schutbladeren 3 bijeen, 2 kleinere en een grooter,

afvallend, gewimperd en achter een weinig behaard, dun, groenwit,

c. 0.1—0.25 cm. lang. $ bloemen kort gesteeld; steeltje geleed, aan

den top wat verdikt, zeer kort behaard, groen, c. 015— 0.4 cm. lang.

Kelkbladeren 5, langwerpig eivormig, naar den top versmald, concaaf,

achter zeer weinig behaard, iets gewimperd, lichtgroen, doorschijnend

witachtig berand, c. 0.25 cm. lang, afvallend. Yruchtbeginsel bol-

vormig, kaal, aan den top met 3 van de stempels afloopende rijen

haartjes, glimmend, c. 0.2 cm. in doorsnee, driehokkig, in elk hokje

met 2 zaadknoppen
;
stempels 3, wijd uitstaand, verlengd, lijn-priem-

vormig, ouder met een overlangsche groef en aan den voet een weinig

behaard, bleek groen, c. 0.6— 0.7 cm. lang. Vruchten een weinig

neergedrukt bol vormig, door de stempelresten gekroond, kaal, c. 1.2 —
1.5 cm. in doorsnee, 1 — 1.25 cm. hoog, driehokkig, in elk hokje

met 1—2 zaden; middelste vruchtwand dikvleezig, c. 0.2—0.35 cm.

dik; binnenste vruchtwand dun hoorn-perkamentachtig. Zaden ge-

zwollen langwerpig of wat omgekeerd eivormig, glimmend bruin,

c. 0.45—0.55 cm. lang, 0.35—0.4 cm. breed of smaller; buitenste

zaadhuid dun hoorn-perkamentachtig, binnenste vliezig
;
kicmwit dik;

zaadlobben rond hartvormig of hart-eivormig, c. 0.25—0.27 cm. lang,

0.175—0.275 cm. breed; worteltje vrij groot, rolrond of wat knots-

vormig, c. 0.075—0.1 cm. lang.

Middelmatige of soms zeer hooge boom; kruinhoogte 20— 27, soms

tot 40 m., bij een stamdoorsnee van 95 — 150 cm. Stam recht en zonder

knoesten en wortellijsten, meestal zonder gleuven. Kroon onregel-

matig, dicht of vrij dicht. Schors grauwbruin, bij te Buitenzorg

gekweekte boomen in dunne stukken afschilferend.

Aanm. Beschrijving naar talrijke exemplaren van Ilerb. Kds. en een paar
bloeiende ? boomen in Hort. Bog. Vergeleken met een waarschijnlijk authentiek
specimen in Herb. Bog.
Volgens den Index Kew. werd Andi'cichne trifollata Roxb. het eerst gepubliceerd

in Roxb. Hort. Bengal. Daar hier echter geen beschrijving van de plant gegeven
werd en die eerst in Flora Ind. verscheen, nadat Blume de soort in zijn Bijdr.
als Bischofia javanica beschreven had, behoort de soort Blume’s naam te

dragen.
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Geogr. verspreiding. Buiten Java: Britsch-Indië, Sumatra, Celebes,

Timer, Australië. Op Java: Verzameld in de res. Banlen, afd. Tjaringin

bjj Tjemara, afd. Pandeglang op den Poelasari
;

in de res. Preanger,

afd. Soekaboemi bij Palaboeanratoe, afd. Limbangan bij Pangentjongan
;
in

de res. Banjoemas, afd. Bandjarnegara bij Pringombo, afd. Tjilatjap

op Noesa Kambangan; in de res. Cherib')n, afd. Koeningan (Den Hoüter)
;

in de res. Pekalongan, afd. Brebes op den Margasari en den Slamat, afd.

Batang bij Soebah en Soerdjo; in de res Kedoe, distr. Ngasinan op G.

Andong; in de res. Semarang, afd. Salatiga op den Oengaran, afd.

Poerwodadi bij Karangasem, bij Kedoengdjati, afd. Pati bij Ngarengan op

50 m. zeehoogte; in de res. Rembang, afd. Rembang bij Ngandang;
in de res. Madioen, afd. Ponorogo bij Ngebel; in de res. Kediri, afd.

Kcdiri bij Gadoengan Pare; in de res. Pasoeroean, afd. Loemadjang
op G. Saoer Waderan, bij Klakah (Zoll. n. 641); in de res. Be-

soeki, afd. Djember bij Tjooramanis en Poeger, afd. Banjoewangi bij

Rogodjampi. — Voorkomen en standplaats: Algemeen in altijd

groen, heterogeen oerbosch, ook in jong bosch en in djatibosschen. —
Blad afval: Altijd groen (?) — Bloei- en vruchttijd: Bloemen
verzameld in Augustus bij Ngebel en Rogodjampi, in September bij

Tjoeramanis, in November bij Ngebel, in December in Hort. Bog.
;
vruchten

in Maart bij Palaboeanratoe, in Mei bij Soebah, Ngarengan en Tjoeramanis,

in Juni bij Pangentjongan en op den Oengaran, in November en December
bij Tjoeramanis. — Gebruik: Bij exemplaren van Palaboeanratoe wordt
vermeld, dat het hout fraai voor huishouw zou zijn. — Kuituur: Niet

aan te bevelen. — Inlandsche namen: Gadok, s. bij Palaboeanratoe

;

verder algemeen Gintoeng^ Gintoengayi of Gentoengan^ j. in Midden- en

Oost-Java; Ki-mahoeng in Cheribon.

Bischofia javanica Bl. Arhor. Bamuli crassi vel crassiusculi, glabri.

Perulae late triangulae vel ovato-triangulae^ virides vel ruhrae^ in-

teriores pallide niemhraceo-marginatae^ c. 0.5 cm. longae. Folia alterna^

longe petiolata, trifoliata
:

petiolus subteres., supra apicem versus plus

minusve applanatus, basi incrassaüis^ cum petiolulis apice minute stipellatus^

viridis vel rubro-tinctus^ c. 8.5—20 cm. longus; foUola petiolutata^ plerumque

plus minusve ovata vel ovalia ellipticave, acute vel obtuse acuminata, basi

obtusa vel acuta saepe breviter contracia, mitiusve crenato serrata.,

dentibus mucronatis, initio subtus in nervis paree pubey’ula, ceterum glabra^

in utraque parte costae mediae supra subtusque prominentis nervis lateralibus

c. 7—8 patentissimis incurvis intra marginem anastornosantibus supra

subtusque prominentibus^ carnosulo-membranacea, nitidiuscula^ supra atro-

viridiay adidta in sicco puncticulata ; subtus pallidiora ; foliola latei'alia

non raro plus minusve obliqua, c. 7—15 cm. longa, 4—8.5 cm. lata.,

petiolulo 0.7—2.7 cm. longo ; foliolum terminale plecumque paulo majus et

longius petiolulutuyn^ c. 8— 16 cm. longum^ 5—9.5 cm. latum, petiolulo

2.5—8.5 cm. longo. Stipulae caducae, oblongo- vel lanceolato-triangulares,

acuminatae, leviter ca?dnatae, membranaceae, c. 0.7—2.2 cm. longae. In-
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fiorescentiae axillaresy solitariae, numerosae, valde panicuJato-ramosae^

pedimculatae^ laxae^ valde multiflorae^ c. 9—20 cm. longae^ pediinculo cum

rachide puberulo c. 2— 5 cm. longo. Bracteae deciduae.^ ovato-ohlongac^

concavae^ c. 0.1—0.35 cm. longue. Flores (j* pedicellatij pedicello

puhenilo c. 0.075— 0.2 cm. longo. Calyx fere ad hasin 5-partitus, laciniis initio

^reciis stamina includentibus, deinde reflexis., valde cucullato-concavis., obtusis,

ciUolatiSj c. 0.14 cm. longis^ 0.1 cm. latis. Stamina 5, erecta., c. 0.17 cm.

longUj filamento brevi; antlierae rotundo^reniformes, basi cordatae, apice

retusae, thecis oblongis longitudinaliter dehiscentibus. Pistilli rudimentum

peltatum, breviter stipitatum., latum^ fere orbiculare^ plus minusve angulato-

dentatum., paree ciliolatum, c. 0.14 cm. diam, Inflorescentiae ^ axillareSy

solitat'iae^ pedunculatae^ laxe paniculatae^ guam minus ra^nosue^multiflorae^

puberulae^ c. 15— 27 cm. longae, pedunculo c. 2—5.5 cm. longo. Bracteae

ternae^ 2 minoreSj 1 major.) deciduae, ciliatae, dorso paree pubescentes’)

membranaceaC) virescenti-albaC) c. 0.1— 0.25 cm. longue. Flores J breviter

pedicellati. pedicello articulatOj apice paulo incrassatO) puberulo, viridi., c.

0.15—0.4 cm. longo. Sepala 5, oblongo- ovata^ apicem versus angustatU)

^oncavU) dorso paree puberula^ ciliolatU) dilute viridia^ semipellucide albido-

marginataj c. 0.25 cm. longa, decidua. Ovarium globosumj glabrum) apice

tantum striis 3 pilorum parvorum a stigmatis decurrentibus donatuyU)

nitidum^ c. 0.2 cm diam.) trilocularC) loculis biovulatis; stigynata 5, pa-

tentissimU) elongatU) lineari-subulata) subtus sulco longitudinali et ad basin

puberulU) pallide viridia^ c. 0.6— 0.7 cm. longa. Ft'uctus depresso-globosusj

stigmatum reriquiis coronatus, glaber, c. 1.2—1.5 cm. diam.) 1— 1.25 cm.

altuS) trilocularC) loculis 1-2-spermiS) mesocarpio crasse carnosO) c. 0.2—
0 35 cm. diam.) endocarpio tenuiter corneo-pergamaceo. Semina tumido-

oblonga vel leviter obovoidea nitide brunneU) c. 0.45—0.55 cm. longa)0.35—0.4

cm. lata vel angustiorU) testa tenuiter corneo-pergamaceU) integumento in-

teriore membranaceo ; albumen carnosum; cotgledones rotundato-cordatac vel

cordato-ovataC) c. 0.25—0.27 cm. longaC) 0.175 —0 275 cm. latae ; radicula

majusculU) teres vel subclavatU) 0.075— 0.1 c?n. longa.

16. CLEISTANTHUS Hook. f.

Bloemen ééa- of tweehuizig (?), met meer of minder tolvormigen of

omgekeerd kegel vormigen, hollen bloembeden. $ bloemen met 5-

deeligen kelk; slippen in den knop klepvormig aaneensluitend of

aan de toppen iets over elkaar liggend. Bloembladeren 5, zeer klein,
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schubvormig, meer of minder spatel- of wigvormig, aan den top

meer of minder onregelmatig berand of gelobd. Meeldraden 5,

op een zuil vormig androphoor ingehecht; helmdraden priemvormig;

helmknoppen in den knop opgericht, intrors, overlangs openspringend.

Stamperrudiment aanwezig. Schijf groot, napvormig, gaafrandig of

getand. Kelk en kroon der $ bloemen als bij de 5, blijvend. Vrucht-

beginsel 3-hokkig, met 2 zaadknoppen in elk hokje; stijlen 3, aan

den voet meer of minder samenhangend, 2-lobbig of 2-spletig. Schijf

ringvormig; de binnenste rand nap- of buisvormig, getand, het vrucht-

beginsel geheel of gedeeltelijk nauw omgevend. Vrucht aan den voet

meer of minder, dikwijls steelvormig samengetrokken, 3-hokkig, in

3 tweekleppige kluisjes uiteen vallend
;
binnenwand hoornachtig, van

den buitenwand loslatend. Zaden zonder vleezige buitenlaag, met

meestal weinig kiemwit; zaadlobben breed, geplooid.

Heesters of boomen met afwisselende, kort gestoelde, gaafrandige,

vinnervige bladeren. Steunbladeren aanwezig, dikwijls zeer klein.

Bloemen klein, in okselstandige kluwens, dikwijls aan kleinbladerige

zijtakjes.

Aantal soorten ongeveer 30 in tropisch Azië, Afrika en Australië.

Boerlage vermeldt voor Java 2 soorten, n.1.

:

C. chartaceus Muell. Arg. en

C. myrianthus Kürz.
Van de eerste soort zag ik geen enkel Javaansch exemplaar

;
het voor-

komen dier soort op Java dient dan ook nog nader bevestigd te worden.
In Herb. Kds. bevinden zich echter nog 2 andere soorten, n.l :

C. sumatranus Muell. Arg. en een enkel steriel exemplaar van een

soort, die ik zal onderscheiden als

C. pallidus Muell. Arg. var. suhcordatus J. J. S. n. var., zoodat het

aantal soorten voor Java op het oogenblik 3 bedraagt.

Sleutel der Javaansche soorten.

1. Vruchtbeginsel kaal; bladeren ten-

minste de jongere onder glanzig viltig 1. G. myrianthus Krz.

Vruchtbeginsel lang behaard. Bladeren
onder niet viltig, kaal of een weinig
behaard 2

.

2. Schijf het vruchtbeginsel geheel inslui-

tend. Bladeren met stompen of wat
samengetrokken voet 2. C. sumatranus Muell.

Arg.
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Schijf het vruchtbeginsel slechts ge-

deeltelijk omgevend; bladeren met

kort hartvormigen voet . . . 3. C. pallidiis Muell. Arg.

var. suhcordatus J. J. S.

Cleistanthus Hook. f. Flores monoici (vel dioici toro jjIus minusve

tiirUnato vel ohconico^ coucavo. Flonim S cahjx 5-partitiis, laciniis in

praefloratione valvatis vel apice levlt'V imhricatis. Petala 5, minuta,

squcmiformia, plus minusve spathulata cuneatave, apice plus minusve

irregulariter marginata vel lohulata. Stamina 5, androphoro columnari

circa pistilli rudirnentum inserta; filamenla suhulata', antherae in praello-

ratione erectae, introrsae, longitudinaliter deliiscentes. Discus magnus^ cii-

puliformis^ integerrimus vel dentatus. Florum ^ calyx et corolla ut in (j*,

persistentes. Ovarium triloculare^ loculis hiovulatis ; styli 3^ basi plus minusve

connaii, hilohi vel bifidi. Discus annularis^ margine interiore cupuliformi

vel iubuloso, denfaio, ovarium totum vel ex parte arcte includeiife. Fructus

basi plus minusve contractus^ saepe stipitatus^ 3-loculariSj in cocca 3 bivalvia

dissiliens, e)idocarpio corneo a pericarpio solubili Testae stratum exteriore

haud carnosum ;
albwnen plenimque yjarcum; cotyledones lutae^ plicalae.

Frutices vel arbores, foliis alternatim bifariis, breviter pefiolatis^ integer-

rimis, penninerviis^ stipulis saepe minutis. Flores parvi, gloinerati^ axillarcs^

saepe in ramulis parvifoliis.

1. Cleistantiius myriaiitliiis Krz. For. Fl. ii, 370; Gamble

Man. Ind. Timb. 357; new ed. 598; IfooK. f. Fl. Br. Ind. v, 275;

Brandis Ind. Trees (1906) 561; Robinson in Phil Journ. Sc. C. Bot.

III (1908), 190. — Nanopetahiin nigrianthum Hassk. in Verh. Kon.

Ac. Amst. XXIV, 140; Hort. Bog. ed. nov. 66; Miq. Fl. Ind. Bat. i,

2, 357; Muell. Arg. in DC. Prodr. xv, 2, 510. — Kaluhaburunghos

mgrianthus O. K. Rev. gen. pl. ii, 607.

Jonge deelen aanliggend roestbruin viltig. Twijgen dun, heen en

weer gebogen, op de dwarse doorsnee stomp ruitvormig, met 4 groeven,

met wratvormige lenticellen. Bladeren aan de twijgen afwisselend,

kort gestoeld, langwerpig tot lancetvormig, stomp of spits toegespitst,

dikwijls met een nerfpuntje, met spitsen of stompen voet, gaafrandig,

boven glimmend, kaal, onder glanzig kort aanliggend lichtbruin

viltig, later niet zelden meer of minder kaal wordend, aan weerszijden

van de middelnerf met c. 11— 16 schuin uitstaande, ingebogen,

anastomoseerende, onder uitspringende zijnerven, fijn netaderig, c.
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7— 23 cm. lang, 2.5— 6.5 cm. breed; steel roestbruin viltig, in sicco

overlangs rimpelig, c, 0.7— 1.25 cm. lang. Steunbladeren zeer klein,

aanliggend, driehoekig, roestbruin viltig. Bloemen éénhuizig, in

okselstandige, veelbloemige kluwens. Schutbladeren klein, breed

eivormig of driehoekig, achter verdikt gekield, vooral op de verdikking

behaard. J bloemen zittend, c. 0.3 cm. lang, met omgekeerd kegel-

vormigen, kalen, c. 0.1 cm. langen bloembodem. Kelk 5-deelig, met

in den knop klepsgewijs aaneensluitende, eivormig driehoekige, spitse,

c. 0.17 cm. lange slippen. Bloembladeren 5, zeer klein, breed wig-

vormig, meer of minder ruitvormig in omtrek, aan den top onregel-

matig en meer of minder diep in lobjes gedeeld, c. 0.04 cm. lang.

Meeldraden 5, op een c. 0.075 cm. lang androphoor ingehecht; helm-

draden priemvormig, c. 0.075 cm. lang; helmknoppen dorsifix, c. 0.06

cm. lang; hokjes langwerpig, aan den voet wat uiteenwijkend, overlangs

openspvingend. Stamperrudiment langw^erpig eivormig, toegespitst,

3-spletig, met priemvormige, vrij stompe slippen, c. 0.07 cm. lang. Schijf

napvormig, aan den rand zeer klein uitgevreten getand. Vrucht door

de bloembekleedselen gesteund, aan den voet in een c. 0.55 cm. lang,

naar den top verdikt steeltje samengetrokken, drielobbig, kaal, c. 0.8

cm. hoog, 1 cm. in doorsnee, in 3 kluizen uiteen vallend; buitenwand

vrij dun; binnenwand houtachtig, loslatend.

Middelmatige of groote boom
;
kruinhoogte 15— 20 m. bij een stam-

doorsnee van 25— 35 cm.; op Koesa Kambangan c. 35 m. hoog bij een

stamdoorsnee van 150 cm.

Aanm. Beschrijving hoofdzakelijk naar een levend, niet bloeiend exemplaar
in Hort. Bog. en daarvan afkomstig, alleen d bloemen dragend herbarium-
materiaal, in blad geheel overeenkomend met eenige steriele en één jonge vruchten
dragend exemplaar in Herb. Kds.
In Herb. Bog. bevinden zich zeer talrijke specimina van een Cleistanthus door

Teysmaxx en Koorders op verschillende plaatsen van Celebes verzameld en
verder eenige van Kei afkomstige specimina, welke Avaarschijnlijk alle tot C.

myrianthus behooren, doch alle meer eivormige bladeren hebben dandeJavaan-
sche exemplaren. Daar het JaAmansche materiaal echter ouAmlledig is, is nadere
vergelijking nog zeer geAvenseht.
Een van den botanischen tuin te Calcutta als C. myrianthus Krz. ontvangen, Amn

de Andamanen afkomstig exemplaar A'erschilt Amn alle andere door veel grootere
bloemen met geheel gaA'e, omgekeerd ei-Avigvormige bloembladeren, Avelke echter
steeds groote Amranderlijkheid Amrtoonen. Indien deze plant al geen afzonderlijk
soort A'ormt, zal zij toch Avel als een Amriëteit afgescheiden dienen te Avorden.
Het schijnt niet geheel Amst te staan, dat de Engelsch-Indische planten inderdaad

geheel met de JaA^aansche OAmreenkomen.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Engelsch-Indië, Andamanen
(?), Maleisch Schiereiland, Philippijnen, Borneo, Bali, Celebes, Kei, N.
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Guinea Op Java: Verzameld in de res. Banten, afd. Tjaringin bij Tjeraara

op 10— 200 ra. zeehoogte; in de res. Banjoeraas, afd Tjilatjap op N^esa
Kambangan op 50 ra. — Voorkomen en standplaats: In hetero-

geen oerwoud op vruchtbaar leem, zandgrond en op verweerde kalk;

naar het schijnt op Java een zeer zeldzame boomsoort. — Bladafval:
Altijd eroen. — Bloei- en vruclittijd: Vruchten verzameld in De-

cember op Noesa Kambangan. — Gebruik; Volgens aanteekeningen
zou het hout te Tjemara slecht geacht worden, op Noesa Kambangan
daarentegen voor huishouw gezocht zijn, — Inlandsche namen:
Geen vaste namen

;
te Tjemara Salam andjimj^ s,, Kahadoean

^

s. en Ki-

djahe, s. genoemd.

Cleistanthus myrianthus Kuz. Arhor, Inrwvationes adpt'esse fer-

ruijlnee tomentosae. RamuU tenues^ fiexuosi^ sectione transversa ohiuse

rhomhei, 4-siilrati, lenticellis verruciformibus Folia in ramulis alternatim

hifaria, hreviter petiolata^ ohlonya vel lanceolata^ ohtuse vel acute acuminata^

saepe mucronata^ hasi acuta vel obtiisa^ integerrima, supra nitida, glabra,

suhtus satinaia breviter adpresse dilute fusco-tomentosa^ deinde hand rara

plus minusve glabrescentia^ in utraque parte costae mediae nervis lateralibus

c. 11— 16 patentibus, curvatls, anastomosantibus, subtus prominentibus^

tenuiter reticulato-venosa^ c. 7—23cm.longaF2.5—6.5cm. lata ; petioliis fer-

ruginee tomentosiis^ in sicco longitudinaliter ragosus, c. 0.7— 1.25 cm. longus.

Stipulae minimae.^ adpressae, triangiilae, ferruginee tomentosae. Flores

monoici, glomerati; glomeruli axillares^ multiflorae. Bracteae parvae., late

ovatae vel U'iangulae^ dorso incrassato-carinatae., praesertim inincrassatione

pilosae. Flores sessiles^ c. 0.8 cm. longi, toro obconico, glabro., c. 0.1

cm. Iongo. Calyx 5-partitiis, laciniis valvatis^ ovato-triangulis., acictis^

c. 0.17 cm. longis. Petala 5, minima., late cuneata., in circumferentia plus

minusve rhombea, apice irregulariter et plus minusve profunde lobulataj

c 0.04 cm. longa. Stamina 5, androphoro c. 0.075 cm. longo inserta

;

filamenta subulata^ c. 0.075 cm. longa
^ <nitherae dorsifixae., c. 0 06 cm.

longae, thecis oblongis, bast leviter divergentibus^ longltudinaliter dAiiscentihus.

Pistilli rudimentum oblongo ovoideum., acuminatum., trifidum^ laciniis subu-

latis obhisiusculis, c. 0.07 cm. tongum. Discus cujvullformis, margine minute

erosulo-denticuJatus. Fructus calyx et petalts suffulius, basi in stipitem

c. 0 55 cm. longurn apicem versus incrassatum contractus, ttddyïnusj glaber,

c. 0.8 cm. altus, 1 cm. diam., in cocca 3 dehi.scens, pericarpio tenuiusculo.,

ab endocarpio lignoso solubiü.

2. Cleistanthus sumatraiius Muell. Arg. in DC. Prodr. xv,

2, 504. — Leiopijxis sumatrana Miq. ! Fl. Ind. Bat, Suppl. 446. —
Kaluhaburunghos sumatranus O. K. Uev. gen. pl. ii, 607.
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Twijgen dun, kaal, met wratvormige lenticellen. Bladeren afwis*

selend, vrij klein, kort gesteeld, ei vormig of langwerpig ei vormig,

lang smal stomp toegespitst, met stompen, af'geronden of meer of

minder samengetrokken voet, gaafrandig, kaal, alleen boven aan den

voet van de middelnerf wat ijl behaard, aan weerszijden van de in

sicco boven dun, onder duidelijk uitspringende middelnerf met c. 5—

6

schuin uitstaande, opstijgende, niet uitspringende zijnerven, fijn net-

aderig, leerachtig, boven glimmend, onder dof, c. 3.5— 11 cm. lang,

1.25— 5.5 cm. breed; steel vrij dik, in sicco gerimpeld, grootendeels

kaal, alleen op de bovenzijde ijl behaard, c. 0.3— 0.6 cm. lang.

Steunbladeren zeer klein, eivormig driehoekig, c. 0. 1 —0.15 cm. lang.

Bloemen éénhuizig. Bloemkluwens okselstandig, weinigbloemig, met

dicht uitstaand behaarde spil. Schutbladeren breed, rond eivormig,

stomp, concaaf, achter aan den voet aanliggend behaard, tot c. 0.2 cm.

lang, 0.25 cm. breed. Bizondere schutblaadjes klein, achter aanliggend

behaard. 5 bloemen zittend, met breeden bloembodem
;
knoppen ei vor-

mig, met een spitsje. Kelk 5-deelig; slippen in den knop klepsgewijs

aaneensluitend, aan den top iets dakpansgewijs dekkend, wat ongelijk,

langwerpig driehoekig, spits, kaal. Bloembladeren klein, wig-spatelvor-

mig, stomp. Meeldraden 5, op een korte zuil ingehecht; filamenten

priemvormig, uitstaand; helmknoppen dorsifix, aan den voet en den top

uitgerand; hokjes langwerpig, aan den voet uiteen wijkend. Stamper-

rudiment langwerpig, met stompen, 3-lobbigen top, zeer kleinwrattig.

Schijf napvormig, gekarteld. $ bloemen met napvormigen bloembodem.

Kelk 5-deelig, c. 0.4 cm. lang
;
slippen wat ongelijk, langwerpig

driehoekig, wat eivormig, spits, kaal, c. 0.3—0.325 cm. lang.

Bloembladeren klein, langwerpig spatel vormig, stomp, c. 0.07 cm.

lang. Stamper c. 0.275 cm. lang; vruchtbeginsel eivormig, dicht

bezet met lange, opstaande, vrij grove haren, c. 0.125 cm. lang,

3-hokkig; stijlen 3, tot i/o van den voet vergroeid; vrije deelen

tweespletig, teruggekromd, lijnvormig, convex. Schijf ringvormig;

de binnenste rand kegelvormig, aan den top getand, het vruchtbeginsel

en het vergroeide deel der stijlen insluitend, c, 0.17 cm. lang. Vrucht

3-lobbig, met stomphoekige lobben, kaal, alleen op den samengetrokken

voet, den top en soms in de gleuven ijl aanliggend behaard, c. 0.85

cm. hoog, c. 1 cm. in doorsnee, door den c. 0.64 cm. breeden kelk
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gesteund, in 3 tweekleppige kluisjes uiteenvallend, waarbij het schild-

vormige, onregelmatig berande, binnen sterk neergedrukt kegel vormige,

6-stralige, c. 0.6 cm. in doorsnee metende onderste deel der vrucht

met het driekantige middelzuiltje achterblijft; binnenwand houtachtig,

van den dunnen buitenwand loslatend. Zaden eenigszins bolvormig,

met een indeuking, c. 0.5 —0.6 cm. in doorsnee
;
zaadhuid vrij stevig,

zonder vleezige buitenlaag; kiemwit vleezig, gerimpeld; zaadlobben

breed, sterk geplooid, aan den voet diep uitgerand
;
worteltje rolrond,

c. 0.1 cm. lang.

Boomheester of klein boomje; kruinhoogte c. 5— 14 m. bij een

stamdoorsnee van 10— 15 cm.

Acmm. Beschrijving naar eenige exemplaren in Herb. Kds., waarop Miquel’s
onvolledige beschrijving van Leiopyxis sumatrana goed past. De aiithentieken
zijn alleen in vrucht, doch schijnen met de Javaansche en de van de hieronder
vermelde groeiplaatsen afkomstige exemplaren alle tot één, in den archipel ver
verspelde soort te belmoren, hoewel kleine verschillen aan te toonen zijn. Volledig
materiaal van de oorspronkelijke vindplaats is echter zeer gewenscht voor ver-
gelijking.

C. apodus Bth. van Australië is met C. sumatranus zeer verwant en misschien
niet eens soortelijk verschillend.

C. minahassae behoort waarschijnlijk tot deze soort.

Geogr. verspreiding. Bulten Java: Sumatra, Celebes, Ambon,
Tenimber eil. Op Java: Verzameld in de res. Preanger, afd Soekaboeroi

bij Tjiratjap op 100 ra. zeehoogte; in de res. Besoeki, afd. Djember bij

Poeger, afd. Banjoewangi bij Rogodjampi op ongeveer 30 ra. — Voor-
koraen en standplaats: In heterogeen oerbosch op leem zoowel als

op zandsteen. — Bladafval: Altijd g oen. — Bloei- en v r u c h 1 1 ij d :

Bloemen verzameld in Oktober en vruchten in Augustus en Oktober bij

Poeger. — O e b r u i t-
: Geen — Inlandsche namen: Zeer onvast;

Ki-hoerang^ s. bij Tjiratjap; Blimhingan j, Bantjal kidang^ ^.^Tandjoeng
watoe^ j., Woeloeh^ j. en Seinoet, j. bij Poeger; Besi, j. bij Rogodjampi.

Cleistanthus sumatranus Muell. Aug Arhuscula vel arhor parva.

Ramuli tenues^ glabri, lenticellis verruciformibus. FoUa alternatim bifaria^

minuscula^ breviter petiolata^ ovata vel ovato-oblonga, longe anguste obtuse

acuminata^ bast obtusa rolundata vel plus minusve contracta^ integerrima^

glabra^ supra ad basin nervi medii tantum paree pubescentia^ in utraque parte

costae mediae in sicco supra tenuiter subtiis manifeste prominentis nervis

lateralibiis c. 5—6 patentibus, adscendentibus^ Jiaud prominentibus^ dense

reticulato-venosa^ coriacea, supra nitida^ siibtus opaca^c.3.5—llcm.longa^

1.25— 5.5 cm. lata; petiolus crassiusculusj in sicco rugosus, supra tantum

laxe pubescens, ceterum glaber^ c. 0.3—0.6 cm. longus. Stiqmlae minutae.,

ovato-triangulae^ c. 0.1— 0.15 cm. longae. Flores monoici^ glomerati; glomeruli
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axillares^ jmncifori^ receptaculo villoso. Bracteae latae^ rotundato-ovatae^

ohtusae, concavae, dorso ad hasin adpresse puhê^centes^ ad c. 0.2 cm. lonf/aCj

0.25 cm. latae. Bracteolae minutae^ dorso adpresse piihescentes. Flores (ƒ

sessiles. toro lato ; alahastra ovoidea^ apiculata. (kilyx Ö-partitus^ laclniis

in praefioratione valvatis., apice leviter imhricafiSj suhinaequalibus, ohlonyo-

trianyulis.^ acutis, ylahris. Fetala miniita^ cuneato-spathulata.^ ohlusa. Stamhui

5, androphoro hrevi inserta; filamenta pcdentisshna., suhulata; antlierae

dorsifixae, hasi apiceque emaryinatae, thecls ohlonyis., hasi diveryentihus.

PistilU rudimenium ohlonyum, ohtusum^ 3-lobum, papillosum. Discus cupn-

liformis^ crenulatus. Florum^ torus cupuUformis. Calyx ö-qmriitus^ c. 0.4 an.

lonyus^ laciniis subhiaequalibus, oblonyo-trianyuliSy subovatis^ acutis, ylabris^

apice c. 0.3— 0.325 cm. lonyis. Petala minutci, oblonyo-spathulata.^ obtusuy

c. 0.07 cm. lonya. Pistillum c. 0.275 cm. lonyum; ovarium ovoideum, dense

erecto-hirsutunij c. 0.125 cm. lonyimi^ triloculare; styli 8 usque ad \ supra

basin connati.^ partibus liberis bipdis., recurvis., linearibus.^ cortvexis. Discus

annularis., maryine interiore co)iico^ apice dentato, ovarium cum basi stylorum

includente., c. 0.17 cm. lonyo. Fructiis 3-lobus, lobis obtusanyulisy basi con-

tracta., ylaber interdumque sulcis paree adpresse pilosis, c. 0.85 cm. altus, c. 1

cm. diam.., calyce c. 0 64 cm. lato siiffultuSj in cocca 3 bivalvia dehiscens,

basi peltata, irreyulariter maryinata., intus valde depresse conica.^ 6-radiata.,

c. 0.6 cm. diam. cum coliimella triyuetra remanente.^ endocarpio liynoso a

pericat plo tenui solubili. Semina bubylobosapimpressione donata, c. 0.5— 0.6

cm. diam.; testa satis firma., sine strato carnoso ; albumen carnosuniy rii-

yosum ; cotyledo)ies latae^ valde plicatae, basi valde emaryinatae ; radicula

tereSy c. 0.1 cm. lonya.

3. Cleistaiitliiis pallidiis Muell. Arg. in DC. Prodr. xv, 2,

508; Bedd. For. Man. 20; Hook. f. Fl. Br. Ind. v, 279. — Amanoa

pallida Tfiw. ! En. 280. — Lehidiera pallida Muell. Arg. in Linnaea

XXXII, 80. — Kaluhaburunghos pallidus O. K. Rev. gen. pl. ii 607.

var. subcordatus J. J. S. n. var.

Twijgen dun, uitstaand roodbruin (in sicco) behaard. Bladeren zeer

kort gesteeld, elliptisch langwerpig, vry lang of zeer lang stomp toege-

spitst, met stompen of meestal kort hartvormigen voet, gaafrandig, boven

kaal, onder vooral op de nerven soms een weinig behaard, aan weers-

zijden van de in sicco onder en boven uitspringende middelnerf met

c. 7— 9 vrij wijd uitstaande, boogvormig anastomoseerende, onder
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uitspringende zijnerven, netaderig, boven glimmend, dun, c. 3.5— 10

cm. lang, 1.1— 4.5 cm. breed; steel dicht uitstaand roestbruin behaard,

sterk dwars rimpelig (in sicco), c. 0.15 - 0.3 cm. lang. Steunbladeren

blijvend, priem vormig, behaard, in sicco achter sterk generfd,

c. 0.2— 0.5 cm. lang. Bloemen éénhuizig, in weinigbloemige, oksel-

standige kluwens. Receptaculum uitstaand behaard. Schutbladeren

eivormig, de hoogere ei-lancetvormig en toegespitst, concaaf, achter

behaard en gewimperd. 5 bloemen zittend, c. 0.26 cm. lang.

Bloembodem kort steelvormig omgekeerd kegel vormig, kaal, c. 0.1

cm. lang. Kelk 5-deelig; slippen in den knop klepvormig aaneen-

sluitend, langwerpig driehoekig, spits, buiten vooral naar den top

kort aanliggend behaard, c. 0.175 cm. lang. Bloembladeren kort

genageld, met scherp afgezette, breede, meer of minder trapezium-

vormige of vierhoekige, afgeknotte, plotseling in een priemvorniig

spitsje samengetrokken, ongehjk gekartelde en uitgevreten plaat,

c. 0.04- 0.06 cm. lang. Meeldraden 5, op een korte, omgekeerd

kegelvormige, c, 0.06 lange zuil ingehecht, in het geheel c. 0. 1 6 cm.

lang; helmdraden priemvorniig; helm knoppen dorsifix, vrij kort

hartvormig, c. 0.06 cm. lang. Stamperrudiment groot, langwerpig

kegel vormig, stomp, 6-ribbig, kort behaard, aan den top gelobd en met

papillen bezet, c. 0.075 cm. lang. Schijf napvormig, gekarteld gelobd,

binnen met enkele haren. J bloemen zittend, c. 0.36 cm. lang.

Bloembodem kort en breed tol vormig, kort behaard. Kelk 5-deelig;

slippen 3* hoekig, spits, achter kort behaard, c. 0.25 cm. lang. Bloem-

bladeren spatelvormig, met breede plaat. Vruchtbeginsel ei-bolvormig,

driekantig, dicht lang opstaand geelbruin behaard, de haren ook den

voet der stijlen bedekkend en een bolvormig, c. 0.16 cm. lang geheel

vormend; stijlen 3, aan den voet vereenigd, teruggekromd. Schijf

ringvormig; de binnenste rand napvormig, onregelmatig gelobd, met

driehoekige, getande lobjes, den stamper alleen aan den voet om-

gevend.

Aanm. Beschrijving naar 2 door ïeysmann op Madoera verzamelde exemplaren
in Herb. Hort. Bog., waarmee geheel overeenkomen een steriel exemplaar uit
Banten in Herb. Kds., een vruchtdragend, door Riedel bij Gorontalo gevonden
specimen en door Raap op de Batoe-eilanden verzameld materiaal. Zeer ken-
merkend zijn de aan den voet kort hartvormige, nagenoeg kale bladeren, de
zeer korte, sterk dwars gerimpelde, dicht uitstaand behaarde bladsteel en de
priemvormige, achter sterk generfde steunbladeren.

Zij vertoonen zeer groote overeenkomst met het authentiek van Amanoa
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pallida Tmv. van Ceylon iii Herb. Bog. Dit verschilt echter door de bleeke en
sterkere beliaring, den in verhouding langeren bladsteel, den spitsen of stompen,
nooit hartvormigen bladvoet, do in sicco bovmn niet uitspringende middelnerf,
de kleine, aanvankelijk behaarde uithollingen in de nerfoksels aan de onderzijde
der bladeren, die bij de exeinx)laren uit den Maleisehen Archipel geheel ontbreken
en de wat grootere bloemen.
Misschien zal het later, als er meer materiaal beschikbaar is, blijken dat de

nu opgestelde variëteit soortelijk verschillend is; voorloopig meen ik echter het
best te doen geen nieuwe soort te onderscheiden.
Het scheen mij minder wenschelijk de beschrijving der vrucht van de bij

Gorontalo voorkomende plant bij die van het Madoereesche exemplaar op te

nemen, daar die daardoor uit te heterogene bestanddeelen zou bestaan. Hier-
onder laat ik die echter volgen

:

Vrucht klein, aan den voet zeer kort samengetrokken, drielobbig, aanliggend
behaard, c. 0.65 cm. hoog, 0.9 cm. in doorsnee, in 3 tweekleppige kluisjes uiteenval-
lend; buitenwand dun; binnenwand dun houtaehtig, loslatend

;
voet van het mid-

delzuiltje schildvormig, driehoekig in omtrek, 6-tandig, neergedrukt kegelvormig,
stralig G-ribbig, c. 0.5 cm. in doorsnee. Schijf aan den top klein getand.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Madoera (M. Gegü, Tsm. n.

1741 H. B.) Batoe-eilanden en Celebes, Op Java: Alleen verzameld in de res.

Banten, afd. d'jaringin bij Tjernara op 10 — 200 m. zeehoogte. — Stand
plaats: In heterogeen oerwoud op vruchtbaar bem. — Inlandsche
naam: Op Madoera Kajoe sapi.

Cleistanthus pallidus Muell. Arg. var. subcordatus J. J. S. Ramuli

tenuts, in Jcco patenter rufo-piihescentes. FoUa hrevissime petiolata^ elUptico-

ohlonga^ longiuscule vel longissime ohtuse acuminata, hasi p>lerumque hreviter

cordafa vel interdnm ohtiisa^ integen ima^ supra glabm, interdum siihlus

prae.^erlim in nervis paree pubescentia, in utraque parte coslae intermediae

in sicco supra subtusqiie prominentis nervis laleralibiis c. 7—9 patentissimis^

arcualo-anastomosautibus, reticulato-venosa^ supra nitida^ papgracea, c.

3,5—10 cm. ionga, 1.1— 4.5 cm. lala ppetiolus rufo-villosus, valde transverse

rugosus (in sicco), c. 0.15—0.3 cm.longus. Stipulae persistentes, subulatae,

pubescentes, dorso in sicco valde nervosae, c. 0.2 — 0.5 cm. longae. Flores

monoici, glomerati. Glomeruli axillares, pauciflori, receptaculo villoso.

Bracteae ovatae, superiores ovalo-lanceolatae acuminataeque, concavae, dorso

pubescentes, ciliatae. Flores sessiles, c. 0.26 cm. longi. Tof'us brevis,

obconico-pedicellaceus, glaber, c. 0.1 cm. longus. Calyx 5-partitus, laciniis

in prae^oratione valvatïs, oblongo triangulis, acutis, extus praeserlim ad

apicem adpresse puberulis, c. 0.175 cm. longis. Petala breviter unguiculata,

ungiie in laminam latam plus minusve trapeziformem vel quadrangulam

apice truncatam ei apiculo subulaio imqjosito instructam margine irregulariter

crenulatam erosamque subito dilatato, c. 0.04 — 0.00 cm. Ionga. Stamüia 5,

androp)ho 7'o brevi obconico c. 0.06 cm. longo inserta, tota c. 0.16 cm. Ionga
j

filamettta subulata; antherae dorsifixae, breviuscule cordatae, c. 0.06 cm.

longae. Pistilli rudimentnm majusculum, oblong o- conicimi, obtusum, 6-

costulatimi, pmbendum
,
apice lobatum et papillosum, c. 0.075 cm. longum.
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Discus cupuUformiSj cremilato-lohulatus^ intus pilis p rpaucis munilus.

Flores J sessiles, c. 0.36 cm. lorigi. Torus brevüer crasse obcomcus^ pu^

berillus. Calyx 5-partitus, laciniis triangulis^ acutis, doi’so pulerulis, c. 0.125

cm. longis. Petala spathulata, lamina lala. Ovarium ovoideo-globosum^

trigonum^ dense erecto-fulvo-villosum, pilis basin stijlorum cingentibuSj glo~

bulum c. O.iG cm. longum formantibus ; stijli o, basi connati. Discus annularis^

margine interiore cupidiformij irregiilariler lobulato, lobiilis triangulis

denticulatis, pistillum basi tantum cingente.

17. BRIDEIxIA Wlld.

Bloemen één- of tweehuizig, met sterk ontwikkelden, aan den voet

niet zelden steelvormig samengetrokken bloembodem, diep 5-deeligen

kelk en 5 zeer kleine, meer of minder spatel- of wigvormige, aan den top

gewoonlijk gelobde of getande bloembladeren. 5 bloemen met 5 op een

zuiltje ingehechte meeldraden; helmdraden vrij, wijd uitstaand, priem-

vormig; helmknoppen met evenwijdige, overlangs openbarstende

hokjes. Stamperrudiment op den top van do meeldradenzuil gezeten,

meer of minder gelobd of gespleten, soms bijna gaaf. Schijf groot,

rond, vlak of wat napvormig. J bloemen met een 2(— 3)-hokkig

vruchtbeginsel, met 2 zaadknoppen in elk hokje; stijlen vrij of aan

den voet vergroeid
;
stempels 2-deelig of bijna gaaf. Schijf ringvormig,

met verheven, gewoonlijk kegelvormigen, het vruchtbeginsel omslui-

tenden, later door den groei van de vrucht openscheurenden, dunnen

binnensten rand. Steenvrucht bolvormig of ongeveer ovaal, met vlee-

zigen middelwand en 1—2 meer of minder verharde, éénzadige kernen.

Kiemwit vleezig, aan de binnenzijde met een overlangsche gleuf of

uitgehold; zaadlobben evenwijdig aan de kiemwitholte gebogen, zeer

breed, dun, gelijk, zeer zelden kiemwit dun en zaadlobben dikvleezig

en ongelijk.

Boomen of heesters, soms klimmend. Bladeren aan de twijgen

afwisselend, gesteeld, vinnervig, nagenoeg gaafrandig. Steunbladeren

afvallend, gewoonlijk vrij groot. Bloemen in okselstandige kluwens,

met tenminste gedeeltelijk steunbladachtige schutbladeren, klein,

zittend of gesteeld,

Aantal soorten ongeveer 30, in tropisch Azië, Afrika en Australië.

Boerlage vermeldt vcor Java de volgende soorten:

B. glauca Bl.

Meded. Dep. v. Landbouw No. 10.
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B. stiimlaris Bl.

B. tomeniosa Bl. var. rhamnoides Muell. Arg.

Ik kan noch in Mdeller’s beschrijving, noch in het overvloedige, door

mij onderzochte materiaal eenigen grond vinden om bij B. tornentosa Bl.

een var. rhamnoides te onderscheiden. Ook de van verschillende oorden
afkomstige, in den botanischen tuin te Buitenzorg gekweekte boomeri

laten het onderscheiden van variëteiten niet toe.

In Herb. Kds. bevindt zich verder nog materiaal van een soort, die

goed met B. miniiti-flora Hook. f. overeenkomt.

Eindelijk bevindt zich in het door den heer Backer te Batavia ver-

zamelde herbarium een soort, die naar alle waarschijnlijkheid tot B.

ovaia Dcne. behoort.

Bentham et Hooker opperen het vermo den, dat de verheven, het

vruchtbeginsel omgevende binnenrand der schijf bij de $ bloemen mis-

schien uit vergroeide staminodiën zou kunnen bestaan. Ik meende aan-

vankelijk mij daarbij te kunnen aansluiten. Bij de 5 bloemen van B glaiica

Bl. is echter de binnenrand der schijf eveneens, hoewel in mindere mate,

naar boven gebogen en wat gelobd, zoodat wel aangenomen raag worden,

dat de bij de $ bloemen het vruchtbeginsel insluitende ring inderdaad

tot de schijf behoort.

Ik kan mij niét aansluiten bij de algemeen aangenomen meening, dat

de meeldraden aan den voet tot een zuiltje zouden vergroeid zijn. Veeleer

meen ik, dat dit zuiltje tot den bloembodem gerekend moet worden,

waarop de wijze van zijn inhechting op den bloembodem en de plaats

van het stamperrudiment wijzen.

Sleutel der JavaanscJie soorten.

1.

Steenkern 1. Zijnerven der bladeren’

binnen den rand anastoraoseerend 2.

Steenkernen 2. Zjjnerven der bladeren

tenminste gedeeltelijk op een randnerf

uitloopend . . 3,

2. Stijlen vrij. Vrucht bol volmig of ovaal.

Bladeren gewoonlijk meer of minder
eivormig met breeden voet . . . B. glanca Bl.

Stijlen aan den voet vergroeid. Vrucht
langwerpig eivormig of elliptisch.

Bladeren zelden wat civormig, met
spitsen of stompen voet . . . . 2. B. minutiftora Hook. f.

3. Klimplant. Bloemen grooter dan bij de

overige soorten, c. 1 cm. in doorsnee.

Steunbladeren groot, breed . . . 3. B. stipularis Bl.

Kiet klimmend. Bloemen klein. Steun-

bladeren smal 4.

4. Stamperrudiment omgekeerd kegelvor-

mig, scheef afgeknot. Bladeren vlak,

meestal meer of minder behaard en

met meestal stompen top. . . 4. 5. tornentosa Bl.
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Stamperrudiment langwerpig. Bladeren

met geplooiden rand, kaal, met meestal

spitsen top 5. /^. ovata Dcne

Bridelia Wlld. Flores monoici vel dioici^ toro magno hasi hand raro

pediceliato-contracto^ cahjce profimde 5-pirtito, p>etalis 5 7ninutls, plus

minusve spathulatis cuneatisve^ apice plerumgue lohidalis denticulatisve.

Floruni stamina 5, androphoro columnari mserta; filanienta Ubera^ pa-

tentisshna ; thecae pwrallelae^ longiludinalite^' delmcentes. Fistilli 7’udimentum

androphonim coronans, plus ^ninusve lohatum vel fissum^ interduni sub-

integi'um. Discus iuagnus^ oi'hiciilaris, planus vel levitei' cupuliformis.

Flo7'um $ ovarium 2(‘3)-locularej loculis 2-ovulatis; sigli liheri vel hasi

connati ; stig^nata bifida vel subintegra. Discus annularisj ?nargine interio?'e

elevalo^ plerumque conico, memhranaceo^ ovarimn includente^ deinde ovarii

incremento m lacinias rumpente. Drupa globosa vel subovalis^ ^nesocarpio

carnoso; putamina 1—2, plus minusve indurata^ 7no7io^perma. Albumen

carnosiimj facie interiore longitudinaliter sulcatum vel excavatum. Cotgledones

albummis cavitati parallelae^ latissimae, tenues^ aeguales^ rarissime albumen

teyiue et cotgledones crasse carnosae inaequalesque.

A^'bores vel fruiices^ interdum scande^ites. Folia in ramulis alternalim

bifariuj petiolata, penninervia, integerrima. Stipulae caducae^ plerumque

majusculae. Flores parvi^ sessiles vel pedicellati, glomerati, axillares^ bracleis

(juidem ex parte stipulaceis.

1. Bridelia glauca Bl ! Bijdr. 597; Miq. F1. Ind. Bat. i, 2,

364; Muell. Arg. in DC. Prodr. xv, 2, 497.

Twijgen zigzag, aanvankelijk gesleufd, kort behaard, met wrat-

vormige lenticellen. Bladeren aan de twygen afwisselend, vrij groot,

gestoeld, gewoonlijk langwerpig, dikwijls meer of minder eivormig,

soms lancetvormig, plotseling vrij kort toegespitst, vrij spits of smal

stomp, met breeden, afgeronden of bijna afgeknotten of stompen, niet

zelden meer of minder scheeven voet, nagenoeg gaafrandig, flauw

bochtig, de oude boven kaal, alleen op de middelnerf kort behaard,

onder zeer kort bruin behaard, aan weerszijden van de boven en

vooral onder uitspringende middelnerf met c. 11— 19 schuin uitstaande,

naar den voet dichter bijeen geplaatste en wijd afstaande, zeer weinig

gebogen, aan de toppen ingebogen en zeer dicht bij den rand anasto-

moseerende, boven een weinig ingedrukte, onder uitspringende, door
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onder iets uitspringende tralieaderen verbonden zijnerven, netaderig,

boven dof groen, onder dof blauwachtig, c. 4.5—30 cm. lang, 2— 14

cm. breed; steel rolrond, vr[j dik, zeer kort behaard, c. 0.5 — 1.5 cm

lang. Steunbladeren afvallend, scheef eivormig langwerpig, met

ingebogen, spitsen top, convex, zeer kort vrij dicht lichtbruin behaard,

c. 0.6— 1 cm. lang. Bloemkluwens okselstandig, dicht, veelbloemig.

Schutbladeren kort, zeer breed, meer of minder drielobbig, concaaf,

buiten behaard, binnen ijl behaard vooral aan den top, gewimperd,

c. 0.07 cm. lang. bloemen gesteeld, wijd geopend, c. 0.53 cm. in

doorsnee; steeltje dun, kort en dicht behaard, c. 0.35 cm. lang. Kelk

diep 5 deelig, buiten kort en dicht behaard; slippen uitgespreil,

langwerpig eivormig driehoekig, spits, c. 0.225 cm. lang. Bloem-

bladeren 5, vrij smal spatel- wigvormig, met breeden, meest kort 3-

lobbigen top, c. 0.06 cm. lang. Meeldraden 5, op een c. 0.06 cm.

lang zuiltje ingehecht; helmdraden uitgespreid; helmhokjes langwerpig

Stamperrudiment kegelvormig, aan den top zeer klein 4-lobbig, c. 0.05

cm. lang. Schijf vleezig, plat, ongeveer rond, met een weinig hoekigen

of gelobden buitenrand en wat opgebogen, 5-tandigen, klein gekartel-

den binnenrand, c. 0.17 cm. in doorsnee. ^ bloemen gesteeld; steeltje

aan den top in den bloembodem verdikt, kort en dicht behaard. Kelk

5-deelig, blijvend; slippen driehoekig, meer of minder toegespitst, spits,

buiten en binnen aan den top kort behaard, onder de vrucht convex,

c. 0.175— 0.2 cm. lang. Bloembladeren 5, lancetvormig, achter behaard,

blijvend, onder de vrucht convex, c. 0,075— 0.1 cm. lang. Stijlen 2,

tot het midden ongeveer vergroeid; stempels 2 deelig, lijnvormig,

teruggekromd. Schijf ringvormig, kort, 5-hoekig, iets bochtig, de

binnenste rand verheven, dun, kaal, onder de vrucht in 4 — 5 slippen

openscheurend. Vruchtsteeltje aan den top verdikt, lichtbruin vil tig

zachtharig, 0.3— 0.6 cm. lang. Steenvrucht ongeveer bolvormig of

ovaal, c. 0.8—0.9 cm. lang, 0.75—0.9 cm. in doorsnee, vleezig, niet

geheel rijp licht geelgroen en met zeer kleverig sap, rijp zwartgrauw

en sap niet kleverig; steenkern 1, bijna bolvormig, ovaal of ei vormig,

0.625— 0.7 cm. lang, c. 0.475—0.55 cm. in doorsnee, overlangs

generfd, dun hoorn-leerachtig. Zaad met vrij dik vliezige zaadhuid,

aan de binnenzijde met een overlangsche groef; kiemwit vleezig;

zaadlobben sterk gebogen, dwars langwerpig, met zeer breeden, afge-
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knotten top en hartvorrnigcn voet, groen, c. 0.45 cm. lang, 0.9 cm.

breed; worteltje langwerpig, rolrond, c. 0.125 cm. lang.

Middelmatige of liooge boom; kruinhoogte 20— 30 m. bij een stam-

doorsnee van 30 — 46 cm. Stam recht, rolrond, zonder wortellijsten

en gleuven. Kroon breed, onregelmatig. Schors grauw, met diepe,

overlangsche barsten.

Aanm. Beschrijving naar een paar levende (vruchtdragende) hoornen in Hort.
Bog. en naar exemplaren in Herb. Kds. en Herb. Bog., vergeleken met een authen-
tiek. Bij de onderzochte exemplaren bevinden zich alleen & in bloei en $ in vrucht.

Bij een vruchtdragend exemplaar trof ik enkele monstreuse bloemen aan,
waarvan de beschrijving hier volgt : Steeltje dik, 0.3 cm. lang. Kelkslippen
opstaand, langwerpig, spits, binnen convex en dicht behaard, buiten concaaf, ijl

behaard, 0.35 cm. lang. Bloembladeren lijnvormig, stomp, binnen lang behaard.
Meeldraden 5; helmdraden zeer kort, lang behaard

;
helmknoppen ei-hartvormig.

Schijf (?) convex, dicht uitstaand behaard.
Deze soort gelijkt zeer veel op B. multiflora Zipp. ! van Ambon en op de als

zoodanig door Koorders gedetermineerde, op Celebes verzamelde exemplaren,
liet materiaal is echter onvoldoende om te beslissen of de beide soorten vereenigd
moeten worden.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Met zekerheid niet bekend.

Op Java: Verzameld in de res. Banten, afd I’andeglang op den Poelasari

op 1050 m zeehoogte; in de res. Batavia, afd. Buitenzorg opdenSalak;
in de res. Preanger, afd. Soekaboemi bij Palaboeanratoe, afd. Tjiandjoer bij

Takoka op 1 100 ra
,
afd. Paraanoekan- en Tjaseralanden bij Boekanegara (De

Monchy); in de res. Madioen, afd. Madioen bij Pandan-Aroem op 700— 900
ra. — Voorkomen en standplaats: In gemengd oerwoud op vrucht-

baren leemgrond. — Bladafval: Altijd groen volgens de aanteekeningen
;

te Buitenzorg bladverliezend, doch slechts zeer kort kaal staand. — B 1 o e i-

en vruchttijd: Vruchten verzamel 1 in Juli bij Takoka; in Januari
te Buitenzorg. — Gebruik: Het hout zou voor huisbonw en bruggen
gebruikt worden en nogal duurzaam en sterk zijn. — K u 1 1 u u r : Niet

aan te bevelen — Inlandse he namen: In West- Java vast Kanjere
badak, s.

;
in Madioen Gandri kerho^ j.

Bridelia glauca Bl Arhor. Ramuli flexuosi^ initio sulcatl^

lenticellis verruci formihus Folia in ramulis edternatirn hifaria^ majusc/ula^

petiolaia^ pleriimqm oblortga^ saepe p)lus minusve ovata^ interduin lanceolaia,

abrupte brrviiiscide acuminata^ acutiuscula vel onguste obtusa^ basi lala

rotundata vel fere trvncata vel obiusa^ haud raro plus minusve obliqua,

fere integerrima, levissime repanda^ odul'a supra glabra^ in losta media

tantum pubescentia^ subius minute jerrugineo-pube'nda^ in idraque parte

costae intermediae supra et praeserthn subtus prominentis nerv is later alibus

c. 11 — 19 patentibus^ basin versus densioribus patentissiniisque. levissime

curvatis^ apice incAirvis et juxta marginem anaslomosantihus
,
supra leviter

impressisj subtus promineyitibus^ venis claihratis subtus suhprominenlibus,

reticulatO'Venosa, supjra opace viridia, subtus glaucescentia, c. 4 5— 30 cm.

longa^ 2-14 cm. lata j petiolus teres^ crassiuscidus., puberulus^ c. 0.5 — 1.5
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cm. longus. Stipulae cadiicae^ ohlique ovato-ohlongae^ apice acuto incurvae^

convexae^ diliite ferrugineo-puljerulae^ c 0.6—1 cm. longae. Glomeruli axil-

lareSj dense midtiflori. Bracteae hreves, latissimae, minusve trilohar^

concavaCj dorso et margine pnhescenUs.^ intiis praeserthn ad apAcem paree

puhescentes., c. 0 07 cm. longae. Flores longhiscule q^^dicellati, valde

aperti^ c. 0.53 cm. diam.^ pedicello tenui., dense puherulo, c. 0.35 cm. longo.

Calyx profunde 5’partitiis., extus tomentoso-puherulus, laciniis pateniissimis,

ohlongo-ovato-triangiilaribus^ acutis, c. 0.225 cm. longis. Petala 5, saiis

anguste cimeato-spathuluta, apice lata plerumque hreviter 3-lohulata
^

c,

0.06 on. longa. Stamina 5, andi opJioro c. 0.06 cm.longo inserta
;
-filamenia

columnam aequantia, patentissima ; thecae ohlonqae. Pistilli rudimenium co-

Imunam coronans^ coniciim, apice minute 4-lohulatum, c. 0.05 cm. longum.

Discus carnosiis, planus, suhangulato orhicularis, margine exieriore suhlohii-

latOj margine interiore leviter incurvo 5-dentaio crenulaio,c.0 17 cm.diam.

Flores J pedicellaii, pedicello apice in lorum incrassato, dense puhescenti.

Calyx profunde 5~partituSy laciniis friangulis, plus minusve acuminatis,

acutis., extus et intus ad apicem hreviter p)uhescentibus, sul) fruciu convexis,

c. 0.175—0.2 cm. longis. Petala 5,lanceolata, dorso puhescentia, suh fructu

convexa, c, 0.075— 0.1 cm. longa. Styli 2, fere ad medium connati; stigmata

hipartita., linearia, recurva. Discus annularis, brevis, subrepando-5-an-

gulatus., margine interiore elevato, tenui, glabro, sub fruefu 4— 5-laciniato.

Pedicellus fructifer apice incrassatus, ferruginee tomentoso-puberulus, c.

0 3— 0.6 cm. longus. Drupa subglobosa vel ovalis, c. 0.8— 0.9 ct)i. longa, 0.75—
0.9 cm. diam., carnosa, immatura dilute flavoviridis succo valde glutinoso,

matura nigricans succo hand glutinoso; putamen 1, subglobosum, ovale vel

ovoideum, c. 0.625— 0.7 cm. longum, 0.475—0.55 cm. diam., longitudinaliter

nervostim, tenuiter corneoxoriaceum. Semen intus sulco longitudinali munitum,

testa crassiuscule mernbranacea; albumen carnosum; coiyledones valde

curvatae, trans l erse oblongae, apice laiissimae truncatae, basicordatae,virides,

c. 0.45 cm. longae, 0.9 cm. latae; radicula oblonga, teres, c. 0.05 cm. longa.

2. Bridelia miimtiflora Hook. f. Fl. Br. Ind. v, 273; Brandis,

Ind. Trees, 561.

Stengel kaal, met vvratvormige lenticellen. Bladeren aan de twijgen

afwisselend, gesteeld, elliptisch of ovaal langwerpig, soms wat eivormig

01 omgekeerd eivormig, kort stomp of spits toegespitst, met spitsen

of stompen, soms afgeronden voet, gaafrandig, boven kaal, glimmend,

onder uiterst kort behaard, aan weerszijden van de onder uitspringende
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middelnerf met c. 8— 16 schuin uitstaaudo, aan den voet dichter

bijeen geplaatste en wijd afstaande, licht gebogen, dicht bij den rand

anastomoseerende, vrij dunne, onder uitspringende zijnerven, netaderig,

c. 6.5— 24 cm. lang, 2— 13 cm. breed; steel vnj dik, kaal, c. 0.5— 1.2

cm. lang. Steunbladeren spoedig afvallend, lancet- of lijnvormig,

scheef, toegespitst, zeer kort behaard, c. 0.9— 1 cm. lang. Bloem-

kluwens okselstandig, zeer dicht en veelbloemig, tweeslachtig, c. 0.5—

1

cm. in doorsnee. Schutbladeren breed, kort, drielobbig, achter gekield,

gewimperd en achter kort behaard, c. 0.17— 0.2 cm. lang, niet of

nauwelijks korter dan de bloemen. cT bloemen door den smal omge-

keerd ke.»elvormigen, buiten zeer kort behaarden, c. 0.13 cm. langen

bloembodem schijnbaar gesteeld. Kelk 5-deelig, buiten zeer kort

behaard; slippen driehoekig eiyormig, smal stomp, binnen aan den top

verdikt, c. 0.225 cm. lang. Bloembladeren 5, zeer klein, wigvormig,

met breeden, meer of minder drielobbigen top, c. 0.05 cm. lang.

Meeldraden 5, op een c. 0.075 cm. lang, beneden verdikt zuiltje inge-

hecht; filamenten wijd uitetaand, priemvorrnig, c. 0.1 cm. lang. Stam-

perrudiment klein, ei-kegelvorrnig, aan den top kort 2-lobbig, c. 0.04

crn. lang. Schijf vleezig, met opgebogen, klein gekarteld gelobden

rand, breed napvormig. $ bloemen met omgekeerd kegelvormigen,

zeer kort behaarden, c. 0.1 cm. langen bloembodem. Kelk diep 5-deelig;

slippen uitgespreid, driehoekig, spits, buiten zeer kort behaard en aan

den rand zeer kort gewimperd, c. 0.17 cm, lang. Bloembladeren

langwerpig omgekeerd eivormig of soms wat eivormig, stomp of vrij

spits, dikwijls meer of minder drietandig, op de achter wat verheven

middelnerf wat behaard, c. 0.06 cm lang. Vruchtbeginsel samen-

gedrukt, rond ruitvormig, c. 0.07 cm. lang, tweehokkig; stijlen 2, de

onderste helft tot een samengedrukt geheel vergroeid, lang, ver uit-

stekend, in het geheel c. 0.25 cm. lang, de vrije deelen binnen met een

groef; stempels 2 deelig, de takken ongeveer lancetvorraig, c. 0.05

cm. lang. Schijf ringvormig, vleezig, aan den buitenrand wat bochtig
;

binnenrand der schijf verheven, kegelvormig, zeer kort gelobd, het

vruchtbeginsel geheel insluitend, c. 0.04 cm. hoog. Steenvrucht bijna

zittend, langwerpig ellipsoidisch of omgekeerd ei vormig (opgeweekt),

c. 0.8 cm. lang, 0.53 cm. in doorsnee; steenkern 1, overlangs gegroefd

generfd, spits, vooral aan den top wat vierkantig, met 2 overlangsche
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ribjes en 2 groeven, dun hoornachtig, c. 0.8 cm. lang, 0.5 cm. doorsnee.

Zaad overlangs dubbelgevouwen.

Middelmatige boom; kruinhoogte c. 10— 25 m. bij een stamdoorsnee

van 25— 60 cm. (zelden 29 m. hoog, 180 cm. dik). Stam gewoonlijk

recht, rond, zonder gleuven en wortellijsten, soms aan den voet met

korte luchtwortels. Dunnere takken, doch niet de twijgen, met doornen

(volgens Koorders). Kroon onregelmatig, nogal dicht. Scliors grauw,

met overlangsche en dwarse barsten.

Aanm. Beschrijving naar een aantal exemplaren in Ilerb. Kds., waarop
Hooker’s korte beschrijving goed past.

De bloeiende exemplaren in Herb. Kds. (behalve de hieronder als var. abbreviata
beschreven vorm) hebben ongevlekte bladeren. Bij een aantal steriele specimina
zijn echter de bladeren donker gevlekt. Ditzelfde verschijnsel is waar te nemen
bij de var. abbreviata, de meeste van elders afkomstige exemplaren in Herb.
Bog. en een paar der in Hort. Bv'tg. gekweekte boomen (in siceo), terwijl van
een 3den, blijkbaar tot dezelfde soort behoorenden boom de bladeren bij het
drogen niet gevlekt worden. Volgens onderzoek van Dr. H. P, Kuyper moet
het ontstaan der zwarte vlekjes aan een enzym toegeschreven worden.
De var. abbi'eviata onderscheidt zich vooral door de zeer verkorte stijlen en

meeldradenziiiltje; verder is het adernet minder regelmatig en zijn de schut-
bladeren minder behaard.
Het zou niet onmogelijk zijn, dat het slechts een abnormale vorm is, doch

dat is met het weinige herbariiimmateriaal niet uit te maken.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Tenasserim (volgens Hooker),

Philippijnen, Borneo, Celebes, Kei (een weinig verschillend), Nieuw Guinea.

Op Java: Verzameld in de res Banten, afd, Tjaringin bij Tjidjalarang

op 10— 200 m zeehoogte, afd. Pandeglang op den Poelasari op 700 m.;

in de res. Batavia, afd. Buitenzorg bij Depok en Tjampca; in de res*

Preanger, afd. Soekaboemi bjj Palaboeanratoe, afd. Tjiandjoer bij Takoka,
afd. Lirabangan bij Pangentjongan

;
in de res Banjoemas, afd. Bandjar-

negara bij Pringombo; in de res Pekalongan, afd. Pemalang op d- n Slamat
op 1300 m

;
in de r. s Pasoeroean, afd. Malang bij Tangkil op 400 m.

;
in

de res. Besoeki, afd. Djember bij Tjoeramanis, afd. Sitoebondo bij Pantjoer

op 1000 m, afd. Banjoewangi bij Rogodjampi. — Voorkom en en
standplaats: In gemengd, altijd groen oerwoud en ook in jong bosch

op leemgrond. — Bladafval: Altijd groen. — Bloei en vruchttijd:
Bloemen verzameld in Januari bij Tjoeramanis, in Maart, April en Mei bij

Palaboeanratoe, in Juni bij Palaboeanratoe en Pantjoer, in Juli bij Tjidja-

larang, Palaboeanratoe en Tangkil, in Augustus bij Palaboeanratoe, in

Oktober en November bij Tjoeramanis en Pantjoer, in November bij

Rogodjampi; vruchten in Juni bij Tjampea, in Augustus bij Depok.

—

Gebruik: Geen op Java; op Cehbes wordt het hout echter gebruikt

voor huishouw en zou zeer duurzaam zijn — Inlandsche namen:
Bij Depok Kandri hesar m.; in de Soedalanden evenals Bridelia glauca

Bl. Kanjere hadak, s.
;
op den Poelasari en bij Palaboeanratoe, behalve

deze naam ook Haremang gede, s., Ki-paliang goenoeng^ en Handja, s.;

in Banjoemas Kandri kehOj j.; op den Slamat Kandri^ j.; in Oost- Java
vooral Landa md. of Landak, md.; bij Tangkil Landacin j.; verder ook
wel Badjing md., Boekat, md. en Merong md.
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var. abbrcviata J. J. S. n. var.

Twijgen kaal, alleen de jongste toppen behaard, met wratvormige

lenticellen. Bladeren aan de twijgen afwisselend, gesteeld, elliptisch,

niet zelden wat eivormig, geleidelijk vrij lang toegespitst, smal stomp,

met stompen of spitsen voet, gaafrandig boven kaal en glimmend,

onder uiterst kort en ijl behaard, niet zeer dof (in sicco), aan weers-

zijden van de onder uitspringende middelnerf met c. 9—11 licht

gebogen, aan de toppen ingebogen en dicht bij den rand anasto-

moseerende, onder uitspringende, vrij dunne zijnerven, met een

kleinmazig, onder duidelijk, iets uitspringend (in sicco) adernet,

boven in sicco lichter en donkerder gevlekt, c. 7— 20 cm. lang, 3—

9

cm. breed; steel kaal, e. 0 5— 1 cm. lang. Steunbladeren spoedig

afvallend, lijnvormig. Bloemkluwens okselstandig, dicht, veelbloemig,

tweeslachtig. Schutbladeren breed, wat gelobd, concaaf, met achter

verdikte middelnerf, ijl gewimperd, achter soms wat behaard, c. 0.2

cm. lang, (ƒ bloemen met dun omgekeerd kegelvormigen, steelvor-

migen, kalen, c. 0.1 cm. langen bloembodem. Kelk diep 5-deelig;

slippen eivormig driehoekig, spits, concaaf, c. 0.15 cm. lang. Bloem-

bladeren 5, zeer breed wigvormig, met breeden voet, aan den top kort

ongelijk drielobbig, c. 0 07 cm. lang, 0.075 cm. breed. Meeldraden 5,

op een zeer kort en breed kegelvormig, c. 0.03 cm. lang zuiltje

ingehecht; filamenten priemvormig, c. 0.075 cm. lang; helmknoppen

c. 0.05 cm. lang. Stamperrudiment eivormig, met samengetrokken,

2-lobhigen top, c. 0.05 cm. lang. Schijf vleezig, met wat opgebogen

rand, c. 0.225 cm. in doorsnee. ? bloemen zittend, met kort en breed

omgekeerd kegelvormigen bloembodem. Kelk diep 5-deelig, c. 0.4

cm. in doorsnee; slippen uitgespre’d, driehoekig, spits, convex, c. 0.15

cm. lang. Bloembladeren 5, ovaal of eenigszins ruitvormig, stomp,

met achter verheven middelnerf, c. 0 07 cm. lang. Vruchtbeginsel

eivormig, c. 0.1 cm. lang, 2-hokkig; stijlen 2, aan den voet vergroeid

tot een dik ei-kegelvormig, van het vruchtbeginsel door een zwakke

insnoering en de kleur gescheiden, c. 0.04 cm. lang geheel, de vrije

deelen kort, dik, binnen met een groef, c. 0.04 cm. lang; stempels

2-deelig, c. 0,06 cm. lang, met ongeveer lancetvormige, stompe,

convexe, teruggebogen takken. Schijf ringvormig, vleezig; binnenste

rand dun, het vruchtbeginsel geheel insluitend, breed omgekeerd
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trechtervormig, aan den top zeer kort gelobd, c. 0.05 cm. hoog. Steen-

vrucht zeer kort gestoeld, langwerpig eivormig, met een spitsje, c. 0.8

cm. lang, 0.5 cm. in doorsnee (opgeweekt); steenkern 1, ei vormig,

vrij spits, met 2 overlangsche verheven ribjes en 2 groeven, overlangs

gegroefd generfd, c. 0.7 cm. lang, 0.45 cm. dik, vrij dik hoornachtig.

Middelmatige boom; kruinhoogte c. 20 m. bij een stamdoorsnee van

27 5 cm. Stam recht, zond r wortellijsten en gleuven. Kroon onregel-

matig. Schors grauw, met overlangsche barsten.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Onbekend Op Java: Alleen

verzameld in de res. Preanger, afd. Tjiandjoer bij Takoka. — Voorko-
men en standplaats: In heterogeen oerwoud. — BI oei t ij d : Bloe-

men verzameld in Mei en Juli. — Gebruik: Geen.

Bridelia minutiflora Hook f. Arhor mediocris. Ramuli glahri^ leniicellis

verruciformihus. Folia in ramulis alternatim hifaria, petiolata, ohlonga

ovali-ohlonga vel ellipüca^ interdum leviter ovata vel ohovaici, suhahrupte

breviter obiuse vel acute acuminata, basi acuta vel obtusa interdum rofundata^

iutegerrima^ siipra glabra nitida^ subtus puberiiia^ in utraque parte costae

mediae subtus promineutis ne>-vis lateralibus c. 8 —16 patentibus, leviter

curvatis, prope marginem anastomosantibm^ tenuiusculis^ subtus proininen'

iibus, inferioribus approximatis patentissimisque, reticulato venosa^ c 6.5—
24 cm. longa, 3—13 on. lata; petiohis crassiusculus, glaber, c.0.5— 1 2 cm.,

longus. Stipulae caducae, oblique lanceolatae vel lineares, acuminatac, p)uberu-

lae, c. 0.9— 1 cm. longae. Glomeridi axillares, densissimemultiflori,anclrogiyni,

c. 0.5— 1 cm. diam Bracteae latae,breves, U'dobae, dorso carinatae, ciliatae.

dorso pubescentes, c. 0.17— 0 2 cm. longae, floribus hemd vel vixbreviores

Flores toro anguste obconico extus puberulo c. 0.13 cm. longo psendo^

pedicellati. Calijx profunde 5-partitus, ex'us puberulus, laciniis ovato-

trianguUs, obtusiuscidis, intus ad apicem incrassatis, c. 0.225 cm. longis.

Petala minuta, cuneata, apicc lalo plus minusve 3dobulata, c. 0 05 cm.

longa. Stamina 5, androphoro c. 0.075 cm. longo inferne incrassato inserta,

filamentis patentissimis, subulatis, c. 0.1 cm. longis. Pistilli rudimentum

parvum, ovoideo-conicum, apice breviter bilolndatum, c. 0.04 cm. tongum.

Discus caimosus, margine incurvo crenulaiodobulato, late scutelliformis.

Florum $ torus obconicus, puberulus, c. 0.1 on. longus. Calyx profunde

5-partitus, laciniis patent!ssimis, triangulis, acutis, dorso puberulis, ciliolatis,

c. 017 cm. longis Petala oblongo-obovata vel interdum subovata, obtusa

vel acidiuscida, saepe plus minusve tridentata, in nervo medio dorso leviter

prominente puberula, c. 0.06 cm. longa. Ovarium compressum, subgloboso-
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rhomhoideum^ c. 0 07 cm. longiim^hiloculare ; styli 2^ dimidia parte inferiore

in uuiim laferaliter compressum connatij longi, valde exserti^ toti c 0.25

cm. longi^ pariibus liheris hiHis sulcaiis ; stigmata hipnrtlta., cruris siih-

lanceolatis, c, 0.05 cm. longa. Discus annuliformis, carnosus., rnargine

exteriore suhrcpando.^ rnargine interiore clevato, conico, lohulato, ovarium

lotum includente^ c. 0.04 cm. alto. Drupa suhsessilis, ohlougo-ellipsoidca vel

thovoidea (macerata).^ c. 0 8 cm. longa, 0.53 cyn. diam. ; imtamen I .,longitu-

dinaliter sulcatomervosum^ acutum, p)raesertim ad ajncem sidjquadrangulum,

longitudinaliter hicostulatum et hisulcatum, pariete tenuiter corneo^ c. 0.8

cm. tongum^ 0 5 cm diam. Senten longitudinaliter condiiplicatum.

var. abbreviata J. J. S. Arhor mediocris. Folia longius acuminata.

Calijcis laciniae c. 0.15 cm. longae Petala latissime ciineata^ hasi lata^

apice hreviter 3-lohidafa, c. 0.07 cm. longa^ 0.075 cm. lata. Andropliorum

hrevissime late conicum., c. 0 03 cm. tongum; filamenta c. 0.075 cm. longa

Pistilli rudimentum ovoideum, apice contractum^ hilohulatum^ c. 0.05 cm.

oongum. Calycis $ laciniae c. 0.15 cm. longae. Petala ovalia vel suh-

rhomhea.^ ohtu<a. Ovarium ovoideum^ 0.1 cm. tongum; stijli 2, hasi in

unum crasse ovoideo-conicum^ c. 0.04 cm. tongum., constrictione levi et colore

ah ovario sep>aratum connati, partihus liheris hrevihus, crassispintus sulcatis,

c. 0.04 cm. longis ; stigmata hipartita^ c. 0.06 cm. longa, cruris suhlanceolatU

,

ohtusiSj recurvis. Discus annuliformis, carnosus, rnargine interiore o"arium

totum includente, tenui, late ohconico, hrevissime lohulato, c. 0.05 cm. alto.

Drupa ohlongo ovoidea.

3. Bridelia stipiilaris Bl. Bijdr. 597; Miq. PI. Ind. Bat. i, 2..

364; Suppl. 445; Muell. Arg. in DC. Prodr. xv, 2, 499
;
Sciieff. in

Miq. Ann. Mus, Bot. Liigd. Bat. iv, 120; Brand. Por. Pi. 449;

Ind. Trees, 561; Kurz Por. Pi. ii, 369; Bedd. Por. Man. 201;

lIooK. f. PI. Br. Ind. v, 270; Talb. Trees Bomb. ed. 2, 298;

Prain Beng. PI. 927; Gamble Man. Ind. Timb. new. ed. 596;

Watt, Dict. Ec. Prod. iii, 536; Cooke, PI. Pres. Bomb. ii, 573.

—

B . scandens Wlld. Sp. PI. iv, 979; Roxb. PI. Ind. iii, 736;

Graii. Gat. Bomb. PI. 184; Dalz. et Gibs. Bomb. PI. 233; Trim.

PI. Ceyl. IV, 11; Wall. Gat. 7878. — B. A. Juss. Tent. Euph.

27, t. 7, f. 22. — B. Zollingeri Miq. l.c. 364. — B. montana Woodr.

in Journ, Bomb. Nat. xii, 369. — Cluytia stipularis Ij. Mant. 12?. —
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C. scandens Roxb. Corom. pi. t. 173. — Zizyphus racemostis Wall.

Gat, 7878 D.

Twijgen vrij forsch, zeer lang, ongewapend, de jonge gesleufd, daarna

meer of minder vierhoekig, lichtgroen, gewoonlijk dicht bleek of licht-

bruin uitstaand niet zelden wollig of soms bijna viltig zachtha^-ig, met

lenticellen. Bladeren aan de twijgen afwisselend, gesteeld, ovaal, omge-

keerd eivormig of lar gwerpig, zelden eivormig, gewoonlijk stomp, soms

spits, met afgeronden of stompen, zelden iets uitgeranden vcet, een

weinig bochtig, de jongste dicht meer of minder wollig zachtharig, de

oude boven verspreid op de nerven dichter zachtharig, onder zachtharig,

soms meer of minder wollig of viltig vooral op de nerven en aderen, aan

weerszijden van de boven zeer weinig, onder duidelijk uitspringende

middelnerf met c. 11 — 16 schuin uitstaande, weinig gebogen, op de

randnerf uitloopende, onder uitspringende, door boven gegroefde, onder

uitspringende tralieaderen verbonden zijnerven, waarvan de onderste

wijd u'tstaan en zeer kort zijn, boven dof of zwak glimmend en vrij

lichtgroen, onder dof en een weinig blauwachtig lichtgroen, c. 6 — 15

cm. lang, 3.7—8 cm. breed
;
steel rolrond, uitstaand of meer of minder

wollig zachtharig, c. 0 5— 1.3 cm. lang. Steunbladeren groot, scheef

eivormig driehoekig, lang en zeer spits toegespitst, geplooid, tamelijk

viltig zachtharig, lichtgroen, dof, c. 0.7— 1.2 cm. lang, 0.35 —0.75 cm.

breed. Bloemen éénhuizig. Bloemkluwens zeer talrijk, okselstandig

aan dunne, heen en weer gebogen, kleinbladerige, c. 5— 28 cm.

lange zijtakjes en aan de toppen der takken, zóó groote, bebladerde

pluimen vormend, weinigbloemig. Schutbladeren afvallend, breed

halfrond of halfrond eivormig, toegespitst of stomp, zeer concaaf,

gekield, achter zachtharig viltig, c. 0.2—0 6 cm. lang en breed, (ƒ

bloemen zeer kort gesteeld, lichtgroen, c. 1— 1.2 cm. in doorsnee,

riekend; steeltje c. 0.1-0.13 cm. lang, kaal. Bloembodem onder

convex, c. 0.6 cm. in doorsnee. Kelk diep 5-deelig, kaal; slippen

uitgespreid, eivormig driehoekig, toegespitst, spits, aan de binnenzijde

beneden den top met een tand, convex, c. 0.3- 0.37 cm. lang en breed.

Bloembladeren 5, onder een plooi der schijf ingehecht, breed spatel-

wigvormig, met breeden, 5-lobbigen top, aan weerszijden met een sterke,

naar binnen springende plooi, uitgespreid c. 0.2— 0.225 lang en breed.

Meeldraden 5, op een c. 0 2 cm. lang zuiltje ingehecht; helmdraden
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priemvormig, c. 0.15—0.17 cm. lang; helmknoppen langwerpig, met

uitgeranden voet, c. 0.13— 0.15 cm. lang. Stamperrudiment meer of

minder diep in 2 priemvormige, geheel met verlengde wratjes bezette

slippen gedeeld, c. 0.15—0.175 cm. lang. Schijf groot, vleezig, rond, wat

concaaf, met smallen vrijen rand, kaal, c. 0.65 cm. in doorsnee.

$ bloemen grooter dan de $, zittend, met kort en breed trechter-

vormigen, boven den afgeknotten, c. 0.25 cm. breeden voet wat inge-

snoerden, los aanliggend vrij ijl behaarden bloembodem. Kelk wijd

geopend, diep 5-deelig, uitgespreid c. 1.2— 1.3 cm. in doorsnee, onder

de vrucht niet merkbaar vergroot; slippen aan den top teruggebogen,

eivormig driehoekig, lang en spits toegespitst, met driekantigen top,

aan de binnenzijde beneden den top met een tand, convex, kaal of

achter aan den top met eenige haren, c. 0.5 cm. lang, 0.3 cm. breed.

Bloembladeren 5, wigvormig, met breeden, ongeveer afgeronden, onre-

gelmatig beranden of iets gelobden top, aan de binnenzijde met een

overlangsche, achter uitspringende goot, aan weerszijden daarvan

binnen convex, c. 0.27 cm. lang, 0.2 cm. breed. Vruchtbeginsel geheel

door bloembodem en sch jf ingesleten, rhomboidiscli, 0.1 cm. lang, twee-

hokkig; stijlen 2, alleen aan den voet vergroeid en kegel vormig verdikt,

tweespletig, de beide deelen grootendeels bestaand uit de uitgebogen,

knotsvormige, tweelobbige, boven convexe, klein wrattige stempel-

armen, in het geheel c. 0.325 cm. lang. Schijf dun vleezig, napvormig,

klein wrattig, c. 0.57 cm. in doorsnee; binnenrand verheven, afgeknot

kegelvormig, getand, later openscheurend, buiten aan den voet klein

wrattig, c. 0.1 cm. hoog. Steenvrucht ovaal of soms bijna bol vormig,

vleezig, c. 1.4 cm. lang, 1.2 cm. in doorsnee; steenkernen 2, langwerpig

of ovaal, binnen vlak, buiten convex, met een overlangsche kiel en

eenige kleinere verheven nerven, naar den top verdikt en vrij stomp of

wat toegespitst, hoornachtig, c. 0.75— 1 cm. lang, 0.5—0.6 cm.

breed. Zaad langwerpig, buiten convex, binnen met een breede,

diepe, overlangsche gleuf, met een toegespitsten, haakvormig naar

binnen gebogen voet.

Gewoonlijk hoogklimmende heester; takken c. 15— 30 m. lang,

bij een doorsnee van 2— 11 cm. of meer; zelden eenigszins in heester-

vorm groeiend. Oude takken met diepe gleuven. Schors met kleine,

overlangsche en dwarse barstjes, afschilferend.
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Aanm. Beschrijving naar’ verscheiden exemplaren in lïerb. Kds. en naar
levende planten in Hort, Bog. Vergeleken meteen waarschijnlijk authentiek
specimen m lierb. Bog.
Voor deze soort wordt steeds opgegeven, dat de kelk bij de vruchtrijpheid

vergroot zou zijn; dit is echter onjuist. De kelk lieeD tijdens den bloei dezelfde
atnietingen als onder de vrucht. De bloemen zijn echter in vergelijking met de
andere soorten van het geslacht groot.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Tropisch Afrika, Britsch-Indiö,
CeyloD, Maleisch Schiereiland, Suuiatra, Timor. Op Java: Verzameld in
de res. Banten, afd. Tjaringin bij Tjemara op 10 — 200 m. zeehoogte; in de
res, Batavia bij Tandjong Priok, Batavia en Doeri (Edelino, Hallier,
Backer), in de les. Preanger, afd. Soemedang bij Tomo, afd. Soekaboemi
bij Palaboeanratoe op 50 m.; in de res. Banjoemas, afd. Tjilatjap op
Noesa Kambangan

;
in de res. Pekalongan, afd. Batang bij Soebah; in

de res. Semarang, afd. Semarang bij Kedoengdjati, bij Karangasem,
afd. Djapara bij Pasokan, afd. Bati bij Ngarengan op 50 m., op
Poeloe Tengah; in de res. Rembang, bij Ngandoeng op 100 m.

;
in de

res. Madioen bij Trinil (Elbert)
;

in de res. Kediri, afd. Kediri
bjj Gadoengan Pare op 500 m

;
in de res. Pasoeroean, afd. Malang

bij Tangkil op 400 — 500 m.; in de res. Besoeki, afd. Djember bij Poeger,
afd. Sitoebondo bij Pantjoer-Idjen op 300 m., afd Banjoewangi bij Rogo-
djarapi. — Voorkomen en standplaats: In oerwoud, jong bosch,
djatibosch en tusschen struikgewas algemeen, zoowel op vruchtbaren leem-
grond als op zand, van het strand tot op c. 500 m b >ven de zee aan-
getrotfen. — Bladafval

:

Altijd groen. — Bloei- en vruchttijd:
Bloemen verzameld in Maart bij Poeger, in April bij Palaboeanratoe en
Soebah, in Mei bij Tandjong Priok, Doeri en Ngarengan, in Juni bij

Batavia, op Noesa Kambangan, bij Karangasem; vruchten in Mei bij

Gadoengan Pare en Ngarengan, in Juni op Noesa Kambangan, bij Soebah,
Pasokan en Tangkil, in Juli bij Tomo, in Augustus bij Pantjoer-Idjen en
Rogodjampi, in September bij Kedoengdjati, in Oktober bij Poeger, in

December bij Pantjoer-Idjen. — Gebruik: Geen. — Inlandsche na-
men: In \Vest-Java evenals verwante soorten Kanjere badak, s, ook
wel Kanjere areuj^ s. (bij Palaboeanratoe); op Noesa Kambangan /TantZn
kebo^ j.; verder in Midden- en Oost-Java algemeen Koetoe^ j, bij Rogo-
djampi Koetoe kebo, j.; bij Poeger behalve Koetoe ook Poesoe^ j.; bij

Pantjoer-Idjen KoioJoto^ md. of Tokolo^ md.

Bridelia stipularis Bl. Frutex scandens. Ramuli validiusciili^ elongati,

inarmati^ in juventute sulcati^ deinde quadranguli^ dilute virides^ pallide

vel dilute ferruginee villosivel lanato- interdum tomentoso-pubescentes^lenti-

cellis instructi. Folia in ramulis alternatiin bifaria, petiolata^ ovalia,

obovata vel oblonga, raro ovata^ plerumque obtusa^ interdum acuta^ bast

rotundata obtusave raro leviter emarginata^ fereintegerrima vel subrepanda^

juniora dense villoso- vel plus minusve lanato-pubescentia^ adulta supra

sparse in nervis densius pubescentia, subtus pubescentia^ interdum plus

minusve lanata vel tomentosa praesertim in nervis venisraqugue^in ute parte

costae mediae supra leviter subtus manifeste prominentis nervis lateralibus

c. 11—16 patentibus^ leviter curvatis^ in nervum marginalem abientibus^
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subtus prominentihuSj venis clatlwatis supra impressis suhtiis prominentihus

coivjunctis, paucis inferiorihus patentissimls hrevisslmisqus^ supra opaca vel

nitldiuscida et satis clilute viridia, subtus opaca et dilute (jlaueescenti-viridia^

c. 6— 15 cm. longa., 3.7—8 cm. lata; p>etiolus teres^ villosus vel plus minusve

lanato-pubescens.) c. 0.5 — 13 cm. longus. Stipulae majusculae.^ oblique ovalo-

triaugulae, longe acutissime acuminatae^ un lulatae., subtomentoso-pubescentes.,

dilute virides.^ opacae, c. 0.7— 1.2 cm. longae, 0.35-0 75 cm. laiae. Flores

monoici. Glomeruli valde numerosi^ in ramulis lateralibus terminalibusque

tenuibus fiexuosis parvifoliis c. 5—28 cm. longis^ qianiculas magnas for-

mantes, paiiciflori. Bracteae caducae, latae^ semiorbiculares vel ovato-orhicu-

lareSj acuminatae vel obtusae^ valde concavae, carinatae, dorso tomentoso pube-

scentes^ c. 0 2— 0.6 cm. longae et latae. Flores b?'evissime pedicellati, dilute

vii’ides, c. 1-1.2 cm. diam., odoratl, qoedicello c. 0.1- 0.13 cm longo glabro.

Torus subtus convexus, c. 0.6 cm. diam. Calgx profunde 5-partitus^ glaber.^

laciniis p)Citeutissimis, ovato-iriangulis, acuminatis^ acutis, intus infra apicem

dentem iustriictis, convexis, c. 0.3— 0.37 cm. longis et lalis. Petala 5
,
sub

plicas disci inserta^ late cuneato-spathulata, apice lata 5-lobulata.^ utGnque

plica valida mtrorsa., expansa c 0.2-0.225 cm. longa et lata. Stamina 5,

andropJwro c. 0.2 cm. longo inserta
; filamenta subulata., c. 0.15— 0.17 cm.

longa; antherae oblongae, basi emarginatae^ c. 0.13—0.15 cm. longae.

PistiUi rudimentum qüus minusve profunde bipartitum^ cruris subulatis^

muricatum, c. 0.15—0.175 cm. longum. Discus magnus^ carnosus., orbiculariSj

leviter concavus.^ margine libero angusto^ glaber^ c. 0.65 cm. diam. Flores

$ quam (f majoreSy sessiles, toro breviter et late infundibulifomnij suqyra

basin truncatam c. 0.25 cm. diam. p>aulo contracto., subadpresse laxiuscule

pubescenti. Calgx valde apertus., profunde 5-partitus^ expansus c. 1.2— 1.3

cm. diam.j sub fructu non auctiis., laciniis ovato-triangulis^ longe acuteque

acuminatis., apice triqueiro intus dentem instructo recurvis^ convexis., glabris

vel dorso ad apticem nonnullis pilis munitis, c. 0.5 cm. longis, 0.3 cm. latis,

Petala cuneata, apice lata subrotundata irregulariter marginata vel leviter

lobulata, intus in utraque parte canaliculaelongitudinalis dorso prominentis

co7ivexa, c. 0.27 cm. longa, 0.2 C7n. lata. Ovarium toro et disco totwn inclusum,

rhomboideum, 0.1 cyn. langum, biloculare ; styli 2, basi connati et conico-in-

crassati, bifidi, cruris divergeniibus, clavatis, bilobis, convexis, verruculosis,

ynagnam partem stigmaticis, toti c. 0.325 cm. longi. Discus subcarnosus,

p)atellifo7inis, verruculosus, c. 0.57 cm. diayn., ynargine interiore elevato,

truncatoxonico, dentato, demum y'umpente, extus ad basin venniculoso,c. 0.1

cyn. alto. Drupa ovalis vel interdum subglobosa, carnosa, c. 1.4 cyn. longa,

1.2 cm. diam.; putamina 2, oblonga vel ovalia, intus playia, extus coyivexa
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carinata et nonnullis nervis minoribus elevatulis^ apicem versus incrassaia^

ohtusiuscula vel leviter aeuminata^ parieie corneo^ c. 0 75 cm. longa^ 0.5

cm. lata. Semina ohlonga, extus convexa^ inius sulco longitudinali lato

profnndOj hasi acuminata^ uncinato-incurva.

4. Bridelia tomentosa Bl. ! Bijdr. 597; Miq. F1. Ind. Bat. i,

2, 364; Suppl. 445; Bth. F1. Hongk. 309; Fl. Austral. vi, 120;

Muell. Arg. ia DC. Prodr. xv, 2, 501; Kurz, For. Fl. ii, 367;

Gamble Man. Ind. Timb. 357; new ed. 596; Hook. f. Fl. Br. Ind.

V, 271; Brandis, Ind. Trees, 560.-7^. Loureirii Hk. et A. Bot.

Beech. Voy. 211. — B, rhamnoides Grief. Not. iv, 480. — ? B,

lanceaefolia Roxb. Fl. Ind. iii, 737. — B. lanceolata Kurz in Kat.

Tijdschr. Ned. Ind. xxvii (1864), 45. — Amanoa tomentosa Baill.

Adans. vi, 336. — Cleistantkus lanceolaius Muell. Arg. in DC.

Prodr. XV, 2, 507.

Jongste twijgen zigzag, kantig, gesleufd, later rolrond, bleek bruin

uitstaand zachtharig of nagenoeg kaal, lichtgroen. Bladeren aan de

twijgen afwisselend, gesteeld, elliptisch, dikwijls meer of minder

omgekeerd eivormig, naar den top versmald, stomp of wat stomp toe-

gespitst, met in den regel spitsen, soms stompen, kort samengetrokken

voet, gaafrandig, meestal een weinig bochtig, boven kaal, op de

middelnerf kort behaard, onder op de nerven kort bleek bruin behaard,

verder meer of minder ijl behaard, ook wel nagenoeg of geheel kaal,

aan weerszijden van de boven weinig, onder duidelijk uitspringende

middelnerf met c. 7— 13 schuin uitstaande, licht gebogen, onder wat

uitspringende, met dikwijls iets uitgebogen top op de randnerf uit-

loopende, door vrij regelmatige tralieaderen verbonden zijnerven, net-

aderig, dun, boven dof vrij lichtgroen, onder blauwachtig, c. 3.5— 12.5

cm. lang, 1.3—6 cm. breed; steel rolrond, uitstaand licht vosbruin

behaard of nagenoeg kaal, c. 0.3—0.65 cm. lang. Steunbladeren vrij lang

blijvend, lancet- of lijn-lancetvormig, meest priem vormig toegespitst,

dikwijls wat sikkelvormig, convex, binnen met een overlangsche, zeer

kort behaarde rib, lichtgroen, 0.35—0.65 cm. lang. Bloemen éénhuizig.

Kluwens okselstandig, vrij veelbloemig (c. 12— 15), dicht. Schut-

bladeren klein, gekield, gewimperd, achter kort behaard, cf bloemen

kort gesteeld, wijd geopend, riekend, met breeden, onder afgeknotten
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bloembodem; steeltje kaal, c. 0.05— 0.1 cm. lang. Kelk diep 5-deelig,

nagenoeg kaal, lichtgroen, c. 0.3—0.35 cm. in doorsnee; slippen uit-

gespreid, driehoekig, spits, c, 0.1—0.16 cm. lang. Bloembladeren 5,

klein, spatelvormig, met breed wigvormige, met 2 naar binnen gekeerde,

convexe plooien voorziene, aan den top meer of minder ongelijk

5 lobbige plaat, kaal, bleek groen, c. 0.06—0.07 cm. lang en breed.

Meeldraden 5, op een bleek groen, ongeveer 0.06 cm. lang zuiltje inge-

hecht; filamenten uitgespreid, priemvormig, c. 0.04—0.05 cm. lang;

helmknoppen ovaal, met langwerpige hokjes. Stamperrudiment vrij

groot, dik, ongeveer omgekeerd kegelvormig, scheef afgeknot, 2-lobbig

of 2-spletig, lichtgroen, c. 0.04 — 0.05 cm. lang. Schijf groot, iets concaaf,

rond, kaal, vleezig, lichtgeel, c. 0.125 —0.16 cm. in doorsnee. $ bloemen

zittend, wijd geopend, c. 0.4 cm. in doorsnee, met omgekeerd kegel-

vormigen, kort steelvormig samengetrokken bloembodem. Kelk diep

5-deelig; slippen driehoekig, spits, vrij dik, kaal, c. 0.14 cm. lang.

Bloembladeren 5, klein, spatel-ruitvormig of omgekeerd ei-wigvormig,

stomp en onregelmatig getand aan den top, stomphoekig concaaf,

c. 0.06— 0.075 cm. lang. Vruchtbeginsel ongeveer ruit-eivormig, weldra

omgekeerd ei vormig, met samengetrokken top, glad, groen, c. 0.07—
0.1 cm. lang; stijlen 2, uiteenwijkend, in het geheel c. 0.05—0.06 cm.

lang; stempels tweedeelig, met knotsvormige, uiteen wijkende, terug»

gekromde takken, ongeveer even lang als de stijlen. Schijf ringvormig,

vleezig, de binnenste rand kegelvormig, afgeknot, getand, vliezig,

het vruchtbeginsel insluitend en ertegen aanliggend, later open-

scheurend. Steenvrucht ongeveer bolvormig, iets samengedrukt, aan-

vankelijk groen en berijpt, ten slotte zwart, eerst met zeer kleverig sip,

c. 0.6— 0.67 cm. in doorsnee, met vleezigen middel wand
;
steenkernen

2, omgekeerd half ei-bolvormig, binnen vlak, buiten convex, verheven

netvorraig gerimpeld en met een overlangsche rib, dun hoorn-

achtig, c. 0.45—0.55 cm. lang en breed, éénzadig. Zaden half ei-

bolvormig, buiten convex, binnen met een overlangsche, breede

gleul; kiemwit vleezig, aan de binnenzijde uitgehold; zaadlobben

evenwijdig aan de kiemwitholte, dun, zeer breed, dwars ovaal, met

breeden, afgeknotten, ondiep stomphoekig uitgeranden, top en hartvor-

migen voet, groen, c. 0.25—0.3 cm. lang, 0.35 — 0.45 cm. breed;

worteltje rolrond, c. 0.075—0.1 cm. lang.
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Kleine boom of boomheester; kruinhoogte c. 8—20 m. (op Noesa

Kambangan tot 28 m.), bij een stamdoorsnee van 15—30 cm. Stam

gewoonlijk krom, zonder wortellijsten en gleuven. Kroon onregel-

matig, ijl. Schors grauw, met overlangsche barsten.

Aanm. Beschrijving naar eenige levende hoornen in Hort. Bog. en talrijke

specimina in Herb. Kds. en Ilerb. Bog. en vergeleken met een authentiek. Het is

opvallend, dat niet alleen deze, maar ook veel andere boomsoorten op Noesa
Kambangan aanmerkelijk grootere afmetingen bereiken dan elders op Java.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Britsch-Indië, Assam, Andama-
nen, Hongkong, Mal. Schiereiland en Archipel, N. Guinea, Australië.

Op Java: Verzameld in de res. Banten, afd. Pandeglang op den Poelasari

op 1050 m. zeehoogte, bij Tjemara op 10—200 m
;

in de res. Batavia,

bij Batavia (Backer), afd. Buitenzorg bij Depok, bij Buitenzorg (Scheffer,

Hallier), op den Salak bij Bodjong op 600— 1000 ra.; in de res. Preanger,

afd. Soemedang bij Tomo op 35—80 ra., afd. Soekaboemi bij Palaboean-

ratoe, afd. Lirabangan bij Pangentjongan op 850 ra. en 1400 ra.; in de

res. Banjoemas, afd Bandjarnegara bij Pringombo op 700 — 1000 ra
,
afd

Tjilatjap op Noesa Kambangan op 50 ra.; in de res. Cheribon bij Koeningan
(dex Hoüter); in de res. Pekalongan, afd. Brebes bij Kalisalak op 50 ra., afd.

Batang bij Soebah, Wanar en Koeripan; in de res. Semaraag, afd. Semarang
bij Kedoengdjati, afd. Grobogan bij Karangasem op 200 ra., afd. Djapara

bij Pasokan aan het strand, afd. Pati bij Ngarengan op 50 ra.; in de res.

Rembang, afd Rembang bij Ngandang; in de res. Madioen, afd. Ponorogo
bij Ngebel, afd. Madioen op G. Pandan op 500 m.; in de res. Besoeki,

afd. Djember bij Poeger. — Voorkomen en standplaats: Een alge-

meen voorkomende boom in gemengd oerbosch, jong bosch, djatibosschen

en ook tusschen struikgewas, zoowel op vruchtbaren als op zeer dorren

leemgrond en op zand, soms in periodiek zeer droge streken, van het strand

tot op c. 1000 m.; bij Pangentjongan alleen nog op 1400 m. boven de

zee gevonden. — BI ad af val: Altijd groen; alleen bij een exemplar van
Tomo en een van Kalisalak wordt vermeld

,
blad afvallend en grootendeels

kaal wordend.” — Bloei- en vruchttijd: Bloemen verzameld in Maart
bij Poeger, in Mei bij Tomo, Palaboeanratoe, Koeripan, Kedoengdjati en
Ngarengan, in Juni op den Poelasari en bij Palaboeanratoe, in Juli bij Tomo,
Kedoengdjati en Poeger; vruchten in Juni bij Kedoengdjati en Ngarengan,
in Juli bij Kedoengdjati, in Augustus bij Depok, Pangentjongan en Ngebel,

in September op den Salak, op Noesa Kambangan en bij Kalisalak. De
soort blijkt dus slechts een beperkten bloeitijd te hebben. — Gebruik:
Het hout is te klein van afmeting om geregeld gebruikt te kunnen worden;
alleen op den Poelasari (Banten) zou men er handvatten voor kapmessen
van maken.— Inlandsche namen: Bij Depok Kanclri, m; in de
Soendalanden vast Kanjere, s., in Midden- en Oost-Java Gandri, j. of

Kandri^ j.; dezelfde naam schijnt te Depok aan deze boomsoort te worden
gegeven.

Bridelia tomentosa Bl. Arbor vel arhiiscula. Ramidi juniores fiexuosi

angidati^ siilcati, deinde teretes^ pallide ferruginee villoso-gmlescentes vel sub-

grahri. Folia in ramulis aUernaJim bifaria, petiolata^ elliptica, saepe p)his
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minusve ohovata, apicem versus angustata^ ohtiisa vel leviter ohtuse acu~

minata^ hasi plenimque acuta interdiun ohtusa et hrevissirne contractcij

integerrima^ plerumque suhrepanda^ supra glahra in nervo medio tantum

hreviter puhescenüa, suhtus in nervis hreviter qyallide ferriiginee puhe-

scentia^ ceteriim plus minusve plerumque paree puhescentia, interdiun

glahra vel suhglabra, in utraque parte costae mediae supra paulo suhtus

manifeste prominentis nervis lateralihus c. 7— 13 patentihus, leviter curvatis,

suhtus prominuUs^ apice leviter recurvo in nervum marginalem ahientihus^

venis clathratis suhregularihus conjunctis^ reticulato-venosa^ memhranacea^

utrinque opaca^ supra viridia^ suhtus glaucescentia^ c. 3.5 —12.5 cm. longa,

1,3 — 6 cm. lala; petiüus teres.^ dilute ferrugineo-villosus vel suhglaher^ c.

0.3—0.65 cm. longus. Stipiilae diu persistentes^ lanceolatae vel lineari-

lanceolatae,, saepisüme suhulato acuminatae, saepe suhfalcatae^ convexis^ costa

media intus puherula, dilute virides^ c. 0.35—0.65 cm. longue. Flores mo-

noici; glomeruli axillares, satls multiflori. Bracteae parvae, carinatae, ciliatae,

dorso puhescentes. Flores hreviter pedicellati^ valde aperti.^ odorati^ toro

lato hasi truncato, pedicello glahro^ c. 0.05—0.1cm.longo. Calgx profunde

5-partitus, subglaher^ dilute viridis^ c. 0.3—0.35 cm. diam., luciniis paten-

tissimis, iriangulis^ aciitis, c. 0.1—0.16 cm. longis. Petala 5, parva,

spathulataj lamina late cuneata, plicis 2 introrsis convexis instructa^ apice

plus minusve irregulariter 5-lohulata., glahra
^
pallide viridia. c. O.Oo —0.07

cm. longa et lata. Stamina 5, androphoro pallide viridi c. 0.06 cm. longo

inserta; filamenta patentissima^ suhulata, c. 0.04—0.05 cm. longa ; antherae

ovales, thecis ohl.ngis. Pistilli rudimentum maju^culum^ crassurn, suhoh-

conicum^ ohlique truncatum, hilohatum vel hifidiim, dilute vinde^ c. 0.04—
0.05 cm. tongum. Discus majusciclusj suhconcavus, medio leviter excavatus.,

orhiculariSj glaher^ carnosus, flavescens^ c. 0.125—0.16 cm. diam. Flores

^ sessiles, valde aperti, c. 0.4 cm. diam.., toro ohconico, hreviter pedicellato-

contracto. Calgx profunde 5-partitus, laciniis trïangulis, acutis, crassiu-

sculis, glahris, c. 0,14 cm longis. Petala 5, parva, spathulato-rJiomhea vel

obovato-cuneata, apice ohtusa et irregulariter dentata, obtusangule concava,

c.0.06— 0.075 cm. longa. Ovarium fere ovoideo-rliomhoideum, ynox ohovoideum,

apice contractum, laeve, viride, c. 0.07—0.1 cm. tongum; stgli 2, divergentes,

toti c. 0.05 — 0.06 cm. longi; stigmata hipartita, cruris clavatis, divergentibus,

recurvis, stulis fere aequilonga. Discus annularis, carnosus, margine interiore

conico, truncato, dentato, memhranaceo, ovarium includente et ei adpresso,

demum rurnpente. Driipa suhglohosa, leviter compressa, initio viridis et

pruinosa, deinde nigra, succo intio glutinoso, c. 0.6—0.67 cm. diam., meso-

carpio carnoso; putamina 2, semiohovoideo-glohosa, extus convexa elevato-
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reticiilato rugosa cum carina longifiidinali^ intus plana^ cornea^ c. 0.45—0.55

cm.longa et lata, monosperma. Semina semiovoideo-glohosa, extiis convexa.,

inliis siilco longiliidinali lato; albnmen carnosiun, intus excavatiim ; cotgledones

(ilhunnnis excavationi parallelae, tenues, latissimae, transverse ovales, npice

latae suhemarginato-triinvatae, hasi cordatue, virides, c. 0 25— 0.3 cm. longue,

0.35 — 0.45 cm. latae; radicula teres, c. 0.75—0.1 cm. longa.

5. Bridelia orata Dcne. in Nouv. Inn. Mus. iir, 484; Ilerb.

Tim. 156; Miq. F1. lad. Bat. i, 2, 364; Müell. Aro. in DO. Prodr.

XV, 2, 495; Hook. f. Fi. Br. Ind. v, 274; Btii. F1. xVustr. vi, 120.

Twijgen kaal, met eenige wratvormige lenticellen. Bladeren aan

de twijgen afwisselend, vrij groot, gestoeld, elliptiscli langwerpig tot

lancetvormig, toegespitst, spits, soms stomp, met spitsen, zeldzamer

stompen of ook wel atgeronden voet, gaafrandig, met geplooiden rand,

kaal, aan weerszijden van de rnidlelnerf met c. 1 2 —22 onregelmatige,

schuin uitstaande, meer of minder gebogen, aan de toppen ingebogen

en meestal op de randnerf uitloopende, soms bij den rand anastomo*

seerende, aan den voet dichter bijeen staande, dunne zijnerven, fijn

netaderig, de nerven en aderen in sicco onder en boven uitspringend,

boven glimmend groen, onder blauwgroen, c. 8—21 cm. lang, 3— 8

cm. breed; steel kaal, c. 0.5— 0.9 c. cm. lang. Steunbladeren zeer

spoedig afvallend, priemvormig, draad vormig toegespitst, c. 0.7 —1 cm.

lang. Bloemen éénhuizig. Kluwens weinig of vrij veelbloemig. Schut-

bladeren klein, gekield, aan den rand en op de kiel ijl gewimperd.

S bloemen gestoeld, c. 0.6—0.65 cm. in doorsnee; steeltje kaal, c. 0.26

cm. lang. Kelk diep 5-deelig, kaal; slippen wijd uitgespreid, langwerpig

ot lancetvormig driehoekig, spits, c. 0.26 cm. lang, 0.1 cm. breed.

Bloembladeren 5, omgekeerd ei-wigvormig, met wat teruggebogen,

kort onregelmatig gelobden en geplooiden top, c. 0.1 cm. lang, 0.075

cm. breed. Meeldradenzuil c. 0.1 cm. lang: helmdraden wijd uitgespreid,

c. 0.075 cm. lang. Stamperrudiment langwerpig, tot of voorbij het

midden in tweeën gedeeld, c. 0.1 cm. lang. Schijf vleezig, plat

schijfvorraig, rond, kaal, wrattig, c. 0.2 cm. in doorsnee. J bloemen

zittend, met tolvormigen, kalen, c. 0.1 cm. langen bloembodem.

Kelk diep 5-deelig, kaal; slippen opstaand of meer of minder uit-

eenwijkend, langwerpig driehoekig, spits, aan den voet wat verbreed.
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vrij dik, c, 0.24 cm. lang, 0.13 cm. breed aan den voet. Bloem-

bladeren 5, langwerpig of meer of minder omgekeerd eivormig of

ruitvormig, met wat teruggebogen top, gewoonlijk stomp, onregelmatig

berand en geplooid, c. O.lcm. lang. Vruchtbeginsel ovaal, glimmend,

c. 0.125 cm. lang, tweehokkig; stijlen 2, wat uiteenwijkend, c. 0.075

cm. lang; stempels 2-lobbig, lobben langwerpig, stomp, convex. Schijf

vleezig, ringvormig, 5-hoekig, kaal, wrattig, de binnenrand het vrucht-

beginsel omvattend, aan den top in korte, onregelmatige slipjes verdeeld,

dun, c. 0.075 cm. hoog. Steenvrucht door den bloembodem zeer kort

gestoeld, gesteund door den niet vergrooten kelk en kroon en gekroond

door de stijlresten, ongeveer bolvormig en wat 2-lobbig (opgeweekt),

vleezig, c. 0.75 cm. lang, 0.7 cm. in doorsnee. Steenkernen 2, in

omtrek elliptisch of breed eivormig, binnen nagenoeg vlak, buiten

convex, gekield, rimpelig, c. 0.45— 0.575 cm. lang, 0.45— 0.5 cm.

breed, dun hoornachtig. Zaden buiten convex, binnen met een over-

langsche, breede, vrij diepe gleuf; kiemwit vleezig; zaadlobben sterk

gebogen, dwars ovaal, met breed afgeknotten, wat uitgeranden top

en hartvormigen voet, c. 0.25— 0.35 cm. lang, 0.425—O.G cm. breed;

worteltje rolrond, c. 0.075—0.15 cm. lang.

Boomheester; kruinhoogte c. 4 m.

Aanm. Ik vermoed dat deze plant B. ovata Dcne. is.

In Herb. Bog. bevinden zich een aantal ongedeterminoerde exemplaren van
BridclicCs, afkomstig van Timor, Kei, Poeloe Kellet en P. Kelor, die soortelijk
niet van de bij Batavia ingezameide plant verschillen en die ik, hoewel ik geen
authentiek zag, voor B. ovata houd. De specimina van Java en Poeloe Kelor
verschillen door de grootere, meestal spitse bladeren.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Engelsch-Indië, Malaka, Timor,
Kei, Poeloe Kellet, Poeloe Kelor (Karimon-djawa-eilanden). Op Java:
In de res. Batavia te Weltevreden (Backer). — Voorkomen en
standplaats: Te Weltevreden slechts één exemplaar gevonden.

—

Bloei- en vruchttijd: Bloemen verzameld in Februari; vruchten
in April. — G e b r u i k : Geen. ~ I n 1 a n d s c h e namen: Onbekend.

Bridelia ovata Dcxe. Arhuscnla, Bamiili glahri^ nonnullls leniicellis

vcrruciformihus. Folia in ramulis alternatini' hifa> ia, majiisciila, petiolata^

elliptico-ohlomja lanceolatave, acuminata, acuia vel interdum obiusa, hasi

aciita rarius ohtu^a vel rotmidata^ integerrima^ margine undiilata^ glahra^

in uiraque parte costae intermediae nervis lateralibus c. 12—22 irregularibus^

patentibus^ 'plus minusve curvatis, apice incurvis et plerumqne in nerviim

'marginalem tenninantibiis, intef'dum jiixta 'tnarginem anastomosantibus^
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inferiorihus densiorihus, dense reticulato-venosa^ nervis venisque in sicco

sujyra siibüisque q)rominenUhuSy supra nitide viridia^ suhtns glaiicescentia^

c. 8—21 cm. longa, 3—8 cm. lata; petiolus glaber, c.O.o — 0.9 cm.longus.

Stiqmlae caducae., siibulatae^ setaceo-acuminatae^ c. 0.7—1 cm. longae. Flores

monoici. Glomeruli axillares^ pauci- vel pliirifiori. Bractcae parvae^ carinatae^

in margine et carina paree ciliolatae. Flores pedicellati.^ c. 0.6 - O 65 cm.

piajri.j pedicello glabro, c. 0.26 cm.longo. Cahjx profunde 5-partitus, glaber,

laciniis patentissimis^ oblongo- vel lanceolato-tiiangularibus, aculis, c. 0.26 cm.

longiSy 0.1 cm. latis. Petala 5, cuneatO'Obovata., apice paulo rcciirva et

irregulariter sublohulata et undulata, c. 0.1 cm. longa, 0.075 cm. lata.

Siamina 5, androphoro c. 0.1 cm. longo insertaj filamenta patentissima^

c. 0.075 cm. longa. Pisiilli rudimentiim oblongiim, bifidum, c. 0.1 cm.

longnm. Discus carnosus, p>laïius, orbicularis, glaber^ verruculosiis, c. 0.2 cm.

diam. Flores $ sessilesj toro turbinato, glabro.^ c. 0.1 cm. longo. Calyx

profunde 5-partitus^ glaber^ laciniis erectis vel qüus minusve divaricatis.^

oblongo-triangularibus, acutiSy basi leviter dilatatis, crassiusculis, c. 0.24: cm.

longis, 0.13 cm. latis. Petala 5, oblonga vel plus minusve obovata rhom-

boideave, apice subrecurva^ plerumque obtusa, irregulariter marginata., un^

dulata^ c. 0.1 cm. longa. Ovarium ovale, nitidum, c. 0.125 cmt. longum,

biloculare; stijli 2, subdivergentes, c. 0.075 cm. longi; stigmata bifida,

laciniis oblongis, obtusis, convexis. Discus carnosus, annularis, quinquangu-

latus, glaber, verruculosus, margine interiore ovarium includente, apice

dentatodacinulaio, membranaceo, c. 0.075 cm. aUo. Drupa ioro brevissime

pedicellata, calijce corollaque suffulta, stylorum relicpiiis coronata, subglobosa,

subbiloba (macerata), carnosa, c. 0.75 cm. longa, 0.7cm. diam. Putamina2,

ambitu elliptica vel late ovata, intus subplana, extus convexa carinataque,

rugidosa, c. 0.575 cm. longa, 0.5 cm. lata, tenuiter cornea. Semina extus

convexa, intus sulco longitudinali lato altiusculo mimita ; albumen carnosum;

eotyledones valde curvatae, transverse ovales, apice laiae, truncatae, sub-

emarginatae, basi cordatae, c. 0.35 cm. longae, 0.6 cm laiae; radicula teres,

c. 0.15 cm. longa.

18. DAPHNIPHYI^LUM Bl.

Bloemen tweehuizig. Kelk der cT bloemen diep onregelmatig

3— 8-deelig of -tandig, met in den knop dakpansgewijs dekkende seg-

menten of open. Bloembladeren, stamperrudiment en schijf ontbrekend.

Meeldraden 00, weinig of vrij veel; belmdraden zeer kort of nagenoeg

ontbrekend, niet zelden (altijd ?) aan den voet tot een concaaf recepta-



DaI'IINIPIIYLLUM. — 327 — Eüpiiorbiaceae.

culum vereenigd; helmknoppon groot, nagenoeg basilix, volwassen

recht en meer of minder ruggelings afgeplat of sterk naar binnen

gekromd en zijdelings samengedrukt, zijdelings overlangs opensprin-

gend. Kelk der $ bloemen ongeveer als bij de $, blijvend of afvallend.

Bloembladeren en schijf ontbrekend. Staminodiën aanwezig of ont>

brekend. Yrucbtbeginsel onvolkomen tweehokkig, met 2 zaadknoppen

in elk hokje, aan den top meer of minder in een korten stijl samenge-

trokken; stempels 2, uiteen wijkend, kort ea eenigszins 2-lobbig of

langer en priemvormig. Steenvrucht niet openspringend, met vleezige

middellaag; steenkern 1, met harden, wrattig rimpeligen wand, één-

zadig. Zaad met vliezige zaadhuid; kiemwit dik vleezig; kiem klein
;

zaadlobben klein, niet breeder en samen iets dunner dan het dikke

worteltje.

Kale boomen met verspreide, gesteelde, vinnervige bladeren,

zonder steunbladeren. Bloeiwijzen okselstandig, trosvormig; de hoogste

bloemen dikwijls schermvormig opeengedrongen. Schutbladeren af-

vallend. Bloemen gesteeld, klein.

Aantal soorten c. 15— 20 in tropisch Azië, waarvan Boerlage voor

Java de volgende vermeldt:

D. acutifolium Muell. Arg.
D. Bhimeanum Muell. Arg.
D. glaucescens Bl.

D. laurinum Baill.

D. Zollingeri Muell, Arg.
Hiervan behoor en D. acutifolium en^ D. Zolliugei'i ongetwijfeld tot D.

glaucescens Bl.

De beschrijving van D. acutifolium past zeer goed op de Javaansche
exemplaren van D. glaucescens en het voornaamste kenmerk, dat Mueller
Arg. voor zijn soort opgeeft, de fijn toegespitste bladeren, is juist ook
een gemakkelijk kenmerk voor D. glaucescens! De verwarring is klaar-

blijkelijk daardoor ontstaan, dat men D. neilglierrense Tiiw. als type voor

de beschrijving van D. glaucescens genomen heeft. Deze plant lijkt mij

wegens den bladvorm en de kortere stempels als soort behouden of ten-

minste als goed onderscheiden variëteit bij D. glaucescens Bl. gevoegd te

kunnen worden.
D. Zollingeri Muell. Arg. onderscheidt zich volgens de beschrijving

van D. glaucescens Bl. door de zijdelings samengedrukte helmknoppen
;

overigens kon ik geen verschillen vinden. Nu zijn de volwassen helm-

knoppen van /). glaucescens vóór het openspringen noch zijdelings, noch

ruggelings in het oog vallend samengedrukt, doch bij jonge bloemen zijn

zij duidelijk zijdelings samengedrukt. Daar verder de opgegeven maten
zeer goed op jonge helmknoppen van D. glaucescens betrekking kunnen
hebben, geloof ik niet, dat er veel kans bestaat, dat D. Zollingeri later

weer als soort hersteld zal moeten worden.
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In Herb. Kds. komt een jjroot aantal exemplaren voor van een Daphni-
phyllmn, waarop Mueller’s beschrijving van D. Bliimeanum zeer goed
past. De verschillen met D. glaucescens Bl. zijn echter zoo gering (bladeren

wat meer eivormig, onder niet blauwachtig en met wat duidelijker adernet),

dat ik meen deze soort als variëteit bij />. te moeten plaatsen.

Wat ten slotte I). laurimim Baill
,
waarmee D. hmicanum Kurz synoniem

is, betreft, deze soort wordt door IIooker voor Java vermeld, op welken
grond is mij onbekend. Ik heb geen enkel specimen van Java gezien,

zoodat deze soort voorloopig voor dit eiland geschrapt moet worden.
De 5 voor Java vermelde soorten worden dus tot één, D. glaucescens

Bl. met de variëteit Bliimeanum J. J. S. teruggebracht.

Daphniphyllum Bl Flores dioici. Cahjx ^lorum irregulariter S - S-

partitus vel -dentatus, aestivatione imbricata vel aperta. Pelala, pistilli

rudirnentum et discus 0. Stamina co
^
pauca vel pluria^ filamentahrevissima

vel obsoleta, hasi haud raro {semper ?) in receptaculum concavum connata

;

antherae majusciilae^ adultae rectae et plus minusve a dorso compressae vel

valde incurvae et lateraliter compressae^ thecis adnatis, rimis longitudinalibus

lateraliter dehiscentes. Calijx forum J fere ut in (^^persistens vel deciduus.

Petala et discus 0. Staminodia interdum adsunt. Ooarium incomplete

büoculare^ loculis biovulatis, apice plus minusve in stglum brevem contractum;

stigmata 2
,

divergentia^ brevia et subbilobulata vel longiora subulataque.

Fructus drupaceus^ indehiscens^ mesocarpio carnoso, endocarpio duro^ ver-

rucoso-rugoso^ uniloculare. Semen testa membranacea ; albumen crasse

carnosum; embryo parvus ; cotyledones parvae^ quam radiculam crassam

haud latiores, sed una paulo tenuiores.

Arbores glabrae, foliis altetmis, petiolatis^ penninerviis, estipulatis. In-

fiorescentiae axillares^ racemosae^ foribus superioribus saepe subumbellato-

congregati. Bracteae caducae. Flores pedicellati^ pnrvi.

Djipliiiipliylliiiii glaucescens Bl. (haud Miq. ! Fl. Ind. Bat.

Suppl. 472) Bijdr. 1153; Miq. Fl. Ind. Bat. i, 2, 431
;
Muell. Arg.

in DC. Prodr. xvi, i, 3 (p.p.). — D. acutifoUum Muell. Arg. l.c. 5. —
D. Zollingeri Muell. Arg. l.c. 2.

Jonge twijgen gegroefd, kaal, bleekgroen, meestal rood getint, het

onderste deel met schubben bezet. Bladeren verspreid, aan de twijg-

toppen dicht bijeenstaand, lang gesteeld, lat cetvormig, zeer fijn

priemvorrnig toegespitst, met spitsen, soms ook stompen voet, gaaf-

randig, met teruggebogen rand, kaal, aan weerszijden van de onder

uitspringende middelnerf met c. 7— 14 schuin uitstaande, gebogen,

binnen den rand anastomoseerende, zeer dunne zijnerven, de onderste
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dikwijls schuiner of onduidelijk, in sicco onder niet of nauwelijks

uitspringend netaderig, leerachtig, boven glimmend groen, onder dof

blauwachtig, c. 7—22 cm. lang, 2.5— 5.5 cm. breed; steel halfrond,

boven gegroefd, aan den voet en den top verdikt, kaal, licht geelgroen,

dikwijls rood getint, c. 1.8— 4.5 cm. lang. Steunbla leren ontbrekend,

Bloeiwijzen okselstandig, los trosvormig, de hoogste bloemen tot een

schijnscherm bijeengedrongen. § trossen c. 15—20-bloemig; spil kaal,

bleek groen, c. 2—5 cm. lang. Schutbladeren zeer spoedig afv^allend.

5 bloemen gesteeld, riekend, c. 0.6 — 0.8 cm. in doorsnee; steeltje kaal,

bleek groen, c. 0.5— I cm. lang. Kelk zeer klein, onregelmatig 4— 6-

spletig of -deelig, uitgespreid, bleek groen, c. 0.2 - 0.25 cm. in

doorsnee; slippen ongelijk, 3-hoekig, stomp of spits, dikwijls getand.

Meeldraden 8— 10; helmdraden aan den voet meer of minder samen-

hangend, zeer kort, dik, kaal, c. 0.1 — 0.13 cm. lang; helmknoppen

nagenoeg basifix, langwerpig, aan den top met een puntje en met

stompen voet, dik, kaal, overlangs op zij openspringend, c. 0.2— 0.3

cm. lang. $ bloeiwijzen c. 16-bloemig, de hoogste bloemen scherm-

vormig bijeengedrongen
;

spil kaal, c. 2.5 —4 cm. lang. Schutbladeren

zeer spoedig afvallend. Bloemsteeltje c. 0.45— 0.85 cm. lang. Kelk

afvallend, meestal onregelmatig 5— 6-deelig, c. 0.225— 0.25 cm. in

doorsnee; slippen driehoekig, spits of stomp. Vruchtbeginsel eivormig,

aan den top in een korten stijl samengetrokken, c 0.17 cm. lang;

stempels uiteenwijkend, teruggekromd, priemvormig, binnen met een

overlangsche groef en geheel met stempelklieren bezet, onder gekield,

c. 0.25 cm. lang. Vruchttrossen ijl; spil c. 4— 8.5 cm. lang. Vrucht-

steeltje aan den top verdikt, c. 0.7— 1.2 cm. lang. Steenvrucht ellip-

soidisch of bijna rond ellipsoidisch, meer of minder scheef, c 1.1 — 1.4

cm. lang, 0.8— 1.15 cm. dik, éénhokkig, éénzadig (zelden 2 zaden

ontwikkeld); middelwand vleezig
;
steenkern ongeveer ovaal, omge-

keerd eivormig of dik ellipsoidisch, met stompen top en stompen of

versmalden voet, gebobbeld, c. 0.93— 1.25 cm. lang, 0.7— 0.9 cm.

dik, met vrij dik leerachtig houtigen wand. Zaad eivormig, c. 0.7—
0.9 cm. lang, 0.525— 0.6 cm. dik; zaadhuid vliezig; kiemwit dik

vleezig; kiem zeer klein, recht, bijna rolrond, c. 0.13— 0.17 cm. lang;

zaadlobben niet breeder, doch wat dunner en korter dan het worteltje,

langwerpig, stomp; worteltje dik, rolrond.
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Kleine, zelden hooge boom
;
kruinhoogte gewoonlijk 10— 15, zelden

25—30 m., bij een staradoorsnee van 15—40 cm. Stam vrij hoog

of dikwijls laag vertakt, zonder wortelhjsten. Kroon onregelmatig,

ijl. Alle deelen bitter.

Aanm. Beschrijving naar een groot aantal exemplaren in Herb. Kds. en een
levenden cT boom in Hort. Bog.
De plant, die Miquel in Fl. Ind. Bat. Siippl. 472 als D. glaucescejis

is D. laurinum Baill.
D. neilgherrense Thw., die bij D. glaucescens Bl getrokken is, zon misschien

als soort behouden kunnen blijven. Volgens de beschrijvingen en afbeelding
onderscheidt zij zich door de in het oog vallend kortere stempels en de stompe
bladeren van de Javaansche exemplaren.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Celebes. Op Java: Verzameld
in de res. Banten, afd. Pandeglang op dan Poelasari op 1375 m. zeehoogte

;

in de res. Batavia, afd. Buitenzorg bij Bobodjong op 600— 1000 m.; in

de res. Preanger, afd. Tjiandjoer bij Takoka op 1200 m., afd. Bandoeng
bij Tjigenteng, afd. Limbangan bij Pangentjongan op 1300 — 1400 m.; in

de res. Banjoemas, afd. Bandjarnegara bij Pringombo ’op 1000 m.; inde
res. Semarang, afd. Salatiga op den Telomojo op 1500 m. — Voor-
komen en standplaats: In heterogeen oerbosch en in koffietuinen

op vruchtbareu leemgrond in de bergstreken, vrij zeldzaam. In Oost-Java
nog niet aangetroffen. — Bladafval: Altijd groen. — Bloei- en
vruchttijd: Bloemen verzameld in Januari en Februari bij Pangen-
tjongan, in Mei op den Telomojo, in Juni bij Takoka en op den Telomojo,
in Juli bij Takoka, in Augustus bij Tjigenteng, Pangentjongan en Prin-

gombo, in September bij Bobodjong; vruchten in Juni op den Telomojo,

in Augustus bij Tjigenteng, Pangentjongan en Pringombo, in September
bij Bobodjong, in Oktober en November op den Telomojo. — Gebruik:
Geen. — Inlandsche namen: Evenals vele Lauraceae \QG\di\ Hoeroe^

s. genoemd, meestal met het een of ander toevoegsel
;
bij Bobodjong

minjak^ s.
;

bij Takoka Hoeroe mnijak leutik, s.
;
bij Pangentjongan Z/oeroe

koneng, s.
;

bij Pringombo JVoeroe, j.; voor Takoka worden de volgende

namen vei meld: Woeroe njamploeng^ Woeroe pelem^ Bekman^ Langit^

Fanen, Welahen (?), Hoeroe manoek, s. (Bl.): — Habitus: Doet meer
denken aan een Lauracee dan aan een EupJiorhiacee.

var. Blimieaiiimi J. J. S. — D. Bliimeanum Muell. Arg. in DG.

Prodr. XVI, 1, 3.

Bladeren verspreid, aan de twygtoppen dicht bijeen, langwerpig

of lancetvormig, meestal meer of minder eivormig, lang en zeer

fijn priemvormig toegespitst, met gewoonlijk spitsen of soms stompen

voet, gaafrandig en met teruggebogen, geplooiden rand, kaal, aan

weerszijden van de onder uitspringende middel nerf met c. 9— 12

schuin of vrij wijd uitstaande, licht gebogen, binnen den rand

anastomoseerende, in sicco onder en boven uitspringende, dunne
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zijnerven en in sicco onder, niet zelden ook boven wat uitspringend

adernet, leerachtig, boven glimmend donkergroen, onder lichtgroen en

in sicco een weinig glimmend, c. 6— 14.5 cm. lang, 2— 4. 5 cm. breed;

steel boven gegroefd, c. 1 — 2.7 cm. lang. 5 bloemtrossen okselstandig,

los, c. 8— 14-bloemig, de hoogste bloemen schermvormig opeenge-

drongen, kaal; spil c. 1.5— 3.5 cm. lang. Schutbladeren zeer spoedig

afvallend, langwerpig, met een puntje, gekield, c. 0.25—0.27 cm.

lang. Bloemsteeltje c. 0.5— 0.8 cm. lang. Kelk onregelmatig 5— 7-

deelig, c. 0.25 cm. in doorsnee; slippen meer of minder driehoekig,

dikwijls onregelmatig getand. Meeldraden c. 8—9; helmdraden aan

den voet wat samenhangend, c. 0.1 cm. lang; helmknoppen dik, lang-

werpig meer of minder ruggelings afgeplat, aan den top met een

puntje, met stompen of meestal wat uitgeranden voet, c. 0.2— 0.3 cm.

lang. $ bloemtrossen c. 9— 11-bloemig, de hoogste bloemen scherm-

vormig bijeengedrongen, kaal; spil c. 5.5 cm. lang. Schutbladeren zeer

spoedig afvallend. Bloemsteeltje aan den top verdikt, c. 0.5— 1.1 cm.

lang. Kelk 5 — 7-deelig, afvallend, c. 0.25 cm. in doorsnee; slippen

driehoekig of priemvormig, c 0.06 — 0.1 cm, lang. Vruchtbeginsel

eivormig, aan den top in een korten, dikken stijl samengetrokken,

c. 0.2— 0.225 cm. lang, c. 0.27 cm. dik, onvolkomen 2-bokkig;

stempels 2, uiteenwijkend, teruggekromd, lang, priemvormig, boven

met een overlangsche groef en geheel met stempelklieren bezet, met

den stijl c. 0.3— 0.375 cm. lang. Vruchttrossen (spil) c. 5.5— 10 cm.

lang. Yruchtsteeltje c. 1— 1.4 cm. lang. Steenvrucht wat scheef ovaal,

c. 1.2— 1.35 cm. lang, c. 0.83—1 cm. dik; middelwand vleezig; steen

scheef elliptisch omgekeerd eivormig, met stompen top en spitsen voet,

gebobbeld, c. 1.1— 1.25 cm. lang, 0.7— 0.75 cm. dik, 1- of soms 2-zadig,

met houtig perkamentachtigen wand. Zaden eivormig, c. 0.8 cm. lang,

0.5 cm. dik; zaadhuid vliezig; kiemwit dik vleezig; kiem zeer klein,

tamelijk rolrond, c. 0.15 cm, lang; zaadlobben plat, langwerpig, stomp,

wat dunner dan het rolronde, stompe worteltje.

Kleine boom; kruinhoogte tot c. 15 m. bij een stamdoorsnee van 40

cm. Stam hoekig of tamelijk rond, zonder wortellijsten. Kroon onregel-

matig, ijl. Schors zonder barsten, lichtgrauw. Geheele plant bitter.

Aanm. Beschrijving naar talrijke exemplaren in Herb. Kds.
Mueller’s beschrijving past uitstekend op deze plant, zoodat ik er niet aan

twijfel, dat mijn determinatie juist is.
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Naar het mij voorkomt zijn de verschillen met I). (jlaucescens Bl. te gering
om Mueller’s D. Blumeanum als soort te handhaven.
De variëteit onderscheidt zich voornamelijk door de geplooide, onder niet

blauwachtige, gewoonlijk meer of minder eivormige bladeren. De steenkern is

aan den voet opvallend spits, doch ook bij Z>. (jlaucescens komen vormen voor
met aan den voet zeer versmalde steenkernen.

Georg-. verspreiding. Buiten Java: Onbekend. Op Java: Ver-

zameld in de res. Preauger, afd. Tjiandjoer bij Tjibodas op 1450 m.
zeehoogte; denkelijk ook in de res. Pasoeroean bij Tosari op 1650 m.
zeeboogte en op den Ardjoeno op 1450 rn. — Voorkomen en stand-
plaats. In heterogeen oerwoud; te Tjibodas zeer algemeen. — B 1 a d-

atval: Altijd groen. — Bloei- en vruchttijd: Bloemen verzameld
in Maart en Mei bij Tjibodas, in Oktober bij Tosari; vruchten in Maart, Mei,

Augustus en Oktober bij Tjibodas — G e b r u i k ; Geen — I n 1 a n d s c h o

naam: Ki-tedja minjah^ s. bij Tjibodas.

Daphniphyllum glaucescens Bl. Arhor parca^ raro alta. Ramuli

sulcatij glahri^ pallide virides^ plerumiue ruhro-Uncli^ inferne squamati.

Folia altenia^ ad apicem lamulorum conferta, longe peliolata, lanceolata,

subulato-acmniuata, basi aciita interdum obtiisa, integerrima. margimrccurva^

glabra, in utraque porie costae mediae subtus pr'ominentis riervis lateralibus

c. 7—14 pateniibuSj curvatis^ intra marginem anastomosantibus
,

temiibiis,

inferioribus saepe obliquioribus vel obsoletis^ in sicco subtus hand vel vix

prominenter reticulato-venosa^ coriacea^ supra niiide viridia, subtus opaco-

glaucescentia^ c. 7—22 cm. longa^ 2.5— 5.5 cm. lata ; petiolus semiteres^

supra sulcatus, basi apiceque incrassatus, glaber, dilute fiavo-viridis^ saepe

rubro-tinctus, c. 18—4.5 cm. longus. Stlpulue 0. Inflorescentl le axillares^

laxe racemosae., floribus superiorihus iimbellafo congregratis. luflorescentiae

cf c. 15 — 20-florae.^ rachide glabra., pallide viridi., c. 2—5 cm. louga.

Bracteae caducae. Flores pedicellati, odoraii., c. 0.6 - 0.8 cm. diam
,

ptedicello glabro, pallide viridi, c. 0.5— 1 cm. longo. Cahjx minimus, irre-

gulariter 4-6-fidus vel -pariitus, valde apertus, pallide viridis, c.0.2—
0.25 cm. diam., laciniis inaequalibus, triangulis, obtusis acutisve, saepe

denticulatis. Stamina 8 — 10, basi plus minusve cunnata ; filamenta brevis-

sima, crassa, glabra', antherae oblongae, apiculatae, basi obtiisae, crassae,

glabrae, rimis longitudinalibus lateraliter dehiscentes, c. 0.2— 0.3 cm. longae.

luflorescentiae ^ c. 16-florae, rachide glabra, c. 2.5—4 cm. longa. Brac'eae

caducae. Fedicellus c. 0.45—0.85 cm. lonqus. Calyx deciduus, plerumque

irregulariter 5—6-partitus, c. 0.225—0.25 cm. diam., laciniis triangulis,

acuiis obtusisve. Ovarium ovoideum, apice in stglum brevem coniractum,

c. 0.17 cm. lorxgum; stigmata divergentia, recurva, subulata, intiis longitu-

dinaliter sulcata et papillosa, dorso carinata, c. 0.25 cm. longa. Racemi

fructiferi laxi, rachide c. 4— 8.5 cm. longa. Pedicellus fructifer apice
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incrassatuSj c. 0.7— 1.2 cm. longus. Drupa ellipsoidea vel suhglohoso-

ellipsoidea^ plus minusve ohliqua^ c.l.l— 1.4cm.longa,0.8— 1.15cm.diamj

untlocularisj monosperma (raro disperma), mesocarpio cat'noso; putamen

ohovoideum, ovale vel crasse ellipsoideum, apice ohlusum, bast ohtusum vel

attennalum, hullaio-rugosum, c. 0.93—1.25 cm. loïigum^ 0.7— 0.9 cm.

crassum, crassiuscule coriaceo-lignoso. Semina ovoidea^ c. 0.7— 0.9 cm,

longa, 0.525— 0.6 cm. diam., testa memhranacea ; albumen crasse camiosum;

embryo minutus^ rectiis, subteres^ c. 0.13— 0.17 cm. longus cotyledones

(juam radicula baud latiores sed paulo tenuiorês et brevioreSj oblongac,

obtusae; radicula crassa^ teres.

var. Blumeatium ,T. J. S. Arbor p>arva. Folia ohJonga lanceolatave^

jderumqite plus minusve ovaia^ longe subulato-acuminata^ basi plerumque

acuta vel interdum obtusa, marginc recurvo undulalo^ in utraque parte

costae mediae nervis lateraübus c. 9—12 patentihus vel satis patentissimis,

leviter curvatis^ anasfomosaiitibus, in sico supra subtusque prominentibus^

reticulo venarum subtus saepe etiam supra leviter prominente.^ supra nitide

atroviridia, subtus dilute viridia et in sicco nitidiuscula, c. 6—14.5 cm.

longa, 2—4.5 cm. lala; pctiolus c. i—2.7 cm. longus. Eacemi^c.8—14-

flori, rachide c. 1.5— 3.5 cm. Ionga. Bracteae caducae.^ oblongae.^mucronataey

carinatae^ c. 0.25—0.27 cm. Jongae. Flores typi. Ovarium c. 0.2—0.225

cm. longum, 0.27 cm. crassum; stigmata c. 0.3— 0.375 cm. longa. Drupa

ohlique ovalis., c. 1.2— 1.35 cm. longa., 0.83—1 cm. diam ; putamen oblïque

ellipsoideo-obovoideum, apjice obtusum, basi acutum^ bullato-7'ugosum^ c. 1.1—
1.25 cm. tongum., 0.7— 0.75 cm. diam. Semina ovoidea, c. 0.8 cm. longa,

0.5 cm. diam.

19. CROTON L.

Bloemen in den regel éénhuizig. Kelk der 5 bloemen 5(4— 6) deelig,

met in den knop meer of minder, soms alleen aan den top dakpans-

gewijs dekkende, meer of minder ongelijke slippen. Bloembladeren

5(4 — 6), soms meer of minder rudimentair. Meeldraden in zeer ver-

schillend aantal, vrij, op den meestal behaarden bloembodem ingehecht,

de buitenste of alle met de kelkslippen afwisselend, in den knop

met ingebogen top, later opgericht; helmknoppen nagenoeg basifix,

intrors, met evenwijdige, overlangs openspringende, ineen vloeiende

hokjes. Stamperrudiment ontbrekend. Schijtklieren tegenover de

kelkslippen. Kelk der $ bloemen als bij de $, blijvend, later niet
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(of zelden) vergroot. Bloembladeren kleiner dan bij de 5, meestal

rudimentair of ontbrekend. Vruchtbeginsel 3(2— 4)-hokkig, met ééa

zaadknop in elk hokje; stijlen 3(2— 4), eens of tweemaal zelden meer-

malen vorksgewijs gedeeld. Schijf ringvormig, meer of minder gelobd of

uit vrije klieren bestaand. Vrucht in 3 tweekleppige kluisjes uiteen-

vallend. Zaden met kiempropje; zaadhuid met dun vleezige buiten- en

harde binnenlaag; kiemwit overvloedig, vleezig; zaadlobben breed, plat.

Boomen, heesters of kruiden met gewoonlijk stervormige of schub-

bige beharing. Bladeren gewoonlijk verspreid, gesteeld, gaafrandig

of getand, zelden gelobd, vinnervig of aan den voet meer of minder

3—meernervig, aan den voet der schijf of aan den top van den bladsteel

gewoonlijk met 2, zelden meer klieren. Bloeiwijzen gewoonlijk

eindelingsch, trosvormig, aan den voet $, aan den top 5, of geheel 5*

Bloemen gesteeld of bijna zittend, alleenstaand of in bundels.

Aantal soorten ongeveer 500 in de tropen der geheele wereld.

üe Javaansche soorten behooren tot 2 secties n.1.:

I. Eucroton Muell. Arg. Bloemen 5-tallig; kelkslippen een weinig

ongelijk. bloemen met binnen lang behaarden bloembodem en 5

bloembladeren. Bloembladeren der $ bloemen rudimentair of onduidelijk.

II. Decarium Muell. Arg. Bloemen 5-tallig. Kelkslippen der ^
bloemen meer ongeiijk dan bij de vorige sectie. Bloembodem der (j'

bloemen binnen lang behaard.

Tot de eerste sectie behooren alle houtachtige soorten van Java, tot de

tweede de eenige hier voorkomende, waarschijnlijk verwilderde, van Amerika
afkomstige, kruidachtige soort.

Boerlage vermeldt voor Java de volgende soorten:

C. argyratus Bl.

G. caudatus Bl.

C. TigUiim L.

C. laevifolius Bl.

C. glahrescens Miq.

C. alhicans Keichb. f. et Zoll.

Hieraan moet toegevoegd worden C. glandiilosus L. \ar. hirtus Muell.
Arg., een kruidachtige soort, die bij Batavia, Üepok en Buitenzorg ver-

zameld is, terwijl C. alhicans tot een nieuw geslacht, Sumhaviopsis J.

J. S., dient gebracht te worden.

Sleutel der Javaansche soorten.

A. Naar bloeiend materiaal.

1 . Kruidachtig C. glandiilosus L. var.

hirtus Muell. Arg.

Boom- of heesterachtig, soms klimmend 2

.
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2. Meeldraden 11 .

Meeldraden meer dan 11

3. Oude bladeren onder dicht witachtig of

bruiuachtig beschubd, aan den voet

hart vormig 1. C. argyratus Bl.

Oude bladeren onder kaal of met yl

geplaatste schubjes of sterharen, aan

den voet niet hartvormig 4

4. Bloembladeren der $ bloemen uiterst

klein, knopvormig. Vrucht vrij groot

(c. 1 cm. in doorsnee, zaden c. 0.65

cm. lang) ... . ... 2. (7. laevifolkis Bl.

Bloembladeren der J bloemen uiterst

klein, priemvormig. Vrucht klein (c.

0.65 cm. in doorsnee, zaden c. 0.4

cm. lang) 3. (7. glahrescens Miq.

5. Plant niet klimmend. Bladeren niet

hartvormig. Meeldraden c. 15—20. 4. O. Tiglium L.

Klimmend. Bladeren hartvormig. Meel-

draden 18—32 5. C. caiidatus Geisel.

B. Kaar steriel materiaal.

1. Kruidachtig C.glandalosush. \&v.hirtus

Muell. Arg,
Boom- of heesterachtig, soms klimmend 2

2. Bladeren onder dicht met witachtige

of bruinachtige schubjes bedekt. . 1. C. argyratus Bl.

Bladeren onder kaal of met ijl ge-

plaatste schubjes of sterharen bezet 3.

3. Klimmend. Bladeren hartvormig, aan
den rand tusschen de tanden met
kleine, gesteelde kliertjes . . , 6. C. caiidatus Geisel.

Niet klimmend. Bladeren niet hart-

vormig, aan den rand zonder ge-

steelde kliertjes 4

.

4. Bladeren eivormig, aan den voet 5-

nervig, do 2 hoogste voetnerven
gewoonlijk sterker dan de overige en
tot voorbij het midden der schijf

doorloopend, aan weerszoden van de
middelnerf verder met c. 3— 5 zij-

nerven 4. C. Tiglium L.

Bladeren vinnervig of bijna vinnervig,

de onderste nerven soms wel schuiner

3.

5.
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doch niet sterker dan de andere, aan
weerszijden van de middelnerf met
c. 7— 11 zijnerven 5

5. Bladeren meestal eivormig, in sicco met
onder en boven uitspringende puntjes.

Steunbladeren spoedig afvallend,

klein, tot c. 0.2 cm. lang . . . 3. C. glahrescens Miq.
Bladeren meestal langwerpig of lancet-

vormig elliptisch, in sicco tenminste

boven zonder uitspringende puntjes.

Steunbladeren draadvorraig, c. 0.35—
0.7 cm. lang 2, C. laevifolius Bl.

Croton L. Flores plerumque monoici. Florum calyx 5 (4— G)-partitus^

laciniis in praerfioratione plus minusve interdum apice tantum imhricatis^

plus minusve inaequalibus. Petala 5(4— G)^ interdum plus minusve rudi-

mentaria. Stamina 00
,
pauca vel numerosa^ lihera, toro plerumque piloso

inserta, exteriora vel omnia cum cahjcis segmentis alterna^ in praefloratione

apice inflexa^ deinde erecta; antJierae in praefloratione pendulae, fere

basi(ixae^ introrsae. thecis parallelis^ continuis, longitudinaliter dehiscen-

tibus. Pistilli rudinientum 0. Glandulae disci sepalis oppositae. Floruin

5 calyx ut in (ƒ, porsistens, liaud (vel raro) auctus. Petala quam

in floribus (ƒ minora^ plerumque rudïmentaria vel obsoleta. Ovarium 8(2—4)-

loculare, loculis uniovulatis ; styli semel vel bis raro pluries dichotomi.

Discus amiularis, plus minusve lohatus vel e glanduUs distinctis. Fructus

in coccos bivalves deliiscens. Semina carunculata testae stratum exterius

carnosulum^ interius durum; albumen copiosum, carnosum; cotyledones latae^

qjlanae.

Arbores^ frutices vel herbae^ interdum scandentes^ indumento plerumque

stellato vel lepidoto. Folia plerumque alterna, petiolata, integerrhna vel

dentata, raro lobata^ penninervia vel hasi plus minusve 5 — 00 plinervia^

ad basin laminae vel ad apice?n petioli plerumque glandulis 2 (raro pluribus)

donata. Diftorescentiae plerumque terminales^ racemosae, basi ^^superne

vel totae (ƒ. Flores pedicellati vel subsessilesj solitarii vel fasciculati.

1. Croton argyratus Bl. ! Bijdr. 602; Hassk. PI. jav. rar. 265;

Miq. F1. Ind. Bat. i, 2, 380; Muell. Arg. in DC. Prodr. xv, 2,

526; Kurz Por. Fl. ii, 372; Gamble Man. Ind. Timb. 359; new

ed. 614; Hook. f. Fl. Br. Ind. v, 385; Brandis, Ind. Trees, 577.

—

C, hicolor Roxb. Fl. Ind. iii, 680. — C. Zollingeri Miq. l.c. 381. —
Oxydectes argyrata O. K. Rev. gen. pl. ii, 611. — 0. bicolor O. K. l.c.
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Twijgen rolrond, aanvankelijk kantig en geeleufd, dicht bedekt met

gewimperde, lichtbruine schubjes, viltig. Bladeren verspreid, lang

gesteeld, gewoonlijk eivormig, ook wel langwerpig of elliptisch,

stomp soms lang toegespitst, aan den voet hartvormig, soms meer

of minder samengetrokken, met kleine, oorachtige voetlobben, bijna

gaafrandig of een weinig gekarteld of klein gezaagd, boven glimmend,

donkergroen, kaal, onder dicht beschubd en zilverachtig of meer of

minder bruin, de jonge aan weerszijden dicht beschubd, onder aan den

voet aan weerszijden tegen de middelneif met een zittende, ronde, groene

klier, vinnervig, aan weerszijden aan den voet met c. 4— 5 dicht bjjeen-

staande, naar boven grooter wordende nerven, verder aan weerszijden

van de middelnerf met c. 5— 9 (behalve de kleine voetnerven) schuin

uitstaande, licht gebogen, binnen den rand anastomoseerende, onder

uitspringende zijnerven, wijd netaderig, dun, c. 10—26 cm. lang, 3—11

cm. breed, de hoogste dikwijls kleiner en dicht bijeen
;
steel nagenoeg

rolrond, dun, aan den voet verdikt, dicht bruin beschubd, c. 2.5— 18 cm.

lang. Steunbladeren afvallend, lang lijn-priemvormig, soms iets gezaagd,

recht, concaaf, met stomphoekigen rug, dicht beschubd, c. 1.2— 2 cm.

lang. Bloeiwijzen eindelingsch, zeer kort gesteeld, alleenstaand of meer

of minder gebundeld, trosvormig, veelbloemig, aan den voet met een

aantal verder met 5 bloemen, soms geheel 5, c. 3.5—35 cm.

lang; spil kantig, gegleufd, dicht beschubd. 5 bloemen gewoonlijk

\eel talrijker dan de $, in bundels van 3 in den oksel van zeer

kleine, eivormig driehoekige schutbladeren, gesteeld, zeer bleek groen-

achtig, c. 0.6 cm. doorsnee; steeltje dun, beschubd, c. 0.6— 1 cm.

lang. Bloembodem breed, binnen lang uitstaand behaard. Kelk 5*deelig,

met in den knop klepsgewijs aaneensluitende, aan den top iets over

elkaar liggende, wat ongelijke, langwerpige, iets eivormige, stompe,

buiten dicht geschubde, binnen verspreid sterharige, aan den rand

tamelijk wollige, c. 0.25 — 0.3 cm. lange, 0.13—0.175 cm. breede

slippen. Bloembladeren 5, in den knop dakpansgewijs dekkend, omge-

keerd ei vormig, stomp, binnen en buiten lang behaard, c. 0.27— 0.3

cm. lang, 0.15—0.2 cm. breed. Meeldraden 11, tegenover de bloem-

bekleedselen, de 11^® in het midden, in den knop met sterk ingebogen

top, c. 0.45—0.5 cm. lang; helmdraden draadvormig, vrij lang behaard;

helmknoppen ovaal, met breed helmbindsel. Schijt 5-lobbig. ^ bluemen

Meded. Dep. v. Landbouw No. 10. 22
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c. 0— 15 in een tros, alleenstaand of enkele bijeen, niet zelden met 1 of

2 $ gemengd, in den oksel van een driehoekig, pi iem vormig of smal lang-

werpig, bescliubd, c. 0. 1 5— 0.35 cm. lang schutblad en met zeer kleine,

bizondere schutblaadjes, eerder bloeiend dan de 5, gesteeld, afwisselend

in grootte, c. 0.35-- 0.85 cm. lang; steeltje c. 0.3- 0.8 cm. lang. Bloem-

bodem napvormig. Kelk 5 deelig; slippen opstaand, meer of minder uit-

gebogen, wat ongelijk, langwerpig, wat eivormig of wat spatelvormig,

stomp of afgerond, convex, met 1 of 3 achter meer of minder uit-

springende nerven, buiten dicht lichtbruin geschubd, binnen groen en

met enkele verspreide sterharen, c. 0.25—0.75 cm. lang, 0.15— 0.3 cm.

breed. Bloembladeren ontbrekend. Vruchtbeginsel bol vormig, dicht

beschubd, aan den top uitstaand dicht behaard, c. 0.2— 0 275 cm.

in doorsnee; stijlen 3, aan den voet nauwelijks samenhangend, twee-

deelig, de takken lijnvormig, convex, met teruggebogen randen en

stompen of meer of minder gelobden top, met verspreide sterharen,

in het geheel c. 0.5— 0.725 cm. lang. Schijf 5-hoekig, ringvormig,

sterharig. Yruchtsteeltje c. 1—1.3 cm. lang. Vrucht door den niet of

weinig vergrooten kelk gesteund, bolvormig, 6-groevig, dicht beschubd,

grauwbruin, c. 1.5— 2 cm. lang, in 3 tweekleppige kluisjes opensprin-

gend; iniddelwand vrij dik en vleezig; binnenwand houtig, samen

c. 0.2 cm. dik; iniddelzuiltje driekantig, tot c. 1.8 cm. lang. Zaden

langwerpig, buiten convex, binnen stomphoekig, c. 1.6 cm lang,

0 9 cm. breed; zaadhuid met vleezige buiten- en harde, vrij dikke

binnenlaag; binnenste zaadhuid vrij stevig vliezig; kiemvvit dik

vleezig; zaadlobben vlak, langwerpig ei-hartvormig, stomp, c. 0.95

cm. lang, 0.45 cm. breed; worteltje rolrond, 0.25 cm. lang.

Kleine of middelmatige, soms vrij grooto boom; kruinhoogte tot 27 m.

bij een stamdoorsnce van 1 70 cm. (Pringornbo), gew oonlijk 1
5—20 m.

hoog bij een staindoorsnee van 30— 50 cm. Stam nogal recht, rolrond,

zonder knoesten, gleuven en wortellijsten. Kroon onregelmatig.

Schors grauw, met kleine overlangsche en dwarse barst jes en rimpels,

met eenigszins specerijaclitigen smaak en geur.

Aanm. Beschrijving naar zeer talrijke exemplaren in Herb. Kds. en een levenden
boom in Hort. Bog.

;
vergeleken met een exemplaar uit Ilerb. Lngd. Bat. en

met n. 3212 ! van Zollinger.

Geogr. verspreiding. IhiUen Java: Nieoharen, Mah isch Schier-

eiland, Sumatra, Horneo, Bangka, Biliton. Op Java: Verzameld in do
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res. Banten, afd. Tjaringin bij Tjemara op 10— 200 m. zef*hoof?te
;

in

de res. Batavia, afd. lUiitenzorg bij Depok, bij Tjampea op 150 m.;

in de res. Preanger, afd. Soekaboenii bij Sanggrawa op 400 ni., bij

Palaboeanratoe
;

in de res. Ban joemas, afd. Bandjarnegara bij Prin-

goinbo op 700—1000 m., afd. Tjilatjap op Noesa Karabangan
;

in de

res. Pekalongan, op den Slamat op 50 ra.; afd. Batang bij Soebah
op 150 ra.; in de res. Seraarang, afd. Poerwodadi bij Karangasem
op 200 ra., afd. Salatiga op den Teloraojo op 200 ra., afd. Pati bij Nga-
rengan op 50 ra

;
in de res. Rembang, afd. Toeban bij Ni/andang; in

de res. Madioen, afd. Madioen bij Saradan op 500— 900 ra., afd. Ponorogo
bij Ngebel op 800 ra.; in do res Kediri, afd Blitar bjj Klitar op 200 ra.,

in de res. Pasoeroean op den Ardjoeno op 800 ra., afd. Malang bij Tangkil
op 200—300 ra

;
in de res. Besoeki, afii. Panaroekan bij Pantjoer-Idjen,

afd. Djember bij Tjoeramanis, afd. Banjoewangi bij Rogodjampi. — Voor-
komen en standplaats: In altijd groen, heterogeen oerwoud, in

jong bosch en in djatibosschen, zoowel op vruchtbaar leem als op kalk-

en zandgrond, soms in periodiek nogal droge streken. Een zeer algetneene

boom in de lagere bergstreken; boven 1000 ra. zeehoogte niet aaiige-

troffen. — BI ad af val: Altjjd groen. — B 1 o e i- en vruchttijd: Bloe-

men ingezaraeld in Januari op Noesa Karabangan, bij Jjoefamanis en

Pantjoer-Idjen, in Mei bij Palaboeanratoe in Juni bij Pantjoer-Idjen, in

Ju'i bp Sanggrawa, in Augustus bij Palaboeanratoe, in September bij

Depok en Rogodjampi, in Oktober bij Palaboeanratoe, in November op

den Ardjoeno, in December op Noesa Karabangan
;
vruchten in Februari

op Noesa Karabangan, in Maart op den Teloraojo, bij Karangasem en bij

Ngebel, in April bij Soebah en Pantjoer-Idjen, in Mei bij Ngarengan ett

Pantjoer-Idjen, in Juni bij Tangkil. Blitar en Pantjoer-Idjen, in Juli bij

Tjampea, in November bij Tjoeramanis, in December bij Pringombo. — Ge-
bruik: Het hout is slecht, doch wordt soms voor huishouw gebruikt

(Sanggrawa)
;

uit de zaden wordt soms olie voor lampen bereid (Tjemara). —
Inlandsche namen: bij Depok, Djarakan^ ra.; in de Soendaneescho
streken Ki-djahe, s.

;
bij Tjampea, Pai'engpeng

.

s
;

bij Palaboeanratoe, op
Noesa Karabangan, bij Soebah en bij Rogodjampi Tapen, j ,

op Noesa
Karabangan ook wel Tapen keho, j ;

Hoeroe dangdang,].hï^ Pringombo;
Tjalik angin en Walik angin, j. en rad. op Noesa Karabangan, bij Tjoe-

raraanis en Rogodjampi; Walik, j. en Walik lai\ j
bij Soebah ; /-^6?’Aoso,

j. een algemeene naam op den Telon ojo, bij Karangasem, Ngarengan,
Blitar, Tangkil en op den Ardjoeno; Leprnk, rad. een vaste naam bij

Pantjoer-Idjen
;
Paskapasan rad bij Tjoeramanis.

Croton argyratus Bl. Arhor parva vel mediocris, rara alta. Raniuli

terete^, juniores angulati et sulcati, den^e siihferruginee lepidoto-toinentosi,

lepidibus ciliatls. Folia alterna, lange petiolata, plerumque ovata, 7ion rara

ohlonga ellipticave, obtuse interdiim longe acuminata, hasi cordata hiterduni

plus minusve contracta, lohis hasilarihus parvis auricullformibus, fere

mtegerrima vel subcrenulata serrulatave. snpra nitide atroviridia, glabra,

subtus dense argenteo vel jdus minusve ferrugineo-lepidota, subtiis ad bnsin

eoslae i}itennediae ufrimpie glandiila scssili i otiuida viridi insfrurfa,, prn)ii-

nervia, basi accrescenti~9 — ll-pUnervia, in utraque parte costae imdiae
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nervls latcralihus c. 5—9 (praeter nervos hasilares minores) patentihus^

leviter curvatis, intra marginem anastomosatiHhus, suhlus promineniihys^ laxe

rtUculato-venosa, papyracea^ c. 10 — 26 cm. longa^S —11 cm. lata^ siiperiora

saepe approximata^ minora ;
petioliis suhteres., iemiis^ hasi incmssatu.s, dense

ferrugineodepidotiiSy c. 2.5— 18 cm. longiis. Sl,ip)ulae caducae., longe lineari-

subulataCj interdum snhserriilafae.^ rectae, concacae, dorso ohtusangidaej dense

lepidotae^ c. 12—2 cm longue. Inflorescentiae ierminnles., solitariae vel

plus minusve fascicidatcie^ hrevissime pedunculatae^ raccmosae^ midtiflorae.,

hasi flores $, ceterum flores gerentes.^ interdum omnino (j', c. 3.5 — 35

cm. longue, ruchide angulata, sidcuta, dense lepidota. Flores quum J
jderumque midto numerosiores, fusciciduti, pedicelluti, c. 0.6 cm. dium.,

fusciculi c. 3-flori. Bructeae miiiutae, ovuto triangulue. Pcdicellus tenuis,

lepidotus, c. 0.6 — 1 cm. longus. Torus lutus, iniiis l>nge qnlosiis. Culyx

5‘partitus, luciniis in prue^lorutione vulmtis, upice leviter imhricutis, suh-

inucqualihus, ohlongis, subovutis, obtusis, extus dense lepidotis, intus spnrse

stelluto-p)Uosis, margine sublunato-piibescentibus, c. 0.25—0 3 cm longis,

0.13—0.175 cm. lutis. Petalu 5, in pruefioratione imbricuta, obovula, obtusa^

extus intusque longe p)ilosa, c. 0.27—0.3 cm. longa, 0.15 — 0 2 cm. lutn.

Stamina 10—11, sepulis petalisque opposita et 1 centrale, apice in alubastro

vulde inflexo, c. 0 45—0.5 cm. longa; fdamenta filiformia, longiuxule

qnlosu ; anlherae ovales, connectivo lato. Discus 5-lobus. Flores '^c. 0—15,

solitarïi vel subfascicidati, non raro cum floribus (^1-2 consociati, mag-

nitudine variabiles, p)edicellati, c. 0.35— 0.85 cm longi, quam ^ prnecociores

Bructeae triangulae, subidatae vel anguste oblongae, lepidotae,c. 0.15 - 0.35

cm. longue. Bracteolae minuiae. Pedicelhis c. 0.3— 0.8 cm. longlis. Torus

ciipidiformis. Calyx 5-p)artitus, luciniis erectis, plus minusve recurvis,

subinaequalibus, oblongis subovatis vel subspathidatis, obtusis rotundutisve,

convexis, siervis 1—3 dorso plus minusve prominentibus, extus dense fer-

ruginee leqndotis, intus viridibns, pilis stellatis raris tectis, c. 0.25 - 0 75

cm. longis, 0.15—0.3 cm. latis. Petala 0. Ovarium globosum, dense

lepidotum, apice subvillosum, c. 0.275 cm. diam.; styli 3, basi vix connatU

bipartiti, cruris linearibus, convexis, margine recurvis, apice obtusis vel plus

minusve bilobulatis, pilis sbllatis raris tecti, toti c. 0.5-0.725 cm. longi.

Discus 5-angulatus, anmdaris, stellato-pilosus. Pedicellus fructifer c. 1— 1.3

cm. longus. Fructus calyce haud vel vix aucto suffuUus, globosus, 6-sulcatus,

dense lepidotus, fuscus, c. 1.5—2 cm. longus, in cocca 3 bivalvia dissiliens,

mesocarpio crassiuscule carnoso, cum endocarpio lignoso c. 0.2 cm. crasso,

columella triquetra, c. 1.8 cm. longa. Semina oblonga, extus convexa, intus

obUisangida, c. 1.6 cm. longa, 0.9 cm. lata, testae straio exteriore carnoso,
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strato interiore duro crassiusculo, integumeuto inlcriore satis firmiier

memhranaceo ; albumen crasse carnosum ; colijledones planae, ohlonyo’ovato-

cordatae, obliisaej c. 0.95 cm. longue^ OA5 cm. latae ; radicula teres^ 0.'25

cm. longa.

3. Croton lacvifolins Bl. ! Bijdr. 003; Miq. F1. Ind. Bat. i,

2, 380; Muell. Arg. ia DC. Prodr. xv, 2, 019; lIooK. f. PI. Br. Ind.

V, 391; Brandis Ind. Trees, 578. — C. tiglioides Bl. ? l.c. 002;

Miq. l.c. — C. diadenus Miq. ! Fl. Ind. Bat. Suppl. 451. — C. Korthalsii

Muell. A.rg. ! in DC. Prodr. xv, 2, 527. — Oxgdectes laevifolia O. K.

Rev. gen. pl. ii, 012. — O. Korthalsii O. K. l.c.

Twijgen aanvankelijk sterliarig-schubbig, kaal wordend. Bladeren

verspreid, aan de toppen der twijgen dicht bjeenstaand, gesteeld,

elliptisch of ellipt'sch lancetvormig, meer of minder eivormig ot omge-

keerd eivormig, lang en vrij geleidelijk of kort toegespitst, spits of

stomp, dikwijls met een nerfpuntje, met stompen of spitsen voet,

gaafrandig of nauwelijks wat gezaagd, de jonge met aangedrukte,

gewimperde schubjes, vooral op de nerven, later behalve onder op de

middelnerf kaal, onder met puntjes, aan weerszijden van de onder

uitspringende middelnerf met c. 7— 12 schuin of wijd uitstaande, gebo-

gen, binnen den rand anastomoseerende, dunne, onder uitspringende zij-

nerven, duidelijk of onduidelijk wijd netaderig, aan den voet bijden blad-

steel aan weerszijden van de middelnerf onder met een bijna zittende,

schotelvormige klier, c. 4 5—23 cm. lang, 1.6 — 8,5 cm. breed
;
steel

met verspreide, gewimperde schubjes, c. 0.4— 6 cm. lang. Steun-

bladeren draad vormig, met gewimperde schubjes bezet, c. 0. 35— 1

cm. lang. Blociwijzen eindelingsch en op zeer korte zijtakjes oksel-

standig, verlengd, trosvormig, los veelbloemig, beneden met $,

verder met 5 bloemen bezet, c. 4— 14 cm. lang; spil met verspreide,

gewimperde schubjes; bloemen 1 — 3 bijeen, de hoogste ^ dikwijls

met 1 — 2 5 gemengd. Schutbladeren afstaand, eivormig driehoekig,

concaaf, aan den top met een haarbosje, achter met enkele schubjes,

e. 0.15— 0.2 cm. lang. Bizondere schutblaadjes kleiner. Steeltje der

5 bloemen dun, c. 0.3 — 0.4 cm. lang. Bloembodem breed, binnen lang

behaard. Kelk diep 5-deelig; slippen in den knop licht over elkaar

liggend, langwerpig eivormig, stomp, aan den top gewimperd, c. 0.13—
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0.16 cm. lanj^. Bloembladeren 5, smal lang.verpig, stomp, aan den

rand aan den voet zeer larii^, aan den top lang wit behaard, c 0.2 cm.

lang. Meeldraden 1 1, kaal, c. 0.3 cm. lang; helmdraderi draad vormig;

helmknoppen iets boven den voet iiig;eheclit, ovaal, wat gebogen.

Schijfklieren 5. Steeltje der $ bloemen bijna kaal, c. 0.275 cm. lang.

Bloembodem buiten convex. Kelk diep 5-deelig; slippen ovaal ol

eivormig, stomp of“ spitsachtig, aan den top met een haarbosje, buiten

bjjna kaal, c. 0.2—0.225 cm. lang, 0.125—0.15 cm. breed, onder de

vrucht wat grooter. Bloembladeren 5, rudimentair, zeer klein, knop

vormig, kaal, zittend tusschen de lobben der schijt. Vruchtbeginsel

drielobbig bolvormig, dicht witachtig sterharig, c. 0.13 cm. hoog,

0.17 cm. in doorsnee; stijlen 3, uitgespreid, aan den voet iets samen-

hangend, 2-deelig, het onderste doel boven met een groef, met lijn-

vormige, convexe takken, c. 0.25 cm. lang. Schijt vleezig, ringvormig,

5-lobbig, kaal. Vruchtsteeltje c. 0.3— (t.4 cm. lang. Vrucht 3 lobbig,

vrij dicht met gewiraperde schubjes bezet, in sicco c. 0.8 cm. hoog,

1 cm. in doorsnee, met ovale lobben, in 3 tweekleppige kluisjes

openspringend, met dunnen buiten- en middelwand en dun hoorn

achtigen, loslatenden binnenwand. Zaden wat samengedrukt, meer of

minder elliptisch, binnen en buiten convex, c 0 65 cm. lang 0.475—
0.57 cm breed; buitenste zaadhuid met dunne, vleezige buitenlaag en

vrij dunne, harde binnenlaag; kiem wit vleezig; zaadlobben hartvormig,

afgerond, 3-nervig, c. 0.225—0.3 cm. lang, 0.175—0.275 cm. breed

;

worteltje dun kegelvormig, spits, c. 0.2—0.225 cm. lang.

Heester of boom; kruinhoogte tot 20 m. bij een stamdoorsnee van

18.5 cm. Stam recht, zonder wortellijsten. Kroon onregelmatig.

Aanm. Beschrijving, behalve de zaden, die naar Herb. Kds. beschreven zijn,

naar eenige uit Leiden in leen ontvangen anthentieken van Blume. Deze komen
overeen met talrijke exemplaren van Bangka, Riomv en Malaka in Ilerb. Bog.
Eveneens behooren hiertoe ongetwijfeld eenige door Teysmann in West-Borneo
verzamelde specimina, welke geheel overeenstemmen met het uit Leiden ontvangen
authentiek van C. Koi'thalsii Muell. Arg. Deze exemplaren van Borneo onder-
scheiden zich alleen door de geelachtige kleur, terwijl die van de andere streken
gedroogd grauwbruin zijn. Eveneens vergeleken met een authentiek van C.

diadenus Miq.
Het door De Monchy en een gedeelte van het door Koorders op onderstaande

vindplaatsen verzamelde materiaal verschilt door de over het algemeen kortere
bladstelen, de dichtere, op de onderzijde blijvende, tenminste zeer lang blijvende
haarbekleeding en het meestal zeer onduidelijke adernet. Koorders vermeldt
dat deze planten heesters zijn van 1—5 m. hoogte, terwijl Blume spreekt van
een boom van 40—50 voet en hiermee komt een gedeelte van het materiaal van
Takoka overeen. Waarschijnlijk zijn de verschillen alleen toe te schrijven aan
den verschillenden leeftijd der planten en misschien ook aan de meer of minder
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beschaduwde standplaats, In de bloemen en vruchten worden geen noeinens-
waardige verschillen aangetroffen.
Eenige exemplaren van Romeo on van Celehos in llerh. Rog vertoonen

eveneens veel overeenkomst met deze soort en C. Verreau^H Raill. van Nieuw-
Guinoa scliijnt hiermee zeer verwant te zijn, hoewel hier soms vrij goed
ontwikkelde bloembladeren in de $ bloem werden aangetroffen. Rudimentaire
organen hebben echter zeer dikwijls onstandvastige kenmerken.
Eindelijk behoort ook C. glabrescens Miq van Oost-Java tot de zeer verwante

soorten. Van de boven van Java als C. laevifolium Rl beschreven soort verschilt
C. glabrescens door de veel kleinere vruchten en de niet verlengde bloembladeren
der $ bloem. Al deze planten vereischen onderzoek naar levend materiaal.

Geogr. verspreidin g. Builen Java: Britsch Indië, Malaka, Riouw,
Bangka, Borneo. Op Java: Verzameld in ile res. Batavia, afd. Pamanoekan-
en Tjiasemlanden bij Boekanegara op 1000—1500 m. (De Moncfiy); in de
res. Preanger, afd. Tjiandjoer bij Takoka op 1200 m. zeehoogte, afd.

Baudoeng bij Tjigenteng op 1500 ra
,

afd. Limbangan bij Garoet
(Burck). — Voorkomen en standplaats: In heterogeen oerbosch.

—

Bloei- en vruchttjjd: Bloemen en vruchten verzameld in Januari

bij Tjigenteng, in Maart en April bij Takoka. — Gebruik. Geen.

—

Inlandsche naam: Sintok\ s. bij Takoka.

Croton laevifolius Bl. Arbor (vel fratex). Ramuli initio sparsim

stellato-lepidotij glabrescentes. Folia alterna^ siiperlora approximata^ petio-

laia, elUptica, elliptico-lanceüata^ plus miniisve oraJa vel obovata, lange ei

sensim vel breviter acuminata, acuta vel obiusa^ saepe mucronata^ basi obtasa

vel acuta^ integerrima vel vix serrulata, novella praesertim in nervis adpresse

stellato-lepidota^ deinde nervo medio suhliis excepto glabrescentia, subtuspiincü

culata, in ufraque parte costae mediae subtus promlnentis nervis lateralibus c .

7

—

12 patentibus vel patentissimis^ curvatis, intra marginem anastomosantibus,

tenuibuSj subtus pro}ninentibus, distincte vel obsolete laxe reticulato-venosa^ basi

subtus prope petiolum in utraque parte costae mediae glandula subspssili scutel-

lijormi instructa, c. 1.5—23 cm. louga, 1.6— 8.5 cm. lata
;
petiolus sparsim

stellato-lepidotus., c. 0.4—6 cm. longus. Stipulae filiformes, stellato-lepidotae^

c. 0.85—1 cm. longae. Inflorescentiae terminales et in ramulis brevissimis

axillares, elongatae, racemosae, laxe multiflorae, inferne flores superne flores

cf gerentes^ c. 4— 14 cm. longae, rachide spirsim stellato-lepidota, floribus

1—3 fasciculatis, ^ superiorihus saepe cum floribus 1—2 consociatis.

Bracteae patentissOnae, ovato triangulae, concav le, apice comatae, dorso paree

stellatodepidoiae, c. 0.15—0.2 cm longae. Bracteolae ininores. Pedicellus

florum (5* tennis, c. 0 3—0.4 cm. longus. Torus latus, intus longe pilosus.

Galyx profunde 5-partitus, laciniis in praefloratione leviter imhricatis, ob~

longo ovatis, obtusis, apice ciliatis, c. 0.13 — 0.16 cm. hngis. Petala 5,

anguste oblonga, obtusa, basi longissime, apice longiuscule piloso-ciliata,

c. 0.2 cm. longa. Stamina 11, glabra, c. 0.3 enu longa, filametitis ftUfor-

mibus, antheris pauliim supra basin affixis, ovalibus, leviter curvatis.
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Glandulae disci 5. Fedicellus flonim J siih(jlahe)\ c. 0.275 cm. lonyus.

Torus extus convexus. Calyx pt'ofunde ö-parlitus., laciniis ovalibus ovatisvCj

obtusis vel acutiusculis^ apice suhcomatis, dorso stihglahris, c. 072—0.225

cm. longiSj 0.125—0.15 cm. latis^ sub fructu paulo majoribiis. Petala 5,

rudimentaria^ minutissima.^ bulliformia.^ glabra^ inter lobos disci sessilia.

Ovarium trilobo-globosmn, dense albide stellato-Mspidum^ c. 0.13 cm.

altunij 0.17 cm. diam.; styli 5, p)atentissimi., basi vix connati, bipartiti^

partibiis inferioribus supra sulcatisj criiris linearibus convexis, c. 0.25 cm.

longi. Discus carnosiiSj amiulariSj 5~lobus, glaber. Fedicellus fructifer

c. 0.3— 0.4 cm. longus Fructus tridymus, densiiiscule stellato lepidotus.,

in sicco c. 0.8 cm. altus^ 1 cm. diam.j lobis ovalibus., in cocca 3 bicalvia

dissiliensj pericarpio cum mesocarpio tenui, ab endocarpio tenuiter corneo

solubili. Semina subcompressa, plus niinusve eUiptica, extus intusqiie convexa,

c. 0.65 cm. longa, 0.475— 0.57 cm. lata, testae strato exteriore tenuiter

carnoso, strato interiore tenuiusculo duro; albumen carnosum; cotyledones

cordatae, rotundatae, trinerviae, c. 0.225—0.3 cm. longae, 0.175— 0.275 cm.

latae; radicula a^guste conica, aciita, c. 0.2—0.325 cm. longa.

8. Crotoii glabrescens Miq. ! Fl. Ind. Bat. i, 2, 382; Muell.

Arg. ia DG. Prodr. xv, 2, 620. — Oxydectes glabrescens O. K. Rev.

gen. pl. II, 611.

Jonge deelen kort sterharig viltig. Bladeren verspreid, gesteeld,

gewoonlijk eivormig ot elliptisch, toegespitst, stomp of spits, dikwijls

met een nerfpuntje, met afgeronden, stompen of spitsen voet, meer o^

minder getand, gekarteld of gezaagd, grootendeels kaal, onder en boven

vooral op de nerven met enkele korte, aangedrukte sterharen, in sicco

onder en boven met fijne, verheven puntjes, aan den voet nagenoeg tegen

den steel aan weerszijden met een nagenoeg zittende of zeer kort

gestoelde, in sicco napvormige klier, vinnervig, aan weerszijden van

de middelnerf met c. 8— 10 schuin uitstaande, boogvormig anasto-

moseercnde, dunne zijnerven, waarvan de onderste dichter bijeenstaan,

netaderig, dun, c. 6—14 cm. lang, 3— 8 cm. breed; steel boven

gegroefd, sterharig schubbig, c. 0.9—5 cm. lang. Steunbladeren af-

vallend, klein, priemvormig. Bloeiwijzen eindelingsch, alleenstaand of

eenigszins gebundeld, trosvormig, veelbloemig, meestal beneden

boven vrucht tot c. 16 cm. lang; spil ijl kort sterharig schubbig

?

Schutbladeren priemvormig, aan den voet aan weerszijden dikwijls
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met een klein slipje. Bloemen meestal meer of minder gebundeld,

gesteeld. Steeltje der (ƒ bloemen dun, sterharig schubbig, c. 0.25

cm. lang; knoppen 5-hoekig bolvormig. Bloembodem binnen lang

wat wollig behaard. Kelk 5-declig; slippen in den knop wat over

elkaar liggend, ovaal eivormig, vinnervig, buiten scerharig, aan den

top behaard. Bloembladeren 5, in den knop dakpansgewijs dokkend, om-

gekeerd eivormig langwerpig, stomp, aan den rand vooral naar den top

lang eenigszins wollig gewimperd. Meeldraden c 11; helrnknoppon

eivormig. Schijfklieren 5, rondachtig. $ bloemen alleenstaand of de

hoogste met 1—2 cT bloemen bijeenstaand, gesteeld; steeltje kort,

sterharig schubbig, c. O.l —0.125 cm. lang. Bloembodem napvormig,

binnen sterharig. Kelk 5-deelig; slippen eivormig driehoekig stomp-

achtig, buiten verspreid sterharig schubbig, aan den top met een

haarbosje, c. 0.2 cm. lang, 0.125—0.5 cm. breed. Bloembladeren 5,

rudimentair, priemvormig, kaal. Vruchtbeginsel neergedrukt 3-lobbig

bolvormig, sterharig schubbig, c. 0.17 cm. hoog, 0.2 cm. in doorsnee;

stijlen 3, aan den voet wat samenhangend, 2-deelig, wijd uitstaan<l,

ijl sterharig, c. 0.25— 0.3 cm. lang, het onderste deel boven met een

groef; slippen lijnvormig. Schijf ringvormig. Vruchtsteeltje c. 0.35—
0 37 cm. lang. Vrucht door den niet vergrooten kelk gesteund,

klein, neergedrukt 3-lobbig, verspreid sterharig schubbig, c. 0.45 cm.

hoog, 0.65 cm. in doorsnee, in 3 tweekleppige kluisjes openspringend;

middelwand dun; binnenwand vrij dun houtig; middelzuiltje dun,

driekantig, c. 0.37 cm. lang. Zaden klein, ovaal, gevlekt, c. 0.37— 0.4

cm. lang, 0.3—0.325 cm. breed; zaadhuid met dun vleezige buitenlaag.

Kleine boom.

Aanm. Beschrijving naar enkele exemplaren in Herb, Kds. en vergeleken
met autlientieken van Zollinger (n. 2423 ! en 2702 !) in Ilerb. Bog.
Zeer verwant met C. Verf'eauxii Nadere vergelijking vooral van levende

exemplaren van deze en nog eenige andere soorten is zeer gewenscht,

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Tot dusver onbekend. Op
Java: Verzameld in de res. Pasoeroean, afd. Malang aan de zuidkust

(ZoLL. n. 2423 !); in de res. Besoeki, afd. Djember bij Poeger-Watangan,
afd. Panaroekan bij Pantjoer, afd. Banjoewangi bij Rogodjampi; op Noesa
Baroeng (Zoll. n. 2702 !). — Bloei- en vruchttijd: Bloemen ver-

zameld in Augustus bij Rogodjampi, in September en Oktober bij Poeger-

Watangan en bij laatstgenoemde plaats vruchten in November. — Ge-
bruik: Geen. — Inlandsche naam: Kapasan, j. bij Poeger.
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Croton glabrescens Miq. Arhor parva. Fnnovationes stellato-tomentosae.

bolia alterna, petiolata^ 2)lenimqne ovata elli/Aicave, obtiise vel acute acu-

minata^ saepe mucronata^ hasi rotiindata ohtusa vel acuta^ plus minusve

dentata crenata vel serrata, suhylahra^ sujira suhtusque praesertim in nervis

paree hreviter steUato-lepidota^ in s'cco supra suhtusque minute elevato-puncti-

culata, hasi [ere ad petiolum utrïnque glandula suhsessili in sicco scutelliformi

instructa^ penninervia^ in utraque parte costae mediae nervis lateralihus c. 8—
10 palentihus, arcuato anastomosantihus^ tenuibus, inferiorihus approxirnatis^

reticulato-venosa, ?nemhranacea, c. 6— 14 cm. longa, 8 —8 cm. lata ; petiolus

supra sulcatus, stellato-lepidotus, c. 0.9-5 cm. longus. Stipulae caducae,

parvae^ suhulatae. Inflorescentiae terminales, solilariae vel suhfasciculatae.,

racemosaCj pierumque interne superne
^
matura ad c 16 cm.longae.,

rachide paree hreviter stellnto-lepidota Bracteae suhulatae^ hasi saepe hilacinu-

latae. Flores pierumque plus minusve fasciculati^ pedicellati. Florum j)edi-

cellus tennis^ stellato-lepidotus, c. 0 ‘25 cm. longus. Alahasira quinquangulato-

glohosa. Torus intus longe suhlanato-pilosus. Calgx 5 partitus., laciniis in

praefloratione leviter imbricatis, ovato-ovalihus, penninervis, extus stellato-

lepidotis, apice comatis. Petala 5, ohovalo-oh’onga, ohtusa, margine praesertim

apicem versus longe suhlanato-ciliata. Stamina c. 11 ;
antherae ovatae. Glan-

dulae disci 5, suhrotundae. Flores ^ solitariae cel superiores cum forihus

1—2 fasciculati, pedicellati, pedicello hrevi, stellato lepidoto, c. 0.1—0 125

cm longo. Torus intus stellato-puhescens Calgx 5-partitus, laciniis ovato-

triangulis, ohtusiusculis, extus S2}arsi}u stellato depidotis, aj)ice comatis, c.

0.2 cm longis, 0.12') cm. latis. Petala o, rudimentaria, suhulata, glahra.

Ovarium depresse 3-loho glohosum, stellato -lepidotum, c. 0 17 cm. altum,

0.2 cm. diam. 2 styli 3, ban hrecissime connati, hi2:>a^titi, pateniissimi, 2^eii'ce

stelkPo p)iibescentes, c. 0.25 cm. longi, parte inferiore supra sulcaia, cruris

linearibus. Discus annulari^. Pedicellus fruclifer c. 0.35 -0.37 cm. longus.

Fructus parvus, calyce inaucto suffultus, depresse trilobus, sparsim stellato-

lepidotus, c. 0.45 cm. allus, 0.65 cm diam
,
in cooca bivalvia dissiliens,

mesocarpio tenui, endocarpio tenuiuscule lignoso, columella tenui, triquetra,

c. 0.37 cm. longa. Semina parva, ovalia, maculata, c. 0.37— 0.4 cm longa,

0 3— 0.325 cm. lata, teslae strato exteriore carnosulo.

4. Croton Tiglium L. Sp. PI. 1004; Wlld. Sp PI. iv, 453;

Gaertx. Fr. II, t. 107; Bl Bijdr. 602; Roxb. F1. IqJ. iii 682;

Klotsch in Hayne Artzneigew. xiv, t. 3: Marcii in Baill. Ree.

Obs. Bot. I, 232-245, t. 9, 10; Miq. F1. Ind. Bat. i, 2, 379;

Marchand in Adans. i (1860— ’6l), 232; Muell. Arg. in DC.
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Prodr. XV, 2, 600; Kurz Por. Fl. ii, 374; Grah. Cat. Bomb. PI.

II, 181; Btii. and Trim. Med. PI. iii, t. 239; Brandis Por. PI. 440

;

Ind. Trees 577, 717; Hook. f. PI. Br. Ind. v, 393; Talbot, Trees

Borab. ed. 2, 311; Prain Beng. PI. 943; Greshoff Med. 's L PI.

X, 138, XXIX, 142, 182; Watt. Dict. Pc. Prod. ii, 617; Cooke

Fl. Pres. Bomb. ii, 600. — C. aciitus Thb. Pi. Jap. 269. — C.

Jamalgota Ham. in Trans. Linn. Soc. xiv, 258. — C. Pavanallk'si

.

l.c. 259; Muell. Arg. l.c. 623. — Tigliuni officinale \i.hOT^G\i\w Nov.

Act. Ac. Nat. Cnr. xix, suppl. 1, 418; Burm. Pi. Zeyl. t. 90. — Rumpii.

Herb. Amb. iv, 98, t. 42. — Rheede Hort. Mal. ii, t. 33. — Oxgdectes

Tiglium O. K. Rev. gen. pl. ii, 613. — O. Pavanae O. K. l.c. 612.

Jonge deelen verspreid sterharig. Twijgen kantig, kaal, groen.

Bladeren verspreid, lang gesteeld, eivormig, matig of soms lang

toegespitst, spits of vrij stomp, dikwijls met een nerfpuntje, met breed

afgeronden, soms wat samengetrokken voet, zeer ondiep gezaagd ot

gekarteld gezaagd, boven kaal, in sicco met fijne, verheven puntjes,

onder met zeer enkele sterharen, aan den voet aan weerszijden aan

den rand met een zittende, schotelvormige klier, aan den voet 5-nervig,

waarvan 2 meestal tot voorbij het midden der schijf doorloopcn,

verder aan weerszijden van de middelnerf met c. 3—5 wijd uiteen-

staande, schuin uitstaande, gebogen, binnen den rand anastomoseerende,

evenals de middelnerf onder en boven uitspringende zijnerven, net-

aderig, dun, vrij lichtgroen, de jonge lichtbruin, c. 7..5— 17 cm. lang,

4— 9.5 cm. breed; steel boven met een door 2 ribben begrensde groef,

aan den voet wat verdikt, met enkele sterharen, c. 2.5— 9 cm. lang.

Steunbladeren afvallend, priemvormig, c. 0.15 —0.35 cm. lang. Bloei-

wijzen eindelingsch en op kleine, okselstandige, kleinbladerige twijgjes,

alleenstaand of wat gebundeld, zittend, trosvormig, ijl, aan den voet

met $, aan den top met 5 bloemen of bijna geheel J of ook geheel 5,

c. 7—20 cm. lang; spil kantig, gegroefd, kaal, lichtgroen. 5 bloemen

in 1— 3-bloemige bundels, gesteeld, zeer bleek groen, c. 0.6 —0.7 cm.

breed; knoppen 5-hoekig bolvormig. Schutbladeren klein, priemvormig,

zeer kort behaard, lichtgroen, c. 0.2— 0.3 cm. lang. Bloemsteeltje

dun, boven den voet geleed, kaal, c. 0.5— 0.9 cm. lang. Bloembodem

breed, napvormig, onder convex, met zeer enkele sterharen, binnen

lang uitstaand wit behaard. Kelk 5-deelig; slippen in den knop een
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weinig over elkaar liggend, later uitgespreid, wat teruggebogen,

concaaf, eivormig, stomp, c. 5-norvig, binnen kaal ot aan den voet

een weinig behaard, aan den top met een haarbosje, achter met zeer

enkele sterharen, c. 0.2—0.275 cm. lang, O.IG—0.25 cm. breed.

Bloembladeren 5, in den knop dakpansgewijs dekkend, smal lang-

werpig, stomp, met naar achter omgerolden top, binnen en aan den

rand vooral aan den voet lang wit wollig behaard, c. 0.3 - 0.325 cm.

lang, 0.15 cm. breed. Meeldraden c. 15—20, c. 0.5— 0.6 cm. lang;

helmdraden draadvormig; helmknoppen ovaal, gebogen, lichtgeel;

helmbindsel breed, achter convex. Scbijfklieron 5, vlcezig, bleekgeel.

$ bloemen meestal alleenstaand, zelden eenige bijeen, soms met 5
gemengd, gesteeld, lichtgroen, c. 0.65—0.75 cm. in doorsnee. Schut-

bladeren p iemvormig, c. 0.3— 0.6 cm. lang. Bloemstceltje verspreid

sterharig, c. 0.25 -0.4 cm. lang. Bloembodem halfbohnapvormig,

buiten verspreid sterharig. Kelk 5-deelig; slippen uitgespreid, drie-

hoekig, spits, convex, met buiten verheven middelnerf, binnen aan

den voet en buiten met enkele sterharen, aan den top behaard, c 0.27—
0.3 cm. lang, c. 0.17—0.2 cm. breed. Bloembladeren 5, rudimentair,

uit een gesteeld knopje bestaand, kaal, bleekgroen, c. 0.07 cm, lang.

Vruchtbeginsel omgekeerd eivormig, afgerond driekantig, sterharig,

lichtgroen, c. 0.27 cm. lang, Ó.225 cm. breed, 3-hokkig; stijlen 3, uit-

gespreid, aan den voet wat samenhangend, 2-deelig, het onderste deel

boven met een groef, de takken draadvormig, stomp, met papillen bezet,

bleekgeel, aan den voet wat roodachtig getint, in het geheel c. 0.5 cm.

lang. Schijf ring-napvormig, 5-lobbig, vleezig, lichtgeel. Vruchtsteeltje

c. 0.5—0.7 cm. lang. Vrucht door den teruggcslagen, niet vergrooten

kelk gesteund, ovaal, stompkantig 3 hoekig, met een groef op elk

kluisje, door sterharen ruw, c. 2 cm. lang, 1.8 cm. breed, laat in 3

tweekleppige kluisjes openspringend; middelste vruchtwand droog-

vleezig, binnenste houtig, samen c. 0.175 cm. dik. Zaden langwerpig,

op de dwarse doorsnee ongeveer elliptisch, c. 1.45 cm. lang, 0.87 cm;

breed; zaadhuid met vlcezige, witte buitenlaag en harde, zwarte

binnenlaag; kiemwit dik vleezig, geel witachtig
;
zaadlobben plat, met

afgeronden top en hartvormigen voet, aan den voet 5-nervig, c. 0.9 cm,

lang, 0.56 cm. breed; worteltje kegelvormig, c. 0.225 cm. lang.

Kleine boom.
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Aanm. Beschrijving voornamelijk naar eenige levende exemplaren in Hort.
Bog.
Voor deze soort wordt algemeen opgegeven, dat de bloembladeren bij de V

bloemen zonden ontbreken. Dit is onjuist en, hoewel klein, zijn zij toch niet

moeilijk te vinden. Zij hebben in den regel den vorm van een gesteeld knopje,
dat tenminste aan den top kaal is, en doen zeer denken aan staminodiën. Bij

exemplaren van Sumatra in Herb. Bog. zijn zij langer gesteeld dan bij de West-
Javaansche, en bij een exemplaar afkomstig van het Herbarium te Calcutta zijn

zij nog langer, meer behaard en is het kale knopje minder duidelijk afgezet.

Daarentegen zijn zij bij door Dr. Koorders in de Minahasa verzameld materiaal
nagenoeg zittend.

Een goed kenmerk voor de soort zijn de meer of minder verlengde, duidelijk
driekantige vruchten.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Mauritius, Britsch-Jndië, Cey-
loD, Japan, China, Malaka, Philippijnen, Sumatra, Bangka, Borneo, Celebes,

Arabon; gekweekt en verwilderd. Op Java: Verzameld in de res. Batavia,

afd. Buitenzorg bij Baloetoelis (Hallier); in de res. Preanger, afd. Soe«

kaboemi bij Palaboeanratoe. — Voorkomen en standplaats: In

heterogeen oerboseb of in jong bosch. — BI ad af val: Te Buitenzorg
altijd groen. — Bloei- en vruchttijd: Bloemen en vruchten verzameld
in April in Hort. Bog., in Mei bij Palaboeanratoe, in November bij Batoe-

toelis. — Gebruik: De geheele plant heeft een buitengewoon scherpen

smaak; verschillende deelen worden uitwendig als geneesmiddel aangewend
en veroorzaken ontsteking. Eveneens wordt de plant gebruikt om visch

te bedwelmen. Uit de zaden wordt de Croton-o\\Q bereid, het hevigste

purgeermiddel, dat bekend is en in eenigszins grootere giften den dood
ten gevolge heeft. (Zie voor uitvoerige berichten Rumphius, 1 c.

;
Bisschop

Grevelink, pi. Ned. Ind. 389; Watt. Dict. Econ. Prodr. Ind. ii, 617;
Gresuoff, Visch vergiften l.c.). — Kuituur: In andere landen, b. v.

Engelsch-Indië en Cochinchina, wordt de plant gekweekt om de zaden, die

naar Europa uitgevoerd worden om er de olie uit te bereiden. Voor
zoover mij bekend is, geschiedt dit in Ned.-Indië niet. Wel wordt de
plant hier en daar voor eigen gebruik in de kampongs aangetroffen. —
Inlandsche naam: In West-Java bekend als Ki-malakian^ s.

var. globosus J. J. S. n. var.

Kelkslippen der (ƒ bloemen c. 0.2— 0.25 cm. lang, 0.15—
0.17 cm. breed. Bloembladeren 0.275 cm. lang, 0.1 cm. breed.

Meeldraden 15, c. 0.4 cm. lang. $ bloemsteeltje kort, vrij dik, c. 0.15

cm. lang. Kelkslippen der $ bloem c. 0.25 cm. lang, 0.15— 0.175 cm.

breed. Bloemblaren 5, rudimentair, lijnvormig, vooral naar den

top behaard, c. 0 06— 0.075 cm. lang. Vruchtbeginsel ongeveer bol-

vormig, driekantig, dicht sterharig, c. 0.2 cm. in doorsnee; stijlen 3,

met lijnvormige, stompe takken, c. 0.325 cm. lang. Schijf vleezig,

ringvormig. Vrucht nagenoeg bolvormig, niet duidelijk 3-kantig,

c. 1.7— 1.9 cm. in doorsnee, in 3 tweekleppige kluisjes opensprirgendj

buiten- en middelwand van den vrij dikken, beenharden binnenwand

loslatend; middelzuiltje dun. Zaden c. 1.25 cm. lang, 0.83 cm. breed
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aan de binnen» en buitenzijde met 2 overlan^sche ribben, zeer klein

dwarsrirnpelig; zaadlobben lan^werpi» hart vormig, stomp, c. 0 875

cm. lang, 0.58 cm. breed; worteltje 0.2 cm lang.

Slanke boom; kruinhoogte c. 15-24 rn. bij een stamdoorsnee van

20—45 cm. Stam recht, zonder wortellijsten. Kroon onregelmatig,

Aanm. Beschrijving naar oen aantal exemplaren in llerb. Kds.
Door welwillende tusschenkoinst van den lloofdinspectenr van het Bosehwezen

ontving ik van don houtvester van Bosoeki, van Diggelen, moer materiaal
dezer variëteit. Zij verschilt voornamelijk dooi' de anders gevormde, behaarde
$ hloomhladoren en de kleinere, nagenoeg bol vormige, niet duidelijk (Iriekantige
vruchten.
Een exemplaar van Ngehel onderscheidt zich door do veel sterkere beharing.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Onbekend Op Java: Ver-

zameld in de rcs. Madioen, afd. Ponorogo bij Ngebel op 1200— 1475 rn.

zeehoogte; in de res. Besoeki, afd. l^anaroekan bij Pantjoer-Idjen op 1000

m
,

afd. Djomber bij Tjoeramanis op 800 rn. Uitsluitend in Oost-Java
aangt trothn. — Voorkomen en standplaats: In heterogeen oer-

woud, gewoonlijk op zandgrond; vrij algemeen. — B 1 a d a f v a 1 : Blad-

verliezmid ; bladeren vóór het afvallen oranje gekleurd — Bloei en
vruchttijd: Bloemen verzameld in Januari, Oktober en November bij

Tjoeramanis en in November bij Pantjoer-Idjen; vruchten in Juni bij

Ngebel en in November bij Pantjoer-Idjen — Gebruik; Uit de zaden

wor it olii' bereid, die als lampolie gebruikt wordt, doch alleen buitenshuis.

Het sa[) smaakt zeer scherp en heet en wordt gevreesd; de rook van het

brandende hout zou oogontsteking veroorzaken. - Inlandsche na-

men: Iijarak hrojvo, j., Balt angin, md. en I(letek\ md.

Croton Tiglium L. Arhor parva. [nnovationes .^parse stellato-puhescentes.

Humuii (irKjulaü^ (jlahri^ virides. Folia alterna, lange peiiolata^ ovata^

madlce vel lange acnminata^ acuta vel abiusiuscnla, saepe mucrannta

^

hasi late ratundata vel paulo cantracta^ serrulata vel crenata-serrafa, supra

glnhra^ in sicca elevatagjuncticuiata, suhtus nannullis pilis stellatis^ ut/inqne

ad hasin glandula marginaU sessiii scutellata munita^ hasi 5-plinervia^ nervis

hasilarihns 2 majanhns plerumqne ultra medium larninae praducta^ celernm

in uh’aque parte castae mediae nervis lateralihus c. 3— 5 remafis^ qjatentibus,

ciirvatis, intra marginem anastamasantibus, cum nerva medio supra siibtusque

praminentibus, reticulata-venasa^ membranacea, satis dilnte viridia, juniara

rnbescentia^ c. 7.5 — 17 cm langa., 4— 0.5 cm. lata
;
petiolus supra sulcatus,

bicastatus, basi paula incrassatus, parcissime siellato pilasus, c. 2.5— 9 cm.

langus. Stipulae caducae., subulatae^ c. 0.15 — 0.35 cm. latigae. hiflarescentiae

lerminales et in ramulis brevibus axillaribus parvifaliisj salitariae vel sub-

fasciculatae, sessiles, racemasae, laxiusculae, basi flores J, superne flares

gerentes, vel fere tatae J vel tatae cf, c. 7—20 cm laugae. rachide,

angulata., sulcata, glabra., dilufe viridi. Fasciculi (j' 1— 3-fl'n'i Bracteae
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minutae^ suhulatae, puherulae^ dilute virides^ c, 0.2— 0.3 cm. longae. Flores

pedicellati.) palUde virescefites, c. 0.6— 0.7 cm. diam..^ pedicello tenui^ supra

hasin articulato^ glabro, c. 0.5— 0.9 cm. longo; alahastra (juinquangulato-

glohosa. Torus latus, cupuUfonnis, siihtus conve.mis^ parcissimc stellato-

pilosuSj intus longe alho-pilosus. Calyx 5-partitiis, lacinüs in aestivatione

leviier imhricaiis, deinde pnitentissimis., suhrecurvis., concavis^ ovatis^ ohtusis,

c. 5-neriiis, intus glahris vel ad hasin paree puhescentibiis., apice cotnosis.,

dorso 7ionnullis pilis stellatis tnunitis, c. 0.2— 0.275 cm. longis^O.16— 0.25

cm. laiis. Peiala 5, in praefioratione imbricata^ angusie obloriga, obttisa,

revoluta, intus et ad ^narginem praesertim ad basin longe albo-lanato-pilosa^

c. 0.3 0.325 cm. longa.^ 0.15 cm. lata. Stamina c. 15—20, c. 0.5 - O 6 cm.

longa; filamenta filiformia; anthei'ae ovales, curvatae, flavescentes, connectivo

lato, dorso convexo. Glandidae disci 5, carnosae, fiavescentes. Flores $
plerumgue solitarii, raro subfasciculati, interdimi cum fioribus intei-mixti,

pedicellati, dilute flavo-virides, c. 0.65 — 0.75 cm. diam. Bracteae subulatae,

c. 0.3— 0.6 cm. longae. Fedicelliis apice incrassaius sulcatusque,

sparse stellato -puhescens, c. 0.35-0.4 cm. longus. Torus sernigloboso-

cupulifonnis, extus paree stellato-pubescens. Caly.i: 5-p)artitus, laciniis

patentissimis, triangulis, aciitis, convexis, co>ta media (xtus prominente, intus

ad basin et extus 7ïonnulis pilis sUdlatis iyistructis, apice coniaiis, c. O 27—

0.3 cm. long is, 0.17—0.2 cm. latis. Petala 5, rudimentaria, stipitata,

capitellata, glabra, pallide viridia, c. 0.07 cm. longa. Ovarium obovoide^im,

rotundato-trigonum, stellato pilosum, dilute viride,c 0 27 cm. long mn, 0.225

cm. diam., triloculare; styli 3, patentissimi,bipartiti, parte infeino^'e supra

sulcota, Ci’uris filifomnibus obtusis papillosis, fiavescentes, lasi rubescentes,

tod c. 0.5 cm. longi. Discus annularacupuliformis, 5dobus, carnosus,

favescens. Pedicellus f^'uctifer c. 0.5— 0.7 cm. longus. Fructus calyce

reflexo inaucto suffultus, ovalis, obtuse trigonus, coccis sulcatis, pilis stellatis

a<^per, c. 2 cm. longus, 1.8 cm. latus, in cocca 3 bivalvia dissiliens, meso-

carpio siccoxarnoso cum endocarpio osseo c. 0.175 cm. crasso. Semina

oblonga, sectione transversa subelliptica, c. 1.45 C7n. longa, 0.87 cm. lata;

testae strato exteriore cartioso, albo, interiore duro nigro ; cdbumeyi crasse

carnosum, flavescenti-album ; cottjledones planae, apice rotundatae, basi

cordatae, 5-plinerviae, c. 0.9 cm longae, 0.56 cm. latac; radicula conica,

c. 0.225 cm. longa.

var. globosus J. J. S. Calycis (ƒ laciniae c. 0 2-0.25 cm. longae,

0.15—0.17 cm. lalae. Pet(da c. 0.25—0 275 cm. longa, 0.1 cm. lata.

Stamina 15, c. 0.4 cm. longa. Pedicellus ^brevis, crassiusculus, c. 0.15 cm.
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longus. Calycis laciniae c. 0.25 cm. lonyae., 0.15 — 0.175 cm. latae. Petala

5, rudhnentaria., Unearia, praesertim apicem versus ciliala, c. 0.06— 0.075

cm. lonya. Ovarium suhglohoso-trigonum., deuse stellaio-pilosufn^ c. 0.2 cm.

diani.; styli 3, cruris lincarihiis ohlusisj c. 0.325) cm. longi. Discus annu-

laris, carnosus, Fructus suhglobosus^ hand ynanifeste trigonus., c. 1.7— 1.9

cm. diam., in cocca 3 hivalvia dissiliens, pericarpio cum mesocarpio ah

endocarpio crasso osseo soluhilij coliimella tenui. Semina c. 1.25 cm. longa^

0.83 cm. lata^ intiis extusque longitudinaliter hicostulata^ transverse rugulosa’

cotyledones ohlongo-cordatae^ ohtiisae, c. 0.875 cm. longae, 0.53 cm. latae;

radicula 0.2 cm. longa.

5. Crotoii caudatiis Geisel. Grot. Monogr. 73; Muell. Arg.

in DC. Prodr. xv, 2, 599; Kurz For. Fl. ii, 375; Gamble Man.

Ind. Timb. 359; new ed. 615; Hook. f. Fl. Br. Ind. v, 388; Trim.

Fl. Ceyl. IV, 48; Erandis, Ind. Trees, 577. — C. denticulatus Bl. !

Bijdr. 603; Miq. Fl. Ind. Bat. i, 2, 380. — C. drupaceus Roxb. Fl.

Ind. III, 684. — Oxydectes caudata O. K. Rev. gen. pl. ii, 611.

Jonge deelen dicht sterharig. Twijgen eerst gegleufd, verspreid of

dicht lichtbruin kort sterharig. Bladeren verspreid, de hoogste onder

de bloeiwijze klein, dicht bijeen, soms nagenoeg in een krans, gesteeld,

hartvormig, spits toegespitst, met een nerfpuntje, met afgeronde voet-

lobben, ondiep gekarteld getand of meer of minder dubbel getand

gezaagd, tusschen de tanden met kleine, gesteelde klieren, onder aan

den voet aan weerszijden van de middelnerf met 1— 2 gesteelde,

schildvormige klieren, onder en boven ijl sterharig, op de nerven

dichter, ruw, of onder langer en zacht sterharig, aan den voet c. 7-

nervig, waarvan de grootste tot of voorbij het midden doorloopen,

verder aan weerszijden van de middelnerf met c. 3— 5 schuin uit-

staande, licht gebogen, anastomoseerende, onder uitspringende zijnerven,

netaderig, levend doorschijnend gestippeld, dun, boven glimmend, onder

dof groen, vóór het afvallen oranje, c. 5— 18 cm. lang, 2.5— 11 cm,

breed; steel aan den voet en den top wat verdikt, boven wat gegroefd,

sterharig, c. 0.7— 6 cm. lang. Steunbladeren afvallend, meer of minder

vindeelig, met draadvormige slippen, klierdragend, vooral aan den

voet met talrijke kleine, zittende klieren, sterharig, c. 1— 1.5 cm. lang,

Bloeiwijzen eindelingsch, alleenstaand of nog enkele uit de hoogste blad-

oksels, trosvormig, los veelbloemig, aan den voet met eenige J, verder
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met 5 bloemen ot geheel 5, c. IB— 22 cm. lang; spil kantig, sterharig,

lichlgroen. Schutbladeren priernvormig, ijl sterharig, c. 0.2— 0.4 cm.

lang; bizondcrc schutblaadjes zeer klein. 5 bloemen gewoonlijk in

1— 3-bloemige bundels, gestoeld; steeltje sterharig, c. 0.6— 1.2 cm.

lang. Knoppen neergedrukt bolvormig. Bloembodem breed, buiten

sterharig, binnen convex, lang wit uitstaand behaard. Kelk terugge-

slagen, 5*deelig, c. 0.7— 0.9 cm. in doorsnee; slippen in den knop licht

dakpansgewijs dekkend, civorm’g driehoekig, spits of stomp, concaaf,

achter sterharig, binnen aan don voet en aan den rand wit wollig behaard,

bleek groen of geelachlig, c 0.35 cm. lang, 0.25— 0.275 cm. breed.

Bloembladeren toruggeslagen, met teruggebogen rand en top, convex,

langwerpig omgekeerd eivoimig, stomp, aan den rand meer of minder

dicht wit wollig behaard, witachtig, c. 0.35 cm. lang, 0.175 cm. breed.

Meeldraden c 18— 32, c. 0.5— 0.6 cm. lang; helmdraden draadvormig,

kaal; helmknoppen gebogen, langw^erpig, bleek geel; helmbindsel

breed. Schijtklieren 5, soms meer of minder 2-tandig, behaard, geel.

$ bloemen alleenstaand ot de hoogere met 1 — 2 5) kort gestoeld,

1 — 1.2 cm. in doorsnee; steeltje dik, sterharig, c. 0.15—0.25 cm. lang.

Kelk 5-deelig; slippen uitgespreid, wat ongelijk, driehoekig, langwerpig

driehoekig of eivormig, spits of stomp, convex, binnen nagenoeg kaal,

buiten sterharig, aan den rand mot gestoelde kliertjes, groen, c. 0.35

—

0.4 cm. lang, 0.17— 0.27 cm. breed. Bloembladeren 5, rudimentair,

uiterst klein, lang behaard. Vruchtbeginsel nagenoeg bolvormig, dicht

en lang lichtbruin borstelig sterharig, c.0.3— 0.37 cm. in doorsnee;

stijlen 3, wujd uitgespreid, diep 2-deelig, draadvormig, vooral naar

den voet behaard, c. 0.9 cm. lang. Sc bijt napvormig, meer of minder

5-lobbig, geel, behaard, de lobben soms meer of minder uitgerand.

Yruchtsteeltje dik, c. 0.15— 0.25 cm. lang. Vrucht door den niet ver-

grooten kelk gesteund, nagenoeg bolvormig, fijn 6-groevig, dicht bezet

met vleezige, kegelvormige wratten, sterharig, ruw, licht geelgroen,

c. 2— 2.3 cm. in doorsnee; buiten- en middelwand vleezig, bij rijpheid in

6 kleppen afvallend; binnenwand laat openbarstend, dik zeer hard,

buiten meer ot minder sterk generfd gegroefd. Zaden ruggelings meer

ot minder samengedrukt, ovaal, buiten convex, binnen stomphoekig,

aan weerszijden met 2(-3) overlangsche ribben en dwars gerimpeld,

zeer kort sterharig, c. 1.2— 1.5 cm. lang, 1.1 — 1.2 cm. breed; buitenste

Mcded. Dep. v. Landbouw No. 10. 23
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zaadhuid met dun vleezige, witte buitenlaag en dikke, harde binnen-

laag; kiernwit dik vieezig; zaadlobben hartvormig, c. 0.85—0.9 cm.

lang, 0.6— 0.75 cm. breed; worteltje spoelvormig, c. 0.25—0.3 cm. lang.

Hoogklimmende heester met lange takken zonder bepaalde klim-

inrichtingen; lengte c. 15—25 m., bij een stamdoorsnee van 4 cm.

Aanm. Beschrijving voornamelijk naar een aantal levende planten in Hort.
Bog. en verder naar door den lieer Back er te Batavia verzameld materiaal en
naar exemplaren in Herb. Kds.

;
vergeleken met een exemplaar nit Ilerb. Liigd.

Bat. van C. denticulatus Bl.
Deze soort is buitengewoon veranderlijk in de beharing, den vorm der bladeren,

het aantal klieren en vooral in den vorm der vrucht. De bloemen scliijnen het
minst aan verandering bloot te staan, behalve misschien in den vorm en grootte
der schijfklieren.

Men heeft dan ook verscheiden vormen of variëteiter onderscheiden.
Bij de in Hort. Bog. gekweekte planten laten zich gemakkelijk de volgende

vormen onderscheiden.
a. Bladeren hartvormig, aan den voet der schijf aan weerszijden met 1—2

klieren. Steunbladeren meer of minder vindeelig. Vrucht sterk wrattig
;
binnen-

wand meer of minder gegroefd, middelmatig dik. Beharing verschillend.
Hiertoe schijnen gerekend te moeten worden Croton denticulatus Bl

,
welke

tamelijk zachtharig is en verder de exemplaren van Batavia, doch van deze heb
ik geen rijpe vruchten gezien.

h. Bladeren hartvormig, aan den voet der schijf aan weerszijden met 1 klier.

Steunbladeren dubbel vindeelig. Vrucht sterk wrattig; binnenwand vrij diep
gegroefd, dik.

e. Bladeren langwerpig eivormig, ondiep hartvormig, aan den voet met 5—7
bijna een krans vormende klieren. Steunbladeren weinig verdeeld.
Hiermee komen geheel overeen een paar exemplaren van Bangka in Herb. Bog.
Verder zou in Herb. Kds. nog onderscheiden kunnen worden:
d. Bladeren ondiep hartvormig, aan den voet aan weerszijden met één klier.

Vrucht in sicco zeer weinig wrattig; binnenwand buitengewoon dik (in het
geheel c. 0.4 cm.). Afkomstig van Tjisalak en Soebah.

Geogr. verspreiding: Builen Java: Britsch-Indië, Ceylon, Malaka,
Philippijnen, Sumatra, Bangka, Borneo. Op Java: Verzameld in de res.

Batavia, bij de hoofdstad (Edklino, Backer)
;
in de les Preanger, afd.

Soekaboemi bij Tjisalak
;

in de res. Pekalongan, afd. Batang bij Soebah

;

in de res. Besooki, afd. Djember bij Poeger. — Voorkomen en stand-
plaats: In ruigten, jong bosch en in koffietuinen, voornamelijk in do
heete laagvlakte. — Bladafval: Altijd groen. — Bloei- en vrucht-
tijd: Bloemen verzameld in April te Buitenzorg (gekweekt), in Juni en

December bij Batavia, in Oktober bij Poeger; vruchten in Februari bij

Tjisalak, in April te Buitenzorg, in Mei bij Soebah, in Oktober bij

Djember. — Gebruik: Geen. — Inlandsche namen: Kt-hoekoepoe,

s. bij Tjisalak; Me?'angan, j. bij Soebah.

Croton caudatus Geisel. Frutex alte scandens. Innovationes dense

stellato-villosae. Ramiili initio sulcati, sparsim vel dense hrevitcr stellnto-

puhescentes. Folia alterna^ summa in[ra inflorescentiam minora appro-

ximataque^ interdum suhverticillala^ petiolaia, cordata, acute acuminaia,

mucronata, lohis hasllarihus rotundatisj leviter crenulaio-dentata vel plus

minusve duplicato-dentato-serrata^ inter denies glandulis parvis stipitatis

decurvisj ad hasin laminae in nervo medio utrinque glandulis 1 —2 peltalis
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fiUpitatis instnicta^ siipra sahtusque laxe^ in nervis densius steilafo-puhe-

scentiaj suhaspera vel subtus lomjius molliterqne stellato-p)uhescenfia^ hasi

c. 7’pUnervia, nervis basilaribus majoribus ad vel ultra medium laminae

prodiictis, ceterum in utraque parte costae mediae nervislateralibusc.3— 5

patentibuSj leviter curvatis^ anastomosantibus^ subtus pronnnentibus^ reticu-

lato-venosa, in vico pellucido-puuctataj membranacea, supra nitide subtus

opace viridia^ marcescentia nurantiaca^ c. 5—8 cm. louqa^ 2.5— 11 cm. lata

;

petiolus basi apiceqiie leviter iucrassatus, supra leviter sulcatus, sfellato-

pubesccns, c. 0.7—6 cm. lomjus. Stipulae caducae^ plus minusve pinnnti-

partitae^ laciniis filiformibics., glandulosae^ praesertim ad basin glandulis

numerosis parvis sessdibiis donatae^ stellato-pubescentes^ c. 1— 1.5 on longne.

Inflorescentiae terminales^ solitariae vel etiam ex axilla foliorum superiorum.,

racemosae, laxe midliflorae.f basi paucos flores superne flores gerentes

vel totae (ƒ, c. 13-22 cm. longae., rachide angiilata^ stellato-qjubescentiy

diliite viridi Bracleae subulatae, laxe stellato-pubescentesj c. 0.2— 0.4 cm.

longae; bracteolae minutissinvie. Flores (ƒ plerumque 1—3 fasciculati^

pedicellati^ p>edicello stellato-pubesceuti, c. 0.6— 1.2 on. longo; alabastra

depresse gJobosa. Torus latus, extus stellato-pubescens^ intus convexus et

longe albo'pilosus. Calyx reflexus, 5-partitus^ c. 0.7— 0.9 cm. diam..,

laciniis in praefioratione leviter imbricatis, ovato-triangulis^ acutis obtusisve,

concavis, dorso stellalo-pubescentibus^ intus ad basin et ad marginem albo-

lana'o-pubescentibus^ pallide viridibus flavescentibusve^ c. 0.35 cm Iongis.

0.25)— 0.275) cm. latis. Petala re^lexa.! marginibus apiceque revolutis, convexa,

oblong o- obovata., obtusa^ plus minusve dense albodanato^ciliata, albescentia.,

c. 0.35 on. longa^ 0.175 cm. lata. Stamina c. 18—32, c. 0 5—0.6 on.

longa; filamenta filiformia, gfabra ; antherae curvatae, oblongae, ftavesccntes,

connectivo lato. Glandulae disci 5, interdum plus minusve bidentatae, favae^

p>ubescentes. Flores $ solHarii vel superiores cum floribus (^1—2 fa-

sciculati, breviter pedicellati, 1 — 12 cm. diam., pedicello crasso, stellato-

piibescenti, c. 0.15 — 0.25 on. longo. Calyx 5 -partitus, laciniis patentissimis,

triangulis, oblongo- triangulis vel ovatis, acutis obtusisve, convexis, intus

subglabris, extus stellato -pubescentibus, margine glandulis slipitatis instructis,

viridibus, c. 0.35—0.4 cm. longis, 0.17—0.27 cm. latis. Petala 5, rudi-

nienta7'ia, minutissima, pilosa. Ovarium subglobosum, dense et longe fo'-

ruginee stellato-hispidum, c. 0.3—0.37 cm. diam.; styli 3, patentissimi,

profunde bipartiti, filiformes, praesertim basin versus pubescentes, c. 0.9

cm. longi. Discus cupidiformis, plus minusve 5-lobus, flavus, pubescens,

lobis interdum plus minusve emarginatis. Peiicellus fructifer crassus,

c. 0.15)— 0 25) cm. longus. Fructus calyce inaucto suffidtus, subglobosus,
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tenuiltr 6-suIcatics, verrucis carnosis conicis dense tectiis, stellato-hirius,

asper
^
dilute fiavo-vindis^ c. 2—2.3 cm. diam ; pericarpium c,um mesocarpio

carnosum, maturitate in vcilvas 6 deciduum ; endooarpium tarde dehiscens,

erassum^ ossenm, exius plus miriusve nervosa- sulcatum. Semina a dorso plus

minusve compressa^ ovalia^ extus convexa, itiUis ohtiisangula, stellato -puber ula.,

c. 1.2— 1.0 cm. lojiga^ 1.1— 1.2 cm. lala ; tesiae stratiim exteriore carnosulurti,

album; stratiim interius crassum, diinnn, utrinque longlludinaliter 2(-3)-

costatum et transverse rugosum; albumen cnisse carnosum ; cotgledones cor-

datae, c. 0.85— 0.9 cm. longae, 0.6-0.75 cm. latae; radicula fusiformis,

c. 0.25 — 0.3 cm. longa.

20. SUMBAYIOPSIS J. J. S. n. gen.

Bloemen éénhuizig. Kelk der cT bloemen diep 5-deelig, met in den

knop klepvormig aaneensluitende slippen. Bloembladeren (5 of)10,

breed, in den knop dakpansgewijs dekkend. Meeldraden CX), in den knop

opgericht; helmknoppen in trors, dorsifix, langwerpig, met evenwijdige,

overlangs oponspringende hokjes. Stamperrudiment ontbrekend. Schijf

soms vrij onduidelijk, ringvormig, met getanden rand. J bloemen met

diep 5-deeligen kelk. Bloembladeren ontbrekend. Yruchtbeginscd drie-

hokkig, met één zaadknop in elk hokje; stijlen 3, aan den voet vergroeid,

de vrije deelen tweespletig. Schijf ringvormig (soms onduideljk of 0 ?).

Vrucht in 3 tweekleppige kluisjes uiteenvallend; binnenwand niet van

den buitenwand loslatend. Zaden groot, ongeveer bolvormig.

Heester of boomheester met stervormige haarbekleeding. Bladeren

verspreid, groot, lang gestoeld, met meestal kort schild vormigen voet,

meer of minder grof getand of bijna gaafrandig, aan den voet hand-

nervig. Steunbladeren zeer klein. Bloeiwijzen eindelingsch, trosvormig^

aan den voet met een aantal alleenstaande $, verder met in meestal

3-bloemige bundels bijeengeplaatste (ƒ bloemen.

Één soort, die alleen op Java voorkomt n.1.:

S. alhicans J. J. S.

Het is tot nog toe steeds niet gelukt deze plant een bevredigende plaats

in de familie aan te wijzen. Zooals uit de synonymie blijkt heeft men
baar reeds in verschillende geslachten ondergebracht, doch steeds met
twijfel

;
Boerlage plaatste haar onder Croton.

Zooals uit de hierboven gegeven geslachtsbeschrij ving blijkt, is de plant

zonder twijfel zeer ra verwant met Sumbavia. Er zijn echter eenige

kenmerken, voornamelijk de 10 bloembladeren der ^ bloem en de 2-spletige
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stijlen, die mij genoopt hebben voor haar een nieuw geslacht op te stellen.

(Zie verder de aanm. onder de soortsbesehrijving).

Sutnbaviopsis J. J. S, Flores monoici. Calyx floriim alte 5-pariitus^

laciniis in praefloratione vaUatis. Petala (5 vel) 10
^
laia^in praefloratione

imbricata. Stamina CO, in praefloratione erecta; antherae introrsae, dorsifixae,

oblongac, tliecis parallelis, longitiidinaliter dehiseentibiis. Pistilli rudi-

mentiim 0. Discus interdum subobsoleius, margine dentatns. Calyx florum

$ alte opartitiis. Petala 0. Ovarium iriloculare, locuUs uniovidatis;

styli 3, basi connafa, superne bifidi. Discus annularis (interdum obsoletus

vel 0 ?). Fructus in cocca 3 bivalvia dehiscens, endocarpio a pericarpio hand

soliibili. Semina niagna, subglobosa.

Frutex vel arbuscula,indumento stdlari. Folia alterna, magna, longe petiola-

ta, basi plerumque breviter pellata, plus minusve grosse dentata vel subinteger-

rima, basi palminervia. Slipulae minutae. Infloreseentiaeterminales, racemosae,

basiplures flores $ solitarlos, superne fasciculos plerumque 3-fioros gerentes.

vSiiiiibayiopsis albicans J. J. S. — Adisca albicans Bl. Bijdr. 611.—

Rottlera albicans Mor. ! in Verz. n. 2719. — Croton albicans Rciib. f.

et ZoLL. Over soorten van Rottlera in Verb, Nat. Ver. Ned. Ind. i,

(1856), 21; in Linnaea xxviii (1856), 322; Miq. F1. End. Bat. i, 2, 381.

—

Cephalocroton albicans Muell. Arg. in DC. Prodr. xv, 2, 760.

Twijgen in het begin gegleufd, lichtbruin sterharig viltig. Bladeren

verspreid, groot, lang gesteeld, eivormig, met in den regel kort

schildvormigen, stompen of afgerondcn voet en toegespitsten of

plotseling smal toegespitsten, spitsen of smal stompen top, wijd gegolfd

getand of bijna gaafrandig, de oude boven kaal, onder dicht en zeer

kort sterharig viltig en met verspreide, ronde, zittende, groene klieren

vooral langs de zijnerven niet ver van den rand, aan den voet meestal

handvormig c. 9— 11-nervig, aan weerszijden van do raiddelnerf met

c. 7— 11 schuin uitstaande, licht gebogen, aan do toppen ingebogen

en anastomoseerende, door vrij wijde tralieaderen verbonden zijnerven,

netaderig, nerven en aderen onder uitspringend, tusschen de nerven

boven dikwijls meer of minder hobbelig, papierachtig, boven glimmend

groen, onder dof wit, later bruingeclachtig wit, c. 10— 30 cm. lang,

5— 20 cm. breed
;

steel aan den voet en den top verdikt, niet gegroefd,

sterharig viltig, c. 2— 10 cm. lang. Steunbladeren zeer klein, tand-

vormig, viltig. Bloemen éénhuizig. Bloeiwijzen eindelingsch, gesteeld
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truavunuig, het onderste gedeelte naar boven 5, geheel sterharig

viliig, c. 6— 23 cm. lang; pedunculus kort; het $ gedeelte c. 1— 16cm.

lang. Schutbladeren der 5 bloemen klein, langwerpig driehoekig, con-

caaf, c. Ü.lücm. lang. 5 bloemen in c. 3-bloemige bundels, waarvan de

middelste bloem het oudst is, gestoeld; steeltje sterharig viltig, c. 0.4—
0.45 cm. lang. Bloembodem tusschen de meeldraden sterharig. Kelk 5-

deelig, soms iloor vergroeiing 3-deelig; slippen in den knop klepvormig

aaueeusluiteiid, langwerpig, meer of minder eivormig, wat ongelijk,

spits, vrij dik, buiten sterharig viltig, binnen stervorraig zachtharig, c.

0.5—0.55 cm. lang, 0.2— 0.35 cm. breed. Bloembladeren 5 of meestal

10, in den knop dakpansgewijs dekkend, breed omgekeerd eivormig,

bijna rond of meer of minder vierkant, met breed algeronden, bijna afge-

knotten of wat gelobden top, concaaf, kaal, c. 0.24—0.26 cm. lang,

0.2—0.25 cm. breed. Meeldraden talrijk, c. 36— 45, c. 0.3— 0.35

cm. lang, in den knop opgericht; helmdraden draad vormig, kaal;

helmknoppen dorsifix, intrors, langwerpig, aan den voet en den top

uitgerand, kaal, met evenwijdige, overlangs openspringende hokjes,

c. 0.1 cm. lang. Schijf wat verheven, met opstaanden, ongelijk c. 10-

tandigen ra:id, buiten kaal, binnen stervormig behaard, c. 0.2 cm. in

doorsnee. J bloemen soms in vrij groot aantal (tot c. 12), vrij lang

gesteeld; steelije sterharig viltig, c. 1 cm. lang. Kelk diep 5-deelig;

slippen langwerpig eivormig driehoekig, spits, concaaf, vrij dik,

sterharig, c. 0.3 cm. lang. Vruchtbeginsel drielobbig, sterharig,

driehokkig, met één zaadknop in elk hokje. Stijlen 3, aan den voet

tot een 3-groevige zuil vergroeid, de vrije deelen 2-spletig, met

uiteeuwijkende, teruggekromde, priemvormige stempeltakken, geheel

sterharig, 0.25 cm. lang. Schijf ring-schijfvormig, geplooid, dun, binnen

stervormig behaard, c. 0.175 cm. in doorsnee. Vruchtsteeltje c. 1.4—
2.3 cm. lang, sterharig viltig. Vrucht door den kelk gesteund, neer-

gedrukt 3-lobbig, met afgeronde lobben, sterharig viltig, c. 2.3 cm. in

doorsnee, 1.4— 1.5 cm. hoog, in 3 tweekleppige kluisjes uiteenvallend;

binnenwand niet loslatend. Zaden in elk hokje 1, groot, ongeveer

bolvormig, met zeer kort spitsen voet, overlangs gegleufd, c. 1.2— 1.3

cm. lang, 1.1 — 1.2 cm. breed.

Heester of boomheester; kruinhoogte 4— 8 m. bij een stamdoorsnee

van 8— 16 cm.
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Aanm. Beschrijving naar oonige oxonii)laren in llerl). Kds., waarbij zich slechts

één ? bloem bevond, en een paar levende exemplaren in Hort, Bog.
;
vergeleken

met een authentiek (Zoll. n, 2719 !) in llerb. Bog.
Het aantal bloembladeren der cf bloemen is in den regel 10 ;

in één geval vond
ik er slechts 5. De schijf is door de sterharen soms niet zeer duidelijk. Bij de
eenige $ bloem in Herb. Kds. was de schijf zeer duidelijk; bij de door mij
onderzochte ? bloemen der te Buitenzorg gekweekte planten kon ik echter geen
schijf aantoonen.
Het blijft gewenscht meer materiaal van deze plant te onderzoeken.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Onbekend. Op Java: Ver-
zameld in de res. Batavia, afd. Buitenzorg bij Tjampea; in de res. Banjoemas,
afd. Poerwokerto bij Djatilawang; in de res. Pekalongan bij ïersono; in

de res. Besoeki, afd. Djember bij Poeger, afd. Banjoewangi bij Rogodjampi,
op Noesa Baroeng (Zoll. n. 2719 !}. — Voorkomen en stand-
plaats: In oerbosch. — Bladafval: Altijd groen. — Bloei- en
vruchttijd: Bloemen verzameld in Juni bij Tjampea, bloemen en
vruchten in Mei bij Tersono, vruchten in Augustus bij Rogodjampi, in

November bij Poeger en in December bij Djatilawang. — Gebruik:
Geen. — Inlandsche namen: Tapen^ bij Tersono; Tapen sajong^ ].

bij Djatilawang; Walikangin, j. en KapasaUj j. bij Rogodjampi.

Sumbaviopsis albicans J. J. S. Frutex vel arbu<^cula. Ramulipallide

hrunnee stellato-tomentosi^ novelli sulcati. Folia alterna, magna^ longe

2)e(iolaiaj ovata^ basi plerumque hreviter peltata ohtusa rotundatave^ apice

acuminata vel cuspidata, acuta vel anguste ohtusa^ laxe repando-dentata vel

fere integerrima^ adulta supra glahra^ subtus dense et brevissinie stellato-

tomentosa et glandulis sparsis roiundis sessilibus viridibus praesertinijuxta

nervos laterales prope marghiem, basi plerumque palmatimc.9— IFnervia^

in utraque pante costae intermediae nervis lateralibus c. 7—11 patentibiis^

leviter curvatis apice incurvo anast omosantibus, venis clathi^atis laxiusculis

conjunclis, reticulato venosa^ nervis venisque subtus prominentibus, supra inter

nervos saepe plus minusve convexa, papyracea^ supra nitide viridia^ subtus

opaca albida^ adulta ochroleuca^ c. 10— 30 cm. longa, 5 — 20 cm. lala
j
q>etiolus

basi apiceque incrassatus, esulcatus, stellato- tomentosus^ c. 2— 10 cm. longus.

Stipulae minutae^ dentiformes, tormntosae. Flo res monoici. Infiorescentiae

terminales., pedunculataa.^ racemiformes, inferne superne <j', omnino

stellato-tomentosie, c. 0—23 cm. longae (fructiferae), pedunculo brevi, parte

5 c. 1 — 10 cm. longa. Bracteae fiorum parvae.) oblongo-triangulae., concavae^

c. 0.13 cm. longae. Flores pediceVati^ fasciculati., fasciculi c. 3-flori^

flore intermedio praecoci; pedicellus stellato -tomentosus., c. 0.4—0.45 on.

longus. Torus inter stamina stellato -villosus Calyx alte 5-partitus^ interdum

coalitu 3-partitus^ laciniis in praefioratione valvaiis, ohlongis^plus miuusve

ovatis, paulo inaequalibus
^
acutis., crassiusculis, extiis stellatoJomentosis, intus

stellato-pubescentibus., c. 0.5—0.55 cm. long is., 0.2— 0 35 cm. latis. Petala

5 vel plerumque 10., in praefioratione irnbricata., late obovata, suhi’oiunda
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vel plus minusve quadrata^ aplce late rotiindita^ fe^’e tnuicala vel hhiilala^

concava, glahra, c. 0.24— 0.26 cm. longa, 0.2—0.25 cm. lata. Stamina

numerosa.) c. 36— 45, c. 0.3 — 0.35 cm. longa, in prae-floratione erecta;

filamenta filifonnia, glahra; antherae dovi^ifixae, introrsae, ohlongae, hasi

apiceque emarginatae, glahrae, c. 0 1 cm. longae, tliecis parallelis longifu-

dinaliter dehiscenühus. Discus elevatulus, margine inaequaliter c. 10-Jenlatus,

extus glabcr, intiis stellato-puhescens, c. 0.2 cm. diam. Flores J interdnm

satis numerosi (ad c. 12), longiuscnle loedicellati, pedicello stdlato-tomentoso,

c. i cm. longo. Calijcis segmenta 5, ohlongo-ovato triangula, acuta, concava,

crassiuscula, stellato-tomentosa, c. 0 3 cm. longa. Ovarium trilohum, stellato-

pilosum, triloculare, loculis unioviilatis. Stijli 3, basi in coliimnam 3-sulcatam

connati, partibus liberis bifidis, cruris stigmaticis divcD’icatis, recurvis, subu-

latis, omnino stellato-pilos>, 0.23 cm. longi. Discus annulari-disciformis,

undulatus, membranaceiis, intus stellato-pubescens, c. 0.175 cm. diayn.

Pedicellus fructifer c. 1.4 - 2.3 cm. longus, stellatoOomentosus. Fructus calyce

suffulfus, depr'essus, trilobus, lobis rotundatis, stellato-tomentosus, c. 2.3 cm.

diam,, 1.4—1.5 cm. altus, in cocca bivalvia secedens, endocavpio a pericarpio

baud eolubili. Semina in loculis 1, majuscula, subglobosa, basi brevissime

acuta, longitudinaliter sulcata, c. 1.2— 1.3 cm. longa, 1.1— 1.2 cm. laAa.

21. ClLAOXYItON Juss.

Bloemen gewoonlijk tweehuizig. Kelk der bloemen 3 — 4-dcelig,

met in den knop klepsgewijs aaneensluitende slippen. Bloemkroon

en stamperrudiment ontbrekend. Meeldraden CO, gewoonlijk talrijk,

op een gewelfden bloembodem ingeplant, dikwijls vermengd met

klieren of schubben; helmkiioppcn opgericht, tweedeclig, oxtrors, met

alleen aan den voet vastgehechte, overlangs openspringendc hokjes.

Schijf verschillend. ? bloemen met 3( — 5’-deeligen kelk, die korter is

dan bij de 5- Bloemkroon ontbrekend. Vruchtbeginsel 3( — 4) hokkig,

met één zaadknop in elk hokje; stijlen 3(— 4), meestal kort en in

slipjes verdeeld. Schijf napvormig, gaaf of meer of minder diep gelobd,

de lobben met de kelksegmenten afwisselend, soms ontbrekend (?).

Vrucht in 3 tweekleppige kluisjes uiteenvallend of niet openspringend.

Zaden ongeveer bol vormig; zaadhuid hard, met vleezige buitenlaag;

kiemwit vleezig; zaadlobben breed, plat.

Boomon of heesters met verspreide, gesteelde, gaafrandige of getande
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bladeren. Steunbladeren zeer klein. Bloeiwijzen okselstandig, tros-

vormig. 5 bloemen gebundeld, $ meestal alleenstaand.

Aantal soorten ongeveer 40 in de tropen der oude wereld.

Boerlage vermeldt voor Java 5 soorten, nk:
C. longifoUiim Muell. Arg.

C. indicum IIassk.

C. affine Zoll. (C. gradiifJoriim Miq.).

C. rubescens Miq.

C. glahrifoliinn Miq.

C. riihesnens Miq. (Zoll. n. 320S !) is volgens het authentiek in Ilerb.

Bog. van Lombok afkomstig en niet, zooals Miquel opgeeft, van Java of

Sumatra. Mueller Arg. haalt bij deze soort ook Zollinger’s n 37 12 van

Litjin (res. Besoeki) aan, welk nummer zich eveneens in Ilerb. Bog.

bevindt. Waarschijnlijk zijn echter n. 3208 on n. 3742 verschillend; het

schijnt mij vrjj zeker dat n. 3742 tot de hieronder vermelde C. indicum

Hassk. forma graciHus behoort.

Bovendien bevindt zich in Ilerb Bog. en Ilerb. Kds. nog een nieuwe
soort, die ik C. abhreviatmn J. J. S. noemde.

Alle Javaansche soorten behooren to" s sactiQ Eudaoxg Ion met
behaarde schubben tusschen de meeldraden en een meer of minder gelobde

schijf bij de J bloemen, Hooker f. vergist zich, waar hij beweert, dat do

schijf bij C. indicum Hassk. enz. ontt reekt.

Sleutel der Javaansche soorten.

A. Naar J exemplaren.

1. Zaden glad .

Zaden wrattig

2. Volwassen bladeren geheel kaal. Vrucht-
wand binnen geheel kaal, alleen op
het middelzuiltje wat behaard . . l. C glabrifoliwn Miq.

Volwassen bladeren tenminste op do

nerven onder behaard, in den rej:el

grooter dan bij de vorige. Vrucht-
wand binnen vrij ijl behaard . . 2 C. longifolium Miq.

3. Vrucht op en dikwijls ook tusschen

de kluisjes overlangs geribd. . . '6. C. indicum Hassk.
Vrucht niet geribd 4

4. 5 bloeiwijzen zeer ijl. Blade’-en vrij

klein, tot c. 12.5 cm. lang, middel-
matig gestoeld .... . . 4. (7. affine Zoll.

5 bloeiwijze zeer kort. Bladeren vrij

groot, tot c. 27 cm. lang, betrekkelijk

zeer kort gestoeld

2

3

5. C. abbreviatum J. J. S.



Euimiürbiaceae. — 3G2 Ceaoxyi.on,

B. Naar 5 exemplaren.

1. 5 bloeiwijzen zeer kort, nauwelijks 1

cm. lang 5, C. ahbrevialum J. J. S.

5 bloeiwijzen langer 2.

2. Meeldraden 35 — 50 2. C. longifoUum Miq.
Meeldraden minder dan 35 3.

3. Schubben tusschen de meeldraden dicht

en vrij kort behaard. Volwassen
bladeren gewoonlijk meer of minder
behaard 3. C. indicum IIassk.

Schubben vrij lang behaard. Volwassen
bladeren kaal 4.

4. Bladeren lancetvormig; steel aan den
top met wratvormige klieren . . 4. C. affine Zoll.

Bladeren elliptisch; steel aan den top

zonder klieren 1. (7. glahrifolium Miq.

Claoxylon Juss. Flores plerumqtie dioici. Floriim calyx 3-4-

partitus^ laciniis in praefioratione valvalis Petala et pistili rudimentum 0.

Stamina OO, toro elevato inserta^ glandulis squamisve saepe intermixta

;

antherae, ere tae^ hipartitae^ extrorsae, thecis basi tantum affixis^ longitu-

dinaliter dehisceniibiis. Discus varius. Florum $ calgx 3(— 4)-partitus,

calyce brevior. Petala 0. Ooarium 3{— 4)-loculare^ loculis uniovulatis ; styli

3(— 4)^ plerumque breves^ lacinulati. Discus cupuUformis, integer vel plus

minusve qyrofunde lobatiis, lobis cum calycis segmentis alternantibus, interdum

0 (?). Fructus in cocca 3 bivahia dehiscens vel indehiscens. Semina sub-

globosa ; tesia dura^ strato exteriore canioso ; albumen carnosum; cotyledones

latae^ 2)la?iae.

Arbores vel frutices pollis alternis, petiolatis^ integerrimis deniatisve.

Slipulae minutae. Infloresceutiae axillares, racemiformes^ floribus (S fasci-

culatis, $ saepe solitariis.

1. Claoxylon glabrüolium Miq. F1. Ind. Bat. i, 2, 387; Muell.

Arg. in DC. Prodr. xv, 2, 789.

Jonge twijgen aanliggend kort zijdeachtig zachtharig, kaal wordend.

Bladeren verspreid, gesteeld, langwerpig eivormig of elliptisch, ook

wel lancetvormig, lang of vrij lang toegespitst, met stompen, afge-

ronden of wigvormigen en spitsen voet, vrij grof getand met iugebogen,

met een dik, kegelvormig puntje voorziene tanden, aanvankelijk

voornamelijk onder op de nerven aanliggend behaard, kaal wordend.
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levend fijn doorschijnend gestippeld, boven in sicco door talrijke kleine,

uitstekende puntjes ruw, aan weerszijden van de middelnerf met c. 5—

G

wijd uiteenstaande, schuin uitstaande, opstijgende, gebogen, binnen

den rand anastomoseerende zijnerven, de nerven onder uitspringend,

wijd netaderig, kruidachtig, boven groen, onder lichter, c. 6— 19 cm.

lang, 2 5 — 7.5 cm. breed, of ook wel tot 1 7.5 cm lang, 5.2 cm. breed

;

steel zijdelings samengedrukt, boven gegroefd, aanvankelijk vooral

aan den voet ijl aanliggend behaard, daarna kaal, zonder klieren aan

den top, c. 0.7— 7 cm. lang. Steunbladeren zeer klein, tand vormig.

5 bloeiwijzen okselstandig, alleenstaand, trosvormig, gesteeld, ijl veel*

bloemig, met dunne, meer of minder ijl en kort behaarde spil, c. 7—
13.5 cm. lang, waarvan de steel 1 — 3 cm. Schutbladeren kort, dicht

los aanliggend behaard. 5 bloemen in c. 3— 5*bloemige bundels, klein,

gesteeld; steeltje kort behaard, aan den top verdikt, c. 0 25— 0.7 cm.

lang; knoppen toegespitst. Kelk diep 3 — 4*deelig, lichtgroen, met in

den knop klepvormig aaneensluitende, ongelijke, langwerpige, vleezig

toegespitste, concave, binnen ijl, buiten los aanliggend kort behaarde,

c. 0.275— 0.3 cm. lange, 0.15—0.2 cm. breede slippen. Meeldraden

c. 15— 30, op den wat verheven bloembodem ingehecht, in den knop

opgericht, in het geheel c. 0.2 cm. lang; helmknoppea opstaand,

tweedeelig, extrors, met grootendeels vrije, evenwijdige, overlangs

openspringende, c. 0.05 cm. lange hokjes; hclmbindscl wat dikker dan

de helmdraad. Schubben lijnvormig of lijn spatel vormig, vrij vleezig,

met weinig lange haren aan den top, mot haren korter of even lang

als de helmdraden. ? bloeiwijzen okselstan lig, alleenstaand, trosvormig,

ijl, vrij weinigbloemig, c. 3.5— 7 cm lang, waarvan de steel c. 1 5— 3.5

cm., later verlengd tot c. 6 — 12 cm
;

spil kort aanliggend behaard.

Schutbladeren 3 bijeen, de zijdelingsche kleiner, behaard. $ bloemen

alleenstaand, gesteeld; steeltje c. 0.15— 0.3 cm. lang, los aanliggend

kort behaard. Kelk kleiner dan bij de $ bloemen, 3 deelig, binnen

en buiten aanliggend kortharig, groen, c. 0.15 cm. hoog, met korte,

breed eivormig driehoekige, concave, wat vleezige slippen. Vrucht-

beginsel tamelijk bolvormig, drielobbig, dicht aanliggend fluweelachtig

behaard, c. 0.25 cm, in doorsnee, 3-hokkig; stempels 3, uitgesprëid,

vrij dik, in onregelmatige, korte slipjes verdeeld, c. 0.1 cm. lang.

Schijf napvormig, meer of minder 3-lobbig of 3-deelig, vleezig, kaal.
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bleek groen, c. 0.1 cm. hoog, 0.25 cm. in doorsnee, gcwoonlijk langer

dan de kelk, met meer of minder driehoekige, dikwijls toegespitste

lobben of onregelmatig gelobd. Vruchttrosson c. 6 — 12 cm. lang, kort

behaard; steel c, 2.5— 4 cm. lang. Vruchtsteeltje groen, kort aan-

liggend behaard, c. 0.3— 0.5 cm. lang. Vrucht door den kelk en schijf

gesteund, neergedrukt, diep 3-lobbig, met afgeronde, met een over-

langsche groef voorziene lobben, kort en dicht aanliggend tamelijk

viltig behaard, tot c. 1.5 cm. in doorsnee, 1 cm. hoog, hokverdeelend

in 3 kleppen uiteenvallend, met dunnen, binnen kalen en zilverachtigen

wand; middelzuiltje 3- kantig, aan den voet wat behaard. Zaden vrij

groot, ongeveer bolvormig, c. 0.8 cm. in doorsnee; buitenlaag der

buitenste zaadhuid vleezig; binnenlaag omgekeerd ei-bolvormig, aan

den voet driekantig, dun, hard, glad
;
kiemwit dik vleezig; zaadlobben

omgekeerd eivormig rond, met wat hartvormigen voet, c. 0,325 cm.

breed; worteltje c. 0.15 cm. lang.

Boomheestcr; kruinhoogte c 8 m. bij een stamdoorsneo van 10 cm.

Aanm. Beschrijving naar een aantal exemplaren in Ilerb. Kds. en naar levend,
van Tjibodas afkomstig materiaal.
De soort, die na verwant is met C. longifolium Miq ,

is te kennen aan de aan
den top met weinig haren voorziene schubben der d" bloemen, de groote, dun-
wandige, binnen kale vruchten en de bijna kale, aan den top van den bladsteel
geen wratten dragende bladeren. Opmerking verdient het, dat de bladeren
dezer soort niet, die van C. longifolium wel door de inlanders gegeten worden.
De exemplaren van Banten in Herb. Kds. onderscheiden zich door kleinere

vruchten, die echter niogelijk niet geheel uitgegroeid zijn; overigens komen zij

geheel met die van Tjibodas overeen.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Onbekend. Op Java: Ver-

zameld in de res. Preanger, pfd. Tjiandjoor bij Tjibodas op 1800— 2300
m. zeehoogte; in de res. Pekalongan op den Slamat op 2200 m. (met kleinere

vruchten) — Voorkomen en standplaats: In heterogeen oerwoud;
bji Tjibodas zeer algemeen

;
overigens naar het schijnt een zeldzame soort. —

BI ad af val: Altijd groen. — Bloei- en vruchttijd: Bloemen en

vruchten verzameld in Januari, Mei, Oktober en November bij Tjibodas, in

September op den Slamat. — Gebruik: Geen. — Inlandsche namen:
Ki-hara of Ki-barahma^ s. bij Tjibodas; Kiek ketoepoek^ j. op den Slamat.

Claoxylon glabrifolium Miq. Arhiisciila. Ramuli novelU hreviler

suhsericei^ glahrescentes. Folia allerna, petiolata, oblongo-ovala vel elUpticaj

interdum lanceolata^ longe vel longiuscule acuminata^ basi ohtusa^ rotundata

vel cuneata et acuta^ grossiuscule dentata^ dentibus incurvis grosse conico-

apiculaiis^ novella praesertim subtus in nervis puberula^ deinde glabra, in

vivo pellucide puncticulata^ in sicco punctulis numerosis elevatis aspera, in

ntraque p>arte costae mediae nervis lateralibiis c, 5 — 9 remotis, patentibus^

adscendentibus^ curvatis, intra marginem anasiomosantibus^ nervis subtus
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vaJde 2)rominenühiis, laxe reticulatO’Venosa, herhacca^ supra viridia, suhtiis

pallidiora, c. 6—19 cm. longa, 2.5—7.5 cm. lata vel e'iam ad c. 17.5 cm.

longa., 5)^2 cm. lata ; p>etiolu^ latcraliter compre'isus., siqjra sulcatiiSj initio

praesertim ad hasiii paree adpres^e puheruliis.^ deinde glaher^ apice eylan-

dulosus, c. 0.7—7 cm. tongas. Stipulae minimac^ dentiformes. Inflorescentiae

(j' ((xillares, solitariae, tenues^ pedanculalae, racemiformes^ laxe miiltiflorae^

plus minusve puherulae, c. 7—19.5 cm. longae^ pedanculo 1—3 cm.longo.

Bracleae hreves^ dense suhadpresse puhescentes. Flores in fasciculos

c. 3-5-floros dispositi, parvi., pedicellati, pedicello puherulo, apice incrassatOj

c. 0.25—0.5 cm. longo ; alahastra acuminala. Calgx profunde 3-4-partituSy

dilute viridis, laciniis in praefioratione valvatis, inaequalibus, ohlongis,

crassiiis acuminatis, concavis, intiis paree., extiis siihsericeo-piihescentibus,

c. 0.275 — 0.3 cm. longis, 0.15—0.2 cm. laiis. Stamina c. 15—30, toroleviter

convexo inserta, in praefioratione erecta, tota c. 0.2 cm. longa; antherae,

erec’ae, bipartitae, extrorsae, thecis magnampartem liberis, parallelis, oblmgis,

longitudinaliP'r dehiscentibus, c. 0.05 cm. longis, connectioo quam filamentum

paulo crassiore. Squamulae lineares vel spathulato-lineares, carnosulae,

apice longe satis paucipilosae, ciim pilis filamentis aequilongis vel brevioribus.

Inflorescentiae J axillares, solitariae, racemiformes, laxe saiis pauciflorae,

c. 3.5—7 cm., fructifcrae c. 6—12 cm. longae, pedanculo c. 1.5—4 cm.

longo, rachide adpresse puberula. Bracleae parvae, late triangulae, pu-

hescentes; brackolae 2, minores. Flores J solilarii, pedicellati, pedicello

c. 015 — 0.3 cm longo, suhadpresse puberulo. Calyx quam in floribas ^
minor, 3-partitus, intus extmque dense adpresse puberulus, viridis, c. 0.15

cm. altus, laciniis brevibus, late ovato-triangulis, concavis, carnosulis.

Ovarium subglobosum, tridymum, velutino-tomentosum, c. 0.15 cm. diam
,

3-localare; stigmata 3, patentissima, crassiuscula, irregulariter lacinulata,

c. 0.1 cm. longa. Discus cupuliformis, plus minusve 3-lobus vel 3-partitus,

carnosus, glaber, pallide viridis, c. 0.1 cm. altus, 0.25 cm. diam., pieramque

calycem superans, lobis plus minusve triangulis, saepe acuminatis, vel

irregulariter lobatus. Pedicellus fructifer viridis, adpresse puberulus,

c. 0.3— 0.5 cm. longus. Fructus calyce et disco suffultus, depressus, alte

iridymus, coccis suhglobosis longitudinaliter unisidcatis subtomentosus, ad

c. 1.5 cm. diam., 1 cm. altus, loculicide in valvas 3 dehiscens, pariete tenui,

intus glabro, nitido; columella trigona, basi puberula. Semina majuscida,

subglobosa, c. 0.8 cm. diam., testae strato exteriore carnoso, in sicco mem-

hxmaceo, strato interiore obovoideo-globoso, basi trigono, tenuiusculo, duro,

laevi; albumen carnosum ; cotyledones obovato-orbiculares, basi leviter cor-

datae, c. 0.32'i cm. latae ; radicula c. 0.15 cm. longa.



EuPIIORBIACEAK’. — 866 — Claoxylon.

2. Claoxyloii loiigifoliuiii Miq. F1. Ind. Bat. i, 2,386; Muell.

Arg. in DC. Prodr. xv, 2, 781 (p.p.); Hoor. f. Fl. Br. Ind. v, 411. —
Eryihrochiliis longifoUus Bl. Bijdr. 616.

Jonge doelen kort dicht witachtig of bruinachtig in sicco geelbruin

aanliggend wat viltig of zijdeachtig behaard. Twijgen forsch of vrij

forsch, gegleufd, zeer kort behaard. Bladeren verspreid, groot of vrij

groot, langgesteeld, langwerpig, eivormig langwerpig of meer of

minder elliptisch, lang of vrij lang smal spits of soms stomp toegespitst,

met spitsen, stompen of zelden iets hartvormigen voet, ondiep gezaagd,

getand of gekarteld gezaagd, de tanden met een kegelvormig puntje,

de onderste dikwijls geheel aan den voet van het blad staand,

onder en boven zeer kort ijl aanliggend behaard, boven kaal wordend,

onder op de nerven wat dichter behaard, levend fijn doorschijnend

gestippeld, in sicco fijn uitspringend gestippeld, stroef, aan weerszijden

van de middelnerf met c. 7— 1 2 schuin uitstaande, ingebogen, anasto-

moseerende, onder en boven uitspringende zijnerven, wijd netaderig,

kruidachtig, boven wat glimmend groen, onder lichter, c. 12 — 40 cm.

lang, 4— 15 cm. breed; stelen ongelijk lang, bijna rolrond, boven met

een ondiepe gleuf, eerst dicht zeer kort aanliggend behaard, meer

of minder kaal wordend, groen, c. 2—12 cm. lang. Steunbladeren

zeer klein, kegel-tandvormig. cT bloeiwijzen okselstandig, alleenstaand,

gesteeld, trosvormig, veelbloemig, met c. 3— 9-bloemige, ijl geplaatste

bundels, c. 9— 30 cm. lang, waarvan de steel c. 1 — 4 cm.; spil kort

eenigszins viltig of zijdeachtig behaard, groen. Schutbladeren klein,

driehoekig, spits, aan weerszijden aanliggend behaard, vrij vleezig,

lichtgroen. Bizondere schutblaadjes zeer klein, vrij lang behaard en

gewimperd. cf bloemen gesteeld, c. 0.4 cm. breed; knoppen omgekeerd

ei-bolvormig, met een puntje; steeltje boven den voet geleed, zeer kort

behaard, lichtgroen, c. 0.3— 0.55 cm. lang. Kelk 3— 4-deelig; slippen

in den knop klepvormig aaneensluitend, later teruggebogen, langwerpig

of wat elliptisch, spits, buiten kort behaard, binnen ijl kortharig, licht

groen, c. 0.35— 0.45 cm. lang, 0.17—0.25 cm. breed. Meeldraden c.

35— 50, op den verheven bloembeden in een ongeveer halfbolvormigen,

c. 0.57—0.8 cm. in doorsnee metenden bundel bijeenstaand, in den

knop opstaand, wit
;
helmdraden c. 0.175 — 0.3 cm. lang; helmknoppen

opstaand, 2-deelig; helmbindsel half ovaal; hokjes opstaand, lang-
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werpig. Schubben lijnvormig, aan den den top met o. 5 — 9 lange

haren, wit, in het geheel meestal wat korter dan de meeldraden.

? bloeiwijzen okselstandig, gesteeld, ijl, vrij weinigbloemig, kort

behaard, c. 4.5— 6 cm. lang, waarvan de steel c. I cm.
;
spil eenigszins

viltig zijdeachtig of fluweelachtig kortharig. Schutbladeren klein,

eivormig driehoekig, kort behaard. $ bloemen alleenstaand of enkele

bijeen, zeer kort gesteeld, c. 0.175—0.25 cm. in doorsnee; steeltje

los aanliggend dicht kort wat fluweelachtig behaard, c. 0,05— 0.1 cm.

lang. Kelk 3-deelig, lichtgroen; slippen meer of minder opstaand

breed, rond of eivormig driehoekig, spits of stomp, buiten dicht

aanliggend wat fluweelachtig kortharig, binnen zijdeachtig behaard, vrij

vleezig, c. 0.1 cm. lang. Vruchtbeginsel ongeveer bol vormig, met 3

overlangsche gleuven, zijdeachtig behaard, c. 0.13— 0.17 cm. lang,

driehokkig; stempels 3, uitgespreid, priemvormig, binnen in korte

slipjes verdeeld, achter behaard, bleek groen, c. 0.07— 0.13 cm. lang.

Schijf napvormig, meer of minder diep breed 3-lobbig of onregelmatig

gelobd, vrij vleezig, kaal, even lang of korter dan de kelk. Vruch t

3-lobbig, viltig, dunwandig, binnen vrij ijl aanliggend behaard, c. 0.85

cm. hoog, 1.4 cm. in doorsnee, in 3 kleppen openspringend. Zaden

omgekeerd eivormig, aan den voet driekant, c. 0.7 cm. lang; zaadhuid

met dun vleezige bu itenlaag en nagenoeg gladde, harde, dunne

binnenlaag.

Heester of boomheester; hoogte tot c. 12 m. bij een stamdoorsnee

van 16 cm.

Aanm. Beschrijving naar een aatal exemplaren in Herb, Bog., enkele in Herb.
Kds. en naar levend van den Salak afkomstig materiaal, en vergeleken met een
denkelijk authentiek exemplaar in Herb. Bog.
De beschrijving der rijpe vruchten en zaden eischt nog aanvulling.
Ten onrechte wordt gewoonlijk Muell. Arg. als auteur dezer soort genoemd

;

dit moet zijn Miq.
Waarschijnlijk behoort hiertoe ook Forbes n. 340 van Banten, met kleinere,

binnen weinig behaarde vruchten.
Ook het hieronder vermelde exemplaar van den Slamat moet denkelijk tot

deze soort gerekend worden. Het is cf en slechts in knop. De bloeiwijzen zijn

eenigszins vertakt; de bloemen tellen c. 40 meeldraden.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Singapore, Batoe-eilanden.

Op Java: Verzameld in de res. Batavia, afd. Buitenzorg op den Salak bij

Bobodjong op 700 m. zeehoogte, aan de Tjiapoes, op Pasir Tengah, afd.

Pamanoekan- en Tjiasemlanden bij Boeka Negara (De Monchy)
;
in de

res. Preanger, afd. Tjiandjoer bij Tjibodas (Wouters), op den Pangerango
(De Monchy), op den Gegerbintang, bij Takoka op 1000 m., afd. Limbangan
bij den Kawah Manoek (Scheffer); in de res. Banjoeraas, afd. Bandjarnegara
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bij Pringombo op 800 m.
;
in de res. Pekalongan, op den Slamat op 1360 ra.

;

in de res. Madioen, afd. Ponorogo bij Ngeliel op 1450 ra. — Voorkomen
en standplaats; In heterogeen oerwoud, van ongeveer 700 tot 1500 ra.

boven de zee. In West-Java een vrij algemeene plant. — Bladafval:
Altijd groen. — Bloei- en vruchttijd: Bloemen en meestal ook
vruchten verzameld in Februari bjj Takoka, in Augustus bij Piingombo,
in September op don Salak en bij den Kawah Manoek. — Gebruik: Door
de inlanders worden de bladeren gegeten. — Inlandsche namen: In

het Buitenzorgsche en in de Preanger algemeen bekend a's Ki-leltat^ s.;

bij Pringombo Ketoe^mel-^ j.; t p den Slamat Koejanij j.

Claoxylon longifolium Miq. Frutex vel arhuscula. Innovationes dense

hreviter adpresse albido- vel fnscescenti- in sicco fulvo-suhtomeniosae vel

suhsericeae. Ramtdi validi vel vaUdmsculi, sulcaii, pubeniU. Folia alterna^

rnayna vel majnscula^ longe petiolata^ oblonga.ovato-oblonga vel plus minusve

elliptica, longe vel longiuscule anguste acute vel interdiim obtiis^ acuminata^basi

acuta obtiisa vel raro levissime cordata^ breviter serrata^ dentala vel crenato-

serraia^ dentibus calloso- conico apiculatis^ inferieribus saepe ad hasin laminaCj

supra subiusque adpresse puberula^ saepe glabresceniia^ suhtus in nervis den-

sius pubescentia^ in vivo pf’llncido-puncticidata, in sicco aspzra^ in idraque

parie costae mediae nervis lateralibus c. 7—12 patentibus, curvatis, anastomo-

santibus, supra subiusque prominentibus, laxe reticidato-venosa^ herbacea^

supra nitidiuscida, viridia^ siibtus pallidiora, c. 12—10 cm. longa., 1—16 cm

lata; petioli inaequdongi.^ subteretes^ supra leviter sidcati^ novelli dense adpresse

puheridij plus minusve glabrescentes, viridts, c. 2—12 cm. longi. Stipulae

ininimae, conico-denüformes. Inflorescentiae axillares, solitariae, peduncu-

latae, racemiformes^ lyiultiflorae, laxae, floribus in fasciculos c. 7—9-floros

disposiiisj c. 9—22 cm. longae, pedunculo c. 1—3.5 cm. longo cum raclüde

subtomentoso vel subsericeo-viridi. Bracteae parvae^ triangidae^ acutae,

utrinque adpresse pubescentcs^ carnosulae, dilute virides. Bracteolae minirnae,

longiuscule pubescentes et ciliatae. Flores pedicellati^ c. 0.4 cm. diam.

;

alabasira obovoideo-glohosa^ apiculata
;

pedicellus supra basin at ticulatus.,

qnibet'uluSj dilute viridisj c. 0.3 cm. longus. Calyx 3-partitus^ laciniis in prae^

floratione valvatis^ deinde re-flexis., ellipticis.^ aciUis^ extus pyuberulis, intusparee

puberulis., dilide viridibus., c. 0.35 cm. longis^ 0.2 cm. latis. Stamina c. 35 — 50,

toro convexo inserta, fasciculum subsemiglobosum c. 0.2 cm. altum formantia,

in praefloratione erecta, alha; antherae bipaidiiae, connectivo semiovali,

tliecis erectis, oblongis. Squamulae juxlastaminales lineares., apice nonnullos

pyilos longos gerentes, albae, totae staminibus aequilongae vel paulo breviores.

Inflorescentiae $ axillares, peduncidatae, laxae, satis pauciflorae, c. 4.5—0

cm. longae, peduncido c. 1 cm. longo cum raclüde subtomentoso, subsericeo
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vel siihveliitino. Bracteae parvae^ uvaio triauffulae^ puheriilae. Flores ^
solilarii rel siihfascicitlallj hi'evissime pedicellatl, c 0.175 0.25 eni. diam.,

pedicello snhvelutino, c. 0.05 —O.i cm. longo. Calgx 3-partUiis^ dilute viridis^

laciniis plus minusve erectis, late orhiculari- v(d ovalo-lriaugulls., acutis vel

ohtusis, exliis snhvelutinis, intus dense seiiceis, carnosulis, c. 0.1 cm. longis.

Ovarium suhglohosum, lougitudinaliter 3-sulcatum, sericewn, c. 0.13—0.17

cm. allinn, 3-locularc ; stigmata 3, patentisshna, subulata, intus hreviter

Incinulatay dorso puhescetdia, pallide viridia^ c. O 07— 0.13 cm. longa. Discus

cupiiliformis^ plus minusve profunde late 3-loh(ituSj carnosulus^ glaher,

calijce aequilongus vel hrevior. Fructiis tridgmus, tomentosus^ parietc tenui

intus laxius adpresse piloso^ c. 0.85 cm. altus, 1.4 cm. diam.y in valvas 3

dcJiiscens. Semina ohovoidea^ hasl trigona, c. 0.7 cm. longa., testae strato

exteriore carnosulo (macerato), strato interiore suhlaevi, duro., tenui.

3. Claoxyloii iiidicum Hassk. Gat. Hort. Bog. 235; PI. jav.

rar. 249; Miq. F1. Ind. Bat. i, 2, 385; Muell, Arg. in DG. Prodr.

XV, 2, 782; IIooK. f. Fl. Br. Ind. v, 41 ü
;
Brandis Ind. Trees, 586. —

C. macrophyllum Hassk. PI. jav. rar. 249. — C. splciflorum Baiel.

Ree. Obs. Bot. i, 285 (excl. syn
)
— C. parviflorum Hook et Arn.

Bot. Beech. Voy. 212 (excl. syn.); Bth. Fl. Hongk. 305. — C. minus

Hassk. PI. jav. rar. 251
;

Miq. l.c. 386 — C. molle Miq. l.c. —
Ergthrochilus indicus Reinav. ap. Bl. Bijdr. 615. — E'. mollis Bl. l.c. —
E. minor Bl. l.c. 616. — GrotoJi piginentarius Noronii. in Verli. Bat.

Gen. V, 74 (cx Miq. l.c.). — ? C. Halecum Roxb. Fl. Ind. iii, 683

(ex Miq. l.c.).

Jonge deelen dicht los aanliggend fluweelachtig zaclitharig. Twijgen

dikwijls forsch, aanvankelijk kantig, kort behaard of dicht fluweel-

achtig behaard, soms bijna viltig, met wrattige lenticellen. Bladeren

verspreid, vrij groot of groot, lang gesteeld, niet zelden wat scheef,

eivormig of rond eivormig, zeer dikwijls ook elliptisch of meer ot

minder ruitvormig, soms omgekeerd eivormig, meestal kort toegespitst,

met meestal wigvormigen of soms toegespitsten, ook wel breed stompen

of iets hartvormigen voet, meer of minder diep en wijd getand, met

gewoonlijk meer of minder ingebogen, met een klein puntje voorziene,

soms verlengde tanden, boven en onder verspreid behaard, soms

bijna kaal wordend, op de nerven meestal dichter behaard, of onder

of soms aan beide zijden meer of minder dicht, dikwijls fluweelachtig

Meeled. Dep. v. Landbouw No. 10. 24
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of wolachtig zachtharig, boven in sicco door kleine puntjes stroef,

lovend fijn doorschijnend gestippeld, aan weerszjden van de middelnerf

met c. 7— 10 schuin uitstaando, licht gebogen, door knievormig

gebogen tralievormige aderen verbonden, onder uitspringende zij-

nerven, nctaderig, c. 9— 23 cm, soms tot 27 cm. lang, 5— 14. 5 cm.

,

soms tot 20 cm. breed, ook wel b.v. 14 cm. lang, 12 cm. breed;

steel half rond, boven eenigszins gootvormig, aan den top met 2

kegelvormige wratten, kort en ijl behaard of meer of minder zijdo-

achtig zachtharig of bijna viltig, c 2.5— 16 cm lang. Steunbladeren

zeer klein, tand- of priemvoimig, c. 0.05 cm. lang. <ƒ bloeiwijzen

okselstandig, meer of minder verlengd, ijl, veelbloemig, met in 6 — 13-

bloemige bundels geplaatste bloemen, kort dicht meer of minder

uitstaand zachtharig, c. 5— 40 cm. lang, kort gesteeld. Schutbladeren

breed, driehoekig rond of eivormig driehoekig, concaaf, dicht zacht-

harig, c. 0.075 — 0.1 cm. lang. Bizondere schutblaadjes zeer klein.

(ƒ bloemen gestoeld, klein; steeltje dicht fluweelachtig zacht-

harig, dicht boven den voet geleed, c. 0.2 — 0.4 cm. lang. Kelk

3— 4-deelig, met in don knop klepsgewijs aaneensluitende, later

teruggebogen, langwerpige of ei vormig lang werpige, vrij spitse,

buiten dicht en kort behaarde, binnen meest langer, bij de weinig

behaarde vormen ijl, bij de dicht behaarde vormen dichter be-

haarde, c. 0.2—0.26 cm. longe slippen. Meeldraden c. 15— 25,

op den verheven bloembodem iugeplant en daarmee c. 0.175— 0.24

cm. lang; helmhokjes alleen met den voet op het korte helmbindsel

ingehecht, opstaand, scheef langwerpig, spitsachtig. Schubben veel

korter dan de meeldraden, meer of minder wigvormig, aan den top

gewoonlijk dicht vrij kort penseel vormig behaard, c. 0.075 cm. lang.

^ bloeiwijzen okselstandig, veel korter en dichter dan de cf, dicht

meer of minder Huweelachtig zachtfarig, c. 2— 12 cm. lang. Schut-

bladeren kort, driehoekig, dicht behaard. $ bloemen meestal alleen-

staand of enkele bij elkaar, gesteeld, klein, c. 0.2 cm. breed
;
steeltje

gewoonlijk boven het midden geleed, kort zachtharig, c. 0.2— 0.35

cm. lang. Kelk 3— 5 deelig, met (indien er 4— 5 zijn ongelijke),

opstaande, driehoekige, vrij stompe, concave, dicht en kort zacht-

harige slippen. Vruchtbeginsel ei- bolvormig, 3— 4-lobbig, dicht

zachtharig, 3— 4-hokkig, c. 0.15—0.2 cm. in doorsnee
;
stijlen 3— 4,



Claoxylon. — 371 Eui'HORBlAOEAbi.

boogvormig tcruggekromd, meer of minder priem vormig, in onregel-

matige slipjes verdeeld, bjliaard, c. 0.15-0.17 cm. lang. Schij'f uit

3 vrije, breede, stompe, onregelmatig gekartelde, achter meer ot

minder verdikte en 5-oms wat behaarde, met de kelkslippen afwis-

selende schubjes bestaand of meer of minder napvormig, onregel-

matig gelobd, vrij vleezig, soms wat gowimperd, c. 0.17 cm. in

doorsnee, gewoonlijk korter dan de kelk. Vruchttrossen gewoonlijk

dicht, meestal kort, kort gesteeld, c. 2.5 — 14 cm. lang. Vruchtsteeltje

c. 0.3—0.6 cm. lang. Vrucht neergedrukt afgerond 3— 4-kantig,

eenigszins 3— 4dobbig, overlangs 6 —8-groevig, tenminste de groeven

op het midden der vruchtbladeren door ribben begrensl, dicht kort

los aanliggend fluweelachtig behaard, c. 0.75 —0.83 cm. in doorsnee,

0.5— 0.6 cm. hoog, 3— 4-hokkig, binnen aangedrukt zijdeachtig

behaard, met vrij dikken wand, waarvan de binnenlaag vrij gemak-

kelijk loslaat. Zaden omgekeerd ei-bolvormig, klein; buitenste

zaadhuid met vleezige buitenlaag en aan den voet 3-kantige, harde,

gerimpelde, c. 0.3 cm. lange binnenlaag; kiemwit vleezig; zaad-

lobben rond, c. 0.13 cm. breed; worteltje rolrond, c. 0.1 cm. lang.

Boomheester of kleine boom
;
kruinhoogte 5—20 m. bij een stam-

doorsnee van 10 — 30 cm. Stam recht of krom, zonder of met knoesten,

zonder wortellijsten. Kroon onregelmatig, ijl.

Aanm. Beschrijving naar zeer talrijke exemplaar in Ilerb. Kds. en Herb. Bog.
De soort is zeer veranderlijk, vooral wat betreft den vorm, de grootte en beharing

der bladeren. Het is dan ook niet mogelijk daarnaar variëteiten te onderscheiden,
daar, wat beharing betreft, alle overgangen bestaan, terwijl de vorm der bladeren
aan lietzelfde exemplaar zeer verschillend kan zijn.

Tamelijk afwijkend zijn echter een paar$ exemplaren van Telomojo (n. 2015 (3) en
Rogodjampi (n. 28916 /3), waartoe denkelijk eveneens belmoren n. 27743 /3 en 36021 (3

van Telomojo, en n. 2008 (3 en 29211 (S van Ngebel (alle cT). Zij zonden voorloopig

te onderscheiden zijn als een

:

forma gracilius. Jonge deelen kort aanliggend behaard, kaal wordend. Bladeren
langwerpig elliptisch, toegespitst, met in den regel spitsen voet, getand, aan
weerszijden van de middelnerf met c. 7 schuin uitstaande, opstijgende, gebogen,
anastomoseerende zijnerven, cm. lang, 12—20 cm lang, 5—12 cm. breed, aan den
top met 2 wratten

;
steel c. 1.8—6 cm. lang. cf bloeiwijzen tot c. 20 cm. lang, kort

viltig behaard Meeldraden c. 11—17. Schubben korter dan de meeldraden, spatel-

vormig, met betrekkelijk weinig haren aan den top. Bloemsteeltje der ? bloem
onder het midden geleed. Schijfschubben 3, ongeveer rond of vierhoekig, ongelijk
berand en buiten verdikt en wat behaard. Vruchttrossen verlengd, los, c. 10—13 cm.
lang. Vrucht c. 0.7 cm. in doorsnee, 0.5 cm. hoog, in sicco paars getint.

N. 26390 (3 Herb. Kds. van Tjigenteng onderscheidt zich van het type door
zeer smalle bladeren en zou als een:
forma angustifolium onderscheiden kunnen worden. Bladeren lancetvormig,

toegespitst, aan den voet spits, aanvankelijk viltig, kaal wordend, aan weerszijden
der middelnerf met 9—10 zijnerven, c. 14—18 cm. lang, 3—4.5 cm. breed

;
steel

c. 1.5—28 cm. lang, met 2 wratten aan den top. Vruchttrossen c. 3—4 cm. lang,
waarvan de steel c. 1.5 cm. Zaden wat grooter dan gewoonlijk, c. 0.37 cm. lang.
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Geogr. verspreiding. Buiten Java: Engelsch-Indië, China, Phi-

lippijnen, Mal. Schiereiland en Archipel. Op Java: Verzameld in de res.

Banten, afd Tjaringin bij Tjemara op 10—200 m. zeehoogte, afd. Pande-

glang op den Poelasari op 1050 m.; in de res. Batavia, bij Batavia (Edkling,

VoKDEUMAN, Hallier, Backeu), afd. Buitenzorg bij Depok, Buitenzorg,

Kota Batoe, Tjampea op 200 m. en Bobodjong op 600— 1000 m.
;
in do

res. Preanger, afd. Tjiandjoer bij Tjibodas, afd. Soekaboerai bij Palaboean-

ratoe, afd. Bandoeng bij Tjigenteng op 1000 m., afd. Litnbangan bij Pangen-

tjongan op 1250 m
;

in de res Banjoemas, afd. bandjarnegara bij

Pringombo op 700— 1000 m., afd. Tjilatjap op Nocsa Kambangan;
in de res. Pekalongan bij Boemidjawa, afd. Batang bij Soerdjo

op 800 m
;

in de res. Kedoe, afd. Magelang bij ^^gasinan, afd.

Poerworedjo bij Poerworedjo; in de res. Semarang, afd. Semarang
bij Kedoengdjati, afd. Salatiga op G. Telomojo; in de res. Madioen,

distr. Saradan op G. Andong op 900 m., afd Ponorogo bij Ngebel

op 800 m.; in de res. Kediri, afd. Kediri bij Gadoengan-Pare op

500 ni.; in de res. Pasoeroean, afd; Malang bij Tjemoro lawaïig op 2 100—
2400 m., bij Tangkil op 200— 500 ra.; in de res. Besoeki, afd. Djeraber

bij Poeger en Tjoeraraanis, afd. Panaroekan bij Pantjoer op 1 500 ra., afd.

Banjoewangi bij Badjoelraati, op het Idjenplateau, bij Rogodjampi. —
Voorkomen en standplaats: In gemengd, vooral in ijl oerbosch,

maar voornamelijk in jong bosch op vruchtbaren leemgrond zoowel als

op zand en kalk, soms in periodiek nogal droge streken, van de laagvlakte

tot 1500 ra., bij Tjemoro lawang zelfb tot 2400 ra, boven de zee. Zeer alge-

meene boomsoort. — Bladafval: Altijd groen. — Bloei- en vrucht-
tijd: Bloemen verzameld in Januari bij Batavia, in Februari bij Rogo-

djampi, in April bij Batavia, Buitenzorg e i Pringombo, in Mei bij Buitenzorg

en Badjoelraati, in Juni bij Tjemara, op den Poelasari, bij Ngasinan en

Kedoengdjati, in Juli bij Kedoengdjati, in Augustus bij Depok, Buitenzorg,

Pangentjongan, Pringombo en Ngebel, in September bij Depok, Bobodjong
en Kedoengdjati, in Oktober bij Kota batoe, Tjibodas, Kedoengdjati, in

November bij Buitenzorg, Pringombo, op het Idjenplateau
;
vruchten in

Januari bij Ba’aviaen Palaboeanratoe, in Maart bij Palaboeanratoe, Ngebel
en Poeger, in April bij Palaboeanratoe, in Mei bij Buitenzorg en Pala-

boeanratoe, in Juni bij Tjemara en Telomojo, in Augustus bij Batavia,

Depok, Palaboeanratoe, Pringombo, Ngebel, in September bij Bobodjong,
in Oktober bij Soerdjo en Tjoeraraanis, in November bij Buitenzorg,

Pringombo en op het Idjenplateau, in December op Noesa Kambangan
en bij Pantjoer. — Gebruik: Geen. — Inlandsche namen: Inde
Soendalanden algemeen bekend als Talingloej), s. of Ki-talingkoep^ s.

(Tjampea), terwijl de Javaansche naam is Ketoepoek^ j. met eenige wij-

zigingen, zooals Bleketoep)oek, j. op Noesa Kambangan en bij Pringombo
en Soerdjo, Tetoepoek, j. en Bertoepoek, bij Kedoengdjati

;
verder -Soeroe

Jiajam, of Djoeroe kajam, j. bij Rogodjampi en Katerbih md. bij Badjoel-

raati en Keterbik, md. bij Tjoeraraanis.

Claoxylon indicum Hassk. Arbuscula vel arbor ])arva. Innovationes

dense subadpresf^e villoso-pubescentes. Rarnuli saepe validi, juniores angulatij

pubescentes vel dense villoso-pubescentes^ interdum subtomentosi, lenticellis

veruciformibus. Folia alteriia, niajuscula vel migna, longe petiolata^ haud

raro subobliqua, ovata vel rotundato-ovata^ saepissiine etiam elliptica vel
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plus minusve rhomhoidea, interdum ohovata^ plerumque hreviter acuminata^

hasi saepissime cuneata vel interdum acuminata, acuta^ etiam late ohtusa

vel leviter cordata, plus minusve grosse derüata^ dentibus plerumque p>lus

minusve incurvis ininute calliferis interdum elongatisj supra suhtusque paree

jmhejcentia^ interdum fere glahrata in nervis plerumque densius puhescentia^

vel suhtus interdum utrinque plus minusve dense saepe villoso- vel lanato-

puhescentia, in sicco supra punctis minutis elevatis scahra, in vivo pellucido-

2)uncticulata, in utraque parte costae intermediae nervis laleralihiis c.7— 10

patentihiis^ leviter curvatis, venis clathratis geniculatis conjunctis, suhtus

promme)itibus, reticulatovenosa, c. 9— 23 cm, interdum ad 27 cm. longa,

5— 14 5 cm., interdum ad 20 cm. lata, etiam velut 14 cm. longa, 12 cm.

lata; petiolus semiteres, supra quodammodo canaliculatus, apice callis 2

conicis, puhescens rel plus minusve sericeo- vel tomentoso 'puhescens

.

Stipidae minutae, dentiformes subulataeve, c. 0.05 cm. longae. Injlorescentiae

(ƒ aocillares, plus minusve elongatae, laxae, multiflorae, fasciculis c. 6— 13-

floris, plus minusve patenter villoso-pubescentes, c. 5—40 cm. longae, breviter

peduncidafae. Bracteae qoarvae, iriangulo-ro'undae vel ovata-triangulae,

concavae, pubescentes, c. 0.075 — 0.1 cm. longae. Bracteolae minimae. Flores (ƒ

pedicellati, pedicello villoso -pubescenti, supra hasin articulato, c. 0.2-—0.4 cm.

longo. Cahjx 3—4-partitus, laciniis in pracfloratione valvatis, deinde refiexis,

oblongis vel ovato-oblongis, aciitiusculis, paree vel densius pubescentibus, c.

0 2 — 0.26 cm. Ion gis. Stamina c. 15 — 25, toro elevato inserta, tota c. 0.175—
0.24 cm. longa ; thecae lasi tantum connectivo hrevi affixae, erectae, oblique

oblong ae, acutiusculae. Squamae staminis ynullo breviores, plus minusve

cuneatae, apice plerumque dense hreviuscule penicillato pilosae, c. 0.075 cm.

longae. Injlorescentiae J axillares, quam muUo breviores et densiores, dense

subvelutino pubescentes, c. 2—12 cm. longae. Bracteae breves, triangulae,

villoso -pubescentes. Flores J plerumque solitarii vel suhfasciculati, pedi-

cellati, parvi, c. 0 2 cm. diam
,
pedicello plerumque supra medium articulato,

breviter pubescenti, c. 0.2-0.35 cm. longo. Calgx 3— 5-parlitus, laciniis

(inarqualibus si 4-5 adsunt) crectis, triangulis, obtusiuscid.is, concuvis,

dense hr eviter pubescentibus. Ovarium ovoideo- ejlobosum 3 -4-lobatum, villoso-

pubcscens, 3 — 4doculare, c. 0 15—0.2 cm. diam. ; styli 3 —4, arcuato-recurvi,

sub subtdati, irregulariter lacinulati, pidjescentes, c. 0 15 -0.17 cm. longi.

Discus squamis 3 libcris, latts, oblusis, irregulariter cremdatis, dorso gdus

minusve incrassatis interdumque puberulis, cum calycis laciniis alternantibus

constans, vel subcupuliformis irregulariter lobulatusque, carnosidus, interdum

ciliolatus, c. 0.17 cm. diam., saepissime calyce hrevior. Bacemi fructiferi

plerumque densi, breves, breviter pedunculati, c. 2.5 -14 cm. longi. Pedicellus
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fnictiler c. 0 3— 0.0 cm. longus. Fnictus depresms^ rotiindatO’S-é-anguliis^

suhtri - quadrilohus, longUudinaliter 6— 8-sulcaius, sulcis saltem eis carpeU

lorum nervi medii cosluUs limitatis, vehitino-puhescensy c. 0.75-0.83 cm.

diam.^ 0.5 — 0.6 cm. altus, 3 -4-locularis, intiis sericeus., pariete crassiusculo^

endocarpio a pericarpio suhsoluhili. Semnia ohovoide-glohosa, parva, lestae

slrato exteriore carnoso^ strato interiore basi triquetroj duro^ rugoso^ c. 0.3

cm. longo; albumcn carmsum; cotgledones orbiculares^ c. 0.13 cm. diam.

;

radicula teres^ c. 0.1 cm. longa.

forraa gracilius. Innovatioues breviter adpresse 2)ubescenies^ glabrescentes.

Fülia oblongo-ellipttica, acuminata, basi pleriimqiie acuta., dentata^ nervis

lateratibus c. 7 utrinque., c. 12—20 cm. longa, 5 — 12 cm. lala; petiolus

apice bicallosu-'^, c. 1.8— 6 on. longus. Infiorescentiae ad 20 cm. longae,

tomentoso-pubescentes. Stamina 11— 17. Sqicamae staminibus breoiores,

spathulatae, minus dense pilosae. Fedicellus ^ infra medium articulatus.

iJisci squamae 3, subrotundae quadrangulaeve, irregulariter marginatae,

extus incrassatae et puherulae. Racemi frutiferi satis clongati, laxi, c.

10—13 cm. longi. Fructus c. 0.7 cm. diam., 0.5 cm. altus, in sicco purpureus.

forma angustifolium. Folia lanceolata, acuminata, basi acuta, ïnitio

tomentosa, glabrescentia, nervis lateralibiis 9—10 utrinque, c. 14 — 18 cm.

longa, 3-4.5 cm. lata; 2)etiolus c. 15—28 cm. longus, apice bicallosus.

Racemi fructi eri c. 3—4 cm. longi, pedunculo c. 1.5 cm. longo. Semina

paulo majora, c. 0.37 cm. longa.

4. Claoxylon afliiie Zoll. ! in Flora xxx (1847), 662; Muell.

Arg. in DC. Prodr. xv, 2, 783. — C. graciliflorum Miq ! Fl. Ind.

Bat. I, 2, 386.

Jonge deelen viltig, nagenoeg geheel kaal wordend. Twijgen dun.

Bladeren verspreid, gesteeld, lancetvormig, lang toegespitst, met spitsen

voet, behalve aan den voet wijd gezaagd getand, de tanden ingebogen

cn met een kegel vormig, zeer kort behaard puntje, kaal, in sicco onder

en boven dicht fijn uitspringend gestippeld, aan weerszijden van de

in sicco onder uitspringende middelnerf met c. 5 —7 schuin uitstaande,

gebogen, anastomoseerende, onder uitspringende, dunne zijnerven,

c. 7 — 12.5 cm. lang, 2— 3.3 cm. breed; steel boven gegroefd, aan

den top met 2 wratvormige klieren, c. 0,6— 2.5 cm. lang. Steunbladeren

zeer klein, tandvormig. 5 bloeiwijzen okselstandig, zeer ijl trosvormig,

c. 8.5 cm. lang; steel c. 2 —3.5 cm. lang; spil dun, zeer kort behaard.
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Schutbladeren klein, bijna viltig. 5 bloemen in tot c. 6-blocmige

bundels, gesteeld; steeltje zeer kort behaard. Kelk 3-deelig met binnen

en buiten tamelijk viltige slippen. Meeldraden c. 1 7. Schubben aan den

top vrij lang behaard. $ bloei wij zen okselstandig, korter dan de

bladeren, trosvormig, ijl, c. 5-bloemig, in vrucht tot c. 6 cm. lang;

algemeene bloemsteel tot c. 3 cm. lang; spil zeer kort behaard.

Schutbladeren zeer klein, breed eivormig driehoekig, viltig. $ bloemen

alleenstaand, lang gesteeld; steeltje ongeveer in het midden geleed,

dun, zeer kort behaard, onder de vrucht tot c. 1.25 cm lang. Kelk

3-deelig, met driehoekige, stompe, buiten viltige, binnen zijdeachtig

viltige slippen. Schijfschubben 3, veel korter dan de kelkslippen,

ongeveer halfrond, ijl gewimperd. Vruchtbeginsel viltig, 3-lobbig,

3-hokkig; stempels 3, pri^m vormig, in kleine slipjes verdeeld,

c. 0.07 cm. lang. Vrucht c. 0.6 cm. hoog, met dunnen wand, in 3

kleppen opensf ringend, binnen ijl aanliggend behaard. Zaden omge-

keerd ei bolvormig, c. 0.4 cm. lang
;
zaadhuid met vleezige buiten- en

harde, aan den voet driekantige, sterk wrattig rimpelige binnenlaag.

kleester. (Volgens Koorders een kruid).

Aanm. Beschrijving naar een authentiek van Zollinger (n. 2290 !) in Herb.
Bog. en enkele exemplaren met jonge vruchten in Herb. Kds. Zollinger’s exem-
plaar is d

;
zoowel Miquel als Mueller Arg. geven op $.

Volgens Mueller Arg. is het vruchtbeginsel binnen kaal, wat denkelijk
onjuist is.

Üiterlijk vertoont deze plant vrij veel overeenkomst met C. oligandrmn Muell.
Arg. van Ceylon.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Onbekend. Op Java: Tn

de res. Pasoeroean, afd Loemadjang bij Loemadjang (Zoll. n. 2290 !)

;

in de res. Besoeki, afd. Djember bij Poeger op 5 m. zeehoogte. — Voor-
komen en standplaats: In heterogeen oerwoud op kalkrotsen in de

laagvlakte. Blijkbaar een zeldzame plant. — Blad af val: Altijdgroen.

—

Bloei- en vruchtnjd: Jonge vruchten verzameld in Oktober bij

Poeger. — G e b r u i k : Onbekend. — lulandsche namen: Onbekend.

Claoxylon affine Zoll. Frufex. Innovationes tomentosae, (jlahrescentes.

Ilamnli tenues. Folia alterna^ ]>etlolata, lanceolata^ longe acuminata^ basi

acuta, basi excepta remote serrato- dental dentibus incurvis conico-pubeniJo-

apiculat's, glabra^ in sicco supra subtnsque dense elevato-puncticulata, in

ntrarpie parte costae mediae in sicco sublus promimntis nervis lateralibus c.

5-7 pafentibus, curvatis, anastomosanübus
^
suhtus prominenfibu-^, tcnuibus^ c.

7 — 12 5 cm. longa, 2—3.3 cm. lata ; petiolus supra sulcatus^ apice 2 gtandidis

vermeifojnnibus instructuSy c. 0.6 —2.5 cm. longus. Stipulae minimae,
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dentiformeh. [nflorescentiae cf’ axillares^ laxissimae, racemiformesj c. 8.5

cm. lon(/ae, 2̂ edunciiIo c, 2—3.5 cm. longo^i'acliide tenui puhernla. Bracteae

purvae^ suhlomentosae. Flores in fasciciilos ad c. G-floros dispositi, pe-

dicellati, pedicello puhentlo. Calijx 3-partitus, laciniis extus intiisque

suhtuaieniosis. Stamina c. 17. Squamulae apice longiuscule pilosae. Inflore-

scenliae $ axillares, foliis hreviores, racemiformes^ laxae^ c 5-/tome, ad c. 3 cm.

longue, racJiide puherula. Bracteae minimae, late ovatodriangufae, tomentosae.

Flores $ solitarii, longe pedicellati, pedicello fere in medio articulato, tenui,

puberulo, sub fructu ad c. 1.25 on. longo. Calyx 3partitus, laciniis

triangulis, obtusis, extus tomentosis, intus sericeo-ioinentosis. Squamae disci

5, calijce miilto breviores, subsemiorbiculares, paree ciliatae. Ovarium to-

mentosum, 3-loculare; stigmata 3, subulata, minute laciniilata, c. 0.07 cm.

lata. Fructus c. 0.0 cm. altiis, p<irïete tenui, in lalvas 3 dehiscens, intus

paree adpresse pilosus. Semina obovoideo- glohosa, c. 0.4 cm. longa, testae

strato exteriore carnoso, strato interiore duro, basi trïgono, vulde verrucoso-

rugoso.

5, Claoxyloii abbreviatiim J. J. S. n. sp.

Twijgen kantig, aanliggend vrij grof in eicco geelbruin kortharig.

Bladeren verspreid, kort gestoeld, omgekeerd ei-lancetvormig of lancet-

vormig, spits of vrij stomp toegespitst, met een puntje, met smal stompen,

spitsen of toegespitsten voet, met eenigszins bochtigen en met ijl ge-

plaatste, kleine puntjes voorzienen rand, de jonge aan weerszijden ijl

aanliggend zeer kort behaard, vooral boven kaal wordend, levend dicht

düorsch jnend gestippeld, in sicco met onder en boven fijn uitspringende

puntjes, aan weerszijden van de boven vnj dun, onder sterker uitsprin-

gende middelnerf met c. 8 — 9 vrij wijd uitstaande, gebogen, ver binnen

den rand anastomoseerende, onder uitspringende zijner 7en, wijd neta-

(Icrig, kruidachtig, wat glimmend, boven donkergroen, onder lichter

met donkergroene nerven en aderen, c. 10—27 cm. lang, 3 5— 6. 5 cm.

breed; steel boven gegroefd, zeer kort aanliggend soms wat zijdeachtig

behaard, aan den top met 2 behaarde wratjes, donkergroen c. 0.7 — 1.3

cm, lang. Steunbladeren zeer klein, tandvormig. (ƒ bloeiwijzen oksel-

slandig, enkelvoudig of vertakt, zeer kort, gedrongen trosvormig,

weinigbloemig, c. 0.7—0.9 cm. lang, met kort aanliggend behaarde spil.

Schutbladeren driehoekig, aanliggend behaard, vleezig, groen, (ƒ bloe-

men in c. 3-bloemige bundels. Knoppen ovaal, toegespitst, c. 0.44 cm.
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lan". Kelk 3 deelig, groen, met eivormige, toegespitste, buiten zeer

kort aanliggend bebaarde slippen. Meeldraden c. 32. Schubben

ongeveer rolrond, dun, aan den top dicht penseel vormig be'uaard. $
bloeiwijzon okselstandig bij den top der twijgen, zeer kort, trosvormig

gestoeld, 2— 3-bloemig; algemeene bloemsteel eenigszins zijdeachtig

viltig, c. 0.1— 0.4 cm. lang. $ bloemen klein, gestoeld; steeltje

eenigszins viltig, geleed. Kelk 3 deelig, met driehoekige, buiten wat

zijdeachtig viltige, binnen ijler behaarde, c. 0.17—0.2 cm. lange

slippen (onder do vracht). Vruchtbeginsel 3-hokkig; stempels 3,

afstaand, binnen in korte slipjes verdeeld. Schijf veel korter dan de

kelk. Vrucht neergedrukt, driolobbig met ongeveer bol vormige kluisjes,

ijl aanliggend kort behaard, c. 1.35 cm. in doorsnee (droog), in 3

kleppen openspringend, dunwandig, binnen glimmend en kaal (alleen

aan den voet aanliggend behaard ?). Zaden ongeveer ei-bolvormig,

menierood, c. 0.65-0.7 cm. lang; zaadhuid met vleezige buiten- en

omgekeerd ei-bolvormige, aan den voet driekantige, harde, netvormig

gerimpelde, c. 0.55 cm. lange binnenlaag; kiem wit vleezig; zaadlobben

plat, ongeveer rond, aan den voet diep uitgerand, wit, c. 0.36 cm.

breed; worteltje dik, c. 0.17 cm. lang.

Heester.

Aanm. Beschrijving naar een paar levende, alleen bloemknoppen dragende
cT takjes, enkele onvolledige $ exemplaren in Herb. Kds. en Herb. Bog. en een
paar versche zaden, alle van Tjampea afkomstig.
Eenige exemplaren in Herb. Kds. van Primgombo, afd. Bandjarnegara, res. Ba-

njoemas, onderscheiden zich door betrekkelijk veel langere, meer-(tot 5-)bloemige
$ bloeiwijzen, binnen aan den voet duidelijk behaarde vruchten en in sicco don-
kerder beharing. Waarschijnlijk behooren zij tot dezelfde soort, doch het materiaal
is onvoldoende om dit met zekerheid te zeggen. Een groot nadeel is het, dat
de exemplaren geheel opgeplakt zijn, waardoor het onderzoek slechts onvolledig
zijn kan.
De korte beschrijving van de ongetwijfeld verwante C. Wallichianum Muell.

Arg. past vrij goed op deze soort. Daar zijn echter de schubben tusschen de
meeldraden zeer klein en weinig of gedeeltelijk niet behaard, terwijl zij bij

C. abbreviatum lang en dicht behaard zijn. Omdat mij geen vergelijkingsmateriaal
van C. Wallichianum ten dienste staat, meen ik voorloopig de soort gescheiden
te moeten houden.

C. pauciflorum Stapf (in Transact. Linn. Soc. iv, 1894, 225), die eveneens zeer
verwant is, heeft slechts 1—3 haren aan den top der schubben tusschen de meel-
draden en gelijkt daardoor zeer op C. Wallichianum. Bovendien bezit de soort
van Borneo aan weerszijden van de middelnerf slechts 6 rechtopstaande („erecti”)
zijnerven, terwijl er bij C. abbreviatum 8—9 wijd afstaande zijn. De naam C.

pauciflorum moet veranderd worden daar er reeds een Claoxijlon onder dien
naam door Mueller Arg. van Afrika beschreven is.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Onbekend. Op Java: Ver-
zameld in de res. Batavia, afd. Buitenzorg bij Tjampea; in de res. Preangor,
afd. Limbangan bij Pangentjongan op 800 m. zeehoogfe; in de res.
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Banjoemas, afd. Bamljarnegara bij Pringornbo op 800 m. zeeboogte (?). —
Voorkomen en standplaats: In heterogeen oerwoud op kalkrotsen

(Tjampea). Blijkbaar een zeldzame plant. — Bladafval: Altijdgroen.

—

Bloei- en vruchttjjd: Bloemen verza neld in Februari bij Tjampea;
vruchten in Juni en Juli bij Tjampea en in Augustus bjj Pangentjon?an
en Pringornbo. — Gebruik: Onbekend. — I n 1 a u d sc h o naam: Ki-
lehat^ p. evenals C. longifolium Miq., bij Tjampea.

Claoxylon abbreviatum J. J. S. Frutex. Ramuli angulati^ suhsericeo’

in sicco fulvo-tomeiitosi. Folia altenia, breviter petiolata^ obovato-lanceolala

ml lanceolata, acute vel obtusiuscule acuminata, mucronata, hasi anguste

ohtusa^ acuia vel acuminata, margine snbrepanda et remote niinute conico-

(lenticulata, nocella paree adpresse puherula, praesertim supra glahrescentla,

in vivo dense pellucide punctata, in sicco miniife supra subtu^gue elevato-

punctata, in utracpue parte costae niediae supra tenuisciile subtus crassius

prominentis nervis lateralihus c. 8—9 suhpafentissimis, curvatis, a margine

distanter anastomosantihus, siibtus prominent ibus, reticulato venosa, herbacea,

nitidiusrula, supra atroviridia, subtus pallidiora, nervis venispie atroviri-

dibus, c. 10—27 cm. longa, 3.5—6.5 cm. longa; petiolus supra sulcatus,

adpresse interdum sid)sericeo-piiherulus, apice verrucis 2 puberulis instructiis,

atroi'iridis, c. 0.7— 1.3 cm, longus. Stipulae minimae, dentiformes. Infio-

rescentiae axillares, simplices vel ramosae, brevisshnae, confertae, racemi-

formes, pauciflorae, c. 0.7—0.9 cm. longae, rachide adpresse puherula.

Bracteae triangulae, adpresse pubescentes, carnosulae, virides. Flores in

fasciculos c. 3-floros dispositi. Alabastra ovalia, acuminata, c. 0 44 cm. longa.

Calyx 3-partitus, viridis, laciniis ovatis, aciiminatis, dorso adpresse puberulis.

Stamma c. 32. Squamulae subteretes, tenues, apice dense penicillato-pilosae.

Inflorescentiae $ ad apicem ramulorum axillares, brevissimae, racemiformes,

gsedunculatae, 2—3-florae, pedunculo subsericeo-tomentoso, c. 0.1— 0.4 cm.

longo Flores ^ parvi, j^edicellati, p)edicello articulato, subtomentoso. Calyx

3-partitus, laciniis triangulis, extus subsericeis, intus paree g)uberulis, c.

0.17— 0.2 cm longis (sub fructu). Ovarium 3 looulare; stigmata 3,paten-

tisshna, intus breviter lacinulata. Discus calyce multo brevior. Fructus

depressiis, tridymus, coccis subglobosis, paree adpresse p)uherulus, c. 1 35

cm. diom. (in sicco), in valvas 3 dehiscens, pariete tenui, intus nitido

glabro (basi tantum adpresse pitoso?) Semina subobovoideo-globosa,

niïniata, c. 0.65—0.7 cm. longa, testae strato exteriore carnoso, strato

interiore obovoideo-globoso, basi trigono, duro, reticulato riigoso, c. 0.55

cm longo; albumen carnosnm; cotyledones p)lanae, suborbiculares, basi

profunde emarginatae, albae, c, 0 36 cm. latae; radicula crassa, c. 0.17

cm. longa.
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22. COELODEPAS IIassk.

Bloemen één- of tweehuizig. g bloemen met in 3—4 kleppen

opensplij tenden kelk. Bloembladeren en schijf ontbrekend. Meel-

draden gewoonlijk 4— 5, met dikke, naar beneden toe vereenigde

helmdraden; helrnknoppen intrors, met zeer kort helmbindsel en meer

of minder hangende of uiteenwijkende, overlangs openspringende

hokjes. Stamperrudiment klein. $ bloemen met iiapvormigeu, het

vruchtbeginsel insluitenden, 4— 10*deeligen kelk met in den knop

dakpansgewijs dekkende slippen. Bloembladeren en schijf ontbrekend.

Vruchtbeginst4 driehokkig, met één zaaiknop in elk hokje; stijlen 3

,

sterk waaiervormig verbreed, meestal 2-lobbig of 2-deelig, aan den rand

in talrijke slipjes gedeeld, binnen en aan den rand met papilvormige

aanhangsels bezet Vrucht door den kelk gesteund, in 3 tweekleppige

kluisjes uiteenvallend. Zaden ongeveer bolvormig; zaadhuid zonder

vleezige buitenlaag; kiem wit vleezig; zaadlobben breed, plat.

Boomen met afwisselende, zeer kort gestoelde, gaafrandige of

getande, vinnervige bladeren en blij vende steunbladeren. Bloeiwijzen

okselstandig en zijdelingsch, aarvormig. 5 bloemen in kluwens,

$ 1—2 aan den voet der § bloeiwijzen of in afzonderlijke, korte

bloeiwijzen.

Aantal soorten 4— 5 in tropisch Azië, waarvan er één, G. bantamense
Hassk., op Java voorkomt.

Coelodepas IIassk. Flores monoici vel dioici. Florum (ƒ calyx valvalim

S—FpartiUis. Pctala et discus 0. Stamina plerumque 4—5; filamenta

crassa, hasi connata ; mitherae introrsae^ conneclivo brevtsshno^ thecis plus

minusve defexis vel divaricatis^ lougitiidlnalHer dehiscentihus. PistilU

rudimentiim parvum. Gahjx ^ cupuliformis^ ovarium includens^ 4-10-

fidtis, laciniis i\i praefioraiione imbricatis. Petala et discus 0. Ovarium

triloculare, loculis uniovulatis
; styli 3, vulde flabellato-dilatati^ bifidi^ margine

laciniati, intus et ad marginem appendicibus papilliformibus tecti. Fructus

calyce suffultus^ in cocca 3 bivalvia dissiliens. Semina cjlobosa; testa sine

strato carnoso ; albumen carnosum; cotyledoiies latae^ planae.

Arbores^ foliis bifariis, brevissime peliolads, integerrimis dentatisve^ penni-

nerviis, stipulispersislentibus. Inforescentiae axillares et laterales, spiciformes.

Flores glomerati, ^ 7— 2 ad basin spicarum (j' vel inflorescentias bre-

vissimas formantes.
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Coclodcpas baiitamciisc IIassk. ! in Flora 1857, 532; Retzia

(Hort. Bog. ed. no7.) i, 45; Muell. Arg. in DC. Prodr. xv, 2, 759. —
Koilodepas hantamense IIassk. in Scgleciit. Bot. Zeit. 1856, 802.

Jonge deelen kort grauw storharig viltig. Twijgen heen en weer

gebogen, samengedrukt. Bladeren afwisselend, kort gestoeld, lang-

werpig of meestal lancetvormig, naar den top geleidelijk versmald

of toegespitst, met stompen, gewoonlijk zeer kort samengetrokken, aan

weerszijden iets geoorden en aan de onderzijde met een zittende

klier voorzienen voet, behalve aan den voet onregelmatig gekarteld

getand, kaal, alleen onder op de nerven rnet eenige verspreide ster-

haren, onder vooral naar den rand met enkele verspreide, zittende,

ronde klieren, aan weerszijden van de boven en onder uitspringende

middelnerf met c. 7 — 15 schuin uitstaande, opstijgende, binnen den

rand anastomoseerende, onder en boven uitspringende, door eenigs-

zins tralievormige aderen verbonden zijnerven, netaderig, leerachtig,

glimmend groen, c. 7— 21 cm. lang, 2.3— 8 cm. breed
;
steel aan den

voet en den top verdikt, rimpelig, sterharig viltig, grauw, c. 0.4— 1.7

cm. lang. Steunbladeren blijvend, aangedrukt, priemvormig, met ver-

breeden voet, sterharig viltig, grauw, c. 0 3— 0.6 cm. lang. Bloeiwijzen

in de bladoksels en zijdelingsch, zittend, enkelvoudig, gebundeld of bun-

delvormig vertakt, aarvormig, dun, aan den voet met 1 —2$ bloemen

en verder met tot ijl geplaatste, weinig- of vrij veelbloemige kluwens

vereenigde 5 bloemen, soms geheel 3 ^^^cr kort en slechts

$ bloemen dragend, c. 1—6.5 cm. lang; spil rolrond, lichtgioen,

witachtig sterharig viltig. Schutbladeren der (ƒ kluwens zeer breed

eivormig of halfrond, soms toegespitst of 2-tandig, concaaf, achter

sterharig, c. 0.2— 0.3 cm. lang. cf bloemen zittend, klein, bleek geel,

c. 0.25 cm. lang, in den knop bolvormig. Kelk 3-, soms 4-spletig,

dun, sterharig, met in don knop klepsgowijs aaneensluitende, breed

oivormig driehoekige slippen. Meeldraden 4— 5, aan den voet tot een

omgekeerd kegel vormig zuiltje vergroeid, licht ingebogen, in het

geheel 0.175 cm. lang; vrije deelen der helradraden uit zeer broeden

voet naar boven versmald, eivorm'g driehoekig, binnen verdikt, mot

stompen top, kaal, c 0.1 cm. lang; helmknoppen eenigszins niervormig;

dorsifix, intrors; helmbindsel zeer kort; hokjes schuin naar beneden

gericht, uiteenwijkend, ongeveer ovaal. Stamperudiment zeer kort, vrij
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breed, stomp, wat gelobd, kaal. Schutbladeren der J bloemen breed,

meer of minder eivormig driehoekig, 3-deelig, 3-spletig of 2— 3-tandig,

concaaf, buiten sterharig viltig, c. 0.2— 0.4 cm. lang. $ bloemen

aan den voet met 2 bizondere schutblaadjes, bijna zittend. Kelk

napvormig, vast tegen het vruchtbeginsel aanliggend en dit geheel

insluitend, 6— 8-spletig, vrij vleezig, lichtgroen, binnen en vooral

buiten witachtig sterharig, c. 0.3— 0.35 cm. lang; slippen ongelijk,

wat eivormig ot driehoekig, stomp of uitgerand, concaaf. Vrucht-

beginsel ongeveer bolvormig, drielobbig, lichtgroen, witachtig sterharig

viltig, c. 0.25-0.3 cm. in doorsnee, met de stijlen c. 0.4 — 0.45 cm.

lang; stijlen 3, uitgespreid, zeer breed, aan den voet gootvormig

dubbelgevouwen, waaiervormig verbreed, 2-spletig, met uiteen-

wjjkende, in onregelmatige slipjes verdeelde, teruggebogen takken,

binnen en aan den rand met zeer talrijke dikwijls vertakte, vleezige,

papilvormigo aanhangsels bezet, achter sterharig, geel, uitgespreid

c. 0.3 cm. lang, 0.3— 0.4 cm. breed. Vruchtsteeltje sterharig viltig,

c. 0.4 cm. lang. Vrucht door den niet vergrooten, met terugge-

kromde slippen voorzienen kelk gesteund, 3-lobbig, met omgekeerd

eivormige lobben, sterharig viltig, grauw, c. 1.5 cm. lang, in 3

tweekleppige kluisjes uiteenvallend; buitenwand dun; binnenwand

dik houtig, niet loslatend, c. 0.17 cm. dik; middelzuiltje gevleugeld

driekantig, naar den top sterk verbreed, c. 0.7 —0.85 cm. lang. Zaden

groot, ongeveer bolvormig, gevlekt, c. 0.85— 0 9 cm. in doorsnee.

Kleine of middelmatige boom; kruinhoogte c. 20— 25 m. bij een

stamdoorsnee van 40 cm. Stam met overlangsche gleuven. Kroon vrij

dicht. Schors grauw, vrij glad, in dunne, papierachtige stukken

afschilferend.

Aan. BeschrijviDff naar een paar levende, bloeiende booinen in Hort. Bog.
en één exemplaar in Herb. Kds. en vergeleken met bet authentiek.

Georg. verspreiding. Buiten Java: Met zekerheid niet bekend.

Op Java: In de res. Banten; in de res. Preanger, afd. Soekaboemi bij

Palaboeanratoe op 400 m. zeehoogte, — Voorkomen en stand-
plaats: In heterogeen oerbosch. — BI adat val: Altjjd groen.

—

Bloei- en vruchttijd: Bloemen verzameld in Augustus bij Pala-

boeanratoe, in April in Hort. Bog. — Gebruik: Geen. — Inlandsche
namen: Onbekend.

Coelodepas bantamense Hassk Arhor parva vel mediocris, inno-

vatioNibiis fti^ce stellato-tomentosis. EamiiU flexiiosi, compressi. Folia hifa^'ia,
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hrtviler petiolata^ ohlonga vel plerumcjiie lunceolata^ apicem versus sensim

angiistata vel acuniinata^ hasi ohtiisa^ plerinnque hrevissiwe contracta tiirinque

minule tuhauriculaia et suhius glandula sessili instrucia^ hasi excepta

irregulariter crenaio-deniata^ glahra^ suhius in nervis tantum paucis q^iH^

stellatis et praesertim prope marginem nonnullis glandulis sessilihus i'otundis

instructcij in utraque parte cosiae mediae supra suhtusque prominentis siervis

lateralihus c. 7—15 patentihus^ adscendentihus^ intra marginem anasiotno-

santihuSj supra suhtusque prominentihus, venis suhclathratis conjunctis,

reticulatü venosa, coriacea, nitide viridia, c. 7—21 cm. longa, 2.3—8 cm.

laia; petiolus hasi apiceque incrassaius, rugosus, stellato-iomeniosus, fuscuSj

c. 0.4— 1.7 cm. longlis. Stipulae persistentes^ adpressae^ suhulatae, hasi

qmulo dilatatae^ stellato-iomentosae, fuscae^ c. 0.3—0.6 cm. longae. Inflo-

rescentiae axiliares et laterales^ tenuiter spiciformes, sessiles, simplices,

fasciculatae vel fasciciilato-ramosae, ad hasin fiores J 1—2, ceterum glo-

merulos (J' pauci- vel plurifloros laxe disposotos genntes, interdum toiae

cT ^^l hrevissimae et fiores J tantum gerenies,c. 1— 6.5 cm. longae, rachide

tereti, dilute viridi, cano-stellato-tomentosa. Glomerulorum hracteae

latissime ovatae vel semirotundae, interdum acuminatae vel hidentatae,

concavae, dorso stellato-puhescentes, c. 0.2— 0.3 cm. longae. Fiores sessiles,

parvi, flavescentes, c. 0.25 cm. longi; alahastra glohosa. Cahjx 3- interdum

4‘fidus, memhranaceus, stellato-puhescens, laciniis in praefioratione valvatis,

late ovatodriangulis. Stamina 4—5, hasi in columellam ohconicam connata,

leviter incurva, tota c. 0.175 cm. lonya; filamentorum pars lihera e hasi

latissima angustata, ovato-triangula, intus incrassata, apice ohtusa,

glahra, c. O.l cm. longa; antherae suhreniformes, dorsifixae, introrsae,

connectivo hrevissimo, ihecis suhdeflexis, divaricatis, suhovalihus. Fistilli

rudimentiim hrevissimum, latiusculum, ohtusum, suhlohulatum, glahrum.

Bracteae J laiae, plus minusve ovato triangulae, 3-partitae, 3-fidae vel

2-3-dentatae, concavae, extus stellaio-tomentosae, c. 0.2— 0.4 cm. longae.

Bracteolae 2. Fiores $ suhsessiles. Cahjx ciqmliformis, iotum ovarium

arcte includens, plerumque 6—8-fidus, carnosulus, dilute viridis, intus et

praesertim extus cano-stellato- puhescens, c. 0.3—0.35 cm. longus, laciniis inae-

qualihus, suhovatis triangulisve, ohtusis vel emarginatis, concavis. Ovarium

suhglohosum, trilohatum, dilute viride, cano-stellato-tomeniosum,c.0 25—0.3

cm. diam., cum stijlis0.4-0.45cm. longum,trilocidare; stijli3,patentissimi,

latissimi, hasi canalicidaio-conduplicati, fiahellato-dilatati, hifidi, cruris

divaricatis recurvis irregulariter lacinulatis, intus et ad marginem appen-

dicihus papilliformibus carncsulis saepe ramulosis dense tecti, dorso stellato-

puhescentes, flavi, expansi c. 0.3 cm. longi, 0.3— 0.4 cm. lati. Pedicellus
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fnictifer stellato-tomentosusj c. OA cm. longus. Fructus calijce hnmutato

laciniis reciirvis munlto suff'iiltKS, 3-Iohatus, lohis ohovatis, stellato-tomentosus,

fuscus, c. 1.5 cm. longus., in cocca 3 hivalcia dehiscens, perico7'pio tenui,

endocarpio crasso, lignoso, hand soluhili, c. 0.17 cm. crasso, columelïa

alato-triquetra, apiceni versus valde dilafata, c. 0.7— 0.85 cm. longa. Seinina

majuscula, suhglohosa, maculaia, c. 0.85—0.9 cm. diam.

23 . CLADOGYNOS Zipp.

Bloemen éénhuizig. 5 bloemen met 2— 4-deeligen kelk met in den

knop klepsgewijs aaneensluitende slippen. Bloembladeren en schijf

ontbrekend. Meeldraden 4(3— 5), met de kelkslippen afwisselend, in den

knop sterk ingebogen; helmknoppen dorsifix
;
helmhokjes evenwijdig,

overlangs openspringend. Stamperrudiment dun. Kelkbladeren der

$ bloem c. 6 — 7, bladachtig, gesteeld, blijvend en later vergroot,

met klieren afwisselend. Bloembladeren en schijf ontbrekend. Vrucht-

beginsel 3 hokkig, met één zaadknop in elk hokje; stijlen 3, aan den

voet vergroeid, de vrije deelen 3— 4-maal gevorkt. Vrucht 3-lobbig in

3 tweekleppige kluisjes uiteen vallend. Zaden bolvormig, met kiemwit;

zaadlobben breed, plat.

Heester met witte, stervormige haarbekleeding en met klieren.

Bladeren verspreid, lang gesteeld, met kort schildvormigen voet, grof

getand, aan den voet handnervig, verder vinnervig. Steunbladeren

zeer klein. Bloeiwijzen okeelstandig, aan den voet met 1— 2 gestoelde

en aan den top met een aantal kleinere, tot een kluwen bijeenge-

drongen, kort gestoelde $ bloemen.

Eén soort, C. ormitalis Zipp. (= Chloradenia discolor Baill.), die ook
op Java voorkomt.

Cladogynos Zipp. Flores tnonoici. Calgx S' 2—4-paitUus, lacmiis in

praefloratione valvatis. Corolla et discus 0. Statnina 4{3—5), cum laciniis

calycis alternantia, in praefloratiune valde inflexa ; antJierae dorsifixae,

thecis parallelis, longitudiualiter dehiscentibus. Pistilli rudimenturn tennis.

Sepala $ c. 6 — 7, foUacea, stipitata, persistentia et post aucla, cum glandulis

altemantia. Corolla et discus 0. Ovarium 3-loculare, loculis uniovulatis;

styli 5, hasi connata, supe^'ne ter vel quater dicJiotomi. Fructus 34ohatus,

in cccca 3 hivalvata dehiscens. Setnina glohosa, alhuminosa ; cotyledones

Intae, planae.
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Frutex glandulosus^ indiimento alhiJo slellari. Folia alterna^ longe

'peliolala^ hasi hrerüer pcdtata^ grosse dentata, hasi pahriinervia^ ceterum

penninervia. Stipulae minutae. Inflorescentiae axillares, in glo)nerulum ^
e floribus parvis hreviter pedicellatis compositum terminantes, inferne ftores

^ I— 2 pedicellaios^ qiiam majores gerentes,

Cladogynos orientalis Zipp. ex Span. in Linnaea xv (1841),

349; Muell. Arg. in DC. Prodr. xv, 2, 895; Miq. PI. Ind. Bat. i,

2, 408. — Conceveihum tomentosum Span. in Linnaea l.c. — Rottlera

albicans IIassk. Hort. Bog. 238. — Adenogynum discolor Rchb. f.

et ZoLL. in Verli. Nat. Ver. Ned. Ind. i (1856), 23; in Linnaea

XXVIII (1856), 325; Miq. F1. Ind. Bat. i, 2, 400.— Chloradenia

discolor Baill. Et. Euph. (1858), 472, t. xix, f. 24, 25. — Cephalocroton

albicans a, genuinus Muell. Arg. in Linnaea xxxiv (1865
—

’66),

155. — C. discolor Muell. Arg. in DC. Prodr. xv, 2 (1866), 761. —
C, orientalis Sciieff. ! in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv, 120.

Twijgen dicht wit of brninachtig wit sterharig wollig, met verspreide,

groote, zittende klieren, hoofdzakelijk aan den voet der steunbladeren.

Bladeren verspreid, lang gesteeld, langwerpig, meestal meer of minder

ruitvormig of elliptisch, toegespitst, spits, met kort schild vormigen en

meestal eenigszins hartvormigen voet, vooral de bovenste helft onregel-

matig dubbel bochtig getand, aan den voet gewoonlijk handvormig

c. 7-nervig, aan weerszijden van de middelnerf met c. 7— 9 vrij wijd

uitstaande, gebogen, aan de toppen der tanden dikwijls in een nerf*

puntje eindigende, door vrij wijde tralieaderen verbonden zijnerven,

wijd netaderig, de nerven en aderen onder in sicco uitspringend,

aanvankelijk bruinachtig wit sterharig wollig, later boven kaal, onder

kort wit viltig en vlokkig sterharig, vooral op de nerven, c. 6— 16 cm.

lang, 3.25— 8.7 cm. breed; steel dicht sterharig wollig, c. 0.9 - 6 cm.

lang. Steunbladeren zeer klein, wollig sterharig, c. 0.15—0.2 cm. lang.

Bloemen éénhuizig. Bloeiwijzen alleenstaand of gepaard in de blad-

oksels, meestal, tenminste aanvankelijk, korter dan de bladsteel,

gesteeld, met gewoonlijk 2 $ bloemen aan den voet en een dicht,

ongeveer bol vormig, veelbloemig, c. 0.5—0.65 cm. in doorsnee metend

kluwen van (ƒ bloemen aan den top, geheel dicht bruin witachtig ster-

harig wollig en met klieren aan de knoopen, c. 1 — 2 cm. lang, later wat
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verlengd; pedunculus aanvankelijk c, 0.5— 1 cm. lang. Schutbladeren

der cT bloemen klein, langwerpig, aan den rand met een rij klieren.

(ƒ bloemen klein, kort gestecld
;

steeltje dicht behaard, c. 0.06 — 0.

1

cm. lang. Kelk 2— 4-deelig, aan den voet meer of minder klokvormig,

buiten sterhari/, aan don voet nagenoeg kaal, c. 0.17 cm. lang; slippen

ovaal of langwerpig, concaaf, 2— 1-nervig. Meeldraden 4, met de

kelkslippen afwisselend, ver uitstekend, c. 0.27 cm. lang; helmdraden

afgeplat, kaal; helmknoppen langwerpig. Stamperrudiment dun,

rolrond, kaal, c. 0 075 cm. lang. $ bloemen gewoonlijk (altijd ?)

overstaand, gestoeld, veel grooter dan de 5 5
steelt je dicht sterharig

wollig, daardoor dik, c. 0.2 cm. lang, later verlengd. Kelkbladeren

6—7, blijvend, bladachtig, meer of minder ongelijk, uitgespreid,

gestoeld, met langwerpig tot lancet-eivormige plaat, toegespitst, spits,

aan den rand met een rij kleine klieren, vinnervig, sterharig wollig,

c. 0.4— 0.5 cm. lang, later vergroot en boven gedeeltelijk kaal, met

groote, zittende klieren afwisselend. Vruchtbeginsel drielobbig, dicht

sterhaiig wollig, c. 0.2 cm. lang; stijlen 3, c. 0.8 cm. lang, over een

lengte van c. 0.35 cm. vergroeid, geheel dicht sterharig, de vrije

deelen 3— 4-maal gevorkt, met uiteenwijkende, draadvormige takken.

Vrucbtsteeltje c. 0 6 — 1.7 cm. lang. Yruchtkelkslippen met c. 0.6—

1

cm. lange, 0.23—0.4 cm. breede, boven behalve middelnerf en rand

bijna kale plaat en c. 0.3 —0.4 cm. langen nagel. Vrucht 3-lobbig, in 3

tweekleppige kluisjes uiteenvallend; middelzuiltje 3-kantig, aan den

top verbreed, c. 0.45 cm. lang. Zaden bol vormig, lichtgrijs, donker-

bruin gemarmerd, c. 0.44 cm. in doorsnee.

Weinig vertakte heester, c. 2 m. hoog, bij een stengeldoorsnee van

c. 3 cm.

Aamn, Besclirijvin" naar eenige exemplaren in Herb. Kds. en vergeleken met
Cephaloc7'oton orientalis Scheff. in Herb. Bog.
Uit de vergelijking der geslaelitsbesclirijvingen van Cladogynos an Chlo7'adenia

(Adenogijïimn) blijkt, dat deze geslachten niet gescheiden kunnen worden ; alleen
wordt bij Cladogyiios geen melding gemaakt van het dunne stamperrudiment.
liet exemplaar van Timor gelijkt bovendien zoo sterk op dat van Java, dat het
mij zelfs onmogelijk voorkomt ze tot verschillende soorten te rekenen.

Bij de $ bloem wisselen met de kelkbladeren groote klieren af. Baillon
teekent ze binnen de kelkbladeren, hetgeen onjuist is, en beschouwt ze evenals
Bentham en Hooker en Boerlage als tot de schijf te behooren, hetgeen mij
dan ook ongegrond voorkomt.
Baillon beschrijft de stijlen van Chlo7xidenia juist. Bentham en Hooker en

Boerlage zeggen evenwel ten onrechte, dat de stijlen tweedeelig zijn met onver-
deelde takken.

Mcdeil. Dep. v. L.'mdboiiw No. 10.
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Geogr. verspreiding. Buiten Java: Tiraor,' Celebes, Kisser. Op
Java: Verzameld in de res. liembang distr. Sedan, bij Ngandang; in

de res. Soerabaja, afd. Modjokerto, lusschen Wonosalem en Modjo Agoeng
iZoLL.); in de res. Besoeki, ald. Djember bij Poeger op 5 en 100 m.

zeehoügte. — V o o r k o m e n en s'andplaats: Algemeen op kalkhou-

denden grrnd in bosch. — BI ad af val: Allijd groen. — Bloei- en
vruchltijd: Bloemen en vruchien verzameld in Februari, Maart en

Oktober bij Poeger. — Gebruik: Geen. — Inlandsclie namen:
Onbekend.

Cladogynos orientalis Zipp. Friitex. Ikimuli dense alho- vel ochroleiico-

stellato-lanaii^ glandulis sjMrsis majusculis sessilihus praesertim ad hasin

siipidariim. Folia alterna^ lange petiolata^ oblonga^ pierumqne plus miniisve

rhombea ellipticave, acuminaia, acuta, basi breviter pteliata et plerumque

subcordata^ praesertim snperne duplicaio-sinuato-dentata, basi plerumque

2Kilmato-7-nervia, in utraque yarte costae intermediae nervis lateralihus

c. 7—9 patentissirnis^ ad dentum apicern plerumque muerone terminatis^

venis claihratis laxiusculis conjunctis^ nervis venisque subtus (in sicco)

qrrominentibus^ juniora albido-stellalo-lanata^ deinde supra glabra^ subtus

breviter albido-tonuntos i et praesertim in nervis stellato-floccosa^ c. 6—16

cm. longa.^ 3 25 8.7 cm. lata; p>etiolus dense stellato-laiiatus^ c. 0.9—6

cm. longus. Stipulae minutae., stellato-lanatae^ c. 0.15-0 2 cm. longae.

Floies monoici. Inflorcscentiae axillares, solitariae vel geminaiae, saltem

initio petiolo brevioreSj pedunculatae., floiibtls $ plerumque 2 ad basin,

Paribus ^ ad apicern glomeratis, amnino albido-stellato lanatae, ad nodos

glandidasae, c. 1— 2 cm. longae, fructiferae p)aulo elongaiaej pedunculus

initio c. 1—2 cm. longus. Florum bracteae parvae, oblongae, margine

glandulosae. Flores parvi, breviter pedicellati, glowerulum subglobosum,

dense multiporiun, c. 0.5—0.65 cm. diam. formantes ; p)edicellus dense pu-

bescens, c. 0.06- 0.1 cm. longus. Calijx 2—Fpartitus, basi plus minusve

campanidatus, extus stellato qjubescens, basi fere glaber, c. 0.17 cm. longus,

laciniis ovalibus oblongisve, concavis, 2— 1 nervis. Stamina 4, cum segmentis

cahjeis alternantia, longe exserta, c. 0.27 cm. longa; plamenta com-

planata, glahra ; antherae oblongae. Pistilli rudimentum tenidter cylindra-

ceum, glabrum, c. 0.075 cm. tongum. Flores ^ plerumque (semper ?)

oppositi, p>edicellüti, epuam majores; pedicellus dense stellato-lanatus, eo

crassiis, c. 0.2 cm. longus, deinde elongatus. Sepala 6— 7, persistentia,

foliacea, subhiciequalia, patentissima, unguicidata, lamina oblongo- vel lan-

ceolato-ovata, acuminata, acuta, margine glandidis minusculis instructa,

penninervia, stellato-lanata, c. 0.4— 0 5 cm. longa, deinde aucta et partim

glahra, cum glandulis majusculis sessilibus edternantia. Ovcü ium trilobum,
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dense steUato-lanatum^ c. cm. longum; styli 3, c. 0.8 cm. longi^hasiin

columnam c. 0.35 cm. lorigum connati, omnino dense stellato pilosi, partcs

Uberae fer vel quater dicliotomae^ ramulis divaricatis filiformihus. Pedicellus

fruclifer c. 0.6 -1.7 cm. longus. Sepalorum maturorum Icimina c. 0.6—

1

cm. longa, 0.23—0.4 cm. lala, siipra praeter coslam intermediam et mar-

gincm stibglabra, ungue c. 0.3— 0.4 cm. longo. Fructiis 3-lobus, in cocca

3 bivalvata dehiscens^ columella triqiietra., apice dilatatciy c.0.45 cm. longa.

Semina globosa, pallidaj fnsco-marmorata, c. 0.44 cm. diam.

24. PODADENIA Tiiw.

Bloemen 2-huizig, zonder bloembladeren. Kelk der Q bloemen 3-4-

dcelig, met in den knop klepvormig aaneensluitende slippen. Meel-

draden talrijk, vrij, op den convexen bloembodem ingeplant en met

talrijke schubachtige klieren gemengd; helmknoppen intrors, aan den

voet diep gedeeld, met uiteenstaande, meer of minder hangende, even-

wijdige, overlangs openspringende hokjes en een breed, aan den top

driehoekig verlengd, spits helmbindsel. Stamperrudiment ontbrekend.

Kelk der J bloemen 4 — 5-deelig, met in den knop dakpansgewijs

dekkende segmenten. Staminodiën 0 (OO Muell. Arg.). Ovarium

3-hokkig, met één zaadknop in elk hokje; stijlen aan den voet kort

vergroeid, verlengd, uitstaand teruggebogen, vrij dik, enkelvoudig.

Vrucht vleezig, ongeveer bolvormig, niet openspringend, dicht bezet

met groote, gesteelde klieren. Zaden door mislukking 1— 2, vrij groot,

langwerpig; zaadhuid met dik vleezige buiten- en beenharde binnen-

laag; kiemwit overvloedig.

Boomen. Bladeren verspreid, gesteeld, vinnervig. Bloeiwijzen aan

de toppen der twijgen of okselstandig, pluimvormig; 5 bloemen

gebundeld, de 5 alleenstaand.

Aantal soorten 2, waarvan één op Ceylon, de andere op Java n.1.:

P. javanica J. J. S.

Podadenia Thw. Flores dioici^ apetali. Calyx fiorum ^ 3—4-partitus^

laciniis in praefioratione valvatis. Stamina numerosa^ libera^ toro convexo

inserta^ niimerosis glandulis squamiformibus intermixta ; antherae introrsae^

basi alte bifidae^ loculis distinctis., plus minusve pendulis., parallelis, longi-

tudinaliter dehiscentibus^ connectivo lato., apice triangulo-producto., aciito,

Pistilli rudimentnm 0. Calyx fiorum ^ 4—5-partifus^ segmentis in praello-
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latione imhricatis. Staminodia 0 (OO Muell. Arö.). Ovarium S-loculare,

lomlis uniovulatis ; styli hasi hreviter comiati, elonyali, recurvo-patentes^

crassiusculi, indlvhi. Fructus carnosus, snhylohosus, indehiscens, ylandulis

mngnis stipitatis densissime ohtectas. Semina ahortu 1— majtiscula^

ohlonga^ te^tae stralo exkriore crasse canioso^ strato interiore osseo;

alhumen copiosum.

Ai'hores. Folia alterna^ peiiolata^ penninervia. Inflorescentiae ad apicem

ramulorum vel axillares^ paniculatae. Flores (ƒ fasciciilati^ $ solitarii.

Podadciiia javaiiica J. J. S. n. sp.

JoDge deelea geelbruin eenigszins fiuweelaclitig viltig. Twijgen

zeer kort behaard. Bladeren verspreid, gcsteeld, lancetvormig, toe-

gespitst, spits of stomp, dikwijls met een nerfpuntje, naar den voet

versmald en stompachtig, gaafrandig, do jonge zeer ijl aanliggend

zeer kort behaard, de oude bijna kaal, vinnervig, aan weerszijden

van de middelnerf met c. 9-11 schuin uitstaande, licht gebogen,

anastomoseerende, door vrij dichte, horizontale tralieadoren verbonden

zijnerven, netaderig, do nerven en aderen in sicco boven en vooral

onder uitspringend, leerachtig, c. 10—23 cm. lang, 2.5— 6 cm.

breed; steel rolrond, aan den top en den voet verdikt, dicht kort

behaard, kaal wordend, c. 1.5—4 cm. lang. Steunbladeren spoedig

afvallend, priemvormig, eenigszins zijdeachtig behaard, c. 0.25 cm.

lang. 5 bloeiwijzen okselstandig, zeer ijl pluim vormig, c. 9 — 1 7.5 cm.

lang; langste takken c. 3— 4 cm. lang; spil zeer kort eenigszins viltig

geelbruin behaard. Schutbladeren driehoekig, zeer kort behaard,

c. 0.1— 0.15 cm. lang. 5 bloemen gestoeld, in c. 1— 7*bloemige bundels;

steeltje aan den voet geleed, zeer kort behaard, c. 0.4— 0.7 cm. lang.

Kelk 3-deelig; slippen in den knop klepsgewijs aaneensluitend, later

teruggeslagen, wat ongelijk, eivormig of rond eivormig, concaaf, achter

zeer kort behaard, c. 0.3— 0.33 cm. lang, 0.24— 0.25 cm. breed. Meel-

draden talrijk, c. 60— 65, op den convexen bloembodem ingehecht,

c. 0.2— 0.3 cm. lang; helmdraad priemvormig, c. 0.1 5— 0.25 cm. lang

;

helmknop breed hartvormig, met zeer breed, aan den top driehoekig

verlengd, spits helmbindsel; hokjes evenwijdig, hangend, intrors,

overlangs openspringend, met ongelijke helften. Meeldraden gemengd

met talrijke korte, vleezige, penseelvormig behaarde, c. 0.05—0.06

cm. lange klieren.
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Boom; kruinhoogte c. 20 m. bij een stamdoorsnee van 54 cm. Stam

recht, hoekig, met gleuven, zander wortelhjsten. Kroon dicht, onregel-

matig. Schors grauw.

Aanm. Beschrijving naar enkele d exemplaren in Ilerb. Kds.
De cf bloemen komen in bouw geheel overeen met die van P. ThwaitesUWx^YAA,.

Arg
,
waarvan zich anthentieken in llerb. Bog. bevinden. De meeldraden zijn

zoo eigenaardig, dat, hoewel $ bloemen ontbreken, er wel geen twijfel bestaat,

dat deze Javaansche plant tot liet geslacht Podadenia Tnw. behoort,

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Onbekend. Op Jao<t: Ver-

zameld in de res Preanger, afd. Soekaboemi bij Palaboeanratoe. — Voor-
komen en standplaats: In heterogeen oerwoud; een zeldzame
boomsoort. — Bladafval: Altijd groen. — Bloei en vruchttijd:
Bloemen verzameld in Mei en Augustus. — Gebruik: liet hout zou

sterk zijn en geschikt voor huishouw, De vruchten worden door apen
gegeten. — Inlandsche naam: Ramhoetan monjet^ s.

Podadenia javanica J. J. S. Arhor mediocrl \ Innovationes fulve

siihvelutino-tomentosae. Ramuli puheriili. Folia alterna, peliolata, lanceolata,

acwninata, acuta vel obtusa^ saepe mucronata, basin versus angustatui

obtusiuscula, integerrima^ novella parcissime adpresse puberula, adiilta fere

glabra^ penninervia^ in utraque parte costae m^’diae neruis Jateralibus c.

9 — 11 patentibus, leviter curv itis, venis clathratis Jiovizontalibus densiiisculis

conjunctis, reticulato-venosa^ nervis venisque in sicco supra el praesertim

subtus prominentibu^^ coriacea, c. 20— 23 cm. longa, 2.5—6 cm lata

;

peliolus teres^ basi apiceque incrassatiis, toinen'osus, glabrescens, c. 1.5—

1

cm longus. Stipulae cadncae, subiilatae, subsericeo-pubescentes^ c. 0.2 j cm.

longae. Inflorescentiae axitlaves, laxissime paniculatae, c. 9— 17,5) cm.

longue., ramis inferioribus c. 3—4 cm. longis, 7\ichide fulve subtomentoso-

puberula. Bracteae tviangulae^ puberulae, c. 0.1 —0.15 cm. longae. Flores

(f q^edicellati^ in fasciculos c 1 -7-floros disposili, pedicello basi articulato,

qjuberulo, c. 0 4-07 c n longo. Calgx 3-pa)ditus., laciniis in praefiorationc

valvatis, deinde reflexis., subin'iequalibus, ooratis vel orbiculari ovatis., concavis,

dorso qmberulis, c. 0 3-0.33 cm. longis, 0.21—0.25 cm. latis. Stamina

numerosa, 60 — 65, ioro convexo iuserla, c. 0.2 —0.3 cm longa; filamenta

siibulata, c. 0.15—0.25 cm. longa; antkerae late cordatar, connectioo latis-

simo, aq)ice acute triangulo-producto, thecis p irallelis, pendulis, inaequilateris

,

longitudinaliler dehiscentibus. Stamina numerosis glindulis s {uainiformibus
,

brevibus, crassis,
2
)enicillato-pilosis, c. 0.0 o —0.06 cm. longis inlermixia.

25. TREWIA L.

Bloemen tweehuizig, zonder bloembladeren en schijt Kelk der

5 bloemen 5-deelig (of 3— 4-deelig ?), met meer of minder samen-
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hangende, in den knop klepsgewijs aaneensluitende slippen. Meel-

draden OO, talrijk, op den gewelfden bloembodem ingehecht, vrij;

helmknoppen dorsifix, de buitenste intrors, de overige extrors, met

evenwijdige, langwerpige, overlangs openapringende hokjes. Stamper-

rudiment ontbrekend. Kelk der $ bloemen onregelmatig gespleten

(3— 5 deelig ?), spoedig afvallend. Vruchtbeginsel 2 — 4-hokkig, met eTm

zaadknop in elk hokje; stijl kort; stempels 2— 4, onverdeeld, verlengd,

lijnvormig, pluimvormig in korte slipjes verdeeld. Vrucht niet open-

springcnd, met dikken, vleezigen wand, 2— 4-hokkig. Zaden zonder

kiempro[>je, met buiten vleezige, binnen harde zaadhuid; k'emwit

vleezig; zaadlobben breed.

Boomen. Bladeren kruiswijs, gesteeld, breed, 3— 5 nervig. Bloei-

wijzen okselstandig, de 5 verlengd, uit weinigbloemige bijschermen

samengesteld, trosvormig, de $ één- tot veelbloemig.

Aantal soorten 2, waarvan alleen T. niidifiora L op Java voorkomt.

Trewia L. Flores dioici^ petalis et disco deficientihus. Calyx floriim (f

5-pa7'titus (vel S - 4-pcvriiius ?), laciniis plus ininusve connatis^ inpraeflo-

ratior^c valvatis. Stamina OO, 7Uimevosa, toro convexo inserta^ lihera;

autherae doi'sifixae, exteriores wtrorsae^ cetei'a exb'orsae^ thecis

ohlouyis, longdudinalite?’ dehisccntibus. Pistilli nidimevtum 0. Calyx florum

J it regulaviier fissus (8—5-pa7'iitus deciduus. Ovarium 2—4dociilat'e^

loculis uniovulatis ; Stylus hrevis; stigmata 2 - 4, simplicia^ elongata^ lineaida^

hreviter plumoso-lacinulata. Fruclus iiidehiscers, pariete crasse carnoso,

2 - 4-locularis. Semina estrophiolata, tesiae strato exteidove carnoso^ strato

intiviore duro; alhumen caruosum; cotyledones latae.

Arbores. Folia decussata^ petiolata, lata^ 3-5-nervia; stipulae parvae^

caducae. Inforescentiae axillares^ (j' elongatae, e cymis paucifloris compositae,

ra cetn ifonnes, J i — 7nultiflora e.

Trewia midiliora L. Sp. PI. (1753) 1193; ed. 3, App. 1661;

Wlld. 8p. PI. IV, 834; Roxb. Fi. Ind iii, 837
;
Wight Ic. t. 1870—

1871; Miq, Fl. Ind. Bat. i, 2, 400; Baill. Ft. Kuph. t. 18, f. 18-23;

Muell Arg. in DC. Prodr. xv, 2, 953; Brand. Por. Fl. 443; Ind.

Trees. 590; Kurz, Por. PI. ir, 379; Bedd Fl. Sylv. t. 281; Gamble

Man. Ind. Tirnb. 359; new ed. 617; Darj. list 7 1 ;
Graii. Gat. Bomb.

PI. 185; Talbot Bomb. list 186; Trees Bomb. ed. 2, 314; Dalz. et
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Gibs. Bomb. PI. 231; Wall. Gat. 7816, 7817; IIook. f. F1. Br. Ind.

V, 423; Trim. PI. Oeyl. iv, 61; Woodr. in Journ. Bomb. Nat. xii

(1899\ 372; Prain Beng. P). 948; Watt, Dict. Pcon. Prod. vi, 76;

CooKE, PI. Pres. Bomb. ii, 614. — T. macrophylla Rotii. Nov. sp.

373. — T. macrostacliija Klotsch iiiErgebn. Reise Prinz. Wald. 117,

t. 23. — RoUlera indica Wlld. in Gött. Diar. Ilist. Nat. i, 8, t. 3;

Jpss. Tent. Puph. t. 9, f. 29 C; Bl Bijdr. 607
;
Wall. Gat. 7837.

—

Tetragastris ossea Gaertn. Prnct. ii, 130, t. 109, f. 5. — Riieede

ITort. Mal. i, t. 42.

Jonge deelen dicht ongeveer wollig of viltig behaard. Twijgen

samengedrukt, op de dwarse doorsnee ruitvormig, met 4 overlangsche

gleuven. Bladeren kruiswijs, zeer ongelijk gesteeld, hartvormig,

eivormig of rond eivormig, korter of langer toegespitst, stomp, met hart-

vormigen, soms in de bocht wigvorinig samengetrokken, afgeronden,

stompen of breed wigvormigen voet, gaafrandig (bij de Javaansche

exemplaren), aanvankelijk wollig of viltig, later boven ijl stervormig

behaard of kaal, onder meer of minder dicht zachtharig met meestal

grootendeels enkelvoudige haren, of behalve onder aan den voet

nagenoeg geheel kaal wordend, boven den voet met 2— 4 (bij de

Javaansche exemplaren) op de onderste nerven gezeten, ovale, vlek-

vormige klieren, 5-nervig, de langste voetnerven ongeveer tot het

midden reikend, gebogen, aan weerszijden van de middelnerf met

c, 4— 7 schuin uitstaande, aan den top ingebogen en anastomosee-

rende, door onregelmatige tralieaderen verbonden zijnerven, netaderig,

de nerven en tralieaderen in sicco onder uitspiingend, c. 8— 23 cm. lang,

7.5— 20 cm. breed; steel meer of minder ster vormig behaard of bijna kaal

wordend, c. 1.7— 4 cm. en 3.3— 1 1,5 cm. lang. Steunbladeren afvallend,

klein, priemvormig, behaard, c. ü.2— 0.35 cm. lang. 5 bloeiwijzen in

den oksel van schubben aan den voet der jonge twijgen, kort gesteeld,

verlengd, trosvormig, los veelbloemig, c. 6— 18. 5 cm. lang, met ster-

vormig behaarde spil. Schutbladeren klein, afvallend. 5 bloemen

gewoonljjk in 3-bloemigr', zittende bijschermen, geTeeld, in knop-

toestand ongeveer bolvormig ot ovaal; steeltje dun, geleed, zeer kort

behaard, c. 1 cm. lang. Kelk 5-deelig; slippen teruggeslagen, meer

of minder samenhangend, in den knop klepsgewijs aaneensluitend, lang-

werpig elliptisch, spits, concaaf, buiten zeer kort behaard, c. 0.7— 0.8
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cm. lang, 0.2— 0.38 cm. breed. Meeldraden c. 75 — 95; lielrndraden

tot c. 0.75 cm. lang, dun, kaal; helmknoppen 2*hokkig, de buitenste

intrors, de binnenste extrors; hokjes ongeveer in het midden dikwijls

op ongelijke hoogte ingehecht, evenwijdig, aan den top en den voet

vrij, langwerpig, ijl en kort behaard, c. 0. 1 25 — 0. 1 5 cm. lang
;
helrn-

bindsel zeer kort. $ bloeiwijzen okselstandig, ijl trosvormig, I — 3-

bloeinig, c. 3 — 8 cm. lang; algemeene bloemsteel samengedrukt,

overlangs gegroefd, zeer kort sterharig, c. 1.5—7 cm. lang. Schut-

bladeren afvallend, driehoekig, concaaf, eenigszins viltig, vliezig, c. 0.3

cm. lang. $ bloemen kort of lang gesteeld; steeltje c. 0.2—3 cm. lang.

Kelk onregelmatig openbarstend, af vallend. Vruchtbeginsel bolvorm ig?

viltig, minder dan 0.5 cm. in doorsnee, dikwandig, 3 -4-hokkig, met

één zaadknop in elk hokje; stijl kort en dik, overlangs gegroefd, viltig,

c. 0. 1 — 0.25 cm. lang, afvallend; stempels 3— 4, aan den voet meer

of minder samenhangend, wijd uitstaand, teruggebogen, lijnvormig,

dicht pluimvormig in korte slipjes verdeeld, c. 1.3—2 cm. lang. Vrucht

neergedrukt bolvormig, met zeer breeden, soms zeer kort samenge-

trokken voet, kort viltig, c. 2.6 cm. lang, 3— 3.2 cm. in doorsnee,

met dikken, vast vleezigen, in het midden c. 0.65 cm. dikken wand.

Zaden elliptisch, aan den top lang toegespist, voor en achter convex,

c. 1.4 cm lang, waarvan de top c. 0.45 cm., 0.8 cm. breed
;
zaadhuid

met vleezige buitenlaag en ruggelings samengedrukt bolvormige,

klein rimpelige, harde, dikke, c. 0.725 cm. lange en breede

binnenlaag: kiemwit vleezig; zaadlobben gebogen, rond, met wat

hartvormigen voet, 3-nervig, c. 0.25 cm. in doorsnee; worteltje groot,

langwerpig kegelvormig, c. 0.13 cm. lang.

Groote boom; kruinhoogte 25— 33 m. bij een stamdoorsuee van

80— 56 cm. Stam nogal recht, bijna rolrond, zonder gleuven en

wortellijsten, of dicht boven den grond vertakt. Kroon ijl, onregelmatig.

Schors grauw.

Aanm. Besctirijving naar een aantal exemplaren in Herb Kds
,
vergeleken

met een uit Leiden onder dezen naam ontvangen exemplaar en met C. P. 2930.
Door verschillende schrijvers wordt Wight’s t. 1871 als tot een andere soort

behoorend beschouwd; naar mijn meening ten onrechte.
Ook worden de cf bloemen meermalen beschreven als in den oksel der schut-

bladeren alleenstaand. Dit is onjuist; hoewel alleenstaande bloemen ook wel eens
voorkomen, staan zij in den regel in 3-bloemige bijschernien aan de algemeene
bloemspil, zooals Wight ze ook afbeeldt.
In lierb. Kds ontbreken ? bloemen; al deze hebben reeds vrucht gezet en

de kelk ontbreekt bij alle.
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Blume’s beschrijving van Rottlera indica klopt niet j^cheol niet T. nudifloral,.,
waarmee ze gewoonlijk vereenigcl wordt.

Geo^ifr. verspreiding. Bulten Java: Kngelsch-Indiö, Ceylon, Mal

Schiereiland, Siiroatra. Op Java: Verzameld in do res. Semarang, afd-

Semarang bij Kedoengdjati op 150 m. zeehoogto; in de res. Hcsoeki, afd

Djember bij Poeger. — Voorkomen en standplaats; In heterogeen

oerwoud, hij Kedo ngdjati in een hetero.onm boschjein djatibosch B ijkbaar

op Java een zeldzame boomsoort. — Bladafval : liet schijnt, dat de boom
korten tijd kaal staat of tenminste, dat de afzonderlijke takjes vó(3r don

bloei hun blad verliezen. — Bloei- en v r u c h 1 1 ij d : Blo men \ erz imeld

in Juli, AugU'tus, September en November bij Ivedoen .;dj iti
;
vruebten

in Juni, September en Oktober bij Kedoen _al j iti en in Sept(;mber en

December bij Poeger. — O e b r u i k ; Onbekend. — Inlandsche na-
men; Gembfok. j. bij Kedoengdjati — Habitus; Herinnert aan Ficus

variegata Bl.

Trewia nudiflora L. Innovationes sublanatae vel tomentosae. llamuli

compressi, sectione transversa rliombei^ longitudinaliter 4-sulcati. Folia

deciissota^ volde inaequilomje petiolata, cordata, ovata vel orbiculari ovala^

hrevhis vel longius acuminata^ obtusa, basi cordata^ interdum in sinu cuneato-

contructa, rotundata^ obtusa vel late cuneata, integerrima {in speciminibus

javanicis)^ novella lanata vel tornentosa^ deinde supra qmree stellato-puberula

vel puhescentia vel glabra, subtus plus minusve dense pubescentia^ p)ilis

saepissime simplicibiis, vel basi subtus excepta Jere t ta glabrescentia^ supra

hasin glandulis macul'furmibus c. 2 — 4 (in speciminibusjavanicis) ovalibus

in nervis inferioribus sltis donata^ 5-yiervia^ nervis basilaribus 2 majoribus

circiter ad medium laminae perciirrentibus curvatis^ in utraqiie pat te costae

mediae nervis lateralibus c. 4 — 7 patentibus, apice incurvis et anastomo-

santibus, venis clathratis irregidaribus conjunctis^ reticulato-venosa^ nervis

et venis clathratis in sicco subtus p)rominentibus^ c, 8—23 cm. longa^

7.5 — 20 cm. lata; pet ioli plus minusve stellato-pubescentes vel subglabrescentes,

c. 1.7—4 cm. et 3.3—11.5 cm. longi. Stipulae caducae, parvae, subulatae,

pubescentes, c. 0.2—0.35 cm. longae. Inflorescentiao in axillis squamarum

ad basin ramulorum novellorum, breviter peduncxdatae.^ elongatae, racemi-

fonnes, laxe multifiorae, c. 6—18.5 cm. longae, rachide stellato-pubcrula.

Bracteae parvae, deciduae. Flores in cgmis 3-floris sessilibus

dispositi, pedicellati, pedicello tenui, articulato, puberulo, c. 1 cm. Iongo;

alabastra subglobosa vel ovalia. Calgx 5-partitus, laciniis refiexis, plus

minusve coliaerentlbus, in praefioratione valvatis, ohlongo-ellipticis, acutis,

concavis, extus puberulis, c. 0.7—0.8 cm. longis, 0 2— 0 33 cm. latis. Stamina

c. 75—95; fdamenta ad c. 0.75 cm. longa, tenuia, glabra; aniherae

biloculares, exteriores introrsae, ceterae extrorsae, thecis saepe in altltudine
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inaequali medio fere affixis^ basi apicequeliheris^parallelis^ohlorujis^ paree

puhemiUs^ c. 0.1^5— 0.15 cm. longis, connectioo hrevissimo. Irfiorescentiae

^ axillareSj laxe racemiformes^ 1— 3'florae^ c. 3—8 cm. longae, pedunculo

compfxsso, longitudinaUter sulcafo, siellato-piibervlo, c. 1.5—7 cm. longo.

Bracteae caducae^ triargiilae^ concavae^ tomentellae^ memhranaceae., c. 0.3

cm. longae. Flores ^ hreviter vel longe jjedicellati, pedicello c. 0.2—3 cm.

longo. Calijx irregulariter aperins^ d ciduus Ovarium glohosum., tomenlosiim,

minus quam 0 5 cm. dicim..^ 3— 4~Jociilare^ pjariete crasso., loculis imiovulatis

;

stylis hrevis^ crassus^ lonyitudinaliter siilcatus, iomentosns, c. 0 1- 0.25 cm.

loitgus^ deciduus; stigmata 3—4, basi plus minusve connata, patentissima,

recurva, linearia, dense breviter plimioso-lacinulata, c. 1.3—2 cm. longa.

Fructus depresso-globosus, basi latissimus interdum brevissime contractus,

tomentosus, c. 2.6 cm. altus, 3—3.2 cm. diam., pariete crasso firmiter

carnoso, medio c. 0.65 cm. diam. Semina elliptica, apice longe acuminata^

intus extusque convexa, tota c. 1.4 cm. longa, 0.8 cm. lata, appendice 0.45

cm. longa, testae strato exteriore carnoso, strato interiore a dorso compresso-

globoso, ruguloso, duro, crasso, c. 0.725 cm. longo et lato ; albumen carnosum;

cotyledones curvatae, orbiculares, basi cordatac, 3-nerviae, c. 0.25 cm. diam.

;

radieuJa majuscula, oblongo-conica, c. 0.13 cm. longa.

26. MALLOTUS Lour.

Bloemen tweehuizig, soms éénhuizig. Kelk der 5 bloem 3— 5-deelig,

met in den knop klepsgewijs aaneensluitende slippen. Bloembladeren

ontbrekend. Meeldraden in onbepaald aantal (20—300), vrij; lielm-

knoppen dorsifix, intrors of extrors, met meer of minder evenwijdige,

niet zelden ver uiteenstaande, overlangs openspringende hokjes; helm-

bindsel meestal klein en breed, niet zelden in tweeën gedeeld, soms

met een aanhangsel voorzien. Stamperrudiment meestal ontbrekend,

soms aanw^ezig. Schijf ontbrekend. Kelk der $ bloemen 3— 5-deelig

of -spletig, soms met ver buisvormig samenhangende slippen en scheede-

vormig opensplijtend, met in den knop klepvormig aaneensluitenfle of

dakpansgewijs dekkende slippen. Bloembladeren ontbrekend. Vrucht-

beginsel 2— 5', meestal 3-hokkig; hokjes met één zaadknop; stijl

kort of vrij lang, soms nagenoeg ontbrekend; stempels enkelvoudig,

gewoonlijk priem- of lijnvormig, binnen meer of minder pluim vormig

in slipjes verdeeld. Schijf gewooulijk ontbrekend, zeer zelden aanwezig.

Vrucht zeer dikwijls met weeke stekels bezet, 2— 5-, meestal 3-hokkig,
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in tweekleppige kluisjes of liokverdeelend oponspringend. Zaden

ongeveer bol- of eivorrnig; buitenste zaadhuid met meer of minder

vleezige of vliezige buiten- en gladde of rimpelige, harde binnenlaag;

kiemwit vleezig; zaadlobben breed, plat.

Boomen of heesters met gewoonlijk stervormige beharing en met

kleine, korrelige kliertjes bezet. Bladeren verspreid of overstaand,

gesteeld, gelobd of ongelobd, aan den voet niet zelden schild vormig,

meer of minder handnervig of ook wel vinnervig. Steunbladeren 2,

soms onduidelijk. Bloeiwijzen eindelingsch of zijdelingsch, aar of

trosvormig of pluimvormig vertakt, weinig- ot veelbloemig. Bloemen

klein, de 5 gewoonlijk in bundels of kluwens, de $ meestal

alleenstaand.

Aantal soorten ongeveer 80, in de tropische streken der oude wereld,

vooral in Azië.

Boerlage vermeldt voor Java de volgende soorten :

M. Tokbrai Muell. Arg.
M, barbatus Muell. Arg.
M, moliiccanus Muell. Arg.
M. floribimdus Muell. Arg.
M. macrostachyus Muell. Arg. (twijfelachtig).

M. ricinoides Muell. Arg.
M. cochinchlnensis Lour.
M. aciminatus Muell Arg.
M. subpeltatus Muell. Arg.
M. tiliaefoHus Muell Arg.
M. stipulosus Muell. Arg.
M. dispar Muell. Arg.
M. Moritzianus Muell. Arg.
M. nmricatus Muell. Arg.
M. ylaberrimus Muell. Arg
M, Zoltingeri Muell. Arg.
M. Blumeanus Muell. Arg.
M. philippinensls Muell. Arg.
M. repandus Muell. Arg.
Mueller Arg. vermeldt bovendien nog:
M. oblongifolius Muell. Arg.
Hiervan moet M. To/i &rö^ Muell. Arg. geschrapt worden

;
de verschillen

met de overige soorten zijn zóó in het oog vallend, dat die soort moeilijk

tot dit g. slacht gerekend kan worden. Kurz had, naar mijn meening,
volkomen gelijk om voor een verwante soort een nieuw geslacht Bht-

meodendron op te stellen, waarheen ik M. Tokbrai Muell. Arg. heb
overgebracht.

Van M. macrostachgus Muell. Arg., als twijfelaehtig voor Java ver-

meld, heb ik geen enkel Javaan?ch exemplaar gezien.

M. stipulosus Muell. Arg. kan ik niet van M dispar Muell. Arg.
onderscheiden.
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Rottlera ZolUnyeriana Miq. F1. Ind. Bat. i, 2, 394, zou volgens Muei ler

Akg. misschien een soort van Xylosma zjjn.

Sleutel der Javaansche soorten.

A. Naar bloeiend materiaal.

1. $ bloemen met een duidelijke schijf.

Bladsteel aan den top dicht met
wrattige klieren bezet . . . . M. moluccaniis Mueel.

Aro.
bloemen zonder schijf (bij M.harhatus
zou deze aanwezig, doch zeer klein

zijn). Bladsteel aan den top zonder
dergelijke klieren 2.

2. Vruchten met weeke stekels 3.

Vruchten (beharing en kliertjes uitge-

zonderd) zonder aanhangsels of alleen

met kleine wratjes 15.

3. Bladeren verspreid of ge leeitelijk meer
of minder overstaand of in kransen

Bladeren alle overstaand, kruiswijs ge-

plaatst .........
4. Meeldraden c. 250. Bloeiwijzen zeer

kort, de $ éénbloemig .... 2. M. subpeltatus Muell.
Arg.

Meeldraden 100 of minder. Bloeiwijzen

meer of minder verlengd, de $ meer-
bloem'g 5.

5. 5 bloeiwijzen (bij M. b irbatus onbekend)
meer of minder pluimvormig vertakt

Bladeren onder dicht viltig .

5 bloeiwijzen onvertakt, aar- of tros-

vormig. Bladeren ijl behaard .

6. Vruchten dicht opeengedrongen, zeer

dicht met weeke stekels bezet, de

vruchtwand daardoor onzichtbaar 7.

Vruchten niet dicht opeengedrongen,
met ijl geplaatste, betrekkelijk forsche

stekels 5. M. coehinchinensis Loür .

7. Vruchten 4— 5-hokkig, met een aaneen-
gesloten wollige laag van stekels

bedekt. Bladvoet breed schildvormig. 3. AJ. barbatus Muell Arq.
Vruchten 3-hokkig; stekels afzonderlijk

duidelijk te onderscheiden. Bladvoet

smal of niet schildvormig . . . i. M.ricinoides Muell Arg.

. 6.

. 8

4.

10 .
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8. ^ kelk niet scheeedevormig, 3— 4-deelig.

Bladeren meestal rond of rond ei-

vormig, met breed schildvormigen

voet 6. M. florihtindus Muell.
Aim.

$ kelk scheedevormig, het vruchtbe-

ginsel en den stijl insluitend. Bla-

deren eivormig, langwerpig eivormig

of elliptisch 9.

9. Bladvoet in den regel schildvormig,

handnervig. Steunbladeren langwer-

pig of lancetvormig 1. M. acuminatus Muell.
Arg.

Bladeren elliptisch, met niet schildvor-

migen voet, vinnervig. Steunbladeren
ei vormig 8. A/. ohlongifoliNS Muell.

Arg.
10. Bladeren geheel vinnervig, onder dicht

met ingezonken gele kliertjes bezet.

Steunbladeren een betrtkkelijk breed,

verheven litteeken achterlatend. . 9. M. mnricatus Muell.
Arg.

Bladeren aan den voet 3- of meer-
nervig (dikwijls kort), onder zonder
of met ijl geplaatste kliertjes ... 11.

11. Vruchtstekels zeer dun; vruchtwand
binnen zonder of met zeer onduidelijke

sterharen. Bladeren elliptisch tot

lancetvormig, met niet tot het midden
doorloopende voetnerven,

Vruchtstekels niet zeer dun; vrucht-

wand binnen met sterharen. Bladeren
breed of zeer breed elliptisch of

eivormig

12. Bladeren aan den voet 5— 7-nervig, de

buitenste 2— 4-nerven zeer kort en

dikwijls onduidelijk. Steunbladeren,

schutbladeren en kelkslippen betrek-

kelijk lang blijvend 10. M, dlspar Muell. Arg.
Bladeren zeer lang toegespitst, aan den

voet 3-nervig. Steunbladeren, schut-

bladeren en kelkslippen vrij spoedig

afvallend 11. Af. glaherrimus Muell.
Arg.

13. Bladvoet iets schildvormig, triplinerf. 12. Af. ZolUngeri Muell.
Arg.

Bladvoet niet schildvormig, 5-7-
liorvig

;
de buitenste nerven zeer kort 14 .

12

13
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14. Bladeren niet dicht en kort aanliggend

viltig, langs den rand met een korte

of lange rij vlekvormige klieren of

deze over de geheele oppervlakte

verspreid 13. il/. Moritzianus Muell.
Auo.

Bladeren onder dicht kort aangedrukt
viltig, alleen aan den voet met enkele

vlekvormige klieren 14. il/. tiliaefolius Muell.
Aro.

15. Vrucht roet wratjes. Helmbindsel boven
de hokjes uitstekend. Bladeren kruis-

wijs 15. il/. Blinneanns Muell.
Aro.

Vrucht zonder wratjes Helmbindsel
kort. Bladeren verspreid of gedeeltelijk

meer of minder overstaand ... 18.

16. 5 bloei wijzen veel korter dan de bla-

deren. Vrucht 3-hokkig. Geheele
plant met roode kliertjes. . . .16. M,philipinmnsis}>i\5E.L\j.

Aro.

5 bloei wijzen gewoonlijk langer dan
de bladeren. Vrucht in den reg^l

2-hokkig. Plant met gele kliertjes. 17. M Muell. Aro.

B. Haar steriel materiaal

1. Bladeren alle verspreid of gedeeltelijk

overstaand of eenigszins in kransen 2.

Bladeren alle kruiswijs 11.

2. Bladsteel aan den top met wratvormige
klieren l. M. mohiccanus Muell.

Arg.
Bladsteel aan den top zonder dergelijke

klieren . 3.

3. Bladeren onder met roode, korrelige

kliertjes .16. M. philippinensisM.\]Ei.\..

Auo.

Bladeren zonder of met gele korrelige

kliertjes 4

.

4. Oude bladeren onder zeer dicht of vrij

dicht gewoonlijk meer of minder
viltig behaard 5.

Oude bladeren ijl behaard of bijna kaal 8,

5 . Bladvoet breed schildvormig . . . 3. M. harhatiis Muell. Arg.

Bladvoet niet of smal schild vormig 6.
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6. Bladeren middelmatig of vrij groot,

boven geheel aan den voet met 2

vlekvormige klieren ........... 7.

Bladeren vrij klein, niet aan den voet

doch daarboven met een aantal vlek-

vormige klieren \1 . M. repandiis^l\5Eh\,. Kvio.

7. Bladeren zeer dikwijls 3-lobbig, niet

schildvormig ... ... 5. M. cochmchinensisluovii.

Bladeren niet 3-lobbig, met meestal

smal schildvormigen voet ... 4. M. ricinoides Muell.
Arg.

8. Bladeren boven zonder vlekvormige
klieren 2. M, suhpeltatus Muell.

Arg.
Bladeren boven met vlekvormige klieren 9.

9. Blad voet niet schild vormig. ... 8. M. ohlongifolius Muell.
Arg.

Bladvoet schildvormig 10.

10. Bladeren nagenoeg rond of rond eivor-

mig, onder in de nerloksels met
dichte, zeer in het oogvallende haar-

bosjes Q. M. florihundus Muell.
Arg.

Bladeren eivormig of langwerpig eivor-

mig, de haarbosjes onder in de nerf-

oksels niet in het oogvallend . . 7. M. acuminatus Muell.
Arg.

11. Bladeren vinnervig ...... 9. ilf. muricatus Muell.
Arg.

Bladeren meer of minder handnervig . . . . . .12.

12. Bladeren ongeveer even lang als breed,

onder zeer kort en dicht viltig. . 14. Ji. tiliaefolins Muell.
Arg.

Bladeren langer dan breed, onder niet

dicht viltig 13.

13. Grootste voetnerven tot of voorbij het

midden doorloopend 14.

Grootste voetnerven niet tot het midden
doorloopend 16.

14. Bladeren zonder korrelige gele kliertjes 15. M. Blumeanus Muell,
Arg.

Bladeren met korrelige gele kliertjes 15.

15. Bladvoet iets schildvormig . , . . 12, Af. ZolUngeri Muell.
Arg.

Bladvoet niet schild vormig. . . .13. M. Moritzianus Muell,
Arg.
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16. Bladeren aan den voet 5— 7-nervi^,

de buitenste voetnerven zeer kort en

dikwjjls onduidelijk Steunbladeren

betrekkelijk lang blijvend . . .10. M. dispar Muell. Arg.
lOaderen zeer lang toegespitst, aan den

voet 3-nervig. Steunbladeren vrij

spoedig afvallend . . . . . . 11. 3/. glaherrimus Muell.
Arg.

Mallotus Lour. Flores dioici^ interdiim monoici. Calgx forum (ƒ

3—5-partitus^ praeforaiione valvari. Fei(da 0. Stamina OO (20— 300)^

lihera; aniherae dorsifxae^ introrsae vel extrorsae^ ihecis plus minusve

jjaralhdis, hand raro volde remotis^ longitudinaliter dehiscentibus^ conneciivo

pUrumque parvo latoque, haud raro hlfido, inierdum aplce q^rodiicto. Fistilli

rudimentum p>lerumque (1, interdiim evolutus. Discus 0. Calgx forum ^ 3

—

5‘partitus vel -fdus, interdiim laciniis alte tuhuloso-coliaerentihus unilatera'

liter suhspathaceo-fssus^ ijraeforatione valvari vel imhricativa. Fetala 0.

Ovarium 2—5-, plerumque 3-lociilare^ loculis unioviilatis ; stijhis brevis vel

longiusciilus^ interdiim subnullus; stigmata simplicia^ plerumque subulata

vel linearia, intus plus minusve qolumosa. Discus qolerumque 0, rarissime

evolutus. Caqosiila saeqoissime molliter aculeata, 2—5~, q^lo'umque 3-loculare,

in cocca bivalvia vel loculicide dehiscens. Semina subglobosa vel ovoidea^

testae strato exteriore plus minusve carnosulo vel membranaceo^ strato

interiore duro., laevi vel rugoso ; albumen carnosum; cotijledones latae,

ptlanae.

Arbores vel frutices plerumque stellato-qnlosi et glandulis graniilifor-

mibus minimis tecti, Folia alterna vel opq)Osita, peliolata^ lobata vel elobata,

bast haud raro peltata^ penninervia vel saepius plus minusve palminervia.

Stipulae 2, interdiim obsoletae. Inforescentiae terminales vel laterales^

spicatae vel racemosae vel paniculatO’ramosae., paiici- vel multiforae. Flores

parvi^ (j' plerumque fasciculati vel glomeriilati, J plerumque solitarii.

1. Mallotus iiioluccanus Muell. Arg. in Linnaea xxxiv, 185;

in DC. Prodr. xv, 2, 958. — M. angulatus Muell. Arg. in DC.

Prodr. l.c. — M, calcosus Muell. Arg. l.c. — Croion moluccanus

Sp. PI. ed. 1, 1005. — C. multiglandulosus Reinw. Cat. 105.—

Rottlera muUiglandulosa Bl. Bijdr. 609; Dcne. Herb. Timor. 158;

in Nouv. Ann. Mus. iii, 486. — R. muloccana Scheef, in Ann.

Mus. Bot. Lugd. Bat. iv, 122. — R. calcosa Scheef, l.c. — R. angulata

Scheef, l.c. — Melanolepis muUiglandulosa Rchb. f. et Zoll. in
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Linnaea xxvni, 324; i\[[Q, PI. Irpl. Bat. i, 2, 399. — M. angidata Mfq. !

PI. lad. Bat. Siippl. 455. — }f.calcosa M’iq. Pi. Ind. B it. i, 2, 399. —
Adelia inonoica Blanco PI. Pilip. ed. 2, 561. — Ricinus dicocciis Roxu.

Fl. Ind. III, 690. — Rümpii. [Torb. A.nib. iv, 129, t. 61.

Twijgen forscli, dicht wat vlokkig in sicco bleek geelbruin sterharig

viliiir, levend evenals de bladstelen door de beharing bleek groen,

met wratvorinige lenticellen. Bladeren verspreid, groot, lang gestoeld,

breed, gewoonlijk meer of minder rond hartvormig of‘ hart-eivormig,

toegespitst, met meestal zeer ondiep en breed uitgesneden voet, niet

zelden in de bocht breed wigvormig samengetrokken, met afgeronde

voetlobben, soms niet hartvormig uitgesneden, niet zelden 3 lobbig, met

driehoekige, toegespitste lobben, waarvan de zijdelingsche het kleinst

zijn, grof getand, aanvankelijk klein vlokkig sterharig viltig, later bo-

ven, behalve op de nerven, kaal wordend, onder meer of minder klein

vlokkig sterharig en met verspreide, korrelige kliertjes, zeer fijn door-

schijnend gestippeld, geheel aan den voet en aan den top van den

bladsteel met dicht opeengehoopte klieren, handvormig 5(-7)-nervig,

aan weerszijden van de middelncrf met c. 5 schuin uitstaande, licht

gebogen, op de t inien uitloopende, door wijde tralieaderen verbonden

zijnerïen, uotaderig, de nerven en tralieaderen onder uitspringend,

groen, onder lichter, in sicco niet zelden meer of minder paarsrood

getint, c. 8 — 35 cm. lang en breed; steel rolrond, sterharig viltig, c.

3.5— 30 cm. lang. Steunbladeren onduideljk. Bloemen éénhuizig (ook

tweehuizig ?), soms 5 en J bloemen aan dezelfde bloeiwijze. Bloeiwijzen

eindelingsch of weldra op zij gedrongen, ijl pluimvormig, met weinig

zeer lange, on vertakte zijtakken aan den voet, zeer veelbloemig, geheel

dicht vlokkig sterharig viltig, c. 6—26 cm. lang, met tot c. 3.5— 21 cm.

lange zijtakken; spil gegroefd. Schutbladeren der § bloeiwijzen priem-

vormig, achter dicht wat viltig sterharig, c. 0. 1—0,3 cm. lang.

5 bloemen in meestal 3— 5-bloemige bundels, vrij groot, gesteeld;

steeltje ongeveer in het midden geleed, sterharig, c. 0.6— 1 cm. lang.

Kelk 4— 5'deelig, uitgespreid c. 1 — 1.35 cm. in doorsnee; slippen

eivormig, spits of vrij spits, dikwijls met een puntje, buiten sterharig

viltig, c. 0.45— 0.6 cm. lang, 0.3—0.45 cm. breed. Meeldraden tot c. 250,

op den gewelfden, met sterharen bezetten bloembodem ingehecht, een

ongeveer bolvormigen bundel vormend, c. 0.3 cm. lang; helmknoppen

Moded. Dep, v. Landbouw No. 10. 26
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dorsifix, intrors, langwerpig, aan den voet en den top uitgerand,

c. 0.075— 0.1 cm. lang; hokjes evenwijdig, overlangs openspringend

;

helmbindsel aan den top met een vrij, omgekeerd kegelvormig, afge-

knot, rood, niet boven de hokjes uitstekend aanhangsel. Schutbladeren

der 5 bloemen zeer klein, zeer concaaf, dicht sterharig, 0. 1 —0.17 cm.

lang. $ bloemen alleenstaand, gesteeld
;
steeltje onder den kelk geleed,

dicht sterharig, c 0.15— 0.25 cm. lang. Kelk 5-deelig; slippen

opstaand, ongelijk, eivormig, stomp, concaaf, bitmen en buiten dicht

sterharig, c. 0.1— 0.2 cm. lang. Vruchtbeginsel ongeveer rond, samen-

gedrukt, bij uitzondering 3-lobbig, 2(— 3)-groevig, dicht sterharig,

c. 0,17 — 0.2 cm. breed, 2[—3)-hokkig
;
stempels 2(— 3), uiteenwijkend,

kort priemvormig, dicht sterharig, c. 0. 1 — 0.125 cm. lang. Schijf nap-

ringvormig, met uitgebogen, onregelmatig getanden of gekartelden rand,

sterharig, c. 0.15 cm. in doorsnee. Vruchttrossen c. 12— 31 cm lang.

Vruchtsteeltjec. 5— 1.1 cm. lang, c. 0.1 - 0.2cm. onder den kelkgeleed.

Vrucht door den kelk gesteund, door de sti-mpels gekroond, gewoonlijk

dubbelbolvormig, zelden 3-lobbig, de kluisjes door diepe groeven ge-

scheiden, dicht sterharig viltig, ongewapend, c. 0.7— 0.8 cm. hoog,

1— 1.1 cm. in doorsnee, 2^— 3) hokkig, hokverdeelend of meer of minder

in tweekleppige kluisjes openspringend
;
binnen* en buitenwand vrij dun,

niet van elkaar loslatend, binnen met sterharen. Zaden ongeveer scheef

bolvormig, op den rug gekield, c. 0.57 cm. lang; buitenste zaadhuid

mooi roode, vleezige buitenlaag en harde, aan den voet toegespitste,

met holten voorziene binnenlaag; kiem wit dik vleezig; zaadlobben

rond nier vormig, c. 0.225 cm. in doorsnee; worteltje dik.

Kleine boom; kruinhoogte tot c. 15 m. bij een stamdoorsnee van

20 cm., doch gewoonlijk kleiner. Stam nogal krom, laag verlakt.

Kroon onregelmatig, ijl. Schors lichtgrijs, met ondiepe, overlangsche

en dwarse barsten.

Aanm. Beschrijving voornamelijk naar Plerb. Kds., vergeleken met een den-
kelijk authentiek exemplaar in Ilerb. Bog.
Volgens een authentiek in Ilerb. Bog. behoort Melanolepis angulata Miq. tot

deze soort Evenmin kan ik exemplaren' van Ambon van Mallotus moluccanus
Muell. Arg. onderscheiden.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Philippijnen, Sumatra, Celebes,

Ambon, Timor, Flores, Kei, K.-Guinea Op Java: Verzameld in de res

Batavia bij de hoofdplaats (Backer)
;
in de res. Banjoemas, afd. Tjilatjap op

Noesa Kambangan op 50 m. zeehoogte; in de res. Pekalougan, afd. Brebes
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bij Kaliloemping op 50 m., af‘d. Batang bij Soebah; in de res. Sema-
rang, afd. Semarang bij Kedoengdjati op 100 m., afd. Djapara bij

Pasokan, afd. Pati bij Ngarengan op 50 m.; in de res. Rembang,
afd. Toeban bij Ngandang op 150 m.; in de res. Besoeki, afd.

Djember bij Poeger en op Noesa Barong, afd. Panaroekan bij Pantjoer

op 300 m., afd. Banjoewangi bij Rogodjampi. — Voorkomen en
standplaats: In heterogeen oerwoud en in djatibosschen, veelal op
onvruchtbaren, steenachtigen of zandigen grond, maar ook op leem,

dikwijls in periodiek droge streken
;
alleen in de lagere streken, niet boven

300 m. aangetroffen. Op genoemde plaatsen algemeen. — BI ad af val:
Altijd groen. — Bloei- en vruchttijd: Bloemen verzameld in Januari

bij Poeger, in Februari bij Rogodjampi, in Maart bij Poeger, in April bij

Kedoengdjati, in Mei bij Boebah, in Juni bij Ngandang, in Augustus bij

Rogodjampi, in ï^eptembei bij Batavia, Kaliloemping en Kedoengdjati, in

Oktober op Noesa Barong, in November bij Poeger, in December bij

Batavia en op Noesa Kambangan; vruchten in April bij Kedoengdjati,

in Mei bij Ngarengan, in Juni bij Soebah, in Augustus btj Rogodjampi.
in September bij Kaliloemping, in November bij Poeger. — Gebruik:
Onbekend. — I n 1 a n d s c h e namen: In Midden-Java, evenals verwante
soorten Toetoep^ j., soms met bijvoegingen zooals Toetoep poetih^ j.

bij Kedoengdjati en Toetoep airoe,
j

op Noesa Kambangan, bij Kali-

loemping en Soebah; bij laatstgenoemde plaats ook Teter^ j.; in Besoeki

PadjcuKj^ j. en Padang^ md.

Mallotus moluccanus Muell. Arg. Arhor parva. RamuU validi, dense

flocculuso-stellato tomeniosi^ in sicco p>allide hrunncscentes^ in vivo indii-

mento pallide virides^ lenticellis verruclformibiis. Folia alterna^ majuscula

vel magna^ longe petiolata^ lata^ plermnque plus minusve cordato-rotanda

vel ovnia^ acuminata^ haü plen nmpie leuisslme et late exeisa^ in sin n hand

raro late cuneato contracta^ lohis hasilaribns rotundatis, interdnm basi

integra, saepe trilobata^ lobis triangulis acuniinatis, laterallbus quam in-

termedium minoribus, grosse dentata, novella fiocculoso-stalloto-tomentosa^

dein supra siervis exceptis glabrescentia, subtns plus minusve [iocculoso-

stellato-tomentosa et sparsim granuloso-glandulosa, minute semipellucide

2)uncticulnta^ ima basi et apice petioli dense verrucoso-glandulosa, palmatini

5— 7-nervia, in utraque parte costae mediae nervis lateralihus c. C) patentibus,

leviter curvatis, in (lentes excmn'eniibus^ venis cdathratis laxis conjunctis,

reticulato-venosaj nervis venisque subius qrrominentibus, viridia^ subtus

dilutiora^ in sicco baud raro plus minusve purpuraseentia
^

c. 8 - 35 cm.

longa et lata
; petlolus teres, stellato tomentosus.^ c. 3.5 -30 cm. longus.

Stipmlae obsoletae. Flores monoici (etiam dioici interdnm fo^es et ^
in eadem infloresceïitia. Inflorescentiae terminnles vel mox

2̂
seudolaterales^

laxe paniculatae.^ qmucis ramis longissimis simpUcibus ad basin., valde multi-

forae^ totae dense fl.occoso-stellatodomentosae, c. 6—26 cm longae^ ramis ad

c. 3.5—21 cm. longis, raehide sulcata. Hracfeae florum (j' subulatae^ dor.^o
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sfellalo-tomenlosae, c. 0.1— 0.3 cm. longae. Flores in fasciculos c.S-o-

floros dispositi, jnajuscuU^ pedicello medio fere a)'ticu'ato, stellato-

suhfome7ito.so, c. 0 6 — 1 cm. longo. Calgx 4 —5-})artitus, apetdus c. J —1.3ö

cm. diam..^ laciniis ovatis., acuiis vel acutiusculi>‘, saepe apiculatis, dorso

.sfellaio-tomenfosis, c. 0.45 — 0 6 cm. hmgis, 0 3—0.45 cm. latifi. Stamina

ad c. 250, toro convexo stellatopiloso inserta, fasciculum suhglobosum

formantia, c. 0.3 cm. longcij antherae dorsifixae, introrsae, ohlongae, basi

apiceque emarginaiae, c. 0.075 — 01 cm. longae, ihecis parallelis, longitu-

dinaliter deliiscentibiis, connectivo apice in appendiciilam liberam, obconicam,

tnincatam, purpuream, thecas hand superantem prodacto. Ih-acleae florum

$ mimitae, concavissimae, stellato-tomentosae, c. 0.1—0.17 cm. longae

Flores $ pcaeter rachidem solitarii, pedicellafi, pedicello infra calucem

articulato, stellato-iomentoso, c. 0.15 — 0.25 cm longo. Calgx 5> partitus,

laciniis ereclis, inaequalibns., ovatis, obtusis, concavis, intus extusque stellato-

fomentosis, c. 0.1 — 0.2 cm. longis. Ovarium compresso-subglobos'nn, (raro

3-Jobalum), 2(-3)-sulcatum, stellato-fomenlosum, c. 0.17—0.2 cm. laliim,

2(—3)doculare; stigmata 2(— 3), divaricata, breviter snbulata,stellaiotomen-

iosa, c. 0.1—0.125 cm. longa. Discus cupuliformi-annularis, margine recurvo

irregulariter dentato vel crenato stellato-pubescenti, c. 0.15 cm. diam.

Racemi frnctiferi c. 12—31 cm. longi. Pedicellus fructifer c. 0 5— 1.1 cm.

lOngus, c. 0.1— 0.2 cm. infra calgcem articulcitus. Capmla calgce suffulta,

stigmaiis coronata, 2(— 3)-dgma, coccis sulcis profundis disjunctis, stellalo-

tomentosa, inarmata, loculkide vel plus minusve in cocca bivalvia dehiscens.

ptariete tcnuiuseulo, pericarpio ah endocarpio intus stellatopiloso hand

solubili. Semina oblique subglobosa, dorso carinata, c. 0 57 cm. longa,

testae strato exteriore pulchre purpureo, carnoso, strato interiore duro, basi

acuminato, foveolato; albumen crasse carnosum; cotgledones orbiculari-

reniformes, c. 0.225 cm. diam.; radicula crassa.

2. Mallotus subpeltatus Muell. Arg. in Linnaea xxxiv, 189;

in DC. Prodr. xv, 2, 968; Hook. f. Fl. Br. Ind. v, 433. — Adisca

siibpeltata Bl. ! Bijdr. 610. — Rottlera subpeltata Baill. Et. Euph.

423; Miq. Fl. Ind. Bat. i, 2, 394. — B. rJiynchophglla Miq. ! Fl. Ind.

Bat. Suppl. 454. — Mappa acuminatissima Zipp. ex Span. in Linnaea

XV, 349. — M. rhynchophylla Miq. Fl. Ind. Bat. i, 2, 403.

Jonge deelen schuin uitstaand zachtharig. Twijgen rolrond, zeer

kort behaard. Bladeren verspreid, de hoogere gedeeltelijk overstaand.
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gesteeld, langwerpig of langwerpig ei vormig, lang en smal toegespitst,

met breed afgeronden ot zeer dikwijls kort samengetrokken, kort

schildvormigen of smal hartvormigen voet, nagenoeg gaafrandig, boven

kaal, onder op de nerven ijl uitstaand behaard, in de nerfuksels meer of

minder gebaard, zonder klieren, aan den voet c. 7 — 9-uervig, de 4—

0

buitenste voetnerven zeer kort, de grootste voetnerven gewoonlijk tot

ongeveer het midden der schijf doorloopend, aan weerszijden van de

middelnerf met c. 5— 7 schuin uitstaande, gebogen, binnen den rand

auastomoseerende, door wijde tralieaderen verbonden zijnerven, net-

aderig, met onder in sicco uitspringende nerven en aderen, c. 8— 25 cm.

lang, 3—10 cm. breed; steel dun, aan den voet en den top verdikt, ijl

uitstaand zaclitharig, meer of minder kaal wordend, c. 2— 8.5 cm. lang.

Steunbladeren afvallend, lancetvormig, zeer kort eenigszins viltig aan-

liggend behaard, dicht waaiervormig generid, c 0.6 cm. lang, 0. 1
5

—

0.2 cm. breed. 5 bloeiwijzen zijdeliugsch, zeer kort, trosvormig,

eenigszins viltig, c. 2— 5-bloemig, c. 0.5 cm. lang. Schutbladeren

uitstaand, langwerpig eivormig, stomp toegespitst, concaaf, wat viltig,

c. 0.3— 0.4 cm. lang, 0.125 — 0.15 cm. breed. $ bloemen alleenstaand,

vrij groot, gesteeld; steeltje kort, boven den voet geleed, wat viltig,

c. 0.7 cm. lang. Kelk 4-deelig; slippen meer of minder ei vormig,

spits, aan den top achter met een dik spitsje, binnen kaal, buiten

eenigszins viltig, c. 0.5— 0.6 cm. lang, 0.27— 0.33 cm. breed. Meel-

draden zeer talrijk, c. 245, c. 0.35 cm. lang; helmknoppen alle

intrors, kort, breed; hokjes alleen in het midden vastgehecht, meer ot

minder evenwijdig, overlangs openspringend, ongeveer ovaal; helni-

bindsel kort, dik, aan den top vrij en soms boven de hokjes uitstekend.

Stamperrudiment ontbrekend. $ bloeiwijzen zeer kort, éénbloeinig;

algemeene bloemsteel wat tluweelachtig behaard, c. 0.3— 0.7 cm. lang,

met c. 4— 6 schuin uitstaande, langwerpig driehoekige tot prieni-

vormige, wat viltige, c. 0.4— 0.6 cm. lange schutbladeren. $ bloemen

vrij groot, gesteeld; steeltje geleed, wat fluweelachtig, c. 0.2 cm. lang.

Kelk 5-deelig; slippen lijn-priemvormig, binnen en buiten eenigszins

viltig of fluweelachtig en met enkele langere haren, c. 0.7— 0.9 cm.

lang, 0.1 — 0.16 cm. breed. Vruchtbeginsel zeer dicht bezet met zeer

kort behaarde en met langere, uitstaande, wat stekelige haren bezette,

c. 0.15—0 2 cm. lange, weeke stekels, 3-hokkig
;
stempels 3, aan den
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voet kort vereenigd, zeer lang, lijnvormig, binnen in talrijke korte,

onregelmatige slipjes verdeeld, zeer kort behaard, c. 1.7 cm. lang.

Vrucht (onrijp) door den kelk gesteund, door de tot c. 2.5 cm. lange

stempels gekroond, geheel dicht uitstaand behaard, met korrelige, gele

kliertjes, dicht bezet mot tot c. 1.3 cm. lange, wat viltige en ijl

uitstaand stekelig behaarde, weeke stekels, binnen dicht behaard.

Heester of boompje; kruinhoogte 5— 8 m. bij een stamdoorsnee

van 5— 10 cm.

Aanm. Beschrijving naar zeer enkele exemplaren in Ilerb. Kds.
;
vergeleken

met een authentiek van Adisca subpeltata Bl. en van Rottlera rliynchophylla Miq.
in Herb. Bog.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Maleisch Schiereiland.

Op Java: Verzameld in de res. Batavia, afd. Buitenzorg bij Depok.

—

Voorkomen en standplaats: Jn jong bosch. Blijkbaar een op Java
zeer zeldzame soort. — B 1 a d a f v a I : Altijd groen. — Bloei- en
vruchttijd: Bloemen en vruchten verzameld in Augustus. — Gebruik:
Onbekend. — Inlandsche naam: Als andere -soorten Tapen
of ook Ketapen, m.

Mallotus subpeltatus Muell. Arg. Innovationes villosui ae. Ramuli

teretesj puheruli. Folia alterna, siqjeriora ex parte opposita, petiolata,

ohlonga vel oblongo -ovata^ cuspidata^ hasi late rotundata vel saepius hreviter

contracta^ brevïter peltata vel anguste cordata^ fere integerrima^ supra

glabra, subtus in nervis paree villosiuscula et in axillis nervorum plerumque

plus minusve barbata, eglandulosa^ basic.7—9-plinervia^nervh basilaribus

4—6 exterioribus brevissimis^ 2 interiorihus plerumque ad medium laminae

productis^ in utraque parte costae mediae nervis lateralibus c. 5—7 paten-

tibus, curvatis, intra marginem anastomosantVms^ venis clathraiis laxis

conjunctis^ reticulato-venosa, siervis venisque subtus in sicco prominentibus^

c. 8—25 cm. longa, 3— 10 cm. lata ; petiolus tenuis^ basi apiceque incras-

satus, paree villosulus, subglahrescens., c. 2 — 8.5 cm. longus. Stipulae

caducae, lanceolataCy tomentello-puberulae^ dense fiabellato-nervosae, c. 0.6

cm. longae, 0.15—0.2 cm. latae. Inflorescentiae laterales, brevissimae.,

racemosae, iomentellae^ c. 2-5-ftorae.^ c. 0.5 cm. longae. Bracteae patentes^ ob-

longo-ovatae, obtuse axuminatae^ concavae.^ tornentellae c. 0.8— 0.4 cm. longae.^

0.125—0.15 cm. latae. Flores solitarii^ majusculi^ pedicellati, pedicello supra

hasin articulato-tomentello, c. 0.7 cm. longo. Galyx 4-partitus^ laciniis plus

minusve ovatis., acutis.! dorso crasse apiculatis, infus glabris, extus tomentellis,

c. 0.5—0.6 cm. longis, 0.27—0.33 cm.latis. Stamina numerosissima^ c. 245,

c. 0.35 cm. longa; antherae ornnes introrsae, hreves, latae, thecis medio
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tantum affixis^ suhparallelisy longitudinaliter deliiscentihtis, suhovalibuSj

connectivo hrevi, crasso, apice libero^ thecas interdum siiperante. Pistilli

rudimentiim 0. In/iorescentiae $ brevissimae, uniflorae, pedunculo velutino^

c. 0.3— 0.7 cm. longOj bracteis c. 4— 6 patentibiu^^ oblongo -triangulis vel

subulatis, tomentellis, c. 0.4 ~ 0.6 cm. lo)igis. Flores ^majusculi^ g)^dicellaii,

p)edicello articulato, velutino, c. 0.2 cm. longo. Calgx ö-partUnff.^ laciniis

lineari-subulatis^ intus extusqiie tomentellis., nonnullis pilis longiorihus

intermixtis., c. 0.7— 0.9 cm. longis, 0.1— 0.16 cm. latis. Ovarium echinis

mollibus puberulis hirtellisque c. 0.15 — 0.2 cm. longis dense tectuin., 3-loculare-

stigmata 3, basi breviter connata, longissima, linearia, intus irregulariter

breviter lacerata, puberula, c 1.7 cm. longa. Capsula (immatura) calyce

suffiilta, stigmatis ad c. 2.5 cm. longis coronata, villosiuscula, granuloso-

glandulosa, echinis mollibus ad c. 1.3 cm. longis, tomentellis., paree hirtellis

dense tecta, intus dense villosiuscula.

3. Mallotus barbatus Muell. Arg. in Linnaea, xxxiv, 184;

in DC. Prodr. xv 2, 957; Kürz, Por. Fl. ii, 381; Bedd. For. Man.

208; Hook. f. Fl. Br. Ind. v, 428; Brandis, Ind. Trees, 588. —
Rottlera barbata Wall. Cat. n. 7822; Baill. Et, Euph. 423.

Twijgen forsch, zeer dicht en dik lichtbruin sterharig wollij?, de

jonge twijgen en bladstelen door verlengde, samengestelde haren sterk

vlokkig. Bladeren verspreid, groot, lang gestoeld, in omtrek bijna

rond, 3-lobbig, met driehoekige, in een zeer lang nerfpuntje toegespitste

lobben, waarvan de middelste veel grooter is dan de zijdelingsche, met

broeden, afgeronden, breed schildvormigen voet, ondiep wijd bochtig

getand met in een lang behaard klierachtig puntje uitloopende tanden,

aanvankelijk dicht sterharig wollig, later boven behalve op de nerven

kaal wordend, onder uitstaand stervormig zachtharig en met verspreide,

korrelige, gele kliertjes, boven zonder klieren, hand vormig 7— 11-

nervig, aan weerszijden van de middeinerf met c. 5—8 schuin

uitstaande, licht gebogen, op de tanden uitloopende, door traliea leren

verbonden zijnerven, de nerven en aderen in sicco onder uitspringend,

bij de jonge bladeren boven ingezonken, dun, c. 13—25 cm., zonder

den schildvormigen voet c. 11—21 cm. lang, 12.5 —22 cm. breed; steel

sterharig wollig, c. 5— 22 cm. lang. Steunbladeren draad-priemvormig,

achter dicht sterharig wollig, c. 0.75— 1.5 cm. lang. $ bloei wijzen

eindelingsch, verlengd, trosvormig, veelbloemig; spil sterharig wollig.
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Schutbladeren priemvormig, achter dicht ster vormig zachtharig, c. 0.3

cm. lang. $ bloemen alleenstaand, kort gestoeld, dicht uitstaand

steiharig. Kelk 4— 5-spletig, met driehoekige tanden, buiten dicht

stervormig zachtharig, c. 0.3 cm. lang, openscheurend. Vruchtbeginsel

ongeveer bolvormig, dicht met korte, sterharige, wceke stekeltjes

bezet en met korrelige kliertjes, 4— 5-hokkig; stempels 4— 5, aan don

voet nauwelijks samenhangend, uiteenwijkend en teruggekromd, priem*

vormig, binnen kort en dicht pluimvormig vertakt, onder dicht ster-

harig en met korrelige kliertjes, c. 0.35— 0.45 cm. lang. Vruchttrossen

dicht, c. 15—43 cm. lang; algemecne steel c. 5 cm. lang. Vrucht-

steeltje c. 1 cm. lang. Vrucht door den kelk gesteund en door de

stempels gekroond, neergedrukt bolvormig, zeer dicht bezet met zeer

talrijke uitstaande, dunne, dicht sterharige en met korrelige kliertjes

voorziene, een dichte, aaneengesloten, c. 0.4— 0.5 cm. dikke, wollige

laag vormende weeke stekels, in het geheel c. 1 .G cm. hoog, 1.9 cm.

in doorsnee, in 4— 5 tweekleppige kluisjes openspringend, dunwandig,

de buiten- en binnenwand niet van elkaar loslatend, binnen zonder

sterharen. Zaden ongeveer eivormig, c. 0.55—0.575 cm. lang;

buitenste zaadhuid met vleezige buiten- en harde, wrattig rimpelige

binnenlaag.

Klein boompje.

Aanm. Beschrijving naar enkele vruchtdragende exemplaren door Hallier
bij Buitenzorg verzameld. Ontbreekt in Herb. Kds.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Engelsch Indië. Op Java:
Verzameld in de res. Batavia, afd. Buitenzorg bij Babakan (Hallier). —
Vruchttijd: Vruchten verzameld in .A pril. — G e b r u i k : Onbekend.

—

Inlandsche namen: Onbekend.

Mallotus barbatus Mlell. Aeg. Arhuscula. Ramuli validi^ densissime

et crasse in sicco Irunnescenti-stellato-lanati, novelli cum 2)etiolis pilis elongatis

compositis valde fioccosi. Folia alterna, magna^ lange petiolata^ amhitu

suhorhicularia^ 3-lobata. lobis irianguUs^ in mucrojiem longissimum acii-

minatis^ labo intermedia guani latcraUs midta majare^ baai lata rotundata

late peltata^ margine leviier laxe repanda-dentata. dentibus lange glandulasa-

rnucranatis^ navella dense stellata-lanata, deinde supra nervis exceptis

glabrescentia^ subius stellata-villasiuscula et sparsim flava-granulasa glandu-

lasa, supra eglandulasa, palmatim 0—11-nervia^ in utraegue parte castae mediae

nervis lateralibus c. 5— 8 patentibus, leviier curi atiSj i?i dentes excurrentiius,
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venis clathraiis conjunctis, nervis vejiisqiie siihliis in sicco prominentihus^ in

foliis novellis supra itnpressis, c. 13 - 25 an.^ sine hasi 2̂ dtata c. ii— 21 cm.

longa^ 12 5— 22 cm. lata; petiolus stellaio-ïanatus, c. 5—22 on. longns.

Stipulae filifonni-subulatae, dorso dense slellaio lanatae^ c. 0.75 — 1.5 on.

longae. Infiorescoülae $ tenninalcs, elongatae, raceniosac^ miiltiflorae^ rachide

stellato-lanala. Bracteae subiilatae, dorso dense stellato villosae., c. 0 3 on.

longae. Flores ^ praeter rachidem solitarii, bret itcr pedicellati, ped/cello dense

stellato-villoso-tomenioso. Calyx 4— 5-fidiis^ den'ibiis trmngiilis^ extus dense

stellato-villosodomentosis, c. 0.3 cm. Imigus, dónde riimpens. Ovarium snb-

globosum, echinis mollibiis brevibus stellato pilosis el glandulis granulosis

dense tectum^ 4— 5-loculare ; stigmata 4 — 5^ basi vix connata^ divarlcata,

recurva, subulata, intus breviter et dense jjhimosa^ dorso doue stellato-

tomentosa et granuloso-glandulosa, c. 0.35— 0.45 on. longa. Eacenii fruciiferi

deiisi, c. 15—43 on. longi, pedunculo c. 5 cm. Ion go. redicellus fructifer

c. 1 on. longus. Capstda cahjce suffulla, stigmatis corcnata, depresso-

globosa, echinis mollibus numerosissimis, pate7itiisimis, tenuibus, dense stellato-

pilosis^ granuloso-glandulosis, stratum densiim continuüm laneum c.0.4—0.5

cm. crassum formantihus tecta.^ tota c. 1.6 cm. alta, 1.9 cm. diam.^in cocca

4— 5 bivalvia dehiscens^ pariete tenui.^pericarpio ab endocarpio hand solulili,

intus sine pilis stellatis. Semina subovoidea., c. 0 55— 0.575 cm. longa,

testae strato exterlore carnoso, strato interiore duro, verrucoso-rugoso.

4. MallotiiS riciiioidcs Muell. Arg. in Linnaea xxxiv, 187;

in DC. Prodr. xv, 2, 963; Kurz Por. FJ. ir, 382; Btii. Fi. Austr.

VI, 139; Eook. f. Fl. Pr, Ind. v, 430; Brardis Ind. Trees, 588.

—

M. pycnostnchys F. Muell. Fiagm. iv, 138. — M. Zippelii F. Muell.

l.c. 139. — Croton ricinoides Pers. Ench. ii, 586. — C. mollissimns

Geisel, Monogr. Grot. 73. — Crozophora molUssima Spr. Syst. iii,

851. — Echinus mol iissimi^s Baill. Adacs. vi, 316. — Eottiera ricinoides

A. Juss. Tent. Euph. 33, t. 9, f. 29 A
;
Scheef, in Ann. Mus. Bot. Lugd.

Bat. IV, 123. — B. Zippelii Hassk. Gat. Hort. Bog. alt. 238; Rciib. f.

et Zoll. Over soort. Rottlera, 13; in Linnaea xxviii, 314; MiQ.Fl.

Ind. Bat. i, 2, 394. — B. 2)eltata Miq. l.c. 395. — Mappa Zippelii

Zoll. et Mor. Verz. 17. — Adisca Zi2')pelii Bl. Bijdr. 611. — Adelia

barbata Blanco Fl. Filip. ed. 2, 561. — A. Bernardia Blanco, cd.

1, 814.

Jonge deelen dicht lichtbruin dikwijls wat vlokkig sterharig of
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meer of minder flaweelachtig. Twijgen gewoonlijk vlokkig sler-

luarig viltig. Bladeren verspreid en gedeeltelijk overstaand, lang

gesteeld, eivormig rond of eivormig, soms ook deltavormig of ruit-

vormig, vrij plotseling of vrij geleidelijk toegespitst, spits, met smal

schild vormigen ot soms niet schild vormigen, breed afgeronden, afge*

knotten of flauw uitgebochten voet, nauwelijks of duidelijk getand,

boven behalve de nerven kaal wordend, onder dikwijls wat vlokkig

stervormig zachtharig of eenigszins wollig en met verspreide, korrelige,

gele kliertjes, boven aan den voet bij den bladsteeltop met 2 elliptische,

vlekvormige klieren, zelden zonder klieren, fijn doorschijnend ge-

stippeld, handvormig 5 — 9-nervig, aan weerszijden van de middelnerf

met c. 5— 8 schuin uitstaande, licht gebogen, door tralieaderen

verbonden zijnerven, netaderig, de nerven en aderen onder in sicco uit-

springend, bij de jonge boven ingezonken, c. 7— 26 cm. lang, 6—20

cm. breed; steel door verlengde, vertakte haren vlokkig sterharig

viltig, c. 2.5— 17.5 cm lang. Steunbladeren onduidelijk. Bloemen

één- of tweehuizig, soms 5 ©n $ bloemen aan dezelfde bloeiwijze.

5 bloeiwijzen eindelingsch, gesteeld, ijl of vrij dicht pluim vormig

vertakt, geheel eenigszins wollig sterharig viltig, zeer veelbloemig,

c. 9— 31 cm. lang; algemeene bloemsteel c. 3 — 6 cm. lang; zijtakken

wijd uitstaand, c. 4.5— 12 cm. lang. Schutbladeren klein, uitstaand,

smal driehoekig, spits, dicht sterharig, c. 0.17 cm. lang. J bloemen

in vrij veel- of veelbloemige bundels; steeltje dun, sterharig, c. 0.17—
0.4 cm. lang. Kelk 3 — 4-deelig; slippen in den knop klepvormig

aaneensluitend, meer of minder elliptisch of eivormig, spits of vrij

spits, concaaf, achter sterharig, c. 0.2— 0.3 cm. lang, 0.1— 0.15 cm.

breed. Meeldraden c. 45— 65, c. 0.3— 0.4 cm. lang; helmknoppen

kort, breed, de buitenste intrors, de binnenste extrors, c. 0.025 cm.

lang, 0.04 cm. breed; hokjes ongeveer evenwijdig of naar beneden

uiteenwijkend, ovaal, overlangs openspiingend
;
helmbindsel breed,

korter dan de hokjes. Stamperrudiment dikwijls aanwezig, klein, met

korte, weeke stekels bezet. $ bloeiwijzen eindelingsch, gesteeld, enkel-

voudig of zeer weinig vertakt, zeer dicht aarvormig, geheel gewoonlijk

vlokkig sterharig viltig, c. 7— 14 cm. lang; algemeene bloemsteel

c. 4-5 cm. lang. Schutbladeren priemvormig, achter sterharig viltig,

c. 0.15 — 0.3 cm. lang. $ bloemen gewoonlijk alleenstaand, nagenoeg
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zittend, onder den kelk geleed. Kelk wat klokvormig, gewoonlijk tot

of voorbij het midden ö-spletig, buiten dicht sterharig, c. 0.3 cm. lang;

slippen opstaand, driehoekig, spits, concaaf. Vruchtbeginsel ongeveer

bolvormig, met dicht aanliggende, korte, uitstaand sterharige, weeke

stekels bezet, c. 0,15—0.175 cm. hoog, gewoonlijk 3-hokkig
;
stijl zeer

kort, sterharig, c. 0.07— 0.17 cm. ling; stempels 3, uiteen wijkend,

met teruggebogen top, lijnvormig, achter sterharig viltig, binnen

dicht pluimvormig in vrij lange, draadvormige slipjes verdeeld,

c. 0.25—0.4 cm. lang. Yruchtaren meer of minder dicht, dikwijls zeer

dicht rolrond, c. 14— 28 cm. lang, 2.5— 3 5 cm. in doorsnee metend

;

algemeene vruchtsteel c. 4— 9 cm. lang. Vrucht nagenoeg zittend,

door den kelk gesteund door de stempels gekroond, zeer dicht met

ingebogen, priem-draad vormige, stijf sterharige, tot c. 0.75-1 cm.

lange, weeke stekels bezet, met de stekels c. 1 .4 cm. in doorsnee, zonder

de stekels ongeveer 3 kantig bolvormig, c. 0.85 0m. in doorsnee, 3-

hokkig, in 3 tweekleppige kluisjes openspringend; binnen en buiten-

wand dun, niet loslatend, binnen kaal. Zaden ongeveer bolvormig,

c. 0.43 — 0.5 cm. in doorsnee; buitenste zaadhuid met vleezige buiten-

en harde, overlangs wrattig rimpelige binnenlaag; kiemwit dik vleezig;

zaadlobben ei-hartvormig, met afgeronden top, c. 0. 17 cm. lang, 0. 1 25

cm. breed; worteltje c. 0.075 cm. lang.

Kleine, zelden middelmatige boom; kruinhoogte tot 25 m. bij een

stamdoorsnee van 30 cm
,
doch in den regel met hooger dan 10—16 m.

Stam krom of vrij recht, zonder wortellijsten. Kroon onregelmatig, ijl'

Aanm. Beschrijving naar zeer talrijke exemplaren in Herb. Kns. en verge-
leken met een waarschijnlijk authentiek exemplaar in Herb. Bog.

Geogr verspreiding. Buiten Java: Tcnasserim, China, Philip-

pijnen, Celebes, Obi, Ceram, Boeroe, Timor, Nieuw- Guinea, Australië.

Op Java: Verzameld in de res. Banten, afd. Tjaringin bij Tjemara op
lü— 200 m. zeehoogte; in de res. llatavia, afd. Buitenzorg bij Depok,
bij Tjampea op 150—200 m.; in de res. Freanger, afd. Limbangan bij

Pangentjongen
;

in de res. Banjoemas, afd Tjilatjap op Noesa Kam-
bangaa; in de res. Pekalongan, afd. Bata’^g bij Soebah op 50 m.; in

de res. Semaraiig, afd. Semarang bi) Kedoengdjati, afd. Djapara bij

Ngarengan; in de res. Rembang, afd. Toeban bij Ngandang op 150 m.;
in de res. Madioen, afd. Ponorogo bij Ngebel op 800 m., bij Saradan op
500 m

;
in de res. Kediri, afd. Kediri bij Gadoengan Pare op 500 ra.

;

in de res, Pasoeroean, afd. Malang bij Tangkil op 200—300 m.
;

in de
res. Besoeki, afd. Djember bij Poeger en Tjoeramanis, afd. Paiiaroekan bij

Pantjoer op 1000 m., afd. Banjoewangi bij Rogodjampi. — V o o r k o m e n
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en standplaats: In heterogeen, hoogstammig oerwoud, in jong boscli

en ook in koffietuinen, op leem, zandgrond en ook op kalk, soms in

periodiek nogal droge streken. Een in -de lagere bergstreken gewone
boomsoort. — 11 1 a d a f V

a

1 : Altijd groen. — Bloei- on vruchttijd:
Bloemen verzameld in Februari bjj Poeger, in April bij Soebah, in Mei
bij Gadoengan Pare, in Juni bij Ngebel, in Juli bij Tjemara, in Augustus
bij Kedoengdjati, Poeger en Rogodjampi, in Oktober op Noesa Kambangan,
bij Ngebel, Poeger en Pantjoer, in November bij Kedoengdjati, i^aradan,

Poeger en Tjoeramanis, in December bij Tjoeramanis
;
vruchten in Januari

bij Depok en Pangentjongan, in Februari op Noesa Kambangan en bij

Poeger, in April bij Soebah, in Mei bij Soebah en Kedoengdjati, in Juni

en Juli bij Tjampea, in Augustus bjj Depok en Rogodjampi, in September
op No sa Kambangan, in Oktober bij Ngebel en Pantjoer, in November
bij Tjoeramanis, in December op N. Kambangan, — Gebruik: Geen. —
Inlandse he namen: Met die van verwante soorten grootendeels

overeenkomend; bij Depok Toetoep poetih, m
;

bij Tjemara en Tjampea
J/ara, s., op laatstgenoemde plaats ook Éara kembang^ s.

;
bij Pangen-

tjongan Tjaliliangin^ s
;

in Midden- en Oost-Java Toetoep^ j., dikwijls

met verschillende toevoegingen; Toetoep aivoe, j. op Noesa Kambangan,
bij Ngebel, Gadoengan Pare en Poeger; bij laatstgenoemde plaats ook

Toetoep ajoeivaivoet^ j. ;
bij Kedoengdjati Toetoep dedek^ j., Keinh’eti, ]. en

Senoe^ j.; bij Rogodjampi Langgrangan^ j.; bij 'Jjoeramanis Totop^ md.;
bij Pantjoer Totop merah rad. en 7’. benek, mcl.

Mallotus ricinoides Mu£ll, Aro. AiTor. Tnnovationes in sicco avellanee

saepe ftoccidoso- stellafo-tomentosae rel subvelutmae. Ramuli saepisbime

floccoso-stellato'tomenton. Folia alterna et opposiia, longe petiolaia, ovaiO'

rotunda vel ovata^ interdiim deltoidea vel rhombm^ subabrapie vel sensim

acumtnala, acuta^ basi onguste peltata vel interdum epeltota^ lato rotundaUu

truncata vel leviter et late emarginata^ xix vel perspicue dentata^ supra nervis

exceptis glabt escentia, subtiis dense saepe fiocculoso-stellato-siibtome)tiosa vel

sublanata et sparsim (lavo-granuloso glandulosa, glandulis 2 maciili^orrnihus

ellipticis raro deficientibus supra ad- basin prope petioli ajncem^ semi-

2)ellucide puncticulata^ p>aJmatim 5— 9-tiervia, in ntraqiie p)arie costae mediae

nervis lateralibus 5— 8 pateniibus^ leviter curvaiis, venis clathratis conjunctis,

reticulatO'Venosa, nervis venisqiie subtus in sicco qu’orninentibiis, in follis

novellis supra impressis^ c. 7— 26 cm. lorga^ 6—20cm.lata;p)etioluspilis

elongatis compositis fioccoso'stellato-iomentosus, c. 2 5— 17.5 cm. longiis.

Stipulae obsoletae. Flores monoici vel dioici^ interdiim flores et ^ in

eadem inflorescentia. Inflorescentiae ierminales, pedunciilatae, laxe vel

densiuscule paniculatae^ totae sublanato-stellato- iomeniosae^ valde nmliifiorae^

c. 9 — 31 cm. longae, pedunculo c. 3— 6 cm. longo^ ramis patentissimis^

c. 4.5—12 cm. longis. Bracteae parvae^ pateniissimae, anguste triangulae^

acutae, stellato-siihlomentosae, c. 0.17 cm. longae. Flores in fasciculos

plurO tel muliifloros dispositie pedicello temde slellato-sub-
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iomentoso^ c. 0.17—OA cm. longo. CaUjx 3—4-partiiiis^ laciniis suhellipticis

vel ovaiis, aciids vel aciiliusculis, coneavisy Oorso stellato-suhto7nentosis,

c. 0.2 —0.3 cm. loïvjis, 0.1—0.15 cm. latis. Stamina c. 45~G5,c.0.3— 0 4

cm. lorif/aj antherae hretjes, latae, exteriorea introrsae^ intet'iores extrorsae^

c. 0 025 cm. loruffie^ 0.01 cm. latae, thecis suhpm'allelis vel hasi diver-

(jentibm^ oealihus, hngitudinaliter dehisceiitihuSy conneciivo lato thecis

hrevtore. Plslilli midimentum saepe adest.^ parvum.^ breviter et molliter

echinatum. Tufiorescentiae J tertninales^ pe lunculatae, simplices vel paulo

rainosae. densissime spicifonnes, totae pleriunque floccoso’stellato-tomentosae,

c. 7— 14 on. longae, pedunculo c. 4—5 cm. longo. Bracleae subulatae,

dorso sleUato-tomentosae, c. 0.15—0.3 cm. longcte. Flores 5 pleriimque

solitarii, subsessiles, infra calgcem articulati. Calgx subcmnpaniilatus,

pleriimque ad vel ultra medium 5-fidus, extus stellato-tomenfosus., c. 0.3 on.

longlis, laciniis erecti'^, triangulis, amtis, concavis. Ovarium subglobosum,

ecJiinis mollibus arcte adpressis brevibus stellato-hirlellis tectum, c. 0.15—
0.175 cm. altum, plerumque 3-loculare ; Stylus brevissimus, stellato-tomen-

fosus, c. 0.07— 0.17 cm. longus; stigmata 3, diverg entia, apice recurva,

linearia, dorso stellato-tomentosa, intus dense long iuscule piliimosa, c. 0.25—

•

0.4 cm. longa. Spicae fructiferae pilus minusve densae, saepe densPsimae,

cylindricae, r. 14—28 cm. longue, 2.5— 3 5 cm. diam., pedunculo c. 4—9
cm. longo. Capsula subsessilis, calijce suffulta, stigmatis coronata, echinis

mollibus incurvis, subulato filiformibus, stellatoAilrtellis, ad c. 0.75—1

cm. longis densissime tecta, cum echinis c. 1.4 cm. diam
,
nuda trigono-

suhglobosa, c. 0.85 cm. diam., trilocularis, in cocca 3 hivalvia dehiscens,

qmriete tenni, endocarpio intus glabro ab pericarpio haud solubili. Semina

subglobom, c. 0.43— 0.5 cm. diam., testae strato exteriore carnoso, strato

interiore duro, longitudinaliter verrucoso-rugoso ; albumen crasse carnosum ;

cotyledones ovato-cordatae, apice rotundatae, c. 0.17 cm. longae, 0.125 cm.

latae; radicula c. 0.075 cm longa.

5. Mallotiis cocliiiicliineusis Lour. Fl. Cocliinch. ii, 781
;
Hook.

f. Fl. Br. Ind. v, 430; Brand. [rid. Trees, 588. — M. paniciilatus

Murll. Arg. in Linnaea, xxxiv, 189; in DO. Prodr. xv, 2, 965;

Kurz For. Fl. II, 383; Btii. Fl. Austr. vi, 140. — Croton paniculatus

Lam, Encycl. ir, 207; Wlld. Sp. PI. iv, 541. — G. appendiculatus

Elm. ! Leafl. Phil. Bot. i, 312. — Echinus trisulcus Lour. l.c. ii,

778. — Mappa cochinchinensis Spr. Syst, Veg. iii, 878. — Trewia

tricuspidata Wlld. Sp. PI. iv, 834. — Rottlera paniculata A. Juss.
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Tent. Euph. 33; Bl. ! Bijdr. 607; Dcne Ilerb. Tim. 159;inNouv.

Ann. Mus. iir, 487; Hook. et Arn. Bot. Beech. Voy. 212; Rciib.

f. et ZoLL. Over soort. Rottlera, 14; in Linnaea, xxvm, 315; Miq.

Fl. Ind Bat. i, 2, 395; Btit. PI. Flongk. 3 )7; Schepf. in Ann.

Mus. Bot. Lugd. Bat. iv, 123.

Twijgen kantig, gegroefd, lichtbruin of kastanjebruin dik wijls wat

vlokkig of ruig sterharig viltig. Bladeren verspreid, de hoogste ge-

woonlijk in een 2— 3-tallige krans, lang gesteeld, eivorrnig, delta

vormig of ruitvormig, gewoonljjk geleidelijk lang toegespitst, zeer

dikwijls 3-lobbig, met driehoekige, toegespitste lobben, waarvan de

zijdelingsche veel kleiner zijn dan de middelste, soms broeder dan

lang, met in den regel breed wigvormigen, stompen, gewoonlijk wat

samengetrokken voet, nagenoeg gaafrandig of getand, de jonge dicht

in sicco kaneelbruin of donker kastanjebruin viltig, later boven kaal,

onder eerst wit, later vooral op do nerven lichtbruin of terstond

lichtbruin soms ruig sterharig viltig, boven aan den voet met 2 dicht

bijeenstaande, ovale, vlekvormige klieren, aan den voet 5-nervig,

waarvan de langste voetnerven ongeveer tot het midden doorloopen

en de buitenste nagenoeg langs den rand verloopen, aan weerszijden

van de middelnerf met c. 5—11 schuin uitstaande, licht gebogen,

binnen den rand anastomoseerende, door tralieaderen verbonden

zijnerven, netaderig, de nerven en aleren onder uitspringend, bij de

jonge boven ingezonken, boven dof donkergroen, c. 5— 24 cm. lang,

3— 15 cm. breed, soms ook b.v. 20 cm. lang, 22 cm. breed; steel

aan den voet verdikt, lichtbruin of bruin soms ruig sterharig viltig,

c. I — 18 cm. lang. Steunbladeren zeer klein, weldra onduidelijk.

Bloemen één- of tweehuizig, niet zelden ook $ en ^ bloemen in

dezelfde bloeiwijze. (f bloeiwijzen cindelingsch, opstaand, groot, ge-

steeld, pluimvormig, veelbloemig, geheel kaneelbruin of donker

kastanjebruin soms ruig sterharig viltig, c. 7— 25 cm. lang; alge-

meene bloemsteel, c. 2— 4 cm. lang; zijtakken wijd uitstaand, de

langste c. 2— 9 cm. lang. Schutbladeren klein, driehoekig, spits, c.

0.1 cm. lang. cT bloemen in c. 3— 6-tallige bundels, kort gesteeld;

steeltje kort sterharig, c. 0.15—0.2 cm. lang. Kelk 3— 4-deelig;

slippen uitgespreid, ongelijk, meer of minder eivormig, spits of

stompachtig, niet zelden met een spitsje, concaaf, buiten dicht ster-
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harig viltig, binnen ijl sterharig en met enkele gele kliertjes, c.

0.23— 0.27 cm. lang, 0.125— 0.2 cm. breed. Meeldraden c. 50 — 60,

c 0 25 cm. lang; helrnknoppen kort, de buitenste intrors, de bin-

nenste extrors; hokjes evenwijdig, overlangs openspringend, ongeveer

ovaal, alleen in het midden met het korte, breede, dikwijls in tweeën

gedeelde helm bindsel verbonden en dikwijls ver uiteen. Stamper*

rudiment ontbrekend. J bloei wijzen eindelingsch, gesteeld, lang, los

pluimvormig, c, 6— 35 cm. lang, sterharig dikwijls wat wollig viltig
;

algemeene bloemsteel c. 1— 8 cm. lang; takken schuin uitstaand, tot

c. 10 — 15 cm. lang. Schutbladeren klein, driehoekig, viltig, c. 0. 1 cm.

lang. J bloemen alleenstaand, zeer kort gesteeld; steeltje aan den

voet geleed, c. 0.05 — 0.07 cm. lang. Kelk eenigszins klok vormig,

5-dceiig, 0 25—0.27 cm. lang; slippen opstaand, ongelijk, soms

gedeeltelijk samenhangend, driehoekig of lancetvormig driehoekig,

concaaf, buiten wat viltig sterharig, c. 0.05 — 0.1 cm. br<'ed. Vrucht-

beginsel neergedrukt bolvormig, met korte, aanliggende, stompe,

weeke stekels, dicht wat viltig sterharig, c. 0.1 cm. hoog, 3-hokkig

;

stijl kort, dik, dicht sterharig, c. 0 07— O.l cm. lang; stempels 3, uit-

eenwijkend, met teruggerolden top, breed lijnvormig, achter wat viltig

sterharig, binnen dicht pluimvormig in lange, draadvormige slipjes

verdeeld, in omtrek in het geheel langwerpig, c. 0.2 — 0.275 cm. lang.

Vrucht zeer kort gesteeld, neergedrukt 3 lobbig, met vrij ijl staande,

betrekkelijk forsche, vrij dik priem vormige, tot c. 0.55 cm. lange

weeke stekels bezet, wat viltig sterharig, zonder stekels c. 0.45 cm.

hoog, 0.7— 0 8 cm. in doorsnee, in 3 tweekleppige kluisjes open-

springend, vrij dunwandig, binnen soms met enkele schubvormige

sterharen. Zaden ongeveer bolvormig, c. 0.325 —0 34 cm. in doorsnee
;

buitenste zaadhuid met vleezige buiten* en harde, overlangs wrattig

rimpelige binnenlaag; kiemwit vleezig
;
zaadlobben ongeveer rond,

aan den voet wat uitgerand, c 0.1 cm. breed
;
worteltje dik, rolrond,

c. 0.06 cm. lang.

' Kleine of middelmatige boom; kruinhoogte ongeveer 10—20 m.

bij een stamdoorsnee van 20— 50 cm. Stam recht of krom, zonder

wortellijsten. Kroon onregelmatig, ijl. Schors grauw.

Aanm. Beschrijving naar Herb. Kds. en Herb. Bog., en een paar levende,
niet bloeiende booinen in Hort. Bog., vergeleken met een authentiek van Rottlera
paniculata Herb. Bl. en van Croton appendiculatus Elm.
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Geogr. verspreiding. Buiten Java: China, Britsch-InMë, Phi-

lippjjnen, Malaka, Singapore, Bangka, Bili on, Borneo, Cerani, Ambon,
Australië. Op Java; Verzameld in de res. B uiten, afd. ihindeglang op den
Poelasari op lOöO ra zeehoogte, afd. Tjanngin bij Tjeraara op 10—200 ra.;

in do res. Batavia, af‘d. Buitenzorg bij Depok, bij Buitenzorg (Hallier),
bij Bobodjang, op Pasir Ipis (Scheffer), afd, Pamanoekan- en Tjiasemlanden
bij Boekanegara (De Monciiy)

;
in de res. Preanger, afd. Soekaboerai, bij Pa-

boeanratoe, afd. Tjiandjoer bij Takoka op 1000 ra.; in de res. Banjoomas,
afd. Bandjarnegara bjj Pringombo op 800 m.

;
in de res. Peka'ongan, afd.

Batang bij Soerdjo op IIOO in,, in de res. Semarang, afd Salatiga op
G. Telomojo op 1300— 1400 ra.; in de res. Madioen, afd. Ponorogo bij

Ngebel op 700—900 m.; in de res Pasoeruean, afd. Malang bij Tangkil
op 400— 500 ra.; in de res. Besoeki, afd. Djeraber bij Tjoeramanis.

—

Voorkomen en standplaats: fn heterogeen oerwoud, in jong bosch,

in koffietuinen, zoowel op leem als op zandgrond. Een gewone boomsoort.

—

Bladafval: Altijd groen. — Bloei- en vrucht tijd: Bloemen ver-

zameld in Januari bj Depok, in Februari en Maart bij Takoka, in Mei
bij Palaboeanratoe en op G. Telomojo, in Juni op den Poelasari en den
Telomojo, in Juli bij Takoka, Boekanegara en op G. Telomojo, in Augustus
bij Palaboeanratoe en Takoka, in September bij Depok, in Oktober op
Pasir Ipis, bij Takoka en Soerdjo, in iSovember bij Depok, Pringombo en

op den Telomojo; vruchten in Januari bij Depok, ia Mei op den Telomojo,

in Juni bij Tjemara, in Augustus bij Takoka en Ngebel, in September bij

Bobodjong, — Gebruik: Geen. — I n 1 a n d s c h e namen: In West-
Java, evenals andere boomsoorten met onder witte of bleeke bladeren,

Tjalikangin, s.; in Midden- en Oost-Java als verwante soorten veelal

Toetoep, j.; verder bij Pringombo j.; bij Soerdjo Walikangin,

j.; op den Telomojo Toetoep kantjil, j.; Toe'oep sapi, j. en Temhesi^

j.; bij Ngebel Toetoej) awoe, j. en Toetoep lowo, j.; bij Tjoeramanis
Balikangin^ md.

Mallotus cocliinclimensis Lour. Arhor. Bamuli angulati, suJeati,

cinnaniome'} vel hadie saepe fhjcculoso-stellato- tomentosi. Folia alterna^

siiperiora plerum'jne 2—3 verticillata^ longe petiolata^ ovata^ deltoidea vel

rhombea, pleriimque sensim longe acuminata, saepissime triloha, lohis

triangiilis acuminatis, lateralibus intermedio multo minoribus, interdum

latiora quam longa, basi pleriimque late cuneata ohtiisa plerumquehreviter

contracta^ siibintegerrhna vel dentata^ novella dense in sicco cinnamomeo- vel

badio-tomentosa^ adulta supra glabra, subtus initio albide deinde praesertim

in nervis dilute cinnaniomee vel ah initio dilute cinnamomee interdum flocculoso-

stellato-tonientosa^ glanduUs 2 approximatis ovalibus maculiformibus supra

ad basin, basi 5-plinervia, nervis basilaribus majoribus ferme ad dimidium

laminae percurrentibus, exterioribus suhmarginalibus, in utraque parie

costae mediae nervis lateralibus c. 5—11 p>atentibus, levitercurvatis, intra

marginem anastomosantibus, venis clathratis conjunctis, reticulato venosa,

nervis venisque subtus prominentibus in foliis novellis supra impressis,

supra opaco-atroviridia, c. 5— 24 cm, longa, 3— 15 cm.lata, etiam sicut 20
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cm. loiiya, 22 cm. lata; petiolus hasi ino assatus, chinamomee vel casianee

intenlum flocctiloso-stidlato-tomoilosiis, c. 1 - 18 cm. longtis. Stipulae minutis-

simae., mox ohsolctcic. Flores dioici vel monoici^ liaud rara flores et ^ in

eadem inflorescentiu. In/lorescentiae terminales, ereclae, niagaae, peduu'

culalae, panicidatac^ mulliflocae., totae cinnamomee vel hadie interdum

flocculoso slellato domentosae. c. 7— 25 cm longae, pedunculo c. 2— 4 cm.

longo, ramis patenti^simis, majorihus ad c. 2— 0 cm. longis. Bracteae

parvae, triangrdae, acitlae^ c. 0.1 cm longae. Flores in fasciculos c. 8 -G-

Jloros dispositi, 2^(dicellati., pedicello stellatO’Snhtomentosf>., c. 0.15 — 0 2 on.

longo. Calyx 3—4-partilus., laciniis p)atentissimis, inae(iiialibiis, subovatis,

aciitis vel obtiisiusciilis, hand utro apicidatis, concavis^ extus stellato-

tomentosis.^ intus paree stellato-pubendis et nonnidlis glandulis gramdosis

munitis, c. 0.23—0 27 cm. longis^ 0.125— 0 2 cm.lcUis. Stamina c. 50— 60.,

c. 0.25 cm. longa; antherae breves,exterioresintrorsae, interioresextrorsae.,

ihecis parallelis, longitudinaliter dehiscentibus, subovalibus, medio tantum

affixis, connectivo laio saepe bifido hand. raro valde remotis. Pistilli riidtmen-

iiim 0. Inflorescetdiae $ ter minales, peduncidatae, elongatae, laxe paidcidatae,

c. 6— 35 cm. longae, stellato- saepe sublanato-tomentosae, p)eduncido c. 1— 8

cm. longo, ramis patentibus ad c. 10— 15 cm. longis. Bracteae parvae,

iriangidae, iomerdosae, c. 0.1 cm. longae. Flores J solitarii, brevissime

'pedicellati, pedicello hasi articulato, c. 0 05 — 0.07 cm. longo. Calyx sidj-

campanulatiis, 5-partitus, 0.25—0.27 cm. longiis, laciniis erectis,inaequalibus,

irderdum ex parle connatis, triangidis vel lanceolalo-triangulis, concavis,

extus stellato-subtornentosis, c. 0 05—01 cm. latis. Ovarium depresso-

globosum, echinis mollibus brevibus adjrressis obtusis, dense stellato sid)-

tomentosum, c. 0.1 cm. altum, 3-locidare ; slylus bievis, crassus, stellato^

tomerdosus, c. 0.07 — 01 cm. longus; stigmata 3, divaricata, apice recurva,

late llnearia, d< rso slellato-subtonientosa, intus dense pliimosa, ambitu

oblonga, c. 0.2—0.275 cm. longa. Capsula brevissime pedicellata, depresso-

iridyma, echinis mollibus laxiuscidis, satis validis, crassiuscule subulatis,

ad c. 0.55 cm. longis tecta, stellato subtonuntosa, sine echinis c. 0.45 cm.

ülta, 0.7— 0.8 cm. diam., in cocca 3 bivedvia dehiscens, pariete tenuiuscido

intus i' terdum p>arce stellato-lepidoto. Semina subglobosa, c. 0.325—0 34

on. diam., testae strato exteriore carnoso, strato interiore duro, longitudi-

naliter verrucoso-rugoso; albumen carnosum ; cotyledones suborbiculares,

basi leviter emarginatae ; radicula teres, c. 0.06 cm. longa.

G. Mallotus floribuiidus Muell. Arg. in Linnaea xxxiv, 187
;

in DC. Pfodr. xv, 2, 9G2; IIook. f. Fl. Br. Ind, v, 432 ;Brandis,

Medcd. Dcn). v. Landbouw No. 10. 27
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Ind. Trees, 588. — M. amentiformis Mitell. Arg. in Flora xlvii,

468; in DC. Prodr. l.c. — Ricinus Tanarius Lour. 1^1. Cochinch. ii,

717. — lioitlera florihiinda IIassk. Cat. ITorl-. Bog. alt 238; Bah. e.

Ft. Fupb. 426; Beun. f. et Zoel Over soort. Rottlora, 12; in

Linnaea xxviii, 313; Miq. F1. Ind. Bat i, 393. — Adisca fiorihunda

Be. ! Bijdr. 610. — Mappa fiorihunda Zoee. et Mor. Verz. 17.

Twijgen kantig, aanvankelijk met zeer enkele sterharen, spoedig

kaal wordend, met verspreide, gele, korrelige kliertjes en kleine,

wratvormige lenticellen, dof lichtgroen, aan den top wat blauwachtig

bedauwd. Bladeren verspreid, gesteeld, nagenoeg rond of rond-

eivormig, kort driehoekig toegespitst, met vrij breed schildvormigen,

afgeronden voet, aan den rand wat bochtig ol ondiep wijd klierdragend

getand, aanvankelijk zeer kort en ijl sterharig, kaal wordend, onder

in den oksel der voetnerven, vooral van do grootste, en ook niet zelden

in dien der grootere zijnerven met een zeer dicht haast bol vormig

haarbosje, boven en onder met verspreide, gele, korrelige kliertjes,

boven aan den voet en gewoonlijk ook aan den top met een rij

vlekvormige, op do nerven gezeten klieren, aan den voet hand vormig

7— 9-nervig, do 2 groote voetnerven tot of meestal voorbij het midden

doorloopend, aan weerszijden van do middennerf met c. 4— 6 schuin

uitstaande, licht gebogen, gewoonlijk meer of minder onmiddellijk op

de tanden uitloopende, door wijde tralieaderen verbonden zijnerven,

netaderig, de nerven en aderen onder uitspringend, dun, aanvankelijk

roodbruin, do oude boven groen, onder dof blauwachtig, c. 6.5 — 12.5

cm., zonder den schildvormigen voet c. 5.5— 10.5 cm. lang, 5.5— 9.5

cm. breed; steel dun, rolrond, aan den voet verdikt, met verspreide

gele kliertjes, c. 3— 6 cm. lang. Steunbladeren vrij, zeer spoedig

afvallend, lancetvormig driehoekig, concaaf, achter gekield, gewimperd,

achter zachtharig en met verspreide, gele kliertjes, lichtgroen, c. 0.3 —
0.35 cm. lang. cT bloeiwijzen zijdelingsch, zittend, los trosvormig,

veelbloemig, met in 3— 11-bloemige bundels geplaatste bloemen, c.

1.5— 10 cm. lang; spil kantig, wit wat wollig behaard, lichtgroen.

Schutbladeren eerst dakpansgewijs dekkend, alvallend, ongeveer rond

of halfrond, meer of minder toegespitst, soms met meer of minder

samengetrokken voet, soms onregcl.matig gelobd, concaaf, meer of

minder soms lang wit wollig gewimperd en achter vooral naar beneden
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kort wit wollig zachtharig, met ijl geplaatste, gele kliertjes, lichtgroen,

c. 0.15— 0.23 cm. lang, 0.15 — 0.3 cm. breed, cf bloemen klein, gesteeld,

welriekend; steeltje dun, zeer kort en ijl sterharig, bleek groen,

c. 0.3— 0.35 cm. lang. Bloemknoppen bol vormig of scheef kegel vormig,

dikwijls toegespitst. Kelk 3 — 4-deelig; slippen teruggerold, ongelijk,

meer of minder ei vormig, ovaal of langwerpig, dikwijls met een spitsje,

buiten zeer ijl behaard, binnen met weinig gele kliertjes, bleek geel,

c. 0.2 — 0.25 cm. lang. Meeldraden c. 40— 42, bleek geel, c 0.2— 0.35

cm. lang; helmknoppen extrors, overlangs openspringend, kort, breed,

aan den voet uitgerand, aan den top 2-spletig, ijl behaard, c. 0.03— 0.05

cm. lang; hokjes soms ver uiteen, ongeveer evenwijdig. $ bloeiwijzen

eindelingsch of op korte takjes okselstandig, lang gesteeld, enkel-

voudig, zeer ijl trosvormig, weinig-, c. 5— 9-bloemig, c. 7 — 15 cm.

lang; algemeene bloemsteel wat spinnewebachtig zachtharig, c. 2— 4

cm. lang; spil kantig, vrij dicht of ijl stervormig zachtharig en met

geio kliertjes, lichtgroen, wat blauwachtig bedauwd. Schutbladeren

atvullend. J bloemen schuin uitstaand, voor het geslacht middelmatig,

kort gesteeld; steeltje in sicco grijs viltig, c. 0.2— 0.3 cm. lang. Kelk

afvallend, 3— 4-deelig; slippen lij n-lancet vormig, naar den top ver-

smald, stomp, concaaf, ijl behaard en met verspreide kliertjes, c. 0.4

—

0.5 cm. lang, 0.06— 0.16 cm. breed. Yruchtbeginsel ongeveer bol-

vormig, dicht met aan den voet verdikte, zeer kort behaarde, wat

blauwachtige, weeke stekels bezet, met korrelige, gele kliertjes bedekt,

c. 0.3 cm. lang, gewoonlijk 3-hokkig; stijl zeer kort of tot c. 0.4 cm.

lang, zeer kort behaard en met gele kliertjes
;
stempels gewoonlijk 3,

teruggerold, lang, lijnvormig, achter vooral aan den voet zeer kort-

harig, binnen in talrijke onregelmatige, met papillen bezette slipjes

verdeeld, c. 0.8— 1.1 cm. lang. Vruchtsteeltje aan den top verdikt,

met gele kliertjes, blauwachtig bedauwd, c. 0.5 cm. lang. Vrucht

neergedrukt, drielobbig, sterharig viltig, dicht met zeer kleine, gele,

korrelige kliertjes bezet en met vrij veel lange, aan den voet ver-

dikte, tot c. 1.25 cm. lange, weeke stekels, groen, zonder stekels c.

1— I.l cm. hoog, 1.5— 1.8 cm. in doorsnee, meestal 3-hokkig, in

8 tweekleppige kluisjes openspringend
;
buitenwand vrij dun, van

den hoorn-houtachtigen, binnen glim menden en verspreid sterharigen

binnenwand niet loslatend. Zaden sclicof ei vormig of ongeveer bol-
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vormig, grauw, glimmend, c. 0.7— 0.8 cm. in doorsnee; buitenste

zaadhuid met vleezige, aan de buikzijde verdikte en met een over^

langsche gleuf voorziene buitenlaag en harde, vrij broze, gladde,

donkerbruine binnenlaag; kiemwit dik en vast vleezig; zaadlobben

niervormig, wit, c. 0.3 cm. lang, 0.4 cm. breed; worteltje zeer dik,

stomp, 0.125 cm. lang.

Kleine boom of boomheester; kruinhoogte tot c. 15 cm. bij een

stamdoorsnee van 42 cm.; gewoonlijk kleiner. Stam gewoonlijk

krom. Kroon breed, meer of' minder afgerond, vrij dicht. Schors

grauw, zonder barsten.

Aanm. Besclirijving naar Ilerb. Kds. en een paar levende boomen in Hort.
Bog., vergeleken met een authentiek van Adisca florihunda Bl. in Ilerb. Bog.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Britsch-Indië, Cochinchina,

Philippijnen, Maleisch Schiereiland, Suraatra, Borneo, Celebes, Samoa.
Op Java: Verzameld in de res. Preanger, afd. Soekabo'. mi bij Balc-

kambang op 40 m. zeehoogte
;

in de res. Pekalongan, afd. Batang bij

Soebah; in de res Semarang, atd. Semarang bij Kedoengdjati, afd

Djapara bij Pasokan, afd. Pati bij Ngarengan op 50 m.
;
in de i es. Kediri,

afd. Kediri bij Gadoengan
;

in de res. Pasoeroean, afd. Malang bij Kalipare

op 200 — 300 m.
;

in de res. Besoeki, afd. Iljember bij l’oeger, afd. Pana-
roekan bij Pantjoer op 500 ra., atd Banjoewangi bij Kogodjampi. — Voor-
komen en standplaats: Ju heterogeen oerwoud o:i djatibosschen;

niet boven 300 m. zeehoogte aaugeti otïen. — Bladafval: Volgens aan-

teekeniugen in lierb. ICds. altijd groen. Van de bloeiende exemp aren

is het eene echter geheel bladerloos en het andere alleen met zeer jonge
bladeren voorzien, zoodat de boom waarschijnlijk, tenminste op sommige
plaatsen, een korten tijd bladerloos staat. — Bloei- en vruchttijd:
Bloemen verzameld in Mei bij Rogodjampi, in Augustus bij Kedoengvdjati

en Rogodjampi, in September bij Poeger, in Oktober bij Kedoengdjati,

in December bij Pantjoer; vruchten in Februari bij Soebah, in November
bij l^antjoer. — Gebruik: Geen. — I n 1 a n d s c h e n a a in : Overal uit-

sluitend Tapen, s.,
j ,

md.

Mallotus floribundus Muell. Arg. Arhor vel arhuscula. RamiiU

angulaii, initio nonnuUis pilis stellatis adspersi, mox glabrescentes, sparsim

flave granuloso -glandulosi, lenticellis purvis verrucifonnihus, dilute opaco-

virides, apice glaiicescenti pruinosi. Folia alierna, petiokita, suhrotimda vel

ovato rotunda vel ovalo-rotunda, hreviter triangulo aciiminata, bast latiuscule

peltata rotundata, margine siihrep>anda vel leviler laxe glandiiloso-denti-

culata, novella paree stellato-puherula, glabrescentia, fasciculis piloriim

densissimis siibglobosis subtus in axilUs nervoriim basilarium et haud raro

etiani in eis nervorum latei alium ma'^orum supra subtiisque sparsim flavo-

grctnuloso-glandulosa, supra ad basin et iderunupie etiam ad apicem serie
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(jlandularum macaliforniiiun in nervis dispositariim^ iKilmatim7— 0-nervia^

nerois hasilaribiis 2 majoribns ad rel pleriimque ultra medium laminae

perciirrentihus, in utraque parfe costae medkte nervis lateralibus c. 4~6
jjalentibus, leviter curvaHs^ pleruinq/ie plus minusve recte in dentes excur-

renübus^ venis clathraiis laxis conjnnctis, reticulato-venosa, nervis ve)iisque

siihtus promhuntibus, membranacea, novella rubiginosa^ adiilta supra viridia^
^

subtiis opaco-glaucescenfici^ c. v.5— 12.5 cm.., sine basi pellata c. 5 5 —10.5

cm. longa, 5 5— 9.5 cm lala
; petiolus tennis, teres, basi incrassatus^ sparsim

flaro grcDitihso glandnlosus, c. 3 — 6 cm. lojigus. Stipulae mox caducae,

lanceolato-triangulae,concavae, carinalae, ciliatae^ dorso pubescentes el sp>arsim

granuloso glandulosae, dilute virides, r. 0.3— 0 35 cm. longae. Inflorescentiae

laterales, sesHles, laxe racemosae, multiflorae, c. 15-1.8 cm. longae,

rachide angulata, albide sublanafo-pnbescenti, dilute viridi. Bracteae initio

imbricatae, caducae, subrotundae vel semirotundae, plus minusve acuminatae,

basi interdiim qkus minusve contractae, interdum irregulariter lobulatae,

concavae, plus minusve interdum lange albo lanato ciliatae, dorso praesertim

busin versus albo lanato pubescentes, paree granuloso-glandulosae, dilute

virides, c. 0.15 —0 23 cm. longae, 0.15— 0.3 cm. latae. Flores (j' parvi, in

fasciculos c. 3—11 floros dispositi, pedicellati, suaveolentes, pedicello tenui,

jKirce steliato-puberulo, jjallide viridi, c. 0 3 — 0 35 cm. longo. Alabastra

subglobosa rel oblique conica, saepc acuminafa. Calgx 3 -4-partitus, laciniis

revolutis, inaequalibus, subovatis, ovalibus vel oblongis, saepe apiculatis,

dorso parcissime puberulis, intus nonnuUis glandulis granulosis adqjressis,

flavescentibus, c. 0 2 — 0.25 cm. longis. Stamina c. 40— 42, flavescentia,

c. 0.2 — 0.35 cm. longa ; antherae extrorsae, longitudinuliter dehiscentes

breves, latae, basi emarginatae, apicebifidae, paree pilosae,c. 0.03 — 0.05 cm.

longae, tliecis interdum valde remotis, subparallelis. Inflorescentiae ^ termi-

nales vel in ramulis brevibtis axillaribus, longe pedunculatae, simqüices,

laxissime racemosae, pauci-, c. 5 -9-florae, c. 7 — 15 cm. longae, pedunculo

subarachnoideo-pubescenti, c. 2 — 4 cm. longo, rachide angulata, densiuscule

vel laxe stellato-puhescenti, graniiloso-glandulosa, dilute viridi, subglaure-

scenti-pruinosa. Bracteae caducae. Flores ^ patentes, in genere mediocres,

hreviter pedicellati, pedicello in sicco cano-tomentoso, c. 0.2— 0.3 cm. longo.

Calyx deciduus, 3 — 4-partitus, laciniis Uneari-lanceolaiis, apicem versus

angustalis, obtusis, concavis, qjarce puheruVs, sparsim granuloso-glandidosis,

c. 0.4 — 0.5 cm. longis, 0.06 — 0.16 cm. latis. Ovarium subglobosum, echinis

mollibus basi incrassatis puberulis subglaucescentibus dense tectum, faro-

g ranuloso-glandulosum, c. 0 3 cm. tongum, jüerumque 3-loculare ^ Stylus

brevissimus vel ad c. 0.4 cm. longus, puberulus, granuloso-glandulosus

;
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stigmata plerumque 3, revoluta^ longa, Unearia^ dorso praesertini ad hasin

piiherida, intus irregidariUr papillosoplumosa, c. 0.8— 1.1 cm. longa.

Fedicellus fructifer apice incra^ssatas, gramdoso-glandulosus, glaucescenti-

pruinosuSj c. 0.5 cm. longus. Capsida depressa, tricocca.^ stellato-tomentosa,

dense ftavo-granuloso-glandidosa, echinis mollihus longis hasi incrassatis

ad c. 1.25 cm. longis densimcide tecla., viridis, sine echinis c. 1— 1.1 cm.

alta^ 1.0— 1.8 cm. diam..^ plerumque 3docidare^ in cocca 3 hivaloia dehiscens.,

pericarpio tenuiuscido, ah endocarpio corneo lignoso intus nitiio et paree

stellato-p)iloso hand soluhili. Semina ohlique ovoidea vel subglobosa, grisea^

7iitida, c. 0.7— 0.8 cm. diam.., testae strato exteriorc carnosido, ventre in-

crassato et sulco longitudinali instructOj strato interiore duro subfragili

levi, brunneo ; albumen crasse et solide carnosum; cotgledones reniformes,

albae^ c 0.3 cm. longae, 0.4 cm. latae ; radicida crassissima, obticsoj 0.125

cm. longa.

7, }Iallotiis aciimiiiatiis Muell Arg in Linnaea xxxiv, 187;

in DC. Prodr. xv, 2, 966; Kurz Por. Pi. ii, 383; Hook. f. PI. Br. Ind.

Y, 431; Bra>’D. Ind. Trees, 588. — 4i. longifoUus Müell. Arg. in

DC. Prodr. l.c. 967. — Adisca aciiminata Bl. Bijdr. 610. — Rottlera

acuminata Baill. Et. Enph. 426. — B. acutifolia Hassk. Cat. Hort.

Bog. alt. 238; Miq. PI. Ind. Bat. i, 2, 393. — B. longifolia Rcrb. f.

et ZoLL. Over soort. Rottlera, 31
;
Miq. Pi. Ind. Bat. i, 2, 394; Scheef.

in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv, 123. — Bottlera fiavigutta

Miq. ! PI. Ind. Bat. Suppl. 453. — Mappa acutifolia Zoll. et Mor.

Verz. 17.

Twijgen kantig, zeer kort sterharig en met verspreide, gele, korrelige

kliertjes. Bladeren verspreid en gedeeltelijk overstaand, gesteeld,

eivormig of langwerpig eivormig, toegespitst of lang smal toegespitst,

met afgeronden of meer of minder afgeknotten, sebildvormigen voet,

meer of minder klierachtig bochtig getand, doorschijnend gestippeld,

boven aan den voet, soms ook aan den top, met een aan den rand

evenwijdige rij vlek vormige klieren, onder met verspreide korrelige,

gele kliertjes, aanvankelijk sterharig viltig of ster vormig kortharig,

de oude zeer ijl en kort sterharig en onder op de nerven zeer kort

sterharig of langer uitstaand zachtharig of behalve op de nerven

nagenoeg kaal wordend, onder in de nerfoksels met een haarbosje,

aan den voet handvormig c. 7— 9 ner7ig, waarvan de grootste voet-
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nerven ongeveer tot het midden der schijf doorloopen, aan weerszijden

van de middelnerf met c. 5 — 7 schuin uitstaande, licht gebogen, anasto-

moseerende, door tralieaderen verbonden zijnerven, netaderig, de

nerven en aderen onder uitspringend, c. 6.5— IG cm. lang, 3 — 7 cm.

breed; steel dun, aan den voet en den top verdikt, zeer kort sterharig

of langer behaard, c. 1.5—6 cm. lang. Steunbladeren langwerpig ot

lancetvormig driehoekig, concaaf, c. 0.2— 0.45 cm. lang. 5 bloei wijzen

eindelingsch, los aarvormig, met in bundels van c. 3— 18 geplaatste

bloemen, c. 3.5— 11 cm. lang; spil stervormig zachtharig en met

weinig korrelige kliertjes. Schutbladeren ongeveer rond of wat ei-

vorinig, concaaf, achter sterharig en met verspreide gele kliertjes,

c. 0.15 cm lang. Steeltje der J bloemen aan den voet geleed, ijlen

zeer kort sterharig, c. 0.1 — 0.15 cm. lang. Kelk 3— 4-deelig; slippen

teruggebogen of meer of minder teruggerold, convex, elliptisch,

gewoonlijk met een behaard spitsje, achter ijl en zeer kort behaard,

binnen en buiten met zeer enkele gele korrelige kliertjes, c. 0.2 cm.

lang, 0,07— 0.1 cm. breed. Meeldraden c. 17— 35, c. 0.17— 0.2 cm.

lang; helmknoppen kort en breed, aan den voet uitgerand, intrors,

c. 0.025— 0.03 cm. lang, 0.05 cm. breed
;
hokjes ver uiteen, ongeveer

evenwijdig, ovaal, overlangs openspringend; helrnbindsol breed,

aan den top onregelmatig eenigszins kleinwrattig. $ bloeiwijzen

eindelingsch, ijl trosvormig, c. 7.5— 20 cm. lang; algemeene bloem-

steel c. 2— 3.5 cm. lang; spil zeer kort sterharig of wat viltig.

Schutbladeren afvallend, langwerpig eivormig driehoekig, wat sterharig

viltig. Steeltje der J bloemen sterharig eenigszins viltig, c. 0.23 cm.

lang. Kelk later afvallend, ongeveer scheedevormig, het vruchtbeginsel

en den stijl insluitend, uit ongeveer bolvormigen voet buisvormig

samengetrokken, gewoonlijk éénzijdig gespleten en aan den top getand,

eenigszins viltig sterharig, c. 0.4—0.47 cm. lang. Vruchtbeginsel

ongeveer bol vormig, dicht met aangedrukte, kort en vrij stijtharige

weeke stekels en met korrelige, gele kliertjes bezet, zonder de stekels

c. 0.13—0.175 cm. lang; stijl naar boven toe wat aangedrukt kort-

harig, c. 0.3— 0.4 cm. lang; stempels 3, opstaand, later meer of minder

teruggerold, lijnvormig, achter aanliggend kortharig, binnen dicht

pluimvormig in dunne slipjes verdeeld, c. 0.25—0.35 cm. lang.

Vrucht door den stijl gekroond, neergedrukt diep 3-lobbig, met vrij ijl
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geplaatste, c. 0.2 cm. lange weeko stekels en gele, korrelige kliertjes

bedekt, c. 0.675 cm, hoog, I— l.l cm. in doorsnee, in 3 tweekleppige

kluisjes openspringend; buitenwand dun, niet van den vrij dikken,

houtigen, binnen ijl sterharigen binnen wand loslatend. Ziien ongeveer

bolvormig, c. 0.45 cm. lang; buitenste zaadhuid (opgeweeki) met

vliezige, aan de buikzijde dun vlcezige, buiten- en harde binncnlaag.

Boomheester of boompje; kruinhoogte tot c. 7 m bij een starii-

doorsnee van 15 cm.

Aanm. Beschrijving naar een aantal exemplaren in Ilerb. Kds. en Ilerb. Bag.
en vergeleken met een uit Leiden als M. aeumui'itiis ontvangen exemplaar en
met een authentiek van Rottlera flavigutta Miq.
De vroeger uit Leiden als M. longifolim Muell. Arg. var. ge.iuimis en var.

jmbescens ontvangen specimina behooren tot M. acuminatiis Muell. Arg
Bij Rottlera flavigutta Miq. zijn de stekels van bet vruchtbeginsel dichter

geplaatst en fijner dan bij het type.
Hooker is er niet zeker van of de soort van de Andamanen en Nicobaren wel tot

M. acuminatus behoort. Volgens het in Herb. Bog. aanwezige materiaal meen
ik dit echter wel te kunnen aannemen, hoewel de bladeren, vooral bij een
specimen van eerstgenoemde eilanden, betrekkelijk veel breeder zijn.

Mueller geeft als aantal meeldraden voor deze soort 60 op. Bij de Javaansclic
exemplaren vond ik er slechts 17—35, bij de Sumatraansche 30—35; alleen bij

één boom in Hort. Bog. telde ik er tot 46. Mocht dus al eeiis het getal 60 bereikt
worden, dan is dat toch zeker slechts bij uitzondering.

Qeogr. verspreiding. Buiten Java: Tenasserim, Andamanen, Ma-
leisch Schiereiland, Sumatra. Oj) Java: Verzameld in de res. Batavia

bij de hoofdp'aats (? Edeling), afd Buitenzorg bij Depok, bij Tjampea op
200—300 m zeehoogte; in de res Preanger, afd. Soekaboemi bjj Pa’a-

boeanratoe op 200 m. en bjj Sanggrawa op 400 m.
;
in de res. Banjoeraas,

afd. Bandjarnegara bij Pandanaroem op 700 — 900 m., afd. Tjilatjap op

Noesa Kambangan op50m. — Voorkomen en standplaats: In

heterogeen oerwoud en in jong bosch op leemgrond en op kalk. — Blad-
afval: Altijd groen. — Bloei- en vrucht tijd: Bloemen verzameld
in April bij Palaboeanratoe, in Augustus bij üepok en Sanggrawa, in

December op Noesa Kambangan
;
vruchten in Januari op N. Kambangan,

in April en Mei bij Pa'abceanratue, in Juni bij djampea en op Noesa
Kambangan, in Augustus bij 1'epok, in December op N. Kambangan —
Gebruik: Onbekend. — I n 1 a n d s c h e namen: Bij Tjampea Ki-koeni}\

s.
;

verder evenals verwante soorten Tapen, j., op N. Kambangan ook
Tapen sajong^ j.

Mallotus acuminatus Muell, Arg. Arhuscula. Ramiili angiilati^ stel

lato-paheruli vel -puhescentes^ sparsi^n granuloso glandulosi. Folia alterna

et ex parte opposita^ petiolata, ovata vel oblongo-ovata^ acuminala vel

cusjndata, hasi rofundata vel plus minusve trunca^a, peltata, margine plus

minusve glanduloso-repando-dentata, semipellucide punctata^ serie glandu-

larum maculifonniuin supra nd basin vel etiani ad apicem margini parallela^

suhtus sparsim flavo graniclosoplandulosa^ novella stellato-tomeniosa vel

puherula^ adulla paree stellato-puberula, suhtus in nervis stellato-puherula
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vel villosiusmla^ vel nevels exceptis sitbylahrcscenila, suhtus in axillis

nervorum harhala^ hasi j^almatiin c. 7— 0-nevvia, nevvis hasilarihus 2

majoribus fere ad dimidiam laminam pevcarrenlibus^ in utnupie paiie coslae

mediae nevvis latevulibus c. 5—7 pafenlibns, Itvitev cnvvatis^ anastomo-

santlbus^ venis clalhvatls conjunefis, veticnlnto-venosa^ nevvis venisque snbtus

pvominentibiis^ c. 6.5— 16 cm. Ionga, 3—7 cm. lala; petiolus tennis.^ bnsi

apiceqiie incvassahis, stellato-pubevulus vel pubescen<!.^ c. 1 5 — 6 cm. longns.

Slipnlae oblongo- vel lanceolato-tvicingulae^ coJicavae, c. 0 2 — 0.4') cm. longae.

Inflo) cscentiae tevminoles, laxc spicifovines, c.3 5 — 11 cm. longae., vachide

stellato-pubescentp pavee gvanuloso-glandnlos i. Bracte.ae subrotnndae vel

stibovalae^ concavae, stellato-pubesccnfes gvanuloso glanduloscie, c. 0.15 cm.

longae Floves in fascicnlos c. 3—18 flovos dlsposill, pediceUaf
i,
pedicello

ban avticulato., pavee stellato pubevulo, c.0.1 — 0.15cm.longo Calgx 3 -4-

2)avtltus, laciniis vecnvvis vel plus minusve revolntis, convexis, elliplicis'

qüeviimque qyenicillato-aqnculatis^ dovso sfellalo-2)ubevHlis, intus extiisqne

nonnullis glandulis gvannlosis adxpersis, c. 0.2 cm. longis, 0.07-0 1 cm.

latis. Stamina c. 17— 35, c. 0.17—0.2 cm. longa; anihevae bveves, latae,

hasi cmavginatae, intvovsae, c. 0.25—0 03 cm. longae, 0.05 cm. latac, thecis

remotis, subparallelis, ovalibns, longitiidlnalitev dehiscenfibus, conneclivo

lafo, apice ivvegulavitev subgvanuloso. Inflovescentiae J ferminales, laxe

vacemosae, c. 7.5-20 cm. longae, qjednnculo c. 2— 3.5 cm. longo, vachide

slellato-pubevnla vel tomentosula. Bvacfxae cadncae, oblongo ovatodviangulae,

stellatO'iomentosnlae Floves J solitavii. pedicellaii, pedice lostellafo fomen-

ioso, c. 0.23 cm. longo. Calgx decidiius, siibspaihacens, ovavium cum stylo

includens, e hasi subylobosa tnbuloso-contvactus, plevnmque unilatevaHiev

fissus, apice dentatus, stellato -tomentosiilns, c. 0.4— 0 47 cm. longns. Ovavium

subglobosiim, echinis mollibus adpressis hirtellis dense technn, granuloso-

glandulosum, sine echinis c. 0 13— 0.175 cm longum, 3 loculave ; stglus

apicem vevsus adqjvesse siibhivtellus, c. 0 3 — 0.4 cm. longns; stigmata 3,

evecta, deinde plus minusve vevoluta, intus dense plumosa, c. 0 25 — 0.35 cm

longa Pedicellus fructifev c. 0.3—0.6 cm. longus. Capsula stylo covonata,

dtq)resso-tvidyma, aculeis mollibus laxiusculis, flavo-granuloso-glandulosa,

c 0.675 cm. alfa, 1 — 1.1 cm. diam
,

in cocca bivalvia dchiscens, pevicarpio

tenui, ah endocavpio cvassiusculo lignoso intus pavee stellato-pubevnlo hand

solubili. Semina subylobosa, c. 0.45 cm. longa, testae sfvato exteviove

(macerato) membvanaceo, ventve cavnosulo, stvato interiove duvo.

8 Mallotiis ol)loiigifoliiis Muell. Arg. in Linnaea xxxiv,

192; in DC. Prodr. xv, 2, 913. — M. stglavis Muell Arg. ! in
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DC. Prodr. l.c. — Rottlera oblongifolia Miq. F1. Ind. Bat. i, 2, 696. —
R. stylaris Scheff. in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv, 125.

Twijgen naar den top kantig, kort sterharig wat viltig en met

langere, uitstaande baren, kaal wordend, met lenticellen. Bladeren

verspreid en naar de toppen der twijgen overstaand, ongelijk gesteeld,

elliptisch of langwerpig elliptisch, lang lijnvormig stomp toegespitst,

met versmalden, stompen, zeer kort hartvormigen en in sicco wat

geplooiden voet, aan den rand meer of minder duidelijk samengedrukt

stomp klierachtig getand^ aanvankelijk aan weerszijden ijl en zeer

kort sterharig, spoedig boven kaal, aiet fijne, uitspringende puntjes

en aan den voet aan weerszijden tusschen de middelnerf en den rand

met eenige kleine, ronde, vlekvormige klieren, onder aanvankelijk

met korrelige, gele kliertjes en tenminste op de middelnerf uitstuand

behaard, fijn doorschijnend gestippeld, vinnervig, aan weerszijden van

de in sicco boven uitspringende middelnerf met c. 8— 14 schuin

uitstaande, gebogen, binnen den rand anastomoseerende, door tralie-

aderen verbonden zijnerven, de onderste nerven zeer kort, wijd uit-

staand en dicht bijeen, de nerven en aderen in sicco onder uitspringend,

c. 6 — 16 cm. lang, 2,5—5.25 cm. breed; steel aan den top en den

voet verdikt, kort sterharig en met langere haren, c. 0.6 — 4 cm. lang.

Steunbladeren spoedig afvallend, eivormig, wat viltig, c. 0.1 cm. lang.

(ƒ bloeiwijzen zeer kort, aarvormig, c. 1—2 cm. lang; spil heen en

weer gebogen, zeer kort behaard en met korrelige kliertjes. Schut-

bladeren uitstaand, ongeveer rond of eivormig, stomp of kort toegespitst,

concaaf, achter zeer kort behaard en met korrelige kliertjes, c 0.075—
0.13 cm. lang. cT bloemen in c. 1—3-bloemige bundels, kort gesteeld;

s'eeltje aan den voet geleed, zeer kort behaard. Kelk buiten zeer

kort behaard, binnen en buiten met een aantal korrelige, gele kliertjes.

Meeldraden c. 30. $ blofiwijzen eindelingsch, gesteeld, zeer ijl

pluimvormig, c. 12.5— 17 cm. lang; algemeenc bloemsteel c. 1.5— 2

cm. lang; zijtakken weinig, tot c. 7.5 cm. lang; spil zeer kort ijl

sterharig. Schutbladeren lijnvormig langwerpig, stomp, concaaf, achter

zeer kort behaard en met korrelige kliertjes, c. 0.26 cm. lang. $
bloemen alleenstaand, ijl geplaatst, gesteeld

;
steeltje geleed, zeer kort

behaard, meer of minder viltig en met korrelige kliertjes. Kelk

ongeveer scheedevormig, aan den voet ongeveer bolvormig, daarboven
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buisvormig samengetrokken, aan één zijde tot het midden der buis

gespleten, aan den top dikwijls 2-lobbi 5-nervig, buiten zeer kort

behaard en met korrelige kliertjes, c. 0.45 cm. lang. Vruchtbeginsel

ongeveer bolvormig, bedekt met gele, korrelige kliertjes en aange-

drukte, ijl en vnj stijf beliaarde, weeke stekels, in het geheel c. 0. 1

7

cm. in doorsnee, 3-hokkig; stijl verlengd, kaal, c. 0.3 cm. lang;

stempels 3, uiteen wijkend, teruggebogen, binnen convex en pluim-

vormig verdeeld, in onitrek lancetvonnig, c. 0.275 cm. lang.

Aanm. De soort ontbreekt in Herb. Kds. De beschrijving werd, wat de bla-
deren betreft, gemaakt naar een paar exemplaren door Forbes op Java verzameld,
doch wat de bloemen aangaat naar eenig materiaal van Celebos. Van do beide
specimina van Forbes is het eene (n. 594) cT, doch draagt slechts een enkele,
nog in knop zijnde blociwijze; het andere (n. 522) is 9, doch draagt slechts één
vrucht, die zich aan een kort bebladerd zijtakje bevindt, dus niet onwaarschijnlijk
op een abnormale plaats. Die vrucht is vrij groot, 4-lobbig en met vrij ijl

geplaatste, vrij korte, priemvormige, weeke stekels en met korrelige kliertjes

bezet; de stijl is c. 0.15 cm. lang.
M. stylaris Muell. Arg. behoort volgens een exemplaar in Ilcrb. Bog. tot

dezelfde soort.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Borneo, Celebes. Op Java:
In de res. Batavia bij Tjikoja (Zoll. 245).

Mallotus oblongifolius Mue!,l Arg. RamuH superne angulati, stellato-

tomeniosuli^ pilis longiorihuts patentissimis intermixtis, glahrescpfites^ lenti-

cellati. Folia alterna et ad apicem ramulorum opposita^ inaequilonge

petiolata^ elliptica vel ohlo>^go-elliptica^longe ohtiise cuspidata^ hasiangulata

ohtusa cordulata et in sicco siihundulata, margine phis minusve ohtuse

comprcsso-glandiiloso-dentala, initio iitrinque paree stellato-piiberula, supjra

?nox glahrescentia et prominenter puncticulata^ ad basin inter marginem

et costam mediam nonnullis glandiilis p>arvis rotiindis maculiformibus, suhtus

initio flavo gramiloso glandulosa et saltem in nervo medio villosula^ semi-

pellucido-puncticidata, penninervia^ in utraque parte costae mediae supra

prominentis nervis hteralibus c. 8 ~ 14 patentibus cuj'vatis intra marginem

anastornosantibus venis clathratis conjunctis^ nervis inferioribus brevissimis

patentissimis approxiniatiSy nervis venisque in sicco subtus prominentibuSj

c. 6—16 cm. longa^ '2 5— 5.^5 cm. lata
;
petiolus basi ajnceque incrassatus.^

stellato-tomentosulus, pilis longioribus intermixtis^ subglabrescens, c. 0.6— 4

cm. longus. Stipulae caducae, ovatae, subtomentosae., c. 0.1 cm. longae.

Inflorescentiae ^ brevissime spiciformes, c. 1 — 2 cm. longae^ i'achide flexHOsa,

puherula, gramdoso-glandulosa. Bracteae q)atentes, subrotundae vel ovatae.,

obtusae vel breviter acuminatae, concavae, dorso qmberidae et granu-

losoaglandidosae, c. 0.075—0.13 cm. longae. Flores (j* in fasciculos
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c. 1—3-floros dispositie hreoiter pedicellatij pedicello hasi artindato puber )ilo.

Cahjx exliis puheridiis, extus intnsque nonnulUs plandulis gramdosis flavis.

Sta nina c. 30. Inflorescentiae ^ terminaleSe peduncidataee laxissinie pcmd

culatac, c. 12.5— 17 cm. longae, p)edunculo r. 1.5 — 2 cm. Imgo, ramis

paucis ad c. 7.5 cm. long is, rachide paree puherida. Bracteae linearrohlongae^

ohi)isae,concavae,dorso jmhcridae et granuloso-glandtilosae,c. 0.26 cm. longae.

Flares J remoti, solilarii, pedicellati, pedicello articulato, suhlomentoso-

pHherulo, granulo’^o-glanduloso. Calgx siih>p)athaceus, e hasi sidjglohosa

tuhuloso-contractus, usqne al medium tnhi unilateraliter fissus, apice saep>e

hi’ohus, 5-nervius, extus puhendus et g ranuloso- g lamdulosus, c. 0.45 on.

longlis. Ovarium subglohosum, glandidii graiiidosis flavis et aculeis moVibus

adpressis laxe hirtellis P'ctum, totum c. 0.17 cm. tongum, 3 loodare ; stglus

elongatus, glaber, c. 0 3 cm. longiis; stigmata 3, divaricata, recurva, intus

convexa et plamosa, ambitu lanceotata, c. 0.275 cm. longa.

1). 3Iallotus muricatus Mukll. Arg in Linnaea, xxxn", 191;

in DC. Prodr. xv, 2, 972; Bedd. Por. Man. 208; TIook. f. PI. Br.

Ind. V, 436; Brand. Ind. Troes, 589. — M. dispar Muell. Arg.

var. qasiloneurus Muell, Arg. in Linnaea l.c. — M. Walkerae HooK. f.

1 c. 437. — Claoxglon muricatum Wigiit Ic. t. 1886. — Axenfieldia

intermedia Baill. Et Eiipb. 419 — Croton muricatum Heyne in

Wall. Gat. n. 7751. — Rotflera muricata Tiiw. ! En. 273 (excl. syn.).

Twijgen sterk samengedrukt, aanvankelijk zeer kort behaard, met

korrelige gele kliertjes. Bladeren kruiswjjs, die van elk paar ongelijk

groot, kort gestoeld, broeder of smaller elliptisch of omgekeerd

eivormig, stomp toogespitst, naar den voet wigvormig versmald, stomp

en met 2 zeer kleine oortjes voorzien, behalve aan den voet bochtig

getand, kaal, de jonge boven met verspreide, later verdwijnende, onder

met zeer talrijke kleine, korrelige, ingezonken, gele kliertjes, wat

doorschijnend gestippeld, boven aan den voet aan weerszijden van de

middelnerf met 1 — 2 ovale, vlekvormige klieren, vinnervig of zelden

nauwelijks wat 3-nervig, aan weerszijden van de in sicco boven wat

uitspringende middelnerf met c. 8—14 schuin of vrij wijd uitstaande,

licht gebogen, meer of minder onmiddellijk op de tanden uitloopende,

door onregelmatige tralieaderen verbonden zijnerven, netaderig, met in

sicco onder uitspringende nerven en aderen, glimmend donkergroen,

onder dof en lichter, c. 5,5—21 cm. lang, 2— 8 cm. breed; steel aan



Mallotus. 429 — Eupiiokbiaceae.

den voet en den top verdikt, zeer kort behaard, met korrelige kliertjes,

c. 0.3— 1.3 cm. lang. Steunbladeren spoedig afvallend, langwerpig,

stomp, achter kort en ijl behaard, c. 0.25— 0.3 cm. lang, vrij breede,

verheven litteekens achterlatend. 5 bloei wijzen eindelingsch, weldra

op zij gedrongen, kort trosvormig, c. 1—2 cm. lang; spil zeer kort

vrij dicht behaard, met korrelige, gele kliertjes. Schutbladeren halfrond

of ongeveer eivormig, concaaf, achter zeer kort behaard en met enkele

korrelige kliertjes, c. 0 15 — 0.2 cm. breed. $ bloemen in 3— 4- of

meerbloemige bundels, gesteeld; steeltje boven den voet geleed, zeer

kort behaard en met korrelige gele kliertjes, c. 0.3— 0.35 cm. lang.

Kelk 3— 4-deelig; slippen teruggebogen, ongeveer eivormig of ellip-

tisch, spits, meestal met een spitsje, convex, achter vooral aan den top

en den rand iets zeer kort of nauwelijks behaard, aan weerszijden met

verspreide, korrelige, gele kliertjes, c. 0.2— 0 25 cm. lang, 0.13— 0.15

cm. breed. Meeldraden c. 40— 45, c. 2 cm. lang; helmknoppen

langer dan breed, zeer ijl uitstaaiid behaard, extrors; hokjes ongeveer

evenwijdig, alleen in het midden vastgehechr, langwerpig, overlangs

openspringend; helmbindsel kort. $ bloeiwijzen eindelingsch, weldra

op zij gedrongen, gesteeld, ijl trosvormig, c. 3— 8*bloemig, c. 1 .5—

5

cm., in vrucht tot c. 10 cm. lang; spil zeer kort behaard en met korrelige

klierijes. Schutbladeren klein, breed, concaaf, zeer kort behaard, c. 0.

1

cm. lang. J bloemen alleenstaand, schuin uitstaand, gesteeld
;
steeltje

geleed, zeer kort behaard, met korrelige kliertjes, c. 0.1 cm. lang.

Kelk 5-deelig; slippen lancetvormig ot driehoekig lancetvormig,

nauwelijks iets behaard, binnen en buiten met korrelige kliertjes,

c. 0.25— 0.27 cm. lang, 0.06— 0.13 cm. breed. Vruchtbeginsel ongeveer

bolvormig, met talrijke op elk kluisje vrij of zeer duidelijk in 2 rijen

gerangschikte, los aanliggende, vrij dik priemvorrnige, met korrelige

kliertjes en naar boven met enkele haren voorziene, c. 0. 1 cm. lange,

weeke stekels bezet, zeer kort behaard en dicht met korrelige kliertjes

bedekt, 3-hokkig; stijl zeer kort of tot 0.25 cm. lang; stempels 3,

opstaand of uitstaaud, aan den top naar buiten omgebogen, lijnvormig,

binnen in korte, aanliggende slipjes verdeeld, achter met enkele

aanliggende haartjes en met verspreide, korrelige kliertjes, c. 0.4 cm.

lang. Vruchtsteeltje c. 0.4— 0.6 cm. lang. Vrucht neergedrukt, 3-lobbig,

dicht met korrelige, gele kliertjes en met ijl staande, vrij korte.
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weeke stekels bezet, c. 0.85 cm. hoog, 1 ,2 cm. in doorsnee, 3*hokkig,

in 3 tweekleppige kluisjes openspringend; buitenwand dun, niet van

den houtigen, binnen met sterbaren voorzienen binnenwand loslatend.

Zaden ongeveer bol vormig, c. 0,5 — 0.55 cm. in doorsnee; buitenste

zaadhuid (opgeweekt) met vliezige buiten- en harde, gladde binnen-

laag; kiemwit vleezig; zaadlobben ongeveer rond, met diep uit-

geranden voet, c. 0.25 cm. in doorsnee; worteltje rolrond, c. 0.13

cm. lang.

Klein boompje; kruinhoogte tot c. 9 m. bij een stamdoorsnee van

10— 20 cm. Stam nogal recht, zonder wortellijsten. Kroon onregel-

matig. Schors donkerbruin

Aanm. Beschrijving naar eenige exemplaren in Herb. Kds., de vrucht naar
exemplaren van de Philippijnen in Herb. Bog.

;
vergeleken met een authentiek

van RotÜera muricata Thw. (C. P. 2108 !).

Hooker f. maakt in de Flora of British India de opmerking, dat Muei.l. Arg.
in den Prodromus onder den naam Mallotus muy'icatus Muell Arg verschillende
soorten dooreenmengt. Voor de exemplaren van Mysore en Travancore behoudt
hij den naam M. murlGatus met Beddome als auteur, scheidt de Ceylonsche
exemplaren onder den naam M. Walkerae Hook. f. af en laat in het midden,
wat de door Muell. Arg. hiertoe gerekende specimina van Java (Zoll. n. 3804)
en van de Philippijnen zouden kunnen zijn.

In Herb. Bog. bevinden zich nu verscheiden als M. muricatus Muell. Arg.
gedetermineerde exemplaren uit de Philip])ijnen, een evenzoo geëtiketteerd
specimen van Duitsch Nieuw-Guinea en een paar door Treur op Kisser ver-
zamelde twijgen; deze behooren alle ongetwijfeld tot dezelfde soort als het door
Koorders op Java verzamelde materiaal. Maar al deze planten gelijken zooveel
op het authentiek van Rottlera muricata Thw. (cT ex. in knop), dat men ze
moeilijk als tot verschillende soorten behoorend kan beschouwen, hoewel de
kliertjes aan de onderzijde der bladeren bij het Ceylonsche exemplaar minder
dicht geplaatst zijn.

Hooker geeft verder als voornaamste verschil tusschen M. muricatus Muell.
en M. Walkerae Hook. f. op, dat de stekels van het vruchtbeginsel bij de eerst-

genoemde soort op de kluisjes in 2 rijen staan en bij de laatste over de geheele
oppervlakte verspreid zijn. Nu staan de stekels echter bij de Philippijnsehe
exemplaren vrij duidelijk en bij de Javaansche zeer duidelijk in 2 rijen. Hierom
zie ik mij genoodzaakt Mueller’s opvatting als juist aan te nemen en M. muricatus
Muell. Arg. als een ver verspreide soort te beschouwen.

Bij de cf exemplaren van de Philippijnen zijn de meeste bloeiwijzen ongeveer
even kort als bij het zeer arme Javaansche materiaal; er zijn er echter ook bij van
8.5 cm. lengte. Bij de zeer enkele onderzochte cT bloemen van het Javaansche
exemplaar vond ik meer meeldraden (40—45) dan bij de Philippijnsehe (26—32),

doch Hooker geeft voor de Indische specimina 30—40 op.

Een goed kenmerk der soort schijnen o.a. de behaarde helmknoppen te vormen,
hoewel de haren, tenminste bij opengesprongen helmkno])pen, dikwijls moeilijk
te vinden zijn.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Engelsch-Indië, Ceylon, Phi-

Hppijnen, Kisser, Timor, Duitsch Kieuw-Guinea. Op Java: Verzameld
in de res. Banjoemas, afd. Poerwokerto bij Pekodokan op 500 m. zeehoogte

;

in de res. Semarang, afd. Semarang bij Kedoengdjati. — Voorkomen
en standplaats: In heterogeen oerwoud. — BI ad af val: Altijd

groen. — Bloei- en vruchttijd: Bloemen verzameld in April bij

Kedoengdjati
;
jonge vruchten in December bij Pekodokan. — Gebruik:

Onbekend. — Iniandsche namen: Onbekend.
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Mallotus muricatus Muell. Akg. Arhiiscida. JiamuU compressie initio

puherulie fkivo-granuloso glandiilosi. Folia deciissatde in guoque pare

inaequimagnae hreviUr petiolatae elUptica vel ohlongo-ellipiica ohovatavee

ohtnse acuminatOe hasin versus cuneaio-angustata ohtusa et minute hiauri-

culatUe hasi excepta rcpando dentatae glab7’a, novella supra sparsim ^lavo-

gra?it(Ioso-glandulosae 7nox demidatae suhtus glandulis similihus imrnersis

dense adspersa^ sernipellucide qmncticiilatae supra ad hasin in utraque parte

nervi 7nedii glandulis maculiformihus ovalihus 1 — 2, 'penninervia vel raro

vix triplinervia, in utraque parte costae mediae siqwa in sicco plas ininusve

prominentis nervis lateralibus c. 8— 14 patentibus vel patentissimis, leviter

curvatis, plus minusve directe in dentes excurrentibus, venis clathratis

irregularibus conjunctis, retkulato-venosa, nervis venisque in sicco subtus

qa'ominentilms, 7iiüde atroviridia, subtus opaca et dilutiora, c. 5 5 — 21 cm.

longa, 2—8 cm. lala
;
peüolus basi aplceque iiicrassatus, qmberulus, granu-

lo'^o-glandulosus, c. 0 3— 1 3 cm. longus. Slipulae caducae, oblongae, obtusae,

dorso pubei'ulae, c. 0.25 — 0 3 cm. kmgae. cicatrices latiusculos tumidos relin-

queides. Inflorescentiae terminales, inox pseudolaterales^ breviter raceynosae,

c. 1— 2 cm. longae, rachide densiuscide puberiüa, flavo-granuloso-glandulosa.

Bracteae semirotundae vel suhovatae, concavae, dorso pubemdae et 7ionmdlis

glandulis gramdosis instruciae, c. 0.15— 0.2 cm. latae. Flores in fascicidos

3— 4- vel qüurifloros dispositi, pedicellati, pedicello supra basin articulato,

ptudterido, g)Cinuloso glandidoso, c. 0.3—0.35 cm. longo. Calyx 3— 4-partitiis,

laciniis revurvis, subovatis ellipticisve, acutis qjleru^nque apicidatis, convexis,

dorso praesertim ad apicmn et morginem paree vel vix pubondis, idrinque

llavo-granuloso-glandidosis, c. 0.2—0.25 cmi. longis, 0.13—0.15 cm. latis. Sta-

7)iina c. 40— 45, c. 0.2 cm. longa ; antherae loiigiores qucmi latae, parcissime

pilosae, extrorsae, ihecis subparallelk, medio tantum affixis, oblongis,

longitudinaiiter dehiscentibus, connectivo brevi. Inflorescentiae ^ terminedes,

mox q)S€udolaterales, peduncidatae, laxe racemosae, c. 3— 8-fiorae, c.15 - 5

C7ti., maturct ad c 10 cm. longae, rachide puberula gramdoso-glandulosa.

Bracteae partae, latae, concavae, pubemdae, c. 0.1 cm. longae. Flores J
praeier 7Xichidem solitarii, p>atentes, pedicellati, pedicello articidato,

puberulo, gramdoso-glandidoso, c. 0.1 cm. longo. Cahjx 5 partitus,

laciniis lanceolaiis vel triangulo-laticeolalis vix puberulis, extus intusque

granuloso-glandidosis, c. 0.25—0 27 cm. longis, 0.06—0.13 C7n. latis.

Ovarium subglobostmi, echinis mollibus numerosis, subadp>ressis, crassiuscide

subulatis, granuloso-glandtdosis, superne paree pilosis, c. 0.1 C7n. longis, in

coccis distincte vel sid)distincte longitudinaiiter Inserialibus tectmn, pubei'uhm.,

dense granuloso-glandidosum, 3-loculare; Stylus brevissimus vel ad 0.25 cm.
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loHfjus ; stigmata erecta vel divaricata, apice recurva^Vutearia^intus hre-

viter adpresse pliimosa, dorso nonnullis pitis adpressis et glandidis granidosis

sparsis tecta^ c. OA cm. longa. Peiiceltus friictifer c. 0.4 — OM cm. longlis.

Capsnla depresso-tridijma., dense flivo-granuloso-glandiilosa^ aculeis mollihits

laxis hrevhisculis^ c. 0.85 cm. alta^ 1.2 cm. diam.y 3-locularc, in cocca

3 hlvalvia dehiscens, pericarpio tetiui, ah endocarpio intus stellato-piloso

hand soliihili. Semina siihglohosa^ c. 0.5 - 0.55 cm. diam.., testae sirato

cxteriore (macerato) memhranaceo, strato interiore duro, led; albumen

carnosiim; cotgledones suhorhiculares, hasi profunde emarginatae, c. 0.25 cm.

diam . ; radicula teres, c. 0.13 cm. longa.

10. Mallotus (lispar Muell. Arg. in DC. Prodr. xv, 2, 971.

—

M. d. var. lasioneiinis Muell. Aro. in Linnaea xxxiv, 191. — M.

stipulosus Muell. Arg. in Linnaea l.c. 192; in DC. Prodr. l.c. 970. —
Eottlera dispar Bl. Bijdr. 608; Miq. F1. Ind. Bat. i, 2, 396 (p.p.).

—

E. stipulosa Scheef, in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv, 1 25.

—

Claoxglon stipulosum Rciib. f. et Zoll. in Act. Soc. Ind. Reerl i,

20; in Linnaea, xxviii, 323; Miq. l.c, 387.

Twijgen naar boven toe samengedrukt, uitstaand stervormig zacht-

harig of zeer kort behaard. Bladeren kruiswijs, die van elk paar

zeer ongelijk groot en ougelijk lang gesteeld, elliptisch, toegespitst

of smal toegespitst, met gevvoonlijk wigvormigen, smal stompen of

afgeronden, soms ook breed afgeronden voet, naar boven toe ge-

woonlijk getand of bochtig getand, de jonge meer of minder fluweel*

achtig, later boven kaal, onder op de nerven bundelvormig of ster-

vormig zaclitharig of zeer kort behaard en met korrelige gele kliertjes,

boven aan den voet meestal met 2, soms 3 — 4 op de voetnerven

gezeten, ronde of ovale, vlekvormige klieren, niet doorschijnend

gestippeld, aan den voet 5— 7*nervig, de buitenste 2 — 4 voetnerven

zeer kort, de grootste voetnerven meestal tot c. der lengte van

de bladschijf doorloopend, aan weerszijden van de boven in sicco

gegroefde middelnerf met c. 6— 9 schuin uitstaande, licht gebogen,

anastomoseerende, door tralieaderen verbonden zijnerven, netaderig,

de nerven en aderen onder uitspringend, dun, boven iets glimmend

groen, onder dof, c. 3,5— 17 cm. lang, 2—7.5 cm. breed; steel aan

den voet en den top verdikt, uitstaand zaclitharig, c. 0.3— 3.5 cm.
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lang. Steunbladeren lang blij vend, priem vormig, zachtliarig, c. 0.45—
0.75 cm. lang. 5 bloeiwijzen eindelingsch, ijl trosvormig, stervormig

zachtliarig, c. 3.5— 7 cm. lang; algemeenc bloemsteel c. 1— 2. 5 cm.

lang. Schutbladeren blijvend, vrij groot, uitstaand, ingebogen, lang-

werpig of lancetvormig driehoekig, de onderste priemvormig, concaaf,

zachtliarig, c. 0.2— 0.5 cm. lang. 5 bloemen in c. 1— 4-bloemige

bundels, klein, gesteeld; steeltje boven den voet geleed, kort sterharig,

met korrelige gele kliertjes, bleek groen, c. 0.16— 0.25 cm. lang.

Kelk 3-deelig; slippen teruggebogen, eivormig elliptisch of langwerpig,

met een spitsje, convex, buiten stervormig zachtharig, binnen en

buiten met verspreide kliertjes, bleek groen, c. 0.2— 0.225 cm. lang,

0.1— 0.15 cm. breed. Meeldraden c. 35, c. 0.15— 0.2 cm. lang;

helmknoppen kort, breed, meestal aan den top en den voet uitgerand,

de buitenste intrors, do binnenste extrors; hokj'^s meer of minder

evenwijdig, ongeveer ovaal; helmbindsel vrij dik, breed, soms in

tweeën gedeeld, korter dan de hokjes. Stamperrudiment klein. J
bloeiwijzen eindelingsch, enkelvoudig, ijl trosvormig, c. 8— 15 bloemig,

stervormig zachtharig, c. 4.5— 7.5 cm. lang; algemeene bloemsteel

c. 1—2.5 cm. lang. Schutbladeren blijvend, vrij groot, schuin uit-

staand, meer of minder ingebogen, langwerpig driehoekig, toegespitst,

de onderste lang priemvormig, concaaf, vleezig, zachtharig, met

korrelige kliertjes, c. 0.3— 1 cm. lang. J bloemen alleenstaand,

gesteeld; steeltje geleed, zachtharig, met meer of minder stervormigo

en enkelvoudige haren, c. 0.2— 0.3 cm. lang. Kelk 3— 4-deelig;

slippen los tegen het vruchtbeginsel aanliggend, lancetvormig, spits,

achter uitstaand behaard, c. 0.2— 0.325 cm. lang, 0.07— 0 15 cm.

breed. Vruchtbeginsel ongeveer bol vormig, dicht bezet met los aan-

liggende, priemvormige, uitstaand kortharige, c. 0.1— 0.2 cm. lange,

weeke stekels, 3-hokkig, c. 0.1 cm. hoog; stijl kort, behaard en met

korrelige kliertjes, c. 0.1 cm. lang; stempels 3, opstaand, uiteen-

wijkend, met teruggebogen top, lijnvormig, binnen onregelmatig

pluimvormig in slipjes verdeeld, achter grootendeels enkelvoudig

kortharig en met korrelige kliertjes, c. 0.55 cm. lang. Vruchtsteeltje

c. 0.5— 0.6 cm. lang. Vrucht door den kelk gesteund, door de

stempels gekroond, neergedrukt, diep 3-lobbig, wat viltig en met

ijl geplaatste, langere haren, met korrelige, gele kliertjes en ijl ge-

Mcded. Dep. v. Landbouw No. 10. 28
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plaatste, tot c. 0.23 cm. lanj^e, weeke stekels, zonder deze c. 0.6 cm.

koog, I cm. in doorsnee, in 3 tweekleppige kluisjes openspringend;

buitenwand dun, niet van den d.in houtigen, binnen kalen binnenwand

loslatend. Zaden ongeveer bolvormig, c. 0.45—0.475 cm. in doorsnee;

buitenste zaadhuid (opgeweekt) met vliezige buiten- en karde, gladde

binnenlaag; kiemwit vleezig; zaadlobben rond niervormig, c. 0.25 cm.

breed; worteltje dik, c. 0 075 cm. lang.

Heester of kleine boom; kruinhoogte c. 3— 14 m. bij een stam-

doorsnee van 4—20 cm.

Aanm. Beschrijving naar oen aantal exemplaren in ITerb. Kds.
;
vergeleken met

oen waarschijnlijk authentiek specimen in Ilerb. Bog. en mot oen exemplaar van
Claoxylon stijndos^im Rciin. f. et Zoll. in Ilerb. Bog.

Geogr. verspreiding: Duilen Java: Sumatra. Op Java: Ver-

zameld in de res. Batavia, afd. Buitenzorg bij Tjampea op 200 — 300 m.
zeehoogte, bij Koeripan (Bl.); in de res. Fekalongan, afd. Batang bij

Soebah
;

in de res Madioen, afd. Ponorogo bij Ngebel op 700 m. zee-

hoogte. — Voorkomen en standplaats: In heterogeen oerwoud,
o.a. op kalkrotsen. — Bladafval: Altjjd groen. — Bloei- en vrucht-
tij d: Bloemen verzameld in April bij Soebah, in Juni en Juli bij Tjampea,
in JS’ovember bij Ngebel; vruchten in Juli bij Tjampea, in November
bij Ngebel. — Gebruik: Onbekend. — Inlandsche namen: Am-
pelas badali'^ s., Ki-soeri, s., Hoeni heurit, s. en Dahadotan, s. bij Tjampea
(deze laatste is eigenlijk de Soendaneesche naam voor Agemtum cony-

zoides L.); alle blijkbaar onvaste namen; Ande-ande, j. bij Soebah.

Mallotus dispar Muell. Arq. Friitex vel arbuscula. Ramuli apicem

versus comp)ressi^ stell'ito-villosiusculi vel piiberuli. Folia decussata^ in

quoqiie pare valde inaequimagna et inaequaliter petiolata, elliptica, acu-

minata vel cuspidata^ basi plerumque cuneaia anguste obtusa vel rotnndata

interdiim late rotundata^ apicem versus plerumque dentata vel repando-

dentata, novella plus minusve velutina, adulta supra glabra, subtus in

nervis fasciculato- vel stellato-pubescentia vel puberula et granuloso-glan-

dulosa, glanduUs 2, interdum 3—4 orbicularibus vel ovalibus maculifor-

mibus supra ad basin in nervis basilaribus disqwsitis^ liaud semipellucido-

pnnetata^ basi 5 —7-plinervia^ nervis basilaribus exterioribus 2—4 brevissimisj

majoribus plerumque ad
I

laminae longitudinis percurrentibus^ in utraque

parte costae mediae supra in sicco sulcatae nervis later alibns c. 6 —9 pa^

tentibus leviter curvatis anastomosantibus venis clathrato conjunctis, reti-

culato-venosa^ nervis venisque subtns qrrominentibus, membranacea, supra

nitidiuscule viridia, subtus opaca, c. 3.5—17 cm, longa., 2—7.5 cm. lata;

qjetiolus basi apiceque incrassatiiSj villosiusculus, c. 0.3— 3.5 cm. longus.

Stipulae subq^ersistentes, subulatae, pubescenteSj c. 0.45—0.7 cm. longae.
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Iiiflorescentiae tcnninales, laxe racemosae, f^tcllato puhcscenles^ c. 3.5 — 7

cm loiujae^ pedunculo c. i — 2.5 cm. loufjo. Bractcae persistenteSj majuscidae.,

pntentes, incurcae, ohlongo- vel lanceolato-irlatu/iihte., inferiores subulafae^

concavae., puhesceutes., c. 0 2— 0.5 cm.longae. Flores in fasciculos c. 1— 4-

Jloros dispositi, parvi, pedicelUüi, pedicello supra basin ariicHlato^ stellato-

piiberulo, granuloso (jlandtdoso, ijaUide viridi, c. 0,16— 0.25 cm. longo.

Gahjx triparfituSj laciniis recurvis.^ ouato-elliptkis vel oblongis, apiculaiis,

convexis, extiis slellato-pubescentibiis, extus intusque paree yraniiloso-(jtan-

dulosis, petllide viridibus^ c. 0.2—0.225 cm. longis., 0.1— 0.15 cm. latis.

Stamina c. 35, c. 0.15— 0.2 cm. longaj antherae hreves, latae, plerurnque

hasi apiceqiie emarginatae, exteriores introrsae, interiores extrorsae, thecis

.subp)arallelis subovalibus, connectioo crassiusculo, lato, interdum bifido,

thecis breviove. Pistilli rudimentnm parvum. Inftoresceutiae ^ terminales,

simplices, laxe racemosae, c. 8— Ih-fiorae, slellato-pubescentes, c. 4 5 — 7.5

on. longae, pedunculo c. 1 — 2.5 cm. longo. Bracteae persistentes, majusculae,

patenles, plus minusve iucurvae, oblongo-triangulae, acuminatae, inferiores

longe suhulatae, concavae., carnosulae, pubescentes, granuloso’glandiilosae,

c. 0.3 — 1 cm. longae. Flores $ solitarii, pedicellati, pedicello articulato,

pubescenti, pilis plus minusve siellatis et simplicibus, c. 0 2— 0.3 cm. longo.

Calyx 3— 4pariitiis, laciniis ovario subadpressis, lanceolatis, aciitis, dorso

patenter pubescenlibus, c. 0.2—0.325 cm. longis, 0.07 — 0.15 cm. latis.

Ovarium subglobosum, aculeis mollibus suhadpressis subulatis hirtellis

c. 0.1— 0.2 cm. longis et glandulis granidosis dense tectum, 3-loculare,

c. 0.1 cm. altum; Stylus breds, pubescens, granuloso-glandidosus, c. 0.1 cm.

longus ; stigmata 3, erecta, divergentia, apice recurva, linearia, intus irre-

gidariter plumosa, dorso magnam partem s'mpticïter hirtella et gramdoso-

glandidosa, c. 0.55 cm longa. Pedicellus fructifer c. 0 5 — 0.6 cm. longus.

Capsula calyce suifulta, stigmatis eoronata, depresso-tricocca, tornentella,

pilis longioribus intermixtis, gramdoso-glandulosa, aculeis mollibus ad

c. 0.23 cm. longis laxe tecta, sine aculeis c. 0.6 cm. alta, 1 cm. diam
,
in

cocca 3 bivalvia dehiscens, pericarpio tenui, ah endocarpio tenuiter lignoso

intus glabro haud solubili. Semina subglobosa, c. 0.45— 0.475 cm. diam.,

testae strato exteriore (macerato) membranaceo, endocarpio duro levi

;

albumen carnosum; cotyledones orbiculari-reniformes, c. 0.25 on. latae;

radicida crassa, c. 0.075 cm. longa.

11. Mallotiis glabeiTiiims Muell. Arg. io Linnaea xxxiv, 192;

in DC. Prodr. xv, 2, 974. — M. Moritziamis Müele. Arg. var.

laedgaUis Muell. Arg. in Linnaea Lc. 191. — Rottlera glaberrima
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Rciib. f. et ZoLL. (non Hassk.) Over soort. Rottlera, 29
;
in Linnaea

XXVIII, 313; Miq. F1. Ind. Bat. i, 2, 393.

Twijgen samengedrukt, kort ijl sterliarig, met veel lijnvormige

lenticellen. Bladeren kruiswijs, die van elk paar zeer ongelijk en

ongelijk lang gesteeld, langwerpig, buitengewoon lang en smal toege-

spitst, naar den voet wigvormig en kort stomp gewoonlijk concaaf

samengetrokken en met 2 vlekvormige klieren, vooral naar boven toe

wijd getand, boven nauwelijks iets zeer kort sterharig, onder vooral

op de nerven met verspreide sterliaren en met verspreide kleine, gele

kliertjes, op de bovenste helft of alleen aan den top met een aan den

rand ongeveer evenwijdige rij zittende klieren, uiterst fijn door-

schijnend gestippeld, aan den voet triplinerf, met zeer schuine, doch

korte voetnerven, aan weerszijden van de middelnerf met met c. 8— 12

schuin uitstaande, licht gebogen, binnen den rand anastomoseerende,

door wijde, vrij onregelmatige tralieaderen verbonden zijnerven,

netaderig, de nerven en tralieaderen onder uitspringend, dun leer-

achtig, dof groen, om de klieren donkerder gekleurd, onder lichter,

c. 7.5—23 cm. lang, 2— 7.5 cm. breed; steel dun, aan den voet en

den top verdikt, ijl en kort sterharig, rood, c. 0.8— 8.5 cm. lang.

Steunbladeren spoedig verdrogend, afvallend, langwerpig eivormig

driehoekig, toegespitst, concaaf, gekield, gewimperd, achter stervormig

zachtharig, op de kiel wat zijdeachtig behaard, c. 0.6— 0.9 cm. lang.

$ bloeiwijzen eindelingsch, ijl trosvormig, gesteeld, vrij weinig(5— 9)-

bloemig, c. 5— 10 cm. lang; algemeene bloemsteel samengedrukt,

c. 2— 3 cm. lang, evenals de kantige spil ijl en kort sterharig en sterk

bruinrood getint. Schutbladeren langwerpig driehoekig, toegespitst,

concaaf, gewimperd, achter aanliggend zachtharig en met eenige gele

kliertjes, vliezig, bleek groen, c. 0.4— 0.5 cm. lang. $ bloemen

alleenstaand, gesteeld, schuin uitstaand; steeltje op c. van den

voet geleed, aan den top verdikt, zeer kort behaard, c. 0.4 cm. lang.

Kelk 4— 5-deelig; slippen afvallend of meer of minder blijvend,

teruggerold, lijnvormig of lijn-lancetvormig, vooral aan den top zeer

kort en ijl behaard, vliezig, bleek groen, c. 0.45—0.5 cm. lang, 0.06—
0.16 cm. breed. Yruchtbeginsel ongeveer bol vormig, 3-lobbig, licht-

groen, kort behaard, met gele kliertjes en dicht met uitstaande, draad*-

priemvormige, gekromde, kort en ijl behaarde, aan den voet groene.



MALIiOTUS. — 437 Eupiiokbiaceae.

verder roode, tot c. 0.25 cqi. lange weeke stekels bezet, zonder stekels

c. Ü.2 cm. lang, 3 hokkig; stijl 3-groevig, kort behaard, lichtgroen,

c. 0.2 cm. lang; stempels 3, teruggerold, lijnvormig, convex, binnen

dicht ongeveer pluimvormig in dunne, onregelmatige slipjes verdeeld,

bleek geel, c. 0.45—0.5 cm. lang. Vruchtsteeltje in het midden geleed,

c, 0.3— 0.5 cm. lang. Vrucht door de stempels gekroond, diep 3-lobbig,

zeer kort sterharig, met gele kliertjes en met dunne, tot c. 0.3 cm. lange

weeke stekels bezet, c. 0.7 cm. hoog, 1.2 cm. in doorsnee, in 3 twee-

kleppige kluisjes openspringend, met dunnen buiten- en houtachtigen

binnenwand. Zaden bolvormig, c. 0.5 cm. in doorsnee; buitenste zaad-

huid met vleezige buiten- en dunne, harde binnenlaag; kiemwit vleezig;

zaadlobben ongeveer rond, c. 0 2 cm. in doorsnee; worteltje c. 0.075

cm. lang.

Kleine boom; kruinhoogte c. 12 m. bij een staradoorsnee van 22 cm.

Stam zonder wortellijsten. Schors zonder barsten. Kroon breed

eivormig, vrij dicht.

Aanm. Beschrijving naar een levenden ? boom in Hort. Bog. en enkele
exemplaren in Plerb. Kns., waaronder één met onrijpe vruchten.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Borneo. Op Java: Verzameld
in de res. Binten, afd. Pandeglang op den Poelasari op 1000 m. zeehoogte;
in de res. Preanger, afd. Soekaboemi bij Palaboeanratoe. — V o or ko-
men en standplaats: In heterogeen oerwoud. Blijkbaar een zeld-

zame boomsoo't. — Bladafval: Altijd groen. — Bloei- en vrucht-
tijd: Bloemen en jonge vruchten verzameld in Oktober in Hort. Bog

;

vruchten in November op den Poelasari. — Gebruik: Onbekend.

—

Inlandsche namen: Onbekend.

Mallotus glaberrimus Muell. Arg. Arhor parva, Eamuli coinpressi,

stellato-puberulij leniicellis Unearihus numet'osis. Folia decussata^ in quoque

pare valde inaequimagna et inaequaliier petiolata^ ohlonga, longissime

cuspidata^ hasi cuneata et hreviter ohtuse plerumque concavo-contracta^

ibidem glandulis 2 maculifonnibiis^ serie glandularnm smiilium margini

parallelo in dimidia parte supericre laminae vel ad apicem tantum, praeser-

tim apicem versus laxe dentata, siipra vix stellato-puberula, snbtus praesertim

in nervis paree stellato-pubescentia et glandulis granulosis fiavis adspersa,

minuiissime semipellucido-puncticulata, triplinervia, nervis basilaribus valde

obliquis sed brevibus, in utraque parte costae mediae nervis lateralibus c.

8—12 patevtibus, leviter curvatis, intra marginem anastomosantibus,venis

clathratis laxis satis irregularilus conjunctis, reticulatO'Venosa, nervis

venisque subtus prominentibus^ tenuiter coriacea^ opaco-viridia, circa glan-
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dulas ohscuriora^ suhüis dihitm'a^ c. 7.5—23 cm. lonya^ 2—7.5 cm. lata;

petioliis ienuisy hmi apiceque incrassatus^ paree 2)uheruliis^ ruher.^ c. 0.8— 8.5

cm. loiKjU!^. Stipulae mox exarescentcf^^ caducae^ ohlongo-ovalo-iriangulae^

arnmiuntae., coticavac, c^irinatae, ciliatae, dorso stellato-puhescentes^ in carina

sub^<e7'iceaej c. 0.6— 0.9 cm. longae. hiflorescentiae J terminales^laxe race-

mosae^ pedunculatae., c. 5-9-fiorae, c. 5— 10 cm. longae^ peduneuh com-

pressOy c. 2—3 cm. loitgo, cuni 7'achïde angulata stellato puberulo el valde

ruh'O-Hncto. Bradeae oblongo-triangulae.^ acuminatae^ concavae^ ciliatae^

dorso adpresse imbescenics et iionnullis glandulis gramilosis flavus ad-

spersae, 7nembranaceae, pullide virides^ c. 0.4— 0.5 nn. longae. Flores J
in rachide solitarii, patentes^ pedicellati, pedicello in supt'a basin articulato^

apice incrassaio^ piiberulo., c. 0.4 cm. longo. Calyx 4- 5'partitus^ laciniis

deciduis vel subpersistentibus^ revolutis, linearibus vel lineari-lanceolatis^

pracsei'tini ad apicern paree puheinilis, membranaceis, pallide viiidibus,

c. 0.45— 0.5 cm. longis, c. 0 06— 0.16 an. latis. Ovarium 3-lobo-subglobosum,

dilute viriele, jmbescens, flavO’gra7iuloso-glandulosu7n, echinis mollibus gja-

tentissimis, filifonni-subiilatis, curvatis, paree hirtellis, basi viridibus, superne

rubris, ad c. 0.25 cm. longis dense tectum, sine echinis c. 0 2 cm. longum,

3-loculare; stglus 3-sulcatus, hirtellus, dilute vh'idis, c. 0.2 cm. tongas;

stigmata 3, revoluta, linearia, convexa, intus irregulM'iter plumosa, flave-

scentia, c. 0.45—0.5 cm. longa. Fedicellus fructifer 7nedio articulatus,

c. 0.3— 0.5 cm. long as. Capsula stigmatis coronata, tricocca, stellato-

puberula, granulosa-glandulosa, echinis mollibus tenuibus ad c. 0.3 cm.

longis iecta, c. 0.7 cm. alta, 1.2 cm. diam., m cocca 3 bivalvia dehiscens,

pericarpio tenui, endocarpio lignoso. Semina glohosa, c. 0.5 cyn. diam.,

testae strato exteriore cctrnosulo, strato inteiiore tenui eluro; albiünen carno-

sum; cotyledones suborbiculares, c. 0.2 cm. diayyi.; radicula c. 0.075 cm.

longa.

13. Mallotus Zollingeri Muell. Arg. iu Linnaea xxxiv, 193;

iu DC. Prodr. xv, 2, 974 . — Rottlera Zollingeri Scheef, in Miq.

Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv, 125.

Twijgen, bladsteel, bloemspil en vruchtkelk door enkelvoudige en

stervormige baren roestbruin viltig. Bladeren overstaand, gesteeld,

rond eivormig, spits, met iets schildvormigen, stompen of breed wig-

vormig samengetrokken voet, weinig bochtig kleintandig, boven met

vlekvormige klieren, spoedig kaal wordend, groen of bruinachtig, onder

op de nerven wat vlokkig zachtharig, verder op de aderen zeer kort
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sterliarig, niet ijl geplaatste, gele, korrellige kliertjes, lang triplinerf,

dun, c. 10— 18 cm. lang, 4— 14 cm. breed; sleet 3— 4 maal korter

dan de schijf, de kortste 0.5— 1 cm., de langste 3— 5 cm. lang. J bloei-

wijzen eindelingsch of in de hoogste bladoksels, 2- en meermalen korter

dan de bladeren, weinigbloernig. Vruchtbeginsel diep 3-lobbig; stijl

zeer kort. Vruchtkelk in 3 ongelijke slippen openscheurend, waarvan

er 2 dubbel zijn, 0.6 cm. lang. Vrucht diep 3-lobbig, kort viltig,

met wijd uiteenstaande, vrij korte, met enkelvoudige, vrij stij ve haren

bezette, c. 0.25 cm. lange weeke stekels, zonder deze c. 0.8 cm. hoog,

1.4 cm. in doorsnee.

Aanm. Beschrijving overgenomen. Een hiermee overeenkomende plant heb ik

niet in Ilerb. Kds. en Ilerb. Bog. aangetroffen. Zij doet echter in de meeste
opzichten zeer denken aan M. Moritziamis Muell. Arg.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Onbekend. Op Java: Zonder
nadere vermelding van groeiplaats (Zoll. n. 1098*).

Mallotus Zollingeri Muell. Arg. Ramiili cum petioUs et radii race-

morum nee non cahjee fructigero pilis simplicibiis et stellaiis ferrugineo-

tomentelli. Folia opposiia, petiolata, orbiculari-ovata, acuta^ basi levissime

peltata obtiisa vel late ciDieato-contracta^ paree repando-denticiilata^ supra

glanduloso maculata^ mox glabrata^ viridia vel f iiscescentia^ subtus in costis

subftoccoso-pubescenti'i^ ceterum in venis stellato-puberiila^ paree punctis

ceraceis aureo-nitidulis adspersa, longe friplinervia, membranacea^ c. 10 — 78

cm longa, 4— 14 cm. lata; petioU limbo 3— 4-plo breviores, breviores

0.5— 1 cm., longiores 3— 5 cm. longi. Inflorescentiae $ terminales vel in

axillis ^olioriim summorum sitae, quam folia duplo et ultra breviores, pau-

ci(lorae. Ovarium profunde tridymum, colmnna stijlari brevissima. Calyx

fructiger in lacinias 3 inaequales ruplus, qiiarum 2 duplices, 0.6 cm,

longae. Capsula profunde- tridyma, tomentella, molliter et distan ter ediinata,

absque aculeis mollibus breviusculis 0.25 cm. longis pilis simplidlms hispi-

dulis c. 0.8 cm. longa. 1.4 cm. lata. Cocca inter se profundius sulcato-

segregatae.

18. Mallotus Moritziamis Muell. Arg. in DC. Prodr. xv, 2,

971.

—

M. M. var. scaber Muell. Arg. in Linnaea xxxiv, 190.

—

Rottlera dispar Mor. Syst. Verz. Zoll. Pfl. 17; Rciib. f. et Zoll.

Over soort. Rottlera, 16; in Linnaea xxviii, 318. — R. Moritziana

Scheef, in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv, 125.

Twijgen samengedrukt, in sicco geelbruin sterharig meer of minder
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ruw viltig, met korrelige, gele kliertjes. Bladeren kruiswijs, die van

elk paar ongel ijk, vrij kort gestoeld, elliptisch, meer of minder ei-

vormig, omgekeerd eivormig of eenigszins ovaal, smal toegespitst,

dikwijls met een nerfpuntje, met afgeronden, stompen of wigvormigen,

niet schild vormigen voet, nagenoeg gaafrandig of naar boven meer

of minder bochtig getand, de jongste meer of minder viltig of* wat

fluweelachtig, later boven nagenoeg kaal wordend of op de nerven

zeer kort sterharig, onder vooral op de nerven en aderen geelbruin

kort ruw sterharig of op de nerven wat langer en zachter behaard,

met korrelige gele kliertjes, boven op het onderste gedeelte of over

de geheele lengte aan weerszijden ongeveer evenwijdig aan den rand

met een rij kleine, vlekvormige klieren, soms ook over de geheele

oppervlakte met dergelijke ijl geplaatste klieren, aan den voet 5— 7-

nervig, de buitenste voetnerven zeer kort, de 2 grootste voetnerven

gewoonlijk tot voorbij het midden doorloopend, aan weerszijden van

de middelnerf met c. 4—5 schuin uitstaande, licht gebogen, binnen

den rand anastomoseerende, door vrij wijde tralieaderen verbonden

zijnerven, netaderig, de nerven en aderen in sicco onder uitspringend,

dun, c. 7.5— 22.5 cm. lang, 3,5— 12.5 cm. breed; steel aan den top

en den voet verdikt, kort en vrij ruw sterharig of wat langer behaard,

met korrelige gele kliertjes, c. 0.7—4.75 cm. lang. Steunbladeren

afvallend, priemvormig, dicht sterharig, c. 0.3— 0.5 cm. lang. Bloemen

éénhuizig (of tweehuizig ?). bloeiwijzen eindelingsch, kort, ijl

trosvormig, meer of minder viltig of wat langer sterharig, c. 2—

8

cm. lang; algemeene bloemsteel c. 0.5— 3 cm. lang. Schutbladeren

meestal spoedig afvallend, uit ongeveer eivormigen voet geleidelijk

toegespitst, concaaf, dicht wat viltig sterharig, c. 0.3— 0.5 cm. lang.

cf bloemen in c. 3— 10-bloemige bundels, gesteeld; steeltje boven

den voet geleed, sterharig, c. 0.2— 0.3 cm. lang. Kelk 3-deelig;

slippen meer of minder teruggeslagen, wat ongelijk, eivormig drie-

hoekig of langwerpig, buiten dicht eenigszins viltig sterharig, met

enkele korrelige gele kliertjes, c. 0.325—0.35 cm. lang, 0.17— 0.25

cm. breed. Meeldraden c. 80— 100, tot c. 0.43 cm. lang; helm-

knoppen kort, breed, aan den voet uitgerand, intrors; hokjes ongeveer

evenwijdig, dikwijls op verschillende hoogte ingehecht, ongeveer

ovaal, nagenoeg op zij openspringend; helmbindsel breed, niet zelden
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boven de hokjes uitstekend. Stamperrudiment zeer kort, dik, afgeknot,

kantig. $ bloeisvijzen eindelingsch, kort, enkelvoudig, trosvormig,

zeer ijl, c. 3— 5-bloemig, vrij ruw geelbruin sterharig, c. 2— 5 cm.

lang. Schutbladeren afvallend, 3-spletig (altijd ?), wat viltig sterharig,

c. 0.3 cm. lang. Steeltje der $ bloemen dicht geelbruin stervormig

zachtha ig, met korrelige kliertjes, c. 0.2—0.25 cm. lang. Kelk 3-

deelig; slippen opstaand, eivormig, spits, concaaf, buiten dicht eenigs-

zins viltig sterharig, met enkele korrelige kliertjes, c. 0.35 cm. lang,

0,175— 0.225 cm. breed. Vruchtbeginsel neergedrukt 3 lobbig, dicht

bezet met aangedrukte, priemvormige, uitstaand kortharige, c. 0.15

cm. lange, weeke stekels en met talrijke korrelige gele kliertjes,

c. 0.35 cm. in doorsnee, 3-hokkig, in den korten, aan den top ver-

dikten, sterharigen en met kliertj^^s bezetten, c. 0.2 cm. langen stijl

samengetrokken; stempels 3, wijd uitstaand, breed, eivormig of

langwerpig, stomp, convex, binnen zeer dicht pluim vormig in vrij

korte, draadvormige, met papillen bezette slipjes verdeeld, onder

sterharig en met korrelige kliertjes bezet, c. 0.25— 0.3 cm. lang.

Vruchtsteeltje c. 0.5 cm. lang. Vrucht door den kelk gesteund, door

de stempels gekroond, neergedrukt 3-lobbig, dicht sterharig viltig en

met korrelige kliertjes bezet, met vrij dicht geplaatste, vrij korte,

uitstaand kort slerharige, c. 0.2 cm. lange, weeke stekels, c. 1 cm.

hoog, 1.7 cm. in doorsnee, in 3 tweekleppige kluisjes openspringend

;

buitendwand dun, niet van den houtigen, binnen met sterharen

voorzienen binnenwand loslatend. Zaden vrij groot, ongeveer bol-

vormig, c. 0 75 cm. in doorsnee; buitenste zaadhuid (opgeweekt) met

vliezige buitenlaag en gladde, vrij dunne, harde binnenlaag.

Heester of klein boompje; kruinhoogte c. 4 m. bij een stamdoorsnee

van 10 cm.

Aanm. Beschrijving naar enkele exemplaren in Herb. Kds., doch voornamelijk
naar door Hallier bij Tjampea verzameld materiaal.
Afgaande op de beschrijving van Muell. Arg. in den Prodromiis zon men

geneigd zijn deze soort met M. dispar Muell, Arg. te vereenigen. Toch zijn de
beide soorten ook steriel gemakkelijk uiteen te honden. Bij M. Moritzianus
Muell. Arg. loopen de voetnerven in den regel tot voorbij het midden der
bladschijf door, bevinden zich aan weerszijden van de middelnerf slechts 4—

5

zijnerven en wordt er evenwijdig aan den rand een rij klieren aangetroffen;
bij M. dispar Muell. Arg. daarentegen zijn de voetnerven korter en be-
reiken het midden der schijf niet, wordt er aan weerszijden van de middel-
nerf een grooter aantal, c, 6—9 zijnerven gevonden en draagt de schijf alleen
aan den voet enkele, bij de Javaansche exemplaren meestal slechts 2, zelden
3—4 klieren.
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Geogr. verspreiding. Buiten Java: Medoera. Op Java

:

Ver-
zameld in de res, Batavia, afd. Buitenzorg bjj Tjampea (Kds

,
Hallier,

Vat.eton); in de res. Pekalongan, afd. Batang bij Soebah; in de res.

Besoeki, afd. Banjoewangi bjj llogodjarapi en Pasir poetih. — Voorko-
men en standplaats: In heterogeen oerwoud, op kalkrotsen; naar
het schijnt vrij zeldzaam. — Bladafval: Altijd groen. — Bloei- en
vrucht lijd: Bloemen verzamtld in Mei bij Tjampea en Soebah, in

Augustus bij Rogodjampi; vruchten in Juni bij Tjampea. — Gebruik:
Onbekend. — Inlandsche naam: Ketele)\ bij Soebah.

Mallotus Moritzianus Muell. Arg. Frutex vel arhuscula. Innovationes

-fiocculoso'stellato-vehitinae. Ramuli compressie in sicco fiilve plas minusve

aspendo-steUato-tomentosie yranuloso-glandnlosi. Folia decussatae in quoque

pare inaequimagnae breiiuscule q^etiolataj ellipticae plas minusve ovatUe

ohovata vel subovaliae cuspidato-acuminntae saepe mucronulatae basi rotun-

data obtusa vel cuneatUe epeltata, subiniegerrima vel apicem versus plus

minusve repando-dentata, novella subtomentosa vel subvelutinae adulta sub-

glabrescentia vel in yiervis stellato puberiilae subtus praesertim in nervis et

venis fulve aspero-stellato hirUlla vel pubescentiae flave granuloso-glandulosae

serie gkindularum minuscularum maculiformium supra in parte inferiore

vel tota longitudine laminae margini subparallelae interdum tota superficie

ylandulis laxe adspersa, basi 5—7-2)Unerviae nervis basilaribus exterioribus

brevissimisy 2 ynajoribiis plerumque medium laminae attingentibuSe in utraque

parte costae rnediae nervis lateralibus c. é—5 patentibuSe leviter curvatiSe

inira marginem anastomosantibus, venis clathratis laxis conjunctise reticulato-

venosa, nervis venisque subtus in sicco prominentibuSemembranaceae c.7 5—
22.5 cm. longa^ 3.5—12.5 cm. lata; petiolus basi apiceque incrassatuse

aspero -stellato Jiir tellus vel pubescense granuloso-glandulosuSe c. 0.7— 0.75

cm. longus. Stipulae caducaCe sabulatae, dense stellato-piibescenteSe c. 0.3— 0.5

cm. longae. Flores nionoici (vel etiam dioici ?). Inftorescentiae (j' fermi-

nales, breves, laxe racemosae, stellato-subtomentosae velpubescentes^c.2—8

cm. longae.^ peduculo c. 0.5 — 3 cm. longo. Bracfeae plerumque mox caducae,

e basi ovata sensim acuminatae, concavae^ dense stellato-subtomentosae,

c. 0.3— 0.5 cm. longae. Flores in fasciculos c. 3— 10-fioros dispositi, pe~

dicellati, pediccllo sup)ra basin articulato, stellato-subtomentoso, c.0.2— 0 3

cm. longo. Calyx 3-partitus, laciniis plus minusve recurvis, subinaeqiialibus,

ovato-triangiilis rel oblongis, extus dense stellato-subtomentosis, nonnulUs

glandulis granulosis fiavis donatis, c. 0.325— 0 35 cm. longis, 0.17—0.25

cm. latis. Stamina c. 80—100, ad c. 0.43 cm. longa; antlierae breves,

latae, basi emarginatae, introrsae, thecis subparallelis, saepe inaequaliter

affixis, subovalibus, fere lateraliter dehiscentibus, connectivo lato,haud raro
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thecas snperante. Fistilli rudhnenlum hrevissimum^ crassum^ tnuicatum^

anjulatum hrfloresceiitiae ^ tennlnales, hreves, simplices, raceniosae, la~

xissimae, c. S—4-florae, fiilve a'^pero-stellato-hirtellae, c. 2—o cm. longae.

Bracteae cadncap, trifidae (semper ?), stellato-sahtomentosae, c. 0.3 on.

longue. Flores $ pedicellall, pedieello dense fuUo-stellato-pnhescenti, granu-

loso-glandnloso, c. 0.2—0.25 cm. longo. Calgx 3-parlitus, laclnUs ereclis,

ovatls, acutls, concavis, extas dense stellato sublomentosls, nonnullis glan-

dulis granulosis adspersis, c 0.35 cm. longis, O 175—0.22ö cm. ntis. Ovarium

depresso-tridgmum, echinis mollihtis adpressis siibulatis hirtellis c. 0.15

cm. longis et glandnUs granulosis flavis dense ttclum, c. 0 35 cm, diam.,

3-loculare, in styliim brevem apice incrassatiim stellato -tomtntosiim grana-

loso-glandiilosum c. 0.2 on. longiim contractum ; stigmata 3, divaricata,

lata, ovata oblongave, obtusa, convexa, iutus dense breviuscule papilloso-

plumosa, dorso stellato -tonv^ntosa et granuloso-glandulosa, c 0.25 —0.3 cm.

longa. Pedicellus fructifer c. 0.5 on. longus. Capsiila calgce snffiilta,

stigmatis coronata, depresso-3-cocca, dense stellato tomentosa et granuloso-

glandulosa, echinis mollibus densiusculis brer>iuscul>s hirtellis c 0.2 on.

longis, c. 1 cm. alta, 1.7 cm. diam., in cocca 3 bivalvia dehiscens, peri-

carpio tenui, ab endocarpio lignoso intus stellato-piloso hand solubdi. Semina

majuscula, subglobosa, c. 0.75 on. diam., testae strato exteriore ( rnacerato

)

menibranaceo, strato interiore levi, lenuiusculo, duro.

14. Mallotus tiliiiefolius Müell. Arg. in Linnaea xxxiv, 190;

in DC. Prodr. xv, 2, 969. — Croton tiliaefoliiis Müell. A.rg. var.

aromaticiis Lam. Eqc}^cI. ii, 206. — C. ovafus Noronh, in Yerh. Bat.

V (1790), Art. IV, 12 (nom.). — Rottlera tiliaefoUa Bl. Bijdr. 607;

Scheef, in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv, 123. — B.aciiminata

A. Juss. Tent. Euph. 33; Miq. FI. Ind. Bat. — B. Blumei

Dc^e. Ilerb. Tim. 158; in Nouv. Ann. Mus. iii, 486; Rchb. f. et

ZoLL. Over soort. Rottlera, 15; in Linnaea, xxviii, 316.

Twijgen naar boven sterk saniengedrukt, aanvankelijk bruinachtig,

later grys sterharig viltig. Bladeren kruiswijs, die van elk paar ongelijk

groot, gesteeld, ongeveer rond of eivorinig rond of rond hartvormig, lang

driehoekig toegespitst, spitst of stompachtig, met breed stompen, afge-

ronden, afgeknotten of gewoonlijk meer of minder hartvormigen voet,

byna gaafrandig of meer of minder bochtig getand, de oude boven

met verspreide sterharen, onder tusschen de nerven zeer kort viltig,
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op de nerven en aderen ijl of dicht sterharig, aan den voet met eenige,

c. 4, kleine, vlekvormige klieren, niet doorschijnend gestippeld, aan

den voet 7-nervig, de 2 grootste voetnerven tot ongeveer het midden

doorloopend, de 4 overige zeer kort, aan weerszijden van de middel-

nerf met c. 3—8 schuin uitstaande, licht gebogen, anastomoseerende,

door tralieaderen verbonden zijnerven, de nerven en aderen onder

uitspringend, boven glimmend groen, onder dof grijswit, c. 4.5 — 21

cm. lang en breed; stelen ongelijk lang, rolrond, aan den voet

verdikt, grijs sterharig viltig, c. 1,5 — 6 cm. lang. Steunbladeren

onduidelijk. Bloemen een- of tweehuizig, soms in dezelfde bloeiwijze

5 en $. 5 bloeiwijzen eindelingsch, weldra schijnbaar okselstandig,

opstaand, onvertakt, gesteeld, ijl, aar vormig, c. 8— 19 cm. lang,

met in bundels van 3— 8 of meer bijeengeplaatste bloemen;

algemeene bloemsteel aan den voet verdikt, c. 1.5— 4 cm. lang,

evenals de rolronde, heen en weer gebogen spil grijs sterharig

viltig. Schutbladeren uitstaand of teruggebogen, priemvormig, grijs

viltig, c. 0.15— 0.25 cm. lang. 5 bloemen klein, gesteeld, riekend;

steeltje bleek groen, lichtgrijs sterharig, c. 0.16— 0.2 cm. lang. Kelk

gewoonlijk 5-deelig, met niet zelden gedeeltelyk meer of minder

vergroeide slippen; slippen elliptisch of lancetvormig elliptisch,

dikwyls met een spitsje, concaaf, buiten witgrys sterharig en vooral

binnen met gele korrelige kliertjes, bleek geel, c. 0.25 cm. lang,

0.075— 0.14 cm. breed. Meeldraden c. 80— 90, bleek geel, c. 0.2 cm.

lang; helmknoppen langer dan breed, de buitenste intrors, de binnenste

extrors, c. 0.04 cm. lang; hokjes byna evenwijdig, aan den voet

uiteenwijkend, nagenoeg op zij openspringend, langwerpig; helm-

bindsel breed, korter dan de hokjes. Stamperrudiment sterk neer-

gedrukt. 5 bloeiwijzen eindelingsch, w’eldra schijnbaar zijdelingsch,

gesteeld, enkelvoudig trosvormig, yl, vrij veelbloemig, c. 5— 15 cm.

lang; algemeene bloemsteel c. 2.5— 5 cm. lang; spil grijs sterharig viltig.

Schutbladeren driehoekig priem voimig, concaaf, sterharig, c. 0.1—0.25

cm. lang. J bloemen gewoonlijk alleenstaand, soms 2—3 bijeen,

gesteeld; steeltje ongeveer in het midden geleed, dicht sterharig,

c. 0.4—0.75 cm. lang. Kelk 5 deelig; slippen teruggebogen, lancet-

vormig, meer of minder priemvormig versmald, buiten eenigszins

viltig sterharig, c. 0.27— 0.45 cm. lang, 0.07 cm breed. Vrucht-
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beginsel neergedrukt 3(— 5)-lobbig, dicht met korte, stompe uitsteek-

sels bezet, dicht stcrharig, c. Ü.15 cm. hoog, 3(— 5)-ho'<kig; stijl kort,

sterharig, c. ü.05 —0.07 cm. lang; stempels uiteenwijkend, teruggerold,

lijnvormig, achter sterharig, binnen pluimvormig in vrij lange, draad-

vormige slipjes verdeeld, c. 0.3—0.45 cm. lang. Yruchtsteeltje

c. 0.5— I cm. lang. Vrucht door de stempels gekroond en door den

kelk gesteund, neergedrukt, diep 3(—5)-lobbig, op de kluisjes met

een overlangsche groef, wat viltig sterharig, met gele korrelige

kliertjes en met vrij korte, ongelijke, kegel-priem vormige, tot c. 0.2

cm. lange weeke stekels bezet, lichtgroen, c. 0.67 cm. hoog, 1.4 cm.

in doorsnee, in 3( — 5) tweekleppige kluisjes openspringend; buiten-

wand vrij dun; binnenwand houtig, binnen met sterharen. Zaden

ongeveer bolvormig, grijs, c. 0.5—0.57 cm in doorsnee; buitenste

zaadhuid met dun vleezige, witachtige buiteiilaag en harde, zwarte

binnenlaag; kiem wit dik vleezig; zaadlobben rond hart vormig, wit,

c. 0.25 cm. breed; worteltje dik, c. 0.1 cm. lang.

Boompje; kruinhoogte c. 7 m. bij een stamdoorsnee van 17 cm.

Aanm. Beschrijving naar Herb. Kds. en eenige levende booinen in Hort. Bog.
Vergeleken met een denkelijk authentiek exemplaar en met Zollinger’s n. 2733 !

in Herb. Bog.
De soort wordt door Mueller Arg, ook voor Ceylon vermeld, welke opgave

echter niet door andere schrijvers bevestigd wordt.

Geogr. verspreiding. Buiten Jaoa: Philippijnen, Sumatra, Ka-
rimon Djawa eilanden, Timor, Ainbon, Mysool, Nieuw-Giiinea. Op Java:
Verzameld in de res. Banten, afd. Tjaringin, bij Tjemara op lU— 200 m.
zeehoogte; in de res. Batavia, afd. Batavia bij Tandjong Pri k (Hallier,

Backer), bij Batavia (Vorderman, Backer); in de res, Preanger, afd,

Soekaboemi bij Palaboeanratoe
;

in de res. Banjoemas, afd. Tjilatjap op

Noesa Kambangan
;

in de res, Besoeki, afd. Djember bij Poeger (ook

ZoLL n 2733!). — Voorkomen en standplaats: In heterogeen

oerwoud in de laagvlakte, op leem, doch ook op ziltigen zandgrond en in

vloedbosschen. — Bladafval: Altijd groen. — Bloei- en vruchttijd:
Bloemen verzamel! in Februari bij Priok, in Maart bij Poeger, in Mei
bij Palaboeanratoe, in Augustus en September bij Batavia, in Oktober
bij Priok en Poeger, in November en December bij Batavia

;
vruchten in

Maart, Mei, Augustus en Oktober bij Poeger, in Augustus en December
bij Batavia. — Gebruik: Onbekend. — Inlandsche namen: Evenals

andere soorten Tapen^ s. en j. bij Tjemara en Poeger; Toetoep antjoer].

op Noesa Kambangan.

Mallotus tiliaefolius Muell. Arg. Arbuscula. Ramiili siiperne valde

compressie initio avellaneo- deinde cano-stellato -tomentosi. Folia decussata,

in eodem pare inaequimagna, petiolata, suhorhiculariae ovato- vel cordato-
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orhiculariaj loiige trlangulo-acuininata^ aciita vel ohtusiuscula^ han obltisa

rotiuida/a Iruncala vel pleramque plus minusve cordata^ suhinfegerrima

vel plus minusve repando-deufata, aduUa supva paree stellato pnhernla,

suhtus inter nervos hrevissime tomenlella, in nervis paree vel dense stellato-

tomentosa, supra ad hasin glandulis giarvis maculiformibus c. 4, basi c.

7 plineroiay nervis basilaribus 2 majoribus medium laminae [ere oUingentibus^

reliquis brevissimis^ in utraque part' costae mediae nervis lateralibus c. 3 -8

patentibus, levifer curvatis, anastomosantibus, venis clathratis conjunclls^

nervis venisque subtus prominentibus, supra nitide viridia, subtus opara,

cana^ c. 4.5 — 21 cm. longa et lata; qoetioli inaequilongi., teretes, basi iu-

crassati.^ cano-stellato-tomenfosi^ c. 1 5—6 cm. longi. Stipulae obsoletae.

Flores monoici vel dioicij interdum et Sj. in eadem niflorescetitia. In-

florcbcentiae terminales, mo.v pseudo-axillares^ erectae, simplices, pedun’

culafae, laxe sqjicifonnes, c. 8 — 19 cm. long ie, fascicuïis c. 3-8- vd plu-

rifloris, pedunculo basi incrassafo, c. 1.5—4 cm. loiigo, cum rachide iereti

flexuosa eano-stellato-tomenloso. Bracteae patentlssimae vel recurvae, subu-

latae, cano-tomentosae, c. 0 15—0 25 cm.longae. Flores parvi, pedicellati,

odorati, pedicello pallide virldi, cano-stellato-tomentoso, c. 0.16—0.2 cm.

longo. Calgx plerumque 5-partitus, lacinils haud raro ex parle connatis,

ellipticis vel lanceolato-ellipticis, saepe apiculatis, concavis, extus cano-

stellato tomentosis et praesertim intus flavo-granuloso-glandulosis, flavescen-

tibiis, c. 0.25—0.3 cm. longis, 0.075—0.14 cm. latis. Stamina c. 80— 90,

c. 0.2 cm longa; antherae longiores quam latae, exteriores introrsae, in-

teriores extrorsae, c. 0.04 cm. longae, thecis subparallelis basi divergentibus,

rimis long i tu Unalibus fere lateraliter dehlscentibus, oblongis, connectivo lato,

thecis breviore. Pistilli rudumentum valde depressum. Inflorescentiae J
terminales, mox pseudo-axillares, simplices, racemosae, laxae, pluriflorae,

c. 5—15 cm. longae, pedunculo c. 2 5 —5 cm longo, rachide cano stellato-

tomentosa. Bracteae triangido-subulafae, concavae, stellato-tomentosae, c.

0.1—0 25 cm longae. Flores ^ plerumque solitarii, hderdum bini vel

terni, pedic.elhüi, pedicello med'O fere articulato, stellato tomenioso, c. 0.4 —

0.75 cm. longo. Calgx 5-partitus, laciniis recurvis, lanceolatis. plus minusve

subulato-angustatis, extus stellato-tomentosis, c. 0.27—0.45 on. longis, 0.07

cm. latis. Ovarium depresse 3(— 5)-lobus, processibus brevibus obtusis dense

tectum, stellato- tome ntoSU m, c. 0.15 cm. altum, 3(—5)-loculare ; Stylus

brevis, stellato tomentosu>, c. 0 05—0 07 cm. longus; stigmata divaricata,

revoluia, linearia, dorso slellato-tomentosa, intus longiuscule plumosa, c.

0.3— 0.45 cm. longa. Pedicellus fructifer c. 0 5— 1 cm. longus. Capsida

stigmatis coronata, calyce suffulta, depresse 3(— 5)-cocca, coccis longiln-
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cUnaliter sulcatis, virldis, stellato-tomentosa^ flavo-granuloso-(jlandalosa.f

acideis niollibics hreviusculis imi'iqualibns conico suhulatis ad c. 0.2 cm.

long is tecta. c. 0.67 cm. alta, 1.4 cm. diam., in cocca S(— 5) bivahia de-

hiscens, pericarpio tenuiiisculo^ endocarpio lignoso^ inlus stellato-piloso.

Semina siibglobosa, grisea, testae strato exteriore carnosulo alhido, stralo

inleriore duro nigro ; albumen crasse carnosum; cotgledones cordato-orbl-

culareSj albae., c. 0.25 cm. latae ; radicula crassa, c. 0.1 on. longa.

15. Mallotus Blumeainis Muell. Arg. (non Koorders Versl.

Minahasa, 586) in Liunaea xxxiv, 195; in DC. ProJr. xv, 2, 978. —
Rottlera oppositifoUa Bl. Bijdr. 608. — R. Dlmneana Sciieff. in Miq.

Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv, 124. — Flagianthera oppositifoUa

Rciir. f. et ZoLL. Over soort. Rottlera, 20; in Liunaea xxviii, 321

;

Miq. F1. Ind. Bat. i, 2, 398.

Jonge deelen sterharig viltig. Twijgen ijl of zeer ijl en zeer kort

geelbruin sterharig. Bladeren kruiswijs, die van elk paar ongelijk groot

en ongelijk lang gesteeld, eivormig of ellipliscb, toegespitst, met alge-

ronden of meer of minder breed wigvormigen, zeer kort samengetrokken,

niet schildvorinigen voet, nagenoeg gaafrandig of zeer weinig boeluig

getand, onder ijl, boven zeer ijl zeer kort stipvorniig sterharig, door-

schijnend boven verheven gestippeld, geheel aan den voet met 2, soms

3— 4 dicht bijeenstaande, ovale, vlek vormige klieren en langs den

rand vooral naar den top met enkele dergelijke kleine klieren, zonder

korrelige kliertjes, aan den voet 3-nervig, dikwijls met nog een paar

zeer korte voetnerven, soms bijna vinnervig, de grootste voetnerven

ongeveer tot het midden doorloopend, aan weerszijden van de middel-

nerf met c. 4—7 schuin uitstaande, licht gebogen, bij den rand anasto-

moseerende, door vrij dicht staande, horizontale tralieaderen verbonden

zijnerven, netaderig, met onder in sicco uitspringende nerven en aderen,

boven glimmend, c, 6.5—32 cm. lang, 3 -13 cm. breed; steel vrij ijl

of zeer ijl en kort sterharig, c. I — 10 cm. lang. Steunbladeren af vallend,

priemvormig, dicht en kort s‘erliarig, c. 0.4— 0.6 cm. lang. 5 bloei-

wijzen eindelingsch, weldra op zij gedrongen, gesteeld, verlengd,

trosvormig, veelbloemig, c. 10—21 cm. lang; algemeene bloemsteel

c. 1.5— 2 cm. lang; spil dicht geelbruin sterharig, eenigszins viltig

of ijler behaard. Schutbladeren driehoekig of wat eivormig, priem-
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vormig toegespitsf, zeer kort behaard, c. 0.13—0.15 cm. lang. 5
bloemen in c. 9— 14-bloemige bundels, vrij lang gesteeld; steeltje

boven den voet geleed, zeer kort sterliarig, c. 0.5— 0.7 cm. lang.

Kelk gewoonlijk 3-deelig; slippen teruggeslagen, eivormig, concaaf,

aan den voet convex, achter zeer kort sterliarig, c. 0.2— 0.25 cm. lang,

0.16— 0.17 cm. breed. Meeldraden c. 40, op den convexen bloembodem

ingehecht, c. 0.25— 0.3 cm. lang; helmknoppen breed, kort, meer

of minder niervormig, extrors; hokjes zich aan den voet bevindend,

klein, meer of minder evenwijdig, ovaal, overlangs nagenoeg op zij

openspringend; helmbindsel groot, zeer breed, ver boven de hokjes

uitstekend, verdikt, aan den top schuin afgeknot, Stamperrudiment

ontbrekend. $ bloeiwijzen eindelingsch, spoedig op zj gedrongen, tros-

vormig, veelbloemig, c. 8— 10 cm. lang; spil meer of minder viltig of

ijl zeer kort sterharig. Schutbladeren zeer klein, driehoekig, spits,

c. O.l cm. lang. $ bloemen alleenstaand, gesteeld; steeltje aan den

voet geleed, dik, sterharig viltig, c. 0.2— 0.25 cm. lang. Kelk 5 deelig;

slippen lancetvormig, achter ijl en zeer kort sterliarig, c. 0.26 - 0.325

cm. lang, O.l cm. breed. Vruchtbeginsel ei-bolvormig, aan den top

in den zeer korten stijl samengetrokkeu, wrattig, sterharig viltig,

3-hokkig; stempels 3, kort, breed, langwerpig ei vormig, spits of stomp,

convex, vleezig, binnen in zeer dicht staande, korte, vleezige slipjes

verdeeld, achter zeer kort en ijl sterharig, c. 0.3— 0.35 cm. lang,

0.17—0.2 cm. breed. Vrucht (onrijp) ellipsvormig, door den blijvenden,

korten stijl gesna veld, in omtrek rolrond, wrattig, 3-hokkig; wand

binnen kaal.

Middelmatige of groote boom; kruinhoogte tot 25 — 30 m. bijeen

stamdoorsnee van 40—60 cm. Kroon groot, nogal dicht. Schors grijs.

Aanm. Beschrijving naar Ilerb. Kds. en vergeleken met een waarschijnlijk
authentiek specimen in Ilerb. Bog.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Snmatra. Op Java: Verzameld
in de res. Banten, afd Pandeglang op den Poelasari op lüOO m. boven de

zee; in de res. Batavia, afd. Buitenzorg bij 'Ijampea op 200 — 30Ü m
;
inde

Preanger, afd. Soekaboemi bij Palaboeanratoe beneden 100 m
;
in de res.

Banjoemas, afd. Bandjarnegara bij Pringombo op 800 m. en bij Pandan-
aroem op 700— 900 m.; uitsluitend in West-Java aangetroffen. —
Voorkomen en standplaats: In heterogeen oerwoud, vooral op rots-

achtigen bodem, o. a. op kalkrotsen. — Blad af val: Altijd groen.

—

Bloei- en vruchttijd: Bloemen verzameld in April, Mei en Juni bij

Palaboeanratoe, in Juli bij Tjampea, in Augustus bij Palaboeanratoe
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en Pringombo, in November op den Poelasari; vruchten in Juli bij

Tjampea — Gebruik: Onbekend. — Inlandsche namen: Ki-tjepel^ s.

op den Poelasari; Mara leulik, s bij Tjampea; j. bjj Paudan-
aroem

;
Ki sero s. en Boenyhoelang peutjang, s bij Palaboeanratoo.

Mallotus Blumeanus Mugll. Auo. Arhor. Innovationes stel lato tomen-

tosae. Ramiili paree vel parcissime fulvo-stellato-puheruli. Folia decussata^

in (pioque pare inaequimagna et inaequilonge petiolata^ ooata vel elHptica,

acumhiata, hasi rotundafa vel plas minusve late cuneatahrevissime contracta

epeltata^ fere integerrima velleviter repando-denticulaia^ snhtus paree^ snpra

parcissime punctato stel lato-puherula^ in sicco siipra prominenter semipel-

lucide pnnetata^ snpra ad basin glandulis 2, interdum 3 —4 approximatis ova-

libiis maciiliformibiis, nonnuUis glandiilis similibiis praesertim apicem versus

prope marginem, snbtus hand granulosa glandulosa, triplinervia, saepe nervis

I asilaribus 2 brevissimis additis, interdum fere penninervia^ nervis basilaribus

majoribus plerumque ad dimidium laminae percurre}dibiis^ in utraque parte

costae intermediae nervis lateralibus c. 4-7 patentibus^ leviter curvatis,

pr(>pe marginem anastomosantibus, venis clathratis satis densis horizoutailbus

conjunctis^ reticulato-venosa, nervis venisque snbtus in sicco prominentlbus,

supra hitlda^ c. 6.5—32 cm, longa, 3—13 cm. lata
;

pelioliis paree vel

parcissime stellato-puberuhis, c. 1—10 cm longus. Stipulae caducae^ su-

biilatae, stellato -tomentosae^ c. 0 4—0.6 cm. longae. Inftorescentiae (j' ter-

minales, mox pseudolaterales^pedunculatae, elongatae, racemosaCj multiftorae,

c. 10—21 cm. longae.^ pedunculo 1.5—2 cm. longo^ racJiide fulve stellato-

tomentosa vel puberula. Bracteae triangulae vel subovatae., subulato-

acuminatae^ puberulae, c. 0.13— 0.15 cm. longae. Flores in fasciculos

c. 9 — 14-floros dispositl, longinscule pedicellaiij pedicello supra basin

artlculato^ stellato-puberulo, c. 0.5— 0.7 cm longo. Galyx plerumque 3-

partitus, laciniis reflexis, oveUis^ concavis^ basi convexis^ dorso stellato-

jmhenilis^ c. 0.2—0 25 cm. longis, 0.16—0 17 cm. latis. Stamina c. 40,

toro convexo inserta, c. 0 25— 0.3 cm. longa; autherae latae, hreves, sub-

reniformes, extrorsae., thecis basilaribus, minutis, subparallelis, ovalibus,

rimis longBudinalibus fere lateraliter dehiscentibus, conyiectivo majusculo,

latissimo, ultra tliecas valde producto, incrassato, apnee oblique truncato.

Pistilli rudimentum 0. Inflorescentiae J terminales, mox pjseudoaxillares,

racemosae, multiflorae, c. 8— 10 cm. longae, rachide stellato-subtomentosa

vel puberula. Bracteae minimae, triangulae, acutae, c. 0.1 cm. longae.

Flores $ solitarii, pedicellati, pedicello basi articulato, crasso, stellato-

tomentoso, c. 0.2—0.25 cm. longo. Galyx 5-partitus, laciniis lanceolaiis,

dorso paree steldato-pube> ulis, c. 0.26—0.325 cm. longis, 0.1 cm. latis.

Ovarium ovoideo-globosum, apice in stylum brevissimum contractum, verrii-

Medeil. Dep. v. Landbouw No. 10. 2!)
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cosiim^ stellato-tomentosum^ 3-loculare; stigmata 5, hrevia^ lata^ ohlongo-

ovata^ aciita vel ohtusa, convexa, carnosa^ intus dense caryiosido-pliimosa^

dorso paree stellato-puherula^ c. 0.3— 0.35 cm. longa^ 0.17—0 2 cm. lata.

Fruchis (immatiirus) ellipsoideus, sUjlo hrevissimo rostratas, amhitu teres,

veiTUCOstiSy 3’locularis^ intus glaher.

16, Mallotus pliilippiiieusis Muell. Arg. in Linnaea xxxiv,

19G; in DC. Prodr. xv, 2, 980; Brand. Por. Fl., 444; Ind. Trees,

590; Kürz Por. Fl. ii, 381; Gtamble Darj. list, 7
1 ;

Man. Ind. Timb.

361; new ed. 619; Bedd. Fl. Sylv. t. 289; Btii. et Trim. Med. PI.

IV, t. 236; IIooK. f. Fl. Br. Ind. v, 442; Trim. Fl. Ceyl. iv, 68;

Talb. Trees Bomb. ed. 2, 316; Woodr. in Journ. Bomb. Fat. xii

(1899), 372; Prain, Beng. PI. 949; Watt, Dict. Fc. Prod. v, 114;

CooKE Fl. Pres. Bomb. ii, 615; Trop. Agric. 1906, 209. — Croton

philippinensis Lam. Fncycl. ii, 206. — C. punctatus Retz. Obs. v, 30;

Wlld. Sp. PI. IV, 546. — C. coccineus Vahl. Symb. ii, 97; Wlld.

l.c. 544. — C. montanus Wlld. l.c. 545. — C. distans Wall. Gat.

n. 7792 A (p.p ),
B, — C. cascarilloides Ralusch ex Steud. Nomencl.

I, 446. — Rottlera tinctoria Roxb. Corom. PI. ii, 36, t. 163; Fl. Ind.

III, 827; Wlld. l.c. 832; Btii. Fl. hongk. 307; Tiiwait. En. PI.

Zeyl. 273; Graii. Gat. Bomb. PI. 184; Dalz. et Gibs. Bomb. Fl.

230; Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 454. — R. aiirantiaca Rook. ai

Bot. Beech. Voy. 270. — R. affinis IIassr. in Flora, 1844, Beibl. ii, 41

;

Rciib. f. et ZoLL. Over soort. Rottlera, 17; in Linnaea, xxviii, 318;

ZoLL. in Linnaea xxviii, 598. — R. Wall. Gat. n. 7839. — R.

montana Wall. Gat. n. 7833. — R. philippinensis Scheef, in Miq. Ann.

Mus. Bot. Lugd. Bat. iv, 124. — Mappa stricta Rchb. f. et Zoll. ! Over

soort. Rottlera 31
;
in Linnaea xxviii, 310. — Macaranga stricta Muell.

Arg. in DO. Prodr. xv, 2, 1004. — Riieede Hort. Mal. v, t. 21, 24.

Twijgen gegroefd, geelbruin soms wat vlokkig sterharig viltig, met

meer of minder verspreide, korrelige, roode kliertjes. Bladeren ver-

spreid of soms enkele ongeveer overstaand, gesteeld, eivormig, lang-

w^erpig of lancetvormig, niet zelden meer of minder ruitvormig, stomp

toegespitst, dikwijls met een nerfpuntje, met afgeronden, stompen of

wigvormigen voet, gaafrandig of wat onregelmatig berand, bij loten

soms getand, wat geplooid, de jonge sterharig viltig, later boven kaal
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wordend, onder zeer kort sterbarig viltig, soms meer of minder kort

en dicht vooral op de nerven uitstaand zachtharig, bovendien met

zeer kleine, korrelige, helder roode klierijes bezet, boven aan den

voet met 2 vlekvormige klieren, niet doorschijnend gestippeld, aan

den voet 3-nervig of tiiplinerf, met lange, sterk opstijgende, tot c.

Ya— Ys doorloopende voetnerven, aan weerszijden van

de rniddelnerf met c. 4— 11 schuin uitstaande, gebogen, opstijgende,

binnen den rand anastomoseerende zijnerven, met nagenoeg horizontale

tralieaderen, de nerven en tralieaderen onder uitspringend, boven

wat glimmend groen, onder dof licht wat blauwachtig groen, c. 5—23
cm. lang, 1.75—9.5 cm. breed; steel dun, rolrond, aan den voeten

den top verdikt, geelbruin sterbarig viltig en soms uitstaand zacht-

harig, met meer of minder verspreide, roode kliertjes, c. 1 — 7 cm.

lang. Steunbladeren onduidelijk, cf’ bloei wijzen okselstandig en einde-

lingsch, aan de toppen der twijgen gewoonlijk bundelvormig bijeen-

gedrongeo, trosvormig, veelbloemig, met gewoonlijk in 1— 3-tallige

bundels geplaatste bloemen, c. 2.5— 10 cm. lang; spil geelbruin

sterbarig viltig, met roode kliertjes. Schutbladeren zeer kort, on-

geveer halfrond of halvemaanvormig, wat toegespitst, concaaf, ster-

harig viltig, met roode kliertjes, c. 0.05— 0.06 cm. lang, 0,1 —0.125

cm. breed, (f bloemen klein, gesteeld; steeltje aan den voet geleed,

sterbarig viltig en met roofie kliertjes, bleekgroen, c. 0.2—0.35 cm.

lang. Kelk 3— 4 deelig; slippen teruggoslagen en teruggerold, convex,

meer of minder eivormig of elliptisch, met verspreide roode kliertjes,

achter kort sterbarig, bleek geelgroen, c. 0.25 - 0.3 cm. lang, 0.125—
0.2 cm. breed. Meeldraden c. 23— 32, c. 0.2— 0.25 cm. lang;

helmknoppen alle extrors, bleek geel, vooral aan den top en den voet

met meer of minder talryke roode kliertjes, na het opeuspringen dikwijls

X-vormig, c. 0.07— 0.1 cm. lang; hokjes evenwijdig, langwerpig,

aan den voet en den top vrij. $ bloei wijzen okselstandig en einde-

lingsch, dikwijls aan de toppen der twijgen meer of minder bundel-

vormig bijeengezeten, kort gesteeld, los trosvormig, veelbloemig, c.

2.5— 14 cm. lang; spil kantig, gegroefd, sterbarig viltig en met ver-

spreide roode kliertjes. Schutbladeren klein, halfrond of breed drie-

hoekig, wat toegespitst, concaaf, sterbarig viltig, c. 0.05— 0.06 cm.

lang, 0.1 cm. breed J bloemen zeer kort gesteeld; steeltje met de
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spil een spitsen hoek makend, geleed, gegroefd, sterharig viltig,

c. 0.05—0.1 cm. lang. Kelk gewoonlijk 5-deelig, doch de slippen

dikwijls gedeeltelijk samenliangend, bleek groenachtig, viltig, met

kleine kliertjes, c. 0.15—0.175 cm. lang; slippen ongelijk, opstaand,

los tegen het vruchtbeginsel aanliggend, driehoekig, stomp ot spits,

concaaf. Vruchtbeginsel driekantig bolvormig, sterharig viltig, met

roode kliertjes, c. 0.16 cm. lang, driehokkig, in den meer of minder

duidelijken, dikken stijl samengetrokken
;
stempels 8, uitgespreid, dik

lijnvormig, achter sterharig viltig en dicht met roode kliertjes bezet,

binnen dicht pluimvormig in ongelijke, met papillen bezette, draad-

vormige slipjes verdeeld, licht geelgroen, c. 0.2— 0.45 cm. lang.

Vruchtsteeltje c. 0.25 cm. lang. Vrucht neergedrukt, wat driekantig

bolvormig, dicht met korrelige, roode kliertjes bezet, c. 0.6— 0.65 cm.

hoog, 0.825—0.95 cm. in doorsnee, hokverdeelend in 3 kleppen

openspringend; buitenwand vrij dun, niet van den hoorn- perkament-

achtigen, binnen met scLubvormige sterbaren bezetten binnenwand

loslatend. Zaden ongeveer half bolvormig, buiten convex, binnen

stomphoekig, c. 0.875 cm. in doorsnee; buitenste zaadhuid met dun

vleezige buiten- en harde binnenlaag.

Middelmatige boom; kruinhoogte tot ongeveer 24 m. bij een stam-

doorsnee van 50 cm. Stam nogal recht, zonder wortellijsten. Kroon

onregelmatig. Schors nogal glad.

Aanm. Beschrijving naar zeer talrijke exemplaren in Herb. Kds. en eenige
levende boomen in Hort. Bog.

;
vergeleken met een aantal uit Leiden ontvangen

exemplaren en met een antlientiek van Mappa stricta Rchb. f. et Zoll. in Herb. Bog.
De vorm met onder zaclitharige bladeren komt op sommige plaatsen gemengd

met die met zeer kort en aangedrukt viltige bladeren voor, doch is op Java
veel minder algemeen. Hij is eveneens bekend van Siimatra, Celebes en de
Philippijnen.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: China, Britsch-Indië, Ceylon,

Andamanen, Philippijnen, Maleisch Schiereiland, Singapore, Sumatra,

Bangka, Celebes, Timor, Nieuw-Guinea, Australië. Op Java: Verzameld
in de res. Batavia bij de hoofdplaats (Backer, beide vormen), afd. Buiten-

zorg bij Depok (Büsgen); in de res. Preanger, afd. Soekaboemi bjj Palaboe-

anratoe, afd. Soemedang bij Tomo op 40 rn. zeehoogte, afd. Bandoeng bij

Ardjasari (Valeton), afd. Limbangan bij Pangentjongan op 900 m.
(op 1250 m. aangeplant, doch daar zeer langzaam groeiend); in de

res. Banjoemas, afd. Poerwokerto op G. Paseran op 600 m., afd. Tjilatjap

op Koesa Kambangan op 50 m.
;

in de res. Pekalongan, afd. Brebes

bij Kalisalak op 50 m., afd. Batang bij Soebah op 100— 150 m.
;

in

de res. Semarang, afd. Semarang bij Kedoengdjati op 200 m. (beide

vormen), afd. Poerwodadi bij Karangasem, afd. Djoeana bij Ngarengan
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op 50 m.; in de res Kediri, afd. Kediri bij Gadoengan
;

in de res.

Besoeki, afd. Djember bij Poeger, op Noesa Barong, afd. Panaroekan bij

Panijoer op 100 > m. (beide vormen), afd. Banjoewangi op het Idjen-plateau

op 1150 m, bij Rogodjarapi, bij Kradanan (Gradjagan ? Tsm.). — Voor-
komen en standplaats: Vooral op minder vruchtbaren bodem,
zooals op steenachtigen on zandigen leemgrond en mergel en op zandgrond,

evenals op kale lavarotsen, doch ook wel op vruchtbaar leem, dikwijls in

periodiek droge streken; in heterogeen oerwoud, in djatibosschen en in

jong bosch. Een vooral in de lagere steken zeeralgemeenoboomsoort.--
Bi ad af val: Altijd groen. — Bloei- en vruchttjjd: Bloemen ver-

zameld in Januari bij Soebah, in Februari op Noesa Kambangan, bij Soebah
en Rogodjampi, in Maart bij Poeger, in April bij Tomo, in Mei bij Pala-

boeanratoe, Soebah, Gadoengan en Rogodjampi, in Juni bij Soebah en

Pantjoer, in Juli bij Kedoengdjati, in Augustus bij Palaboeanratoe, Poeger,

Pantjoer en Rogodjampi, in September op Noesa Kambangan, bij Kedoeng-
djati en Poeger, in Oktober bij Poeger, in November bij Kedoengdjati,

Poeger en Pantjoer; vruchten in Januari op Noesa Kambangan, bij Poeger,

in Februari bij Rogodjampi, in Maart bij Poeder, in Juni bij Soebah, in

Augustus bij Kedoengdjati en Rogodjarapi, in September bij Rogodjampi,
in Oktober bij Poeger, Rogodjampi, op Noesa Barong, in November bij

Ardjnsari, in December op G. Paseran — Gebruik: Het hout wordt
alleen bij Soebah als timmerhout gebruikt. In Engelsch-lndië worden de

roode kliertjes, die de vruchten bedekken, in het groot ingezameld en

leveren een zeer mooie verfstof, die als kaïnala bekend is. Ook is de

kamala als geneesmiddel in gebruik. — 1 n 1 a n d sc h e namen: In de

Preanger naar het schijnt vast Ki-meong^ s.
;
verder is Tapen^ j. een vrij

algemeene naam, o.a. in Banjoemas, Pekalon an, Semarang en Besoeki;

in Besoeki is de boom bovendien bekend als Kapasan, j., Papasan^ j. en

J\tskapasau, j. meer plaatselijke namen zijn Sepat,j. op Noesa Kambangan
;

Apen-apen, j., F^arang deivo, j. en Pendjalinan, j. bij Soebah; Plalan,

j, Palan, j., Doeivak, j. en Danglot, j. bij Kedoengdjati; Tekosa^ j
bij

Ngarengan
;

Woeloeh^ y bij Poeger; Walilai\ y^ Waliklar^ }. en Walik-
angin, j. bjj Rogodjampi; Tekek^ md. bij Pantjoer.

Mallotus philippinensis Muell Arg. Arbor. PiamiiU sulcati, fiilve

interdiim fiocculoso-stellafo-tomentosi, coccinee grantihso-glandulosi. Folia

alterna^ interdiim nonnulla siihopposita, petiolata, ovata, ohlonga vel lan-

ceolata, hand raro plus minusve rhomhea^ ohtuse acuminata^ saepe mucronata^

hasi roUindata obtusa vel cuneata, integerrima vel irregulariter siibrepanda^

in turionibus interdiim dentata^ saepe plus minusve undulata^ novella stellatO'

tomentosa^ deinde supra glabrescentia, subtus brevissime stellato-tomentosa^

interdiim praesertim in nervis velutina vel villosiuscula^ glandulis granulosis

minimis coccineis adspersa, supra ad basin glandulis 5 maculiformibus,

haiid semipellucide punctata^ basi 3-nervia vel 3-plinervia^ nervis basilarihus

valde adscendentibus^ ad^— ^ laminae longitudinis percurrentibus, in utraqiie

jiarte costae mediae nervis lateralibus c. 4—li patentibus^ curvatis^ ad-

scendentibuSy intra marginem anastomosantibus, venis clathratis fere hori-
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zontalibus conjunctis^ nervis et venis clathrath suhtus i^rominmtihus^

siipra nitidiuscule viridia^ subtiis opaca glaucescentia, c. 5—23 cm. lunf/a,

1.75—9.5 cm. lata ; petiolus tennis, teres, hasi apiceque incrassatus,

fulve stellato-tomentosns, interdum vUlosiusciilus, sparsim coccinee (jranuLso-

glandulosus, c. 1—

7

cm. longus. Stipulae ohsole^ue. Infiorescentiae

terminales et axillares, plerumque ad apicem ramulorum fasciculato-

congregatae, racemosae, muUifiorae, c. 2.5— 10 cm longae, rachide fulve

stellato tomentosa, coccinee granuloso-glandidosi. Bracteae brevissimae sub-

semirotiindae vel semilunatae, leviter acuminatae, concavae, stellato to\wmtosae
,

glandulis coccineis, c. 0.05—0 06 cm. longae, 0.1—0.125 cm latae. Flores

in fascicidos c. 1 -3-floros dispositi, parvi, pedicellati, pedicello basi

articuWo, stellato- tomentoso, coccinee glanduloso, pallide viridi, c. 0.2— 0.35

cm. longo. Calgx 3—4-partitus, laciniis refiexis et revolidis, convexis,

subovatis vel ellipticis, sparsim coccinee granidoso-glandidosis, dorso stellato

-

tomentosae, pallide flavoviridibus, c. 0.25—0.3 cm. longis, 0.125—0.2 cm

latis. Stamina c. 23— 32, c. 0.2—0.25 cm. longa ; antherae omnes extrorsae,

flavescentes, praesertim basi apiceque nonnidlis grandidis coccineis, post

dehiscentiam saepe X-formes, c. 0.07— 0.1 cm. longae, thecis parallelibus,

oblongis, medio tantum affixis. Infiorescentiae ^ axillares et terminales,

saepe ad apicem ramidorum plus minnsve fasciculatae, breviter pedunculatae,

laxe racemosae vel spiciformes, midtiflorae, c. 2.5—14 cm. longae, rachide

angulcda, sulcata, stellato-tomentosa, sparsim coccinee granuloso-glandidosa.

Bracteae minidae, snnirotundae vel late triangidae, leviter acuminatae,

concavae, stellato -tomentosae, c. 0.05-0.06 cm. longae, 0.1 cm. latae. Flores

$ brevissime pedicellati, patentes, pedicello articulato, sidcato, steUato-

tomentoso, c. 0.05 — 0.1 cm. longo. Calyx plerumque 5 partitus,sed laciniis

saepe ex parte connatis, pallide virescens, tomentosus, granuloso-glandulosus,

c. 0.15—0.175 cm. longus, laciniis inaequalibus, erectis, ovario subadpressis,

triangulis, obtusis acutisve, concavis. Ovarium trigono-globosum, stellato-

tomentosum, coccinee gramdoso glandulosum, c. 0.16 cm. altum, 3 loculare,

in stglum plus minusve distinctum crassiim contractiim ; stigmata 5
,
di-

varicata, crasse linearia, dorso stellato-tomentosa et dense coccinee gramdoso-

glandulosa, intus dense irregidariter papilloso-plumosa, dilute flavoviridia,

c, 0.2— 0.45 cm. longa. Bedicellus fruclifer c. 0.25 cm. longus. Capsnla

depresse subtrigono-globosa, dense coccinee granuloso-glandidosa, c. 0.6—0.65

cm. alta, 0.825—0.95 cm. diam., in valvas 3 loculicide dehiscens, pericarpio

tenuiusculo ab endocarpio corneo-pergamaceo intus stellato-lepidoto haud

solubili. Semina subsemiglobosa, extus convexa, intus obtusangula, c. 0.375

cm. diam., testae strato exteriore carnosido, strato interiore duro.
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17. Mallotus repaiuliis Muell. Aro. in Linnaea xxxiv, 197;

in DC. Pfodr. xv, 2, 981; Brand. Por. PI. 444; Ind. Trees, 590;

Kurz Por. PI. II, 380; Gamble Man. Ind. Timb. 361
;
new ed. 618;

Bedd. Por. Man. 210: Hook. f. PI. Br. Ind. v, 442; Trim. PI. Ceyl.

IV, 67; Talb. Trees Bomb. ed. 2, 316; Prain, Beng. PI. 949;

CooKE, PI. Pres. Bomb. ii, 617. — M. scandens Muell. Arg. in

DC. Prodr. xv, 2, 982. — Groton repandus Wlld. Neue Schrift.

Naturf. Preunde Berlin, iv, 206. — G. rhomhifolius Wlld. Sp. PI. iv,

555. — C . lacciferns Wall. Cat. n. 7774. — G. hacciferus Wall. Cat.

n. 7826. — Rottlera scabrifolia A. Juss. Tent. Euph. 1 1 1, t. 9, f. 29 B;

Dcne. Herb. Tim. 57; in Nouv. Ann. Mus. iii, 485; Baill. Ree.

d’Obs. bot. I, 223; Rchb. f. et Zoll. Over soort. Rottlera, 18; in

Linnaea, xxviii, 319; Zoll. in Linnaea xxviii, 598; Miq. PI. Ind.

Bat. i, 2, 397. — E. viscida Bl. Bijdr. 608. — R. dicocca Roxb. PI.

Ind. III, 829. — R. dioica Baill. Et. Euph. 423; Wall. Cat. n. 7826

C— P. — R. rhombifolia Tiiw. ! En. 272. — R. trinervis Zipp. in

Linnaea, xv, 348. — R. scandens Span. in Linnaea xv, 348; Miq.

P). Ind. Bat. i, 2, 398. — i?. cordifolia Bth. PI. Hongk. 307.—

R. 2^ciniculata Wall. Cat. 7818 D (p.p ). — R. repanda Scheef, in Miq.

Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv, 124. — Adisca timoriana Span. in

Linnaea xv, 348.

Twijgen sterharig soms ruig viltig. Bladeren verspreid, de hoogste

soms overstaand, vrij klein, gestoeld, ei-ruitvormig, deltavormig of

ruitvormig, toegespitst, spits of stomp, dikwijls met een nerfpuntje,

met wigvormigen of breed wigvormigen, niet of nauwelijks iets schild-

vormigen voet, bijna gaafrandig, wat bochtig of getand, de jonge

geheel geel of licht geelbruin (in sicco) sterharig, soms ruig viltig of

of wat fluweelachtig, later boven nagenoeg kaal wordend of ijl behaard,

onder meer of minder dicht stervormig zachtharig, zeer kort behaard

of wat fluweelachtig en met verspreide, gele, korrelige kliertjes, boven

aan den voet zonder klieren, boven den voet met een aantal wijd uiteen

en evenwijdig aan den rand geplaatste, kleine, ongeveer ronde of ovale,

vlekvormige klieren, doorschijnend gestippeld, triplinerf, met tot of

voorbij het midden doorloopende voetnerven, ain weerszijden van de

middelnerf met c. 3—5 schuin uitstaande, op den rand uitloopende

of daar binnen anastomoseerende, licht gebogen, door tralieaderen
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verbonden zijnerven, dun, c. 2.5— 10 cm. lans^, 1.5— 6.5 cm. breed;

steel dun, aan den voet en den top verdikt, dicht wat viltig soms

ruig sterharig, c. 0.75— 6 cm lang. Steunbladeren klein, driehoekig,

c, 0.075 cm. lang. Bloemen twee- of éénhuizig, soms 5 en ? bloemen

in dezelfde bloeiwijze. 5 bloeiwijzen eindelingsch en in de hoogste

oksels op korte twijgjes, ijl pluimvormig, samen dikwijls groote pluimen

vormend, in sicco geel of geelbruin sterharig wat vlokkig viltig, c. 7—
17 cm. lang; takken tot c. 4.5— 10 cm. lang; spil kantig. Schutbladeren

driehoekig priem vormig, sterharig, c. 0.15— 0.2 cm. lang. 5 bloemen in

gewoonlijk 1 — 5-bloemige bundels, gesteeld; steeltje c. 0.35— 0.4 cm.

lang. Kelk 3 — 4-deelig met ei vormig driehoekige slippen, dicht ster-

harig, binnen en buiten met gele, korrelige kliertjes. Meeldraden c. 75;

helmknoppen langer dan breed, aan den voet en den top 2-lobbig, do

buitenste intrors, de binnenste extrors, c. 0.075 — 0.1 cm. lang
;
hokjes

evenwijdig, langwerpig, soms zeer ongelijk ingehecht, overlangs

openspringend, niet zelden ver uiteenstaand; helmbindsel veel korter

dan de hokjes, dikwijls in tweeën geloeid. Stamperrudiment ont-

brekend. $ bloeiwijzen eindelingsch en in de hoogste oksels, ijl pluim-

vormig, geheel geel of geelbruin eenigszins viltig dikwijls wat vlokkig

sterharig, c. 3—9 cm. lang. Schutbladeren aanliggend, priemvormig,

uitstaand sterharig, c. 0.2 cm. lang. $ bloemen alleenstaand, schuin

uitstaand, gesteeld; steeltje geleed, dicht dikwijls wat vlokkig sterharig,

c. 0.17—0.25 cm. lang. Kelk 5-deelig; slippen soms gedeeltelijk

samenhangend, lancetvormig, meer of minder driehoekig, buiten dicht

sterharig, binnen en buiten met korrelige gele kliertjes, c. 0.2— 0.25

cm. lang. Vruchtbeginsel gewoonlijk zijdelings samengedrukt, breed

omgekeerd eivormig, met smallen voet, dicht sterharig en met talrijke

korrelige kliertjes, gewoonlijk 2- soms 3-hokkig, c. 0.125 cm. hoog,

0.15 cm. breed, in den zeer korten, dikken stijl samengetrokken;

stempels 2, zelden 3, uiteenwijkend, sterk teruggekromd, achter ster-

harig en met kliertjes bezet, binnen sterk en herhaaldelijk pluim-

vormig in slipjes verdeeld, in omtrek langwerpig, c. 0.2—0.25 cm.

lang. Vruchtsteelje c. 0.2—0.55 cm. lang. Vrucht door den kelk

gesteund, door de stempels gekroond, in den regel dubbelbolvormig,

soms 3-lobbig of slechts met één ontwikkeld hokje, dicht sterharig,

c. 0.6— 0.7 cm. hoog, 1— 1.1 cm. breed, hokverdeelend openspringend.
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met vrij dunnen, binnen met schubvormige sterharen bezetten wand.

Zaden ongeveer bolvormig, c. 0.5 cm. in doorsnee; buitenste zaadliiiid

met vleezige buitenlaag en harde, wat rimpelige binnenlaag; kiemwit

dik vleezig; zaadlobben dwars ovaal niervormig, c. 0.15 cm. lang,

0.23 cm. breed; worteltje c. 0. 1 cm. lang.

Klimmende heester; lengte tot 26 m. bij een stamdoorsnee van

8— 10 cm.

Aanm. Beschrijving voornamelijk naar Ilerb. Rog, en Herb. Backer. Verge-
leken met waarschijnlijk authentieke exemplaren van M. 7-ejmndus Muell. Arg.
en Rottlera scalndfolia Rciin. f. et Zoll. en met een authentiek van R. r'hoïnhifolia

Tiiw. ! in TIerb. Bog.

Georg. verspreiding. Buiten Java: Assam, Malaka, Philippijnen,

Celebes, Soemba, Kei, N. Guinea, Australië. Op Java: Verzameld in

de res. Banten
;
in de res. Batavia bij de hoofdplaats (Edeling, Backer)

;

in de res. Pekalongan, afd. Batang bij Soebah
;
in de res. Besoeki, afd.

Banjoewangi bij Rogodjainpi (Zollinger, Koorders). Een ver verspreide,

doch op Java bljjkbaar vrij zeldzame plant. — Voorkomen en stand-
plaats: Uitsluitend in de laagvlakte, ook aan het strand. — Bladat-
val: Altijd groen. — Bloei- en vruchttjjd: Bloemen en vruchten
verzameld in Mei bij Batavia en Rogodjampi, in Augustus bij Rogodjampi.

—

Gebruik: Onbekend. Inlandsche naam: MerangaUj ]. bij Soebah.

Mallotus repandus Muei.l Arg. Frutex scandens. Raniuli stellato-

interdum floccnloso-tomentosi. Folia alterna^ siiperiora interdnm opposita^

minuscula, petiolata^ ovato-rhomhea^ deltoidea vel rliomhea^ acuminata^ acuta

vel ohtusa^ saepe niucronala, basi cuneata vel lato-cimeata^ haud vel vix

peltata, subintegerrima, subrepanda vel dentata^ novella tota ocliracee vel

fulve stellato- interdum ftocculoso-tomentosa^ adulta supra subglabrescejitia

vel paree stellato-pubescentia^ subtus plus minusve dense stellato •pubescentia

vel puberula^ glandulis granulosis fiavis adspersa, supra ad basin eglandidosa^

serie glandularum remotarum parvarum subrotundarum vel ovalium ma-

culiformium supra basin margini paralleleij semipellucide puncticulata,

triplinervia, nervis basilaribus usque ad vel ultra medium laminae per-

currentibus^ in utraque parte costae rnediae nervis lateralibus c. 3— 5

patentibus, levittr curvatis^ in marginem excurrentibus vel intra marginem

anastomosantibusj venis clathratis conjunctisj membranacea, c. Q5— l0cm.

longa^ 1.5—6 5 cm. lata
; petiolus tenuis, basi apiceque incrassatus, stellato-

interdum flocculoso-tomentosus, c. 0.75—6 cm. longus. Stipulae parvae.,

trianyulae^ c. 0.075 cm. longae. Flores dioici vel monoici., interdum flores

(S et ^ in eadem inflorescentia. Inflorescertiae terminales et in axillis

superioribus in ramulis abbreviatis^ laxe paniculatae., simul paniculas magnas
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Blumeodendron,

formantes, ochrctcee vel fulve saepe flocculoso stellaio suhtomeniosae^ c. 7— 17

cm. longae^ ramis ad c. 4 5—10 cm. longisy )^achide amjulata. Bracteae

triangulo-subulata'^, sfellato-piiberiilae.^ c. 0.15— 0.2 cm longae. FLores

pedicellati^ in fascicidos c. 1— 5-floros dispositie pedicello c. 0,35— 0.4 cm.

longo. Calijx 3-4-partituSe laciniis ovato-trianguUSe stellato-tomentosis,

intus extuspae granuloso-glandiilis Stamina c. 75 ; antherae longiores quam

lataCe hasi apiceque hilobataCe exteriores introrsaCe interiores extvorsaCe c.

0.075— 0.1 cm. longae^ thecis parallelis, oblongis, interdum valde inaequalitev

affixiSe hand raro valde remotiSe longitndtnaliter dehiscentibus, connectivo

thecis multo hrevioree saepe hifido. Fistilli rudimentum 0. Infiorescentiae

$ terminales et ui axillis superiorihiiSe laxe paniculaiaee totae ochracee vel

fulve saepe flocculoso'stellato-tomentosaej c. 3— 9 cm. longae. Bracteae

adpressae, subulatae, stellato-tomcntosae, c. O 2 cm. longae Flores^solitariie

patenteSe pedicellatie pedicello articulatOe saepe flocculoso stellalo tomentosoe

c. 0.17 - O 25 cm. longo. Calgx 5-partituSe laciniis interdum ex parte

connatis, lanceolatis, plus minusve triangidiSe extus stellato-tomentosise extus

intusque gramdoso-glandulosise c. 0.2—0.25 cm. longis. Ovarium pierumque

lateraliter compressum, late ohovoideume hasi angustume stellato tomentosunie

glandulis granulosis copiosise plerumque 2- raro 3 locidaree c. 0.125 cm.

altum^ 0.15 cm. latum, aqnce in stylum hrevissimum coniractum; stigmata

2e raro 5, divaricatUe valde recurvUe dorso stellato -tomentosa et granidoso-

glandulosae intus valde identidem plumoso lacinulatae ambitu^ ohlonga^

c. 0.2—0.25 cm. longa. Pedicellus fructifer c. 0.2- 0.55 cm. longus. Capsula

calyce suffultUe stigmatis coronatUe plerumque didymUe interdum tridyma

vel ahortu unilocularis, stellato-tomentosa
e

c. 0.6— 0.7 cm. altUe 1— 1.1 cm.

latcie loculicide dehiscenSe pariele tenuiusculOe intus stellato -lepidoto. Semina

subglohosae c. 0.5 cm. diam
,
testae strato exteriore carnosulOe strato interiore

duro ruguloso; albumen carnosum; cotyledones transverse ovali-reniformes'»

c. 0.15 cm. longaCe 0.23 cm. latae; radicida c. 0.1 cm. longa.

27. BLUMEODENDRON Kurz.

Bloemen tvveehuizig. (ƒ bloemen geateeli. Kelk (3—)4 deelig

of -tandig, met in den knop klepsgewijs aaneensluitende segmenten.

Bloembladeren ontbrekend. Meeldraden (X), 14— 35, tusschen de

lobben der schijf ingehecht, vrij; helmdraden lang; helmknoppen

kort, bijna rond, aan den voet en den top uitgerand, intrors, overlangs

openspringend, met kort helmbindsel. Stamperrudiment 0. Schijf

kussen vormig, vleezig, gelobd. ? bloemen gesteeld. Kelk klein,
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3—5-deelig of -taodi". Bloembladeren ontbrekend. Vruchtbeginsel

samengedrukt of driekantig, 2— 3-hokkig, met één zaadknop in elk

hokje; stempels 2—3, meer of minder teruggekromd, priernvormig.

Schijf ringvormig, vleezig, levend niet scherp van het vi uchtbeginsel

gescheiden, soms met tandjb;s (staminoiiön ?). Vrucht groot, bolvormig,

glad, iu 2— 3 kleppen openspringend, de binnen- en buitenwand niet

van elkaar loslatend. Zaden groot, dwars ovaal of meer of minder

driehoekig, samengedrukt; buitenste ziadhuid met weeke buiten- en

harde binnenlaag; kiemwit dik; zaadlobben breed, plat.

Boomen. Bladeren verspreid of meestal in 2- of mcerlallige kransen,

gesteeld, gaafrandig, vinnervig of meer of minder 3-nervig. Bloei-

wijzen kort, alleenstaand of gebundeld, oksolstand'g of zijdelingsch

of op korte twijgjes eindelingsch. Bloemen klein.

Aantal soorten 2, die be'de op Java voorkomen n.l :

B, Tokhrai J. J. S. en

B. Kiirzii J J. S.

B. Tokbrai werd door Blume aU Elateriof<permum 7 beschreven,

door latere schrijvers tot het geslacht Mallotus gerekend.

Kuaz vond op de Andaman eilanden een p'ant, die naar zijn rneoning

ideniisch was met Eldtiriosperinuin Tokbrai Hl Hij stelde echter voor

die plant een r)ieuw geslacht, Bliiineodendron ICurz, op en noemde de
plant dus B. Tokbrai. Hookek f. stel Ie vast, dat de planten van Blume
en Kübz verschillend zijn, erkende echter liet geslacht niet,

en nam den boom als Mallotus Kurzii Book f in de Flora of Hritish

India op.

Bij de bewerking van het materiaal te Buitenzorg is mij gebleken, dat

de Engelsch-Indische soort ook op Java voorkomt, doch meestal met de

echte Elaterior,pennum Tokbrai Bl verward is, en ook, dat do k enmerken
der bloemen en vruchten van dien aard zijn, dat de herstelling van het

geslacht Blumeodendron noodzakelijk is.

Sleutel der Javaanseke soorten.

Bladeren leerachtig, duidelijk geaderd.

Bloeiwijzen I— 2, ztdden 3 iu do

oksels, (ƒ bloem met 14 — 16 meel-

draden. ^ kelk 5-deelig. Vruchtbe-
ginsel gewoonlijk 3-hokkig . . . B. Tokbrai J. J. S.

Bladeren dik leerachtig, met ze«r

onduidelijke aderen. Bloeiwijzen

okselstandig en zijdelingsch, bundels-

gewijs. (ƒ bloem met c. 30 meeldraden.

5 kelk 4-tandig of -lobbig. Vrucht-
beginsel gewoonlijk 2-hokkig . . 2. B. Kurzii J. J. S.
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1. Blumeodciidroii Tokbrai J. J. S. (non Kurz). — Elaterio-

spermuin Tokbrai ül. Bijdr. 621; IIassk. PI. jav. rar. 251; Miq.

PI. Ind. Bat. i, 2, 412. — Mallotus Tokbrai Muell. Arg. in DC.

Prodr. XV, 2, 956. — Rottlera Tokbrai Scheef, in Miq. Ann. Mus

bot. Lugd. Bat. iv, 122.

Twijgen dikwijls bundeWorniig vertakt, vrij dun, rolrond, kaal. Blad-

knoppen met gom bedekt. Bladeren verspreid of meestal meer of minder

overstaand of in kransen van 3, wijd afstaand, gesteeld, elliptisch of

langwerpigelliptisch, vrij plotseling stomp toegespitst, met wigvormigen

of toegespitsten voet, gaafrandig, met teruggebogen rand, kaal, zonder

klieren, aan weerszijden van de onder en boven uitspringende middel-

nerf met c. 6— 7 schuin uitstaande, opstijgende, gebogen, binnen den

rand anastomoseerende, onder uitspringende, dunne, door horizontale,

licht gebogen, zeer dunne tralieaderen verbonden zijnerven, leerachtig,

boven glimmend groen, onder dof en lichter, c. 7— 22 cm. lang, 3— 11

cm. breed; steel boven gegroefd, aan den voet en den top verdikt,

kaal, c. 1.5— 5 5 cm. lang. Steunbladeren ontbrekend. § bloeiwijzen

okselstandig, alleenstaand of 2 bijeen, soms met een blad, trosvormig,

los, meerbloemig, kaal, met gom bedekt, c. 2.5— 8.5 cm. lang. Schut-

bladeren zeer klein. 5 bloemen alleenstaand of in 2—3-bloemige bundels,

gesteeld; steeltje aan den voet geleed, kaal, c. 0.7— 1.4 cm. lang. Kelk

4-deelig; slippen in den knop klep vormig aaneensluitend, ongelijk,

gel eel teruggeslagen, naar achter omgerold, convex, langwerpig,

lancetvormig of eivormig, naar den top versmald, stomp of vrij spits,

c. 0.4— 0.5 cm. lang, 0.17—0.275 cm. breed. Meeldraden c. 14— 16,

tusschen de lobben van do schijf ingehecht, c. 0.4—0 53 cm. lang;

helmdaden lang draadvormig, in den knop ineengekronkeld; helm-

knoppen klein, ongeveer rond of bijna niervormig, aan den voeten

den top uitgerand, intrors, overlangs openrpringend
;
holmbindsel kort,

vrij smal. Schijf dik kussenvormig, vleezig, gelobd, met korte, afge-

knotte, kantige lobben, kaal, c. 0 2 cm. in doorsnee. $ bloeiwijzen

okselstandig of eindelingsch op vrij korte, enkele bladeren dragende

zijtakjes, zeer kort, gesteeld, gedrongen, dikwijls bijna scherm-

trosvormig, kaal, c. 3— 9-bloemig, met gom, c. 1.5 — 4 cm. lang;

algemeene bloemsteel c. 1— 2.5 cm. lang. J bloemen klein, gesteeld;

steeltje aan den voet geleed, iets zeer kort behaard, c. 0.3— 0.6 cm.
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lang. Kelk diep 3— 5-deelig, c. 0.325 cm. in doorsnee; slippen afvallend

of meer of minder blijvend, wijd afstaand, later meer of minder terug-

gebogen of teruggerold, langwerpig tot lijnvormig driehoekig, ongelijk,

spits of vrij spits, convex, achter en aan den rand zeer kort behaard, vrij

vleezig, groen, c. 0.1— 0.4 cm. lang. Vruchtbeginsel ci-kegelvormig,

driekantig, kaal, groen, c. 0.1— 0.3 cm. lang, dikwandig, 3-hokkig;

stempels 3, aan den voet wat samenhangend, uiteenwijkend of

teruggekromd, dik priemvormig, op de binnenzijde met papillen bezet,

c. 0.075 — 0.17 cm. lang. Schijf ringvormig, vleezig, met eenige in holten

gezeten wratvormige tandjes (staminodiën ?), levend niet scherp van het

vruchtbeginsel gescheiden, geelachtig. Vruchtsteeltje aan den voet

geleed, dik, c. 0.6— 1.6 cm. lang. Vracht door de stempels gekroond,

groot, wat neergedrukt driekantig bolvormig, met 3, aan den top met

6 overlangsche groeven, kaal, glad, glimmend donkergeel, c. 3.1— 4.1

cm. hoog, 4.1 — 5.3 cm. in doorsnee, of, als er slechts 1 — 2 zaden

ontwikkeld zijn, kleiner, hokverdeelend in 3 kleppen opeuspringend,

met dikken, eenigszins vleezigen middelwand en zeer dikken, houtigen,

niet loslatenden binnenwand, de wand in het geheel c. 0.4— 0.6 cm.

dik; tusschenschotten dun. Zaden groot, dwars ovaal, soms meer of

minder driehoekig, samengedrukt, buiten convex, binnen stomphoekig,

c. 1.6— 2.2 cm hoog, 2— 2 8 cm. breed; buitenste zaadhuid met dik

geleiachtig vleezige, honigachtige, stinkende buitenlaag en dwars ovale,

boon vormige, aan weerszijden convexe, beenharde binnenlaag; binnenste

zaadhuid dik sponsachtig, binnen door een bruin vlies bekleed; kiem wit

dik, v.ist; zaadlobben dwars ovaal niervormig, c. 0.6— 1.2 cm. hoog,

1— 1.9 cm. breed; worteltje dik, c. 0.2— 0.3 cm. lang.

Middelmatige of groote boom; kruinhoogte tot c. 38 m., gewoonlijk

echter 20— 25 m. bij een stamdoorsnee van 25— 52.5 cm. Stam

zuilvormig, nagenoeg zonder gleuven en wortellijsten. Kroon dicht,

onregelmatig. Schors grauw, in kleine stukjes afschilferend.

Aanm. Beschrijving voornamelijk naar eenige levende boomen in Hort. Bog.
en vergeleken met een denkelijk authentiek specimen in Hort. Bog.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Met zekerheid niet bekend.

Op Java: Verzameld in de res. Banten, afd. Tjaringin bij Tjemara op 10—
200 m. zeehoogte; in do res. Batavia, afd. Buitenzorg bij Depok, bij

Tjampea op 150 m., op den Salak bij Bobodjong op 1000 m.; in de res.

Preangor, afd. Soekaboemi bij Sanggrawa op 400 ra.; bij Palaboeanratoe,
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afd. Tjiandjoer bij Takoka; in de res. Banjoeraas, afd i^andjarnegara bij

PringOTübo; in de res Pekalongan, afd Batang bij Snerdjo op 1400 m
;

in de res. Madioen, afd. 1’onorogo bjj Ngebel op 700 m
;

in de res

Pasoeroean, afd. Malang bij Tangkil op 400— 500 m. — Voorkomen
en standplaats: Jn heterogeen oerwoud en in jong bo?ch

;
op leem

en zandgrond en op kalkrotsen; op vele plaatsen een algemeeno boom-
soort. — Bladafval: Altijd groen. — Bloei en vruchttijd: Bloemen
verzameld in Apii! bij 'l'akoka en Pringombo, in Juni bij Tangkil, in

Juli bij Takoka; vruchten in Mei bjj Palaboeanratoe, in Juli bj Sanggrawa,
in Augustus bij Depok, Tjampea, Palaboeanratoe en Pringombo, in Sep-
tember op den Salak, in Oktober bij Palaboeanratoe en Takoka, in

November bjj Ngebel. — Gebruik: liet hout is geschikt voor huis-

houw.— Inlandsche namen: In West-Java algemeen Tokkraiy s.

;

bij Palaboeanratoe ook Ki-l-oehlxoeran^ s. en Djehret, s. bij Sanggrawa;
Kefjipir^ j. bjj Pringombo.

Blumeodendron Tokbrai J. J. S. Arbo?' magna. Ranmli saepe fa-

sciculato-ramosiy tenuiusculi^ teretes^ glahri. Gemmae gummiferae. Folia

alterna vel plerumque plus tninusve opposita vel ierna verticillato-disposita^

patentissima^ p)etiolata^ elliptica vel oblongo- elUptica^ subabrupte obtuse

acuminata^ basi cuneata vel acuminata^ integerrima^ margine recurva^ glabro,^

eglandulosay in ulraque parte costae mediae supra subtusque prominentis

nervis lateralibiis 6—7 patentibus^ curvatis^ adscendentibus, intra marginem

anastomosantibus, subtus prominentibus, venis clathratis horizontalibus leviter

curvatis tenuissimis conjunctis^ coriacea^ supra nitide viridia^ siibtus opaca

pallidioray c. 7—22 cm. longa, 3— 11 cm. lata; petiolus supra sulcatus,

basi apiceque tumidus, glaber, c. 1 5—5.5 cm. longus. Stipulae 0. In-

florescentiae axillares, solitariae vel geminatae.,interdum folium gerentes^

laxe racemosae^ pluriflorae^ glabrae^ gliitinosae., c. 2.5— 8.5 cm. longae.

Bracteae minutissimae. Flores (5* solitarü vel 2—3 fasckidati^ pedicellati,

pedicello basi ariiculato, glabro., c. 0.7—l.l cm. longo. Calyx 4-partitiis^

laciniis in praefloratione valvatis^ inaequalibus^ valde reflexis^ revolutis, con-

vexis., oblongiSy lanceolatis vel ovatis^ apicem versus angustatis, obtusis vel

acuüusculis^ c. 0.4— 0.5 cm. longis, 0.17—0.275 cm.latis Staminac.14—
16

j
inter lobos disci inserta, c. 0.4— 0 53 cm. longa; filamenta longe

fUiformia^ in praefloratione crispata ; antlierae parvae, snbroiundae vel

subreniformes^ basi apiceque emarginatae^ introrsae., longitudinaliter de-

hiscentes^ connectivo brevi angustiusculo. Discus erassepulviniformis^ carnosus^

lobatus., lobis brevibus truncatis angulatis^ glabeXj c. 0.2 cm. diam. In-

florescentiae $ axillares vel in ramulis h'eviusculis paucifoliatis terminaleSy

brevissimaCy peduneulatae., condensatae^ saepe subutubellato-racemosac, gla-

brae, c. 3—9-florae^ glutinosae, c. 1.5—4 cm. longae^ pedunculo 1—2.5 cm.

longo. Flores J parvi^ 2̂ edicellati, pedicello basi articulato, vix puberulo.,
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c. o 3— 0.6 cm. longo. Calijx profunde 3—5‘partiius, c. 0.325 cm. diam.j

laciniis deciduis vel suhpersistentihHs, patentissimis, deinde plus minusve

recurvis vel revolutis., oblongo- ad lineari-triangiiliSyinaequalibus^ acutis vel

acutiusculis, convexis., dorsi et margine puberulis., catiiosulis, viridihus^

c. 0.1— 0.4 cm. longls. Ovarium ovoideo-conicum^ trigonum^ glahrum^viride^

c. 0.1— 0 3 cm. longum, pariete crasso, triloculare; stigynata 3, basi sub-

connata, divergentia vel recurva, crasse suhulata, intus papillosa, c. 0.075

—

0.17 cm. longa. Discus annularis, carnosus^ fionnulUs denticulis vermei-

formïbus (staminodiis ?) m excavationibus sitis donaUis^ in vivo ah ovario

vix distinctuSj flavescens. Pedicellus frucHfer basi articulatus^ crassus^

c. 0.6—IG cm. longus. Fructus niagnus^siigmatis coronatus^p>aulo depresse

trigono globosus, sulcis 3 apice 6 longitudinalibus, glaber, levis, nitide

ochraceus., c. 3 1—4.1 cm allus, 4.1—5.3 on. diam. (vel si sêmina 1—2

tantum evoluta simt minor loculicide in valvas 3 dehisceus, mesocarpio

crasso subcarnoso^ endocarpio crassissimo lignoso, ah mesocarpio hand

soluhili., pariete toto c. 0.4 — 0 6 cm. diam. placentis tenuibus. Semina

magna^ transverse ovalia, interdum pilus minusve triangula, compressa.,

extus comexa^ intus ohtusangula^ c. 1.6— 2.2 cm. alta^ 2—2.8 cm. lata.,

testae strato exteriore crasso gelatinoso melleo ingrato., strato interiore

transverse ovali fabiformi dorso convexo osseo, integumento interiore crasse

spongioso, intus memhrana brunnescenti vestito ; albumen crassum, firmiim;

cotyledones transverse ovali-reniformes., c. 0.6—1.2 cm. longae^ 1— 1.9 cm.

latae; radicula crassa, c. 0.2— 0.3 cm. longa.

2. Blumeodeiulron lüirzii J. J. S. — B. Tokbrai Kurz For.

Fl. II, 391. — Mallotus Kurzii Hook. f. Fl. Br. Ind. v, 427; Brandis,

Ind. Trees, 590.

Twijgen dikwijls bundelvormig vertakt, rolrond, kaal. Bladknoppen

met gom bedekt. Bladeren in kransen van 2— 4, soms van 7, vrij

groot, gestoeld, langwerpig ovaal, wat omgekeerd eivormig of ellip-

tisch, plotseling kort of vrij lang stomp toegespitst, met stompen,

soms meer of minder wigvormigen voet, gaafrandig of soms wijd

bochtig, kaal, boven geheel aan den voet met 2 kleine, vlekvormige

klieren, 3(— 5)-nervig, de grootste voetnerven ongeveer tot het

midden doorloopend (wat meer of minder ver), de buitenste veel

kleiner en dunner, aan weerszijden van de onder en boven uitspringende

middelnerf met c. 4— 6 schuin uitstaande, licht gebogen, binnen den

rand boogvormig anastomoseerende, onder goed boven zeer weinig
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uitspringende, door horizontale, gewoonlijk zeer onduidelijke tralie-

adcren verbonden zijnerven, stevig leerachtig, boven wat glimmend

groen, in sicco met bleeken rand, onder dot en lichter, c. 12—27 cm.

lang, 6— 16 cm. breed; steel rolrond, aan den voeten den top verdikt,

kaal, c. 3— 8.5 cm. lang. 5 bloei wij zen oksels'andig en zijdelingscli

aan de twijgen op knoestjes, bundel vormig, zeer kort, pluim vormig

vertakt, kort gestoeld, meerblonnig, kaal, met gom bedekt, c. 0.7— 1

cm. lang. 5 bloemen gesteeld; steeltje kaal, c. 0.4—0.75 cm. lang.

Knoppen bol vormig, met een spitsje. Kelk 3-deelig, kaal; slippen

teruggeslagcn, eivormig, c. 0.45 cm. lang, 0.275-0.4 cm. breed.

Meeldraden c. 30, vrij, tusschen de lobben der schijf op den gewelf-

den bloembodem ingeplant; helmknoppen, tenminste de buitenste

intrors, in omtrek ovaal of ongeveer rond, aan den voet en den top

uitgerand; hokjes ongeveer evenwijdig, langwerpig, dikwijls gebogen
;

helmbindsel vrj breed, korter dan de hokjes. Schijf haltbolvormig,

sterk onregelmitig gelobd, kaal, vleezig. $ bloeiwijzen okselstandig

en zijdelingscli langs do twijgen, bundelsgewijs, zeer kort, enkel voudig

of wat pluimvormig vertakt, gesteeld, weinig- of meerbloemig, kaal,

met gom bedekt, c. 1— 2 cm. lang; algemeene bloemsteel c. 0.5— 0.9

cm. lang. Schutbladeren ontbrekend. $ bloemen kort gesteeld
;
steeltje

geleed, kaal, in het geheel c. 0.05— 0 2 cm. lang. Kelk zeer klein,

napvormig, 4-lobbig of -tandig, kaal, groen, c. 0.07—0.125 cm. hoog,

0.2— 0.4 cm. in doorsnee. Stamper kaal, in het geheel c. 0.5 cm. lang;

vruchtbeginsel langwerpig, samengedrukt, op de dwarse doorsnee

ovaal, c. 0.35— 0.4 cm. lang, 0.2—0.25 cm. breed, 2-hokkig; stempels 2,

uiteenwijkend, teruggekromd, lijn-priem vormig, binnen met stempel-

klieren, c. 0.25 — 0.3 cm. lang. Schijf klein, aangedrukt, ring-

napvormig, 4-lubbig. Vruchtsteeltje kort, dik. Vrucht groot, glad,

c. 3.5 cm. hoog, 4.4 cm. breed. Zaden groot, dwars ovaal, eenigszins

niervormig, samengedrukt; binnenlaag der zaadhuid c. 1.8 cm. hoog,

3.1 cm. breed.

Boom; kruinhoogte ongeveer 15—20 m. bij een stamdoorsnee

van 30— 63 cm. Stam recht, rolrond of hoekig, zonder of met

gleuven, zonder eigenlijke wortellijsten. Kroon onregelmatig, dicht.

Schors grauwbruin, met kleine, onregelmatige barstjes, in stukken

afschilferend.



Blumeodendron. — 465 — Eupiiorbiaceae.

Aamn. Besclirijving naar Ilerb. Kds. en naar een $ boom in Hort. Bog. De
Javaansclie exemplaren schijnen steeds voor Mallotus Tokbi\ii Muell. Arg.
gelioiulen te zijn.

De ? boom in Hort. Bog. ontwikkelt vruchten van ruim 2 cm. in doorsnee. Deze
bevatten één zaad, dat er oogenscliijnlijk, hoewel veel kleiner, toch normaal
uitziet; de zaadhuid vertoont de verschillende lagen, doch de inhoud ontbreekt.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Andamanen, Perak. Op Java:
Verzameld in de res. Banten, afd. Tjaringin bij Tjemara op 10— 200 ra. zee-

hoogte; in de res. Batavia, afd. Buitenzorg bij Tjampea op 200— 300 m.

;

in de res. Banjoemas, afd. Bandjarnegara bij Pringombo op 700— 1000 m.
;

in de res. Pasoeroean, afd Malang bij Tangkil; in de res. Besoeki, afd.

Djomber bij Tjoeramanis. — Voorkomen en standplaats; In hete-

rogeen oerwoud, op leemgrond en op kalkrotsen. — Blad af val

:

Altijd

groen. — Bloei- en vruchttijd: Bloemen verzameld in Juli bij Tjemara,
vruchten in November bij Tjoeramanis. — Gebruik: Onbekend.

—

Inlandse he namen: Tokbrai, evenals B. Tokbrai J. J. S. bij Tjampea
en Tjemara

;
Kawang, md. bij Tjoeramanis.

Blumeodendron Kurzii J. J. S. Arbor. Uamiili saepe fasdculato-

ramosij tereteSj glabri. Gemmae gïutinosae. Folia 2—4, interdum ad 7

in verticillos disposita, majuscula, goetiolata, oblongo- ovalia, subobovata vel

elliptica, ahrupie breviter vel longiuscule obtuse acuminata, basi obtusa

interdum plus minusve cuneata, integerrima vel laxe repanda, glabra, ima

basi supra glandulis 2 parvis maculiformibus donata, 3-5-nervia, nervis

basilaribus majoribus circa ad medium laminae productis, 2 exterioribus

multo minoribus et tenuioribus, in utraque parte costae mediae supra subtus-

que prominentis nervis lateralibus c. 4—6 patentibus, leviter curvatis, intra

marginem arcuato-anastomosanUbus, subtus bene supra vix prominentibus

venis clatliratis horizontalibus plerumque valde obsoletis conjunctis, firmiter

coriacca, supra nitidiuscida, viridia, in sicco pallide marginata, subtus

opaca et pallidiora, c. 12-27 am longa, 6— 16 cm. laia; petiolus teres,

basi apiceque incrassatus, glaber, c. 3—8.5 cm. longus. Stipulae 0. In-

florescentiae axillares et in to^mlis laterales, fasciculatae, brevissimae,

panicuUformeSj breviter peduncidatae, pluriflorae, glabrae, gïutinosae, c.

0.7—1 cm. longae. Flores pedicellati, pedicello glabro c. 0.4- 0.7 cm.

longo ; alabastra globosa, apiculata. Calyx 3-partitus, glaber, laciniis

reflexis, ovatis, c. 0.45 cm. longis, 0.275—0.4 cm. latis. Statnina c. 30,

libera, toro convexo inter lobos disci inserta; antherae, saltem exteriores

inirorsae, ambitu ovales vel suborbiculares, basi apiceque emarginatae, thecis

subparallelis oblongis saepe curvatis, connectivo latiusculo, thecis breviore.

Discus semiglobosus, valde irregulariter lobatus, glaber, carnosus. Inflorescen-

tiae 5 axillares et ad ramulos laterales, fasciculatae, brevissimae, simplues

vel paulo paniculato-ramosae, pedtinculaiae, pauci- vel pluriflorae, glabrae,

gïutinosae, c. 1— 2 cm. longae, pedunculo c. 0.5— 0.9 cm. longo. Bracteae

Meded. Dep. v. Landbouw No. 10. 30
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deficAentes. Flores $ hreviter pelicellati^ pedicello articulato, glahrOy toti

c. 0.05—0.2 cm. longo. Cahjx minimus^ cupidiformiSj 4-hhus vel 4-dentatuSj

glaheVy viridis., c.0.07—(K125 cm. altiis^ 0.2—0 4 cm. diarn. Pistillum glahrutn,

totum c. 0 5 cm. longiim; ovarium ohlongum^ compressum, sectione transversa

ovalCj c. 0.S5—0.4 cm. tongum^ 0.2—0.25 cm. latmn, 2- loculare ; stigmata

divaricata., recurva, lineari-siihulata^ intu^ papillosa, c. 0.25—0.3 cm

longa. Discus parvus., adpressus, annnlari-cupuliformls., 4-lohus. Pedicellus

fructifer hrevis., crassus. Fructus magnus^ glaber, c. 3.5 cm. altus, 4.4 cm.

latus. Semina magna, transverse ovalia^ subreniformia, compressa., testae

strato interiore c. 1.8 cm. alto, 3.1 cm. lato.

28. ALCHORNEA Swartz.

Tweehuizig, zelden éénhuizig. 5 bloemen met aanvankelijk kogel-

vormigen, in 2—4 in den knop klepsgewijs aaneensluitende lobben

opensplijtenden kelk. Bloembladeren, stamperrudiment en schijf ont-

brekend. Meeldraden 4— 8, aan den voet gewoonlijk samenhangend;

helmknoppen met evenwijdige of aan den voet dikwijls vrije en meer

of minder uiteenwijkende, overlangs openspringende hokjes. J bloemen

met 3— 6 in den knop dakpansgewijs dekkende kelkslippen. Bloem-

bladeren ontbrekend. Vruchtbeginsel gewoonlijk 2—3-hokkig, met

één zaadknop in elk hokje; stijlen meestal 2— 3, vrij, enkelvoudig.

Doosvrucht 2—3-lobbig, ’2—3-hokkig, in 2— 3 tweekleppige kluisjes

uiteen vallend. Zaden nagenoeg bol vormig, zonder kiempropje, met

vrij harde zaadhuid. Kiem wit dik; zaadlobben breed en plat.

Boomen of heesters, zwak of zelden zacht behaard. Bladeren

verspreid, gesteeld, v inner vig of aan den voet 3— 5*nervig, met 2 of

meer klieren. Bloeiwijzen eindelingsch of zijdelingscb, enkelvoudig

of meer of minder pluimvormig vertakt; 5 bloemen in kluwens,

$ alleenstaand,

Aantal soorten ongeveer 30 in alle tropische streken. Op Java komt
alleen voor

Alchornea rugosa Müell. Arg.
Boerlage vermeldt voor Java bovendien A. Zollingeri Hassk,, hetgeen

echter blijkbaar op een vergissing berust.

Alchornea Sw. Dioica vel raro monoica. Floriim calyx inpraeflO'

ratione globosus, per anthesin in lobos valvatos 2—4 rampens. Petala,
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pistilli rudimentum et discus 0. Slamina 4—8, saepius hasi comiataj an-

therae thecls parallelis vel basi saepe liberis et plus minusve divergentibiis,

loYujitudinaliter dehisccntibus. Flonim J calycis segmeuta 3—6, iu prae-

floratione imhricata. Petala 0. Ovarium saepissirne 2

—

3-loculare, loculis

uniovulatis ; styli 2—3, liberi, indivisi. Capsula 2-3-loba, ‘2—3-loculare,

coccis bivalvibus. Semina subglobosa, estrophiolata, testa satis dura, albumen

crassum; cotyledones latae, planae.

Arbores vel frutices, indumento parco vel raro villoso. Folia alterna,

petiolata, penninervia vel basi 3-5-nervia, 2— CO-glandulosa, In/lore-

scentiae terminalcs vel axillares, simplices vel plus minusve paniculatae,

florihus glomeratis, $ solitariis.

Alclioriiea riigosa Muell. Arg. in Linnaea xxxiv, 170; in DC.

Prodr. XV, 2, 905; Hook. f. Fl. Br. Ind. v, 422; Kurz For. Fl. ii, 385;

Brandis Ind. Trees, 587. — A. javensis Muell. Arg. in DC. Prodr.

XV, 2, 905. — Cladodes riigosa Lour. Fl. Cochinch. 704. — Aparisth-

mium javense Hassk. Hort. Bog. 235; Mor. Verz. 18; Zoll. in Linnaea

xxviii (1856) 330; Miq. Fl. Ind. Bat. i, 2, 401. — Conceveibum

javanense Bl. Bijdr. 614. — C. latifolium Zipp. ex Span. in Linnaea

XV, 349. — Adelia glandulosa Blanco, Fl. Filipp. 814. — Croton

apetalurn Bl. Cat. Hort. Bog. 104 (ap. Sciieffer).

Tweehuizig, zelden éénhuizig. Jonge deelen meer of minder

behaard, eenigszins viltig of dicht kort uitstaand behaard. Twijgen dun

of vrij dun, kantig, gegroefd, kort en meer of minder dicht behaard,

groen. Bladeren verspreid, niet zelden 2 of meer dicht bij elkaar en

min of meer in kransen, kort gestoeld, uit smal stompen of iets hart-

vormigen voet wigvormig verbreed, omgekeerd eivormig langwerpig

of lancetvormig, toegespitst, vrij wijd klierachtig gezaagd, gekarteld

gezaagd of ook wel getand, de schijf met vrij talrijke meer of minder

regelmatig langs de nerven geplaatste, vrij groote, ronde, wat door-

schijnende vlekvormige klieren, levend zeer fijn doorschijnend gestip-

peld, de oude nagenoeg kaal en alleen onder in de nerfoksels kort

behaard of onder op de nerven kort of vrij lang uitstaand behaard, vin-

nervig, aan weerszijden der middelnerf met c. 8— 1 2 opstijgende, aan de

toppen omgebogen en anastomoseerende zijnerven, die door vrij onre-

gelmatige dwarsaderen verbonden zijn, leerachtig, wat glimmend,

groen, c. 10—23 cm. lang, 4—7.5 cm. breed; steel nagenoeg rond, boven
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meestal wat afgeplat, zeer kort of kort uitstaand behaard, c. 0.6—

3

cm. lang. Steunbladeren lang blijvend, priemvormig, zeer kort behaard,

c. 0.2—0.35 cm. lang. 5 bloeiwjjzen eindelingsch en zijdelingsch, zeer

talrijk, pluimvormig, soms zeer sterk vertakt, zeer kort gestoeld of

zittend, zeer veelbloemig, c. 12—23 cm. lang; as dun, kantig, gegroefd,

zeer kort behaard, groen. Schutbladeren klein, breed driehoekig, spits,

groen met rooden top, kort behaard. Bizondere schutblaadjes zeer klein,

vrij lang gewimperd. 5 bloemen in veel- of weinigbloemige kluwens,

soms alleenstaand, zeer klein, zeer kort gestoeld. Steeltje c. 0.07 cm.

lang, geleed, het onderste deel uitstaand behaard. Bloemknoppen

kogelvormig. Kelk 2— 3-deelig, buiten zeer ijl en kort behaard, bleek

groenachtig, rood gestippeld, c. 0.07— 0.1 cm. lang; slippen breed

eivormig driehoekig of bijna rond, spits of stomp, concaaf, dun, in

den knop klepsgewijs aaneensluitend. Meeldraden in de onderzochte

bloemen 4, aan den voet vergroeid. Helmdraden vrij breed, priem-

vormig, plat, bleek groen. Helmknoppen ovaal, aan den voet hart-

vormig, bleek geel; hokjes langwerpig, met een overlaogsche spleet

openspringend. $ bloeiwjjzen eindelingsch, enkelvoudig trosvormig of

een weinig vertakt, yl, weinig- of veelbloemig, kort uitstaand behaard,

c. 10—23 cm. lang. ? bloemen op met 1 of meestal 2 klieren voor-

ziene verdikkingen der as, alleenstaand, bijna zittend of kort gesteeld,

met 3 kleine, driehoekige, spitse, gewimperde, achter kort behaarde,

c. 0.05 cm. lange schutblaadjes, de zijdelingsche iets kleiner dan het

middelste. Bloemsteeltje geleed, kort behaard, c. 0.05—0.2 cm. lang.

Kelk 5— 6-deelig, met 1— 4 klieren, c. 0.17 cm. lang, blijvend; slippen

wat ongelijk, eivormig driehoekig, spits, concaaf, gewimperd, buiten

zeer kort behaard, vleezig, groen en wat rood getint. Vruchtbeginsel

zittend, drielobbig bol vormig, los aanliggend behaard, c. 0.13 cm. in

doorsnee, driehokkig, met één zaadknop in elk hokje; stijlen 3, terug-

gebogen, priemvormig, convex, met naar achter omgerolden top,

lichtgroen, c. 0.3—0.8 cm. lang, onder verspreid aanliggend behaard.

Vrucht neergedrukt drielobbig, de lobben met een overlangsche groef,

kort aanliggend behaard, grauwgroen, meer of minder rood getint,

c. 0.6 cm. hoog, 1 cm. in doorsnee, in sicco met papierachtigen buiten-

en hoornachtigen binnenwand, door de verdroogde stijlen gekroond en

deor den blijvenden kelk gesteund, in 3 tweekleppige kluisjes uit-
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eenvallend. Yruchtsteeltje c. 0.2— 0.3 cm. lang, kort behaard. Zaden

ongeveer bolvormig, 0.45 cm. in doorsnee.

Heester; hoogte 2— 8 m. bij een stamdoorsnee van 4— 10 cm.

Acmm. Beschrijving naar een paar cf planten in Hort. Bog. en naar]^talrijke

exemplaren in Herb. Kds., terwijl de lieer Backer zoo vriendelijk was goed
2 materiaal, te Batavia verzameld, te mijner beschikking te stellen. Vergeleken
met een denkelijk authentiek specimen van Blume in Herb. Bog.

Bij een exemplaar van Tjoeramanis (n. 39887 (ó) waren de cf bloeiwijzen sterk
vertakt en de bloemhoopjes slechts zeer weinig- of 1-bloemig.

Geogr. verspreiding. Jay»; Ambon, Ceram, Bali, Celebes,

Philippijnen, Malaka, Andamanen, Eiigelsch-Indië. Op Java: In de res.

Batavia, bij de hoofdstad (Backer), afd. Buitenzorg bij Depok, bij Tjampea op
200—300 m. zeehoogte, Tjiogrek (Zoll.), Tjikoja (Zoll.); in de res. Preanger,

afd. Soekaboemi bij Palaboeanratoe; in de res. Banjoemas, afd. Tjilatjap op
Noesa Kambangan

;
in de res. Pekalongan, afd. Batang bij Soebah op 50 m.

zeehoogte; in de res. Semarang, afd. Semarang, bij Kedoengdjati
;
in de res.

Besoeki, afd. Djember bij Poeger en bij Tjoeramanis, afd. Panaroekan bij

Pantjoer-ldjen op 300 m., afd. Banjoewangi bij Rogodjampi. — Voorkomen
en standplaats: In oerwoud, in jong bosch on aan wegkanten soms op
vruchtbaar leem, dikwijls op onvruchtbaren, steenachtigen grond en op
kalkrotsen; op sommige plaatsen vrij algemeen, b.v. om Batavia, maar
niet hoog in het gebergte. — Bladafval: Altijd groen. — Bloei- en
vruchttijd; Bloemen verzameld in Februari, Maart, April, Mei, Au-
gustus bij Batavia (Backer), in April bij Soebah en Kedoengdjati, in Mei
te Buitenzorg (gekweekt), bij Soebah, in Juni bij Tjampea en op Noesa
Kambangan, bij Soebah en bij Tjoeramanis, in Juli bij Tjampea, in Au-
gustus bij Depok en Rogodjampi, in Oktober bij Poeger, in December bij

Pantjoer Idjen
;

vruchten in April bij Batavia (Edeling, Backer), bij

Palaboeanratoe en bij Soebah, in Mei bij Soebah en Poeger, in Augustus bij

Depok, in September bij Rogodjampi, in Oktober bij Poeger, in December
op Noesa Kambangan. — Ge bru ik: Geen. — Kuituur; Niet aan te

bevelen. — Inlandsche namen: Foehoen sikat, m.hi^ Kedoeng
Icutik, s. bij Tjampea

;
Ki-bewok, s. (Bl.); Ki-sengat, s. (Bl.)

;
Dredjeg,^. op

Noesa Kambangan; Kantjilan^ j. bij Soebah; Mentoelan, j. bij Poeger;
Meranak, j. bij Rogodjampi.

Alchornea rugosa Muell. Arg. Frutex. Innovationes plus minusve

puhescentes^ subtomentosae vel hreviter villosae, Eamuli angidati, sulcatij

pubescentes vel subvillosi, virides, Folia alterna^ non raro approximata et

subopposita vel subverticillata^ saepissime breviter petiolata^ e basi anguste

obtusa vel subcordata cuneato-dilatata^ obovato-oblonga lanceolatave^ acu-

minata^ sublaxe glandoloso-serrata^ -crenata vel interdum -dentata^ pluribus

glandulis majusculis rotundis semipellucidis subregulariter praeter nervos

dispositis munita^ in vivo minute sernipellucido-puncticulata^ adulta fere

glabra et subtus in nervorum axillis tantum hirtella vel in nervis breviter

vel longiuscule patenter pilosa, penninervia, in utraque parte nervi intermedii

nervis lateralibus c, 8—12 adscendentibus apice incurvis anastomosantibusque,
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venis tranversis suhirregulariter disposiiisj tenuiter coriacea vel memhranacea

^

nitidula^ viridia^ c. iO—23 cm. longa^ 4— 7.5 cm, lata; petiolus subieres, supra

plerumque applanatuSy puberulus vel subvillosus, c. 0.6— 3 cm. longus. Stipulae

subpersistentes, subulatae, puberulae, c, 0.2— 0.25 cm. longae. Inflorescentiae

(} ierminales et subaxillares^ numerosae^ paniculatae^ interdum ramosissimae^

breviter pedunculatae vel sessilesj multiflorae, c. 12—23 cm. longae; rachis

tennis^ angulata^ sulcata^puberula^viridis. Bracteae parvae, late triangulae,

acutae, virides, rubro-apiciilatae, puberulae. Bracteolae minutissimae^ ciliatae.

Glomeruli c? pluri- vel pauci-, interdum uniflorae. Flores parvi, hrevissime

pedicellatij pedicello c. 0.07 cm. longo articulato, parte inferiore Jiirtella.

Alabastra globosa. Calijx 2— 3-partitus^ extiis puberulus^ pallide virescens^

rubro-punctatus^ c. 0.07—0.1 cm. longus; laciniae late ovato triangulares

vel fere rotundae^ acutae vel obtusae^ concavae, membranaceae, in alabrastro

valvatae. Stamina (in omnibus floribus examinatis) 4, basi connata; fila-

menta latiuscule subulatae, plana, pallide viridia; antherae ovales, basi

cordatae, pallide fiavae^ thecis oblongis^ rima longitudinali dehiscentibus.

Inflorescentiae J terminales^ racemosae vel paulo ramosae^ laxae, pluri-

vel pauciflorae, piibescentes, c. 10—23 cm. longae. Flores $ rachidis

incrassationibus 1- vel 2-glandulosis insertij solitarii^ subsessiles vel breviter

pedicellatij bracteis 3 paruis triangularibus acutis ciliatis extus puberulis

c. 0.05 cm. longiSj lateralihus paulo minoribus suffulti. Pedicellus articulatuSj

sulcatuSj puberuluSj c. 0.05-0.2 cm. longus. Calyx 5-6-partituSj 1-4-

glandulosus; laciniae subinaequaleSj ovato- triangulares^ acutae^ concavae^

ciliaiaej extus puberulae^ carnosulae, c. 0.13 cm. longae. Ovarium sessilCj

trilobo-globosunij hirtellumj c. 0.1 cm. diam-jtrilocularCjlocuUs uniovulatis;

styli 5, reflexij lineari-subulatij concexij apice revolutie c, 0.4— 0.8 cm.

longiy subtus adpresse puberuli. Capsula depres so-Mloha, lobis sulco longi-

tudinali instructiSj pubescenSj sordide viridiSj rubro-tinctaj c. 0.6 cm. alta^

1 cm. diam.j pericarpio in sicco chartaceo-corneOj stylis siccis coronataj

calyce persistente suffultaj coccis 3 bivalvibus. Pedicellus fructifer c. 0.2—

0.3 cm. longuSj hirtellus vel puberulus. Semina fere globosa, 0.45 cm,

diam.

29. WETRIA Baill.

Tweehuizig. 5 bloemen met aanvankelijk bolvormigen, 3—4-

deeligen kelk met in den knop klepsgewys aaneensluitende slippen.

Bloembladeren en schijt ontbrekend. Meeldraden 20—30, aan den

voet samenhangend
;
helmhokjes aan den voet vrij, overlangs open-
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springend. $ bloemen met gewoonlijk 5-deeligen, blijvenden kelk.

Bloembladeren en schijf ontbrekend. Vruchtbeginsel in den regel

driehokkig, met één zaadknop in elk hokje. Stijlen 3, aan den voet tot

een korte zuil vergroeid, lang lijnvormig, tweespletig, aan de binnen-

zijde met stempelpapillen bezet. Kluisvrucht drielobbig, in 3 twee

kleppige kluisjes uiteenvallend. Zaden groot, met vleezig kiemwit*

Zaadlobben breed.

Boomen met verspreide, kort gestoelde, groote bladeren en spoedig

afvallende steunbladeren. Bloeiwijzen okselstandig, verlengd, veel-

bloemig, de 5 bundels geplaatste, de $ met alleenstaande

bloemen.

Aantal soorten 2, waarvan één, W. macrophylla (Bl.) J. J S. op Java
voorkomt.

Wetria Baill. Dioica. Florum cT calyx initio globosus, 3—4-partifuSj

segmentis in praefioy'aUone valvatis. Petala et discus 0, Stamina 20 — 30j

basi connata; thecae basi liberae^ longitudinaliter dehiscentes. Florum $
calyx saepissime 6-partitus^ persistens. Petala et discus 0. Ovarium ple-

rumque triloculare^ loculis uniovulatis ; styli 5
,
basi in columnam brevem

connati, elongato-lineares^ intus omnino stigmatici. Capsula trilobata^ coccis

3 bivalvibus. Semina majuscula, albumine carnoso. Cotyledones latae.

Arbores foliis alternis breviter petiolatis magnis^ stipulis caducis. Inflo-

rescentiae axillareSf elongatae, multiflorae^ floribus ^ fasciculatis^ floribus

$ solitariis.

Wetria macrophylla J. J. S. — W. trewioides Baill. Etud. gén.

Euphorb. 409. — Trewia macrophylla Bl. ! Bijdr. 612. — Pseudo-

trewia ynacrophylla Miq. El. Ind. Bat. i, 2, 414. — Archornea Blumeana

Muell. Arg. in Linnaea xxxiv, 167; in DC. Prodr. xv, 2, 900.

Tweehuizig, Twijgen dik, aanvankelijk kort aanliggend behaard.

Bladeren verspreid, kort gestoeld, groot, uit spitsen of smal stompen

voet lang wigvormig verbreed, langwerpig of lancetvormig omgekeerd

eivormig, spits toegespitst, oppervlakkig in jongen staat klierachtig

getand, aanvankelijk zijdeachtig behaard, weldra nagenoeg kaal,

alleen onder op de nerven met enkele haren, naar den voet met

vlekvormige klieren, vinnervig, aan weerszijden van de onder en boven

uitspringende middelnerf met c. 25— 35 wijd afstaande, aan de toppen

ingebogen, onder sterk, boven nauwelijks uitspringende, door tralie-



Eupiioiujiaceae. — 472 — Wetria.

vormige aderen verbonden zijnerven, met onder iets uitspringend

adernet, dun leerachtig, boven donkergroen, glimmend, onder lichter,

c. 16— 42 cm. lang, 5.5— 16 cm. breed; steel eeltig verdikt, half rond,

boven plat, c. 0.4— 1.4 cm. lang. Steunbladeren spoedig afvallend, scheef

driehoekig, spits, concaaf, zeer kort gewimperd, achter wat gekield en

zeer weinig behaard, c. 0.6—0.8 cm. lang. § bloeiwijzen alleenstaand in

den oksel der schubben van zeer korte, bladerlooze zijtakjes en eveneens

aan den voet der jonge, bebladerde twijgen, on vertakt, ongesteeld,

hangend, ijl, veelbloemig, c. 20 cm. lang; spil kantig, kort behaard,

lichtgroen. 5 bloemen in weinig*(2—4-)bloemige bundels in den oksel

van korte, breed driehoekige, gewimperde, vleezige schutbladeren,

klein, gesteeld, riekend. Bloemknoppen bolvormig. Bloemsteeltje

c. 0.3—0.6 cm. lang, dicht boven den voet geleed, het onderste deel

vrij kort uitstaand behaard, het bovenste kaal, lichtgroen. Kelk 3— 4-

deelig, bleek groen, binnen aan den voet zeer kort behaard, buiten vooral

naar den top vrij kort ijl behaard, c. 0.35 cm. lang. Kelkslippen ei-

vormig driehoekig, spits of vrij stomp, concaaf, in den knop klepsgewijs

aaneensluitend. Meeldraden 25— 30, aan den voet nauwelijks samen-

hangend, soms eenige meer of minder ver of geheel vergroeid
;
helm-

draden wit; helmknoppen eenigszins niervormig, bleek geel; hokjes

alleen langs de bovenste helft vastgehecht, aan den voet uiteenwijkend,

langwerpig, halvemaanvormig gebogen, door overlangsche spleten

openspringend. Stuifmeel geel, glad. Bloembodem convex, met enkele

haren. $ bloeiwijzen in den oksel van schubben of bladeren aan den

voet der jonge twijgen, nooit aan korte, bladerlooze zijtakjes, zeer lang,

hangend, ijl trosvormig, enkelvoudig, kort behaard, in vrucht tot c.

60— 75 cm. lang. Schutbladeren als bij de $ bloemen. $ bloemen alleen-

staand, gesteeld; steeltje kort behaard, c. 0.25— 0.45 cm. lang. Kelk

5-deelig, blijvend; slippen ei-lancetvormig, spits, met teruggebogen

top, buiten kort behaard, c. 0.2 cm. lang. Vruchtbeginsel zittend,

drielobbig, vrij stijf behaard, driehokkig, met éénzaadknop in elk hokje;

stijlen 3, aan den voet tot een korte, dikke, als het vruchtbeginsel be-

haarde, c. 0.1— 0.2 cm. lange zuil vergroeid, de vrije deelen lijnvormig,

tweespletig, 0.7— 0.9 cm. lang, op de binnenzijde geheel met grove

papillen bezet. Vrucht neergedrukt 3-lobbig, viltig, c. 0.85 cm. hoog,

1.6 cm. in doorsnee, 3- hokkig, in tweekleppige kluisjes uiteenvallend,
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Zaden groot, rond, 0.7 cm. in doorsnee metend, met vleezig kiernwit.

Zaadlobben breed.

Middelmatige boom; kruinhoogte tot 20 m. bij een stamdoorsnee van

35 cm. Stam vrij recht, met gleuven en knoesten. Kroon breed en

vrij plat, met omgebogen takken, niet zeer dicht. Schors ruw, grauw,

binnen bleek bruinoranje.

Aanm. Beschrijving naar eenige exemplaren in Herb. Kds. en naar een
levenden cT boom in Hort, Bog. Vergeleken met een authentiek van Blume.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Sumatra (volgens Boerlage),
Borneo. Op Java: In de res. Banten, afd. Tjaringin bij Tjemara op
10— 200 m. zeehoogte

;
in de res. Batavia, afd. Buitenzorg bij Tjampea

op 200—300 m.; in de res. Preanger, afd. Tjiandjoer op G. Parang (Bl.)
;

in de res. Pekalongan, afd. Batang bij Soebah
;

in de res. Semarang, afd.

Pati bij Ngarengan op50m. — Voorkomen en standplaats: In he-

terogeen oerwoud en in djatibosschen, zoowel op vruchtbaren leemgrond als

op kalksteen. De soort schijnt verre van algemeen te zijn. — Blad af val:
Altijd groen. — Bloei- en vruchttijd: Bloemen verzameld in Mei
bij Ngarengan en in Mei en Augustus bij Buitenzorg; vruchten in Mei
bij Buitenzorg en Ngarengan, in Juni bij Ngarengan en Soebah, in Juli

bij Buitenzorg. — G e b r u i k : Geen. — Kuituur: Niet aan te bevelen.

—

Inlandsche namen: Ki-senipoer, s. bij Buitenzorg, wegens de over-

eenkomst der bladeren met die van Dillenia indica ; Ki-tjaloeng^ s, (Bh.)]

Pakilan (?), j. bij Ngarengan,

Wetria macrophylla J. J. S. Arhor mediocris^ dioica. Ramuli crassi^

initio puhescentes. Folia alterna^ magna^ h^eviter petiolata^ e basi acuta

vel anguste ohtusa longe cuneaio dilaiata^ ohlongo- vel lanceolato-ohovata^

acute acuniinata, superficialite7' glanduloso-dentata^' junio7^a sericea^ tnox

glabrescentia, in nervis subtus tantum pavee pilosa, basin vei'sus glandulis

maculifonnibus instructa, penninervia, 7iervo intermedio siipra et subtus

prominente nervos laterales utrinque c. 25—35 patentissimos apice

inciirvos subtus valde supra vix prominentes emitte^ite, venis elatliratis,

reticulo venarum subtus leviter prominente, tenuiter coriacea, supra atro-

viridia, nitida, subtus pallidiora, c. 16—42 cm. longa, 5.5—16 cm. lata;

petiolus calloso-incrassatus, semiteres, supra applanatus, c. 0,4— 1.4 C7n.

longlis. Stipulae caducae, oblique triangulae, acutae, concavae, ciliolatae,

dorso subcai'inatae, puberulae, c. 0.6— 0 8 cm. longae. Inflorescentiae

ex axillis sguamarum ramulorum brevissimorum aphyllorum et etiam ad

basin ramulorum novellorum foliatorum, simplices, sessiles,pendulae,laxae^

multiflorae, c. 20 cm. longae^ racliis angulata, puberula, dilute viridis.

Flores cT in fasciculos pauci-(2—4 )floros bracteis h'evihus late Vriangulis

ciliatis camiosis sujfultos disposUi, pai'vi, pedicellati, odorati. Alabastra
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glohosa. Pedicellus c. 0.3—0.6 cm. longus, supra hasin articulatus^ parie

inferiore hirtella^ parte superiore glahra dilute viridi. CalyxS— é-partitus^

pallide viridis, intus ad hasin puherulus, extus praesertim ad apicem paree

hirtellus^ c. 0.35 cm. longus^ laciniis ovato-iriangularibus^ acutis obtusiiis-

culisve^ concaviSj in praefloratione valvatis. Stamina 25—30, basi vix

connata, interdum nonnulla partim vel omnino connata; filamenta alba;

antherae subreniformes, fiavescentes, thecis dimidia parte inferiore liberis,

oblongis, semilunari-curvatis, basi divergentibus, rima longitudinali de^

hiscentibus. Pollen flavum, laeve. Torus convexis, pilis paucis obsitus.

Infloresceniiae ^ ex axillis squamarum vel foUorum ad basin ramulorum

novellorum, nunquam ad ramulos brevissimos aphyllos, valde elongatae,

pendulae, laxe racemosae, simplices, pubescentes, frucHferae c. 60—75 cm.

longae. Bracteae ut in (ƒ. Flores $ solitarii, pedicellati, pedicello pu-

bescenti, c. 0.25— 0.45 cm. longo. Calyx 5-partitus, persistens, laciniis

ovato-lanceolatis, acutis, apice recurvis, extus puberulis, c. 0.2 cm. longis»

Ovarium sessile, trilobum, hirtellum, triloculare, loculis uniovulatis ; styli

3, basi in colurnnam brevem crassam hirtellam c. 0.1— 0.2 cm. longam

connati, partes liberae lineares, bifidae, 0.7— 0.9 cm. longae, intus omnino

grosse papillosae. Capsula depressa, triloba, tomentosa, c. 0.85 cm. alta,

1.6 cm. diam., trilocularis, coccis bivalvibus. Semina magna, globosa, 0.7

cm. diam., albumine carnoso, cotyledonibus latis.

30. CLEIDION Bl.

Bloemen één- of tweehuizig. 5 bloemen met 3— 4-deeligen kelk;

slippen in den knop klepvormig aaneensluitend. Bloembladeren en

stamperrudiment ontbrekend. Meeldraden CX3, op den verheven bloem-

bodem ingeplant; helmknoppen dorsifix, 4-hokkig, aan weerszijden van

het aan den top dikwijls verlengde helmbindsel met 2 hokjes. Schijf

ontbrekend (steeds ?). $ kelk 3— 5-deelig, met in den knop dakpans-

gewijs dekkende slippen. Bloembladeren ontbrekend. Vruchtbeginsel

2— 3-hokkig, met één zaadknop in elk hokje; stijlen 2— 3, verlengd,

2 spletig of 2-deelig, aan den voet meer of minder vergroeid. Vrucht

dubbel of drievoudig bol vormig, in 2— 3-tweekleppige kluisjes uiteen-

vallend. Zaden bolvormig; buitenste zaadhuid met vleezige buitenlaag;

kiemwit vleezig; zaadlobben plat, breed.

Nagenoeg kale heesters of boomen met verspreide, gesteelde, meestal

getande, vinnervige bladeren en spoedig afvallende steunbladeren.
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Bloeiwijzen okselstandig, de g trosvormig, met alleenstaande of gebun-

delde bloemen, de $ één- of tweebloemig, de bloemen op een langen*

steel. Bloemen klein.

Ongeveer 13 soorten in tropisch Azië, Australië, Afrika en Amerika.
Boerlage vermeldt in navolging van Mueller Arg. voor Java 2

soorten n.L:

C. javanicum Bl. en
C. tricoccum Baill.

Laatstgenoemde soort is echter een Amerikaansche plant, die op Java
niet voorkomt. Het door Zollinger (n. 1560) op Java verzamelde exem-
plaar is waarschijnlijk uit den botanischen tuin te Buitenzorg, waar die

soort ook heden nog gekweekt wordt, afkomstig.

Van de door Miquel aangehaalde C. popidifolium Zipp, is nooit een

beschrijving gegeven.

Cleidion Bl. Flores monoici vel dioici. Florum calyx 3—4-parUtiis,

laciniis in praefloratione valvatis. Petala etp)istilU rudimentum 0. Stamina COj

toro elevato inserta; aniherae dorsifixae^ 4-loculares^thecis in iitraqiie parte

connectivi apice saepeproducti 2. Discus 0 (semper ?). Cahjx ^ 3-5-partitus^

laciniis in praefloratione imhricatis, Petala 0. Ovarium 2— 3-loculare,

loculis uniovulatis ; styli 2—3, elongati^ 2-fidi vel 2 partiti^ hasi plus

minusve alte connati. Fructus didymus vel tridymus, in cocca hivalvata

dehiscens. Semina globosa, testae stratum exteriore carnosum ; alhumen

carnosum; cotyledones latae, planae,

Frutices vel arhores fere glahrij foliis alternis petiolatis plerumque

dentatis pennmerviiSj stipulis caducis. Inflorescentiae axillat'es, c? race-

mosae, florihus solitariis fasciculatisve, J i- vel 2-florae, floribus longe

pedicellatis. Flores parvi.

Cleidion javanicum Bl. Bijdr. 613; Miq. F1. Ind. Bat. i, 2, 409;

Baill. Et. Euph. t. ix; f. 3— 5 (fig. 3 haud bona); Muell. Arg. in

DC. Prodr. xv, 2, 987; Twaites Enum. pl. Zeyl. 272; Kurz For.

Fl. 390; Bedd. Sylv. Madr. t. 272; Gamble, Darj. list, 71; Man.

Ind. timb. new ed. 620; Hook. f. Fl. Br. Ind. v, 444; Trim. Fl. Ceyl.

IV, 69; Talb. Trees Bomb, ed. 2, 316; Woodr. in Journ. Bomb.

Nat. XII, 372; Prain, Beng. Pl. 950; Brandis, Ind. Trees, 592;

CooKE, Fl. Pres. Bomb. ii, — Lasiosty les salicifolia Pot.

Bern. 149. — Boftlera urandra Dalz. in Hook. Journ. Bot. iii(1851),

229; Dalz. et Gibs. Bomb. Fl. 230.

Twijgen kantig, gegleufd, kaal, groen, met lijnvormige lenticellen.
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Bladeren verspreid, zeer onregelmatig geplaatst, aan de twijgtoppen

dichter bijeen, ongelyk lang gesteeld, elliptisch, langwerpig of lancet-

vormig, meestal kort stomp toegespitst, soms stomp, gewoonlijk met

een nerfpuntje, met wigvormig versmalden en smal stompen of soms

spitsen of met stompen voet, vrij wijd gezaagd getand, bochtig getand

of gekarteld gezaagd, de tanden met een kegelvormig puntje, kaal,

in het begin vooral op de nerven aanliggend behaard, onder in de

nerfoksels met gebaarde uithollingen en vooral naar den voet met

verspreide, zittende, platte, ronde klieren, aan weerszijden van de

middelnerf met c. 6— 8 schuin uitstaande, gebogen, boogvormig

anastomoseerende, onder weinig uitspringende zijnerven, dwars net-

aderig, leerachtig, c. 7— 21 cm. lang, 2.5— 8.5 cm breed; steel

dun, boven met een groef, aan den top en den voet verdikt, aan den

top boven met 2 kleine schubjes, kaal, c. 0.6 — 6 cm. lang. Steun-

bladeren spoedig afvallend, driehoekig tot lancetvormig, dikwijls

priemvormig toegespitst, niet zelden vooral achter aan den top ijl

aanliggend behaard, c. 0.125— 0.3 cm. lang. Bloemen éénhuizig.

5 bloei wijzen okselstandig, alleenstaand, trosvormig, met ijl geplaatste,

c. 5 — 15-bloemige bundels, c. 4— 20 cm. lang; spil kantig, kort ijl

behaard, lichtgroen. Schutbladeren klein, halvemaan- of eivormig

driehoekig, met stompen, verdikten top, yl gewimperd, concaaf, c. 0.1

cm. lang, 0.17 cm breed. 5 bloemen klein, kort gesteeld; knoppen

ei-bolvormig, met een puntje; steeltje geleed, kort en ijl of vrij dicht

uitstaand behaard, bleek groen, c. 0.15 — 0.2 cm. lang. Kelk inden

regel 3-deelig, teruggeslagen, buiten vooral aan den voet zeer kort

behaard, bleek groen, c. 0.4 cm. in doorsnee; slippen eivormig drie-

hoekig, stomp, met een puntje, zeer concaaf, binnen kaal, dun vliezig,

c. 0.23—0.275 cm. lang, 0.15—0.17 cm. breed. Meeldraden zeer

talrijk (c. 40—55), op den verheven bloembodem ingehecht, een half-

bolvormigen bundel vormend, c. 0.15 cm. lang, in den knop opgericht;

helmdraden recht; helmknoppen intrors, kort, 4-hokkig, bleek geel;

helmbindsel boven den helmknop in een priemvormig, in den knop inge-

bogen puntje verlengd, dat korter is dan de helmknop. $ bloemen al-

leenstaand in de bladoksels, lang gesteeld; steeltje naar den top knots-

vormig verdikt, kaal, met enkele kleine, aanliggende, driehoekige,

priemvormig toegespitste, concave, achter in het midden verdikte, op
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de kelkslippen gelijkende, c. 0.16 cm. lange schutblaadjes, c. 2— 7 5

cm, lang, aan den top tot c. 0.4 cm. dik. Kelk diep 4— 5-deelig;

slippen opstaand, tegen hot vruchtbeginsel aangedrukt, eivormig drie-

hoekig, fijn toegespitst, wat gewimperd, vrij vleezig, achter in het

midden overlangs verdikt, c. 0.17 cm. lang. Vruchtbeginsel ongeveer

bolvormig, dubbel, met 4 overlangsche groeven, aanliggend kortharig,

c. 0.175 cm. lang, 2-hokkig, dikwandig; stijlen 2, aan den voet kort

vereenigd, in het geheel c. 1.5— 3 cm. lang, de vrije doelen, soms

tot aan den voet, 2-deelig, lijnvormig, binnen convex en over de geheele

lengte fiuweelachtig behaard. Vracht dubbel bolvormig, elk der

helften met een overlangsche groef, kort ijl behaard of bijna kaal,

c. 1.6 cm. hoog, 1.6 bij 2.6 cm. in doorsnee, door den niet vergrooten

kelk gesteund en door de stijlresten gekroond, 2-hokkig, met vrij

dikken wand, binnen kaal, de binnenwand niet van den buitenwand

loslatend. Zaden bol vormig, c. 1 .2 cm. in doorsnee; buitenste zaadhuid

met vleezige buitenlaag en gladde, vrij dikke, hoornachtige binnenlaag;

kiemwit vleezig; zaadlobben ongeveer rond, met vrij diep uitgeranden

voet, c, 0.45 cm. in doorsnee; worteltje 0.15 cm. lang.

Middelmatige boom; kruinhoogte tot 28 m. bij een stamdoorsnee

van 50 cm. Stam krom of recht, zonder knoesten, gleuven en wortel-

lijsten. Kroon meer of minder onregelmatig, dicht of ijl. Schors

grauw, bitter.

Aanm. Beschrijving naar talrijke exemplaren in Herb. Kds, en eenige levende
hoornen in Hort, Bog.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Eogelsch Indië, Ceylon, Siam,

Philippijnen, Bali, Timor, N. Guinea, Op Java: Verzameld in de res.

Batavia, afd. Buitenzorg bij Tjampea op 200 m. zeehoogte
;

in de res.

Preanger, afd. Soekaboemi bij Palaboeanratoe
;

in de res. Pekalongan,
afd. Batang bij Soebah en Keboemen; in de res. Semarang, afd. Seraarang

bij Kedoengdjati, afd. Poerwodadi bij Karangasem op 100 m
;

in de res.

Kediri, afd. Kediri bij Gadoengan-Pare op 300—500 m.; in de res. Besoeki,

afd. Djember bij Poeger en Tjoeramanis, afd. Banjoewangi bij Badjoelmati

en Rogodjampi. — Voorkomen en standplaats: In heterogeen oor-

bosch, voornamelijk naar het schijnt in Midden- en Oost-Java. Bij Tjampea
op kalkrotsen. — Blad af val: Altijd groen. — Bloei- en vruchttijd:
Bloemen verzameld in Maart bij Poeger, in Juni bij Gadoengan-Pare, in Juli

bij Kedoengdjati en Rogodjampi, in Augustus bij Palaboeanratoe, Poeger, Ba-

djoelmati en Rogodjampi, in September bij Poeger en Badjoelmati, in Oktober
bij Keboemen, Kedoengdjati en Poeger, in November bij Poeger, in December
bij Rogodjampi; vruchten in April bij Karangasem, in Mei bij Poeger, in
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Juni bjj Tjampea, in Augustus bij Rogodjampi, in September bij Kedoeng-
djati en l^eger, in Oktober bij Soebah en Poeger, in November bij

Karangasem, Poeger en Rogodjampi. — Gebruik: Geen. — Inland-
sche namen: Ilawean^ s. bjj Tjampea; Berasan, j. bij Gadoengan-Pare
en Rogodjampi; Tjakarajam, bij Poeger en Badjoelmati, verder

Jcebo, j. bij Soebah; Djiralc woeloeh, j. of DJirak iroelan, bi] Keboemen
;

Djirak djoivo, j. en Dempoel keho^ j. bij Karangasem; Foetijan^ j. bij

Badjoelmati
;

Poeloes^ bij Rogodjampi; Kopi^ md. bij Tjoeramanis; alle

zeer plaatselijke namen.

Cleidion javanicum Bl. Ramuli angulati^ sulcafij glahri^ virides,

lenlicellis linearihus. Folia alterna^ volde irregulariter disposUa, summa

densiora, inaequilonge petiolata^ elliptica, ohïonga lanceolatave, plerumque

hrevHer ohtusc acuminata^ interdum ohtusa^ saepissime mucronaia^ hasi

cuneato-angustata onguste ohtusoque vel interdum acuta^ vel ohtusa^ la-

xiuscule serroto-dentota^ rep)ondo-dentata vel crenato serraiOj dentihus conico-

oqyiculaiis, glabro, initio praesertim in nervis odpresse pubescentia^ subtus

in nervorum axillis excavata barbatoque et praesertim basin versus nonnullis

glandulis sessilibus planis roiundis instructa^ in utraque parte costae in-

termediae nervis lateralibus c. 6—8 patentibus curvatis arcuato anastomo-

santibus subtus leviter prominentibus^ transverse reliculato-venosa^ coriacea^

c. 7—21 cm. longa, 2.5— 8.5 cm. lata; petiolus tenuis., supra sulcatus, basi

apiceque incrassatus^ ad apicem siipra bisquamulosusj glabeVj c 0.6—6 cm.

longlis. Stipulae caducae, triangulae lanceolataeve^ saepe subulato acumi-

natae, non raro praesertim dorso apicem versus p>arce adpresse pubescentes^

c. 0.125 0.3 cm. longae. Flores monoici. hiflorescentiae c? axillares^

solitariaCj racemosae, fasciculis c. 5— 15-fioris luxe dispositis, c. 4— 20 cm.

longae., rachide angulafa pubemila dilute viridi. Bracteae parvae, semilunato-

vel ovato-triangulae^ apice obtusae incrassataeque., paree ciliolatae^ concavae,

c. 0.1 cm. longae. 0.17 cm. latae. Flores ^ parvi, breviter pedicellati;

alabastra ovoideo-globosa, apiculata; pedicellus articulatus^ puberulus vel

breviter villosus^ pallide viridis, c. 0.15—0.2 cm. longus. Calyx plerumque

3‘partituSj reflexus, extus pjraesertim basin versus puberulus., pallide viridis.,

c. 0.4 cm. diam., laciniis ovato-triangulis, obtusis, apiculatis, volde concavis,

intus g labris, tenuiter membranaceis, c. 0.23—0.275 cm. longis, 0.15—0.17

cm. latis. Stamina valde numerosa (c. 40—55), toro elevato inserta, fa-

sciculum semiglobosum formantia, c. 0.15 cm.longa,inpraefioratione erecta

;

/llamenta recta; antherae introrsae, breves, 4-loculares, flavescentes, connectivo

supra antheram in appendicem subulatum a dorso compressam tliecis

breviorem in alabastro incurvam producto. Flores ^ in axillis solitarii,

longe pedicellati, pedicello apicem versus clavato-incrassato, glabro, nonnullis
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hracteis paruis adpressis triangiilis suhulato acuminatis concavis dorso

incrassatis sepalis similibus c. 0 16 cm longis tectOy c. 2—7.5 cm. longo^

apice ad c. 0.4 cm. crasso. Cahjx alte 4-5-partitus^ laciniis erectis^

ovario adpressiSj ovato-triangulis^ suhtililer acuminatis., paree ciliolatis,

carnosttlis, dorso in medio incrassatis., c. 0.17 cm. longis. Ovarium suh-

glohosunij didymum^ sulcis 4 longitudinalibus., adpresse pubescens, c. 0 175

cm. longum, biloculare, pachydttinum ; stijli 2, basi breviter connati, toti

c. 1.5—3 cm. longi, partes liberae alte interdum usque ad basin hipartitae,

lineares, intus convexae tt tota longitudine velutinae. Fructus didymus,

coccis sulcatisj puberulus vel subglaber, c. 1.6 cm. altus, 1.6 et 2.6 cm.

diam., calyce inaucto suffitUus, stylorum reliquiis coronatus, biloculare,

pariete saiis crasso intus glabro, endocarpio a pericarpio liaud solubili.

Semina globosa, c. 1.2 cm. diam., tesiae strato exteriore carnoso, strato

interiore laevi crassiusculo corneo ;
albumen carnosum’ cotyledoncs

subrotundae, basi altius emarginatae, c. 0.45 cm. diam; radicula 0.15

cm. longa.

31. MACARANGA Tnou.

Bloemen 1- of 2 huizig. Kelk der <ƒ bloemen in den knop ongeveer

bol- of knotsvormig, 3— 4-lobbig of -deelig. Bloembladeren, stamper

-

rudiment en schijf ontbrekend. Meeldraden c 1 —20; helmknoppen

kort, 3-4-kleppig. Kelk der $ bloemen nap- of urnvormig, aan den

rand zeer kort gelobd of getand, soms tot aan den voet gedeeld of

bijna gaaf, blijvend en later oponsebeurend. Bloembladeren en schijf

ontbrekend. Vruchtbeginsel 1— 6-hokkig, met één zaadknop in elk

hokje; stijlen of stempels I — 6, kort of lang, soms aan den voet

vergroeid, gewoonlijk meer of minder pluim vormig in slipjes verdeeld.

Vrucht kluisvruchtachtig, 1— 6-hokkig, gewoonlijk met korrelige,

wasachtige kliertjes bedekt, ongewapead, met tusschen de hokjes

geplaatste, dikke uitsteeksels of meer of minder dicht met korte of

lange weeke stekels bezet, ten slotte hokverdeelend openspringend.

Zaden bolvormig; buitenste zaadhuid met vleezige buiten- en harde

binnenlaag; kiem wit vleezig; zaadlobben breed, plat.

Boomen of heesters met verspreide, gestoelde, dikwijls groote, aan

den voet niet zelden schildvormige en zeer dikwijls handvormig •

3— 12-nervige, soms vinnervige, op de onderzijde gewoonlijk met
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zeer kleine, waaachtige kliertjes bezette en ook boven niet zelden

klierdragende bladeren. Steunbladeren 2, vrij of soms vergroeid.

Bloeiwijzen okselstandig of zijdelingsch, aar-, tros- of pluimvormig,

de cT dikwyls meer vertakt dan de $, met dikwijls groote schut-

bladeren. (ƒ bloemen zeer klein, in kluwens, de f alleenstaand of

weinige bijeen.

Aantal soorten ongeveer 90 in de tropen der oude wereld.

Mueller verdeeld het geslacht in 4 secties n.1 :

Sect. I Pachysiemon Bl Helrnknoppen alle 3-hokkig. Vruchtbeginsel
4— 6-hokkig. Steunbladeren vrij.

Sect. II. Dhno)yhanthera Muell. Arg. Ilelraknoppen 3— 4-hokkig.

Vruchtbeginsel 2— 3-hokkig. Steunbladeren vergroeid.

Sect. III. Ma2)pa Juss. Ilelmknoppen meestal 4-, soms 3-hokkig.

Vruchtbeginsel 2— 3-hokkig. Steunbladeren vrij.

Sect. IV. Eumacaranga Muell. Arg. Ilelmknoppen meestal 4-, soms
3-hokkig. Vruchtbeginsel gewoonlijk 1-hokkig. Steunbladeren vrij.

Deze indeeling is niet bevredigend. Sommige soorten, b.v. M, bicolor

Muell. Arg. (door Mvellhr hij Eumacaranf/a ingedeeld) ei\ M. semiglohosa

J. J. S., kunnen bij geen der secties ondergebracht worden. Het zou

misschien wenschelijk zjjn voor deze en verwante soorten een nieuwe
sectie op te stellen, terwijl dan bij de kenmerken van de sectie Pachysiemon
gevoegd zou kunnen worden, dat de vruchten met regelmatig tusschen

de hokjes geplaatste uitsteekels voorzien zijn. Deze uitsteekels komen
ook voor bij M. triloha Muell. Arg. (zie onder die soort) en M. hancana
Muell. Arg.

Verder schijnt het me moeilijk de secties 47 en Eumacaranga^
zij door Mueller Arg. omschreven zijn, te handhaven. Zoo behoort M.
(lenticulata Muell. Arg. tot eerstgenoemde, M. rhizinoides Muell. Arg.

tot de laatste sectie, terwijl zij zóó na verwant zijn, dat men haast geneigd

zou zijn, ze als variëteiten eener zelfde soort te beschouwen.
Macaranga suhfalcata Muell. Arg. verschilt van de overige soorten

zóóveel (éénhuizige bloemen, éénbloemige J bloeiwijzen, 5-deelige $
kelk, niet pluimvormig verdeelde stempels), dat het waarschijnlijk later

gewenseht zal blijken de plant als type van een nieuw geslacht te be-

schouwen.
]k bepaal me hier slechts tot deze opmerkingen

;
alleen bij een nieuwe

bewerking van het geheele geslacht zou men tot een meer natuurlijke

indeeling kunnen komen.
Boerlage vermeldt voor Java de volgende soorten.

M. rhizinoides Muell. Arg.
M. Tanarius Muell. Arg. met de var. tomentosa Muell. Arg.
M. deniiculata Muell. Arg. met de var. Zollingci'i Muell. Arg.

M. javanica Muell. Arg.
M. triloha Muell. Arg.
M. suhfalcata Muell. Arg., die alleen als in Hort. Bog. gekweekt ver-

meld wordt, komt, zooals uit Ilerb. Kus. bljjkt, inderdaad op Java voor.

Hierbij komt nog een nieuwe soort n.1.

M. semiglohosa J. J. S
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Sleutel der Javaansche soorten.

1. Bloemen éénhuizig. $ bloeiwijzen één-

bloemig. Bladeren niet schildvormig,

vinnervig, aan den voet boven met
2 sterk ingezonken klieren . . . \. M.suhfalcata'^\{]¥AA,. kno.

Bloemen tweehuizig. J bloeiwijzen

meerbloemig. Bladeren meer of min-
der, soms zeer weinig schildvorraig,

handnervig; klieren aan den voet,

zoo zij aanwezig zijn, niet sterk

ingezonken 2.

2. Meeldraden 3 of meer (zelden bij eokele

bloemen ook 2). Vrucht 1— 2-hokkig

(alleen bij uitzondering ook 3-hokkig) 3.

Meeldraden 1— 2. Vrucht 3 - 6-hokkig 6.

3. Meeldraden 9—14. Vrucht zonder ste-

kels 4

.

Meeldraden 3— 10 (meestal minder dan
10). Vrucht gestekeld 5.

4

5.

6 .

Vruchtbeginsel éénhokkig. Bladerenaan
den voet gewoonlijk met 1— 2 klieren.

Schutbladeren boven zonder klieren

Vruchtbeginsel 2-hokkig. Bladeren aan
den voet met meer dan 2 klieren.

Schutbladeren boven met klieren .

Meeldraden 3(-2). Vrucht kort gestekeld.

Bladeren met nauwelijks schildvor*

migen voet, met klieren. Schut-

bladeren smal, wijd bochtig gelobd.

Méeldraden 3—10 (meestal 5— 6). Blad-

voet breed schildvormig, zonder
klieren. Schutbladeren breed, ge-

woonlijk dicht kamvormig ingesneden

Meeldraden gewoonlijk 2; helmknoppen
3— 4-hokkig. Vrucht 3 — 5 hokkig,

zonder uitsteekels. Bladeren niet

gelobd

Meeldraad 1; helmknoppen 3-hokkig.

Vrucht 4— 6 hokkig, met 4— 6 tus-

schen do hokjes geplaatste uit-

steeksels. Bladeren 3-lobbig of 3-

spletig

2. M. rhizinoides Müell.
Arg.

3. M. dcnticAilata Muell.
Arg.

4. M
.

javanica Muell. Arg.

5. M. Tanmius Muell.
Arg.

6. M. semiglohosa J. J. S.

7. M. triloha Muell. Arg.

Macaranga Thou. Flores monoici vel dioici. Calyx (j' valvaris, 3-4-

lohus vel -partitus^ in pjraeftoraüone suhglohosus vel clavatus. Petala, pistilli

Meded. Dep, v. Landbouw No. 10, 31
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rudimantiini et discus 0. Stamina c. 1— 30; antherae hreves, 3— 4-locellatae.

Cahjx ftonim ^ cupuliformis vel urceolatu^^margine hrevissime lohidatus vel

denticulatus^ interdum suhinteger^ raro 5-partilus^ persistens^ dein rumpens.

Petala et discus 0. Ovarium 1~ G-lohdare^ locidis iiniovulatis; styli vel

stigmata 1—6, hrevia vel longa, interdum hasi connata, intus plerumque

plus niinusve güumoso-lacinidata. Fructus capsularis, 1-6-locularis,

rumque ceracee granuloso-glandulosus, inermis vel cornibus locidis alternan-

tibus vel aculeis mollihus hrevihus longiorihusve plus minusve densis tectus,

loculicide dehiscens. Semina glohosa, testae strato exteriore carnoso, sfrato

intcriore duro; alhumen carnosum; cotyledones lalae, planae.

Arhores vel frutices foliis alternis, petiolat is, saepe magnis, hasi haiid raro

pieltatis, saepissime palmalirn 3 -12-nervis, interdum penninerviis, suhtus

2)lerumque glandulis minimis ceraceis tectis, supra hand raro maculiformi-

glandulosis. Stipidae 2, liherae vel interdum connatae. Inflorescentiae

axillares vel laterales, spicatae, racemosae vel panicidatae, quam^ saepe

ramosiores, hracteis saepius magnis. Flores minirni, glomeroti, ^
solitarïi vel suhfasciculati.

1. subfalcata Muell. Arg. in DC. Prodr. xv, 2,

1007. — Rottlera subfalcata Rciib. f. et Zoll. Over soorten van

Rottlera, 11; in Linnaea, xxviii, 31 1 ;
Miq. Fl. Ind. Bat. i, 2, 392.

—

R, glaherrima Hassk. in Flora, 1842, Beibl. ii, 41; Gat. Hort. Bog.

alt. 239; PI. jav. rar. 264. — Adisca subfalcata Zoll. in Linnaea,

XXIX, 464. — Tanarius subfalcatus O. K. Rev. gen. pl. ii, 620.

Twijgen rolrond, aan den top kantig, met ijl geplaatste, kleine, schub-

vormige kliertjes. Bladeren aan de toppen der twijgen bijeenstaand,

verspreid, gesteeld, elliptisch of lancetvormig elliptisch, breed en

stomp toegespitst, naar den voet versmald of wat toegespitst, stomp

en zeer kort 2-lobbig, wijd en ondiep bochtig, kaal of onder op de

middelnerf ijl uitstaand behaard, onder en boven met zeer ijl geplaatste,

kleine, schubvormige kliertjes, boven aan den voet op elk der lobjes

met een concave, ovale, vlekvormige klier, naar den top vlak langs

den rand met eenige kleine, concave, ronde, vlekvormige klieren,

vooral bij de grootere bladeren onder in de nerfoksels dikwijls uit-

gehold en met een ijle rij haren, vinnervig, aan weerszijden van de

onder en boven uitspringende middelnerf met c. 9— 11 naar den top

en den voet kleiner wordende, schuin uitstaande, licht gebogen,
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anaatomoseerende, onder uitspringende zijnerven, netaderig, vrij leer-

achtig, groen, onder lichter, c. 4.5— 15 cm. lang, 1.7— 5. 5 cm. breed;

steel dun, aan den voet en den top verdikt, boven met een over-

langsclie rib, onder ijl uitstaand vrij lang behaard, dikwijls kaal

wordend, met enkele verspreide kliertjes, c. 1— 4.5 cm. lang. Steun-

bladeren afvallend, fijn priemvormig, kaal, aanvankelijk bruinrood,

c. 0,23— 0.75 cm. lang. Bloemen éénhuizig. g bloeiwjjzen okselstandig,

kort, afgebroken aar vormig, veelbloemig, c. 1— 6.5 cm. lang; spil

kantig, dicht of ijl en kort of zeer kort uitstaand (in sicco bruin)

behaard, lichtgroen. Schutbladeren uit breed driehoekigen voet meer

of minder priemvormig toegespitstst, vooral de onderste achter aan

den voet met een sterke, klierachtige verdikking, stomp gekield, ijl

gewimperd, c. 0.1 -0.2 cm. lang. 5 bloemen in 5— 14-bloemige

bundels, gesteeld; steeltje onder den kelk geleed, zeer kort behaard,

c. 0.15 cm. lang. Knoppen aan den top 3-lobbig. Kelk 3 deelig,

lichtgroen; slippen eivormig of meer of minder elliptisch, concaaf,

aan den voet convex verdikt, achter en aan den rand met vrij groote,

korrelige kliertjes en zeer kort behaard, c. 0.14 cm. lang, 0.075 cm.

breed. Meeldraden c. 11— 13, c. 0.15 cm. lang; helmknoppen 4-hokkig.

$ bloeiwijzen okselstandig, gesteeld, één-, zelden tweebloemig; alge-

meene bloemsteel dun, met verspreide, korrelige kliertjes, c. 2— 5 cm.,

in vrucht 4—10 cm. lang, het onderste deel met enkele kleine, ver

uiteenstaande schutbladeren, aan den top onder de bloem met 2—

3

zeer dicht bijeenstaande, tot aan den voet driedeelige, zeer kort

behaarde en met enkele kliertjes bezette, donker bruinroode, c. 0.2

cm. lange schutbladeren met priemvormige slippen, waarvan de zijde-

lingsche aan den voet scheef verdikt en steunbladachtig zijn. Eigenlijk

bloemsteeltje zeer kort. Kelk 5-deelig; slippen opstaand, priemvormig,

met verbreeden voet, concaaf, zeer kort en ijl behaard, vrij dik,

c. 0.23—0.3 cm. lang. Vruchtbeginsel dubbelbolvormig, dicht met

korrelige, gele kliertjes bezet, c. 0.125 cm. hoog, 0.23 cm. breed,

2-hokkig; stempels 2, aan den voet kort vereenigd, zeer lang, draad-

vormig, c. 1.5 cm. lang. Vruchtsteeltje c. 0.4 cm. lang. Vrucht

dubbelbolvormig, zeer kort behaard, met regelmatig verspreide,

korrelige, gele kliertjes en met zeer ijl staande, korte, zeer kort

behaarde, tot c. 0.06 cm. lange, weeke stekels, c. 0.65 cm. hoog,
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1.1 cm. breed, in 2-kleppige kluisjes openspringend; buitenwand

dun, niet van den dun houtigen binnenwand loslatend. Zaden

ongeveer bolvormig, c. 0.5 cm. in doorsnee; buitenste zaadhuid

(opgeweekt) met vliezige buiten- en harde binnenlaag.

Kleine boom; kruinhoogte tot c. 15 m. bij een stamdoorsnee van

30 cm. (of reusachtige boom van 35—50 m. hoogte en een stam-

doorsnee van 60— 80 cm. ?). Stam krom of recht, zonder wortellijsten.

Kroon onregelmatig, ijl.

Aanm. Beschrijving naar Herb. Kds. en een levenden boom in Hort. Bog.
Bij de exemplaren van Takoka afkomstig teekent Koorders aan, dat de boom

volgens den verzamelaar de grootte van een rasamala zou bereiken, terwijl de
plant op de andere hieronder vermelde groeiplaatsen slechts 8—15 m. hoog zou
worden, hetgeen overeenkomt met den boom in den tuin. Volgens het materiaal
in het herbarium behooren alle ongetwijfeld tot dezelfde soort.

De cf bloeiwijzen schijnen dikwijls abnormaal heksenbezemachtig vertakt te

zijn.

liet is buiten twijfel, dat deze plant Rottlera subfalcata Rchb. f. et Zoll. is.

Van de $ bloemen wordt echter door de schrijvers gezegd, dat ze zich zouden
bevinden aan den voet der cT bloeiwijzen. Dit is onjuist, zoowel voor het
materiaal in Herb. Kds. als voor den boom in Hort. Bog.; zij vormen af-

zonderlijke, in den regel éénbloemige bloeiwijzen, die zeer doen denken aan die
van Cléidion javanieum Bl. Het geslacht Cleidion is echter terstond te onder-
scheiden aan de tweedeelige stempels.
Zooals reeds boven gezegd is, zal deze plant waarschijnlijk een nieuw geslacht

moeten vormen.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Onbekend. Op Java: Ver-

zameld in do res. Preanger, afd. Tjiandjoer bij Takoka op 1100 m. zee-

hoogte; in de res. Banjoemas, afd. Bandjarnegara bij Pringombo op 700—
1000 m.; in de res, Pekalongan, afd. Batang bij Soerdjo op 1400 m.

—

Voorkomen en standplaats: In heterogeen oerwoud, zoowel op
steenachtigen zandgrond als op leem. Een zeldzame boomsoort — Blad-
afval: Altijd groen. — Bloei- en vr lichttijd: Bloemen verzameld

in Juli bij Takoka, in Oktober bij Soerdjo, in November bij Takoka en
Pringombo; vruchten in November bij Takoka en Soerdjo. — Gebruik:
Te Takoka wordt het hout voor huishouw gebruikt. — I n lan d sche
namen: liiJiarepang s. of KiJiarepang prongpeng^ s. bij Takoka;
Tangla?', j. bij Soerdjo.

Macaranga subfalcata Muell. Arg. Arbor. Ramuli teretes^ apice

angulati^ paree squamifonni-glandulosi Folia ad apiccm ramulorum satis

conferta^ altenia, ptetiolata, elliptica vel elHptico-lanceolata, saepissime sub-

falcata, late et obtuse acuminata, basi angustata vel paulo acuminata

obtusa et brevissime bilobulata, laxe subrepianda, glabra vel subtus in costa

media paree patenter q^Hosa, supra subtusque glandiilis squamifonnibus

minutis parcissime punctata, supra ad basin in qiioque lobulo glandula concava

ovali maculiformi, apicem versus juxta marginemnonnullis glandulis parvis

concavis rotundis maculiformibus munita, praesertim niajora subtus in axillis

nervorum saepe excavata et paree seriatim pilosa, penninervia, in utraqiie
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parte costae mediae supra suhtusqiie prominentis ner vis lateralihus c. 9— 11

basin et apicem versus deerescentihus^ patentibuSj leviter curvntis, anasto-

7nosanfibus, siibtus prominentibus, reticulato-venosa^ subcoriacea, viridia^

subtus diluiiora^ c. 4.5—15 cm. longa^ 1.7 — 5.5 cm latei; petiohis

tennis, basi apiceque incrassatus, supra costatus, subtus paree vilhsiis,

saepe glabrescens, parcissime glanduloso-punctatiis, c. 1— 4.5 cm. lougus.

Stipulae caducae, tenuiter subulatae, glabrae, juniores fusco-purpureae, c.

O 23—0 75 cm. longae. Flores ^nonoici. Inflorescentiaej(j axillares, breves,

interrupte spiciformes, multiflorae, c. 1— 6 5 cm. longae, rachide angidata

vel paree dense in sicco ferruginee pubescenli vel^ pubet'ula dilute yiridi.

Bracteae e basi late triangula plus minusve subidato-acuminatae, praesertim

infei'iores dorso ad basin valde obtuse glanduloso-gibbosae, obtuse carinatae,

paree ciliolatae, c. 0.1— 0.2 cm. longae. Flores (j in fasciculos c. 5-14-

floros dispositi, pedicellati, pedicello infra calycein articulato, puberulo,

c. 0.15 cm. longo. Alabastra apice 3-lobidata. Calyx tripartitus, dilute

viridis, laciniis ovatis vel plus minusve ellipticis, concavis, basi convexo-

incrassatis, dorso et ad marginem conspicue grantdoso-glandulosis puberiüis-

que, c. 0.14 cm. longis, 0.075 C7n. latis. Stamina c. 11—13, c. 0.15 cm.

longa; antherae 4-locellatae. Inftorescentiae J axillares, pedunculafae, uni-

raro biflorae, pedunculo tenui, sparsim granuloso-glanduloso, c. 2—5 cm.,

fructus maturitate 4 -11 cm. longo, inferne nonmdlas bracteas parvas remotas

gerente. Bracteae ad apicem peduncidi sub fiore 2— 3, appi'oximatae, usque

ad basin 3-partitae, puhertdae, paree gramdoso-glandulosae, atrofusco-

purpureae, c. 0.2 cm. longae, laciniis subidatis, lateralihus basi oblique

incrassatis stipulaceis. Bedicellus brevissimus. Calyx 5 pariiius, laciniis

erectis, subidatis, basi dilatatis, concavis, paree puberulis, carnosidis, c. 0.23—
0 3 cm. longis. Ovarium didyrnum, glandulis granulosis fïavis dense tectum,

c. 0.125 cm. altum, 0.23 cm. latum, bilocidare; stigmata 2, basi breviter

connata, longissima, filiformia, c. 1 5 cm. longa. Pedicellus fructifcr c. 0.4

cm. longus. Capsula didyma, puberula, sparsim fiavo-granuloso-glandulosa,

aculeis mollibus raris brevibus puherulis ad c. 0.06 cm. longis tecia, c.

0.65 cm. alta, 1.1 cm. diam., in cocca 2 bivalvia dehiscens,pericarpio tenui,

ab endocarpio tenuiter lignoso baud solubili. Semina subglobosa, c. 0.5 cm.

diam., tesiae strato exteriore (macerato) membranaceo, strato interiore duro.

2. M«acaraiiga rhiziiioides Muell. Arg. in DC. Prodr. xv, 2

10 11. — Zantlioxylon rhizinoides Bl. Bijdr. 248; Miq. F1. Ind. Bat. i,

2, 669 .
— Mappa denticulata Bl. var. Bl. Bijdr. 625. — M. denticulata
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Bl. var. tomentosa Mor. ap. Zoll. Over soort. Rottlera, 9 ;
in

Linnaea xxviii, 308. — Tanarius rhizinoides O. K. Rev. gen. pl.

II, 620.

Twijgen en jonge bladeren (droog) dicht lichter of donkerder

roodachtig bruin wollig viltig. Bladeren verspreid, lang gesteeld,

meer of minder delta- of ruit-eivormig, smal toegespitst, met zeer

breed afgerond wigvormigen, vrij smal schildvormigen voet, klier-

dragend getand of bochtig getand, later boven meer of minder kaal

wordend, onder wollig viltig of aan waterloten ijler behaard en met

vrij dicht geplaatste, door de beharing dikwijls bedekte, korrelige

kliertjes, boven naar den top gewoonlijk met eenige, bij waterloten

niet ztdden meerdere, evenwijdig aan den rand geplaatste, vlekvor-

mige klieren, op één of 2 der grootste kleine voetnerven met een

vlekvormige klier, die echter soms ook ontbreekt, zeer zelden op

3—4 der nerven met klieren, aan den voet 7— 12-nervig, waarvan 3

veel grooter dan de overige, aan weerszijden van de middelnerf met

c. 7— 12 schuin of vrij wijd uitstaande, zeer weinig gebogen, binnen

den rand anastomoseerende en korte zijtakjes naar de tanden af-

gevende, door regelmatige tralieaderen verbonden zijnerven, netaderig,

de nerven en hoofdaderen in sicco onder uitspringend, c. 10—30 cm.,

aan waterloten tot 50 cm., zonder den schildvormigen voet 9.5—27,5—
43.5 cm. lang, 7.5—26—41 cm. breed; steel wollig viltig, c. 5 5

—

20— 41 cm. lang. Steunbladeren af vallend, teruggerold, langwerpig

of lancetvormig driehoekig, convex, wollig viltig, c. 1— 3.5 cm. lang,

0 45— 0.6 cm. breed. Bloeiwijzen okselstandig, kort gesteeld, pluim-

vormig, ijl, pyramidevormig, met heen en weer gebogen spil en wijd

uitstaande zijtakken, bruin wollig viltig, c. 5— 10 cm. lang. Schut-

bladeren der cT bloeiwijzen veranderlijk, de onderste dikwijls gesteeld,

langwerpig eivormig, wat getand, vinnervig, dicht wollig viltig,

zonder klieren, met steunblaadjes, de hoogere kort eivormig of ei-

vormig driehoekig, soms toegespitst, half stengelomvattend, gaaf-

randig, concaaf, wollig viltig, c. 0.2 cm. lang. cT bloemen in veel-

bloemige kluwens, kort gesteeld; steeltje geleed, zeer kort behaard,

c. 0.075 cm. lang. Kelk gewoonlijk 3-deelig
;
slippen breed eivormig,

zeer concaaf, aan den voet binnen klierachtig verdikt, achter viltig,

c. 0.125 cm. lang. Meeldraden c. 9—14, ongeveer zoo lang als de
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kelk; helmknoppen gewoonlijk 4-kleppig. Schutbladeren der $ bloei-

wijzen aan den voet der hoofdtakken afvallend, 3-deelig, viltig, de

middelslip lancetvormig, lancet-eivormig of elliptisch, toegespitst,

vinnervig, c. 0.6— 0.7 cm. lang, de zijslippen even lang of veel

korter, steunbladachtig, de hoogere enkelvoudig, eivormig driehoekig

en kleiner, c. 0.15— 0.2 cm. lang. $ bloemen in weinigbloemige

bundels, kort gesteeld, wollig viltig. Kelk het vruchtbeginsel nauw

omsluitend, urnvormig, meer of minder ellipsvormig, aan den top

zeer kort gelobd, c. 0.15 cm. lang. Yruchtbeginsel scheef bolvormig,

dicht met korrelige kliertjes bezet, c.O.l cm. in doorsnee, éénhokkig;

stempel 1, scheef ingeplant, meer of minder S-vormig gebogen, lijn-

priemvormig, binnen dicht in korte slipjes verdeeld, achter met een

overlangsche groef, zeer kort behaard, c. 0.35 — 0.4 cm. lang. Yrucht-

steeltje c. 0.35— 0.7 cm. lang. Yrucht door den opengescheurden

kelk gesteund, scheef bolvormig, meer of minder van de kliertjes

ontdaan, met een overlangsche groef, éénhokkig, c. 0.4— 0.45 cm. in

doorsnee; buitenwand vrij vleezig; binnenwand hoornachtig. Zaad

bolvormig, glad, c. 0.3—0.35 cm. in doorsnee; buitenste zaadhuid

met vleezige buiten- en harde, fijn rimpelige binnenlaag; kiemwit

vleezig; zaadlobben rond, c. 0.075 cm. in doorsnee
;
worteltje rolrond,

c. 0.06 cm. lang.

Middelmatige of groote boom; kruinhoogte c. 15— 40 m. bij een

stamdoorsnee van 20— 70 cm. Stam krom of recht. Kroon onregel-

matig, ijl. Schors glad, grauw, aamentrekkend en bitter smakend.

Aanm. Beschrijving naar zeer talrijke exemplaren in Herb. Kds.
;
vergeleken

met een waarschijnlijk authentiek specimen en met Zollinger’s n. 254G in

Herb. Bog.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Onbekend. Op Java: Yer-
zameld in de res. Banten, afd. Pandeglang op den Poelasari op 700— 1050
m. zeehoogte

;
in de res. Preanger, afd. Tjiandjoer bij Takoka en Tjibodas

op 1450 m., afd. Bandoeng bij Tjigenteng op 1400— 1600 m., afd.

Limbangan bij Pangentjongan op 1300—1600 m.; in de res. Peka-
longan, afd. Tegal op den Slamat op 1250— 1500 m., afd. Batang bij

Soerdjo op 1400 m.
;

in de res. Semarang, afd. Salatiga op den
Telomojo

;
in de res. Kedoe, op G. Andong op 1200 m., afd. Te-

manggoeng op den Sindoro op 1400 m.; in de res. Madioen, afd. Ponorogo
bij Ngebel op 700—1450 m.; in de res. Pasoeroean, afd. Pasoeroean bij

Tosari op 1650 m., afd. Malang op den Ardjoeno op 2100— 2400 m., in

de res. Besoeki, afd. Paoaroekan bij Pantjoer op 1000 m. — Voorko-
men en standplaats: Jn hoogstammig, heterogeen oerwoud en in
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jong bosch, dikwijls in ravijnen, zoowel op leem als op zand, soms in

periodiek nogal droge streken. Een zeer algemeene boomsoort in do

bergstreken. — Bladafval: Altijd groen. — Bloei- en vrucht-
tijd: Bloemen verzameld in Januari bij Pangentjongan, in Februari en

Mei bjj Tjibodas, in Juni en Juli bij Tjigenteng, in Oktober bij Ngebel,

in November op den Telomojo, bij Ngebel, op den Ardjoeno en bij Pantjoer;

vruchten in Januari bij Tjigenteng, in Januari, Februari en Augustus bij

Pangentjongan. — Gebruik: Bij Pangentjongan wordt het hout voor

huishouw gebruikt en zou even goed zijn als /me/oehout. — Inlandsche
namen: In West-Java evenals verwante soorten vooral Mai'a, s.; op
den Poelasari Mara hener^ s.; bij Tjigenteng en Pangentjongan ook
angin., s. en op eerstgenoemde plaats bovendien Hoeroe angin^ s.

;
in

Midden- en Oost-Java vast Toetoep, j.; op den Telomojo sroe^^^'o, j.

en Toetoep hatvoe^
j ;

de laatste naam is ook bij Ngebel in gebruik;

Totop, md. bij Pantjoer.

Macaranga rhizinoides Muei-l, Arg. Arhor. Innovationes dense

(in sicco) dilutms vel obscurius ferruginee lanato-tomentosae. Folia alterna,

longe petiolata^ plus minusve deltoideo- vel rliomheo oiata^ anguste acuminala,

basi latissime rotiindato-cuneata angustepeltata^glanduloso-dentata vel repan-

do-dentata^ deinde supra plus minusve glabrescentia^ subtus lanato-tomentosa

vel in iurionibus minus dense vestita, glandulis granulosis densiusculis indu-

menio saepe occuUaiis adspersa, supra apicern versus nonnullis in turionibus

haud raro pluribus gJandulis sessilibus ynarginiparallelo'dispositisjnmajori-

bus nervorum basilarium brevium 1— P, rarissime 3 — 4 vel ö, glandulis sessili-

bus donata^ basi palmatim 7— 12-tiervia^ nerv is 3 quam reliqtws multo longiori-

bus, in utraque parte costae mediae neriis lateralibusc 7—12patentibus velpa-

tentissimis^ vix curvatis, intra marginem anastomosantibiis^ rarnulos breves

in dentes terminantes emittmtibus^venis clathratis conjunclis, reticulato-venosa,

nervis et venis majoribus subtus in sicco prominentibus^ c. 10—30 cm,^ in

turionibus ad 50 cm.^sine basi q)eltata c.9.5—27 5— 43.5 cm. longa, 7,5—26 —

41 cm. lata; petiolus lanato tomentosus^ c. 5.5 — 20—41 cm. longus. Stipulae

caducae, revolutae^ ohlongo- vel lanceolato-triangulae^ convexae^ lanatodomen-

tosae^ c. 1 — 3.5 cm. longae, 0.45— 0.6 cm. latae. Inflorescentiae axillat'es,

breviter pedunculatae., paniculatae., laxae, pyramidales., rachide fiexuosa^

ramis patentisshnis^ ferruginee lanato tomentosae^ c. 5 —10 cm. longae.

Bracteae inflorescentiarum variabiles, infimae plerumque petiolatae^

oblongo-ovataCj leviter dentatae, dense lanato-tomentosae., eglandulosae^ bisti-

pulatae., superiores breviter ovatae vel ovato-triangulac^ interdum acuminatae^

semiamplexicaules., integerrimae, concavae^ lanato tomentosae, c. 0.2 cm.

longae. Fasciculi multiflori, fioribus breviter pedicellatiSy qsedicello ar-

ticulatOy puber idOy c. 0.075 cm. longo. Cahjx plerumque 3-partitus,laciniis

late ovatiSy concavissimisy basi intus glanduloso-incrassatisy dorso tomentosis



Macaranga. — 489 — Eupiiorbiaceae.

c. 0.125 cm. longis. Stamina c. 9—14, calycem suhae^iiantes ; antherae

plenimque 4-locellatae. Bracteae infiorescentinrum J infimae caducae, 3-

partitae, (omentosae, lacinia intermedia lanceolata, lanceolato-ovata vel ellip-

tica, acuminata, penninervia, c. 0.6— 0.7 cm. longa, laciniis lateralibus

aequilongis vel miilto brevioribus, stipulaceis ; bracteae superiores simplices,

minores, ovato-triangulae, c. 0.15— 0.2 cm. longae. Fasciculi J paucifiori,

floribus breviter pedicellatis, lanato-tomentosis. Calgx ovarium arde in-

cludens, mxeolatus, plus minusve ellipsoideus, apice brevissime lobulatus^

c. 0.15 cm.longus. Ovarium oblique globosiim, dense granuloso-glandiilosum,

c. 0.1 cm. diam
,

tmiloculare ; stigma 1^ oblique insertum, plus minusve

sigmoideum, lineari- subulatum, intus dense breviter plumoso-lacinulatum,

dorso longitudinaliter sulcatum, puberulum, c. 0.35—0.4 cm. longum. Pe-

dicellus fructifer c. 0.35— 0.7 cm. longus. Fructus calyce rupto suff'ultus,

oblique globosus, glandulis partim denudatus, longitudinaliter unisulcatus,

uniloculare, c. 0,4—0.45 cm. diam., mesocarpio carnosulo, endocarpio corneo.

Semen globosum, laeve, c.0.3— 0.35 cm. diam., testae strato exteriore carnoso,

strato interiore duro ruguloso; albumen carnosum ; coiyledones orbiculares,

c. 0.075 cm. diam., radicula teres, c. 0.06 cm. longa.

3. Macaranga denticiilata Muell. Arg. ia DC. Prodr. xv 2,

1000; Kurz For. Fl. ii, 287; Gamble Man. Ind. Timb. 365; new

ed. 621; Hook. f. Fl. Br. Ind. v, 446; Brandis Ind. Trees 591.—

M. gummiflua Muell. Arg. l.c. — Maqypa clenticulata Bl. Bijdr. 625;

Miq. Fl. Ind. Bat. i, 2, 403; Zoll. Over soort. Rottlera, 9; in

Linnaea, xxviii, 308. — M. gummiflua Miq. ! Fl. Ind. Bat. Suppl.

458. — M.. truncata Muell. Arg. in Linnaea xxxiv, 198. — ilf.

Wallichii Baill. Et. Euph. 430. — M. paniculata Wall. Gat. 7810

H
,

I. — Rottlera glauca Hassk. var. denticulata Hassk. in Flora,

1842, Beibl. 2, 41; Gat. Hort. Bog. alt. 238. — Tanarius denticulatus

O. K. Rev. gen. pl. ii, 620. — T. paniculaius O. K. l.c.

Twijgen, jonge bladeren en steunbladeren dicht roodbruin wollig

viltig. Bladeren verspreid, lang gesteeld, driehoekig of delta ei vormig,

smal toegespitst, met zeer breeden, afgeknotten of stomphoekig af-

geronden, smal schildvormigen voet, meer of minder bochtig klier-

dragend getand, boven kaal wordend, vooral naar den top ongeveer

evenwijdig aan den rand met een rij vlekvormige, kleine klieren en

aan den voet gewoonlijk dicht bij den top van den bladsteel met

een aantal grootere, ovale, op de kleinere nerven gezeten, vlekvor-
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mige klieren, onder aanliggend wat wollig viltig behaard en met

talrijke korrelige kliertjes, later ingedrukt gestipp eld, handvormig

c. 11— 12-nervig, waarvan 2 grootere, aan weerszijden van de middel-

nerf met c. 9— 14 schuin uitstaande, nauwelijks gebogen, meer of

minder duidelijk op de tanden uitloopende, of binnen den rand

boogvormig anastomoseerende en op de bochten zijtakken naar de

tanden afgevende, door tralieaderen verbonden zijnerven, netaderig^

de nerven en grootere aderen onder en in sicco ook boven een weinig

uitspringend, c. 10—23 cm. lang, waarvan de schildvormige voet

c. 0.75— 1.7 cm., 8— 17.5 cm. breed; steel wollig viltig, c. 5.5 — 14

cm. lang. Steunbladeren afvallend, niet][teruggerold, lancetvormig

driehoekig, toegespitst, wollig viltig, c. 0.95 cm. lang, 0.37 cm. breed.

5 bloeiwijzen okselstandig of zijdelingscb, kort gesteeld, kort en breed

pluimvormig, met wijd uitstaande takken, viltig en met verspreide

kliertjes bezet, c. 7— 10 cm. lang; algemeene bloemsteel c. 1.5—2

cm. lang; onderste takken tot c. 5 cm. lang. Hoogere schutbladeren

enkelvoudig, eivormig driehoekig of in omtrek ongeveer rond, half

stengelom vattend, viltig, korter dan de bloemen, de lagere grooter.

cT bloemen in c. 8— 10-bloemige kluwens, kort gesteeld, zeer klein.

Kelk 3-deelig; slippen breed eivormig, stomp, zeer concaaf, binnen

aan den voet klierachtig verdikt, buiten eenigszins wollig kortharig

en met ijl geplaatste, korrelige kliertjes bezet, c. 0.1 cm. lang.

Meeldraden c. 9— 14, ongeveer zoo lang als de kelk; helmknoppen

4-kleppig. $ bloeiwijzen okselstandig of zijdelingscb na het afvallen

der bladeren, ijl pluimvormig, gesteeld, veelbloemig, geheel wollig

viltig, c. 5.5— 15 cm. lang; algemeene bloemsteel c. 0.8 — 5 cm. lang;

takken schuin uitstaand. Schutbladeren bladachtig, meer of minder

steelvormig versmald, nagenoeg vlak, eivormig, langwerpig eivormig

of elliptisch, stomp klierachtig getand, de hoogere kleiner en gaaf-

randig, vinnervig, met onder uitspringende nerven, boven met

vlekvormige klieren op de nerven, viltig, c. 0.35— 1.1 cm. lang.

$ bloemen in vrij veel- of weinigbloemige bundels, de hoogste

alleenstaand, kort gesteeld. Kelk het vruchtbeginsel nauw insluitend,

zijdelings samengedrukt napvormig, meestal 3-tandig, later in 2

kleppen openscheurend, viltig, c. 0.13— 0.15 cm. hoog, 0.15—0.17

cm. breed. Vruchtbeginsel ongeveer dubbelbolvormig, zachtharig en
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met korrelige kliertjes bezet, c. 0.07 cm. hoog, 0.125— 0.14 cm.

breed, 2-hokkig; stempels 2, uiteen wijkend, teruggerold, dik priem-

vormig, binnen wat pluimvormig in talrijke slipjes verdeeld, het

onderste deel achter dicht wollig viltig, hooger ijler behaard, c. 0.25

cm. lang. Yruchtpluimen met wijd uitstaande takken. Vruchtsteeltje

c. 0.15 — 0.3 cm. lang. Vrucht door den kelk gesteund, door de

stempels gekroond, dubbelbol vormig, met naar boven uiteenwijkende

kluisjes, gedeeltelijk kaal wordend, c. 0.275 cm. hoog, 0.47 cm. breed;

vruchtwand vrij dun. Zaden bol vormig, c. 0.25 cm. in doorsnee;

zaadhuid met vleezige buiten- en harde, gerimpelde binnenlaag;

kiemwit vleezig.

Kleine boom; kruinhoogte tot c. 12.5 m. bij een stamdoorsnee van

27 cm. Schors binnen rosé.

Aamn. Beschrijving naar eenige exemplaren in Herb. Kds. en Herb. Bog.
Een vroeger als M. denticulata Muell. Arg. uit Leiden ontvangen, steriel

exemplaar behoort zonder twijfel tot M. rhizinoides Muell. Arg.
Volgens een authentiek behoort Mappa gummiflua MiQ. tot deze soort.

Een paar exemplaren van Sikkim, die zich onder den naam M. dentictilata
Muell, Arg. in Herb. Bog. bevinden, onderscheiden zich voornamelijk door de
zeer korte stempels.
Het is zeer gewenscht van deze soort een grootere hoeveelheid materiaal te

onderzoeken dan te Buitenzorg aanwezig is. Steriel is de plant nauwelijks van
M. rhizinoides Muell, Arg. te onderscheiden en vooral bladeren van waterloten
van laatstgenoemde gelijken dikwijls meer of minder op M. denticfiUata.

M. denticulata onderscheidt zich volgens het door mij onderzochte materiaal
van M. rhizinoides door de langs den rand en aan den voet met een grooter
aantal klieren voorziene, later onder minder dicht behaarde, gewoonlijk wat
dunnere bladeren (waardoor zij veel op die van waterloten van M, rhizinoides
gelijken), de niet naar achter omgerolde steunbladeren, de in bloei minder wijd
uitstaand vertakte $ bloempluimen, de gesteelde, gedeeltelijk vinlobbige, boven
met vlekvormige klieren voorziene schutbladeren (tenminste wat de grootere
betreft), de kortere en dikkere vruchtsteeltjes, de tweehokkige vruchtbeginsels
en vruchten met veel kortere en sterk teruggekromde stempels en grover gerim-
pelde binnenlaag der zaadhuid.
De soort is op Java veel zeldzamer dan M. rhizinoides Muell. Arg. Opmerkelijk

is het daarom, dat zij ook op Suniatra en in Sikkim voorkomt, terwijl M. rhizi-
noides tot nog toe alleen van Java bekend is.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Sikkim; Sumatra. Op Java:
Verzameld in de res. Preanger, afd, Soekaboemi bij Palaboeanratoe en
Tjipetir (Burck en De Monchy). — Voorkomen en standplaats:
In oerwoud en op meer open terrein. — Bladafval: Altijd groen.

—

Bloei- en vruchttijd: Bloemen verzameld in Augustus, vruchten in

Mei en Augustus. — Gebruik: Geen. — Inlandsche namen: Mara^
s., Mara minjak^ s. en Tapen^ s.

Macaranga denticulata Muell. Arg. Arhor. Innovuüones dense fer-

ruginee lanatodomentosae. Folia altertia, lange petiolata^ triangulo- vel

deltoideo-ovata^ cuspidato-acuminata^ hasi latissima truncata vel oltusangulo-

rotundata anguste peltata^ plus minusve repando-glanduloso-dentata^supra
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(jlahrescentia et praesertim apicem versus serie glandularum parvarum

maculiformium margini suhparallela^ glanduUs plurihus majoribiis ovalihus

supra in nervis basilaribus minoribus plerumque prope apicem petioli, subtus

adpresse sublanato- vel subarachnoideo-pubescenfia^ densiuscule granuloso-

glandulosa^ deinde impresso-punctata^ basi palmatim 11 — 12-nervia, nervis

basilaribus 2 ceteris majoribus^ in utraque parie costae mediae nervis late-

ralibus c. 9—14 patentibus^ vix curvatis^ plus minusve manifeste in dentes

tcrminantibus vel intra marginem arcuato-anastomosantibus et e curvaturis ra-

mulos in dentes terminantes emittentibus^ venis clathratis conjunctis, reticulato-

venosa, nervis et ven's majoribus in sicco supra paulo subtus manifeste

prominentibus, tota c. 10-23 cm.^ sine basi peltata c. 9.25— 21 cm. long

8— 17.5 cm. lata; petiolus lanato-tomentosus, c. 5 5 - 14 cm. longus. Stipulae,

caducae, haud revolutae, lanceolato-triangulae, acuminatae, lanato-tomentosae^

c. 0.95 cm. longae^ 0,37 cm. latae. Inflorcscentiae axillares vel laterales^

breviter pedunculatae, late paniculatae, ra?nis patentissimis, tomentosae.

paree granuloso-glandulosae^ c. 7—10 cm. longae^ pedunculo c. 1.5— 2 cm

longo^ ramis inferioribus ad c. 5 cm. longis. Bracteae superiores simplices,

ovatO'triangulae vel ambitu subrotundae^ semiamplexicauhs, tomentosae.,

florïbus breviores; bracteae infimae majores. Flores in fasciculos c. 8-10-

fioros dispositie breviter pedieellati, minimi. Calyx tripartituSe laciniis late

ovalibus, obtusis, concavissimis, intus ad basin glanduloso-incrassatis, extus

sublanatO’pubenüis et paree granuloso-glandiilosis, c. 0.1 cm. longis. Stamina

c. 9— 14e calycem aequantia ; antherae 4 locellatae Inflorcscentiae J axillares

vel lateraleSe laxe paniculataee pedunculataee fnultifloraee totae lanato-

tomentosaCe c. 5.5—15 cm. longaCe pedunculo c. 0.8—5 cm. longo, ramis

patentibus. Bracteae foliaceaCe basi plus minusve 2)etiolato angustatae,

fere planaee ovataee oblongo-ovatae vel ellipticae, obtuse glanduloso-dentataee

superiores minores et iniegerrimaCe penninerviaCe nervis suhtus prominentibus,

glandulis maculiformibus supra in nerviSe tomentosaCe c. 0.35— 1.1 cm.

longae. Fasciculi $ pauci- vel pluriflorie superiores 1-fiorie floribus breviter

pedicellatis. Calyx ovarium arcte includenSe lateraliter compresso-cupuli-

formise plerumque 3-dentatuSe deinde in lacinias 2 rumpens. tomentosus,

c. 0.13-0.15 cm. altuse 0.15-0.17 cm. latus. Ovarium subdidymuniepu-

bescense granuloso -glandulosunie c. 0.07 cm. altume 0.125—0.14 cm.latumj

2-locularee stigmatis 2, divaricatiSe revolutis, crasse suhulatis, intus

plumoso-lacinulatise dorso inferne densCe superne laxius lanato-tomentosise

c. 0.25 cm. longis. Paniculae fructiferae 7'ami patentissimi. Pedicellus

fructifer c. 0.15—0.3 cm. longus. Capsula calyce suffulta^ stigmatis

coronatae didymaj coccis apice divergentibuSe partim glabrescenSj c. 0.275 cm.
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alta^ 0.47 cm. lata^ pariete tenulusculo. Semina glohosa, c. 0.25 cm. diatn.j

testae strato exterioic carnoso, strato intenore duro., rugoso; alhumen car-

nosum.

4. javaiüca Muell. Arg. in DC. Prodr. xv, 2, 1004
;

Wawra It. Pr. Sax. Cob. Bot. 48; Hook. f. PI. Br. Ind. v, 451. —
Mappa javanica Bl. Bijdr. 625; Miq. F1. Ind. Bat. i, 2, 403; Zoel.

Over soort. Bottlera, 9; in Linnaea, xxviii, 308. — M. hancana

Miq. F1. Ind. Bat. Suppl. 458. — Bottlera javanica Hassk. in Flora,

1842, Beibl., 2, 41; Gat. Hort. Bog. alt. 238. — B. montana Heyne

ex Baill. Et. Euph. 430. — Tanarius javanicus O. K. Rev. gen.

pl. II, 619. — T. hancanus O. K. l.c. 620.

Twijgen gegroefd, kaneelbruin viltig. Bladeren verspreid, lang

gesteeld, langwerpig eivormig, vrij lang en smal stomp toegespitst,

met afgeronden of breed wigvormigen, zeer kort samengetrokken en

zeer kort hartvormigen, nauwelijks iets schild vormigen, concaven,

boven aan weerszijden met een vlekvormige klier voorzienen voet,

nagenoeg gaafrandig, iets bochtig, mot teruggebogen rand, aanvan-

kelijk geheel kaneelbruin viltig, spoedig boven kaal en onder alleen

op de nerven en voornaamste aderen viltig, met zeer talrijke kleine,

ingezonken kliertjes, aan den voet 3-nervig en met nog 2—4 zeer

korte nerfjes, verder aan weerszijden van de middelnerf met c, 7— 12

schuin uitstaande, gebogen, binnen den rand anastomoseerende, door

regelmatige, tamelijk horizontale tralieaderen verbonden zijnerven,

netaderig, de nerven en tralieaderen onder uitspringend, leerachtig,

boven vrij dof groen, onder dof, blauwachtig, c. 6.5—25 cm lang,

2.5 — 9 cm. breed; steel dun, nagenoeg rolrond, aan den voet en den

fop iets verdikt, viltig zachtharig, bruinrood, c. 2.5— 8 cm. lang.

Steunbladeren spoedig afvallend, uit scheef halfhartvormigen voet

geleidelijk lang toegespitst, met achter uitspringende middelnerf,

kaneelbruin viltig, c. 0.6 — 1.5 cm. lang. Bloeiwijzen okselstandig

en zijdelingsch aan de oudere twijgen, vrij kort gesteeld, ijl en

smal pluimvormig, veelbloemig, c. 6 —20 cm. lang; algemeene bloem-

steel c. 0 5— 2 cm. lang, evenals de spil dnn, sterk met rood getint,

vrij ijl viltig zachtharig. Schutbladeren uitstaand, bladachtig, iancet-

vormig, aan den voet steelvormig versmald en met 2 steun blaadjes.
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aan den top toegespitst, bochtig gelobd, vinnervig, met boven on

onder uitspringende middeliierf, boven met c. 3— 20 op de zijnerven,

de hoogste op de middelnerf gezeten, vrij groote, rondo, vlekvormige

klieren, niet zeer dicht kaneelbruin viltig, c. 0.5—2 cm. lang, (f

bloemen in dichte kluwens opeengehoopt, zeer klein, in den knop

knotsvormig, kort gestoeld; steeltje zeer kort behaard, c. 0.07 cm.

lang. Kelk gewoonlijk 3 deelig; slippen ei vormig, concaaf. Meel-

draden (2— )3, ongeveer even lang als de slippen, c. 0.05 cm. lang;

helmknoppen 4-kleppig. ^ bloemen alleenstaand of gebundeld in

den oksel der schutbladeren, klein, zittend of kort gestoeld, tamelijk

hu weelach tig wit behaard. Kelk het vruchtbeginsel vast omsluitend,

zijdelings samengedrukt, urn-bolvormig, aan den top zeer klein

getand, later openscheurend, groen, wit of kaneelbruin viltig zacht-

harig, c. 0.125 cm. lang, 0.15 cm. breed. Vruchtbeginsel door den

kelk geheel ingesloten, zijdelings samengedrukt bolvormig, groen,

dicht met witachtige, korrelige kliertjes bezet, c. 0.1 cm. lang, 2-

hokkig; stempels 2, wijd uitgespreid, teruggekromd, lijn-priemvormig,

binnen eenigszins pluimvormig in slipjes verdeeld, lichtgroen, c. 0 14 —

0.15 cm. lang. Yruchtsteeltje c. 0.05— 0.4 cm. lang. Vrucht door

den kelk gesteund, door de stempels gekroond, klein, dubbelbolvormig,

met 2 overlangsche groeven, dicht met bleeke kliertjes bezet, met

verspreide, zeer korte of vrij lange, afgeknotte, soms wat knotsvor-

mige, groene, weeke stekels, c. 0.3 cm. lang, 0.4— 0.43 cm. breed.

Zaden half ovaal, glimmend zwart, c. 0.225—0.27 cm. lang; buitenste

zaadhuid met vleezige, binnen groene buiten- en harde binnenlaag.

Kleine of middelmatige boom; kruinhoogte c. 12—24 cm. bij een

stamdoorsnee van 15— 46 cm. Stam nogal recht.

Aanm. Beschrijving naar eenige exemplaren in Herb. Kds. en een $ boom
in Hort, Bog. Vergeleken met een denkelijk authentiek exemplaar in Herb. Bog.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Malaka, Singapore, Sumatra,

Bangka. Op Java: Verzameld in de les. Banten, afd. Tjaringin bij Tjemara
op 10—200 m. zeehoogte; in de res. Batavia, afd. Buitenzorg bij Bodjong

op 600— 1000 m.
;

in de res. Preanger, afd. Soekaboemi bij Palaboeanratoe

op 100 m., afd. Tjiandjoer bij Takoka op 1000 m.; in de res. Banjoemas,

afd. Bandjarnogara bij Pandanaroem op 700— 900 m. en bij Pringombo
op 700—1000 m.

;
in de res. Kedoe, afd, Wonosobo bij Sapoeran. — Vo o r-

komen en standplaats: In heterogeen oerwoud en in ijl bosch op

leemgrond. — Bladafval: Altijd groen. — Bloei- en vruchttijd:
Bloemen verzameld in April en Mei bij Palaboeanratoe, in September bij
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Bodjong; vruchten in April bij Palabooanratoo. -- G ebruik

:

Geen. liet

hout zou niet duurzaam en sterk zijn. — Inlandsche namen: Ma~
renypeïKj^ s. of Parengpeng^ s. in de Soendalanden

;
Faroengan, j. bij

Pandanaroem; Gedangan, j. en Toetoep rama^ j. bij Pringombo.

Macaranga javanica Muell. Aiio. Arhor, liamidi siilcati^ cinnamomeo-

tomentosi. P'olia alterna^ lovge petiolata^ oblongo-ovaia., longiuscule ohtuse

ciispidato-aciiminataj hasi rotundata vel late cuneata hrevissime contracto-

cordata vix peltata plerumque concava et supra iitrinqiie glandula niacu-

liformi munita, suhintegerrima vel leviter repanda^ margine recurva^ novella

tota cinnamomeo-tomentoscij deinde supra glahrata^ suhtiis in siervis et venis

majorihus tantum tomentosa^ suhtus dense imprcsse glanduloso-p>unctata^

hasi trinerviaj nervis hrevissimis 2—é additis^ in utraque parte costae

mediae nervis lateralihus c. 7

—

12 patentibus, curvatisj intra marginemanasto-

mosantibiis^ venis clathratis subliorizontalibus conjunctis^ reticulato-venosa,

nervis et venis clathratis subtus prominentihus^ coriacea^ supra subopaca

viridia, subtus opaca glaucescentia, cera ohducia^ c. 6.5—25 cm. longa^

2.5—9 cm. lata ; petiolus tennis^ siibteres^ hasi apiceque paulo incrassatus^

tomentoso-puhescens, ruhiginosus^ c. 2.5—8 cm. longus Stipulae mox caducae^

e hasi obliqua semicordata sensim longe aciminataCy costa dorso prominente^

cinnamomeo-totneniosae, c. 0.6—1.5 cm. longae. Inftorescentiae axillares et

laterales^ hreviuscule pedunculatae^ laxe et anguste paniculatae^multiporae^

c. 6—20 cm. longae^ pedunculo c. 0.5—2.5 cm. longo^ cum rachide tenui

laxiuscule tomentoso-pubescenti. Bracteae patentissimaCj foliaceae^ lanceo-

latae, hasi petiolato- angustatae et bistipulatae.^ aqnce acuminatae^ repando-

lobatae, penninerviae^ nervo medio supra subtusque prominente., glandulis

3—20 majusculis rotundis maculiformihus supra in nervis lateralihus,

superiorihus in nervo medio sitis, subdense cinnamomeo-tomentosae, c. 0.5—

2

on. longae. Flores dense glomerati, minimi, in praefloraüone clavati,

breviter pedicellati, pedicello puherulo, c. 0.07 cm. longo. Calyx plerumque

3-partitus, laciniis ovatis concavis. Stamina (2—)3, cahjcem aequantia,

c. 0.05 cm. longa; antherae 4-locellatae. Flores $ in axillis bractearum

solitarii vel fasciculati, parvi, sessiles vel breviter pedicellati, albido-sub-

velutini. Calyx ovarium arcte incliidens, lateraliter compresso-globoso-

urceolatus, apice dentieulatus, deinde ruynpens, viridis, albide vel cinnamomee

tomentoso-pubescens, c. 0.125 cm. longus, 0.15 cm. latus. Ovarium calyce

totum inclusum, lateraliter compresso-globosum, viride, dense albide granuloso-

glandulosum, c. ó.l cm altum, biloculare; stigmata 2, divaricata,recurva,

lineari-subidata, intus subplumoso-lacinulata, dilute viridia, c, 0.14 — 0.15

cm. longa. Pedicellus fructifer c. 0.05— 0.4 cm. longus. Capsula calyce
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suffulta^ stigmatis coronata^ parva^ dichjma^ longitudinalifer 2-sulcata^

dense pallide glandulosa^ nonnuKis p>rocessibiis ^nollihus hrevissimis vel

longlusciilis teretihiis trnncath interdum suhclavatis viridihus tecta, c. 0.3

cm. lo)iga, 0.4— 0.43 cm. laia. Semina semiovalia^ nitida.^ nigra^ c. 0.225

—

0.27 cm. longa, tesfae sirato exteriove canioso intiis viridi, Ftirato

interiore duro.

5. Macaranga Taiiariiis Muell. Arg. in DC. Prodr. xv, 2,

997; Kurz For. Fl. ii, 388; IIook. f. FI. Br. Ind. v, 447; Brand.

Ind. Trees, 592. — Mappa tanaria Spr. Syst. iii, 878; Miq. Fl. Ind.

Bat. I, 2, 401; Suppl. 456; Btii. Fl. Ilongk. 304. — il/. Tanarius

Bl. Bijdr. 624. — 31. T. Bl. var. tomentosa Z. et M. Syst. Yerz.

17. — M. fomerdosa Bl. l.c.; Miq. l.c.; Zoll. Over soort. Rottlera,

8; in Linnaea, xxviii, 307. — M. glahra A. Juss. Tent. Euph. t.

14, f. 44; Dcne. Herb. Tiraor. 159; in Nouv. Ann. Mus. Par. iii,

487. — 31. moluccana Wigiit Ic. t. 816; Btii. in Hook. Journ. Bot.

II (1843), 233. — Eottlera tomentosa IIassk. Cat. Hort. Bog. alt.

238. — R. Tanaria IIassk. ].c. — R. 'integrifolia Wall. Cat. 7810

F.

—

Ricinus Tanarius L Spec. pi ed. 2,1430. — R. 31appa^o^ii.

Fl. Ind. III, 690. — Croton lacciferus Blanco Fl. Filip. ed. 2, 517

(non L.). — Tanarius glaher O. K. Rev. gen. pl. ii, 619. — Rumpii.

Ilerb. amb. iii, 190, t. 121.

Twijgen forsch, kaal, aanvankelijk zeer kort behaard, fluweel-

achtig of uitstaand zachtharig en evenals de bladstelen blauwachtig

berijpt. Bladeren verspreid, groot, lang gestoeld, ongeveer rond of

meer of minder eivormig, vrij lang of lang smal toegespitst, spits

of stompachtig, met breed schild vormigen voet, meer of minder getand,

wat bochtig of bijna gaafrandig, boven zeer kort op de nerven dichter

behaard, onder langer of korter fluweelachtig zachtharig of vrij ijl

zachtharig, op de nerven en den bladsteel bovendien niet zelden met

langere haren, aanvankelijk geheel dicht uitstaand fluweelachtig

zachtharig, onder met zeer talrijke kleine kliertjes, aan den voet

hand vormig 7— 11-nervig, aan weerszijden van de middelnerf met

c. 7— 11 schuin uitstaande, gebogen, op den rand uitloopende, door

regelmatige, een spinneweb vormende tralieaderen verbonden zijnerven,

netaderig, de nerven en voornaamste aderen onder uitspringend, dof.
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onder blauwaclitig, geheele lengte c. 8—32 cm., zonder den schild-

vormigen voet c. 6.5-25 cm. lang, c. 5—28 cm. breed; steel kaal

of in het begin vooral naar boven flaweelachtig, c. 5.5— 27 cm. lang.

Steunbladeren afvallend, vrij, langwerpig driehoekig of meer of minder

eivormig, meer of minder, dikwijls pricmvormig toegespitst, viltig

Iluweelachtig, ijl kortharig of bijna kaal, c. 1 — 3 cm. lang, 0,6— 1.3 cm.

breed, (ƒ bloeiwijzen okselstandig, gesteeld, los pluimvormig, veel-

bloemig, c. 13— 34 cm. lang; algomeene bloemsteel c. 3.5— 17 cm. lang;

spil meer of minder fluw^eelaclitig. Schutbladeren aan den voet der

zijtakken als rudimentaire, met 2 steunblaadjes voorziene bladeren.

Schutbladeren onder de bloemen uitstaand, sterk ingebogen, in omtrek

halfrond, eivormig rond of waaiervormig, meer of minder toegespitst,

kamvormig in slipjes verdeeld, kamvormig getand of ook wel bijna

gaafrandig, zeer concaaf, aan weerszijden zeer kort behaard of fluweel-

achtig, c. 0.225— 0.5 cm. lang, 0.225—0.65 cm. breed. Bloemkluwens

c 4— 12-bloemig. (f bloemen kort gesteeld, zeer klein; steeltje

c. 0.05 cm. lang, onder den kelk geleed. Kelk gewoonlijk 3-, soms

2— 4-deelig; slippen eivormig, zeer concaaf, zeer kort behaard, aan

den voet binnen klierachtig verdikt, c. 0.1 cm. lang. Meeldraden

3 — 10, meestal 5—6, ongeveer zoo lang als de kelkslippen; helm-

knoppen meest 4-, soms 3-kleppig. $ bloeiwijzen okselstandig, lang

gesteeld, weinig vertakt, ijl pluimvormig of soms enkelvoudig, vrij

weinigbloemig, 8— 30 cm, lang; algemeene bloemsteel c. 6— 20 cm.

lang, meer of minder behaard, kaal wordend; spil fluweelachtig; zij-

takken in den oksel van rudimentaire, met 2 steunblaadjes voorziene,

niet zelden ook goed ontwikkelde doch kleine bladeren. Schutbladeren

onder de bloemen groot, sterk kapvormig concaaf, ingebogen, rond

eivormig, toegespitst, aan den voet steelvormig samengetrokken, aan

den rand dicht kamvormig ingesneden, sterk generfd, binnen en buiten

zeer kort behaard, op den steelvormigen voet dicht fluweelachtig of

geheel fluweelachtig, c. 0.9— 1.7 cm. lang, 0.6— 1.1 cm. breed. $
bloemen alleenstaand, zittend. Kelk het vruchtbeginsel nauw in-

sluitend, napvormig, nauwelijks getand, fluweelachtig zachtharig, later

openscheurend, c. 0.13—0.2 cm. lang. Yruchtbeginsel ongeveer ei-

vormig, dicht met korrelige kliertjes en meer of minder priem vor-

mige, aangedrukte, buiten den kelk uitstekende, weeke stekels bezet.
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c. 0.15 cm. lang, gewoonlijk 2-hokkig; stempels meestal 2, verlengd,

lijn-priemvormig, kam vormig in ijl geplaatste, onregelmatige, korte

slipjes verdeeld, achter ijl uitstaand kortharig, c. 0.5— 0.8 cm. lang.

Vrucht zittend, door de stijlen gekroond, gewoonlijk dubbelbolvormig,

met meer of minder breed wigvormigen voet, op de kluisjes met een

overlangsche groef, dicht met gele kliertjes bezet en met een grooter

of kleiner aantal ongelijke, lange, wijd uitstaande, gekromde, zeer

kort behaarde, c. 0.5— 1.5 cm. lange, weeke stekels, zonder deze

c. 0.75— 0.9 cm. hoog, 1— 1.1 cm. bij 0.65— 0.85 cm. in doorsnee,

hokverdeelend openspringend; buiten- en middel wand vrij dik vleezig;

binnenwand hoorn-perkamentachtig. Zaden ongeveer bolvormig, buiten

sterker convex dan binnen, glad, c. 0.5— 0.55 cm. in doorsnee;

zaadhuid met dik vleezige buitenlaag en harde, wrattige binnenlaag;

kiemwit dik vleezig; zaadlobben rond hartvormig, c. 0.14 cm. lang;

worteltje c. 0.05 cm. lang.

Kleine of middelmatige boom; kruinhoogte c. 10— 20 m. bij een

stamdoorsnee van 20— 50 cm. Stam krom, zonder wortellijsten,

knoesten en gleuven. Kroon onregelmatig. Schors met weinig barsten,

met lenticellen.

Aanm. Beschrijving naar zeer talrijke exemplaren in Herb. Kds.
Tot deze soort behoort ook Forbes n. 422.

Op Java komt, naar het schijnt, nitsliiitencl de behaarde vorm voor, die vroeger
als een afzonderlijke soort beschouwd werd, doch hoogstens als een f. tomentosa
onderscheiden kan worden. De verspreiding van den kalen en den beh aarden
vorm is overigens vrij wel dezelfde, alleen komt het me voor, dat de laatste meer
in het binnenland, de eerste naar den zeekant aangetroffen wordt.
Een vroeger uit Leiden als Macaranga Tanarius Muell. Arg. ontvangen

specimen bestaat uit een blad en een $ bloeiwijze van M. Tanarius en een
bloeiend cT takje van M. semiglobosa J. J. S.

Geogr. verspreiding Buiten Java: Andaman-eilanden, Malaka,
Sumatra, Krakataoe, Duizend-eilanden, Philippijnen, Celebes, Timer, N.
Guinea, Australië. Op Java: Verzameld in de res. Banten, afd. Pan-
deglang op den Poelasari op 1050 m. zeehoogte, afd. Tjaringin bij Tjemara
op 10—200 m.

;
in de res. Batavia, bij de hoofdplaats (Yordermax, Backer),

afd. Buitenzorg bij Depok en bij Bobodjong op 700 — 1000 m, in de res.

Preanger, afd. Soekaboemi bij Palaboeanratoe op 70 m., bij Tjipetir

(Bürck en De Moa’Cpiy), afd. Soemedang bij Tomo op 200 m., afd,

Limbangan bij Pangentjongan op 1400 m.; in de res. Banjoemas, afd.

Bandjarnegara bij Pringombo op 700— 1000 m., afd. Tjilatjap op
Koesa Kambangan; in de res. Pekalongan, afd Brebes bij Kalisalak op
50 m., afd Batang bij Soebah op 150 m

,
bij Sirondo en bij Soerdjo op

700—1400 m.
;

in de res, Kedoe, afd. Wonosobo bij Sapoeran
;

in de res.

Semarang, afd. Semarang bij Kedoengdjati op 100 — 200 m., afd. Salatiga
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op G. Teloraojo op 1300 m., afd. Pati bij Ngarengan op 50 m.; in

de res. Kembang, afd. Toeban bij Ngandang op 600—800 ra.
;
in de

res, Madioen, afd, Ponorogo bij Ngebel op 1400 ra.; in de res. Kediri,

afd. Kediri bij Gadoengan Pare; in de res. Pasoeroean, afd. Malang
bij Tangkil op 200—300 ra

;
in de res. Besoeki, afd. Djeraber bjj

Poeger en Tjoeraraanis, afd. Panaroekan bij Pautjoer op 1000 ra., afd.

Banjoewangi bij Kogodjarapi. — Voorkomen en standplaats: In

heterogeen oerwoud, in jong bosch en djatibosschen, zoowel op vruchtbaren
leemgrond als op zand, steenachtige terreinen, dorre kalkrotsen en koraal-

zand; van de laagvlakte tot op c. 14G0 ra. boven de zee een zeer alge-

meene boomsoort. — BI ad af val: Altijd groen. — Bloei- en vrucht-
tijd: Bloemen verzameld in Januari bij Palaboeanratoe en Poeger, in

Februari bij Rogodjampi, in Maart bij Kedoengdjati en Poeger, m April

bij Batavia en Soebah, in Mei bij Batavia, op G. Teloraojo, bij Ngarengan
en Rogoctjampi, in Juni bij Ngandang, in Juli bij Tomo, Kedoengdjati en

Rogodjampi, in Augustus bij Pangentjongan, Ngebel, Rogodjampi, in

September bij Bobodjong, Kedoengdjati, Poeger, in Oktober bij Ngebel,

Soerdjo, Poeger, in November bij Ngebel, in December bij Rogodjampi;
vruchten in Januari bij Batavia en op Noesa Kambaugan, in Maart bij

Palaboeanratoe, Kedoengdjati, in April bij Palaboeanratoe, in Mei bij

Batavia, Palaboeanratoe, Kedoengdjati, Soebah, in Juni bij Tjemara, op

den Poelasari, in Juli bij Palaboeanratoe, Kedoengdjati, in Augustus bij

Depok, Palaboeanratoe, Rogodjampi, in September bij Kedoengdjati, in

Oktober bij Palaboeanratoe, Sirondo, in November bij Pringombo, Pantjoer,

Tjoeraraanis, in December op Noesa Kambangan. Dus nagenoeg het geheele

jaar bloeiend en vruchtdragend. — Gebruik: Te Sepoeran worden de

bladeren gebruikt om de stengels van Mendong {Fimhristijlis glohulosus

Kth.) zwart te verven. — Inlandsche namen: In de Soendaneesche

streken vast Mara^ s.
;
in Midden- en Oost-Java eveneens vast j.

en Toetoep antjoer^ j.; Toetoep lake, md. bij Tjoeraraanis; Karahan, j.

bij Ngarengan.

Macaranga Tanarius Muell. Arg. Arhor. Ramuli validl, glahrl,

initio p>iiheruli^ velutino- vel villoso-puhescentes et cum p)etiolio glauco-

pruinosi. Folia alterna, majuscula^ longe petiolata^ suborbiculares vel plus

miniisve ovata^ longiuscule vel longe ciispidato-acuminata^acuta vel obtusius^

ctila, basi late peltata, plus minusve subrepando-dentata vel fere integer-

rima, supra puberula^ in nervis densius vestita^ subtiis plus minusve dense

velutina vel villoso-pubescentia^ saepe in nervis et petiolo p>raeterea pilis

longiorlbus obsita, novella tota velutina vel velutino-villosa, subtus dense

punctato-glandulosa^ basi pahnatim 7

—

11-nervia^ in utraque parte costae

intermediae nervis lateralibus c. 7—11 patentibus^ curvatis^ in marginem

terminantibuSj venis clathratis regularïbus araneam formantibus conjunctis^

retieulato-venosa^ nervis et venis majoribus subtus prominentibuSj opaca^

subtus glaucêscentia^ tota c. 8—32 cui.^ sine basi peltata c. 6.5—25 em.

longa^ 5—28 cm. lata; petiolus glaber vel initio praese7'tim apicem versus

velutinus, c, 5.5—27 cm. longus. Stipulae caducae^ liberae^ oblongo -triangulae



Eüpiiorbiacêae. — 500 — Macaranga.

vel suljovatae^ plus minusve saepe subulaio-acuminatae, tomeniosae^velutinae^

laxe puhescenies vel suhglahrae^ c. 1— 3 cm. longae, 0.6— 1.3 cm. latae.

Inflorescentiae ^ axillares^ pediinctdatae, laxe paniculatae^ multifloi’aej

c. 13—34 cm. longae, pedunculo c. 3.5— 17 cm. lougo, rachide plus

minusve vehitina, floribus glomeratis. Bracteae primariae folia rudimeniaria

bistipulata aemulantes. Bracteae secundariae patentes, valde mcurvae^

ambitu semiorbiculares^ ovato-rotundae vel ftabellatae^ plus minusve acu-

minaiae, pectinato-laciniatae vel dentatae., interdum subintegerrimae^ valde

concavae^ utrinque puberulae vel velutinae, c. 0.225— 0.5 cm. longue^ 0 225 —

0.65 cm. latae. GlomeruU c. 4-12-fiori. Flores breviter pedicellati;

minimi, pedicelló c. 0.05 cm. longo, infra calgcem articulato. Calyx ple-

rumque 5-, interdum 2-4-partitus^ laciniis ovatis^ valde concavis, puberidis^

intus ad. basin glanduloso-incrassatis. c. 0.1 cm. longis. Stamina 3 — 10,

plerumque 5— 6, calgcem aequantia ; antherae plerumque 4-, interdum 3-

locellalae. Inflorescentiae $ axillares, longe pedunculatae, pauciramosae,

subpaniculatae vel interdum simpUces, c. 8—30 cm. longae, pedunculo plus

minusve pubescenti, glabrescente, c. 6—20 cm. longo, rachide velutina.

Bracteae primariae folia rudimentaria vel haud raro folia normalia sed

parva bistipulata aemidantes. Bracteae secundariae majuscidae, valde

cucullato-concavae, incurvae, ovato-rotundae, acuminatae, basi petiolcdo-

contractae, dense pectinato-laciniatae, prominenter nervoi.ae, utrinque pube-

ridae, basi velutinae vtl totae velutinae, c 0.9—1.7 cm. longae, 0.6— 1.1

cm. latae. Flores ^ solitarii, sessiles. Calyx ovarium arcte includens,

cupuliformis, vix denticulatus, velutino-pubescens, deinde rumpens, c. 0.13

—

0.2 cm. longlis. Ovarium subglobosum, dense granuloso-glandidosum et

echinis mollibus adpressis exsertis plus minusve subulatis tectum, c. 0.15

cm. tongum, plerumque 2-loculare ; stigmata plerumque 2, elongata,lineari-

subulata, laxe irregulariter pectinato-lacinulata, dorso laxe hirtella, c. 0.5—
0.8 cm. longa. Capsula sessilis, stigmatis coronata, plerumque didyma,

basi plus minusve lato-cuneato-coutracta, coccis longitudinaliter sulcatis,

dense in sicco flavo-granuloso-glandidosa et aculeis mollibus plus mi-

nusve numerosis patentissimis inaequalibus curvaiis puberulis c. 0.5—1.5

cm. longis tecta, sine aculeis c. 0.75—0.9 cm. alta, 1— 1.1 cm. et

0.05—0.85 cm. diam., loculicide dehiscens, pericarpio cum mesocarpio

crassiuscule carnoso, endocarpio corneo-ptergamaceo. Semina subglobosa,

dorso magis convexa, laevia, c. 0.5—0.55 cm. diam., testae strato ex-

teriore crasse carnoso, strato interiore duro, verrucoso ; albumen crasse

carnosum; cotyledones rotundae, cordatae, c. 0.14 cm. longae; radicula

c. 0.05 cm. longa.
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G. Maeariiiiga sciuiglobosa J. J, S. n. sp.

Twijgen forsch, rolrond, kaal, blauwachtig bedauwd, met streep-

vormige lenticellen. Bladeren verspreid, groot, lang gestoeld, eivormig,

lang en smal toegespitst, met breed schildvormigen, breed afgeronden

voet, ondiep en wijd wat bochtig klierdragend getand, aanvankelijk dicht

uitstaand wat fluweelachtig wit zachtharig, liter boven kaal wordend,

onder uitstaand zachtharig en met verspreide, kleine, niet ingezonken

kliertjes, handvormig 6— 7-nervig, aan weerszijden van de middelnerf

met c. 5 — 10 wijd uitstaande, licht gebogen, door wijde tralieaderen

verbonden zijnerven, netaderig, de nerven bleek, boven weinig, onder

goed uitspringend, de aderen onder uitspringend, boven meer of minder

ingedrukt, boven iets glimmend donkergroen, onder dof blauwachtig,

c. 14—34 cm., zonder den schildvormigen voet c. 1 1 .5— 26 cm. lang,

9— 26 cm. breed; steel bijna rond, niet gegroefd, aan den voet verdikt,

uitstaand zachtharig, later gedeeltelijk kaal wordend, lichtgroen, aan-

vankelijk bedauwd, c. 4.5— 36 cm. lang. Steunbladeren afvallend,

vrij, uitstaand of teruggeslagen, eivormig driehoekig, bijna halfstengel-

omvattend, naar den top gekield, bijna kaal, achter vooral in het

midden zachtharig, bleek groen, achter wat bedauwd, c, 1 — 2 cm. lang,

0.65— 1.5 cm. breed. cT bloeiwijzen okselstandig, ijl pluimvormig,

uitstaand fluweelachtig behaard, c. 9— 15 cm. lang; algemeene bloem-

steel samengedrukt, c. 1 .5 — 3.5 cm. lang; onderste takken overstaand.

Bloembundels aan de toppen der pluimtakken dicht bijeen gezeten,

veelbloemig. Schutbladeren aan den voet der zijtakken atvallend.

Schutbladeren onder de kluwens ongeveer eivormig rond of halfrond,

priemvormig toegespitst, gaafrandig, zeer concaaf, binnen en buiten

dicht fluweelachtig viltig, c. 0,3— 0.35 cm. lang, uitgespreid 0.25— 0.3

cm. breed; kleinere schutblaadjes langwerpig eivormig, meer of minder

priemvormig toegespitst, concaaf, c. 0.25 — 0.3 cm. lang, 0.1— 0.15 cm.

breed, (f bloemen zeer klein, kort gestoeld; steeltje kaal, c. 0.03—
0.05 cm. lang. Kelk 3-deelig, c. 0.05 cm. lang; slippen breed, ongeveer

ovaal, stomp, concaaf, buiten met enkele kliertjes en aan den top met

papillen bezet. Meeldraden meestal 2, ongeveer zoolang als de kelk;

helmknoppen 3 — 4-kleppig. ? bloeiwijzen okselstandig, enkelvoudig

of bijna enkelvoudig, met tot c. 8 aan den top dicht bijeen gezeten

bloemen, c. 6— 8 cm. lang; algemeene bloemsteel ijl behaard, c. 3.5— 5
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cm. lang; spil fluweelachtig uitstaand behaard. Schutbladeren af-

vallend, driehoekig, toegespitst, concaaf, meer of minder fluweelachtig

behaard, c. 0,6— 0.83 cm. lang, 0.5— 0.75 cm. breed. $ bloemen

gesteeld; steeltje dik, bijna ongemerkt in den kelk overgaand, uitstaand

zachtharig, c. 0.25 — 0.3 cm. lang. Kelk het vruchtbeginsel geheel

insluitend, napvormig, nauwelijks wat gelobd, met ingebogen rand,

buiten uitstaand zachtharig, vrij vleezig, c. 0,27— 0.3 cm. hoog, 0.37

cm. in doorsnee. Vruchtbeginsel ongeveer halfbolvormig, dicht met

klieren bezet, c. 0.15— 0.17 cm. hoog, 0.25—0.275 cm. in doorsnee,

3— 5-hokkig; stempels 3— 5, dik priemvormig, gekromd, in weinig

slipjes verdeeld, c. 0.3— 0.4 cm. lang. Vruchtsteeltje wijd uitstaand,

zachtharig, c. 0.5— 0.9 cm. lang. Vrucht door den opengescheurden

kelk gesteund, door de los aanliggende stempels gekroond, neergedrukt

bolvormig, dikwijls meer of minder ei- of halfbolvormig, 3— 5-groevig,

dicht met groengele kliertjes bezet, zeer kleverig, c. 1— 1.2 cm hoog,

1.3— 1.6 cm in doorsnee, 3— 5-hokkig, hokverdeelend openspringend;

buitenwand vleezig, van den perkamentachtigen binnenwand niet los-

latend. Zaden ongeveer bolvormig, c, 0.45— 0.55 cm. in doorsnee;

buitenste zaadhuid met vleezige, witte buitenlaag en harde, fijn

rimpelige, zwarte binnenlaag.

Middelmatige boom; kruinhoogte c. 14 m. bij een stamdoorsnee

van 35 cm.

Aanm. Beschrijving naar een paar exemplaren in Herb. Kds. (waaronder
met $ bloemen en jonge vruchten) en naar levend, van den Salak afkomstig
materiaal met niet geheel rijpe vruchten, terwijl de d bloeiwijzen beschreven
werden naar een takje, dat vroeger gemengd met 71/. Tanarius Muell. Arg. uit

Leiden ontvangen werd.
De soort is na verwant met 71/. hicolor Muell. Arg., waarvan zeer goed,

waarschijnlijk juist gedetermineerd $ materiaal (en een d exemplaar als 71/.

Tanarius Muell. Arg. !) uit Manila ontvangen werd. Op het eerste gezicht is

71/. bicolor echter te herkennen aan de (in sicco) steeds sterk kantige twijgen en
de zeer kleine steunbladeren. Verder is de beharing fijner en die van den stengel
lang blijvend, zijn de bladeren kleiner, de schutbladeren onder de cT bloemkluwens
niet of nauwelijks toegespitst, de vruchten kleiner, neergedrukt bolvormig (niet

meer of minder halfbolvormig) en hebben, naar het schijnt, een veel dunneren
wand.
Volgens de vruchten, die 3—5-, meestal 4-hokkig zijn, zou 71/. semiglohosa tot

de sectie Pachystemon Bl. behooren
;
de helmknoppen zijn echter 3—4-hokkig.

Hetzelfde is het geval bij Ti/, bicolor en, naar ik meen, zal het bij deze soorten
niet blijven. Hiermee is zeker voldoende aangetoond, dat er geen reden is

Pachystemon Bl. weer als geslacht te herstellen, zooals Pax in ,,Die natürlichen
Pflanzenfamilien” deed.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Onbekend. Op Java: Ver-

zameld in de res. Batavia, afd. Buitenzorg bij Depok (Burck en

De Moxciiy), bij Tjampea op 150— 200 m. zeehoogte, aan de Tjiapoes
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(Hallier); in de res. Preanger, afd. Tjiandjoer bij Takoka op 1050 m.
zeehoogte; in de res. Pasoeroean, afd. Malang bij Tangkil (niet zeker).

—

Voorkomen en standplaats: In heterogeen oerwoud en in jong
bosch op leem en op kalk. — Bladafval: Altijd groen. —-Bloei- en
vruchttijd: Bloemen verzameld in Juli bij Tjampea, vruchten in

Oktober op den Salak. — Gebruik: Door de inlanders als geneeskrachtig

beschouwd. — In la 11 dsche naam: Evenals verwante soorten Mara, s.

Macaranga semiglobosa J. J. S. Arhor. RainuU validi, teretes (etiam

in sicco), glahri^ glaucescenti-pruinosi^ striato-lenticellati, Folia alterna,

7nagna^ longe petiolata^ ovata^ longe ciispidato-acuminata^ hasi late pellata

late 7^otiindata^ leviter et laxe glanduloso suh'epando-dentata^ novella dense

alhide suhvelutino-villosa, deinde supra glahrescentia, suhtiis laxe villosa et

laxe hand irnp^xsse gra^iuloso-glandulosa^ hasi palmatim 6-7-nervia, in

utraque parte costae mediae nervis lateralihus c. 5—10 patentissimis^ levile?'

curvatis^ venis laxe clathratis conjunctis^ 7'eticidato-venosa^ nervis pallidis

supra leviter suhtus bene q^^'Oiyiinentibus, venis supra plus ^nimisve hnpressis

subtus pro7nineniibuSj supra nitidiuscule atroviridia^ subtus opaca glauce-

scentia, c. 14— 34 C7n.^ sine basi peltata 11.5 — 26 cm. longa, 9—26 cm.

lala; petiolus subteres, esulcatus^ basi incrassatus^ villosus^ partlm gla-

bresceyis., dilute viridis^ initio pi'uinosus^ c. 4.5 — 36 cm. longus. Stipulae

caducae, liberae^ patentissimae vel reflexae., ovato-triangulae^ fere semi-

amplexicaules^ acuminatae^ dorso versus apicem carinatae^ glabrae vel dorso

praeserthn inedio p>ubescentes^ pallide virides, dorso subpruinosae^ c. 1—2
cm. longae^ 0.65—1.5 ctn. latae. Infloresce^itiae axillares.^ laxe paniculatae.^

velutino-villosae, c. 9—15cm. longae^ pedunculoobcompressOyC.1.5—3.5cm.

longo, ra^nis inferiorihus oppositis. Fasciculi ad apicem ramoimm confertae,

midtiflorae. Bt'acteae pn’imariae caducae. Bracteae secundariae subovato-

rotundae vel semirotundae^ suhulato-acuminata% integerrimae^ concavissimae

^

extus intusque dense velutmo-tornentosae, c. 0.3— 0.35 cm. longue.! expansae

c. 0.25—0.3 cm. latae. Bracteolae oblongo-ovatae^ plus 'minusve subulato-

actwdtiatae, concavae, c. 0.25— 0 3 cm, longue, 0.1 — 0.15 cm. latae. Flores

7ninimi, breviter pedicellcdi, pedicello c. 0.03—0.05 cm. longo. Cahjx 3-

partitus, c. 0.05 cm. longus, laciniis latis, subooalibus, ohtusis, concavis, extus

j)arcissime gramdosoujlandulosis et apice papillosis. Stamhia plerumque 2,

calycem subaequantia ; aniherae 3— 4docellatae. Lnflorescentiae ^axillares,

simplices vel subsirnplices, foidbus ad c. 8 ad apicem conferiis,c.6 — 8cm.

longae, pedunculo paree pubescenti, c. 3.5—5 cm. longo, rachide velutino-

toynentosa. Bracteae caducae, triangulae,acuminatae, concavae, plus minusve

velutino-pubescentes, c. 0.6— 0.83 cm, longae, 0.5—0.75 cm. latae. Floixs
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5 pedicellati, jiedicello crasso^ calyce paulo fenuiore, villoso-puljeseenti^ c.

0.25—0.3 cm. longo. Cahjx ovarium totum includcns.^ ciipuliformis.^ apice

incurvus, vix lohiilatus, extus villoso-puhescens^ carnosulus, c. 0.27— 0.3 cm

altus^ 0.37 cm. diam. Ovarium suhsonicjlohosum, dense granuloso glandu-

losum, c. 0 15 — 0.17 cm. altim, 0.25—0.275 cm. diam.., 3 -5-loculare

;

stigmata 3— 5, crassc suhulata, curvata, paucilacinulata. c. 0.3— 0.4 cm.

longa. Pedicelliis fructifer patentissimus, pubescens, c. 0.5 — 0.9 cm. longiis.

Capsula calyce rupto suffiiUa., stigmatis suhadpressis coronata, depresso-

globosa, saepe plus minusve ovoideo- vel semiglobosa, 3—5-salcaia, dense

viridiflavo-graiiuloso-glandulosa, valde glutinosa, c. 1 —1.2 cm. alta, 1.3 — i.

6

cm. alta, 3 - ö lociilaris, loculicide dehiscens, p)ericarpio curn mesocarpio

carnoso ah endocarpio pergamaceo haud solubili. Semina subglobosa, c.

0.45— 0.55 cm. diam., testae strato exteriore carnoso albo, strat) interiore

duro ruguloso nigro.

7. Macjiraiiga triloba Muell. Arg. in DC. Prodr. xv, 2, 989

;

Hook. f. Fl. Br. Ind. v, 452. — M. cormiia Muell. Arg. l.c. 988. —
Pachystemon trilohus Bl. Bijdr. 626; Miq. Fi. Ind. Bat. i, 2, 417;

WiGiiT Ic. t. 1949, f. 5; Baill. Et. Euph. t. 20, f. 38— 41 ;
Muell.

Arg. in Mém. Soc. pbyt. hist. nat. Genève, xvii, 2, 454 cum ic.

anal. — Ricinus trilohus Reinw. B1. Gat. 108. — Tanarius trilobus

O. K. Rev. gen. pl. ii, 620. — T. cornutus O. K. 1 c.

Twijgen forsch, kaal. Bladeren verspreid, groot, lang gestoeld,

3' of soms 5-lobbig of -spletig, met driehoekige of eivormig drie-

hoekige, toegespitste slippen, waarvan de buitenste veel kleiner dan

de middelste en scheef zijn, met breed schildvormigen, breed afge-

ronden voet, bochtig klierdragend getand met bekervormige klieren,

aanvankelijk dicht tamelijk fluweelachtig viltig, later boven geheel

kaal wordend, onder op de nerven en aderen meer of minder kortharig

en met zeer verspreide, kleine kliertjes, aan den voet handvormig

c, 7— 11-nervig, aan weerszijden van de middelnerf met c. 9 — 12

schuin of wijd uitstaande, licht gebogen, op de tanden uitloopende,

door wijde, regelmatige tralieaderen verbonden zijnerven, netaderig,

de nerven en aderen in sicco onder uitspringend, boven dof satijn-

achtig groen, onder wat glimmend, c. 15 —40 cm., zonder den schild-

vormigen voet c. 12.5—36 cm. lang, 1 1— 40 cm. breed; steel rolrond,

aan den voet verdikt, kaal of vooral naar den top zachtharig, c. 15—
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28 cm. lang. Steunbladeren af vallend, teruggebogen, scheef breed

eivormig driehoekig, meer of minder toegespitst, convex, meer of

minder gewimperd, achter met verspreide, gele kliertjes, c. 1— 1.5

cm. lang, 1.2 — 1.6 cm, breed. cT bloeiwjjzen okselstandig, ijl pluim-

vormlg, gestoeld, c. 10 — 32 cm. lang; iilgemecne bloemsteel bijna

kaal, c. 1— 10 cm. lang; onderste takken overstaand en gepaard

(dus 4 op dezelfde hoogte) waarvan de buitenste het kortst, c. 5— 19

cm. lang; spil met ijl geplaatste kliertjes en naar de toppen viltig.

Onderste schutbladeren ongeveer als de steunbladeren, afvallend, breed

eivormig driehoekig, concaaf, naar boven kleiner wordend. Schut-

bladeren aan den voet der kluwens blij vend, sterk kapvorrnig concaaf,

uitgespreid eivormig, priemvormig toegespitst, met teruggebogen top,

kort in sicco bruinviltig en met gele kliertjes bezet, c. 0.43 cm. lang,

0,3 cm. breed, (f bloemen in zittende, bol vormige, zeer dichte, c. 150-

bloemige kluwens, zeer klein, nauwelijks gesteeld, in het geheel c.

0.075 cm. lang. Kelk knotsvormig, kan'ig, 3— 4-lobbig, met dikwijls

ongelijke, opstaande, afgeronde, concave, achter met bruine, verlengde

papillen bezette lobben. Meeldraad één; helmknop uitstekend, 3-

kleppig. $ bloeiwijzen okselstandig, forsch, kort, enkelvoudig of ge-

woonlijk eenmaal pluimvormig vertakt, wat viltig of zachtharig, c.

5—10 cm. lang; algemeene bloemsteel sterk horizontaal afgeplat,

kaal wordend, met streepvormige lenticellen, c. 1.5— 6 cm lang;

zijtakken, tenminste de onderste, overstaand, met vrij talrijke aan

den top dicht opeengedrongen bloemen of de onderste bloemen

alleenstaand. Onderste schutbladeren spoedig afvallend. Schutbla-

deren onder de bloemen breed, halfrond of rond eivormig, toege-

spitsf, concaaf, zeer kort in sicco donkerbruin viltig, c. 0.45 — 0.65

cm. lang en breed. $ bloemen zittend, niet zeer klein. Kelk het

vruchtbeginsel nauw insluitend, napvormig, bijna oningesneden,

binnen en buiten zeer kort in sicco bruinviltig, c. 0.17 cm. boog,

0,2— 0.23 cm. in doorsnee. Stamper in het geheel c. 0.4 — 0.5 cm.

lang, kaal; vruchtbeginsel neergedrukt afgeknot omgekeerd kegel-

vormig, kantig, met kliertjes bezet, c. 0.06— 0.07 cm. lang, 0.125—
0.15 cm. in doorsnee, 4— 6 hokkig; stijlen 4 — 6, de onderste helft

ongeveer tot een hol, eivormig, het vruchtbeginsel in dikte ver over-

treffend, c. 0.225— 0.26 cm. dik geheel vergroeid en elk buiten met
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een overlangsche groef, de vrij deelen opstaand, prieravormig. Vrucht

zittend, door den opengescheurden kelk gesteund, door de onveranderde

stijlen gekroond, sterk neergedrukt bol vormig of eenigszins half bol*

vormig, buiten naar boven toe tusschen de kluisjes met 4— 6 schuin

opstaande, wat uiteenwijkende, groote, dik kegelvormige, meer of

minder ruggelings afgeplatte, stompe, c. 0.4—0.5 cm. lange en breede

aanhangsels en met 4— 6 overlangsche gleuven er tusschen, behalve

de gleuven met gele kliertjes bedekt, versch zeer kleverig, lichtgroen,

in het geheel c. 0.9— 0.95 cm., zonder aanhangsels 0.6— 0.7 cm. hoog,

1— 1.25 cm. in doorsnee, hokverbrekend in 4—6 kleppen open-

springend, met vrij dikken wand; binnen- en buitenwand niet van

elkaar loslatend. Zaden rond, c. 0.45 cm. in doorsnee; zaadhuid met

vleezige buiten- en harde, uitgehold rimpelige binnenlaag; kiemwit

vleezig, oliehoudend; zaadlobben ongeveer rond, c. 0.175 cm. lang;

worteltje c. 0.06 cm. lang.

Heester of kleine boom; kruinhoogte gewoonlijk 3 — 6 m., zelden

tot 13 m., bij een stamdoorsnee van 6— 12 cm., soms 23 cm.

Aanm. Beschrijving naar verscheiden exemplaren in Herb. Kds. en naar
levend, niet geheel rijpe vruchten dragend materiaal uit den omtrek van Buiten-
zorg; vergeleken met een waarschijnlijk authentiek exemplaar in Herb. Bog.
Muell. Arg. zegt, dat de vruchten van M. triloba niet gehoornd zijn, waar-

schijnlijk steunende op de teekening van Baillon. Deze schrijver heeft echter,
zooals de afbeelding aantoont, slechts zeer jonge vruchten gezien, waarbij de
aanhangsels, waarvan tijdens den bloei nog niets te zien is en die zich eerst vrij

laat beginnen te ontwikkelen, nog geheel afwezig waren. Mueller’s beschrijving
van M. coronata Muell. Arg, vult dan ook slechts die van M. trüoha aan,
zoodat die soort niet gehandhaafd kan worden.
De aanhangsels der vruchten zitten niet, zooals gewoonlijk gezegd wordt, op

de kluisjes, doch op de tusschenschotten en verbinden dus de helften van 2 ver-
schillende kluisjes, die niet loslaten, zoodat de vrucht hokverdeelend openspringt.
Pachystemon hancanus Miq. zou volgens een autlientiek in Herb. Bog. zeer

goed tot dezelfde soort kunnen belmoren. Muell. Arg. zegt, dat de takken der
S bloeiwijze van M. bancana Muell Arg. in tegenstelling met M. triloba Muell.
Arg. niet in kransen staan. Bij M. triloba staan de takken der bloeiwijzen even-
min in kransen, doch zijn zóó geplaatst, dat in den oksel van het onderste paar
(overstaande) schutbladeren 2 takken achter elkaar, dus 4 op dezelfde hoogte
staan

;
de volgende schutbladeren staan in den regel eveneens tegenover elkaar,

doch hebben slechts één tak in den oksel, terwijl de verdere schutbladeren dus
ook de zijtakken afzonderlijk geplaatst zijn. Bij M. bancana is de bouw der
bloeiwijze volkomen dezelfde, cf bloemen ontbreken echter en de vruchten zijn

wat kleiner en zien er iets anders uit, terwijl de $ bloeiwijzen wat ijler vertakt
zijn dan gewoonlijk het geval is bij M. triloba. Ook Mappa velutina Rchb. f.

et ZOLL. ! gelijkt steriel zeer veel op deze soort.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Suraatra, Borneo, Bangka (?).

Op Java: Verzameld in de res. Banten, afd. Pandeglang op den Poelasari

op 1050 m. zeehoogte; in de res. Batavia, afd. Buitenzorg bij Depok,
Buitenzorg, Tjampea, Bobodjong op 600 — 1000 m. en aan de Tjiapoes;

in de res. Preanger, afd. Soekaboemi bij Palaboeanratoe, afd. Tjiandjoer

bij Takoka op 1000 m., afd. Bandoeng bij Tjigenteng op 1350 m.; in
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de res. Banjoemas, afd. Bandjarnegara bij Pringombo op 700— 1000 ra.;

in de res. Pekalongan, afd. Batang bij Soerdjo; in de res. Seraarang, afd.

Salatiga op den Teloraojo op 1300 ra. In Üost-Java nog niet aange-
troften. — Vo o r ko ra e n en standplaats: In heterogeen oerwouden
in jong bosch op vruchtbaren leemgrond en op kalkrotsen. — BI ad-
at val: Altijd groen. — Bloei- en vruchttijd: Bloemen verzameld

in April bij Palaboeanratoe, in Mei op den Teloraojo, in Augustus bjj

Depok, in September bij Bobodjong, in November bij Takoka en Pringombo
;

vruchten in Januari bij Depok, in Februari bij Takoka, in x\pril bij

Buitenzorg, in Juli bij Tjampea en Takoka, in Oktober bij Soerdjo. —
Gebruik: Onbekend. — Inlandsche namen: Toetoep oï Toetoeh, m.

en T. ketjil, m. bij Depok; Mara, s. bij Bobodjong en Takoka
;
bij laatst-

genoemde plaats evenals bij Palaboeanratoe ook Mara heureum^ s.

;

Toeioep idjo, j. bij Pringombo; Toetoep antjoer^ j. bij Soerdjo; Toetoej)

sroewo, j. op den Teloraojo.

Macaranga triloba Muell. Arg. Frutex vel arhor ^iarva. liamuli

validij glahri. Folia alterna^ magna^ longe petiolata^ 5- vel interdum 5-

loha vel -fida, laciniis triangulis vel suhovatis^ acuminatis^ laleralibus ohliquis

quant intermediam multo minorihus, basi late peltata late rotimdata^ glan-

duloso repando-dentata^ glandulis scgphiformihus, novella dense suhvelutino-

tomentosa^ deinde supra tota glaht^a, suhtus in nervis venisgue plus minusve

pmhescentia^ paree glanduloso-punctata^ basi palniatim c. V-ll-nervia, in

utraque parte costae niediae nervis lateralihus c. 9— 12 patentihus vel

tentissimis^ levitcr curvatis, in dentes terminantihiis^ venis clathratis laxis

conjunctis^ reliculato-venosa^ nervis venisque suhtus prominentihus^ supra

opaca satinato viridia^ suhtus nitidiuscula^ c. 15— 40 cm. sine basi peltata

c. 12.5—36 cm. longa, 11— 40 cm. lata; petiolus teres^ basi incrassalusj

glaber vel praeser tini apicem versus pubescens^ c. 15—28 cm. longus.

Stipulae caducae.^ reflexae^ oblique late ovato-triangulae., q)lus minusve

acuminatae, convexae, plus minusve ciliatae^ dorso paree flavo-gra-

nuloso-glandulosae, c. 1— 1.5 cm. longae, i.2 — 1.6 cm. latae. Inflore-

scentiae axillares, laxe paniculatae^ pedunculatae, c. 10—32 cm.

longae, peduncido subglabro, c. 1— 10 cm. longo^ ramis inferioribus

oppositis et geminatis itaque quaternis^ exterioribus brevioribus, c. 5—19

cm. longis, racliide paree granuloso-glandulosa^ versus apicem tomentosa.

Bracteae infimae substipulaceae^ caducae, late ovato-triangidae^ concavae,

decrescentes. Bracteae ad basin glomeridorum persistentes, valde cucidlatO'

concavaej exq)ansae ovatae, subidato-acuminatae, acumine ixcurvo, breviter

in sicco fusco-tomentosae^ flavo-granuloso-glandidosae^ c. 0.43 cm. longae^

0.3 cm. latae. Glomeruli sessiles, globosi^ densissimi^ ad c. 150-fiori.

Flores minidij vix pedicellati, toti c. 0.075 cm. longi. Galyx clavatus,

angulatusj 3— édobus^ lobis saepe inaequalibus^ erectis. rotundatis^ conca.viSj
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dorso grosse fiisco papillosis. Stamen i; anthera exserta^ 3-valvis. In-

florescentiae J axillares, validae, hreves, simplices vel plennnque sinipliciter

qjaniculatae, suhtomentosae vel qjuhescenies, c. 5 — 10 cm. loiigae, q^^dunculo

valde ohcompresso glahrescente striaio lenticellato c. 1.5 — G cm. longo^ramis

saltem inferiorihus op)positis, floribiis plurihus ad apicem valde confertis

vel inferiorihus solilariis. Bracteae infimae caducae. Bracteae secundariae

latae^ semirotundae vel ovato-rotiindae^ acuminatae^ concavae, hrevissime in

sicco fusco-tomentosae., c. 0.45 - O.Gï cm. longae et latae. Flores ^sessiles.^

minusculi. Calyx ovarium arde includens^ cupjulifonnis^ suhintegerrimus^

extus intusque hrevissime in sicco f iisco-tomenfosus, c. 0.17 cm. altiis^ 0.2—
0 23 cm. diam. IHstillum toium c. 0.4 — 0.5 cm. lorgum, glahrnm, ovarium

depresse truncato-ohconicum, angulatum, granuloso-glandidosum, c. 0.06 —
0.07 cm. longum, 0.125—0.15 cm. diam., 4 — 6 doculare ; styli 4 — 6, dimidia

parte inferiore fere in unum ovoideum cavum ovario multo crassiorem

extus 4—G-sulcatum c. 0.225—0.26 cm. diam. connaii, partihus liheris

ereclis, suhulatis. Capsula sessilis, calyce rupto suffulta, sfylis immutatis

coronata, valde depresso-glohosa vel siihsemiglohosa, cornihus 4-6 majus-

culis, ereclis, divergentihiis
,
crasse conicis, plus minusve ohcompressis, ohtusis,

c. 0.4— 0.5 cm. longis et latis, sulcis alternantihus in fra apicem inter cocca

mmiita, sulcis exceptis dcnse flavo-granidoso-glandulosa, valde glutmosa, di-

lide viridis, tota c. 0.0—0 95 cm., sine cornihus 0 6— 0.7 cm. alta, 1— 1.25

cm diam., loculiride in valvas 4— 6 dehiscens, pariete crassiuscido,

carpio ah e7uïocargjio haud soliihili. Semina glohosa, c. 0.45 cm. dia^n.,

testae strato exteriore carnoso, strato mteriore duro, excavato-rugoso ; alhumen

carnosum, oleosutn; cotyledones suho7'hiculares, c. 0.175 cm. longae radicida

c. 0.06 C7n longa.

32. ACALYPHA L.

Bloemen één-, zelden tweeliuizig. Kelk der bloemen kruidachtig;,

4-deelig, met in den knop klepsgewys aaneensluitende slippen. Bloem-

kroon ontbrekend. Meeldraden CXD, meestal 8, vrij; helmhokjes vrij,

uiteenwijkend, dikwijls bochtig. Stamperrudiment en schijf ontbrekend.

Bloembodem gewelfd. $ bloemen met 3— 5 soms zeer kleine, in den

knop dakpansgewijs dekkende slippen. Vruchtbeginsel 2— 3-hokkig,

met één zaadknop in elk hokje. Stijlen 2— 3, dun, zelden ongedeeld,

meestal in meer of minder talrijke, draadvormige slippen verdeeld.

Doosvrucht 2— 3-kluizig; kluisjes 2-kleppig. Zaden met vleezig

kiemwit; zaadlobben breed.
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Kruiden, heesters of boomeu met verspreide, gesteelde, 3— 5-nervige

of vinnervige bladeren. Bloeiwijzen één- of tweeslachtig, okselstandig

of cindelingsch. 5 bloemen in kluwens bijeenstaand, die aarvormige

bloeiwijzen vormen. $ bloemen 1— 4 in den oksel van dikwijls blad-

achtige schutbladeren, aan den voet der 5 bloeiwijzen, alleenstaand

of tot aren of losse pluimen vereenigd.

Aantal soorten ongeveer 220, waarvan wildgroeiend op Java zouden
voorkomen

:

A. 2̂ aniciilata Miq.

A. Caiuriis Bl.

A. /lisjnda Burm.
A. stipulacea Klotscii.

A. indica L.

A. hrachystachya Horn. en

A. boehme/ ioides Miq.

Van deze is echter waarschijnlijk A. Bl. de eenige boomachtige
vertegenwoordigster van het geslacht op Java.

A. hispida Burm. is een kleine heester, die veel als sierplant gekweekt
wordt. Hoewel voor Java vermeld, heb ik tot nog toe geen wildgroeiende

exemplaren van dit eiland gezien.

A. stipulacea Klotsch
,
die Boellage voor Java vermeldt, is daar ver-

moedelijk niet inheemsch. Zij ontbreekt van daar zoowel in Herb. Kds.

als in Herb. Bog.

A. indica L, A. hrachystachya Horn. en A. hoehmerioides Miq. zijn

kruiden. A. paniculata Miq. zou soms aan den voet houtachtig kunnen zijn.

Verscheiden soorten en gedeeltelijk door kuituur ontstane variëteiten

van Acalypha worden op Java als sierplanten gekweekt.

Sleutel der Javaansche soorten.

1. Boom of boomheester. Bladeren onder

in de nerfoksels met in het oog
vallende haarbosjes. Vruchtbeginsel

2-

hokkig l. A. Caturus Bl.

Kruiden soms aan den voet wat hout-

achtig 2.

2. Bloeiwijzen dikwijls vertakt. Schutbla-

deren der $ bloemen zeer klein. $
kelk 5-deelig A. paniculata Miq. *)

Bloeiwijzen onvertakt. Schutbladeren

der 5 bloemen vrij groot. $ kelk

3—

4-deelig 3.

3. J schutbladeren zeer oppervlakkig ge-

tand, langer dan de vruchten . . A. indica L. *)

5 schutbladeren duidelijk getand, on-

geveer even lang als de vruchten . A. hoehmerioides Miq. *)

*) Niet boomachtig.
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Acalypha L. Flons monoici^ raro dioici. Florum cahjx memhranaceus,

4-partitiis, laciniis in praefioratione valvaüs. Corolla 0. Stamina OO,

pleruynque 8, lihera ; thecae liherae^ divergenteSy plerumque vermifonnes.

Pistilli rndimentum et discus 0. Torus convexus. Florum J segmenta

3—5, interdum minutissima^ in praefioratione imhricata. Ovarium 2—3-

loculare, loculis uniovulatis. Stgli 2 — 3, tenues, raro indivisi, saeqnssime

in lacinias filiformes plus minusve numerosas divisi. Capsula 2~3docularis,

coccis hivalvihus. Alhumen carnosum. Cotyledones laiae.

Herhae, frutices vel at'hores, foliis alternis, petiolatis, 3— 5 nerviis velpenni-

nerviis. Inflorescentiae tini- vel hisexuales, axillares vel terminales. hiflore-

scentiae spiciformes, floribus glomeratis. Flores $ 1— 4 in axillis

hractearum saepe foliacearum disposiii, ad hasin inflorescentiarum (j',

solitarii, spicati vel laxe paniculati.

Acalypha Catiiriis Bl. Bijdr. 629 (excl. syn.); Miq. Fl. Ind. Bat-

I, 2, 406 (excl. syn.); Muell. Arg. in DG. Prodr. xv, 2, 805; Sciieef.

in Ann. Mus. Lugd. Bat. iv, 121. — A. minahassae Kds. ! Versl.

Minahasa, 579, 624. — A. similis Kds. ! 1.1. c.c. — A. Wilkesiana

Kds. !
(non Muell. Arg.) 1,c. 579. — Ricinocarqms Caturus O. K.

Rev. gen. pl. ii, 615.

Tweehuizig of zelden éénhuizig. Jongste deelen dicht uitstaand

behaard. Bladeren verspreid, lang gesteeld, breed ei- of hartvormig

of driehoekig, zelden meer of minder ruitvormig, toegespitst, spits,

met zeer breeden, stompen, afgeronden of min of meer hartvormigen,

zelden min of meer wigvormigen voet, gekarteld of bochtig ge-

karteld, aan den voet 5(— 7)-nervig, de binnenste voetnerven tot of

voorbij het midden doorloopend en aan de buitenzijde c. 4— 7 wijd

uitstaande, aan de toppen ingebogen en anastomoseerende zijnerven

afgevend, de middelnerf aan weerszijden met 3— 8 opstijgende, gebogen,

aan de toppen ingebogen en anastomoseerende, dikwijls overstaande

zijnerven, de nerven door talrijke tralievormige aderen verbonden,

fijn netvormig geaderd, verspreid en vooral onder op de nerven

vrij dicht meer of minder uitstaand behaard, niet zelden geheel,

maar vooral onder vrij dicht uitstaand behaard, altijd in de nerfoksels

zeer dicht behaard, in sicco met fijne puntjes bezet, groen, 7.5—27

cm. lang, 3—22 cm. breed; steel boven gegroefd, kort uitstaand

behaard, 2.5— 15 cm. lang. Steunbladeren lijn-priemvormig, goot-
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vormig, kort uitstaand behaard, c. 0.4— 0.9 cm. lang. Bloeiwijzen

1 of 2 in de bladoksels, verlengd, aarvormig, zeer zelden 2-slachtig,

kort uitstaand meer of minder wollig behaard. 5 bloeiwijzen c. 7— 14

cm. lang, vrij dichtbloemig. 5 bloemen in dichte, halfbolvormige,

c. 0.3— 0.4 cm. in doorsnee metende, soms meer of minder ineen-

vloeiende kluwens, met zeer kleine, gewimperde schutblaadjes, zeer

klein, gesteeld, in den knoptoestaand 4-lobbig. Steeltje c. 0.05 cm.

lang. Kelk 4-deelig, kaal; slippen in den knop klepsgewijs aaneen-

sluitend, eivormig driehoekig, spits, concaaf. Meeldreden 8; helm-

draden opgericht; helmhokjes vrij, in den knop naar beneden gericht,

langwerpig, min of meer omgekeerd eivormig. $ bloeiwijzen 1 0— 24

cm. lang, ijl, veelbloemig. Schutbladeren op den kelk gelijkend doch

kleiner, 3-deelig, met driehoekige, achter behaarde slippen, de zijde*

lingsche kleiner. Bloemen alleenstaand, zittend. Kelk 3-deelig, met

eivormig driehoekige, spitse, concave, buiten vrij lang behaarde,

c. 0.075 cm. lange slippen. Vruchtbeginsel bolvormig, vrij lang

aanliggend of dicht en meer uitstaand behaard, c, 0.1 cm. lang,

2-hokkig, met één zaadknop in elk hokje. Stijlen 2, diep in talrijke

draadvormige, ongelijke slippen verdeeld, c. 0.25 cm. lang. Vrucht

eenigszins plat gedrukt bolvormig, met 4 overlangsche groeven,

c. 0.35—0.4 cm. in doorsnee metend, 2-zadig. Zaden hallbolvormig of

meer of minder halfeivormig, c. 0.23 cm. lang; buitenste zaadhuid

met sappige buitenlaag; binnenlaag eivormig, driekantig, hard, c. 0.17

cm. lang; kiemwit overvloedig; zaadlobben breed.

Boomheester of kleine boom; kruinhoogte tot 14 m. bij een stam-

doorsnce van 35—50 cm., doch meestal kleiner. Stam recht of nogal

krom, zonder wortellijsten. Kroon onregelmatig. Schors glad, buiten

grijs, in het midden en binnen witachtig.

Aanm. Beschrijving naar talrijke exemplaren in Herb. Kds. Vergeleken met
een denkelijk authentiek specimen in Herb. Bog.
De boven vermelde, van de Minahasa afkomstige planten bebooren alle tot

A. Caturus Bl. ;
A. similis Kds. zou misschien als een fornia angustifolia onder-

scbeiden kunnen worden wegens de opvallend smalle bladeren.
Het merkwaardige feit, dat het vruchtbeginsel bij A. Caturus Bl. steeds 2-bokkig

is, maakt bet noodzakelijk de geslachtsbescbrijving van Acalypha te wijzigen.
De schutbladeren zijn niet, zooals in de beschrijvingen vermeld wordt, enkel-

voudig, doch driedeelig en gelijken zeer veel op den kelk.
De bloemen zijn bijna altijd tweebuizig; slechts bij één exemplaar van Ngebel,

n. 9565 (3, vond ik cf en $ bloemen aan dezelfde bloeiwijzen.
De bladeren zijn op Java bijna altijd ei-, delta- of bartvormig, soms bijna

rond; meer of minder ruitvormige bevinden zich in Herb. Kds. alleen van
Tjoeramanis (n. 9571 ^ en 12718 ^).
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In andere streken, b.v, op Celebes, scliijnt de vorm der bladeren veranderlijker
te zijn.

In Ilerb. Liigd. Bat. (n. 90G, 171—44) ligt onder den naain Urtica nioluccana Bl.,
door hem zelf geschreven, een takje van Acalypha Caturus Bl. en een niet hierbij
behoorend los blad. Er heeft hier dus blijkbaar een verwisseling van etiketten
plaats gehad.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Sumatra, Borneo, Celebes.

Op Java: In de res. Banten, afd. Pandeglang op den Poelasari op 1250 m.
zeehoogte; in de res. Batavia, op den Salak bij Bodjong op 600—1000
m.; in de res. Preanger, afd. Soekaboemi bij Palaboeanratoe op 60 ra.,

afd. Limbangan bij Pangentjongan
;
in de res. Banjoeraas, afd. Bandjar-

negara bij Pringorabo op 700- 1000 ra., afd. Tjilatjap, op iSToesa Kara-

bangan; in de res. Pekalongan, afd. Batang bij Soebah op 800 ra.; in

de res. Rembang, afd. Rembang bij Ngandang op 150 ra.; in de res.

Kedoe, afd. Magelang op den Telomojo op 1200 ra.; in de res. Madioen,
afd. Ponorogo bij Ngebel, op 1300 ra.; in de res, Kediri, afd. Kediri bij

Gadoengan Pare; in de res. Pasoeroean, afd. Malang bij Tangkil op 200—
300 ra.; in de res. Besoeki, afd Djember bij Poeger en bij Tjoeramanis,

afd. Panaroekan bij Pantjoer-Idjen, afd. Banjoewangi bjj Rogodjampi. —
Voorkomen en standplaats: In hooüstammig, altijd groen, hete-

rogeen oerwoud, ook in jong bosch en in koffietuinen, op zand en leem,

ook op steenachtig terrein. Vooral in Midden- en Oost-Java zeer alge-

meen. — Blad afval: Altijd groen — Bloei- en vruchttijd: Het
geheele jaar door. Bloemen werden verzameld in Januari bjj Tjoeramanis,

in Maart bij Palaboeanratoe, in April bij Soebah, in Mei bij Palaboean-
ratoe, Pangentjongan en Gadoengan Pare, in Juli bij Pangentjongan,
in Augustus op Noesa Kambangan, bij Ngebel en bij Rogodjampi, in

September bij Bodjong, in Oktober bij Pantjoer-Idjen en Ngebel, in

November bij Pringombo, Soebah en Tjoeramanis. Vruchten werden
verzameld in Januari bij Palaboeanratoe en Pangentjongan, in Maart
bij Poeger, in April bij Soebah, in Mei bij Palaboeanratoe, in Juni bjj

Soebah, Ngebel en Tangkil, in Augustus bij Pringombo en Ngebel,

in November bij Tjoeramanis, in December op Noesa Kambangan. --

Gebruik: Geen. — Kuituur: Niet aan te bevelen. — Inlandsche
namen: In West-Java Ki-raivaj^ s.

;
bij Palaboeanratoe ook //aiicZJavrnw,

s
;
Kojan of Koejam^ j. bij Palaboeanratoe, op Noesa Kambangan, bij

Soebah, Ngebel en Ngasinan
;

Temhesi, j. bij Ngasinan, Pringombo en

Gadoengan Pare; Larlaran^ j. bij Ngandang; Toetoep anfjoer, j. bij

Soebah; Toetoep gopral:^ j. bij Tangkil en Goprak^ j. bij Poeger; Pa-
langgoengan, md. bij Pantjoer-Idjen

;
Klangkongan^ md. en Totop p>oteh^

md. bij Tjoeramanis; Lawoe, j. bij Rogodjampi.

Acalypha Caturus Bl. Arhuscula dioica^ raro monoica. Innovationes

villosae. Folia alterna, longe pJiolata, late ovata, cordata vel Iriangularia^

raro rliomboidea^ acute acuminata^ basl latissima obtusa rotundata vel plus

minusve cordaia^ raro plus minusve cuneata^ crenata vel repando-crenata^

basi 5(—7)-nervia^ nervis basilaribus interioribus ad dimidiam partem

laminae productis vel ulira^ extus nervos laterales c. 4—7 patentissimos

apice incurvos anastomosantesgue emittentibus^ in utraque parte nervi medii

nervis lateralibus c. 8—8 adscendentibus^ curvatis, apice incurvis anastomo-
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santlbiisque, saepe oppositis, venis clathratis conjunctis^ veticiilaio-venom^

puhescentla^ sithlus in nervis siihoillosay non raro 0}nnino praesertini suhtus

plas minusce villosa, suhtus in nervonun axillis semper dense villosa, in

sicco puncticulata, 7.5—27 cm. longa, 3— 22 cm. lala ; petiohis supra sulcatus^

villosns, 2 5—15 cm. longus. Stipulae lineari-suhulatae, canaliculatae,

hreviter villosae, c. 0.4— 0.9 cm.longae. Inflorescentiae 1—2 axillares,elon-

gatae, spiciformcs, rarissime androgynae, suhlanato- villosae. Inflorescentiae

cf c. 7— 14 cm. longae, satis densiflorae. Glomeruli serniglohosi, c. 0.3—0.4

cm. diam., interdum suhconfluentes, Iracteolis minuüs ciliatis. Flores minuti,

])edicellati, alahasUo 4-loho. Pedicellus c. 0.05 cm. longus. Calyx 4-parlitus,

glaher, laciniis ovato-triangularibus acutis concavis, in praefloratione valvatis.

Stamina 8; filamenta crecta ; thecae liherae, initio de/iexae, ohlongae,

suhovatae. Spricae $ 10—24 cm. longae, laxe multiflorae. Bracteae calyci

similes sed iniiiorcs, trip)ariitae, laciniis triangularihus exius villosis, late-

ralihus minorihus. Flores solitarii, sessiles. Calyx tripartitus, laciniis

ovato-triangularibus, acutis, concavis, extus pubescentibus, c. 0.075 cm. longis.

Ovarium globosum, sericeum vel subvillosum, c. 0.1 cm. longurn, biloculare,

loculis uniovulatis; styli 2, in lacinias numerosas filiformes inaequilongas

alle divisi, c. 0.25 cm. longi. Capsula subdepresse globosa, 4-sulcata, c.

0.35—0.4 cm. diam, disperma Semen semiglobosum vel semioviforme, c.

0.23 cm. tongum; testae stratum exterius succosum, interius oviforme durum;

albumen copiosnm; cotyledones latae.

33. CNESMONE Bl.

Bloemen éénlmizig. 5 bloemen in den knop neergedmkt 3-kantig,

convex. Kelk breed, in het midden klokvormig verdiept, 3-deelig, met

in den knop klepsgewijs aaneensluitende, breede slippen. Bloembladeren

en stamperrudiment ontbrekend. Meeldraden 3, met de kelkslippen

afwisselend, vrij, zeer kort; belmknoppen intrors, 2-hokkig, overlangs

openspringend; helmbindsel breed, in een lang, priemvormig, hoekig-

ingebogen aanhangsel verlengd. Bchijf vrij onduidelijk, licht walvormig.

$ bloemen met diep 3-deeligen, blijvenden, niet vergrooten kelk met

breede, dakpansgewijs dekkende slippen. Bloembladeren en schijf ont-

brekend. Vruchtbeginsel driehokkig, met één zaadknop in elk hokje;

stijlen 3, aan den voet kort samenhangend, kort, breed, vleezig, wat

vinlobbig en aan de binnenzijde met dik kegelvormige, papilachtige

aanhangsels. Vrucht 3-lobbig, in 3 tweekleppige kluisjes uiteenvallend.

Mcdcd. Dci). V. Landbouw No. 10. 33
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Zaden bol vormig; buitenste zaadbuid met vleezige buiten- en harde

binnenlaag; kiem wit vleezig; zaadlobben breed, plat.

Slingerende, dicht behaarde heester, met verspreide, gesteelde,

hartvormige, aan den voet 8-nervige, verder vinnervige, gezaagde

bladeren en breede, blijvende steunbladeren. Bloeiwijzen eindelingsch,

weldra op zij gedrongen en dan schijnbaar tegenover de bladeren,

dicht trosvormig, aan den voet 1— 2 J, verder alleen 5 bloemen

dragend.

Eén ook op Java voorkomende soort, n.1. C. javanica Bl.

Cnesmoiie Bl. Flores monoici. Alahastra depresse triangula^ convexa.

Calyx latuSj medio campanidatO'Concavns^ tripartitus^ laciniis latis, in

prae/loraiione valvatis. Petala et pistilli rudimentum 0. Stamina 3, cum

cahjcis laciniiH alterriantia^ libera^ hrevissima ; anlheiae extrorsae^ hiloculares,

(ongitudinaliler dehiscentes^ connectlvo lato^ ultra thccas in appendice)n

longam subulatam geniculato-incurvam producto. Discus subohsoletns, leviter

valliformis. Florum ^ calgx al te tripartitus, persistens, sub fructu non auctus^

laciniis latisj imbricatis. Petala et discus 0. Ovarium triloculare^ loculis

uniovulatis; styli 3, basi breviter connati, breves^ lati, carnosi, subpinnati-

lobati^ intus appendicibus papilliformibus conicis crassis instructi Frnctns

tridymiiSj in cocca 3 bivalvia dehiscens. Sernina globosa ; testa dura^stralo

exieriore carnoso ; albumen carnosum ; cotyledones latae. planae.

Frutex volubilis, villosus, foliis alternis, petiolatis^ cordaiis, pcnninervii^^

basi trinerviisy denticulatis^ stipulis latis, persistentibus. Inflorcscentiae

terminales^ mox pseudolaterales et foliis opposilae, dense racemosae^ basi

flores $ 1 — 2, celerum flores gerentes.

Ciiesmone javanica Bl. fCnesmosaJ Bijdr. 630; El. Jav. Praef.

VI
;

Miq. El. Ind. Bat. i, 1, 409; Muell. Arg. in DC. Prodr. xv,

2, 926; Kurz Eoil El. ii, 399; B.' ll. Et. Euph. 458, t. iv, t. 14 —

17; Hook. f. EJ. Br. Ind. v, 466; Braxdis Ind. Trees, 583. —
Tragia riigosa Wall. Gat. n. 7794. — T. macrophylla Wall. Gat.

n. 7793. — T. hastata Reinw. in IIassk. PI. jav. rar. 245.

Geheele plant met brandbaren bezet. Twijgen rolrond, geribd,

dicht uitstaand zachtharig. Bladeren verspreid, gestoeld, ei- of lang-

werpig hartvormig, kort toegespitst, spits, met afgeronde, door een

breede, ronde bocht gescheiden voetlobben, klein toegespitst getand.
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aan weerszijden, vooral op de nerven, uitstaand behaard en met

verspreide, langere borstels bezet, aan den voet 3-nervig, verder aan

weerszijden van de middelnerf met c. 5—7 wijd iiitstaande, ingebogen,

binnen den rand anastomoseerende zijnerven, de voetnerven schuiner,

tot 1/3
—

1/2 ^oet doorloopend, dun, c, 6— 18.5 cm., met de

voetlobben c. 6.8— 22 cm. lang, 3—13 cm. breed; steel dicht uit-

staand behaard, c. 1.5— 7.5 cm. lang. Steunbladeren ei vormig, toe-

gespitst, spits, met breedcn, eenigszins hartvormigen voet, los aan-

liggend behaard, c. 0.5— 1 cm. lang, 0.3— 0.85 cm. breed. Bloeiwijzen

eindelingsch, weldra op zij gedrongen en schijnbaar tegenover de

bladeren, gesteeld, dicht trosvormig, veelbloemig, aan den voet met

1— 2 $, verder alleen met 5 bloemen, steel en spil dicht uitstaand

behaard en met verspreide, langere, toegespitste borstels; steel

c. 1.5— 13 cm. lang; spil c. 2.5— 11 cm. lang.' Schutbladeren 3, terug-

geslagen of uitstaand, eidancetvormig of lijnvormig, concaaf, behaard,

de onderste c. 0.35— 0.8 cm. lang, die der $ bloemen kleiner; de

zijdelingsche veel kleiner, steunbladachtig. bloemen dicht opeen-

gedrongen, kort gesteeld; steeltje fluweelachtig, c. 0.15 cm. lang.

Knoppen neergedrukt driekantig, convex. Kelk breed, 3-deelig, in

het midden blokvormig verdiept en aan de keel met een wat vleezig

verdikten, nauwelijks gelobden wal, groen, met breed eivormig drie-

hoekige, concave, fluweelachtig behaarde, c. 0.27—0.33 cm. lange,

0.3— 0.35 cm. breede slippen; het blokvormige deel c. 0.1 cm. lang.

Meeldraden 3, zeer kort, donkergroen, c. 0.17 cm. lang
;
helmdraden

geheel binnen den kelk besloten, nagenoeg rolrond, naar boven

verdikt; helmknoppen intrors, nagenoeg half bolvormig, buiten convex

(opengesprongen), c. 0.06 cm. lang; helmbindsel zeer breed, aan den

top in een naar binnen gericht, wijd afstaand, rechthoekig terug-

gebogen, priemvormig, zijdelings samengedrukt aanhangsel verlengd,

dat langer is dan de hokjes. $ bloemen wijd uiteen, uiterst kort

gesteeld, nagenoeg zittend, grooter dan de cf. Kelk diep 3-deelig, blij-

vend, later niet of nauwelijks vergroot, groen; slippen breed eivormig

of ruit-eivormig, breed spits, stomp of iets toegespitst, concaaf, aan

weerszijden fluweelachtig zachtharig, aan den rand met eenige fijn

toegespitste borstels, c. 0.7— 1 cm. lang, 0.55— 0.85 cm. breed. Vrucht-

beginsel met lange, stijve borstels dicht bezet, c. 0.275 cm. lang;
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stijlen 3, aan den voet saraenhangend, opstaand, dik vleezig, breed,

ongeveer eivormig, stomp, met convexen rug en ingebogen, vleezig

vinlobbigen rand, aan de binnenzijde met kegel vormige, papilachtige

aanhangsels voorzien, zeer kort behaard, c. 0.36 cm. lang. Vrucht-

steeltje c. 0.3 cm. lang. Vrucht door de stijlen gekroond, neerge-

drukt, drielobbig, fiuweelachtig behaard cn met lange borstels bezet,

c. 0.8—0.85 cm. hoog, c. 1.4— 1.5 cm. in doorsnee, in 3 tweekleppige

kluisjes uiteenvallend; buitenwand dun; binnenwand houtachtig. Zaden

rond, zeer kort fiuweelachtig behaard, ovoi langs generfd, in sicco

netvormig gemarmerd, c. 0.55 cm. in doorsnee; zaadhuid met vleezige,

witte buitenlaag en harde, donkerbruine binnenlaag; kiem wit dik

vleezig; zaadlobben plat, ongeveer rond, met hartvormigen voet, c.

0.25 cm. lang, 0.23 cm. breed;
.
worteltje 0.125 cm. lang.

Klimmende heester met slingerende takken.

Aanni. Beschrijving naar levend, bij Buitenzorg verzameld materiaal en naar
talrijke exemplaren in Herb. Bog.

;
in Jlerb. Kds. is de soort slechts door 2 losse

bladeren vertegenwoordigd. Vergeleken met een denkelijk authentiek specimen
in Herb. Bog.

Geogr. verspreiding. Buiten Jam: Britsch Indië, Malaka, Sumatra,

Borneo Op Java: Verzameld in de res. Batavia, afd. Buitenzorg bij

Depok (Hallip:r), bij Buitenzorg (Blüme, Zippeliüs, I^ciiefeer, Hallier);
in de res. Kedoe bij Magelang (Je.ngil). — Voorkomen en stand-
plaats: Op open plaatsen tusschen struikgewas en in jong boech.

—

BI ad af val: Altijd groen. — Bloei- en vrucht tijd: Het gelieele

jaar door. — Gebruik: Geen. — Inlandsche namen: Poeloes areiij^

s. en Foeloes djalantong^ s. bij Buitenzorg. — Habitus: In groeiwijs

gelijkt deze plant zeer veel op Tragia hirsnta Bl.

Cnesmone javanica Bl. Frutex scandens^ urens, Ramuli voluhihs,

teretes^ costulaii, villosi. FoUa alterna^ petiolaia, ovato- vel ohlongo cordata,

hreviter acuminata, acuta, lohis hasilaribus rotundatis^ sinu late rotiindato^

mueronato-dentata^ utrinque praeseriini in nervis patenten puhescentia^

stimulis longioribus sparsis^ hasi 3- nervia, ceterum in utraqiie parte costae

mediae nervis lateralibus c. 3— 5 patentissimis, inctirvis, intra marginem

anastomosantibus, net'vis basilaribus obliquioribus ad ^ - \ partemlaminae

productiSj membranacea^ c. 6—18.5 cm.^ cum lohis basilaribus c. 6.8—22

cm. longa^ 3 — 13 cm. lata; petiolus villosus, c. 1.5— 7.5 cm. longus. Sti-

jmlae ovatae^ acute acuminatae, basi latae subcordatae.^ subadpresse piibe-

scentes., c. 0.5— 1 cm. longae.0.3— 0.85 cm. latae. Inflorescenüae terminales^

niox pscudolatcrales et foliis ojyqmsitae, dense racemosae^
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miillifloraGy inferne flores $ 1—2 superne flores (jerentes^pedunculo cum

rachide villoso, stimiilis longiorihus S2)cirsis adsperso^ pedumulo c. 1.5— 13

on. longo, rachide c. 2.5—11 cm. longa. Bracieac 3, reflexae vel palen-

tis^imaCj ovato-lanceolalae vel Uneares, concavae^ pmhescentes^ inferiorcs c.

0.35— 0.8 cm. longae^ cae florum (j* minores^ latcrales multo minores^ sti-

pulaccae. Flores dense coiiferti, hreviter gjcdicellati, pedicello veliUino,

c. 0.15 cm. longo ; alahasira valde depresse triangula^ convexa. Calg.x lalus^

tripartitiiSj medio compannlato concavus., fauce vallo leviter in'‘vassato vix

lohtilalo donatus, viridis, laciniis late ovalo-lriangulis, concaviSy velulinis,

c. 0.27—0.33 cm. longis^ 0.3—0.35 cm. lalis, purle campanulalct c. 0.1 cm.

(dia. Stamina 5, hrevissima^ atroviridia.^ c. 0.17 cm. longa; filamenta lota

calycG inclusa^ sid)terelia^ superne incrassala; antherae inlrorsae, suhsemi-

glohosae^ extus convexae (aperlae), c. 0.06 cm. longae., connectivo lalissimo^

apice in ajipendicem introrsam^ pateniissimam., reclangule recurvam, siihii-

latam^ laleraliter compressam, thecas superanlem producto. Flores J remoliy

stihsessdes^ quam majores. Calyx alle 3-partitus^ persistens.^ hand vel vix

atidiis^ viridis, laciniis late ovatis rhomhoideisve, late aciilis, ohliisis vel

leviter acuminedis, concavis, idrincpie velulino-puhescentïbus, margine non-

nullis sihmdis miinitis, c. 0.7—1 cm. longis, 0.55— 0.85 cm. lalis. Ovarium

derse slimulosum, c. 0.275 C7U. tongum; siyli 3, hasi connali, erecti, crasse

carnosi, lati, suhovali, obliisi, dorso convexo, marginihus incurvis carncso-

pinnatilolis, intus appendicihus conicis papüliformihus lecti, pmheridi, c.

0.36 cm. longi. Pedicellüs fructifer c. 0.3 cm. longus. Friiclus stylis

coronatus, dejjresse 3-lobus, velutinus et longe sihnulosus, c. 0.8— 0.85 cm.

allus, 1.4— 1.5 cm. diam., in cocca 3 bivalvia dissiliens, pericargno tenui,

endocarpio lignoso. Semina globosa, veluUno-puberida, longitudinaliter

nervosa, in sicco reticulato marmorata, c. 0.55 cm. diam., testae strat)ex-

teriore carnoso albo, strato interiore duro brunneo; albumen album, crasse

carnosum; cotyledones planae, suborbiculares, basi cordatae, c. 0.25 cm. longae,

0.23 cm. latae; radicula 0.125 cm. longa.

34. CLAYISTYLUS J. J. S. n. gen.

Bloemen éónhuizig. cT bloemen in den knop neergedrukt driekantig,

aan den voet sterk ingedrukt. Kelk 3-deelig, met in den knop kleps-

gewijs aaneensluitende, breede slippen. Bloembladeren en stamporrudi-

ment ontbrekend. Meeldraden 3, vrij, zeer kort; lielmknoppen lialfboi-

vormig samenneigend, intrors, met aan den voet sterk uiteenwijkende,

overlangs openspringende hokjes en aan den voet dwars verdikt, aan
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den top met een lang, ingebogen, priemvormig aanliangsel voorzien

helmbindsel. Schijf ringvormig. $ bloemen met diep driedeeiigen,

blijvenden, niet vergrooten kelk, met smalle slippen. Yruchtbeginsel

drieliokkig, met één zaadknop in elk hokje; stijlen tot een dik,

knotsvormig geheel vergroeid, aan den top met 3 korte, dikke, 2-lobbigc

stempels. Vrucht 3-lobbig, in 3 tweekleppige kluisjes openspringend.

Zaden bolvormig; buitenste zaadhuid met iets vleezige buiten- en

harde binnenlaag; kiem wit vleezig; zaadlobben breed, plat.

Windende, bijna kale heester. Bladeren verspreid, gesteeld, aan

den voet schildvormig en 7— 9-nervig, bijna gaafrandig of naar boven

grof getand; steunbladeren smal. Bloeiwijzen éénsiachtig, de cT aan

de oudere, bladerlooze twijgen gebundeld, trosvormig, veelbloemig,

met draadvormige spil, de $ éénbloemig, aan de jonge twijgen

alleenstaand.

Eén alleen van Java bekerde soort:

C. pdtatus J. J. S.

Dit geslacht is na verwant met Cnesmone Bl. en Megistosligma IIook. f.

Van Cnesmo7ie verschilt het door de schildvormige bladeren, plaatsing der

éénsiachtige bloeiwijzen en vooral door de vergroeide stijlen met korte,

2-lobbige stempels. Vooral de Q bloemen vertoonen bij beide geslachten zeer

veel punten van overeenkomst. Van Megistosligma^ waarmee het de ééo-

slachtige bloeiwijzen, de duidelijke schijf bij de g bloemen (die echter ook bij

Cnesmone niet geheel ontbreekt) en de tot. een dik zuiltje vergroeide

stijlen gemeen heeft, wijkt het af door schild vormige bladeren, met een

aanhangsel voorziene helmknoppen, een 3-deeiigen $ kelk en verder

vergroeide stijlen.

Misschien zal het onderzoek van $ bloemen enkele wijzigingen of aan-

vullingen der beschrijving noodzakelijk maken.

Clavistylus J. J. S. Flores monoici. Alabastra depresso-triangula^

basi valde excavata. Calyx 3-partitus, laciniis latis, in praefloratione

valvaiis. Fetala et pistilli rudimentum 0. Stamina 3, libera, brevissima;

antherae semigloboso^conniventes, introrsae^ iJiecis basi valde divergentibiis,

Jongitiidinaliter dehiscentibus, connectivo basi transverse incrassato, apice in

appendicem longam inciirvam subulatam ptroducto. Discus anmilur is. Cahjx

ftorian 9 p>rofunde 3-partitiis^ persistens^ immutatus, laciniis angustis. Ooa-

rium 3-loculare, loculis uniovulatis; stgli in columnam crassam clavatam

connaiiy stigmatis o, brevibus, crassis, bilobis. Fructus tridijmuSj in cocca

3 bivaluia dehiscens. Semina glohosa^ testae strato exteriore vix carnoso.,

strato interiore duro; albumen carnosum; cotgledones lafae, p>lanae.

Friitex volubilis, subglaber. Folia alterna^ petiolata^ basi peltata et
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7—O nervia^ sulintegerrima vel siiperne grosse dentaia; stipuhie angusiae,

lirfïorescenliae unisexuales, ad. ramulos vetiistiores defoliatos fascicuhtae,

racemosae^ maltifiorae^ rachide filiformiy $ iinifloraCy ad ramulos novellos

solitariae.

CliiTistylus peltatiis J. J. S. n. sp.

Stengels slingerend, aanvankelijk behaard, spoedig kaal wordend.

Bladeren verspreid, gcsteeld, langwerpig, soms meer oi minder ei-

vormig of omgekeerd eivormig, toegespitst of plotseling toegespitst,

met schild vormigen, soms wat uitgebochten voet, nagenoeg gaafrandig,

naar den top toe dikwijls grof bochtig of grof getand, kaal, aan den

voet 7— 9-nervig, de grootste voetnerven meestal tot dicht bij het

midden, soms iets verder doorloopend, licht gebogen, aan weerszijden

van de middelnerf met c. 3— 5 schuin uitstaande, licht gebogen, binnen

den rand anastomoseerende zijnerven, netaderig, kruidachtig, c. 5.5—
16 cm. lang, 2— 8 cm. breed; steel c. 1— 5 cm. lang. Steunbladeren

lancetvormig driehoekig, c. 0.3 cm. lang. bloeiwijzen aan de oudere

twijgen, talrijk, bundelsgewijs, verlengd, trosvormig, zeer veelbloemig,

lang doorbloeiend, ijl kortharig, c. 6.5 cm. lang; spil dun. Schut-

bladeren wijd uitstaand, teruggebogen, uit breeden voet toegespitst,

spits, zeer ijl kortharig, c. 0.05—0.06 cm. lang, aan weerszijden met

een kleiner, wijd uitstaand schutblaadje. cT bloemen alzijdig, lang

gesteeld; steeltje aan den voet geleed, dun, c. 0.7— 0.8 cm. lang.

Kelk in den knop breed sterk neergedrukt kegelvormig, driekantig,

aan den voet sterk ingedeukt, 3-deelig, uitgespreid c. 0.55 cm. breed,

buiten zeer ijl kortharig; slippen in den knop klepvormig aaneen-

sluitend, zeer breed ei vormig, wat toegespitst, spits, met breeden voet,

c, 0 25—0.3 cm. lang, 0.33 cm. breed. Meeldraden 3, dicht bijeen,

ópstaand, zeer kort, weinig boven de schijf uitstekend: helmdraden

zeer kort, breed; helmknoppen samen halfbol vormig, zeer breed

ongeveer driehoekig niervormig, intrors, met aan den voet sterk

uiteenwijkende, eivormige, overlangs openspringende hokjes; helm-

bindsel uit zeer breeden, aan de buitenzyde sterk dwars verdikten

voet driehoekig, aan den top met een opstaand, spits kegelvormig,

aan de naar binnen gekeerde zijde een naar beneden gericht, priem

-

vormig aanhangsel, dat korter is dan de helmknop, dragend. Schijf
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vrij sterk ontwikkeld, ringvormig, afgerond driehoekig, vleezig, iets

bochtig, c. 0 2 crn. in doorsnee. Stamperriidimcnt ontbrekend. $
bloemen alleenstaand aan de jonge twijgen (?). Vruchtsteeltje verlengd,

c. 7.5 cm. lang. Kelk onder de vrucht 3-dcelig, met teruggeslagen,

smal lancet vormige, spitse, convexe, c. 0.4 — 0.5 cm. lange slippen.

Vrucht door den dikken, opstaanden, omgekeerd kegelvormigen, aan

den top 3 korte, dikke, opstaande, 21obbige stempels dragenden, in

het geheel c. 0.3 cm. langen stijl gekroond, neergedrukt, diep drie-

lobbig, met ongeveer bolvormige kluisjes, los aanliggend ijl kortharig,

c. 0.86 cm. hoog, 1.6 cm. in doorsnee, in 3 tweekleppige kluisjes

openspringend, met houtigen wand, binnen kaal; middelzuiltje c. 0.5

cm. lang, aan den top met 3 vrij korte, wijd uitstaande armpjes. Zaden

in elk hokje 1, bolvormig, overlangs zwak ongeveer 9-ribbig, ge-

marmerd, c. 0.63 cm. in doorsnee; zaadhuid met iets vleezige buiten-

en harde binnenlaag; kiemwit vleezig; zaadlobben plat, ei vormig,

stomp, aan den voet afgeknot, c. 0.24 cm. lang, 0.2 cm. breed;

worteltje dik, rolrond, stomp, c. 0.14 cm. lang.

Klimmende heester 10— 15 m. hoog.

Aanm. Beschrijving naar enkele niet zeer fraaie exemplaren in Ilerb. Ivds.

Alleen cf bloemen en vruchten waren voorhanden.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Onbekend. Op Java: Ver-
zameld in de res. Banjoeraas, afd. Tjilatjap op Koesa Kambangan; ia

de res. Kedoe, afd. Keboemen, bij Karang Bolong; in de res, Besoeki,

afd. Panaroekan bij Pantjoer. — Voorkomen en standplaats: Hier-

over ontbreken aanteekeiiingen. Blijkbaar een zeldzame plant. — Bloei-
en vruchttijd: Bloemen en vruchten verzameld in Februari bij Karang
Bolong, in Mei op Koesa Kambangan. — Gebruik: Onbekend. — In-

landsche naam: Laro, md. bij Pantjoer.

Clavistylus peltatus J. J. S. Frutex scandens^ monoicus^ ramiilis voliihi’

libus, novellis piibescentihusj mox glahrescentihus. Folia alierna^ peiiolata^

ohlonga^ interdiim 2Jus minusve ovata vel ohovata, acuminata vel abrupte acu-

niinata^ basi peltata interdiim retusa^ subintegerrima vel apicem versus grosse

repanda vel dentata^ glabra^ basi 7 - d nervia^ nervis hasilaribus maximis

plerumgue fere ad vel interdiim paulum ultra medium laminae percurrentibus,

leviter curvatis^ in utraqiie parte costae mediae nervis lateralibus c. 3—5
patentibus^ leviter curvatis^ intra marginem anastomosaniibusy rcticulaio-

renosa, herbacea, c. 5.5—16 cm. longuy 2—8 cm. lata; petiolus c.i— 5 cm.

longlis. Stipiilae lanceolato-triangiilaey c. 0.3 cm. longae. Inflorescentiae
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ad ramulos vetusliores laterales^ numerosae, fasciculatae^ dong atae^ race-

mosae^ valde miiUiflorae^ diu florentes, paree hirtellae, c. 6.5 cm. longae,

racliide tenui. Bracteae patent issimae^ reciirvae, e husi lata acuminatae^

acutae^ parcissime hirtellae, c. 0.05— 0.06 cm. longae; hracteolae 2., divari-

catae^ hracteis mlnores. Flores longe pedicellati, pedicello hasi

articiilato, tenui, c. 0.7— 0.8 cm. longo. Calgx in praefloratione latus., valde

depresse coniciis, trianguliis., siibtus valde excavatus^ 3-partilus^ valvatus,

expansus c. 0 55 cm. latns, extus parcissime hirtellus^ laciniis latissime

occitis^ leviter aciiminatis^ acntis, hasi latis^ c. 0.25 — 0.3 cm. longis, 0 33

cm. latis. Slamina 3, approx'rnaia, erecta, hrevissima^ discum paulo sii-

perantia', filamenta hrevissima.^ crassa ; antherae liherae, una semiglohosac,

latissime suhtriangulo-renifonnes, vitrorsae, thecis hasi valde divergentihiis^

ovatis.) longitudinaliter deliiscentihus., connectivo e hasi latissima extus valde

Iransverso-incrassata U'iangulo^ apiculo erecto ccnico interius appendicem

reversam siihulatam anthera hreviorem gerente terminato. Discus majusculus^

annulariSj 7'otundato-triangularis, suhrepandus, c. 0.2 cm. diam. Dislilli

rudimentum 0. Flores $ in ramulis novellis solitarii (?). Fedicellus

friictifer elongatus^ c. 7.5 cm. longus. Calyx siih fructu 3-partitiis^ laciniis

reflexis, anguste lanceolatis^ acutis, convexis,c.0.4—0 5cm.longis. Fructus

stylo erecto., crasso, ohconico^ apice stigmata 3 erecta hrevia crassa hiJoha

gerente., toto c. 0.3 cm. longo coronatus, depressus, tridymus, coccis suh-

glohosis, paree adpresse hirtdlus^ c. 0.86 cm. altiis, 1.6 cm. diam
,
in cocca

3 hivalvia dehiscens, pariete lignoso intus glahro, columella c. 0.5 cm. longa,

apice hrachia 3 hreviuscula pateniissima gerente. Seminain locuUs solitaria,

glohosa, leviter longiiudinali-O-costulata, mannorata, c. 0 63 cm. diam.,

testae strato exteriore suhcaniosulo, strato interiore duro ; alhumen caimostmi;

cotyledones jdanae, ovatae, ohlusae, hasi truncatae, c. 0.24 ctn. longae, 0.2 an.

latae; radicula crassa, teres, ohlusa, c. 0.14 cm. longa.

35. TRAGIA L.

Bloemen ééahuizig. Kelk der 5 bloemen 3— 5-deelig, met in den knop

klepsgewijs aaneensluitende slippen. Bloembladeren ontbrekend. Meel-

draden 1 — 3, zelden talrijk, vrij of meer of minder vergroeid, soms aan

den voet door een verdikking van den bloembodem gescheiden
;
helm-

knoppen dorsifix of bijna basifix, intrors of extrors, met evenwijdige,

door een overlangsche spleet openspringende hokjes. Stamperrudiment

ontbrekend of zeer klein. Schijf ontbrekend of onduidelijk. Kelk

der $ bloemen 3-8-, meestal 6-deelig, met in den knop dakpans-
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gewijs dekkende, gave, gezaagde of meer of minder vinspletige

slippen, blijvend, niet zelden onder de vrucht vergroot. Bloem-

bladeren 0. Yruchtbeginsel 3-liokkig, met één zaadknop in elk hokje;

stijlen 3, aan den voet vergroeid, enkelvoudig. Vrucht 3-lobbig, in

tweekleppige kluisjes openspringend, met harden binnenwand. Zaden

bol vormig, zonder kiempropje; zaadhuid met harde binnenste laag;

kiem wit vleezig; zaadlobben breed, plat.

O verblijvende, meestal klimmende kruiden, halfheesters of heesters,

meestal met brandbaren of stekelig behaard. Bladeren verspreid,

gesteeld, gaaf of bandlobbig, dikwijls aan den voet bartvormig,

vinnervig of 3— 5 nervig, kruidachtig, met 2 steunbladeren. Bloeiwijzen

eindelingsch of okselstandig, meestal met cf en $ bloemen, de $
bloemen aan het onderste, de (ƒ ^let bovenste deel, of2-takkig

en de langste tak (ƒ, de kortste

Aantal soorten ongeveer 50, voornamelijk in de tropen der geheele

wereld. Op Java komt slechts één soort voor, n.1.:

T. hirsuta Bl.

Tragia Bl. Flores monoici. Calyx flormn (j' 3~5-püriitus^ laciniis

in praefloraiione vahaiis. Petala 0. Siamina i—5, raro nmnerosa^ lihera

vel plus minusve connaia^ hasi interduw incrassatione tori separata; antherae

dorsifixae vel fere hasifixae, introrsae vel extrorscie, tliecis parallelis^ rima

longitudinali deliiscenühus. PistilH rudimentum 0 vel minimum. Discus 0

vel ohsoletus. Calyx forum $ 3-8-, plerumfiue 6-partitus^ laciniis in

praeforatione imJjricatis^ irdeyevrimis.^ serraiis vel plus minusve p)imiatifdis.

persistentihus., sub fructu haud raro auctis. Petala 0. Ovarium 3-loculare.,

loculis uniovidatis ; styli 3, basi connati, simplices. Fructus iridymus^ in

cocca bivalvia dehiscens, endocarpio duro. Semina g lobosa, estrophiolata,

testae sU'ato interiore duro; albumen carnosum ; cotyhdones latae, planae.

Ilerbae, suffrutices vel frutices perennes, plerumqxie scandentes, pilis

urentibus vel pungentibus teeii. Folia alterna,petiolata, integra vel palmaü-

loba, hasi saepe cordata, penninervia vel 3— 5-nervia,herbacea,bistipidata.

Inforescentiae tcrminales vel axillares, plerumque androgynae, inferne

superne (^, vel biramosae, ramulo longiore fores B', ramulo breviore fores

5 gerente.

Tragia liirsiita Bl. Bijdr. 630; IIassk. PI. jav. rar, 245; Miq.

Fl. Ind. Bat. i, 2, 415; Muell. Arg. in DC. Prodr. xv, 2, 937.
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Stengel slingerend, vrij zachtharig, met naar beneden gerichte

haren. Bladeren verspreid, wijd iiitcenstaand, gestoeld, langwerpig,

ovaal of ei-hartvormig, met afgeronde voetlobben en een afgeronde

bocht ertusschen, vrij plotseling kort spits toegespitst, getand, aan

weerszijden ijl vooral boven wat borstelig, op de nerven dichter behaard,

de jonge dicht behaard, 3 nervig (behalve eenige kleinere nerven), de

voetnerven tot of voorbij het midden doorloopend, gebogen, aan weers-

zijden van de middelnerf met c, 4—6 schuin of vrij wijd uitstaande,

gebogen, binnen den rand anastomosocrende zijnerven, uetadorig,

kruidachtig, met voetlobben c. 4.5— 14 cm., zonder deze 4— 12.5

cm. lang, 2— 8 cm. breed; steel rolrond, zachtharig, met teruggebogen

haren, c. 1.2— 3.5 cm. lang. Steunbladeren bljvend, driehoekig of

uit verbroeden voet priemvormig, ijl behaard, c. 0.25— 0.6 cm. lang.

Bloeiwijzen eindelingsch, soms aan den top van korte, bebladerde

of zelden onbebladerde zijtakjes, aan den voet met weinige $, verder

met talrijke (ƒ bloemen, alzijdig, gestoeld, c. 2 5— 12 cm. lang;

algemeene bloemsteel c. 1— 4 cm. lang, evenals de spil eenigszins

ruwharig, de bloemen aanvankelijk alle dicht opeengedrongen, later

het $ gedeelte der spil verlengd. Schutblaadjes der 5 bloemen wijd

uitstaand, opgebogen, lancetvormig driehoekig, spits, concaaf, zacht-

harig, c. 0.2 cm. lang, 1-bloemig. § bloemen dicht bijeen, zeer talrijk,

klein, gestoeld; steeltje onder het midden geleed, kort stijfharig,

c. 0.16 — 0.2 cm. lang. Kelk diep 4— 5(3 — 6)-deelig, met lang-

werpige of wat ei vormige, met een spitsje voorziene, buiten ijl bebaarde,

in den knop klepsgewijs aaneensluitende, c. 0.1— 0.14 cm. lange, 0.06—
0.075 cm. breede slippen. Meeldraden 2, in 2 door een walletje omgeven

holten van den bloembodem, zeer kort; helmknoppen nagenoeg zittend,

nagenoeg horizontaal, dorsifix, in den knop opgericht, extrors; belm-

hokjes evenwijdig, ongeveer omgekeerd eivormig, elk met een over-

langsche groef, overlangs openspringend. Schutblaadjes der $ bloemen

eivormig driehoekig, geleidelijk toegespitst, spits, concaaf, zachtharig,

c. 0.25 cm. lang. $ bloemen c. 1— 7, zeer kort gesteeld; steeltje

zachtharig, c. 0.05 cm. lang. Kelk diep 6*deelig; slippen opstaand,

langwerpig of meer of minder eivormig, spits, aan den voet wat

verdikt, concaaf, buiten zachtharig, c. 0.175— 0.225 cm. lang, 0.06

—

0.1 cm. breed, de binnenste gewoonlijk iets grooter dan de buitenste.
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Stamper ei-kegel vormig, driekantig, in het geheel c. 0.2 cm. lang,

0.14 cm. dik; vruchtbeginsel neergedrukt, vrij lang los aanliggend

behaard, c. 0.07 cm. hoog, driehokkig, met één zaadknop in elk hokje;

stijl dik kegel vormig, ijl kort behaard; stempels 3, uiteenwijkend,

aan den top teruggerold, enkelvoudig, priemvormig, c. 0 06— 0.075

cm. lang. Yruchtsteeltje c. 0.2— 0.4 cm. lang. Vrucht door den

kelk gesteund, neergedrukt, diep 3-lobbig, met ongeveer bol vormige

kluisjes, buiten grof behaard, c. 0.675 cm. hoog, 1.25 cm. in doorsnee,

met houtigen wand, binnen kaal en gestreept, in 3 tweekleppige

kluisjes openspriugend, de binnen- en buitenwand niet van elkaar

loslatend; middelzuiltje 0.3—0.35 cm. lang, aan den top met 3

straalvormige, wijd uitstaande, priemvormige armpjes. Zaden bolvor-

mig, gevlekt, c. 0.45 cm. in doorsnee, met vrij wel vliezige buiten- en

harde binnenlaag; kiemwit vleezig; zaadlobben plat, rond niervormig,

0.23 cm. breed; worteltje 0.15 cm. lang.

Klimheester met dunne takken, weinig brandend.

Aanm. Beschrijving hoofdzakelijk naar door den Heer C. A. Backer bij

Batavia verzameld materiaal. Vergeleken met een waarschijnlijk authentiek
exemplaar in Herb. Bog.
Door Bax wordt in „Engl. u. Prantl. Nat, Pflanzenfam.” Tragia ldrsutaV>\..

gerekend tot de soorten met 3 meeldraden
;
in alle door mij onderzochte cT bloemen

zijn er slechts 2, gelijk ook Muell. Arg. opgeeft.
IIasskarl beschrijft den cf kelk als 3—6-deelig aan dezelfde bloeiwijze; ik

vond slechts 4- en 5-deelige kelken, doch niet aan dezelfde bloeiwijze.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Onbekend. Op Java: Ver-
zameld in de res. Batavia, bij de hoofdplaats (Edelino, Backer), afd.

Buitenzorg bij Koeripan (Blume); in de res. Semarang, afd. Pati bij

Ngarengan op 50 m. zeehoogte. — Voorkomen en standplaats:
Tusschen struikgewas, in djatibosschen enz. in de laagvlakte. — Blad-
afval: Altijd groen. — Bloei- en vruchttijd: Bloemen en vruchten
verzameld in Februari, April, Augustus, September en Oktober bij Batavia,

in Mei bij Ngarengan. — Gebruik: Onbekend. — Inlandsche namen:
Kelatan hadak^ m. en Latengan^ m. bij Batavia; Lateng ramhat, j. bij

Ngarengan.

Tragia hirsuta Bl. Frutex scandens, levifer urens, ramulis tenuihus^

voluhilihuSj reverse hirsuto-puhescentihus. Folia alterna, remota^petiolata^

ohlongo-^ ovali- vel ovato-cordata^ lohis hasilarihiis et sinu rotundatis, hreviter

suhahrupte acute acuminaia^ dentata^ utrinque paree praeserlim supra stri-

goso-puhescentia, in nervis densius pilosa
^
novella villosa, 3-nervia (praeter

paucos nervos minores ), ne^'vis hasilarihus laminam usque ad vel ultra

medium percurrentïbus, curvatis, in utraque parte costae mediae nervis

lateralihus c. 4— 6 p>atentihus vel suhpateniissimis, curvatis, intra marginem



Tragia— Plukenetia. — 525 Eüpiiorbiaceae.

anastomosantihiis^ reticulatO'Venosa^ herbacea, c. 4—12.5 cm. ciim lobis

basilaribus 4.5—14 cm. longa, 2—8 cm. lata ; petioliis teres., reverse pu-

bescens, c. 1.2— 3.5 cm longus. Stipulac persistC7ites^ triangulae vel e basi

dilatata subulatae, paree pubescentes^ c. 0.25— 0.6 cm. longae. Infiorescentiae

terminales vel ad ramulos breues interdum apJiyllos tenninales, g^edunculatae,

inferne paucos fiores ceterum niimerosos flores gerentes^ c. 2.5— 12

cm. longae^ ])edunculo 1—4 cm. longo, cum rachide IdrsiitO’pubescenti.^

floribiis vagis, initio confertis., deinde rachidis parte J elongata. Bracteae

floriim patentissimae, incurrae, lanceolato-trlangulae, acutae, concavae,

pubescentesj c 0.2 cm. longae, 1-florae. Flores conferti, mimerosls-

simi, parvi, pedicellati, pedicello infra medium articulato, hirtello, c.

0.16—0.2 cm. longo. Calgx profunde 4—5(3 - 6)-partitus, laciniis oblongis

vel subovatis, apiculatis, dorso paree pubescentibus, in praefloratione val-

valis, c. 0.1— 0.14 cm. long is, 0.06— 0.075 cm. latis. Stamina 2, in iori

excavationes 2 minute vallatas inserta, brevissima ; antherae suhsessiles,

subhorizontales, dorsifixae, in praefloratione erectae, extrorsae, thecis pa-

rallelis, subobovatis, antice sulcatis, longitudinaliter dehiscentibus. Bracteae

florum 5 ovato-triangiilae, sensim acuminatae, aciitae, concavae, pubescentes,

c. 0.25 cm. longae. Flores $ c. 1—7, brevissime pedicellati, pedicello pu-

bescenti, c. 0.05 cm. longo. Calyx profunde O-partitus, laciniis erectis,

oblongis vel subovatis, acutis, basi paulo incrassatis, concavis, dorso pu-

bescentibus, c. 0.175 — 0.225 cm. longis, 0.06—0.1 cm. latis, interioribus quam

exteriores plerutnque paulo majoribus. Pistillum ovoideo-conicmn, trigonum,

totum c. 0.2 cm. longum, 0.14 cm. crassum; ovarium depressum, subad-

qyresse hirsiUum, c. 0.07 cm. altum, triloculare, loculis uniovulatis ; Stylus

crasse conicus, paree pubescens; stigmata 3, divergentia, apice revoluta,

simplicia, subulata, c. 0.06— 0.075 cm. longa. Pedicellus fructifer c. 0.2 — 0.4

cm. longus. Fructus calyce suffultus, depressus, tridymus, coccis subglobosis,

hirsutus, c. 0.675 cm. altus, 1.25 cm. diam., intus glaber,striaius,pariete

lignoso, in cocca 3 bivalvia dehiscens, pericarpio ab endocarpio haud soluhili;

columella 0.3— 0.35 cm. longa, apice brachiis 3 radiato-patentissimls, subu-

latis. Semina globosa, maculata, c. 0.45 cm. diam., testae strato exterior

e

submembranaceo, strato interïore duro; albumen carnosum; cotyledones

planae, oi'biculari-reniformes, 0.23 cm. latae; radicula 0.15 cm. longa.

36. PIxUKENETIA L.

Bloemen éénhuizig, zonder bloembladeren en schijf. Kelk der $ bloe-

men 4— 5-deelig, met in den knop klepsgewijs aaneensluitende slippen.
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Meeldraden 8—30, zeer kort, op een convexen kegel- of halfbol-

vormigen bloembodem ingehecht; helrnknoppen kort, opstaand, met

gescheiden, bolvormige of soms dubbelbolvormige, evenwijdige of uit-

cenwijkcnde, overlangs openspringende hokjes. Stamperrudiment in den

regel ontbrekend. Kelk der $ bloemen 4— 5-deelig, met in den knop

dakpansgewijs dekkende slippen. Vruchtbeginsel 3-, dikwijls 4-hokkig,

met één zaadknop in elk hokje; stijlen tot een rolrond of bolvormig,

hol, aan den top getand of kort gelobd zuiltje vergroeid. Vrucht

wat vleezig of droog, ongeveer bolvormig ot neergedrukt 3— 4-lobbig,

in tweekleppige kluisjes openspringend. Zaden ongeveer bolvormig,

soms met lijsten voorzien, met harde zaadhuid; kiem wit vleezig;

zaadlobben plat, breed.

Windende heesters of hallheesters. Bladeren verspreid, gesteeld,

dikwijls hartvormig, 3— 5-nervig, gaafrandig of getand. Bloeiwijzen

okselstandig of eindelingsch, trosvormig, aan den voet met 1 of weinig

5, verder met gewoonlijk kleine, in bundels geplaatste 5 bloemen.

Aantal soorten ongeveer 12, voornamelijk in Amerika. Op Java komt
alleen voor F. corniculata Sm.

Plukeiietia L. Flores monoid, petalis et disco 0. Calyx florum

4—5-pariitus^ laciniis in praefloratione vah'citis. Stamina 8 - 30^ hrevisdma^

toro comexo conico vel semiylohoso inseria; antherae hreves, erectae, tliecis

sejunctis^ glohosis vel interdnm didymis, parallelis vel divergentibus^ lonyi-

tudinalite?' dehiscentibus. Pistilli rudimentum saepissime 0 Calyx florum

$ 4~-5-partitiis^ laciniis in praefloratione imbricatis. Ovarium 5-, saepe

4-loculare^ loculis uniovulatis ; styli in columnam cylindricam vel subglobosam

apice excavatani dentatam vel lobulatam connaii. Fructiis carnosulus vel

siccus, subglobosus vel depresse 3~ 4-lobus, in cocca bivalvia dehiscens.

Semina subglobosa, interdnm costata^ testae straio interiore duro ; albumen

carnosiim; cotyledones latae^ planae.

Friitices vel suffruiiees volubiles. Folia alterna, petiolata^ saepe cordata^

3—5-nervia, integerrima vel dentata. Inflorescentiae axillares vel terminales^

raceniiformes^ inferne flores $ ^ paucos^ superre flores (j' plerumque

parvos in fasciculos dispositos gerentes.

Plukeiietia coriiieulata Smitii in Kov. Act. Upsal. vi, 4; Miq.

Fl. Ind. Bat, i, 2, 409; Muell. Arg. in DC, Prodr. xv, 2, 773;

Hooiv. f. PI. Br. Ind. v, 464; Brardis Ind. Trees, 583. — Pterococcus
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(jla'berrimiis Hassk. in Flora 1842, Beibl. ii, 41. — Hedraiostijlus

cornicidatus Hassk. Cat. Hort. Bog. 234. — II. glaherrimus Hassk

in Tijdschr. Nat. Gescli. en Phys. x (1843), 141. — Sojorium cor-

nicidatum Baill. Et. Euph. 484, t. xxr, f. 3,4. — Rumph. Herb.

Amb. I, 194, t. Lxxix, f. 2.

Stengel slingerend, rolrond, zeer kort behaard, groen, gestreept.

Bladeren verspreid, gesteeld, liartvormig of langwerpig hartvormig,

lang en smal toegespitst, behalve aan den top gezaagd, met sterk

ingebogen, stompe, eeltachtige tanden, aan den voet boven met c.

2— 5 ovale of ronde, met een walletje omgeven, vlekvormige klieren,

zeer ijl en zeer kort behaard, onder nagenoeg kaal wordend, aan den

voet 3— 5-nervig, de grootste voetnerven tot of voorbij het midden

doorloopend, aan weerszijden van de middelnerf met c. 2— 4 schuin

uitstaande, gebogen, evenals de voetnerven door ongeveer horizontale,

vrij onregelmatige tralieaderen verbonden zijnerven, vliezig, c. 6.5—
17 cm., met voetlobben c. 7— 19 cm. lang, 3— 10 cm. breed; steel

kantig, aan den voet verdikt, zeer kort behaard, aan den top tus-

schen do voetlobben met 2 priemvormige, haakvormig ingebogen,

groene klieren, c. 1.5— 6.5 cm. lang. Steunbladeren blijvend, klein,

priemvormig, los aanliggend, c. 0.17— 0.2 cm. lang. Bloeiwijzen ein-

delingsch en weldra op zij gedrongen, op korte, weinigbladige zytakjes

of okselstandig, zittend of kort gesteeld, trosvormig, aan den voet

met één op een kort zijtakje gezeten $ bloem, verder met talrijke

in 1— 3-bloeinige, zittende bijschermen gerangschikte cf’ bloemen, c,

2— 4 cm. lang; algemeene bloemsteel c. 0— 1 cm. (in vrucht) lang,

evenals de kantige spil zeer kort behaard. Schutbladeren der (ƒ

bloemen ei vormig driehoekig, toegespitst, groen, c. 0.1—0.13 cm,

lang; schutblaadjes zeer klein, g bloemen zeer klein, gesteeld;

steeltje boven het midden geleed, kaal, groen, c. 0.13 cm. lang.

Kelk 4-deelig, c. 0.2 cm. in doorsnee, met in den knop klepgewijs

aaneensluitende, eivormige, stompe, met een spitsje voorziene, concave,

c. 0.1 cm. lange slippen. Meeldraden 8— 11, zeer kort; helmdraden

zeer kort en zeer dik kegelvormig, dicht bijeen, samen een half-

bolvormig, 8— 11-lobbig, c. 0.06 cm. breed geheel vormend, groen;

helmknoppen klein, geel; helmhokjes alleen aan den top vastgehecht,

aan den voet uiteenwijkend, door een diepe, overlangsche groef
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dubbelbolvormig, overlangs openspringend. Stamperrudiment en schijf

ontbrekend. Schutbladeren der $ bloemen driehoekig, foegespitst,

concaaf, c. 0.15— 0.2 cm. lang. $ bloemen grooter dan de 5; steeltje

(gedeeltelijk spil) op Yd beneden den top geleed, gegroefd, zeer

kort behaard, met 2 langwerpig eivormige, toegespitste, los aan-

liggende, c. 0.2 cm. lange schutblaadjes. Kelk 4-deelig, groen;

slippen opstaand, wat ingebogen, langwerpig eivormig, toegespitst,

spits, convex, binnen aan den voet met 2 eivormige, convexe, glim-

mende verdikkingen, groen, c. 0.175— 0.2 cm. lang, 0.1 cm. breed.

Stamper c. 0.225 cm. hoog; vruchtbeginsel vierkant, ijl en zeer kort

behaard, met 4 straalsgewijs uitstaande, zijdelings saa.engedrukte,

langwerpige, stompe, vrij vleezige, vooral op de randen los aanliggend

wit behaarde, groene, c. 0.15 cm. lange, aan den voet bijna 0.1 cm.

hooge, vleugelvormige kielen, groen, 4 hokkig, met één zaadknop in

elk hokje; stijl met stempels zeer dik ongeveer omgekeerd kegel-

vormig, vierkant, groen, c. 0.1 cm. hoog, 0.14 cm. in doorsnee;

stempels 4, tot een zeer dik, vierkant, aan den top ingedrukt en daar

door de ingebogen, driehoekige toppen stralig 4-groevig, op de kanten

met een overlangsche, glimmende, convexe verdikking voorzien geheel

vergroeid. Vruchtsteel verlengd, c. 1.5— 2.5 cm. lang, c. 0.5 cm.

onder den top geleed. Yrucht door den kelk gesteund, door den

stijl gekroond, neergedrukt vierkant, tusschen de kluisjes met een

overlangsche rib, op de kluisjes met een sterke, wijd uitstaande,

scheef langwerpig driehoekige, wat sikkelvormige, stompe, c. 1.1 cm.

lange, aan den voet c. 0.55— 0.6 cm. hooge, vleugelvormige kiel, zeer

klein wrattig, kortharig, bij rijpheid lichtgroen, met de vleugels

diagonaal c. 3.5— 3.7 cm. in doorsnee, 1 cm. hoog, in 4 twee-

kleppige kluisjes openspringend; buitenwand leerachtig, levend,

tot aan den top der stempels 2-kleppig, van den binnenwand loslatend;

binnenwand dun houtig, witachtig, de kleppen in omtrek ongeveer

driehoekig; middelzuiltje vierkant, aan den top met 4 schuin opstaande

armpjes, c. 0.8 cm. lang. Zaden afgerond driehoekig, met een rond-

loopende kiel, gemarmerd, c. 1 cm. lang; zaadhuid met vliezige buiten-

en harde binnenlaag; kiemwit vleezig; zaadlobben plat, bijna rond,

met hartvormigen voet, 3-nervig, wit, c. 0.46 cm. lang, 0.4 cm. breed.

Klimmende heester.
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Aanm. Beschrijving naar oen te Buitenzorg gekweekte plant. Ontbreekt in

Ilerb. Kds.
De lielindradon zijn zeer dik en kort, knobbelvorinig, en dragen aan den top

de er zeer los mee verbonden helinknoppen. In Fl. Bras. xi, 2, t. 5 wordt
1\ Warburgii (Muell. Arg.) Bax afgoboeld met tusschen de lobben van een
sterk verdikten bloembodem ingeplante meeldraden.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Eogelsch-Indië, Malaka,
Borneo, Ambon. Op Java: Geen nadere groeiplaats bekend. Het voor

komen op Java eischt nog nadere bevestiging. — Bladafval: Altijd

groen. — Bloei- en vrucht tijd: Het geheele jaar. — Gebruik:
Volgens Rumpiiius worden de bladeren gegeten. — Inlandsche naam:
Areuj tangtang angin^ s.

Plukenetia corniculata Smiïii. Frutex scandens, ramulis voluhilihus,

teretibus^ puberitlis, viridibus^ striatis. Folia alterna, petiolata, cordata vel

oblongo-cordataj cuspidata^ cuspide excepia callose serrata^ dentibus valde

incurvis ohiusis, supra ad basin glandulis 2—5 ovalibus vel rotundis humili-

vallatis maculifonnibus, parcissime pubenda, subtus glabrescentia^ hasi

3— 5 nen la^ nervis basilaribus maximis ad vel idtra medium laminae per-

currentibus, in uiraque parte costae mediae nervis lateralihus 2—4 patenlibus,

curvatisj ctim nervis basilaribus venis clathratis suhhorizontalibus satis

irregularibus conjunctiSj membranacea^ c. 6.5 — i7 cm.
^
cum lobis basilaribus

7—i9 cm. longa, 3— 10 cm. lata; petiolus angidatus^ basi incrassatus^

2)ubertdus^ glandulis 2 subulatis hamato-incurvis viridibus ad apicem inter

lobos basilares, c. 1.5— 6.5 cm. longus. Stipulae persistentes^ parvae^

subulatae^ subadpressae, c. 0.17—0.2 cm. longae. Inflorescentiae terminales

et mox pseudolaterales, in ramulis brevibus paucifoliis terminales et axil-

lares, sessiles vel hrevipedunculatae^ racemiformes, basi in ramido brevi

iinum florem ceterum numerosos fiores in cgmas sessiles 1—3-floras

dispositos gerentes, c. 2—4 cm. longae^ pedunculo c. 0.1 on. (fructigero)

longoy cum rachide angidata puberido. Bracfeae forum ovato-triangulae^

acuminatae^ virides^ c. 0,1—0.13 on. longae; bracteolae ndnimae. Fiores

minhni, pedicellati^ virides, ptedicello supra medium ai ticulato.^ glabro^ riridi,

c. 0.13 cm. longo. Calyx 4-partitus^ c. 0.2 on. diam.., laciniis in praefo-

ratione ralvatis, ovatis^ obtusis, aj?iculatis, concavis, c. 0.1 cm. longis.

Stamina 8— 13^ hxvissima ; flamenta brevissime et crassissime conica^

congesta^ corpusculum semiglobosum 8—13-lobum c. 0.06 cm. diam. forman-

tia., viridia ; antherae ijarvae, favae., leviter affxaCj tJiecis basi divergen

tibuSj sulco profundo longitudinali didymis^ longitudinaliter dehiscentibus.

Pistilli rudimentum et discus 0. Bractea foris $ ovafa^ acuminata, concava,

0.15 cm. longa. Flos J quam (j' majoVj pedicello (partim rachide) in

infra apicem articidato., sulcato^ puberido^ bracteolas 2 oblongo-ovatas

Meded. Dep. v. Landbouw No. 10. 34
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acuminatas siihadpressas c. 0.2 cm. longas yerenie. Calijx A-'partitus^ viridis^

laciniis erectis^ leviter incurvls, oblongo- ovatis, aciiminatis^ acutisj convexis,

intus ad hasin 2 incrassaiionibns ovatis convexis nitidis instructis.^ viridibus.^

c. 0.175—0.2 cm. longis, 0.1 cm. latis. Pistillum c. 0.225 cm. altum;

ovarium qucidrangulare, paree iJuberidumj carinis 4 aliformihus^ radiatim

2)atentissimis, lateraliter compressis, oblongis, obtiisis, carnosuUs, praesertim

in margine subadpresse albo-pilosis., vh’idibus, c. 0.15 cm. longis^basi fere

0.1 cm. altis donatum, viride^ 4-loculare, loculis uniovulatis ; Stylus cum

stigmntis crassissime subobconicus, quadrangidus^ viridis^ c. 0.1 cm. altus,

0.14 cm. diam.; stigmata 4
,
in corpuscidum crassissime quadrangulare,

crpice impressum et radiatim 4- sulcatum., in angulis incrassatione longitu-

dinedi nitida munitum connata. Pedicellus fructifer elongatus,c.l.5— 2.5

cm. longus, c 0 5 cm. infra apicem articidatus. Fructus calyce suffidtus,

stijlo coronatus^ depresso-quadrangtdaris^ inter cocca longitudinali-costatuSj

in coccis carina valida aUformi longitudinali paientissüna oblique ohïongo-

triangida subfalcata obtusa c. 1.1 cm. longa basi 0.55—0.6 cm. alta

donatus.^ minutissime verrucidoso puberulus^ maiurus dilide viridis, diago-

naliter c. 3.5— 3.7 cm. diam.., 1 cm. altus, in cocca 4 bivedvia dehiscens,

qyericarpio siibcoriaceo vegeto, valvis usqiie ad apicem carinae dehiscentibus^

endocarpio ab pericarpio solubdi ienuiter lignoso albescenti^ valvis ambitii

subtriangulis, columella quadrangulari, apice brachias 4 credo -patentes

gereide., c. 0.8 cm. longa. Semina rotundato-triangula, continue carinata.,

marmorata, c. 1 cm. longa, iestae stredo exteriore membranaceo strato

interiore duro; albumen carnosum ; cotyledunes jdanae, suborbiculares, basi

cordatae, 3-nerviae, albae, c. 0.46 cm. longae, 0.4 cm. Icüae.

37. DALECHAMPIA L.

Bloemen éénhuizig, zonder bloembladeren en schijf. Kelk der cf

bloemen 4— 6-deelig, met in den knop klepsgewijs aaneensluitende

slippen. Meeldraden c. 15— 30, met vrije of meer of minder vergroeide

helmdraden; helmknoppen opgericht, extrors, met evenwijdige, over-

langs openspringende hokjes. Stamperrudiment ontbrekend. Kelk der $
bloemen 5— 12-deelig, met smalle, vindeelige, behaarde, zeldzamer

gaafrandige, in den knop dakpansgewijs dekkende, soms met steun-

blaadjes voorziene slippen, na den bloei al of niet vergroot. Vrucht-

beginsel 3—4-hokkig, met één zaadknop in elk hokje; stijlen geheel

vergroeid, met stompen, verbieeden, gaven of gelobden stempel. Vrucht
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in tweekleppige kluisjes openspringend, met harden binnenwand.

Zaden bolvormig of ellipsoidisch, glad of gestekeld, zonder kiern-

propje; kiem wit vleezig; zaadlobben breed, plat.

Heesters of halfheesters, zeer dikwijls klimmend. Bladeren verspreid,

gesteeld, gaaf, handlobbig, handdeelig of handvormig, vinnervig of

dikwijls 3— 7'nervig, dikwijls met groote steunbladeren. Bloeiwijzen

okselstandig, uit dicht ineengedrongen bijschermen bestaand, met 2

groote, soms gekleurde, gave of gespleten omwindselbladeren, het

onderste deel 5, het bovenste cf 5
een deel der (ƒ bijschermen soms

steriel en gemetamorphoseerd.

Aantal soorten soorten ongeveer 60, voornamelijk in tropisch Amerika,
Slechts één soort wordt voor Java opgeven, n.1.:

D. hidentata Bl.

Dalechampia L. FJores monoici^ petalis et disco 0. Calyx forum (ƒ

4— 6-partitus^ Jaciniis in praeforatione valvatis. Stamina c. 15—30, fla-

mentis liheris vel plus minusve connatis; antherae erectae, extrorsae, thecis

parallelis, longitudinaliter dthiscentibus Pistilli rudimentum 0. Calyx

forum 5 5 -12-partitus, laciniis angustis, pinnatipartitis, pilosis, rarius

integerrimis, in praeforatione imhricatis, interdum histipellatis, sub fructu

inmutatis vel auctis. Ovarium 3 -4-loculare, loculis uniovulatis ; styli tota

longitudine connati, stigmate obtuso, dilatato, integro vel lobato. Fructus

in cocca bivalvia dekiscens, endocarpio duro. Semina globosa vel ellipsoidea,

laevia vel aculeata, estrophiolata ; albumen carnosum; cotyledones latae,

planae.

Frutices vel sufft'ulices, saepissime scandentes. Folia alterna, petiolata,

integra, pahnatiloba, palmatipartita vel palmata, penninervia vel saepe

3—7nervia, stipulis saepe magnis. Inforesceniiae axillares, e cymis conden-

saiis composdae, foliis involucralibus 2 magnis, interdum coloratis, hitegris

vel fssis suffultae, inferne J, superne (^ ,
cyma interdum partim sterili

et mutata.

Dalechampia hidentata Bl. Bijdr. 632; Miq. F1. Ind. Bat. i,

2, 417; Muell. Arg. in DC. Prodr. xv, 2, 1243. — Croton acerrimum

Reinw. in Bl. Gat. 104 ex Hassk. Hort. Bog. 233.

Stengels slingerend, rolrond, gestreept, zeer kort aanliggend behaard.

Bladeren wijd uiteenstaand, verspreid, lang gesteeld, 3-deelig of soms

de buitenste slippen nog met een kleine slip, met diep hartvormigen
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voet met afgeronde voetlobben, aan den voet bij den top van den blad-

steel met 2 naar boven gerichte, uiteenwijkende, scheef ei-lancetvor-

mige, concave, aan den rand en den voet klierdragende, groene, c. 0 2 —

0.275 cm. lange slipjes, klein klierdragend gezaagd, aan weerszijden

zeer kort aanliggend behaard, 5-nervig, de hoofdnerf aan weerszijden

met c. 10— 13 vrij wijd uitstaando, ingebogen, binnen den rand

anastomoseerende, door tralieaderen verbonden zijnerven, de nerven en

aderen boven en vooral oüder uitspringend en doorschijnend, kruid-

achtig, groen, c. 4.5— 15.5 cm., met voetlobben c. 5.3— 18 cm. lang,

6.3—21 cm. breed, de middelste slip lancetvormig, do zijdelingsche

scheef ei-lancetvormig, alle toegespitst, spits; steel onge veer rolrond,

aan den voet over een vrij groeten afstand verdikt, gestreept, zeer kort

aanliggend behaard, c. 2— 12 cm. lang. Steunbladeren lang bljj vend,

horizontaal, wat sikkelvormig, scheef smal ei-lancetvormig tot lijn-

vormig, geleidelijk toegespitst, spits, zeer kort aanliggend behaard,

in den oksel met verscheiden rolronde, soms gestoelde klieren, groen,

c. 0.8— 1.5 cm. lang, 0.2—0.35 cm. breed Bloeiwijzen in do blad-

oksels, lang gestoeld, aan den top knikkend, met 5 en ^ bloemen,

uit 2 zeer gedrongen, éénslachtigc, met een omwindseltje voorziene

bijschermen bestaand, met een 2-bladig omwindsel
;
algemeene bloem-

steel gestreept, zeer kort aanliggend behaard, c. 11 — 13 cm. lang,

niet zelden met een klein blad met 2 steunbladeren voorzien. Om-

windselbladeren 2, met 2 steunblaadjes, uiteenwijkend, zittend, groot,

bladachtig, 3-spletig, langwerpig eivormige, toegespitste slippen, waar-

van de buitenste scheet zijn, en diep hartvormigen voet met afgeronde

voetlobben, aan den voet sterk onregelmatig dwars geplooid, zeer klein

klierdragend gezaagd, aan weerszijden zeer kort aanliggend behaard,

aan den voet binnen met verscheiden dicht bijeenstaande, ongeveer

bolvormige, ovale of omgekeerd eivormige, bleeke klieren, 5 nervig,

de nerven aan weerszijden met talrijke door dwarse tralieaderen ver-

bonden zijnerven, lichtgroen, c. 3 7— 5.5 cm., met voetlobben c. 4.1— 7

cm. lang, 4—6 cm. breed; steunblaadjes ongelijk, scheef ei vormig

of eivormig driehoekig, wat sikkelvormig, geleidelijk toegespitst, spits,

zeer kort aanliggend behaard, c, 0,55— 0.75 cm. lang, 0.2— 0.3 cm^

breed. 5 bijscherm hooger geplaatst dan het kort gestoeld; steel

vrij dik, zeer kort behaard, c. 0.3 cm. lang. Omwindseltje 4- bladig;
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blaadjes opgebogen, dwars langwerpig, meer of minder onregelmatig

gelobd of getand, zeer concaaf, veelnervig, zeer kort bebaard, gc-

wimperd, lichtgroen, c. 0.4 — 0.55 cm. lang, 0.75 — 1 cm. breed. 5
bloemen c. 10, gesteeld; steeltje rolrond, geleed, zeer kort behaard,

c. 0.35— 0.4 cm. lang. Kelk 4 — 6-deelig; slippen sterk teruggeslagen,

met ingebogen top, aan don voet convex, verder concaaf, eivormig

elliptiich tot lancetvormig, spits, zeer kort behaard, lichtgroen,

c. 0.25—0.3 cm. lang, 0.175— 0.1 cm. breed. Meeldraden c. 13— 22, tot

een rolrond, aan den top gewelfd, kort behaard, bleek groen, c. 0.2 cm.

lang zuiltje vergroeid, met de helmknoppen c. 0.35— 0 4 cm. lang;

vrije toppen der helmdraden dun, witachtig, c. 0.075 cm. lang; helm-

knoppen langwerpig, stomp vierkantig (jong), aan dc-n voet uitgerand,

extrors, bleek geel; stuifmeel glad, bleek geel. Het gemetamor-

phoseerde steriele deel der 5 bloei wij ze tegenover de 5 bloemen

staand, bestaande uit 3 groepen van dicht opeengedrongen, opstaande,

breede, geplooide, vleezige, kale, glimmende, geelachtig witte, samen

een kussenvormige massa vormende, overvloedig gom afscheidende

blaadjes $ bijscherm aan den voet van het J, zittend. Omwindseltje

2-bladig; blaadjes ongelijk, het eene breed ei vormig, c. 0.85 cm.

lang en breed, het andere dwars langw^erpig balfrond, onregelmatig

gelobd, met ingebogen zijranden, c. 0.7 cm. lang, 1.2 cm. breed,

beide concaaf, veelnervig, zeer kort behaard, gewimperd, bleek

groen. J bloemen 3, de middelste gesteeld, de andere zittend.

Kelk 1 0 — 12-deelig, groen; slippen w^at ongelijk, opstaand, samen*

neigend, het vruchtbeginsel insluitend, vrij vleezig, zeer kort behaard,

lijnvormig, convex, dicht vindeelig, met teruggebogen, ongeveer rol-

ronde, gedeeltelijk in een klier eindigende, dicht borstelige slippen,

c 0.3— 0.35 cm. lang, later vergroot. Vruchtbeginsel diep drielobbig,

zeer kort behaard, lichtgroen, c. 0.15—0.175 cm. in doorsnee, 0. 1 25

cm. hoog, 3-hokkig, met één zaadknop in elk hokje; stijl rolrond,

beneden zeer kort behaard, boven wat verdikt en kaal, groen, c. 1.3 cm.

lang; stempel dik schijfvormig, in het midden met een holte, c. 0.15 cm.

in doorsnee. Vruchtsteeltje c. 0.6 — 1.7 cm. lang. Vrucht door de

sterk vergroote, opgebogen, aan den top teruggebogen, vrij dik lijn-

draadvormige, wijd vindeelige, dicht met wijd uitstaande, gemakkelijk

afbrekende borstels bezette, c. 2— 2.3 cm. lange kelkslippen gesteund.
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neergedrukt, diep 3-lobbig, zeer kort behaard, droog bleek isabel-

kleurig, c. 0.75— 0.8 cm. hoog, 1.35 cm. in doorsnee, elastisch in 3

tweekleppige kluisjes openspringend, met vliezigen, van den vrij

dik houtigen binnenwand loslatenden buitenwand
;
middelzuiltje drie-

kantig, aan den top 3-vleugelig, c. 0.5 cm. lang. Zaden bolvormig,

fluweelachtig bruin, zwart gemarmerd, c. 0.5 cm. in doorsnee;

buitenste zaadhuid met vliezige buiten- en harde binnenlaag; kiemwit

dik, hard, wit; zaadlobben ongeveer rond, met hartvormigen voet,

3-nervig, wit, c. 0.275 cm. breed; worteltje kegelvormig, wit, c. 0.14

cm. lang.

Aanm. Beschrijving naar een gekweekte plant in Hort. Bog, Vergeleken met
een authentiek in Herb. Bog.
Het schijnt dat deze in het oog vallende plant zeer zeldzaam en na Blume

niet teruggevonden is. Zij ontbreekt in Herb. Kns. Volgens Scheffer (in Ann.
Mus. bot. Lugd. Bat. iv, 127) door Korthals op Sumatra verzameld,
De haren van den vruchtkelk zijn geen brandbaren, doch veroorzaken bij on-

voorzichtige aanraking een hevige jeuking.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Sumatra (volgens Scheffer).

Op Java: Alleen door Blume op den Salak verzameld. — BI ad af val:
Altijd groen. — Bloei- en vruchttijd: Te Buitenzorg het geheele

ja ar. — Gebruik: Onbekend. — I n 1 a n d s c h e namen: Areiij kal'a-

pasa7i, s. (Gat. Hort. Bog.); Fatjahan en Oedoe lada (Miqüel).

Dalechampia bidentata Bl. Frutex sca^idens, ramulis voliililibus

teretibus, striatis^ ad.presse puberuUs. Folia valde distantia, alteinia^ lotige

jjetiolaJa, 3-pa?'tita vel interdum subquinquepartita, basiprofundecordaia,

lobis basilaribus rotundatiSj basi ad apicem peiioli lacinuUs 2 sursum

divergentibus oblique ovato-lanceolatis coucavis hasi et tnai'gine glandulife?’is

viridibiis c. 0.2— 0.275 cm. lougis do)iaia, glanduloso-serridata^ utrinque

adpresse minute pubei'iila^ o-nei'via, m utraque parte costae ^nediae nervis

latei'alihus c. 10—13 subpatentissimis, incurvis, intra marginejn anastomo-

santibus, venis clathratis conjunctis^ nervis venisque siipra et pn'aesertim

subtus prominentibus settiipellncidis, herbacea, viridia, c. 4.5— 15.5 cm..^

cum lobis basilaribus c. 5.3—18 cm. longa^ 6.3—21 cm. lata, lacmia

mtermedia lanceolata^ lateralibus oblique ovato-lanceolatis., omnibus acute

acuminatis ; petiolus subteres, basi longo tractu incrassatus, striatus, minute

adpresse puberulus, c. 2—12 cm. longus. Stipulae diu persistentes, Jiori-

zontales, falcatulae, oblique anguste ovato-lanceolatae ad lineares, sensim

acuminatae, acutae, adpresse yninute puberulae, in axilla pluribus glan-

dulis teretihus interdum stipitatis donatae, virides, c. 0.8— 1.5 cm. longae,

0.2— 0.35 cm. latae. Inforesceyitiae axillares, longe pedunculatae, apice

7\utantes, androgynae^ e cymis 2 valde condensatis unisexualibus involtccello
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cinclis compositaej involiicro diphyllo suffultae^ pedunculo striato, adpt'esse

minuie puberulo^ c. 11—13 cm. longo, haud raro foliiim parvum histlpulalum

gerente. Folia involiicralia histipellata., divergentia^ sessilia^ ^nagna^ foliaceai

3‘fidaj laciniis ovato- oblong is acuminatis exteriorihus ohliquis^ hasi profunde

cordata, lohis basilaribus roUmdatis, inferne volde irregulariter transverse

jdicatOj minicte glanduloso-serridata, ntrinqiie minuie adpresse p>uberula.,

intus ad basin pluribus glandulis densis subglobosis ovalibus vel obovoideis

pallidis donatOy ö-yiervia^ in utraque parte nervorum nervis lateralibus

numerosis venis clathratis conjunctis^ dilute viridia, c. 3.7— 5.5 cm.., cinn

lohis basilaribus c. 4.1—

7

cm. longa, 4—6 cm. lata ; stipulae inaequales,

oblique ovatae vel ovato -triangulae, falcatulae, sensim acurninatae, acutae,

minute adpresse puberulae, c. 0.55-0.75 cm. longae, 0.2— 0.3 cm. latae.

Cyma superposita, brevissime pedunculata, pedunculo crassiusculo, pu-

berulo, c. 0.3 cm. longo. Involucellum 4-foliolatum, foliolis incurvis,

transverse oblongis, plus minusve irregulariter lobulatis vel dentatis, volde

concavis, multinerviis, puherulis, ciliatis, dilute viridihus, c. 0.4—0.55 cm,

longis, 0.75—1 cm. latis. Flores c. 10^ pedicellati, pedicello tereti, arti-

culato, puberiilo, c. 0.35— 0.4 cm. longo. Calyx 4-G-partitus, laciniis

valvatis, valde reflexis, apice incurvis, basi convexis, superne concavis,

ovato ellipticis ad lanceolatis, acutis, puberulis, dilute viridihus, c. 0.25— 0.3

cm. longis, 0.175— O.i cm. latis. Stamina c. 13 -22, inferne in columnam

teretem apice convexam hirtellam pallide viridem c. 0.2 cm. longam connata,

tota 0.35—0.4 cm. longa, filamentorum parte libero filiformi albida c.

0.075 cm. longa', antherae oblongae, obtuse quadrangulae (juniores), basi

emarginatae, extrorsae, pallide flavae; pollen laeve, pallide flavum. Cyma

partialis mutata sterilis floribus opposita, e globulis 3 foliolorum valde

condensatorum erectorum latorum undulatorum carnosorum glabrorum

nitidorum flavescenti-alborum copiose gummifluorum composita. Cyma ^
infera, sessilis. Involucellum 2-foliolatum, foliolis inaequalibus, altero late

ovato c. 0.85 cm. longo et lato, altero transverse oblongo-semirotundo

irregulariter lobulato marginibus lateralibus incurvo c. 0.7 cm. longo

1.2 cm. lato, ambobus concavis multinerviis puherulis ciliatis pallide

viridihus. Flores ^ 3, intermedius pedicellatus, laterales sessiles. Calyx

10— 12-partitus, viridis ; laciniae subinaequales, ereetae, conniventes, ovarium

ambientes, carnosulae, puberulae, lineares, convexae, dense pinnatipartitae,

lacinulis vecurvis inaequilongis subteretibus pjartim glandula terminatis

dense setosis, c.0.3—0 35cm.longae,deindeauctae. Ovarium alte tridymum,

puberulum, dilute viride, c. 0.15—0.175 cm. diam., 0.125 cm. altum, 3-

loculare, loculis uniovulatis ; Stylus subteres, inferne puberulus, superne
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leviter incrassatus et (jlaber^ viridis^ c. 1.3 cm. longus; stigma crasse

disciformcj medio excavatum^ c. 0.15 cm. dia^n. Pedicellus fructifer c.

0.6—17 on. longlis. Fructus laciniis calycis valde aiictis inciirvis apice

recurvis crassius lineari filiformihiis laxe innnatipartitis.,setis yatentissimis

facile soluhilihus dense ohsitis, c. 2— 2.3 cm. longis su/fultiis, dejyressus^

alte iridymus^ puheruhiSj in sicco palUde isahellinuSj c. 0.75— 0.8 cm.

altus, 135 cm. diam., in cocca 3 hivalvia dissiliens^ pericarpio membranaceo

ah endocarpio crassius lignoso solubill, columella iriqiietra, apice 3 alata,

c. 0 5 cm. longa. Semina globosa, velutino-brunnea, ativ-mannorata,

c. 0.5 cm. diam.y testae strato exteriore membranoceo, strato inleriore

duro; albumen crassum, durum, album; cotyledones suborbiciilares,

basi cordataCj 3-nerviae^ albae, c. 0.275 cm. latae; radicula conica, alha,

c. 0.14 cm. longa.

38. RICINUS L.

Bloemen éénhuizig, zonder bloembladeren en schijf. Kelk der $
bloemen 5-deelig, met meer of minder samenhangende slippen. Meel-

draden zeer talrijk, op den breeden, iets gewelfden bloembodem

ingeplant, tot talrijke, meer of minder samenhangende, sterk vertakte

bundels vergroeid; helmknoppen klein, extrors, met wijd uiteen-

staande, grootendcels vrije, ruggelings samengedrukt bolvormige,

met een overlangsche groef voorziene, overlangs openspringende

hokjes; helmbindsel 2-armig, met een aanhangsel. Stampen udiment 0.

Kelkslippen der $ bloemen smaller dan die der (ƒ Vruchtbeginsel

bolvormig, met of zonder weeke stekels, 3-hokkig, met één zaadknop

in elk hokje; stijl zeer kort; stempels 3, 2-deelig, lijn-priem vormig,

binnen dicht in korte slipjes verdeeld. Vrucht meer of minder

bolvormig en 3-lobbig, glad of met weeke stekels bezet, in 3 twee-

kleppige kluisjes openspringend, de binnen- en buitenwand van

elkaar loslatend. Zaden ovaal, met een kiempropje, gemarmerd ;

buitenste zaadhuid met vliezige buiten- en harde binnenjaag; kiem wit

vleezig, olierijk; zaadlobben breed, plat; worteltje kort.

Heester of kleine boom. Bladeren verspreid, lang gesteeld, met

schildvormigen voet, handdeelig. Steunbladeren vergroeid, afvallend.

Bloeiwijzen eenigszins pluirnvormig, uit gedrongen bijschermen samen-

gesteld, het onderste deel $, het bovenste $.
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Een soort, waarschijnljjk uit Afrika afkomstig, die overal in de tropen,

ook op Java, verwilderd is, nl. R. communis L.

Ricinus L. Flores nionoid, petalis et disco 0. Cahjx ftorum (j* 5-

partitus^ laciniis plus minusve cohaerentibus. Stamina numerosissima, toro

lato suhconvexo inserta^ in phalanges numerosas valde ramosas hasi pjlas

miniisve cochaerentes connala; antherae paroae^ extrorsae^ thecis dislantihiis

suhliberis a dorso compresso globosis longitudinaliter unisulcatis longllii-

dinaliter dehiscendbus^ conmctivo Incriiri appeyidkidato. Pistilli rudhnentum

0. Cahjx fiorum J msris, sed laciniis angustioribus. Ovarium globosum,

nudiim vel molliter echinatum, triloculare, loculis uniovulutis ; stglus bre^

vissimiis ; stigmata 3, biparlita^ lineari-subulata, intus dense papilloso-lach

nulata. Friictus subglobosus, minusve tridymus^ laevis vel molliter

echinatus^ in cocca 3 bivalvia dehiscens, pericarpio ab endocarpio solubili.

Semina ovalia, stt'ophiolata, marmorata^ testae strato exteriore membranaceo,

strato interiore duro; albumen carnosum^ oleosum; cotyledones lalae, planae

;

radicula brevis.

Frutex vel arbuscula. Folia alternoy longe petiolata^ basi peltala, pal-

matipartita. Stipulae in untmi connaiae^ caducae. Infiorescentiae terminahs,

mox pseudolaterales^ subpaniculatae, e cymis abWevialis compositae^inferne

superne

Ricinus communis L. Sp. pl. 1007; Wlld. Sp. pl. iv, 564;

Desf. F1. Atlant. ii, 355; Sibtii. F1. Qraec. x, 42, t. 952; IIayxe

Arzneigew. x, t. 48; A. Ricii. Tent. Fl. Abyss. ii, 250; Sciiweinf.

Pl. quaed. nilot. 13; Schkuhr Handb. iii, 290, t. 312; Gaertx.

Fruct. t. 107; Roxb. iii, 689; Hl. Bijdr. 622; Müell. Arg. in

DG. Prodr. xv, 2, 1017; Miq. Fl. Ind. Bat. i, 2, 391; Bisschop

Grevelink Pl. A^ed. Ind. 398; Scheff. in Miq. Ann. Mus. Bot.

Lugd. Bat. IV, 125; Brand. For. Fl. 445; Ind. Trees, 593; Kurz

For. Fl. II, 400; Grah. Gat. Bomb. Pl. 183; Dalz. et Gibs. Bomb.

Fl. Suppl. 78; Gamble Man. Ind. Timb. 363; Btii. et Trim. Med. Pl.

IV, t. 237; Baill. Et. Euph. t. 10, 11; Bot. Mag. t. 2209; IIooK. f*

Fl. Br. Ind. v, 457; Btii. Fl. Hongk. 307; Greshoff Schets. Ind^

pl. 131, t. xxxi; Dubard et Eberiiardt, Le Ricin, bot., cult., ind.,

comm.; Gooke, Fl. Pres. Bomb. ii, 627.

—

R. megalospennus Del.

Gent. pl. afr. Gaill. 89. — R. macrocarpus Hort. ex Steud. Nomencl.

ed. sec. 459. — R. rutilans Desf. Hort. Par. ed. iii, 340. — R. africanus
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? Mill. ex Bl. Bijdr. 623; Rciib. f. Hort. Bot. t. 155; Wlld. Sp. pl.

IV, 565. — U. inermis Mill. Gard. Dict. ed viir, n. 6; Jacq. Misc. ii,

362; Ic. rar. i, t. 195; Miq. l.c. 391.

—

R. inirpurascens Bertol.

Misc. IX, 4, t. 1; Bot. Zeit. 1851,902. — /?. Hort. ex Steud.

Nomencl. ed sec. 459. — R. armatus Andr. Bot. Report, t. 430. —
R. leucocarpus Bertol. Yirid. bonon. aan. 1824, 7. — R. badius Rciib.

Hort. bot. t. 154. — R. europaeus NeesJud. Gen. pl. t, 53. — R. medicus

Forsk. Flor. aegypt. 75 (nom.) — R. scaher Bertol. in Moris Stirp.

sard. elench. i, 41. — R. iunisensis Desf. Gat. Hort. Par. ed iii, 340. —
R. glaiicus Hoffm. Verz. Pflanzencult. Nachtr. 199.

—

R. Krappa

Hort. Berol. ex Steud. Nomencl. ed. sec 459. — R. vulgaris Moris

Pl. bist. sect. 10, t. 3. — R. lividus Wlld. Sp. pl. iv, 565; Miq.

1.

c. 391. — R. hybridus Bess. Gat. Hort. Gymn. Grzemiec. 1816, suppl.

2, 13; Desf. F1. méd. Antill. i, 59. — R. Wlld. Hort. Berol.

49, t. 49; Sp. pl. iv, 564; Miq. F1. Ind. Bat. i, 2, 390. — R, laevis DG.

Not. pl. Jard. Genève, i, 31.

—

R, undulatus Bess. Vict. Gat. hort.

bot. gymn. Grzemiec. 1811,90. — Balb. Gat. hort. bot. Turin.

1813, 65. — R. speciosus Burm. F1. Ind. 307, t. 63, f. 2. — R. digitatus

Noronha A. B. V. 83, ex Hassk. Gat. hert. Bog. 237. — R. spectabilis

Bl. Bijdr. 623; Miq. l.c. 391.— i?. rw&er Rumph. ex Miq. l.c. 390. —
R. rugosus ? Mill. ex Bl. l.c. 623; Miq 1 c. 391.— Croton spinosus L.

Sp, pl. 1 005. — Rümph. Herb. Amb, iv, 97, t. 4 1 .— Riieede Hort. Mal.

II, t. 32.

Geheel kaal. Twijgen forsch, rolrond, aan de jonge toppen kantig,

groen of meer of minder bruinrood, aanvankelijk glimmend, weldra

dof blauwachtig berijpt, met talrijke streepvormige lenticellen.

Bladeren verspreid, groot, lang gesteeld, in omtrek ongeveer rond,

excentrisch schildvormig, tot Ys—

Y

4 handdeelig, met

6— 10 naar den voet kleiner wordende, langwerpige, lancetvormige

of meer of minder smal driehoekige of eivormige, geleidelijk lang

toegespitste, zeer spitse, in een nerfpuntje eindigende slippen, dubbel

stomp klierdragend gezaagd of gekarteld gezaagd, met c. 6— 10 onder

sterk uitspringende, aan weerszijden talrijke wijd uitstaande, gebogen,

op de hoofdtanden uitloopende, onder uitspringende zijnerven afgevende

nerven, wijd netaderig, kruidachtig, dof, boven groen of donkergroen,

onder bleek groen, met lichtere nerven of geheel bruinrood, de jonge
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glimmend, c. 10— 65 cm, lang, 10— 75 cm. breed; steel nagenoeg

rolrond, aan den voet verdikt en meer ruggelings samengedrukt, bleek

groen of meer of minder rood getint, berijpt, metlauge, streepvormige

lenticellen, het onderste deel boven met 1 — 3, bij de kleinste bladeren

geheel ontbrekende, wijd uiteengeplaatste, op een overlangsch ribje

gezeten, excentrische, ongeveer halfbolvormige, boven afgeknotte of

convexe klieren, aan den top onder de bladschijf met 1— 2 dergelijke

klieren, c. 3.5— 50 cm. lang. Steunbladeren tot een langwerpig drie-

hoekig, spits, zeer concaaf, c. 1— 3.5 cm. lang geheel vergroeid, bleek

groen, wat rood getint, zeer spoedig afvallend, dikwijls aan weerszijden

aan den voet met een blijvende klier. Bloeiwijzen eindelingsch,

spoedig op zij gedrongen, bijna pluimvormig, kort gestoeld, het

onderste deel J, het bovenste ?, veelbloernig, c. 3—27 cm. lang;

algemeene bloemsteel c. 0.2— 7 cm, lang; spil kantig, blauwachtig

berijpt. Schutbladeren der orde spoedig afvallend, langwerpig tot

lancetvormig, toegespitst, vliezig, half doorschijnend, c. 0.8— 1 cm.

lang, aan weerszijden aan den voet met een blij vende, zittende, ronde

klier. Schutbladeren der 2*^® orde kleiner zonder of de grootste met

klieren aan den voet. 5 bijschermen vrij ver uiteen, ineengedrongen,

zittend of bijna zittend, bundelvormig, c. 3— 16-bloemig. 5 bloemen

gestoeld; steeltje ongeveer in of onder of boven het midden geleed,

blauwachtig berijpt, c. 1 — 1.4 cm. lang. Kelk 4— 5-deelig; slippen uit-

gespreid of teruggeslagen, dikwijls meer of minder samenhangend, in

den knop klepsgewijs aaneensluitend, meer of minder ongelijk, lang-

werpig tot lancet-eivormig, spits of spits toegespitst, concaaf, groen,

soms rood getint, c. 0.6— 0.7 cm. lang, 0 225— 0.4 cm. breed. Meel-

draden zeer talrijk, op den eenigszins gewelfden bloembodem ingehecht,

tot talrijke, meer of minder samenhangende, herhaaldelijk voi-ksgewijs

vertakte bundels vereenigd, c. 0.65— 0.85 cm. lang; helmdraden dun,

bleek; helmknoppen klein, extrors, zwavelgeel, met vrij ver uiteen-

staande, ruggelings samengedrukt dubbelbolvormige, met een over-

langsche spleet openspringende hokjes; helmbindsel dikwijls meer of

minder ongelijk tweearmig, aan den top in een vrij, boven de hokjes

uitstekend draadje uitloopend. $ bijschermen dichter bijeen dan de 5,

c. 1 — 7-bloemig. Bloemen kort gestoeld; steeltje onder de bloem geleed,

groen, berijpt, c. 0,25— 03 cm. lang, later verlengd. Kelkslippen 5, afval-
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lend, gewoonlijk meer of minder samenhangend, dikwijls tot B vergroeid,

aanliggend, ei-lancetvormig tot langwerpig eivorraig, lang toegespitst,

concaaf, lichtgroen, buiten berijpt, c. 0.5 — 0.65 cm. lang. Vruchtbeginsel

bolvormig, meer of minder dicht bezet met vast aanliggende, rolronde,

vrij vleezige, groene, berijpte, in een weeken, rechten, doorzichtigen

borstel uitloopende, in het geheel tot c. 0.2 cm. lange stekels, in het

geheel ei vormig, c. 0.3 cm. lang, of kaal, driehokk'g; stijl zeer kort, door

de stekels bedekt, nauwelijks 0.1 cm. lang; stempels 3, verlengd, diep

2 deelig, met lijn-priemvormige takken, convex, binnen in zeer talrijke

korte slipjes verdeeld, groengeel of rood, c. 0 6—0.7 cm lang. Vrucht-

tros verlengd, c. 9 — 60 cm. lang. Vruchtsteehje c. 2—6.5 cm. lang.

Vrucht ongeveer bol vormig, eivormig of ovaal, meer of minder 3 lobbige

met 6 overlangsche groeven, groen, berijpt, zonder of met ijl of vrij

dicht geplaatste, wijd uitstaande, priemvormige, c. 0.35—0.85 cm. lange

vleezige stekels, zonder deze c. 1.5— 2.1 cm. lang, 1.5— 1.8 cm. breed,

in 3 tweekleppige kluisjes openspringend, 3 zadig: buitenwand eerst

vleezig, van den houtachtigen binnenwand loslatend. Zaden ovaal of

bijna rond, ruggelings samengedrukt, met een groot kiempropje,

glimmend, lichtgrijs, donker roodbruin of zwartachtig gemarmerd,

c. 0.9— 1.5 cm. lang, 0.575— 1.35 cm. breed; buitenste zaadhuid met

vliezige builen- en harde binnenlaag; binnenste zaadhuid vliezig;

kiemwit vleezig, olierijk, wit; zaadlobben ovaal hartvormig.

Heester of kleine boom; kruinhoogte 3—15 m.

Amim. Beschrijving hoofdzakelijk naar eenige te Buitenzorg gekweekte
lüanten. Verschc bloemen van roode variëteiten werden niet onderzocht.

Geogr. verspreiding. Waarschijnlijk afkomstig uit Afrika, doch

overal in de gematig ie en warme streken gekweekt en in de tropen, ook

op Java, verwilderd. — Standplaats: Op open, zonnige plaatsen, zoowel

in de laaglanden als in het gebergte. — Bladafval: Altijd groen.

—

Bloei- en vruchttijd: Het geheele jaar. — Gebruik: De olie uit

de zaden (wonderolie, castorolie, ricinuso'ie) vindt, behalve in de genees-

kunde, in de industrie velerlei aanwending; zoo o a. bij de vervaardiging

van geweven stoffen, in ververijen, ter bereiding van zeep, vernis, haar-

oliën, pommades enz., verder als machineolie on lampolie. De zaden

bevatten een zeer giftige stof, ricine, die na het uitpersen in de pers-

koeken achterblijft, doch door koken onschadelijk gemaakt kan worden.

Karbouwen eten zonder schade de giftige perskoeken; deze koeken warden
ook als meststof gebruikt en kunnen dienen als ratten- en muizengift.

De bladeren worden in Indië als geneesmiddel uitwendig op zweren, in-

wendig als emmenagogum en lactagogum aangewend en in Assam wordt de
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erizijdeworm ermee gevoed. (Zie Gresiioff l.c.). — Inlandsche namen:
Algemeen bekend als Djarak^ m., s., j. ;

Djarak kaliki^ s
;
Djarah merah^ m.

en Djarah' heurenm^ (do vormen met meer of minder rood gekleurde
bladert n); Djarak keho^y en Djarak kepjar^ j. (vorm met groote bladeren

en groote bloem- en vruchttrossen); deze vorm heet bjj Tosari Djarak,

(jede^ ]. (?); Djarak kelapa^ m. (met weinig of geen stekels op de vruchten);

1'ij Ngarengan heet de vorm met geheel gladde vruchten Djarak
hoediky j.

Ricinus communis L, Frutex vel arhuscula omnino glahra. RamuU
validi, teretes, superne angulati, virides vel plus minusve purpurei^ initio

nliidi^ mox opaei et glauco-prui)Wsi, lenticellis numerosis striiformibus. Folia

(dtemaj magna, longe petiolata^ amhiiu suhorhiciilaria^ excentrice peltata^

nsqiie ad J— -L longitudinis a hasi palmatipartlta^ laeiniis c. 6—10 basin

versus decrescentibus oblongis laneeolatis vel plus minusve anguste triangulis

vel ovatis sensim longe acuminatis acutissimis mucronaiis^ obtuse glan-

duloso-duplicaio serrata vel crenato-serrata^ nervis c. 6—10 subtiis valde

jjrominentibus, ulrinque nervis laleralibus ymmerosis patentissimis curvatis

in dentes majoris excurrentibus suhtus proininentibus emittentibus^ laxe

reticulato-venosa, herbacea, opaca, supra viridia vel atroviridia, subtus pallide

vil idia^ nervis jjalUdioribiis vel plus minusve vel omnino purpurea, novella ni~

tida^ c. 10—65 cm. longa, 10 — 75 cm. lata; petiolus subteres, basi incyxissalus

et horizontaliter compressus^ pallide viridis vel plus minusve purpureus^

pruinosus, lenticellis longis striiformibus^ inferne supyra glandulis 1—3^ in

foliis minoribus defi.eientibus, dissitis, in costula longitudinali disqjositis,

excentricis, stibhemisphaericis, supra truncatis vel convexis donatusj glan-

dulis similibus 1— 2 ad apicem sub lamina.,e.3.5— 50cm.longus. Stipulae

in foliolum ohlongo-triangulum aeutum valde concavum c. 1— 3.5 cm.

longum connatae, virides, rubro-tinctae, caducae, saepe bast ulrinque

gland'uia pyersisiente instructae. Inflorescentiae terminales, mox pseudo-

laierales, 'subpaniculatae, breviter pedunculatae, inferne (j, superne

nmltiflorae, c. 3—27 cm. longae, pedunculo c. 0.2—7 cm. longo, raehide

angulata, glauco-priiinosa. Bracteae primariae caducae, oblongae vel lan-

ceolatae, acuminatae, membranaceae, semipellucidae, c. 0.8—1 cm. longae,

glandula persistente sessili rolunda utrmque ad basin. Bracteae secundariae

minores, eglandulosae vel majores ulrinque ad basin glandida persistente

instructae. Cymae (j satis rernotae, condensatae, sessiles vel subsessiles,

fasciculares, c. 3— 16-ftorae. Flores (j pedicellati, pedicello fere in medio

vel infra vel supra medium articulato, glauco-pruinoso, c. 1—1.4 cm. longo.

Calyx 3-5-partitus, laeiniis explanatis vel reflexis, saepe plus minusve

connatis, in praelloratione valvaiis, plus minusve inaequalibus, oblongo- ad
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lanceolato-ovatiSy acutis vel acute acuminatis, concavis, viridihus^ interdum

imrpureo-tinctis^ c. 0.6— 0.7 cm. Jongis^ 0.225— 0.4 cm. latis. Stamina

numerosisshna, toro paulo convexo inserta^ in fasciculos niimerosos plus

minusve coalitos dichotomos connata, c. 0.65—0.85 cm longa; filamenia

tenuiaj pallida; antherae p)a^'vae^ extrorsae., sulphureaCj thecis satis remotis^

a dorso compressis, didgmis, rima lougitudinali dehiscentihus^ cminecHvo

saepe plus minusve inaecgnaliter hifurcato^ appendice filiformi thecas superante

ierminato. Cymae ^ quam (ƒ* magis approximatae^ c. 1-7-^orae. Flores

5 hreviter gjedlcellati, pedicello suh fiore nrticulato^ viridi., q^ruinoso., c.

0.25— 0.3 cm. longo, postea elongato. Ccilgx decidtius., 5 partituSj laciniis

plerumque plus minusve coalith., saepe in 3 foUola connaiis, adpressis,

ovato-lanceolatis ad oUongo ovatis, lange acuminatis., concavis, dihite viridibus,

extus pruinosis, c. 0.5 — 0.65 cm. longis. Ovarium glohosum, echmis car-

nosulis arcte adpressis teretibus viridibus pruinosiSj stta molli pellucida

terminatiSj ad c. 0.2 cm. longis plus minusve dense tectiim, iotum ovoideum,

c. 0.3 cm. lonyum^ vel nudum, trüoculare ; Stylus brevissimus, aculeis

obtectuSj vix 01 cm. longus ; stigmata 3, elongata, profunde bipartita,

brachiis lineari-subulatts^ co)ivexa^ intus dense papilloso-lacinulata, viridiflava

vel rubra^ c. 0.6— 0.7 cm. longa. Panicula fructifera elongata, c. 9 - 60 cm.

longa. Fedicellus fructifer c. 2 — 6.5 cm. longus. Fructus subglobosus, ovoideus

vel ovalis, plus minusve tridymus, longitudina liter 6-sulcatus, viridis.,

pruinosus, inarmatus vel echinis mollibus patentissimis subulatis c.0.35—
0.85 cm. longis plus minusve dense tectus, sine echinis c. 1.5 — 2.1 cm.

longus., i.5—1.8 cm. diam., in cocca 3 bivalvia disced<ns, trispermus,

pericarpio immaturo carnoso, ab endocarpio ligneo solubili. Semina ovalia

vel subrotunda, a dorso compressa, strophiolo magno carnoso, nitida, pallide

grisea, nigro- vel brimneo-marmorata^ c. 0.9— 1.5 cm. longa, 0.575 — 0.35

cm. lata, iestae strato exteriore membranaceo, strato interiore duro, inte-

gumento interiore membranaceo ; albumen carnosum, oleosum, album; co-

tylcdones ovali-cordatae, albae, c. 0.65—1.2 cm. longae, O 45—1.1 cm. latae;

radicula brevis, conica.

39. HOMONOIA Lour.

Bloemen tweehuizig of soms éénhuizig, zonder schijf. Kelk der

5 bloemen 3-deelig, met in den knop klepsgewijs aaneensluitende

slippen. Bloembladeren en schijf ontbrekend. Meeldraden zeer talrijk,

ver tot meerdere vertakte, aan den voet samenhangende bundels
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vergroeid; belmknoppen dicht opeengedrongen, 2-hokkig; hokjes na-

genoeg vrij van elkaar, ongeveer rond, overlangs openspringend;

helmbindsel in tweeën gedeeld, zeer dun. Stamperrudiment ont-

brekend of soms aanwezig. Kelk der J bloemen gewoonlijk 5-deelig,

met in den knop dakpansgewijs dekkende, afvallende slippen. Bloem-

bodem en schijf ontbrekend. Vruchtbeginsel 3-hokkig, met één

zaadknop in elk hokje; stempels 3, nagenoeg vrij of aan den voet

kort samenhangend, binnen in slipjes verdeeld. Vrucht met of zonder

weeke stekels, neergedrukt 3-lobbig, in tweekleppige kluisjes of in 3

kleppen openspringend. Zaden meer of minder eivormig of ovaal,

glad; buitenste zaadhuid met dun vleezige of vliezige buiten- en harde

binnenlaag; kiem wit vleezig; zaadlobben breed, plat.

Heesters of boomen. Bladeren verspreid, gesteeld, gaafrandig of

wat klierachtig getand, vinnervig; steunbladeren 2, afvallend. Bloei-

wijzen okselstandig, enkelvoudig, aar- of trosvormig, meestal één-

siachtig.

Aantal soorten 3 of 4 in Engelsch- en Nederlandsch-Indië, waarvan
er 2 op Java voorkomen, n.1.:

//. javensis Muell. Arg. en

II. riparia Lour.

Homonoia Lour. Flores dioici vel interdum monoici. Discus 0. Gahjx

florum (5* 3-partitus, praefloratione valoari. Petala et discus 0. Stamina

numerosissima, in plialanges repetiter ramulosas hasi conjunctas connata;

antherae ad apicem ramnlormn phalangimn dense congregatae^ hiloculares,

didymae, fhecis fere liberis suhglobosis longitudinaliter dehiscentibus, con-

nectivo furcato temiissimo. Pistilli rudimentum 0 vel interdum evolutum.

Calyx florum J plerumque 5-partitus^ laciniis in praefloratione imbricatis^

deciduis. Petala et discus 0. Ovarium 3-loculare^ loculis uniovulatis ; stig-

mata 5, sublihera vel basi leviter connata^ intusplumosa. Capsula depresso-

tridyma^ molliter echinata vel inarmata^ in cocca bivalvia vel in valvas 3

dehiscens. Semina subovoidea vel ovalia^ laevia^ iestae strato exteriore

carnosulo vel membranaceo, strato interiore duro; albumen carnosum;

cotyledones latae^ planae.

Frutices vel arbores. Folia alterna^ petiolata^ integerrima vel levissime

glanduloso -dentata^ penninervia; stipulae 2^ caducae. Inflorescentiae axillares,

spitatae vel racemosae, plerumque unisexuales.
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Sleutel der Javaansche soorten.

Bladeren onder zonder schubjes. J bloemen
kort gesteeld. Vrucht dicht met weeke
stekels bezet 1. //. Muell. Arg.

Bladeren onder met schubjes, g bloemen
zittend. Vrucht zonder weeke stekels. . 2. H. r\paria Lour

1. lloiiioiloia Javeiisis Muell. Arg. in Linnaea xxxiv, 200;

in DC. Prodr. xv, 2, 1022. — Spathiostemon Bl. Bijdr. 622. —
Mallotus eglandulosum Elmer ! in Leafi. Phil. Bot. i (1908), 313. —
Adelia javanica Miq. F1. Ind. Bat. i, 2, 388.

Twijgen dun, kantig, aanvankelijk zeer kort behaard, kaal wordend,

met lenticellen. Bladeren verspreid, gesteeld, omgekeerd eivormig,

elliptisch of elliptisch lancetvormig, lang en smal toegespitst, spits

of smal stomp, dikwijls met een nerfpuntje, naar den voet meestal

wigvormig versmald, stomp of vrij spits, gaafrandig, aan weerszijden

aan den voet op den daar wat convexen rand met c. 2— 3 dicht

bijeenstaande, kleine, ingedrukte klieren, verder op den rand met zeer

enkele zeer kleine dergelijke klieren, de jonge onder en boven vooral

op de nerven zeer weinig korthaiig, kaal wordend, onder in de nerf-

oksels wat gebaard, doorschijnend gestippeld, vinnervig, aan weerszijden

van de boven en onder uitspringende middelnerf met c. 6— 9 schuin

uitstaande, gebogen, binnen den rand anastomoseerende, onder uit-

springende, door tralieaderen verbonden zijnerven, netaderig, groen,

aanvankelijk helder rosé, c. 5.5—20 cm. lang, 2.25— 8. 5 cm. breed;

steel rolrond, aan den voet en den top verdikt, aanvankelijk zeer

kort behaard, nagenoeg kaal wordend, c. 1.3 — 5 cm. lang. Steun-

bladeren afvallend, lancetvormig driehoekig, gekield, zeer kort ge-

wimperd, op de kiel aanliggend wat zijdeachtig behaard, c. 0.25—
0.3 cm. lang. cT bloeiwijzen okselstandig, trosvormig, nagenoeg

zittend, veelbloemig, c. 1.5—4 cm. lang, niet zelden met een $
bloem aan den top; spil kantig, zeer kort behaard. Schutbladeren 3,

waarvan 2 zijdelingsch, kort eivormig, toegespitst, concaaf, gekield,

zeer kort behaard, c. 0.06 cm. lang. <ƒ bloemen 1— 2 bijeen, kort

gesteeld; steeltje in het midden geleed, zeer kort en fijn behaard,

c. 0.2 cm. lang. Knoppen ongeveer bolvormig, met een spitsje. Kelk
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3-deelig; slippen teruggeslagen, eivormig elliptisch, zeer kort toege-

spitst, aan den voet binnen convex, aan don rand en achter aan den

voet nauwelijks iets zeer kort behaard, c. 0.375 cm. lang, 0.23— 0.25

cm. breed. Meeldraden zeer talrijk, c. IGO, tot een herhaaldelijk

onregelmatig pluimvormig vertakten bundel vergroeid, met c. 5— 6

hootdtakken, aan de meer of minder vrije toppen de dicht bijeenge-

drongen hclmknoppen dragend, c. 0 35— 0.4 cm. lang; het gezamenlijke

zuiltje c. 0.05 cm. lang; helmknoppen 2-hokkig, de hokjes bijna

geheel vrij van elkaar, rond. $ bloeiwijzen okselstandig, trosvormig,

zeer weinigbloemig; spil zeer kort behaard. Schutbladeren zeer klein,

driehoekig, zeer kort behaard, c. 0.07 cm. lang. J bloemen kort

gestoeld; steeltje zeer kort behaard, c. 0.1 lang. Kelk 5— 8-deelig;

slippen teruggerold, ongelijk, eivormig of langwerpig driehoekig tot

priemvormig, zeer kort gewimperd, achter nauwelijks iets behaard,

c. 0.075—0 25 cm. lang, 0.03— 0.06 cm. breed. Vruchtbeginsel on-

geveer bol vormig, dicht bezet met langwerpige, stompe, vleezige, in

een stijven borstel uitloopende stekels, 3 bokkig
;
stempels 3, aan den

voet wat samenhangend, draad vormig, binnen met eenigszins wrattige

slipjes bezet, c. 0.5—0.55 cm. lang. Vruchttrossen c, 5— 10 cm. lang;

algerneene vruchtsteel c. 1.5— 4.5 cm. lang. Vruchtsteeltje c. 0.4— 0.5

cm. lang. Vrucht neergedrukt, vrij ondiep 3-lobbig, dicht met korte,

kegelvormige, in een borstel eindigende, tot c. 0.1 cm. lange weeke

stekels bezet, in het geheel c. 0.7 cm. hoog, 1.2 cm in doorsnee,

in 3 tweekleppige kluisjes openspringend; buitenwand dun; binnen-

wand dun houtachtig, niet van den buitenwand loslatend. Zaden

ei-bolvormig, c. 0.525 cm. lang, met dun vleezige buiten- en dunne,

harde binnenlaag.

Kleine boom; kruinhoogte c. 10 m. bij een stamdoorsnee van 25 cm.

Aanm. Beschrijving naar eenige exemplaren in Herb. Kds. en een levenden
boom in Hort. Bog. Vergeleken met een denkelijk authentiek specimen in Herb.
Bog. en met authentieken van Mallotus glandulosuin Elmer in Herb. Bog.
De exemplaren van Ambon en Nieuw -Gii inea verschillen door de aan den voet

gewoonlijk breedere bladeren, de zittende cf bloemen, het grootere aantal meel-
draden (c. 200) en de zeer korte, eenbloemige ? bloeiwijzen. Waarschijnlijk zijn

zij echter niet soortelijk verschillend.
De beschrijving van Polydi'agma mallotiformis Hook. f. doet sterk denken

aan deze soort. Vergelijkingsmateriaal ontbreekt mij echter.

Geogr. verspreiding. Bulten Java: Philippijnen, Timor, Ambon,
Kei, Nieuw-Guinea. Op Java: Verzameld in do res. Batavia, afd. Buitenzorg

Medeil. Dep. v. Landbouw No. 10. 35
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op G. Tjibodas (Tjampea, J. J. S.), afd. Krawang bij Tjiradjas (Bl.);

in de res. Preanger, afd. Tjiandjoer op G. Parang (Bl.); in de res.

Seraarang, afd. Seraarang bij Kedoengdjati op 200 m. zeehoogte en bij

Karangasem. — Voorkomen en standplaats: In djatibosschen en in

oerwoud, vooral in ravijnen op leem; bij Tjampea op kalkrotsen.

—

Blad afval: Altijd groen. — Bloei* en vruchttijd: Bloemen en

vruchten verzameld in Juli bij Tjampea, vruchten in November bij Karang-
asem. — Gebruik: Onbekend. — I n 1 a n d s c h e namen: Ki-heicol', s.

(Bl.); Djarak tjele?ig^ j.

Homonoia javensis Muell. Arg. Arhor parva. Bamuli tenues^

angulati^ initio puleruli, glahrescentes^ lenlicellati. Folia

obovata, elliptica vel ellipjUco lanceolata^cuspidata^acutavelangusteohUisa^

saepe mucronata^ hasin versus plerumque cuneato-angusiata^ ohliisa vel

acutiuscula, integerrima, supra ad hasin in margine leviter convexo

utrinque glandulis 2—3 approximatis parvis impressis, ceterum in

jnargine nonnullis glandulis similibus minimis, novella supra subtusque

qjraesertim in nervis parcissime puberula, glabrescentia, subtiis in axillis

nervorum paulo harbata, semipellucide puniiculata, penninervia, in utraque

parte costae mediae supra subtusque ptrominentis nervis lateralibus c. 6 —9
patentibus, curvatis, intra marginem anastomosanühiis, subtus prominentibus,

venis clathratis conjunciis, reticulato venosa, viridia, novella rosea, c. 5.5—20

cm. longa, 2.25 — 8.5 cm. lata
;
peiiolus ieres, basi apiceque incrassatus,

initio subglabrescens, c. 1— 3.5 cm. longus. Stipulae caducae,

lanceolatO’triangulae, carinatie, ciliolatae, in carina subsericeae, c. 0.25— 0.3

cm. longae. Infiorescentiae axillares, racemiformes, subsessiles, multiflorae,

hand raro ad apicem urium fiorem J gerentes, c. 1.5 —4. cm. longae, rachide

angulata, qmberula. Bracteae 3, quarum 2 laterales, breiiter ovatae, acu-

minatae, concavae, carinatae, puberulae, c. 0.06 cm. longae. Flores

solitarii vel bini, breviter pedicellati, pedicello medio articulato, puberulo^

c. 0.2 cm. longo. Alabastra subglobosa, apiculata. Calyx 3-p>artitus,

laciniis reflexis, ovato-ellipticis, brevissime acuminatis, basi intus convexis,

margine et dorso ad basm vix puherulis, c. 0.375 cm. longis, 0.23— 0.25

cm. latis. Stamina mimerosissima, c. 160, in columnam p)(i^dculatO'ramu-

losam c. 0.35— 0.4 cm. longam connata, coJumna communi c. 0.05 cm.

longa, ramulis primariis c. 5— 6; antherae ad filamentorum apices ptliis

minusve liheros dense congregatae, biloculares, thecis subliberis orbicuJaribus.

Infïorescentiae J axillares, racemosae, veilde paucifiorae, rachide puberula.

Bracteae minimae, triangulae, 0.07 cm. longae. Flores breviter

pedicellati, pedicello puberulo, c. 0.1 cm. longo. Calyx 5— 8-partitiis, laciniis

revolutis, inaequalibus, ovatis vel oblongo-triangulis ad subulatis, ciliolatis.
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dorso vix puheruUs^ c. 0.075—0.25 cm. longis., 0.03— 0.06 cm. latis. Ovarium

suhc/lohosiim, eclnnis molUbus ohloncjis ohtusis caniosulls in setam excur-

rentihus tectum., S-locnlare; stigmata 5, hasi hreviter connata^ filiformia^

intus suhverrucoso-plumosa^ c. 0.5— 0.55 cm. tonga. Itacemi fructiferl c.

5— 10 cm. longi, pediinculo 1.5— 4.5 cm. longo. Pedicellus fructifer c.

0.4— 0.5 cm. lo7igus. Capsula depressa., tridgma, echinis mollihus hrevihus

conicis in setam excurrentihus tecta., tota c. 0.7 cm. alta, 1.2 cm. diam..,

in cocca 3 hivalvia dehiscens.^ pericarpio tenui ah endocarpio tenuiter llgnoso

haud soluhiti. Semina ovoideo-globosa, c. 0.525 cm. longa^ testae stralo

e.xteriore carnosuloj strato interiore tenui duro.

3. Ilomoiloia riparhi Lour. F1. Coch. 637; Muell. Ar«. in

Linnaea, xxxiv, 200; in DC. Prodr. xv, 2, 1023; Schefe. in Miq.

Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv, 125; Brand. For. Fl. 40
1 ;

Ind. Trees,

593; Kurz For. Fl. ii, 401; Gamble Man. Ind. Timb. 364; new. ed.

622; Darj. List. 72; Bedd. Fl. Sylv. t. ccxii; Hook. f. Fl. Br. Ind.

V, 415; Trim. Fl. Ceyl iv, 72; Talb. Trees Bomb. ed 2, 318; Woodr.

in Journ. Borab. Nat. xii (1899), 372; Prain, Beng. PI. 951
;
Watt,

Dict. Ec. Prodr. iv, 263; Cooke Fl. Pres. Bomb. ii, 620. — Croton

salicifoliiis Geisel. Grot. Monogr. 6. — Adelia neriifolia Rotii. Nov.

Sp. 375; Roxb. Fl. Ind. iir, 849; Wigiit Ic. v, t. 1868; Miq. FK

Ind. Bat., i, 2, 389; Graii. Gat. Bomb. PI. 185; Dalz. et Gibs.

Bomb. Fl. 231.

—

Ricinus salicinus Hassk. Gat. Hort. Bog. alt. 237

;

PI. Jav. rar. 264; in Tijdschr. Nat. Gesch. en Phys. x (1843), 142. —
Sptathiostemon salicinus Hassk. Retzia 41; Miq. Fi. Ind. Bat. Suppl.

452. — Haematosperum salicinum Baill. Et. Euph. 293. — H. ne^

riifolium Wall. Gat. n. 7953. — H. ripariwn Wall. Gat. n. 7955.

Twijgen kantig, geribd, zeer kort behaard, groen en bruinrood

getint, met kleine lenticellen. Bladeren verspreid, kort gesteeld, lij n-

lanoetvormig, toegespitst, spits, met een lang nerfpuntje, bijna gaaf-

randig, wat klierdragend getand of gekarteld, met smal stompen of

vrij spitsen voet, onder en boven zeer ijl en kort behaard, op de

nerven dichter, onder tusschen de aderen met aangedrukte, ronde,

schildvormige schubjes, aan weerszijden van de onder en boven uit-

springende middelnerf met c. 9— 16 schuin uitstaande, gebogen, op-

stijgende, binnen den rand anastomoseerende, onder en boven uit-
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springende zijnerven, netaderig, do nerven en aderen wat doorschijnend,

boven wat glimmend groen, onder dof en blauwachtig, c. 5.5— 16

cm. lang, 1.2— 2.4 cm. breed; steel boven ondiep gegleufd, zachtharig,

dikwijls roodachtig getint, c. 0.45—0.9 cm. lang. Steunbladeren

afvallend, lijn-priemvormig, klierachtig getand, behaard, c. 0.6— 0.8

cm. lang. Bloeiwijzen okselstandig, kort gestoeld, aarvorniig, vrij

ijl veelbloemig, éénsiachtig of soms aan den voet enkele 5 verder $
bloemen dragend, c. 2— 6.5 cm. lang; spil kantig, zachtharig, bleek

groen, meer of minder roodachtig getint. Schutbladeren der bloemen

driehoekig, achter los aanliggend behaard, c. 0.1— 0.125 cm. lang,

daarbinnen met 2 kleinere schutblaadjes, (f bloemen zittend. Kelk

driedeelig, bleek groen en rood getint; slippen ongelijk, ongeveer

eivormig of langwerpig eivormig, toegespitst, spits, kaal, aan den top

iets zeer kort gewimperd, c. 0 3 cm. lang, 0.13 — 0.2 cm. breed.

Meeldraden talrijk, tot een aantal (c, 10) gesteelde bundels vereenigd,

die samen een kogel vormige massa vormen en op een c. 0.15 cm.

lang zuiltje ingehecht zijn; androcccum c. 0.3 cm. lang; helmhokjes

nagenoeg vrij van elkaar, ongeveer rond, samengedrukt, overlangs

openspringend, lichtgeel, na het openspringen witaclitig, met helder

rood helmbindsel. Stamperrudiment groot, op den top van het meel-

dradenzuiltje gezeten, c. 0.15 cm. lang, met een groot, ongeveer

bolvormig, behaard, lichtgroen vruchtbeginsel en een onregelmatig

pluimvormig vertakten, bleek groengelen stempel. Schutbladeren der

$ bloemen driehoekig of rondachtig, lang toegespitst, behaard, bleek

groen, c. 0.13— 0.17 cm. lang; daarbinnen aan weerszijden een kleiner

schutblaadje. $ bloemen zittend. Kelk 5-deelig; slippen ongelijk, in

den knop dakpansgewijs dekkend, opstaand, langwerpig ei vormig,

toegespitst, concaaf, gewimperd, achter zeer kort behaard, bleek groen,

c. 0.1— 0.17 cm. lang. Vruchtbeginsel wat driekantig bolvormig,

aangedrukt kortharig, lichtgroen, c 0.07— 0.1 cm. in doorsnee, 3-

hokkig; stempels 3, lijnvormig, vrij dik, pluimvormig vertakt, c. 0.17

—

0.3 cm. lang. Vruchten talrijk, opeengedrongen, zittend, klein, neer-

gedrukt 3-lobbig bolvormig, viltig, c. 0.27 cm. hoog, 0.37 cm. in

doorsnee, hokverdeelend in 3 kleppen uiteenvallend; buiten- en binnen-

wand niet loslatend. Zaden ongeveer ovaal, met zeer convexen rug,

c. 0 2 cm. lang, 0.16 cm. breed; buitenste zaadhuid met vleezige
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buiten- en harde binnenlaag; kiem wit vleezig; zaadlobben rond ei vor-

mig, plat, c. 0.05 cm. lang en breed; worteltje rolrond, c. 0.05 cm. lang.

Breed vertakte heester van c. 1.5 m. hoogte.

Aanrn. Besclirijvinj^ naar een ]>aar levende planten in Hort. Boj(. en eenif^e

? exemplaren in llerb. Kns. en vergeleken met een denkelijk authentiek exem-
plaar in llerb. Bog.
De in Hort. Bog. gekweekte exemplaren zijn éénluiizig; de cf bloemen, waarvan

er eenige aan den voet der bloeiwijzen aangetroffen worden, zijn voorzien van
een groot stamperriidiment.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Ceylon, Britsch-Indië, Philip-

pijnea, Sumatra, Celebes, Timer. — Op Java: Verzameld in de res.

l’ekalongan, afd. Batang bij Soebah
;
in de res. Semarang, afd. Semarang

bij Kedoengdjati. — Voorkom en en standplaats: In oerwoud en

djatibosschen in rivierbeddingen. — B 1 a d a f v

a

1 : Altijdgroen. — Bloei-
en vruchttijd: Bloemen en vruchten verzameld in September bij

Kedoengdjati; vruchten in April bij Soebah. — Gebruik: Onbekend.—
Inlandsche namen: Soebah^ j. of Kajoe Soebah^ ]. op beide genoemde
groeiplaatsen,

Homonoia riparia Lour. Frutex. Ramuli angulati^ costati^ puberuU^

virideSj fusco-tincti, leniicellis parvis. Folia alternaj breviter petiolata^

lineari'lanceolata^ acuminata^ acuta^ lonye mucronata^ basi anguste obtusa

vel acuiiuscula, subintegerrima^ leviter glanduloso-denticulata vel crenulata^

supra subtusque parcissirne gmberula^ in nervis densius pubescentia^ subtus

inter venas lepidota, in utvaque parte costae mediae supra subtusque pro-

minentis nervis lateralibus c. 9—16 paientibus^ curvatis^ adscendentibus^

intra marginem anastomosantibus, supra subtusque prominentibus, reticulato-

venosa, nervis venisque subsemipellucidis^ supra nitidiuscula viridia^ subtus

opaca glaucescentia, c. 5.5— 16 cm. longa, 1.2 —2.é cm. lata ; petiolus supra

leviter sulcatus., pubescens, saepe rubro tinctuSj c. 0.45—0.9 cm. longus.

Stipulae caducae, lineari-subulataej glanduloso-denticulatae^ pubescentes,

c. 0.6— 0.8 C7n. longae. Inflorescentiae axillares, breviter pedunculatae^

spicifot'tnes, laxiuscule multiflorae^ unisexuales vel interdum basi paucos

flores (j*, cetei'wn fiores ^ gerentes, c. 2— 6'.5 ctn. longae^ rachide angulata,

qmbescentij pallide viridi^ plus yninusve rubro-tincta. Bi'acteae flo7^um (j*

triangulae., dorso subadpresse pubescentes^ c. 0.1—0.125 cm. longae; brac-

teolae 2, minores. Flores c? sessiles. Calyx 3-partitus., pallide viridis^

7'ubro-tinctus^ laciniis maequalibus^ subovatis vel oblongo-ovatis^ acuminatisj

acutiSj glabriSj apice vix ciliolatiSj c. 0.3 c?n. longis, 0.13— 0.2 on. latis.

Sta^nina numerosa^ conglobata, in p>lures (c. 10) fasciculos stipitatos co-

himnae co^mmmi c. 0.15 cm. lo7igae insertos connata^ tota c. 0.3 cm. longa ;

thecae fere liberae^ subrotimdae^ comp>ressae^ lo7igitudinaliter dehiscentes

^
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Havesvenles^ deinde albesccntes, connectivo coccinco. rislilU rudimcnliim

majusculumj columnam staminorum coronans, c. 0.15 cm. longmn, ovario

majusciilo suhylohoso pid>escenti dilute viridi, stiymate irreyulariterplumo^o

pallide viridifiavo. Bracteae florum J trianyulae vel suhrotundae^ lange

acuminatae., 2)uhescentes^ pcdlide virides^ c. 0 . 13—0.19 cm. longae; bracieolae

mwores. Flores $ sessiles. Calyx o-partitus^ laciniis in gjraefloratione

imbricafis, inaeqnalihus, erectis^ oblongo-ovatis, aciiminatis^ concavis^ ciliatis,

dorso piiheriilis^ pallide viridibus, c. 0.1— 0.17 cm. longis. Ovarium suh-

trigono-globosïim, adi)resse pubescens.^ dilute viride.^ c. O 07— 0.1 cm. diam..^

triloculare ; stigmata 5, linearia, C7'assiuscula, gdumosa^ c. 0 . 17— 0.3 cm.

tanga. Fructus 7imnerasi, conferti^ sessiles, q^arvi, depresse tridyma-glabasi,

tamentosi, c. 0.27 cm. alti, 0.37 cm diain., lomdicide m valvas 3 dehiscentes,

pei'iccupia ab endocarqno hand salubili. Se^niua subavcdia, dorso valde

convexa, c. 0.2 cm. tanga, 0.16 cm. lata, testae strata exteriore carnasa,

strata interiare diira; cdbmnen carnasum; catyledanes arhiculari-avatae,

planae, c. 0.05 cm. langae et latae; radicula teres, c. 0.05 cm. longa.

40. ALEURITES Forst.

Eénhuizig. Bloemen met onregelmatig in 2— 5 lobben openbarsten-

den kelk. Bloembladeren 5, langer dan de kelk, in den knop gedraaid

of dakpansgewijs dekkend. Schijf meer of minder duidelijk uit 5 klieren

bestaand, g bloemen met 10—20 aan den voet tot een kegel vormige

zuil vergroeide, in 2 — 4 boven elkaar staande kransen geplaatste

meeldraden; helmknoppen opgericht, intrors of extrors, de hokjes over

de geheele lengte vastgehecht en met een overlangsche spleet open-

springend. Stamperrudiment ontbrekend. $ bloemen met een 2— 5-

hokkig vruchtbeginsel, met één zaadknop in elk hokje. Stijlen 2— 5,

2-deelig of 2-spletig. Vrucht groot, steenvruchtachtig, niet open-

springend, met vleezige middel- en dun houtige of beenharde, 2— 5- of

door mislukking 1-hokkige binnenlaag. Zaden groot, met steenharde,

dikke, met een vleezige buitenlaag voorziene zaadhuid
;
kiemwit dik,

oliehoudend; kiem recht; zaadlobben breed.

Boomen met verspreide, lang gesteelde, breede, aan den voet 5— 7-

nervige, gaafrandige of 3— 7-lobbige bladeren en een aan den top met

2 klieren voorzienen bladsteel. Bloemen in rijkbloemige, eindelingsche,

uit onregelmatig vertakte bijschermen bestaande, tweeslachtige pluimen.
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Aantal soorten 3 (of 5), waarvan er 2 tot de Javaansche boomflora

gerekend moeten worden, n.1. A. moluccana Wlld. en A. trisperma Blanco.

Do eerste wordt algemeen in gekweekten en verwilderden, niet onmogelijk

ook in wilden toestand aangetrotfen.

De tweede, op do Philippijnen thuis bohoorend, komt verwilderd om
Batavia voor, waar eenige groeiplaatsen door den lieer C. A. Backer
ontdekt werden.

liet schijnt, dat deze soort met do Chineesche A. cordata Muell. Arg.
meermalen verwisseld is geworden, hoewel de kenmerken van beide planten

zoo uiteenloopen, dat men dit voor onmogeljjk zou houden. \2lI\ A . cordata

zag ik geen van Java afkomstig materiaal (uitgezonderd van in den
botanischen tuin te Buitenzorg gekweekte exemplaren), zoodat deze soort

waarschijnlijk voor Java geschrapt moet worden en vervangen door

A. trisjjerma Blanco.

Sleutel der Javaansche soorten.

Jonge deelen met sterharen. Bladeren der

volwassen boomen ei- tot deltavormig,

zelden met eenigszins hartvormigen voet.

Vruchtbeginsel tweehokkig . . . . 1. moluccana Wlld.

Jonge deelen met Malpighia- on enkelvou-

dige haren. Bladeren der volwassen

boomen gewoonlijk diep hartvormig.

Vruchtbeginsel driehokkig . . . , 2. A. trisperma Blanco.

Aleurites Forst. Flores rnonoici., calyce irregnlariter in lobos 2—5

valratos rumpente. Fetala 5, calyce longiora., in praefloratione contorta

vel imhricata. Discus plus minusve distincte 5-glandulosus. Florum

stamina 10—20, 2—4-serialia, hasi in columnam conicam connata antherae

erectac, introrsae vel exfrorsae, thccis adnatis, parallelis, Iongitudinaliter dein

-

scentihus. Pistilli rudimentum 0. Florum ^ ovarium 2—5-loculare, loculis

uniovulatis. Styli 2— 5, hifidi vel hipartiti. Fructus magnus, drupaceus,

indehiscens, mesocarpio carnoso, endocarpio tenuiuscule Ugnoso vel osseo,

2-5- vel abortu 1-loculare. Semina magna; testa ossea, crassa, strato

exteriore carnoso; alhumen crassum, olcosum; embryo rectus, cotyledo-

nibus latis.

Arbores foliis alternis, longe petiolatis, latis, basi 5— 7-nerviis, infegerrimis

vel 3-7-lobatis, petiolo apice biglandidoso. Panicidae termincdes, midti-

ilorae, irregidariter cymoso-ramosae, bisexuales.

1. Aleurites moluccana Wlld. Sp. PI. iv, 590; Pers. Syn.

PI. II (1807) 587; Bl. Bijdr. G19; Dcne. in Nouv. Ann. Mus. iii, 487;

Muell. Arg. in DG. Prodr. xv, 2, 723; Kurz, For. Fl. ii, 377;
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Bedd. Sylv. Madr. t. 276; Btii. F1. Austr. vi, 128; Gamble, Man.

Ind. timb. 347; new ed. 613; ïïook f. Fl. Br. Ind. v, 384; Gresiioff,

Nutt Ind. pl. (1894), i, 1; Brandis, Ind. Trees, 576; Trim. Fl.

Ceyl. IV, 46; Cooke, Fl. Pres. Bomb. ii, 626.— A. triloha Forst.

Char. gen. 112, cum ic.; Prodr. 68; Lam. Ene. iii, 373; Illustr. iv,

t. 791; Wlld. l.c.; Guill. Zephyr. 34; Roxb. Fl. Ind. iii, 629;

Blanco, FL Filipp., ed. 2, 520; Grah. Gat. Bomb. PJ. 181; Dalz.

et Gibs. Bomb. Fl. Suppl. 76; Miq. Fl. Ind. Bat. i, 2, 385; IIemsl.

Kew Buil. 1906, 121. — A. commiitata Geisel, Grot. Mon. 82,

—

A. amhinux Pers. Syn. Pl. ii, 587; Adr Juss. Tent. Euph. t. 12.

—

A. cordifolia Steud. Nomencl. ed. 2, 49. — A. lohata Blanco, Fl.

Filipp. ed. 1, 756. — A. lanceolala Blanco, l.c. 757; ed. 2, 521.

—

Camirium cordifoUum Gaertn. Fr. 2, 195, t. 125, f. 2. — C. oleosum

Reinw. ex Bl. Gat. gew. Buit. 104. — C. moluccanum O. K. Rev.

gen. pl. II, 595. — Jatropha moluccana L. Sp. Pl. ed. 1, 1006.

—

Juglans Camirium Lour, Fl. Gochinch. (1793) ii, 702. — Rumpii.

Ilerb. Amb. ii, 180, t. 58.

Jonge deelen dicht aangedrukt witgrijs of bruinachtig sterharig

viltig; sterharen sterk vertakt. Twijgen dik, rolrond. Bladeren dicht

bij elkaar staand, verspreid, lang gesteeld, die van jonge boomen en

stamuitloopers groot, breed, 3— 5-lobbig, met driehoekige, toegespitste

lobben en hartvormigen voet met afgeronde voetlobben, aan den voet

7-nervig, tot c. 25 cm., met de voetlobben 29 cm. lang, 28 cm. breed,

met c. 30 cm. langen steel, die van volwassen boomen eivormig of

meer of minder deltavormig, dicht onder de bloeiwijze gewoonlijk

kleiner en smaller, geleidelijk toegespitst, spits, met afgeronden,

stompen of wigvormigen, ook wel eenigszins hartvormigen voet, met

gaven of eenigszins bochtigen rand, zelden bochtig getand, geplooid,

de oude boven grootendeels kaal wordend, vinnervig, aan den voet meer

of minder duidelijk 3 — 5-nervig, met randnerf, aan weerszijden van de

middelnerf met 7— 9 uitstaande, dicht bij den rand ingebogan en

anastomoseerende, door in het midden tusschen de nerven anastomo-

seerende tralievormige aderen verbonden zij nerven, de hoofd- en

zijnerven boven en onder uitspringend, de aderen boven wat verheven,

de oude bladeren boven glimmend groen, onder dof, leerachtig,

c. 12.5—23 cm. lang, 6— 12 cm. breed; steel nagenoeg rolrond, ster-
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harig viltig, aan den top met 2 groote, zittende, ronde, convexe, een

zoete vloeistof uitscheidende, groene of groengele klieren, c. 5.5 — 17

cm. lang. Steunbladeren afvallend, zeer klein, langwerpig, ingebogen,

buiten convex, sterharig viltig, vleezig, c. 0.15— 0.17 cm. lang. Bloei-

wijzen eindelingscb, tweeslachtig, zittend, de onderste vertakkingen

dikwijls in de hoogste bladoksels, pluimvermig, sterk vertakt,

grijswit of bleek bruin viltig, zeer veelbloemig, tot c. 14— 19 cm.

lang, 20 —27 cm. breed, de zijtakken meest gesteeld. Schutbladeren

spoedig afvallend, lijn-priemvormig, buiten convex, viltig, c. 0 25—
0.45 cm. lang. g bloemen meestal zeer talrijk, gesteeld; steeltje

dun, bleek groen, witachtig of bleek bruin stervormig behaard

evenals de kelk, 0.6— 0.8 cm. lang. Kelk klokvormig, door ongelijk

diepe spleten in 2— 3 breed driehoekige, aanvankelijk klepvormig

aaneensluitende lobben openbarstend, c. 0.3 cm. lang. Bloembladeren 5,

opstaand, uitgebogen, lancetvormig, stomp, aan den voet behaard, wit,

c. 0.6— 0.65 cm. lang, 0.17—0.2 cm. breed. Meeldraden c. 20 tot een

kegelvormige, behaarde zuil vergroeid, meer of minder duidelijk in

4 boven elkaar staande kransen geplaatst, in het geheel c. 0.3 cm. lang,

de vrije deelen der helmdraden opstaand, de hoogere uitgebogen en wat

langer, bleekgroen, behaard; helmknoppen ópstaand, intrors ,ongeveer

rond of ovaal, de hokjes vrij ver uiteen, met overlangsche spleten open-

springend, c. 0.05 cm. lang. Schijf klierachtig 5-lobbig, groengeel.

J bloemen meestal, doch niet altijd, minder talrijk en grooter dan

de 5) eerder bloeiend, kort en dik gesteeld; steeltje c. 0.3 - 0.4 cm.

lang, evenals de kelk sterharig viltig. Kelk buis-kegelvormig, bij de

onderzochte bloemen ongelijk 2— 3-spletig, c. 0.45— 0.5 cm. lang, de

slippen aan den top soms meer of minder gekarteld. Bloembladeren

5, opstaand, met uitgebogen top, lancetvormig, naar den top iets

verbreed, stomp, concaaf, binnen aan den voet weinig behaard, achter

verspreid stervormig behaard, wit, c. 0.95— 1 cm. lang, 0.25—0.3 cm.

breed. Vruchtbeginsel zittend, eivormig, wat samengedrukt, viltig,

c. 0.2 cm. lang en breed, 2-hokkig, in elk hokje met eén zaadknop

;

stijlen 2, diep 2-deelig, de takken priemvormig, bleek groen, c. 0.2 cm.

lang. Schijf klierachtig 5-lobbig, geel. Steenvrucht groot, zijdelings

samengedrukt ei-bolvormig en dan tweezadig of door mislukking

eenigszins halfbolvormig en éénzadig, c. 5— 6 cm. lang, 7— 4.5 cm.
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breed, geelgrauw viltig; middelwand dik vleezig; stcenkern vrij dun

dioornachtig, 2— 1-hokkig. Zaden groot, omgekeerd ei bolvormig, meer

of minder samengedrukt, c. 3 cm. lang en weinig smaller; buitenste

zaadhuid met vleezige, witte buitenlaag en dikke, beenhardo, overlangs

breed gegleufde en gebobbelde binnenlaag. Kiemwit zeer dik, zeer

olierijk. Zaadlobben dun, eivormig, stomp, met uitgeranden voet,

B nervig, wit, c. 2 cm. lang, 1.8 cm. breed; worteltje dik eivormig,

c. 0.35 cm. lang, 0.3 cm. dik.

Groote, soms zeer liooge boom; o.a. kruinhoogte tot 39 m. bij een

stamdoorsnee van 114 cm., meestal echter kleiner. Stam recht, rolrond,

zonder wortellijsten, knoesten en gleuven. Kroon 1
/2
— der hoogte

innemend, onregelmatig. Schors met zeer oppervlakkige, overlangsche

barsten, buiten grauwbruin, in het midden bruinrood, binnen vuilwit.

Aanm. Beschrijving^ naar talrijke exemplaren in Ilerb. Kds. en naar te Buiten-
zorg in den botanischen tuin en in de kampongs gekweekte boomen.
De hoogste bladeren, in winr oksels de onderste pluimtakken staan, zijn niet

zelden klein, lancetvormig, met afgeplatten, boven gegroefden bladsteel.
Waarschijnlijk zonden van deze soort meerdere variëteiten of vormen te onder-

scheiden zijn. Zoo wordt er in den botanischen tuin een boom gekweekt, die
van Nieuw-Zeeland afkomstig zou zijn, met kleine, ook onder de bloeiwijze
gewoonlijk 5-lobbige, slechts zeer ijl en zeer los behaarde bladeren en veel
grootere bloemen met spatelvormig omgekeerd eironde bloembladeren. De op
Java wildgroeiende en gekweekte boomen behooren, voor zoover ik materiaal
heb gezien, tot één vorm, waarmee Rumpiiius afbeelding geheel overeenkomt.

Geogr. verspreiding. Buitelt Java: Overal in do tropen en sub-

tropen wild en gekweekt. Op Java: Wild of verwilderd verzameld in de

res. Batavia, afd. Buitenzorg b[j Tjampea op 200— 300 m. zeehoogto
;
in de

res. Banjoemas, afd. Bandjarnegara bij Fringombo op 700 — 1000 m., afd.

Tjilatjap op Noesa Kambangan; in de res. Pekalongan, afd. Batang bij

Soebah op 150 m.
;

in de res. Semarang, afd. Semarang bij Kedoeng-
djati, afd. Djapara, bij Pasokan

;
in de res. Madioen, afd. Ponorogo bij

Ngebel; in de res. Kediri, afd. Kediri bij Gadoengan-Pare op 500
m.; in de res. Pasoeroean afd. Loeraadjang op den G. Sawoer-
Waderan; in de res. Besoeki, afd. Djember bij Poeger en Tjoeramanis,

afd. Panaroekan bij Pantjoer-Idjen op 1000 m
,
afd. Banjoewangi bij Kogo-

djampi. — Voorkomen en standplaats: In oerbosch en op meer
open plaatsen, ook in djatibosschen, van het strand tot op 1000 ra. zeehoogte,

zoowel op vruchtbaar rood leem als op steenachtigen kleigrond, op zand en

kalk, soms in periodiek nogal droge streken. — BI ad at val: Altijd

groen. — Bloei- en vruchttijd: Bloemen verzameld in Februari fe

Buitenzorg, bij Rogodjampi en op Noesa Kambangan, in Mei bij Buitenzorg

en Tjoeramanis, in Juni bij Pasokan, in September op Noesa Kambangan en

bij Poeger, in Oktober bij Kedoengdjati, Poeger en Tjoeramanis, in

November bij Pringombo, Tjoeramanis, Poeger en Pantjoer-Idjen. Vruchten
verzameld in Januari bij Soebah, in Februari te Buitenzorg, in Mei bij

Gadoengan-Pare, in Augustus bij Ngebel en Pantjoer, in September bij

Tjoeramanis. — Gebruik: Het hout wordt als te licht en te weinig
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duurzaam niet als bouwhout gebezigd, hoewel het in groote afmetingen te

verkrijgen is. De olierijke zaden worden rauw of in het vuur geroosterd zoo-

wel door inlanders als Europeanen algemeen bjj de rijst gegeten en smaken
ongeveer als noten De eruit bereide olie wordt gebruikt om te branden
en hoewel niet zeer smakelijk, ook voor het bereiden van spijzen. De aan-

eengeregen, ontbolsterde zaden vormen een geregeld doorbrandende, doch

een onaangenamen walm verspreidende fakkel. Kaarsen worden ervan
gemaakt door de ontbolsterde zaden fijn te stampen en met wat katoen of

klapperbolster vermengd om een bamboestokje te rollen. (Zie ook Van
Romburgu in Teysmannia iii (1892) 782 en Gkeshoff, l.c ). — K u 1 1 u u r

:

De boom wordt overal in de kampongs om de vruchten aangeplant. —
Inlandsche namen: Kemiri^ m. en

j ,
Moerdjamj, s. en Ketmreh^ md.,

alle vaste namen.

Aleurites moluccana Wlld. Arhor mnjina. hinovaliones dense ad-

presse incano- vel pulUde ferrufiineo-stelluto-tomentosae^ pilis raynosissimin.

Ramuli crassi, teretes. Folia satis densa, ciUerna, loiKje petiolala, in ar-

horihus juveniUhus et in stolonihus mayna^ lata, 3— 5dohata, lohis trianyulls

acuminatis, hasi cordata, lohis rotiindaUy^^ et 7-nervia^ ad 25 cni.^ cum lohis

hasilarihns 29 cm. longa^ 28 cm. lala, petiolo c. 30 cm. longo, in arhorihus

adultis saepissime ovata vel pAus minusve deltoidea, infra inflorescentiam

plerumque minora et angustiora^ sensim acuminata, acuta, hasi rotundata

ohtusa vel ciiyieata^ interdum siihcordata^ integerrima vel suhrepanda, raro

repando'dentata^ undulata^ adiilta glahrescentia^ penninervia^ hasi plus

minusve distincte tri- vel quintuplinervia ciim nervo marginali, inutraque

parte nervi intermedii nervis lateralihus 7—0 pateyitihus prope marginem

incurvis anastomosantihusque^ venis clathratis medio anastomosantihus supra

leviter elevatis conjiinctis^ nervis supra et suhtus q^rominentibus, adulta

supra nitide viridia^ suhtus op^ca^ coriacea^ c. 12.5—23 cm. longa^ G—12
cm. lata ; q^^tiolus suhteres, stellato-tomeutosus^ ajnce glandulis 2 magnis

sessilihus convexis viridihus vel viridiflavis nectarifluis munitus^ c. 5—17

cm. longus. Stiqndae caducae^ minutae^ ohlongae^ incurvae., extus convexae,

stellato-toynentosae, carnostilae, c. 0.15—0.17 cm. longae. Inforescentiae

terminales., androgynae., sessiles, q^aniculatae, valde ramosae^ ramis infimis

saepe in foliorum summorum axilUSj valde ynultiflorae., incano- vel pallide

ferrugineo-stellato tomentosae.) ad 14—19 cm. longae., 20— 27 cm. latae,

ramis pedunculatis. Bracteae caducae^ lineari-suhulatae, extus convexae,

tomentosae^ c. 0.25 — 0.45 cm. longae. Flores numerosi, qjedicellati, pe-

dicello tenui 0 6—0.8 cm. longo pallide viridi, cum calyce alhido- vel

pallide ferrugineo-stellato-tomentoso. Calyx campanulaius, in lohos 2—

3

late triangidares valvaios irregidariter rumpens, c. 0.3 cm. longus. Petala

5, erecta, apice recurva., lanceolata^ ohtusa^ hasi intus harhata, alha^
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c. 0,6— 0.65 cm. longa^ 0A7—0.2 cm. lata. Stamina c. 20, hasi in columnam

conicam pilosam connata, plus minusve distincte 4-serialia, c. 0.3 cm. lonya,

p)ariïhus liberis erectis, superioribus recurms lomjioribus, pallide viridibus

pilosis; antherae erectae, introrsae, subrotundae vel ovales, c. 0.05 cm.

lonyae, thecis connectivo lato subremotis, loivjitudinaliter dehiscenlibus.

Discus (jlanduloso-5 lobatus, viridiflavus. Flores ^ quam majores,

pderumque haud semper minus numerosi, praecociores, hreviter crasse pe-

dicellaü, pedicello c. 0.3— 0.4 cm. longo, cum calyce stellari-tomenloso.

Calyx conico-tubulosus, inaequaliter valvaiim 2 — 3-fidus, c. 0.45— 0.5 cm.

longus, lacmiis apice interdum crenulaiis. Petala 5, oecta, apice recurva,

lanceolata, apicem versus subdilatata, obtusa, concava, basi intus paulo

barbata, alba, c. 0.95—1 cm. longa, 0.25—0.3 cm. lata. Ovarium sessile,

oviforme, leviter compressum, tomentosum, c. 0.2 cm. tongum, biloculare,

loculis uniovulatis; styli 2, profunde bipartiti^ ramis subulatis, pallide

virides, c. 0.2 cm. longi. Discus glanduloso-5-lobatiis, lutcus. Fructusdru-

paceus, magnus, indehiscens^ lateraliter compresso-ovato-globosus, dispermus

vel abortu subsemiglobosus et monospermus, c. 5—6 cm. longus,7—4.5 cm.

latus, lurido-tomentosus, mesocarpio crasse carnoso, endocarpio tenuiuscule

corneo, 2-1-loculari. Semina magna, obovoideo-globosa, qüus minusve com-

pressa, c. 3 cm. longa et fere aequilata, testae strato exteriore carnoso albo,

strato interiore crasso lignoso osseo longitiidinaliter late sulcato rugoso

;

albumen crassum, valde oleosum; cotyledones tenues, ovatae, obtusae, basi

emarginatae, 3 nerviae, albae, c. 2 cm. longae, 1.8 cm. latae; radicula

crasse ovoidea, c. 0.35 cm. longa, 0.3 cm. crassa.

2 . Aleurites trisperimi Blanco, F1. Filip. ed. 1,755; Ad. gran

cd. (1878) II, tab.; Muell. Aro. in LC. Prodr. xv, 2, 724; Uemsley

in Kew Buil. 1906,121; 1908, 93, illustr. — A. saponaria co, ¥\,

Filip. ed. 2, 519. — Camirium trispermiim O. K. Rev. gen. pl. ii, 595.

Twijgen dik, stomp 5-kantig, met 5 breede gleuven, met lenticellen

en verspreide, aanliggende, gedeeltelijk tweetakkige, gestrekte, in het

midden vastgehechte borstelige haren, vooral aan de knoopen, groen,

met een kleverig, harsachtig sap. Bladeren verspreid, lang gesteeld,

hartvormig of rond hartvormig, toegespitst, met een klier aan den

top, met meestal diep hartvormigen voet met afgeronde voetlobben,

bij oude boomen ook wel eivormig met afgeknotten of stompen voet,

gaafrandig of iets bochtig, geplooid, aanvankelijk met verspreide,

aanliggende, borstelige, gedeeltelijk tweetakkige haren, later nagenoeg
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kaal of boven op de nerven vooral aan den voet meer of minder

dicht aanliggend borstelig behaard, steeds onder in de oksels der

nerven en aderen met haarbosjes, die niet zelden aan weerszijden

der nerven een min of meer onderbroken streep vormen, de jonge

gewimperd, aan den voet 5(— 7)-nervig, de voetnerven aan de buiten-

zijde met 2— 8, de middelnerf aan weerszijden met 5— 10 schuin

uitstaande, licht gebogen, door tralievormige aderen verbonden

zijnerven, die alle op de randnerf uitloopen, de nerven onder en

boven uitspringend, netaderig, levend doorschijnend gestippeld,

dun leerachtig, groen met bleek groene nerv^en, onder lichter, de

jonge bruin, c, 8—23 cm., met de voetlobben c. 9—29 cm. lang,

7—23 cm. breed; steel nagenoeg rolrond, vrij dun, bleek groen,

aanvankelijk met aanliggende, borstelige, meest twcetakkige haren,

c. 4.5—32 cm. lang, aan den top met 2 groote, iets gesteelde,

ronde, napvormige, uitgeholde, een zoete vloeistof afscheidende klieren.

Steunbladeren afvallend, driehoekig, geleidelijk toegespitst, zeer

spits, met teruggebogen top, vrij dik, wat kleverig, c. 0.8 cm. lang,

0.3— 0.35 cm. breed. Bloempluimen eindelingsch, breed, veelbloemig,

dicht bijna viltig behaard, tot c. 8— 12 cm. lang; pedunculus kort,

c. 2 5 cm. lang, met dicht bijeenstaande, driehoekige, spoedig afval-

lende schubben; onderste takken c. 7 cm. lang. Schutbladeren spoedig

afvallend, langwerpig driehoekig, toegespitst, met verdikten top,

concaaf, dicht kort uitstaand behaard, c. 0.8 cm. lang, de hoogere

kleiner. Schutblaadjes der bloemen lijnvormig, met verdikten, stompen

top, bleek groen, vrij dicht behaard, c. 0.25—0.3 cm. lang. 5
bloemen gesteeld; steeltje dicht boven den voet geleed, bleekgroen,

kort dicht uitstaand behaard. Kelk bol-klokvormig, gewoonlijk in 2

breede, aan den top kort gekartelde lobben openbarstend, bleek groen,

zeer kort behaard, c. 0.4 cm. lang. Bloembladeren 5, gedraaid,

omgekeerd ei-spatel vormig, met aan den voet zeer smallen en met de

schijf verbonden, opstaanden, wigvormigen, binnen zachtharigen, c. 0.3

cm. langen nagel en uitgespreide, langwerpig omgekeerd eivormige,

afgeronde, convexe plaat, aan den top gewimperd, achter aanliggend

zijdeachtig behaard, geelachtig wit, naar beneden bleek vleeschkleurig,

c. 1— 1.25 cm. lang, 0.5— 0 45 cm. breed. Meeldraden 8— 10, in 2

kransen, 0.5 cm. lang; filamenten tot een lang kegelvormige, behaarde
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zuil vergroeid, de buitenste grootendeels vrij, de binnenste veel verder

vergroeid, doch nauwelijks langer dan de buitenste, opstaand, evenwij-

dig, de vrije deelen nagenoeg kaal
;
helniknoppen extrors, uitgebogen,

nagenoeg horizontaal, rond hartvormig, met zijdelingsche, overlangsche

spleten openspringend, geel, O.l cm. lang. Stuifmeelkorrels rond. Schijf

klierig 5-lobbig, behaard, de klieren met de bloembladeren afwis-

selend. $ bloemen kort en dik gesteeld, steeltje c. 0.2— 0.25 em. lang,

kort dicht uitstaand stijfharig of eenigszins viltig. Kelk kort klok- of

napvormig, met afgeknotten voet, onregelmatig 2—Sspletig en met

gekartelde grootste lobben (gekweekt ex.) ol meestal in 5 zeer ongelijke

lobben open barstend (ex. Batavia), als het steeltje behaard, bleek groen,

c. 0.4— 0.5 cm. lang, 0.5 cm. in doorsnee. Bloembladeren 5, naar achter

omgerold, lancet- of omgekeerd ei-spatel vormig, stomp, achter lang dicht

aanliggend zijdeachtig behaard, aan den top gewimperd, binnen op den

nagel behaard, witachtig, achter rosé, c. 0.8— 1.4 cm. lang, 0.3— 0.5

cm. breed. Vruchtbeginsel ei-bolvormig, 3-kantig, dicht aanliggend

zijdeachtig behaard, bleek groen, c. 0.2— 0.3 cm. lang, driehokkig, elk

hokje met één zaadknop; stijlen 3, uiteenwijkend, naar boven toe

verbreed, tweespletig, met lijnvormige of langwerpige, stompe,

convexe, vleezige, iets gedraaide takken, bleek geel, c. 0.2—0.37 cm.

lang, het onderste gedeelte lang aanliggend behaard. Schijtklieren 5,

met de bloembladeren afwisselend, geel, zijdeachtig behaard. Vrucht

groot, neergedrukt driekantig bolvormig, 6-groevig, Üuweelachtig viltig,

geelgroen, c. 6.3 cm. in doorsnee, 4.7 cm. hoog, met vezelig vleezigen,

met een kleverig vocht gevulden, c. 0.55—0.65 cm. dikken middel-

wand, en dunneren, hout-leerachtigen, 3-hokkigen, binnenwand.

Vruchtsteel dik, c. 1 cm. lang, kort behaard. Zaden samengedrukt

bolvormig, c. 2.5—3 cm. lang, 2.3— 2.8 cm. breed; buitenste zaadhuid

met dikke, vleezige, witte buitenlaag, en houtachtig beenharde,

buiten rimpelige, donker grauwbruine, c. 2.6 cm. lange en breede,

c. 0.07 cm. dikke binnenlaag; binnenste zaadhuid dik papierachtig,

wit; kiemwit dik vleezig, wit; zaadlobben groot, nagenoeg rond, aan

den voet diep uitgerand, c. 2.1 cm. lang, 1.9 cm. breed; worteltje dik

rolrond, stomp, niet buiten den rand der zaadlobben uitstekend, c. 0.4

cm. lang.

Kleine boom; kruinhoogte c. 15 cm. Stam gewoonlijk meer of
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minder scheef of wat krom, tamelijk rond, zonder wortellijsten en

knoesten. Kroon onregelmatig afgerond, gedrongen, dicht. Schors

ruw, zonder barsten, in kleine stukjes afschilferend, grauw, binnen

lichter of donkerder rood, met kleverig sap en op de doorsnee 5-lobbige

houtkolom.

Aanm. Beschrijving' naar oen paar gek'weekte boomen te Buitenzorg en ver-
wilderde exemplaren bij Batavia.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Philippijnen. Op Java:
Verwilderd aangetroffen bij Batavia (Backer), in de afd. Krawang
(Teysmann). — Voorkomen en standplaats: Op vrij open plaatsen

en in kampongboschjes. — Bladafval; Altijd groen. — Bloei- en
vruchttijd: Bloemen verzameld in Maart, Mei en Juni te Batavia.

—

Gebruik: Geen. liet zou niet onmogelijk zijn, dat deze soort in plaats

van A. cordata Muell. Aru. ingevoerd word.

Aleurites trisperma Blanco. Arhor parva RamuU crassi^ obtuse

quinqiian (julai'es, late sulcati^ lenticellis et pilis setaceis sparsis^ ad nodos

deasiorihus adpressis^ partim malpighiaceis obsiti, virides, succo resinoso.

Folia alterna, lange petiolata, cordata vel rotmidato-cordata^ aciminata^

apice glandula instructa, basi saepissime profunde cordata^ lobis rotundatiSj

in arboribns adultis etiam ovata basique trnncata vel obtusa^ integerrima

vel subrepanday undulatay iniiio sparsim setuloso- p>artmi malpighiaceo-

ptilosay deinde fere glabra vel supra in nervis praesertim ad basin plus

miniisve dense setoso-qAlosa, subtus in nervorum et venarum axillis peni-

cillato barbata vel plerumque in utraque parte nervorum stria villosa plus

minusve interrupta instructa^ basi 5(—7)-nervia cumnervo marginaliy nervis

basilaribus extus c. 2— <S, nervo intermedia utrinque c. 5—10 nervos laterales

patentes leviter curvatoSy venis clathratis conjunctoSy omnes in nervum

maginalem abienteSy subtus et supra prominentes emittentibuSy reticulato-

venosay in vivo pellucido-qjunctatay tenuiter coriaceuy viridiay nervis pallide

viresceniïbusy subtus pallidloray novella fuscüy c. 8—23 ctn.y cum lobis

basilaribus c. 9—29 cm, longUy 7—23 cm. lata; peiiolus subtereSy tenu-

iusculuSy pallide viridiSy initio setoso-y plerumque malpighiaceo-pilosuSyC, 4.5 —
32 cm. longusy apice glandulis 2 magnis substipitatis rotundis scutelli-

formibus nectarifluis. Stipulae caducaey triangulaey sensim acutninataey

acutissimaey aqnce recurvaey crassiusculaey subglutinosaey c. 0.8 cm.

longaCy 0 3—0.35 cm. latae. Faniculae terminales, lataCy multifloraCy dense

fere tomentoso-pubescentesy ad c. 12.5 cm. longae; pedunculusbreviSy c. 2.5

cm. longus^ squamis confertis trianguUs caducis tectiis; ramt inferiores c.
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7 cm. longi. Bracteae caducaCj ohlongo-iriangulae, aciminaiae^ apice in-

crassaiae^ concavae, hreviter villosacj ad c. O.S cm. iongae^ superiores

minores. Bracteae secundariae lineares^ apice ohtusae incrassataequej 2^aUide

virides^ villoso-puhescentes^ c. 0.25—0.3 cm. longae. Flores

pediccllo supra hasin articulato pallide viridi hreviter villoso. Calgx globoso-

cam2)anulatus., 2)terumque in lobos 2 talos apice rremdatos rampens., p)allide

viridiSj puberulus^ c. 0.4 cm. longus. Petala .5, contorta, obovato-spathidatai

ungue basi angustissimo disco adnato erecto cuneato intas p)i^bescenti c. 0.3

cm. Jongo., lamina patente oblongo-obovata rotandata convexa^ apice ciliata^

dorso sericeaj flavescenti-alba., basin versus pallide carnea, c. 1— i.25 cm.

longa^ 0.5 — 0.45 cm. lata, Stamina 8— 10, biseriala, c. 0.5 cm. longa;

fdamenta in columnam elongato-conicam 2dlosam connala, exteriora magnam

partem libera, mteriora altius connata, sed exterioribus vix longiora, erecta,

2)araUela, partibus liberis fere glabris; anilierae extrorsae, recurvae, sub-

horizoniales, rotundato-cordatae, rimis longitudinalibas lateralibas dehiscentesi

flavae, 0.1 cm. longae. Grana p>ollmis globosa. Discus glanduloso-5)-

lobus, pilosus, lobis cum petalis alternantibus. Flores J hreviter et crasse

pedicellati, pedicello c. 0.2-0.25 cm. longo hreviter hirtello-villoso vel

sabtomentoso. Calgx hreviter campanidatus vel patelliformis, basi trancatus,

in lobos 2—3 02)ice crenulatos vel 5 valde inaeqaales rumpens, induynento

p)edicelli, pallide viridis, c. 0.4— 0.5 cm. longus, c.0 5 cm. diam. Petala 5,

revoluta, lanceolato- vel obovato-spatJmlata, obtasa, dorso sericea, apice cilicda,

ungue intus pubescenti, albescentia, dorso rasea, c. 0.8 — 1.4 cm. longa, 0.3—

0.5 cm. lala. Ovarium ovoideo-globosum, trigonum, sericeum, pallide viride,

c. 0.2— 0.3 cm. longum, trilocidare, loculis uniovulatis; styli 3 divaricati,

apicem versus dilatati, bifldi, crurïbus linearibus oblongisve obtusis convexis

carnosis subtortis, favescentes, c. 0.2—0.37 longi, parte infcriore adpret>se

pilosa. Glandulae disci 5, cum petalis alternantes, flavae, sericeo-pilosae.

Fructus magnus, depresse trigono-globosus, 6-sulcatus, velutinus, flavo-viridis,

c. 6.3 cm. diam., 4.7 cm. altus, mesocarpio fibroso-carnoso, succo glutinoso

repleto, c. 0.55-0 65 cm. crasso, endocarpio tenuiore lignoso-coriaeeo trilocu-

lari, haud vel tarde dehiscens. Pedicellus fructifer crassus, c. 1 cm. longus,

pubescens. Semina compresso-globosa, c. 2.5—3 cm. longa, 2.3— 2.8 cm.

lata, testae strato exteriore crasso earnoso albo, strato interiore lignoso-

osseo rugoso sordide fusco, c. 2.6 cm. longo et lato, c. 0.07 cm. crasso,

integumento interiore crasse papyraceo albo; cdbumen crasse carnosum,

album; cotyledones magnae, suborbiculares, hasi profunde emarginatae,

c. 21 cm. longae, 1.9 cm. latae; radicula crassa, teres, obtusa, marginem

cotyledonum haud superans, c. 0.4 cm. longa.
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41. JATROPHA L.

Bloemen éénhuizig. Kelk der bloemen 5-deelig, met in den knop

dakpansgewijs dekkende slippen. Bloembladeren 5 of ontbrekend, vrij,

meestal met de randen van het onderste deel over elkaar liggend en

samengekleefd, in den knop gedraaid. Meeldraden in onbepaald

aantal, in 2 — 6 kransen, de buitenste tegenover de bloembladeren

staand, de binnenste dikwijls alle of gedeeltelijk onvolkomen ontwik-

keld
;
helmdraden meer of minder vergroeid; helmknoppen extrors of de

buitenste aanvankelijk intrors, overlangs openspringend. Stamperrudi-

ment ontbrekend. Schijfklieren met de bloembladeren afwisselend,

vrij of sameiihangend. Kelk, kroon en scbyf der J bloemen ongeveer

als bij de cT. Staminodiën aanwezig of ontbrekend. Yruchtbeginsel

3-hokkig, met één zaadknop in elk hokje; stijlen 3, aan den voet

vergroeid, 2-spletig, met gave of 2-spletige takken. Doosvrucht in

3 tweekleppige kluisjes of hokverdeelend openspringend. Zaden ei-

vormig of langwerpig; buitenste zaadhuid met vleezige buiten- en

harde binnenlaag; kiemwit vleezig; zaadlobben plat, breed.

Kruiden of heesters, zelden boomachtig, met dikke takken. Bladeren

verspreid, gesteeld, handnervig, gaaf, handlobbig of handdeelig.

Steunbladeren 2, soms zeer klein. Bijschermen eindelingsch, met door

$ bloemen afgesloten hoofdtakken, verder (ƒ bloemen dragend.

Aantal soorten ongeveer 70, voornamelijk in de tropen, eenige ook in

de gematigde streken, hoofdzakehjk in Amerika.

Op Java komen geen soorten oorspronkelijk in het wild voor. Eenige

soorten worden er veel gekweekt, waarvan er 2 meer of minder ver-

wilderd voorkomen n.1.:

J. gossypiifoUa L. var. elegans Muell. Arg. en

./. Curcas L.

Van laatstgenoemde soort, die wel het algemeenst in gekweekten staat

wordt aangetrotfen, is het niet geheel zeker of ze inderdaad ook verwilderd

voorkomt.
Boerlage vermeldt nog J. muUlfida L.

;
deze plant trof ik echter nooit

anders dan gekweekt aan.

Jatropha L. Flores monoici. Calyx florum (j' o-partitiis, laciniis in

praefloraiione imhricatis. Petala 5 vel 0, plerumque marginihus inferne

se iegentihus et conglutinatls^ in praefioi'atione contorto-imhricata. Stamina

8—pluria^ 2— G-serialia, exteriora petalis opposita, interiora saepe omnia vel

nonmilla imperfecta^ fUamentis plus minusve connatis ; antherae extrorsae

Metlcil. Dep. v. Landbouw No. 10. 36
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vel exteriores in praefioratione introrsae, longitudinaliter deldscentes.

PistilU riidimenlum 0. Glandiilae disci cum pelalis alternantes^ liherae

vel connatae. Florum $ calgx^ 'petala et discus fere ut in (^. Slaminodia

evoluta vel deficiënt ia. Ovarium pJenimque triloculare^ loculis uniovulatis

;

styli 5, had connati^ hifdi^ cruribus inteyris vel hifidis. Capsuïa in cocca

3 hivalvia vel locuUcide dehiscens. Semina ovoidea vel ohlonya^ iestae strafo

exteriore carnoso, strato interiore duro; albumen carnosum; cotyledones

planae^ latae.

Ilerbae vel frutices raro arborescentes ramis crassis. Folia alterna,

petiolataj palminervia, inteyra, palmatiloba vel palma tipar lila. Stipulae 2,

interdum minutissimae, Infoi escentiae cymosae^ terminales., foribus $ ple-

rumgue in dichotomiis primariis^ ceterum fores yerentes.

Sleutel der op Java vericilderdc soorten.

Bladrand, bladsteel, steunbladeren en

kelk door gesteelde klieren kleverig.

Bladeren bruin getint. Bloemen don-

kerrood . 1. J. (jossypiifolia L. var.

clcgans Mcell. Aro.

Xiet kleverig door gesteelde klieren.

Bladeren en bloemen groen ... 2. J. Curcas L.

1. Jatroplia g'ossypiifolia L. Sp. PI. ed. 1, 1006; Muell. Arg.

in DC. Prodr. xv, 2, 1086; lioOK. f. Fl. Br. Ind. v, 383; Dalz.

et Gids. Suppl. 78; Talb. Trees Bomb. ed. 2, 310; Woodr. in Journ.

Boinb. Xat. xii (1899), 371; Gard. in Ind. ed. 5, 412; Praix Beng.

Pi. 941; Cooke F), Pres. Bomb. ii, 598.

var. elegaiis Muell. Arg. in Prodr. l.c. 1087; in Mart. 1^1. Bras.

XI, 2, 492. — J. gossijpiifolia Sw. Obs. 366. — J. elegans Klotscii

in Seem. Bot. of Herald, 102. — Adenoropium gossypiifolia Foul Fl.

bras. ic. et descr. i, 16. — A. elegans Poiil l.c. 15.

Twijgen dik, rolrond, kaal. Bladeren verspreid, lang gestceld, 3— 5-

deelig, in omtrek ongeveer rond, met hartvormigen voet, aan den rand

dubbel bochtig getand of gezaagd, met in korte, lijnvormige, klier-

dragende slipjes eindigende tanden, gewimperd, onder en boven kaal,

3— 5-nervig, de slippen vinnervig, met onder en boven uitspringende

hoofd- en zijnerven, kruidachtig, boven glanzig donkergroen met donker

paarsbruine nerven, onder dof meer of minder paarsbruin getint, aan-

vankelijk paarsbruin, c. 6 — 13 cm. lang, 7— 14.5 cm breed; slippen alle
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kort toe^espitst, de middelste omgekeerd eivormig, met aan weerszijden

van de middelnerf c. 10— 12 schuin uitstaande, binnen den rand anasto-

moseerende zijnerven, c. 3— 5.5 cm. breed, de zijdelingsche slippen wat

kleiner, scheef omgekeerd ei vormig ovaal; steel kantig, met talrijke

ijl geplaatste, uitstaande, lange, vertakte, vleezige, donkerpaarsbruine,

lichtgroene kleverige klieren dragende en met weinig uitstaande, gewone

haren bezet, donkerpaarsbruin, c. 3.5— 11.5 cm. lang. Steunbladeren

dwars, uit vertakte, vleezige, klierdragende haren bestaand, c. 0.5—

1

cm. lang. Bijschermen eindelingsch, gesteeld, vrij veelbloemig, de hoofd-

takken door 5 bloemen afgesloten, verder 5 bloemen dragend, c. 8— 13

cm. lang; algemeene bloemsteel ijl behaard, roodbruin, c. 3.5—

8

cm.

lang; spil uitstaand behaard. Schutbladeren lancetvormig, toege-

spitst, aan den rand in lijnvormige, klierdragende slipjes verdeeld,

c. 0.4— 1.5 cm. lang. J bloemen c. 0.7 cm. in doorsnee; steeltje kaal,

lichtgroen, c. 0.17 cm. lang. Kelk 5-deelig; slippen ei vormig lang-

werpig, priemvormig toegespitst, aan den top niet klierdragend, aan

den rand der bovenste helft in kleine, klierdragende, lijnvormige slipjes

verdeeld, geheel gewimperd, lichtgroen en rood getint, c. 0.3—0.325

cm. lang, 0.125— 0.15 cm. breed. Bloembladeren 5, eenigszins spatel-

vormig omgekeerd eivormig, afgerond, onderste 2/5 samengekleefd,

daardoor schijnbaar vergroeid, witachtig, de plaat ongeveer rond,

convex, donkerrood, c. 0.45 cm. lang, 0.3 cm. breed. Meeldraden 8
,
in

2 rijen, aan den voet tot een zuiltje vergroeid, in het geheel c. 0.375 cm.

lang, met draadvormige, bleek groenachtige helmdraden, de buitenste

5 tegenover de bloembladeren, ongeveer tot het midden vergroeid,

in den knop opstaand en recht, later aan den top teruggekromd, aan den

top in het helmbindsel verdikt; helmknoppen in den knop opgericht,

dorsifix, intrors, weldra teruggebogen en extrors, breed ovaal, aan den

voet en den top uitgerand, geel, nauwelijks iets rood getint, met lang-

werpige, nagenoeg evenwijdige hokjes; binnenste meeldraden 3, wat

langer en wat verder vergroeid dan de buitenste, opstaand, aan den

top nauwelijks iets uiteenwijkend; helmknoppen opstaand, extrors,

zeer breed, aan den top en den voet 2-lobbig, met ver uiteenstaande,

aan den voet uiteenwijkende, langwerpige, gebogen, gele, rood gerande

hokjes en zeer breed, rood helmbindsel. Schijfklieren 5, vrij vleezig,

vierhoekig, met afgeknotten, schuin naar binnen afgesneden top, geel-
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wit, c. 0.06 cm. lang. J bloemen c. 0.7 cm in doorsnee; steeltje aan

den top verdikt, uitstaand kort behaard, groen, c. 0.2 cm. lang. Kelk

diep 5-deelig; slippen wat ongelijk, eivormig of eivormig langwerpig,

toegespitst, aan den top met een klier, aan den rand tot bij den voet

in korte, lijnvormige, klierdragende slipjes verdeeld, gewimperd,

lichtgroen, vooral de nerven en rand rood gekleurd, c. 0.4—0.45 cm.

lang, 0.17—0.23 cm. breed. Bloembladeren 5, eenigszins spatelvormig

omgekeerd eivormig, afgerond, de onderste helft ongeveer samenge-

kleefd, aan den rand in het midden iets kort gewimperd, met bleek

groenen nagel en donkerroode plaat, c. 0.43—0.45 cm. lang, 0 3 cm.

breed. Vruchtbeginsel ongeveer driehoekig bol vormig, aan den voet kort

samengetrokken, behaard of kaal, lichtgroen, c. 0.17 cm. in doorsnee

;

stijlen 3, aan den voet kort vergroeid, wat uiteenwijkend, dun, binnen

met een overlangsche groef, lichtgroen, c. 0.16 cm. lang; stempels

teruggebogen, verbreed, kort, in omtrek ongeveer rond, gelobd, aan

den voet pijlvormig, spoedig convex, kaal, lichtgroen. Schijtklieren 5,

soms meer of minder vergroeid, schubvormig, aan den top breed

uitgebocht, vleezig, geelwit, breeder dan lang, c. 0.075—0.1 cm. hoog.

Vrucht door den kelk gesteund, in omtrek eenigszins ovaal, door 3

overlangsche gleuven 3-lobbig, aan den top afgeknot, de kluisjes op

den rug afgeplat, wrattig, ijl uitstaand behaard of kaal, c. 1.1 cm. lang,

1 cm. in doorsnee, in 3 tweekleppige kluisjes openspringend
;
buiten-

wand in sicco dun, van den vrij dikken, hoorn perkamentachtigen

binnenwand meer of minder loslatend. Zaden langwerpig, aan don

top afgeknot, met convexen rug, binnen stomphoekig, c. 0.8 cm.

lang, 0.5 cm. breed; buitenste zaadhuid met vleezige buiten- en

harde binnenlaag; kiemwit vleezig; zaadlobben ovaal hart vor-

mig, afgerond, c. 0.325 cm. lang, 0.25 cm. breed; worteltje c. 0.16

cm. lang.

Kleine, aan den voet éénstammige heester van c. 1— 2 m. hoogte.

Aanm. Beschrijving hoofdzakelijk naar een paar gekweekte planten in Hort.
Bog.
Mueller’s variëteit staphysagriciefolia komt waarschijnlijk overeen met het

type. van J. gossypiifolia van Linnaeus. Volgens een exemplaar in Hort. Bog.
onderscheidt deze plant zich van de hierboven beschreven var. elegans Muell.
Arg. door de als regel 5-tallige, groene, onder behaarde bladeren en de don-
kerder gekleurde bloemen.
Deze beide vormen zijn blijkbaar vroeger nooit scherp onderscheiden, niet-

tegenstaande de vrij groote, niterlijke verschillen. Mogelipv bestaan er echter
overgangsvormen, die het moeilijk maken de variëteiten iiit elkaar te honden.
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Jacquin bosclirijft de bladeren van J. gossupiifolia L. als gewoonlijk 3-,

zelden 5-lobbig en zaclitbarig. Ook zegt iiij meermalen ,,folia livida” gezien
te hebben,
CooKE zegt in ,,tlie Flora of the Presidency of Pombay” ii, 597, dat de

bladeren eerst bruin zijn en later groen worden. De daar voorkomende vorm
zou dus dezelfde kunnen als de Javaansche.

J. elegans Klotscii heeft volgens de beschrijving in ,,Seem. Bot. of Tlerald”,
102, kale bladeren, hetgeen overeenkomt met de hier verwilderde variëteit.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Amerika, Afrika en waar-
schijnlijk Engelsch-Indië. Op Java: Alleen verwilderd. Verzameld in

de res. Batavia bij de hoofdplaats (Hallier, Backer); in de r< s. Se-

marang, afd. Semarang bij Kedoengdjati (gekweekt ?), afd. Demak,
bij Demak (O, Kuj^ize), afd. Pati bij Ngarengan (gekweekt). —
Voorkomen en standplaats: Op open, zonnige plaatsen; bij Ba-

tavia zeer algemeen (Backer). — Bladafval: Altijd groen. — Bloei-
en vruchttijd: Bloemen en vruchten verzameld in Februari bij Batavia,

in September bij Kedoengdjati. — Gebruik: Onbekend — Inlandsche
naam: Djarak tjina^ j. bij Kedoengdjati.

Jatropha gossypiifolia L. var. elegans Muell. Arg. Frutex. Ramuli

crassiy teretes, glahri. F'olia alterna^ longe petiolata^ 3— 5-partita^ ambitu

suhorhicularia^ hasi cordata, duplicato-repando-dentata vel serrata, minute

glanduloso-lacinidaia, ciliata, siipra siihtusgue glahra^ 3 -ö-nervia^ laciniis

penninerviiSj nervis siipra suhtusque prominentihus^ herhacea^ supra nitide

atroviridia nervis purpureo-fuscis^ siihtiis opaca et plus minusve purpureo-

fusco-suff'usa, novella fusca, c. 6— 13 cm. longa^ 7

—

14.5 cm. lata^ laciniis

omnibus breviter aciiminatis, lacinia intermedia obovata^ in utraque parte

costae mediae nervis lateralibus c. 10— 12 patentibus, intra marginem

anastomosantibus^ c. 3—5.5 cm. lata^ laciniis lateralibus paulo minoribus^

ohlique obovato-ovalibus ; petiolus angidatuSj p>ilis carnosis ramosis longis

qyatentissimis atrofuscis glandtdas dilute virides viscidas gerentibus laxe

tectus^ paucis p>ilis ordinariis intermixtis, atrofuscus, c. 3 5— 11.5 cm. longus.

Stipulae persistentes, horizontales, unilateraliter partitae., laciniis

filiformibuSj apice glanduliferis. Cymae terminales^ peduncidatae^ pluriflorae^

ramis primariis flore ^ terminatis, 'ceterum flores gerentes^ c. 8—13

cm. longae, peduncido paree pubescenti^ i)urpureo-fusco.^ c. 3.5—8 cm. longo^

rachide villosa. Bracteae lanceolatae, acuminatae, lacinulatae, laciniis linea-

ribus glanduliferis.) c. 0.4— 1.5 cm. longae. Flores c. 0.7 cm. diatn.,

pedicello glabro, dilute viridi^ c. 0.17 cm. longo. Cedgx 5-partituS) laciniis

ovato-oblongiSy subulato-acuminatisy apice haud glandidiferiSy dimidia parte

superiore lineari-glanduloso-lacinulcdiSy ciliatiSy dilute viridibuSy ruhro-

iinctis, c. 0.3—0.325 cm. longis, 0.125— 0.15 cm latis. Fetala 5, subspathulatO'

obovata, rotundata, inferne ('J
longitudinis) conglutinata, quasi corinata,

albescentia, lamina subrotunda, atrorubra, c. 0.45 cm. longa, 0.3 cm. lata.
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Stamina 8, biserialia, hasi in columnam connata^ tota c. 0.375 cm. lonya^

filamentis filifonnihus virescentibus., 5 exteriora petalis opposita., ^ere ad

medium connata^ in alahastt'o erecta, recta^ dein apice rejlexa^ apnce in

connectiviim incrassata; antherae in alahastro ei'ectae, dorsifixaepintro?'sae,

mox recurvae et extrorsae^ late ovaleSj hasi apiceque emaryinalue^ ^lacae.,

vix ruhro-tinciae, thecis oblongis, fe?x parallelis; stamina 3 interiora ex~

teriorihus p)<^ulo longiora et longius connata, erecta^ apice vix divergentia

;

antherae et'ectae, extrorsae^ latissimae, basi apiceque hilohiilalae., thecis remotis

hasi divergentihus oblongis curvatis fiavis rubro-marginatis.^ connectivo

latissimo rubro. Glandulae disci 5, liberae, carnosae^ qiiadrangulae, apice

truncatae, intiis declives, fiavescenti-albae, c. 0.06 cm. longue. Florxs ^
c. 0.7 cm. diam.j pedicello apice incrassato patenter qjuheruloj viridi^ c. 0.2

cm. longo. Calyx jyrofiinde 5-parütus, laciniis subinaequalibus^ ovaiis vel

ovato- oblongis
j

aciiminatis^ apice glanduliferiSj usque ad basin lineari-

glanduloso'lacinulatis., ciliatis^ dilute viridibus., praesertim in nervis et

margine rubro-tinctiSj c. 0,4—0.45 cm. longis, 0.17—0.23 cm. latis. Petala

5, subspathulato-obovata^ rotundata^ dimidia qmrte inferiore conglutinata^

medio vix ciliolata, ungue p)allide viridi^ lamina atromhra^ c. 0.43— 0.45

cm. longa, 0.3 cm. lata. Ovarium trigono-globosum, basi breviter contractum,

pubescens vel glabrum^ dilute viride.^ c. 0.17 cm. diam. ; styli 3.,basibreviter

connati, paulo divergentes., tenues., intus sulcati, dilute virides, c. 0.16 cm.

longi; stigmata recurva, dilatata, brevia, ambitu subrotunda, lobulata, basi

sagittata, mox convexa, glabra, dilute viridia. Glandulae disci o, interdum

plus minusve connatae, squamiformes, apice late excisae, carnosae, flave-

scenti-albae, latiores quam longue, c. 0.075— 0.1 cm. longue. Fructus calyce

suffultus, truncato- ovaiis, sulcis 3 longitudinalibus 3-lobus, coccis applanatis,

verrucosus, paree pilosus vel glaher, c. 1.1 cm. longus, 1 cm. diam., in cocca

bivalvia dehiscens, qjericarpio in sicco tenui, ah endocarpio crassiuscule

corneO'p)ergamaceo p)lus minusve soluto. Semina oblonga, apice truncata,

dorso convexa, intus obtusangula, c. 0.8 cm. longa, 0.5 cm, lata, testae

strato exteriore carnoso, strato inttriore duro; albumen carnosum ; coty-

ledones ovali-cordatae, rotundatae, c. 0.325 cm. longae, 0.25 cm. latae ;

radicula c. 0.16 cm. longa.

"
2 , Jiitroplia Curciis L. 8p. PI. 1006; Jacq. Hort. Vind. iii, 36,

t. 63; Desr. in Lam. Encycl. iv, 8; Wlld. Sp. PI. iv, 560; Swartz,

Obs. 367; Kunth in Hümb. et Bonpl. Nov. gen. et sp. pl. ii, 103;

A. Juss. Tent. Eupli. t. 11, f. 34 A; Koxb. El. Ind. m, 686; Blanco
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FI. Filip. 759; Miq. FJ. Ind. Bat. i, 2, 392; Muell. Arg. in DC.

Prodr. XV, 2, 1080; in Mart. FJ. Bras. xi, 2, 487; Brand. For, Fl.

442; Tnd. Trees, 576; KuRZ, For. Fl. ii, 403; Gamble, Man. Ind.

Timb. 365; ed. 1902, 613; Graii. Gat. Bomb. PI. 183; Dalz. et Gibs.

Borab. Fl. 77; TIook, f. Fl. Br. Ind. v, 383; Talb. Trees Bomb. ed. 2,

309; WooDR. in Journ. Bomb. Nat. xii (1899), 371; Gard. in Ind. ed. 5,

442; Prain, Beng. PI. 941
;
Watt, Dict. Ec. Prod. iv, 545; Greshoff,

Schets. Ind. pl. 201, t. XLv; Cooke Fl. Pres. Bomb. n, 598.

—

J. moliiccana Wall. Gat. n. 7799 E. — Curcas purgans Med. Ind.

Pl. I, 90, 1771; Uassk. Pl. jav. rar. 259; Baill. Et. Euph. t. 19i

t. 10— 11. — C. indica A. Ricir. in Ramon de la Sagra, Hist. Guba,

III, 208. — Castiglionia lobafa R. et P. Prodr. 139, t. 37, 1794.

Twijgen zeer dik, rolrond, kaal, alleen in de oksels een weinig

kort behaard, groen, later grijs, met lenticellen. Bladeren verspreid,

lang gesteeld, meer of minder diep hart-eivormig of ongeveer rond

in omtrek, met afgeronde of hoekige voetlobben, oningesneden of meer

of minder diep 3— 7*hoekig of -lobbig, met gewoonlijk spits toegc-

spitsten top, de lobben afgerond of driehoekig, met stompen, spitsen

of toegespitsten top, gaafrandig, met teruggebogen rand, aanvankelijk

vooral op de nerven eenigszins wollig wit behaard, later behalve

gedeeltelijk op de nerven kaal wordend, zonder klieren, aan den voet

7— 9-nervig, de hoofdnerf aan weerszijden met c. 5— 9 schuin of vrij

wijd uitstaande, ver binnen den rand boogvormig anastomoseerende

zijnerven, netaderig, de hoofd- en zijnerven en eveneens de grootste

aderen bleek en onder uitspringend, dof lichtgroen, de jonge bruin,

zonder voetlobben c. 5— 13 cm, met voetlobben c. 7.5— 15 cm. lang,

6— 12 cm. breed; steel rolrond, aan den voet verdikt, aanvankelijk

zeer kort en ijl behaard, later kaal, lichtgroen, c. 3.5 — 10 cm. lang.

Steunbladeren zeer klein, tand vormig, spoedig onduidelijk. Bijschermen

eindelingsch, spoedig op zij gedrongen, kort tuilvormig, gcwoonlijk

aan den voet in 2— 3 takken verdeeld, veelbloemig, met weinig aan

de hoofdtakken eindelingsche $ bloemen, verder 5 bloemen dragend,

in het geheel c. 2— 12.5 cm. lang: spil lichtgroen en kort wat

spinnewebachtig behaard. Schutbladeren langwerpig, spits, wat spinne,

webachtig behaard, lichtgroen, c. 0.25—0.8 cm. Lang. 5 bloemen

lichtgroen, welriekend, c. 0.8— 0.9 cm. in doorsnee; steeltje in het
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geheel c. 0.5— 0.7 cm. lang, op 0.1— 0.16 cm. onder de bloem geleed,'

kaal of beneden de geleding iets behaard. Kelk diep 5 deelig; slippen

in den knop dakpansgewijs dekkend, weldra opstaand, ongelijk,

eivormig ovaal, langwerpig of wat omgekeerd ei vormig, stomp,

concaaf, op het onderste deel binnen met enkele fijne, aanliggende

haren, c. 0.4 cm. lang, 0.2— 0.8 cm. breed. Bloemkroon komvormig

;

bloembladeren 5, in den knop gedraaid, met de randen van het

concave onderste deel smal over elkaar liggend en stevig samenge-

kleefd, met sterk teruggebogen top, langwerpig, stomp, binnen

behalve de top lang wit behaard, c. 0.8 cm. lacg, 0.33—0.375 cm.

breed. Meeldraden 10, in 2 rjjen, kaal, in het geheel c. 0.65 cm.

lang, de buitenste tegenover de bloembladeren, wat korter dan de

binnenste, met alleen aan den voet vergroeide, draadvormige, even-

wijdig aan elkaar opstaande helmdraden, de binnenste met tot of

voorbij het midden tot een 5-groevig zuiltje vergroeide, onder den

helmknop met enkele haren voorziene helmdraden
;
helmknoppen alle

opstaand, iets uitgebogen, extrors, langwerpig hart-pijlvormig, met

aan den voet een weinig uiteenwijkende hokjes, c. 0.175—0.2 cm.

lang. Stamperrudiment ontbrekend. Schijfklieren 5, met de bloem-

bladeren afwisselend, ongeveer ovaal, met wat samengetrokken voet,

afgeknot, vleezig, binnen sterk convex, buiten bijna vlak, glimmend,

geel, c. 0.16 cm. lang. $ bloemen lichtgroen; steeltje dikker dan bij

de $, spinnewebachtig behaard, c. 0.5— 0.75 cm. lang. Kelk diep

5*deelig; slippen wat ongelijk, ópstaand, uitgebogen, elliptisch ot

elliptisch langwerpig, soms wat eivormig, spits of vrij spits, binnen en

buiten meer of minder spinnewebachtig bebaard, c, 0.65—0.7 cm. lang,

0.27— 0.37 cm. breed. Bloembladeren 5, alleen aan den voet samen-

gekleefd, langwerpig, stomp, aan den voet concaaf en met een kort

overlangsch ribje voorzien, op de onderste helft binnen uitstaand wit

zachtharig, bleek groen, c. 0.8 cm. lang, 0.35— 0.37 cm. breed.

Vruchtbeginsel eivormig, door 3 overlangsche groeven 3-lobbig, kaal,

glimmend, aan den top samengetrokken, c. 0.4 cm. lang, 0.35 cm. dik,

3-hokkig; stijlen 3, kort, aan den voet vergroeid, groen, c. 0.26 cm.

lang; stempels teruggebogen, langwerpig, aan den voet pijlvormig,

top 2-lobbig, boven met een groef. Schijfklieren 5, vrij, met de

bloembladeren afwisselend, schubvormig, afgerond of afgeknot, vleezig,
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glimmend, lichtgeel, c. 0.15 cm. lang. Vrucht vrij groot, ongeveer

ovaal, eenigszins 6-kantig, door den stijlvoet met een puntje voorzien,

kaal, aanvankelijk groen en met vrij dik vleezigen buiten- en eenigszins

perkamentachtigen binnenwand, die samen c. 0.4 cm. dik zijn, c. 3 cm.

lang, 2— 8 cm. in doorsnee, later verdrogend en hokverdeelend

openspringend, met leerachtigen wand, de binnen- en buitenwand niet

of nauwelijks van elkaar loslatend. Zaden langwerpig, metconvexcn,

wat gekielden rug, binnen stomphoekig, c. 1,8— 2.1 cm. lang, 1,15 cm.

breed; buitenste zaadhuid met vlcezige buiten- en harde binnenlaag

;

kiemwit dik vleezig, wit; zaadlobben groot, plat, dun, bartvormig,

stomp, aan den vcet 5-nervig, wit, c. 1.2 cm. lang, 0 87 cm. breed;

worteltje bijna 0.4 cm. lang.

Vrij groote, onregelmatig vertakte heester, met dikke takken.

Aanm. Beschrijving naar te Buitenzorg gekweekte planten.
liet door IIasskarl beschreven stamperrndiment heb ik bij geen der door

mij onderzochte bloemen aangetroffen.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Amerika; overal in de

tropen gekweekt en verwilderd. Op Java: Zeer veel geplant en naar
het schijnt ook verwilderd. Verzameld in de res. Batavia bij de

hoofdplaats (Vorderman, Edelirg, Backer), afd Buitenzorg bij Depok
(Burck), Buitenzorg (Hallier) en bij Tjampea op 150 m. zeehoogte

(gekweekt); in de res. Semarang, afd. Semarang bij Kedoengdjati, afd. Pati

bij Ngarengan (gekweekt); in de res. Besoeki, afd. Djember op Noesa
Baroeng. — Voorkomen en standplaats: „Onkruid langs wegen.” —
BI ad af val: Naar het schijnt het blad periodiek grootendeels afwer-

pend. — Bloei- en vruchttijd: Het geheele jaar door. — Gebruik:
De bladeren en zaden worden als geneesmiddel gebruikt, de uit de zaden

geperste olie om te branden en bij het roodverven van garens en kleedjes

(zie verder Greshoff l.c
)
— Kuituur: De plant wordt op Java zeer

algemeen in heggen en langs wegen geplant; aanbeveling verdient de

kuituur echter niet. — Inlandsche namen: Djarak pager^ s. bij

Tjampea; Djarak kosta, s. hij Buitenzorg en in Krawsing
;
Djarak goendoel,

j. bij Kedoengdjati; Djarak tjina^
j

bij Ngarengan
;
Djarak^ j. op Noesa

Baroeng.

Jatropha Curcas L. Friitex. Bamiili crassi, teretes, glah'i^ in axillis

foliormn tantum paulo tomentosi, vhideSj cinerascentes, lenticellati, Folia

altertia, longe petiolata, plus minusve pro'funde cordaio-ovaia vel amhitu

suborhicularia, lohis hasilarihus rotundatis angulatisve^ Integra vel 3— 7-

angulata vel -lohata, plerumgue acute acuminata^ lohis rotundatis vel

triangulis et ohtusis acutis vel acuminatis^ integerrima^ margine recurvOj

novella praeseriim in nervis albide sublanato-pubescentia^ nervis partim
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exceptis (jlahrescentia^ cylandulosa, hasi 7

—

9-nervia^iniilraque parte coslae

mediae siervis lateralibus c. 5—0 patentibiis vel sat pateniissimis^ a margine

remote arcuato-anasiomosantibus^ reticulato-vcnosa^ nervis et venis majori-

biis p}allidis subtus opaca^ dilute viridi i^ novella fusca
^

c. 5—13 cm.^ cum lobis bttsilaribus 7.5—15 cm. longa, 0—12 cm. lala;

petiolus teres^ hasi incrassatus, juventute puberiilus^ deinde ylabei\ dilute

viridU^ c. 3.5— 10 cm. longus. Stipulae minulissimae^ dentiformes, mox

obsoletae. Cgmae terminales, mox cjuasi lateraUs^ breoes, corymbosae^ basi

2—3-ramosae^ iuultifiorae, ramis primariis flore 5 tenninatis^ ceterum

flores cT gereyites.^ c. 2—12.5 cm. longue^ rachide dilute viridi^ subarach-

noideo-pubescenti. Bracteae oblongae^ acutae, subarachnoideo-pubescentes^

dilute virides^ c. 0.25—0.8 cm. longue. Flores dilute virides, suaveolentes.,

c. 0.8— 0.0 cm. diam., pedicello toto c. 0.5 — 0.7 cm. longo^ c. 0.1—0.16 cm.

infra ftorum articulato., glabro vel infra arüciilationem puberulo. Cahjx

pn'ofunde 5‘p)artitiis, laciniis in pracjloratione imbricatis^ mox erectis,

inaegiialibiis, ovato-ovalibus., oblongis vel subobovatis^ obtusis, concavis,

inferne intus nonmdlis pilis arachnoideis instructis^ c. 0.4 cm. longis,

0.2— 0.3 cm. latis. Corolla cupuliformis ; p)etala 5, in praeforatione

hnbricatis^ marginibus dimidiae purtis inferioris concavae se anguste

tegentihus et ^Irmiter conglutinatis^ apice vulde recurva^ oblonga., obtusa,

intus apice excepto longe albo-pilosa., c. 0.8 cm. longa^ 0.33— 0.375 cm.

lata. Stamina 10, biserialia, glabra, c. 0.65 cm. longa, exteriora p>etalis

opposita, interioribus paido breviora, filamentis basi tantum connatis, fili'

formibus, parallelis, filamentis interioribus iiscgue ad vel ultra medium in

columnam 5-sulcatam connatis, infra untlieram nonnullis p>ilis instruetis

;

antlierae omnes erectae, leviier recurvae, extrorsae, oblongo-cordato -sagittaiue,

c. 0.175— 0.2 cm. longae, thecis basi paulo divergentibus. Fistilli rudi-

nientum 0. Glandidue disci 5, cum petalis alternantes, subovcdes, basi

subcontractae, truncatae, carnosae, intus vulde convexae, extus fere planae,

nitidae, flavae, c. 0.16 cm. longae. Flores $ dilute virides, imlicello quam

(5' crassiore, arachnoideo-pubescenti, c. 0.5—0,75 cm. longo. Calyxprofunde

5 partitus, laciniis subinaequalibus, erectis, recurvis, elUpticis vel elliptico-

oblongis, interdum subovatis, aciUis vel acutiuscidis, extus intusque plus

minusve arachnoideo-pubescentibus, c. 0.65—0.7 cm. longis, 0.27— 0.37 cm.

latis. Fetala 5, basi conglutinata, oblonga, obtusa, basi concava et crista

brevi longitudinali instructa, dimidia parte inferiore intus albo-villosa, pallide

viridia, c. 0.8 cm. longa, 0.35— 0 37 cm. lata. Ovarium ovoideum, apice

contractum, sidcis 3 longitudinalibus 3dobum, glabrum, nitidiim, c. 0.4 cm.

longum, 0.35 cm. diam., 3doculare ; styli 3, breves, basi connati, virides,
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c. o 20 cm. lonyi; stigmata recurva., ohlongay basi sagittata^ apice hitoha^

supra sulcata. Glandulae disci 5, UbtraCj cum petalis alteimantes^ squa-

7nifonnes
j

rotundatae vel truncatae, carnosae^ flavescentes^ c. 0.15 cm.

longae. Fructns majiiscnlus^ subovalis, obsolete 0-gonus^ styli basi api-

culatnSj glaber., c. 3 cm. tongas., 2.8 cm. diam., initio viridis, yericarpio

cum mesocarpio crassiuscule carnoso, endocarpio sabpergamaceo, toto

c. 0.4 cm. craSiO, dein exarrescens et loculicide dehiscens, pariele coiiaceo,

pericarpio ab endocarpio hand vel vix solubili. Semina oblonga, dorso

convexa leviter carinala, intus obtusangula, c. 1.8-21 cm. longa, 1.15

cm. lata, testae strato exteriore canioso, sttalo interiore dicro; albumen

crusse carnosum, albwn ; cotyledones magnae, planae, tenues, cordatue,

obtusae, basi 5-nerviae, albae, c. 1.2 cm. longae, 0.87 cm. latae; radicula

fere 0.4 cm. longa.

42. HEVEA Aubl.

Niet wildgroeiend,

43. ELATERIOSPERMUM El.

Bloemen éénhuizig. Kelkeegmenten der 5 bloemen meestal 5,

breed, in deii knop sterk dakpansgewijs dekkend. Bloembladeren

ontbrekend. Meeldraden c. 10— 20, in holten van de schijf ingehecht,

vrij, opgericht; helmdraden kort; helmknoppen smal, opgericht, intrors,

met over de geheele lengte vastgehechte, evenwijdige, overlangs

openspringende hokjes en aan den top in een puntje uitloopend helm-

bindsel. Stamperrudiment veranderlijk van vorm. Schijf vleezig,

dikwijls wat gelobd, bebaard. Kelk der $ bloemen als bij de

Bloembladeren ontbrekend. Staminodiën talrijk, klein, in holten

van de schijf gezeten. Vruchtbeginsel 3-hokkig, met één zaadknop

in elk hokje, aan den top samengetrokken en in 3 zeer korte stijlen

verdeeld; stempels 3, kort, dik, aan den voet half gespleten. Schijf

ringvormig. Vrucht groot, in 3 tweekleppige kluisjes openspringend,

met eenigszins vleezige midden- en harde binnenlaag. Zaden groot,

langwerpig, met buiten vleezige zaadhuid; kiem wit dun papierachtig;

zaadlobben groot, dik vleezig; kiemworteltje zeer kort.

Boom met verspreide, lang gesteelde, gaafrandige, vinnervige

bladeren en spoedig afvallendo steunbladeren. Bijschermen in den
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oksel der schubben der nieuwe loten, gesteeld, los, met meestal weinig

5 bloemen.

Eén ook op Java voorkomende soort n.1.:

E. Tapos IIl.

Elateriospermum Bl. Flores monoici. Floriim calycis segmenta

plerumque 5, lata^ in praefloratione valde imhricafa. Fetala 0, Stamina

c. 10— 20^ in excavationes disci inserta^ lihera^ erecta ; filamenta hrevia;

antherae angusiae^ evectae^ introrsae, thecis tota longitiidiue adnatis pa-

rallelis longitudinaliter dehiscentihuSj connecüvo apicnlato. PistilU rudi-

mentnm variabile. Discufi carnosus, interdum suhlohiilatus^ pnhesrens.

Floruni ^ calyx maris. Peiala 0. Staminodia immerosa, y^arva^ in exca-

vationes disci immersa. Ovarium trilocnlare^ locnlis uniovulatis, apice con-

tractiim^ in stylos 3 hrevissimos divisum; stigmata 3, hrevia^ crassa^ hasi

semihifida. Fructus magnus^ in cocca 3 hivalvia dissiliens, ^nesocarpio

subcarnoso, endocarpio duro. Semina inagna, oblonga, testae strato exteriore

carnoso ; albumen tenuiter papyraceum; cotyledones magnae., crasse carnosae;

radiciila brevissima.

Arbor foliis alternis^ longe petiolatis^ integerrimis^ penninervis^ stipulis

caducis. Cymae ex axillis squamarum ad basin innovationum^ pedunculatae^

laxae^ floribus J plerumque paucis.

Elatcriospcriiiiim Tapos Bl, Bijdr. 621; Miq. El. Ind. Bat. 412.

Suppl. 460; Muell. Arg. in DC. Prodr. xv, 2, 1131; IIüok. f. Ic.

PJ. t. 1294; Fl. Br. Ind. v, 382.

Twijgen forsch, ijl zeer kort behaard, kaal wordend, met lenticellen.

Bladeren verspreid, wijd afstaand, lang gesteeld, langwerpig of lancet-

vormig, met plotseling kort en smal gewoonlijk stomp toegespitsten top

en stompen voet, gaafrandig, wijd geplooid, aanvankelijk ijl zeer kort

aanliggend behaard, weldra geheel kaal, aan weerszijden van de boven

een weinig, onder goed uitspringende middelnerf met c. 12— 15 wijd

uitstaande, gebogen, boogvormig anastomoseerende zjnerven, waarvan

de onderste kort zijn, fijn netaderig, stevig papierachtig, aan weers-

zijden glimmend, boven donkergroen, onder lichter, de jonge helder

rood, c. 8.5— 21 cm. lang, 4— 7.5 cm. breed; steel dun, aan den top

verdikt en met 2 schotelvormige klieren, aan** den voet kort kegel-

vormig verdikt, boven met een groef, c. 2.5— 8.5 cm. lang. Steun-
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bladeren spoedig afvallend, aanliggend, scheef langwerpig eivormig^

meer of minder priemvormig toegespitst, concaaf, c. 0.25—0.3 cm. lang.

Ibjschcrmcn in de oksels van rudimentaire, wijd uitstaande, dik priem-

vormige, aan den top haakvormig teruggekromde, spitse, boven onder

den top met 2 overlangsche, langwerpige, schotelvormige klieren

voorziene, zeer kort behaarde, c. 0.25—0.35 cm. lange bladeren, wier

steunbladen zeer spoedig afvallen, aan den voet der nieuwe loten,

daardoor schijnbaar cindelingsche tuilen vormend, lang gesteeld, los,

vrij veelbloemig, zeer kort behaard, c. 8— 13 cm. lang; pedunculiis

vooral naar den top samengedrukt, op de dwarse doorsnee elliptisch

ruitvormig, c. 3.5— 9.5 cm. lang. Schutbladeren klein, driehoekig,

zeer kort behaard, c. 0.1— 0.2 cm. lang. 5 bloemen gesteeld, wit;

steeltje zeer kort behaard, c. 0.C5— 0.8 cm. lang. Kelk meestal 5(— 7)-

deelig; slippen in den knop sterk dakpansgewijs dekkend, ongelijk,

de binnenste breedor dan de buitenste, rond eivormig, stomp, sterk

concaaf, de in den knop naar buiten gekeerde deelen zeer kort behaard,

c. 0.65— 0.7 cm. lang, 0.5—0.65 cm. breed. Meeldraden c. 16— 19,

in holten van de schijf ingehecht, kaal, c. 0.37 cm. lang; helmknoppen

smal langwerpig, c. 0.16 cm. lang; hokjes lijnvormig; helmbindsel

aan den top in een puntje eindigend. Stamperrudiment van afwisselen-

den vorm, meestal klein en stomp, soms gelobd. Schijf dik, wat gelobd,

dicht cenigszins wollig behaard. J bloemen gewoonlijk veel minder

talrijk dan de 5, de hoofdtakken der bijschermen afsluitend, vóór de

5 bloeiend, gesteeld; steeltje dik, ongeveer in het midden geleed, boven

de geleding (eigenlijk steeltje) dikker, zeer kort behaard, bleek geel-

achtig, c. 0.3—0.6 cm. lang. Kelk als bij de 5- Staminodiën talrijk,

zeer klein, priemvormig, in holten van de schijf gezeten. Stamper

c. 0.4 dn. lang; vruchtbeginsel ongeveer driekantig bolvormig, dicht

bebaard, c. 0.26 cm. in doorsnee, aan den top samengetrokken en

3 ribbig en in 3 zeer korte, opstaande, aan den top gegleufde stijlen

uitloopend; stempels vrij groot, dik, convex, aan den voet half

gespleten, aan den top in onregelmatige, gekartelde slipjes verdeeld^

c. 0.175 cm. lang. Schijf ringvormig, vleezig, dicht behaard, c. 0.4

—

0.45 cm. in doorsnee. Vrucht groot, ongeveer bol vormig, overlangs

ondiep 3-groevig, glad, bleek groen, iets rood getint, later grauw,

c. 4.2— 4.5 cm. lang en dik, in 3 tweekleppige kluisjes openspringend

;
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buiten- met middelwand vrij dun droog vleezij^; binnenwand houtig, van

don buitenwand loslatend. Zaden groot, langwerpig ovaal, met con-

vexen rug, binnen stomphoekig, bruin, c. 3.4 cm. lang, 2.2 cm. breed;

buitenste zaadhuid met dunne, wat droog vleezige buiten- en harde

binnenlaag; binnenste zaadhuid papierachtig; kiemwit zeer dun, een

vrij dun vlies vormend; zaadlobben zeer groot en dik, ovaal, buiten

convex, binnen vlak, aan den voet en ook iets aan den top uitgerand,

c. 3.1 cm. lang, 2 cm. breed; worteltje nauwelijks buiten de zaadlobben

uitstekend, dik, eivormig, stomp, c. 0.43 cm. lang.

Middelmatige boom; kruinhoogte c. 20 cm. bij een stamdoorsnee

van 40 cm. Stam nagenoeg zonder wortellijsten. Kroon breed,

onregelmatig, dicht. Schors licht bruingrauw, met fijne, overlangsche,

gegolfde barstjes, in stukken afschilferend.

Aanm. Beselirijvin" naar een paar levende booinen in Hort. Bog. Vergeleken
met een waarschijnlijk authentiek exemplaar in Ilerb. Bog.
De soort ontbreekt in Herb. Kds.
De schijf is bij de cf en $ bloemen geheel gelijk gevormd,

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Maleisch Schiereiland, Su-

niatra, Borneo. Op Java: Volgens Blume in het westelijke gedeelte,

zonder nadere opgave van groeiplaats. — Bladafval en bloeitijd:
Te Buitenzorg in het vocrjaar het blad voor een groot gedeelte afwer-

pend en dan tevens nieuw blad en bloemen voortbrengend. — Gebruik:
Onbekend. — K u 1 1 II u r : Als sierboom aan te bevelen; vooral als de

boom met het prachtig roode, jonge loof prijkt, is hij mooi. — Inland-
sche naam: Tapos (volgens Blume).

Elateriospermum Tapos Bl. Arhor ynediocris. Ramuli vaUdi^ paree

puheruli^ glahrescenfes^ leniieeUati. Folia alterna^ patentissima, Jonge pe-

tiolatcij oJ)longa ïanceolatave, plerumque ohtuse cuspidato-aciiminafaj I)asi

ohtusa, integerrima, laxe undulata^ initio paree adpresse jnJerula, mox

tota glaJ)ra, in utragiie parte costae mediae supra leviter suJjfus manifeste

prominentis siervis lateraliJyus c. 12—15 qmteniissmiis curvatis arciiato-

anastomosantiJjus, inferioribus brevibus, dense reticulato-venosa^ firmiter

papyt'acea, vtrinque nitida, supra atroviridia, subtiis pallidiora, nascentia

pulchre rubra, c. 8.5— 21 cm. longa^ 4— 7 5 cm. lata ; petiolus tennis, apice

incrassatus et glandulis 2 scutelliformibus, basi breviter conico-incrassatus,

supra sulcatus, c. 2.5— 8.5 cm. longus. Stipulae caducae, adpressae, oblique

oUongo-ovatae, plus minusve suJmlatO’acuminatae, concavae, c. 0.25—0.3

cm. longue. Cymae od. basin innovationum ex axillis foliorum rudimentarium

patentissimorum, [crasse subulatornm, apice hamato-recurvorum, acutorum,
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infra apicem glandulis 2 parallelis ohlongls scutellatis munitormn^ puhe-

rulorum^ c. 0.25— 0 35 longorum.^ stipulis valde caducis commitatorum., ad

apicem ramulonim co7'ymhiformes^ Jonge pednnculatae^ laxae, .sa/is miilii-

fioraCj pulendae., c. 8— 13 cm. longae., pedunculo praesertim apicem ve7'sus

compï'essoj sectione ti'ansvo’sa ellipticoa’homJjeo, c. 3.5—9.5 cm. longo.

Bï'acteae parvne., U’iangulae., puJ)e7'ulae^ c. 0.15— 0.2 an. longae. Floï’es

pedicellatij aU)i, odorati^ pedicello puberulo^ 0.65—0.8 C7n. longo. Cahjx

p7'ofitnde plerumgue 5(— 7)-partitns^ seg7nentis in py'aefloi'atione valde

h7il)7icaiis, inaegualibus, mierioribus gua77i exteriora latio7Hb7is, ovato-

rohnulis, obtusis, valde concavis^ pa7dibus in p)7'aefio7'atio7ie externis spectan-

tibus pnbei'uUSj c. 0.65—0 7 cm. longis, 0.5-0 65 cm. latis. StamÏ7ia

c. 16—19^ in excavationes disci mse7da, glab7'a, c. 0.37 crn. longci ; antherae

anguste oblongae, c. 0.16 cm. longae^ thecis linea}^lbus, connectivo apiculato.

Pislilli 7'iidimcntum variabile^ pleï'imgue parv7imj obfusum, mterdum lobu~

latiun^ pubescens. Discus omssus, lobulatus, siiblanato-villosus. Floï^es $
quüin plcrurnque miilfo paucm'es^ in cgmarutn ramulis p7'imariis te7'minales.,

2)7'aecoces, pedicellati, pedicello crasso, medio fer^e a7'ticulato^ sup7'a arlicula-

iiu7iem (pedicello vei'o) crassiore.,piiberiilo^pallideflavescenti.,c.0 3—0.6 cm.

longo. Cahjx ma7is. Stajnhiodia 7iumerosa^ 7ninnta^ subulata., m disci

excavationes immersa. Fistillian c. 0.4 cm. longian; ovarium .mhtrigono-

globosnm, villosum^ c. 0.26 an. diayn..) apice contraclimi et tricostatum

;

stijli o, brevissi77ii, erecti^ apire sulcati ; stigmata majuscula^ crassa^ convexa.,

basi semibifida, apice irregnlariter crenulato-lacinulata, c. 0.175 cm. longa.

Discus annulariSj cafmosus, villosus^ c. 0.4— 0.45 cyn. diam. F7'uctus ynagmis^

subglobosus, leviter longitudmaliter 3 sulcatus, laevis, p)allide viridis^ leviter

rubro-tinctiiSj deinde sordide fidiginosus, c. 4.2— 4.5 C77i. longiis et diayn.,

hl cocca 3 bivahia dehiscens^ ynesoccupio tenuiuscide sicco-caymoso^ ah endO‘

carpio lignoso solubili. Sernina ynagna^ oblongo- ov alia
^
dorso corivexapinlus

oblusangida^ badia, c. 3.4 cm. longa, 2.2 cm. lata ; testae stratum exteidus

tenue, sicco carnosiduin, stratum intadus duy'um; integumcntuyn interius

papgraceum ; albumen satis membranaceum ; cotyledones ynagnae, crassae,

ovales, extus convexae, intns planae, basi et apice 7ninus co7ispicue e77iargi-

natae, c. 3.1 cyn. longae, 2 an. latae ; radiada vix exseyda, C7'assa, ovoidea,

obtusa, c. 0.43 cyn. loyiga.

Niet wildgroeiend.

44. MANIHOT Adans.
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45. GALEARIA Z. et M.

Bloemen tweehuizig. Kelk klein, 5-tandig of -deelig. Bloembladeren

5, sterk concaaf of helmvormig, met ingebogen top, binnen met een

overlangsche lyst. Schijf ontbrekend of in de cT bloem onduidelijk.

cT bloemen met 10 in 2 rijen geplaatste, korte meeldraden, de

buitenste tegenover de kelkslippen, naar binnen gebogen, ongeveer

even lang of langer dan de binnenste; helmdraden zeer dik en kort;

helmknoppen kaal of behaard. Stamperrudiment dik, meestal behaard,

ongeveer even lang als de meeldraden. $ bloemen met 2— 3-hokkig

vruchtbeginsel; hokjes met één zaadknop; stijlen 2- of meerdeelig.

Vrucht dwars langwerpig, soms eenigszins eivormig, wigvormig of

niervormig, zelden bolvormig, met vleezigen midden- en harden

binnenwand. Zaden samengedrukt, met dunne zaadhuid; kiemwit

vleezig; zaadlobben breed, plat.

Kleine boomen of heesters. Bladeren aan de twijgen afwisselend,

kort gestoeld, gaafrandig, vinnervig, met meestal ongelijken voet.

Steunbladeren spoedig afvallend. Bloeiwijzen eindelingsch, verlengd,

smal trosvormig, veelbloemig. Bloemen klein, de (f gewoonlijk ge-

bundeld, de $ alleenstaand.

Aantal soorten ongeveer 12, waarvan slechts één, G. filiformis Boekl.

op Java voorkomt.

Galearia Z. et M. Flores dioici. Calijx 2)arviis, 5-dentatus vel 5-

partitus. Petala 5, valde concava vel galeata^ aplce inciirva, intiis longi-

tudinalifer cristaia. Discus 0 vel in flore ohsoletiis. Stamina iO, hicyela^

hrevia^ exteriora sepalis opposita, incurva, iiiteriorihus subaeqiiilonga vel

longiora ^ filamenta ci'assissima, brecia; antherae glahraevcl vestitae. Pistilli

rudimentum crassum^ plerumque vestitum^ staminibus fere aequilongum.

Ovarium 2

—

3’loculare, loculis tiniovulatis; stijli 2- vel pluripartiti. Fructus

mcdiocris, transverse oblongus^ interdum plus minusve ovatuSj cimeatus

vel reniformis^ raro globosus, mesocarpio carnoso^ endocarpio duro^ i—2-

spermo. Semina compressaj testa membranacea; albumen carnosumj cotg^

ledones laiae, planae.

Arbusculae vel frutices. Folia in ramulis bifaria, breviter pjetiolata,

integerrimUj penninervia^ basi plerumque obliqua. Stipulae caducae. In~

florescentiae te7ininales^ elongataCj ayigiiste racemosae^ muUiflorae. Flores

parvi, qüei'umque fasciculaü^ $ solitarii.
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Galearia filiformis Boerl. Handl. iii, 2, 282. — G. sessilis Z. et M.

Syst. Verz. 19; Miq. Fi. Ind. Bat. i, 2, 429; in Walp. Ann. i, 633. — G.

2)edicellata Z. et M. l.c.
;
in Walp. Ann. i, 633. — Antidesma filiformis

Bl. Bijdr. 1124. — Bennetlia jaoanica U. Br. in Benn. PI. jav. rar. 249, t.

50. — B. filiformis Müell. Aro. in Linnaea xxxiv, 204; in DC. Prodr.

XV, 2, 1038.— Cremostachys filiformisT\]h.\n A.nn.sc. nat. 1851, 1,260.

Jonge deelen donker grauwbruin behaard. Twijgen dun, zigzag,

vierkant, kort donkergrauw behaard. Bladeren aan de twijgen af-

wisselend, kort gestoeld, langwerpig of lancet vormig, dikwijls meer

of minder eivormig, niet zelden wat ongelijkzijdig, met stomp toc-

gespitsten top en spitsen of kort spits toegespitsten, soms stompen,

meestal meer of minder scheeven voet, gaafrandig, de oude boven

en onder kaal, alleen op de middelnerf aan weerszijden kort en ijl

behaard, aan weerszijden van de onder uitspringende middelnerf met

c. 5— 9 uitstaande, sterk opstijgende, gebogen, binnen den rand

anastomoseerende, onder uitspringende zijnerven, netaderig, dun leer-

achtig, boven glimmend groen, onder dof en lichter, c. 8—24 cm.

lang, 4— 11 cm. breed, ook wel 6.5—22 cm. lang, 2— 5. 5 cm. breed;

steel nagenoeg rolrond, niet gegroefd, kort aanliggend behaard, c.

0.2— 0.6 cm. lang. Steunbladeren spoedig afvallend, priemvormig,

zachtharig, c. 0.15— 0.3 . cm. lang. 5 bloeiwijzen eindelingsch, over-

hangend, verlengd, bijna ongesteeld, los trosvormig, veelbloemig,

met kantige, kort behaarde spil, c. 15— 50 cm. lang. Schutbladeren

zeer klein, driehoekig. 5 bloemen in bundels van 3— 5 of soms

alleenstaand, gesteeld, c. 0.4—0.45 cm. breed; steeltje kort en dicht

behaard, c. 0.5— 0.7 cm. lang. Kelk 5-deelig, c. 0.27 cm. breed;

slippen nagenoeg gelijk, driehoekig, concaaf, kort behaard. Bloem-

bladeren 5, zeer sterk uitgehold helmvormig, met sterk ingebogen,

stompen of iets getanden top, wat zijdelings samengedrukt, ongeveer

omgekeerd eivormig, met versmalden voet, binnen met een sterken,

overlangschen, meer of minder wrattigen, in onregelmatige slipjes

verdeelden kam en aan weerszijden daarvan meer of minder wrattig

papillens, kaal, groen, c. 0.16 cm. lang, 0.1 cm. breed, 0.13 cm,

diep. Meeldraden 10, kort, nagenoeg even lang, dicht op elkaar

gedrongen, aan den voet tegen het stamperrudiment aangegroeid

;

helmdraden zeer dik, hoekig, gewimperd, die tegenover de kelkbla-

Meded. Dep. v. Landbouw No. 10. 37
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deren met sterk hoekig convexen rug en daardoor met naar binnen

gebogen helmknop, die tegenover de bloembladeren met nagenoeg

rechten rug, doch binnen verdikt en daardoor met naar buiten ge-

plaatsten helmknop; helmknoppen ongeveer niervormig, plat, met

halfronde, overlangs openspringende hokjes. Stamperrudiment dik,

meer of minder 5-hoekig, stomp. $ bloeiwijzen eindelingsch, over-

hangend, verlengd, gesteeld, los trosvormig, veelbloemig, c. 12—23

cm. lang, met kantige, gegleufde, kort zwartgrauw behaarde spil.

$ bloemen alleenstaand, aan den voet met 3 kleine, smal driehoekige,

behaarde schutbladeren, gesteeld; steeltje korter dan bij de (ƒ, c.

0.13 cm. lang. Kelk- en kroonbladeren als bij de (ƒ . Vruchtbeginsel

neergedrukt bolvormig, 5-kantig, overlangs gegroefd, dicht los aan-

liggend donker grauwbruin behaard, c. 0.175 cm. in doorsnee, 2-

hokkig, met één zaadknop in elk hokje; stempels 2, tot aan den

voet in eenige draad vormige, ongelijke, c. 0.05— 0.07 cm. lange

slippen verdeeld. Vrucht niet openspringend, dwars langwerpig, zeer

kort en ijl behaard, zuiver wit, wat glimmend, c. 1 cm. hoog, 1,7 en

1 cm. in doorsnee, door den niet vergrooten kelk gesteund, door de

stempelresten gekroond; middelste vruchtwand dik vleezig, binnen

groen
;

binnenste vruchtwand dwars langwerpig, eenigszins neer-

gedrukt eivormig, onder afgeknot en aan weerszijden met 2 bijna

evenwijdige, vóór den top verdwijnende ribben, wrattig rimpelig, vrij

dun, beenhard, binnen glimmend donkerbruin, c. 0.6—0.65 cm. hoog,

0.6—0.7 en 0.9— l.l cm. in doorsnee. Zaden 1 — 2, dwars langwerpig,

samengedrukt; zaadhuid vliezig, bruinachtig wit; kiem wit vleezig,

wit; kiem dwars; zaadlobben ovaal ei vormig, met breed afgeronden

top en afgeknotten voet; worteltje veel korter.

Klein boompje of boomheester. Kruinhoogte tot c. 10— 12 m.

bij een stamdoorsnee van 15— 20 cm. Stam dikwijls laag vertakt,

ongelijk rond, met gleuven, zonder wortellijsten. Kroon afgerond,

groot, vrij dicht. Schors lichtgrauw, vrij glad, met kleine barstjes.

Aanm. Beschrijving naar talrijke exemplaren in Herb. Kds. en Herb. Bog.
en naar eenige levende boomen in Hort. Bog., waarvan sommige volgens de
etiketten van Bangka en Zuid-Siimatra afkomstig zijn.

N. 39864 (3 Herb. Kds. onderscheidt zich door de soms gebundelde ? bloemen
en de op de vrucht van elkaar verwijderde stempels.

Oeogr. verspreiding. Buiten Java: Bangka en Zuid-Sumatra. Op
Java: Verzameld in de res. Banten, afd. Tjaringin bij Tjemara op 10— 250
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m. zeehoogte; in de res, Batavia, afd. Buitenzorg bij Depok, Tjarapea

op 200—300 m., Tjipakoe (Hallier); in de res. Preanger, afd Soekaboemi
bij Sanggrawa op 400 m., bij Palaboeanratoe

;
in de res. Banjoenias, afd.

Tjilatjap op Noesa Kambangan
;

in de res. Besoeki, afd Djember bij

Tjoeramanis op 700 m., afd. Banjoewangi bij Rogodjarapi en Badjoelmati.

Merkwaardigerwijze dus alleen in West- en in Oost-Java verzameld. —
Voorkomen en standplaats: Algemeen in altijd groen, heterogeen

oerbosch en in jong bosch en ruigten, zoowel op vruchtbaren leem- als op
zandgrond en kalk, doch alleen in het heuvelland; niet hooger dan 700
m. aangetroffen. — BI a da f val: Altijd groen. — BI oei- en vrucht-
tijd: Bloemen verzameld in Mei bij Depok, in Juni bij Sanggrawa en
Tjoeramanis, in Juli bij Tjemara, in Augustus bij Depok, in September
bij Rogodjampi, in Oktober op Noesa Kambangan, in November te

Buitenzorg, op Noesa Kambangan en bij Tjoeiamanis, in December op
Noesa Kambangan; vruchten in Juni op Noesa Kambangan, in Augustus
bij Depok, Tjipakoe en Rogodjampi, in November te Buitenzorg, bij

Rogodjampi en BadjoelmaJ, in December op Noesa Kambangan, — Ge-
bruik: In de afd. Menes voor levende hagen gebruikt, terwijl van het

hout rijststampers vervaardigd worden. — Kuituur: Niet aan te be-

velen. — Inlandsche namen: Naar het schijnt vrij onzeker. Kitako^

s. bij Tjemara, Taritïh s. bij Sanggrawa; Djidjeg, j ,
Dredjeg, j,

Djeboegan, j., Endog-endogan, j., Baloeng kajoe, j (Bl.) op Noesa
Kambangan. — Habitus: Gelijkt veel op Antidesma^ doch is daarvan
te onderscheiden door de dwarse, witte vruchten en de eigenaardige, holle

bloembladeren.

Galearia filiformis Boerl. Arhiiscula. Innovationes atrofusce puhe-

scentes. Ramuli tenues,, fiexuosi,, quadrangulares^ atrofusce puhescentes.

Folia in ramulis hifaria, breviter petiolata, oblonga lanceolatave^ saepe

plus minusve ovata, non raro leviter inaequilatera, obtuse acuminata, basi

acuta vel breviter acuminata interdum obtusa pierumque jüus minus ohliqua,

integerrhna,, adulta glabra^ uirinque in nervo medio tantump arce breviter

pubescentiay in utraque parte costae mediae supra subtusque prominenlis

nervis lateralibus c. 5— 9 patentibuSy valde adscendentibusy curvatiSy intra

marginem anastomosantibusy subtus prominentibuSy reticulato-venosa, tenuiter

coriaceUy supra nitide viridia, subtus opaca et pallidioray c. 8—24 cm.

longa, 4—11 cm. laia, etiam 6.5—22 cm. longa, 2—5.5 cm. lata
;
pefiolus

subteres, 2-sulcatus, breviter adpresse pubescenSy c. 0.2— 0.6 cm. longus.

Stipulae caducacy subulatae, pubescentesy c. 0.15—0.3 cm. longae. Infio-

rescentiae terminaleSy niitanteSy elongataCy subsessiles, laxe racernosaCy

multifloraCy rachide angulata breviter pubescenti, c. 15— 50 cm. longae.

Bracteae minutae, triangulares. Flores (ƒ 3 — 5 fasciculatiy interdum

solitariiy pedicellatiy c. 0.4—0.45 cm. diam.y pedicello breviter dense pube-

scentiy c. 0.5— 0.7 cm. longo. Calyx 5'partitiiSy c. 0.27 cm. diam.y laciniis

subaequalibus tnangtdis conca'ds q>uberuHs. Betala 5, valde concavo- galeatay

apice valde incurva obtusa vel subdenliculata, leviter lateraliter compressa'
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fere ohovata, hasi angiistata, intus crista longituclinali valid i xAus miniisve

vernicosa vel lacinulata^ in utraque iKirie cristae plus minusve a’istato-

2
)apillosa, glalra^ viridia, c. 0.16 on. longa^ 0.1 cm. lata, 0.13 cm. alta.

Stamina 10^ hrevia, suhaequilonga, redde confertet, hasi pislilli rudimento

adnaia; fdamenta crassissimcij angidcda^ cilicüa^ episepeda do’so valde

angidcdo-convexa unde anthera incurvaj epi^yeteda dejrso fere recta intus

incrasseda unde anthera extranea; antherae suhreniformes, coinpressae,

thecis semirotundis longitudincditer dehiscentibus. Pistilli rudimentum

crassum, p>lus minusve quinquangukdum, ohtusum. Inflorescentiae $ ter-

minales^ nutantes, elongatae, pedunculatae, laxe racemosete^ ymdtiflorae,

qderumciue quam breviores^ c. 12— 23 cm. longae, rachide angidata suk

cata breviter atrofusce p)ubescenti. Flores $ solitarii, pedicellcdi, ptedicello

quam in breviore, c. 0.13 cm. longo, basi bracteis 3 parvis anguste tri-

angulis puberidis suffulto. Sepala petalaque conformia. Ovarium

sphaeroideum^ quinquangidatuniy longitudinaliter sulcatum, dense subadp>resse

atrofusce pubescens, c. 0.175 cm. diam
,

biloculare, loculis uniovulatis

;

stigmata 2, nsque ad basin in lacinias paucas fdiformes inaequales

c. 0 .05— 0.07 cm. tongas divisa. Fructus indehiscens, iransverse oblongus,

2)arce breviter qiuberulus^ niveuSj 7iitidiusciilus, c. 1 cm. altus, 1.7 et 1 cm.

diam.., cedyee hand aucto suffultus, stigmcUum reliquiis coronatus, mesocarqno

crasse carnoso intus viridi, eyidocarpio transverse oblongo, depresse subovato,

subtus triincato et idrinque bicostato-angidato, costis subqmrallelis apicem ver-

sus eva7iescentibus, verrucoso-rugoso, ienuiusculo, osseo, intus nitide brunneo,

c. 0.6—0.65 on. alto, 0.6— 0.7 et 0.9 — 1.1 cm. diam. Setnina 1 — 2
,
trans-

verse oblonga, compressa ; testa ynembranacea, fuscescenti-alba ;
albumen

carnosum, cdbum; embryo transversus ; cotyledones ovedi-ovedae, apice late

rotundntae, basi truncatae; radicula midto brevior.

46. TRIGONOSTEMON Bl.

Bloemen éénhuizig. Kelk der bloemen diep 5-deelig, met wat

ongelijke, in den knop dakpansgewijs dekkende slippen. Bloembladeren

5, laoger dan de kelkslippen. Meeldraden 3 of 5, met tot een kort zuiltje

vergroeide helmdraden; helmknoppen zittend, extrors, met evenwijdige,

uiteenwijkende of wijd uitstaande, overlangs openspringende hokjes

en dik helmbindsel. Stamperrudiment ontbrekend. Schijf gaaf of uit

5 klieren bestaand. Kelk en bloembladeren der $ bloemen als bij de cT.

Vruchtbeginsel 3-hokkig, met één zaadknop in elk hokje; stijlen 3, vrij
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of aan den voet kort vergroeid, enkelvoudig of 2-lobbig tot 2-

deelig. Schijf napvorinig, gaaf of gelobd. Vrucht 3-lobbig, in 3

tweekleppige kluisjes openspringend, met harden buitenwand. Zaden

ei- of bijna bol vormig, met harde zaadhuid; kiemwit vleezig; zaad-

lobben breed, plat.

Boomen of heesters. Bladeren verspreid, gesteeld of bijna zittend,

gaafrandig of gezaagd vinnervig of aan den voet 3-nervig. Bloeiwijzen

okselstandig of eindelingsch, verlengd of kort. Bloemen klein, in

bundels of de $ alleenstaand.

Ongeveer 10 soorten, in Engelsch-Indië en den Maleischen Archipel.

Pax verdeelt het geslacht in 3 secties n.1.:

Sect. 1. Eutrigonostemon Brii. Bloeiwijzen okselstandig. Meeldraden 3.

Sect. 2. Telogyne Baill. Bloeiwijzen okselstandig. Meeldraden 5.

Sect. 3. Fycnanthera Bentii. Bloeiwijzen eindelingsch. Meeldraden 3.

Boerlage vermeldt voor Java slecht één soort, n 1.

T. serratus Bl.

Bovendien trof ik in Herb. Kds. een andeie, nieuwe soort aan, waarvoor
ik den naam

T, ovatifolius voorstel.

Beide moeten tot de sectie Eutrigonostemon g;erekend worden. De
plaatsing der bloeiwijzen dient echter bij levend materiaal nog nader
onderzocht te worden.

Sleutel der Javaansche soorten.

Bladeren omgekeerd ei-lancetvormig.

Bloeiwijzen onvertakt. Stijlen 2- deelig 1. T. serratus Bl.

Bladeren eivormig. Bloeiwijzen pluim-

vormig vertakt. Stijlen ongedeeld . 2. T. ovatifolius J. J. S.

Trigonostemon Bl. Flores monoici. Calyx forum B profunde 5-

partituSj laciniis inaequalihus, in ptraeforaüone imhricatis. Petala 5,

sepalis longiora. Stamina 3—5j filamentis in columnam hrevem connatis;

antherae sessiles, extrorsae, thecis parallelis divergentihus vel divaricatis

longitudinaliter dehiscentïbus^ connectivo crasso. PistilU rudimentum 0.

Discus integer vel e glandulis 5 ccmpositus. Calyx et petala fo7'um ^
maris. Ovarium triloculare, loculis uniovulatis ; styli 5, lïberi vel hasi

htxvüer comiatij simplices vel bilohi ad hipartiti. Discus cupuliformis^

integer vel lohatus. Fructus iridymuSj in cocca 3 hivalvia dehiscens^ endo-

carpio duro, Semina ovoidea vel suhglohosa^ teöta dura; alhumen carnosum

cotyledones latae^ planae.
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Arhores vel friitices. Folia altevna^ petiolata vel suhsessiUa^ integerrima

vel serrata^ penninervia vel hasi trinervia. Infiorescentiae axillares vel

tenninales, elongatae vel hreves. Flores parvis^ fasciculati vel $ soUtarii.

1. Trig-oiiosteiiioii scrratus Bl. Bijdr, 600; Miq. F1. Ind. Bat.

I, 2, 379; Muell. Arg. in DG. Prodr. xv, 2, 1110.

Ueester. Twijgen aangedrukt behaard, kaal wordend. Bladeren

verspreid, aan de toppen der twijgen dicht opeengedrongen, eenigszins

in kransen, zeer kort gestoeld, omgekeerd ei-lancetvormig, lang of

vrij lang toegespitst, naar den voet versmald, aan den voet stomp of

kort hartvormig, vrij wijd klein gezaagd, aanvankelijk aanliggend

behaard, weldra kaal, alleen onder op de nerven en langs den rand ijl

aanliggend behaard, vinnervig, aan weerszijden van de in sicco onder

uitspringende middelnerf met c. 10— 15 vrij wijd afstaande, gebogen,

ver binnen den rand boogvormig anastomoseerende, dunne zijnerven,

netaderig, c. 8—20 cm. lang, 2.5— 6.5 cm. breed; steel behaard,

c. 0.2— 0.5 cm. lang. Bloeiwyzen okselstandig, gestoeld, on vertakt,

ijl, weinigbloemig, met cT en $ in armbloemige bundels geplaatste

bloemen, c. 4—4.75 cm. lang; algemeene bloemsteel c. 2.5—3.5 cm.

lang, evenals de spil dun en ijl aangedrukt behaard. Schutbladeren

aan elke bloeiwijze c. 3—6, blijvend, smal, ijl aanliggend behaard,

c. 0.2— 0.7 cm. lang. cT bloemen klein, gestoeld; steeltje aanliggend

kort behaard, c. 0.17 cm. lang. Kelk 5-deelig, buiten kort en ijl

behaard. Bloembladeren 5, kaal. Meeldraden 3, met vergroeide helm-

draden. Schijfklieren 5, vrij. $ bloemen minder talrijk dan de cT,

wat grooter, langer gesteeld; steeltje aanliggend kort behaard, c. 0.3

cm. lang. Kelk 5-deelig, buiten aanliggend bebaard, met ongelijke (?),

lancetvormige, gedeeltelijk gave, gedeeltelijk klierachtig gezaagde

slippen. Bloembladeren 5, kort, kaal. Vruchtbeginsel eenigszins

zijdeachtig wit behaard; stijlen 3, 2-deelig.

Aanm. Beschrijving naar Mueller Arg., gedeeltelijk aangevulcl naar een
waarschijnlijk authentiek specimen in Herb. Bog. en naar een paar steriele
exemplaren in Ilerb. Kds.

Geogr. verspreiding. Buiten Java

:

Onbekend. Op Java

:

In de
res. Banten, afd. Tjaringin bij Tjemara op 10—200 m. zeehoogte; inde
res. Banjoemas, afd. Tjilatjap op Noesa Kambangan (Blüme). — Voor-
komen en standplaats: Tusschen struikgewas en in heterogeen
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oerwoud op vruchtbaar leem. Blijkbaar een zeldzame plant. — Bloei-
en vruchttijd: Bloemen verzameld in November, December, enz.

(Blume). — Gebruik: Onbekend. — In la n dsche namen. Onbekend.

Trigonostemon serratus Bl. Frutex^ ramulis adpresse piihescentihus^

glabrescentibus. Folia ad apicem ramulorum conferta^ subvertkillata^

brevissime petiolata^ obovato-lanceolata^ longe vel longiuscule acmninata^

basin versus angustata^ basi obtusa vel breviter cordata, remote serrulata^

novella adpresse pubescentia^ mox glabra^ subtus in nervis et praeter

marginem paree adpresse pubescentia^ penninervia^ in ulrague parte costae

mediae in sicco subtus prominentis nervis lateralibus c. 10—15 subpaten-

tissimiS) curvatis^ a margine valde distanter arcuaio-anastomosantihus^

tenuibus^ reiiculato-venosa^ c. 8—20 cm. longa, 2.5—6.5 cm. lata } petiolus

pubescenSj c. 0.2— 0.5 cm. longus. Inflorescentiae axillareSj pedunculatae.,

simplices, laxae, pauciflorae, androggnae, floribus in cymas depauperatas

dispositis, c. 4—4.75 cm. longae, pedunculo c. 2.5— 3.5 cm. longo^ cum

rachide tenui et paree adpresse pubescenti. Bracteae in eadem inflorescentia

c. 3—6, persistentes, angustae, paree adpresse pubescentes, c. 0.2— 0.7 cm.

longae. Flores (j‘ parvi, pedicellati, pedicello adpresse puberulo, c. 017 cm.

longo. Galyx 5-partitus, intus extusque paree puberulus. Petala 5, glabra.

Stamina 3, filamentis connatis. Glandulae disci 5, liberae. Flores $ quam

minus numerosi, paulo majores, longius pedicellati, pedicello adpresse

puberulo, c. 0.3 cm. longo. Calyx 5-partitus, intus extusque adpresse

pubescens, laciniis inaequalibus (?), lanceolatis, partim integerrimis partim

glanduloso-serratis. Petala 5, brevia, glabra. Ovarium albo-subsericeum

;

styli 3, bipartiti.

3. Trigonostemon OTatifolius J. J. S. n. sp.

Jonge deelen dicht aanliggend borstelig behaard. Twijgen vrij

forsch, aanliggend borstelig behaard. Bladeren vrij groot, verspreid,

gesteeld, eivormig of langwerpig eivormig, lang toegespitst, met

stompen voet, gaafrandig, boven kaal, alleen op de nerven zeer ijl

borstelig behaard, onder zeer ijl, op de nerven en langs den rand

dichter aanliggend borstelig behaard, aan den voet 3-nervig, de voet-

nerven niet tot het midden doorloopend, aan weerszijden van de in

sicco onder uitspringende middelnerf met c. 7—8 schuin uitstaande,

licht gebogen, binnen den rand anastomoseerende, dunne zijnerven,

netaderig, in sicco aan weerszijden met kleine uitspringende puntjes,
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vliezig, c. 16.5—24 cm. lang, 6— 10 cm. breed; steel in sicco boven

gegroefd, vrij ijl aanliggend borstelig behaard, c. 2.5— 5.5 cm. lang.

Bloeiwijzen okselstandig (?), ijl pluimvormig, gesteeld, met cT en $

bloemen, veelbloemig, c. 29 cm. lang; algemeene bloemsteel c. 8.5

cm. lang, evenals de spil aangedrukt borstelig behaard. Schutbla-

deren borstelig behaard. cT bloemen klein, gesteeld; steeltje kaal,

c. 0.16 cm. lang. Kelk 5-deelig; slippen in den knop dakpansgewijs

dekkend, omgekeerd eivormig, afgerond, concaaf, achter met enkele

aanliggende borstels, c. 0.125—0.14 cm. lang, 0.07— 0.1 cm. breed.

Bloembladeren 5, cirkelrond (geheel uitgegroeid ?), concaaf, kaal,

c. 0.1 cm. in doorsnee. Meeldraden 8, de zeer korte helmdraden

vergroeid; helmknoppen vrij, opstaand, extrors, ongeveer rond, met

ovale, overlangs openspringende hokjes. Stamperrudiment ontbrekend.

Schijf zeer klein, ringvormig, c. 0.04 cm. in doorsnee. $ bloemen

grooter dan de cf, langer gesteeld; steeltje aan den voet geleed, ijl

aanliggend borstelig behaard, c. 0 7 cm. lang. Kelk 5-deelig; slippen

in den knop dakpansgewijs dekkend, eivormig (?), concaaf, achter

aanliggend lang borstelig behaard, c. 0.15—0.17 cm. lang (?). Yrucht-

beginsel ongeveer bolvormig, aan den voet en den top eenigszins

samengetrokken (opgeweekt), 3-lobbig, kaal, bijna 0.1 cm. hoog en

in doorsnee, 3-hokkig, met één zaadknop in elk hokje; stijlen 3,

opstaand, uiteenwijkend, ongedeeld, in het geheel c. 0.06 cm. lang;

stempels teruggebogen, klein, rond niervormig. Schijf napvormig,

kaal, c. 0.15 cm. in doorsnee, 0.05 cm. hoog.

Heester van c. 4 m. hoogte.

Aanm. Beschrijving naar een enkel exemplaar in Herb. Kds. Het is zeer te

betreuren, dat dit door de wijze van opplakken gedeeltelijk voor onderzoek
ongeschikt geworden is.

De soort schijnt met meest verwant te zijn met T. longifolius Baill. en T.

heteranthus Wight. De schijf der cT bloemen is ringvormig. Volgens Mueller
Arg. heeft de cT bloem van T. longifolius Baill. een urnvormige, bijna gave
schijf, terwijl daarentegen Baillon die als uit 5 vrije klieren bestaand beschrijft

en afbeeldt.
De stijlen worden bij dit geslacht steeds als meer of minder diep 2-lobbig of

2-spletig beschreven
;

die van T. ovatifolius J. J. S. zijn ongedeeld en dragen
aan den voet uitgerande stempels, die zeer veel op die van T. heteranthus Wight,
zooals ze door Wight in zijn Icones, t. 1890, afgebeeld worden, gelijken.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Onbekend. Op Java: Alleen

verzameld in de res. Semarang bij Pasokan. — Voorkomen en stand-
plaats: Jn strandbosch. Een zeer zeldzame plant. — Bladafval:
Altijd groen. — Bloei- en vruchttijd: Bloemen verzameld in Juni;
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volgens aanteekening van Dr. Koorders zijn de bloemen geel. — Ge-
bruik: Onbekend. — Inlandsche namen: Onbekend.

Trigonostemon ovatifolius J. J. S. Frutex. Innovationes dense ad-

presse setosae. liamuli validiusculi^ adpresse seiosi. Folia majuscula^

alterna^ peüolata^ ovata vel oblongo- ovata^ longe acummata^ hasi ohtusa^

integerrima^ supra glahra in nervis tantum pa^xissime setosa^ suhtus

parcissime in nervis et praeter marginem densius setosa^ 3-nervia^ nervis

basilaribus medium laminae Tiaud attingentilms^ in utraque parte costae

mediae subtus in sicco prominentis nervis lateralibus c. 7—8 patentibus,

leviter curvatis^ intra marginem anastomosantibus^ tenuibus^ reticulato-

venosa, in sicco utrinque elevato-puncticulata, membranacea^ c. 16.5 —24 cm.

lo7iga, 6—10 cm. lata; petiolus in sicco supra sulcatus^ parcius adpresse

setosus^ c. 2.5— 5.5 cm. longus. Inflorescentiae axillares (?)^ laxe pani-

culiformeSj pedimculatae, androgijnae^ multifiorae, c. 29 cm. longae, pe-

dunculo c. 8.5 C7n. longo cum rachide adpresse seioso. Bracteae setosae.

Flores parvi^ pedicellati, pedicello glabro, c. 0.16 cm. longo. Calyx

5-partitus.^ laciniis in prae^oratione imbricatis^ obovatis, 7'otundatis, concdviSy

dorso parcissime adpresse setosis, c. 0.125—0.14 cm. longis. 0.07—0.1 cm.

latis. Petala 5, orbicularia (plane evoluta ?), concava^ glabra^ c. 0.1 cm.

dia?n. Stamina 3, filamentis brevissimis connata; antherae liberae^ erectae.^

extrorsae.) siibot'biculatxs^ thecis ovalibus, tdma longitudinali deliisce^itibus.

Pistilli rudimentwn 0. Discus minimus^ annularis, c. 0.04 cm. diam.

Flores $ quam (S inajores, longius ]>edicellati, pedicello basi aidiculato,

patxe adpresse setoso, c. 0.7 crn. longo. Calyx 5-pai'titus.^ laciniis m
praeflo7'atione hnh'icatis^ ovatis (?), concavis, dorso longe adpresse setosis^

c. 0.15—0.17 cm. longis (?). Ovariuyn subglobosum, basi apiceque sub-

contractwn (inaceratwn)., tridy^nwn^ glabrum^ fere 0.1 cm. alttmi et diam.

3-locidare, loculis uniovulatis; styli 3, etxcti, divergentes, shnplices^ toti

c. 0.06 ctn. longi; stigmata recwxa^ parva, oi'bicula^n-reniformia. Discus

cupidiformis^ glaber.^ c. 0.15 ati. diam.y 0.05 cm. altus.

47. PARACROTON Miq.

Bloemen éénhuizig. Kelk 5-deelig, met in den knop dakpansgewijs

dekkende slippen, de buitenste kruidachtig, de binnenste bijna bloem-

bladachtig. Bloembladeren 5, (ƒ bloemen met 15— 20 meeldraden;

helmdraden aan den voet vergroeid; helmknoppen extrors, met 2

spleten openspringend. Schijfklieren met de bloembladeren afwisselend.
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$ bloemen met een driekantig kegelvormig, driehokkig vruchtbe-

ginsel, met één zaadknop in elk hokje; stempels 6, kort, spitsachtig.

Vrucht 3-hokkig, met 2-kleppige kluisjes. Zaadhuid met vleezige

buitenlaag; kiem wit vrij dik; zaadlobben dik.

Boom. Bladeren verspreid, gesteeld, lancetvormig, gezaagd, aan

den voet met 2 klieren. Bloeiwijzen eindelingsch, verlengd.

Tot nog toe is slechts één op Java voorkomende soort bekend, n.1.:

P. 2)endidiis Miq.

Paracroton Miq. Flores monoici. Calyx 5-partitus, segmentis in

l)raef.oratione imhricatis^ exteriorihm lierhaceis^ interioribus subpetaloideis.

Petala o. Stamina 15—20, filamentis basi connatis; antherae extrorsae,

birimosae. Glandulae disci cum petalis alternantes. Ovarium trigono-

conicum, trilociilare, loculis uniovulatis ; stigmata 6, brevia, acutiuscula.

Fructus 3-locularis, coccis bivalvis. Testae stratmn exterius carnosum;

albiimen crassiusculum; cotyledones crassae.

Arbor. Folia alterna, petiolata, lanceolata, s errata, basi biglandulosa.

Infiorescentiae terminales, elongatae.

Paracroton peiidiilus Miq. F1. Ind. Bat. i, 2, 382; Muell. Arg.

in DC. Prodr. xv, 2, 1113. — Croton penduïns Hassk. Plant. jav.

rar. 266.

Takken uitstaand, vrij dik. Bladeren gesteeld, lancetvormig, naar

beide einden versmald en spits, klierachtig stomp gezaagd getand,

boven kaal, donkergroen en wat glimmend, onder op de nerven en

aderen zeer kort sterharig, aan weerszijden van de middelnerf met

c. 15 schuin uitstaande nerven, c. 20—35 cm. lang, 5— 10 cm. breed;

steel zeer kort sterharig, met 2 klieren aan den top, c. 3— 12 cm.

lang. Bloeiwijzen eindelingsch, zeer groot, hangend, zeer kort ster-

harig, c. 90— 135 cm. lang; algemeene bloemsteel samengedrukt.

Bloemen in verspreide bundels geplaatst. Bloemsteeltje 0.2— 0.5 cm.

lang, evenals de kelk zeer kort sterharig. Bloembladeren langwerpig»

glimmend, groengeelachtig. Meeldraden aan den voet tot een zuiltje

vergroeid. Vruchtbeginsel behaard. Vrucht onduidelijk driehoekig

bol vormig, viltig, groen, c. 1.7 cm. lang.

Middelmatige boom.

Aanm, Beschrijving overgenomen; iets aangevuld naar een steriel exemplaar
in Herb. Kds.
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In Herb. Bog. ontbreekt de soort. Het specimen in Herb. Kds. doet zeer sterk

denken aan Ostodes macroi^hylla et Hook. f.

Paracroton pendulus Miq. Arbor mediocris^ ramis patentibuSj crassi-

tisculis. Folia petiolaia^ lanceolata, utrinque angustato-acuta^ margine obtiise

glanduloso’serrato-dentata^ supra glabra^ atroviridia et sublucida^ subtus

in nervis et venis stellato-puberula^ in utraque parte costae mediae nervis

lateralibus c. 15 patentibus^ c. 20—35 cm, longa, 5 —10 cm. lata ; petiolus

steUato-pnberulus^ apice biglandulosus^ c. 3—12 cm. longus. Inflot'escentiae

terminaUs^ maximae^ pendulae^ stellato-puberulae^ c. 90—135 cm. longae^

peduncnlo compresso. Flores alternatim fasciculatim aggregati. Pedicellus

0.2— 0.5 cm, longlis^ cum caUjce stellato-puber ulus. Petala oblonga,

nitida viridi-lutescentia. Stamüia basi in columnam connata. Ovarium

pubescens. Fructus obsolete trigono-globosusj tomentosus^ viridis, c. 1.7

cm. longus.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Onbekend. Op Java: Ver-

zameld in de res. Banten, afd. Tjaringin bij Tjemara op 10—200 m.

zeehoogte. — Voorkomen en stand laats: Iti heterogeen oerwoud.

Blijkbaar een zeer zeldzame boomsoort. — B 1 a d a f v a 1 : Altijdgroen,

—

Inlandsche namen: Onbekend.

43. CODIAEUM Rumph.

Niet wildgroeiend.

49. OSTODES Bl.

Bloemen één- of tweehuizig. Kelk der bloemen 5-deelig met

ongelijke, breede, dakpansgewijs dekkende slippen. Bloembladeren

5— 6, grooter. Meeldraden in onbepaald aantal, 8—35, op een con-

vexen of zuilvormigen bloembodem ingeplant; helmknoppen dorsifix,

intrors, zelden extrors, met evenwijdige of uiteen wij kende, overlangs

openspringende hokjes en breed helmbindsel. Stamperrudiment ont-

brekend. Schijf uit klieren bestaand of ontbrekend. Kelk en kroon

der $ bloemen als bij de cf. Vruchtbeginsel 3-hokkig, met één zaadknop

in elk hokje; stijlen 3, met eens of meermalen gevorkte stempels.

Schijf (bij O. paniculata Bl.) ring-napvormig. Vrucht ongeveer bol-

vormig, met vleezigen buiten- en middelwand en harde binnenwand,

in 3 tweekleppige kluisjes openspringend. Zaden eivormig of ovaal;

zaadhuid met vleezige buiten- en harde binnenlaag; kiem wit vleezig;

zaadlobben breed, plat.
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Boomen of heesters. Bladeren verspreid, groot, vinnervig of aan

den voet meer of minder 3*nervig, klierdragend gezaagd of gekarteld

(bij de typische soorten) of gaafrandig. Bloemen in pluimen (bij do

typische soorten) of in trossen of okselstandige bundels.

Aantal soorten ongeveer 6 in tropisch Azië. liet schijnt mij echter

waarschijnlijk, dat, zooals Hooker f. reeds opmerkte, eenige daarvan ten

onrechte in dit geslacht geplaatst zijn.

Op Java komt met zekerheid alleen voor:

Ostodes paniculata Bl.

Ostodes Bl. Flores monoici vel dioici. Calyx cf 5-partitus^ laciniis

inaequalihus, latis, imhricatis. Petala 5—ö, majora. Stamina OO, 8—85^

toro convcxo vel colimnari inserta; antherae dorsifixae, introrsae^ raro

extrorsaCj thecis parallelis vel diveryentibus, longitiidinalite^’ dehiscentibus^

connectivo laio. Pistilli riidimentum 0. Discus in glandulas solutus vel 0,

Sepala et petala ^ maris. Ooarimn trilocidatx, loculis uniovulatis; styliS,

stigmatis 2-partitns vel dichotomis. Discus {in O. paniculata Bl.) annii-

lari-cupuliformis. Fructus subglobosus, pericarpio cum mesocarpio carnosOj

endocarpio duro, in cocca 2 bivalvia deliiscens. Semina ovoidea vel ovalia,

testae strato exteriore pulposo, straio interiore duro; albumen carnosum;

cotyledones latae, planae.

Arbores vel frutices. Folia alterna, magna, pennincrvia vel basi plus

minusve trinervia, glanduloso-serrata vel crenata (in speciebus typicis),

racemosae vel in cymis axillaribus.

Ostodes paniculata Bl. ! Bijdr. 620; Miq. F1. Ind. Bat. i, 2, 384;

Muell. Arg. in DC. Prodr. xv, 2, 1115; Kurz Por. Fl. ii, 404;

Hook. f. Fl. Br. Ind. v, 400; Gamble Darj. list 72; Man. Ind.

Timb. 365; new ed. 616; Brandis Ind. Trees, 580. — O.corniculata

Baill. (e’xcl. fruct.) Etud. Euph. 391.

Twijgen aanvankelijk zeer kort aanliggend behaard, met wrat-

vormige lenticellen. Bladeren verspreid, lang gestoeld, eivormig

of langwerpig eivormig, soms elliptisch, toegespitst of lang en

smal toegespitst, met stompen, afgeronden of dikwijls meer of

minder wigvormigen, soms spitsen voet, grof stomp onder klier-

dragend gezaagd of gekarteld gezaagd, aanvankelijk zeer kort ijl

aanliggend behaard, later kaal, onder in de nerfoksels gebaard, aan

den voet 3-nervig en met 2 kleine nerven, de grootste voetnerven
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gewoonlijk schuiner dan de overige nerven, doch weinig of niet

langer, aan weerszijden van de middelnerf met c. 6—11 vrij wijd

uitstaande, zeer weinig gebogen, anastomoseerende, door wijde, vrij

onregelmatige tralieaderen verbonden zijnerven, wijd netaderig, de

nerven in sicco onder goed boven weinig uitspringend, c. 9—28 cm.

lang, 4— 14 cm. breed; steel rolrond, boven ondiep gegroefd, aan

den voet duidelijk, aan den top minder verdikt, aanvankelijk zeer kort

aanliggend behaard, aan den top boven met 2 of meer bijna zittende

of meer of minder gesteelde, schijfvormige klieren, waarvan de 2

hoogste soms nagenoeg op den bladrand gezeten zijn, c. 4.5 — 21 cm.

lang. Steunbladeren meer of minder rolrond, eenigszins spatel vormig,

aan den top met een eivormige klier, zeer kort behaard, c. 0.16— 0.3 cm.

lang. 5 bloempluimen zijdelingsch aan de reeds ontbladerde twijg-

gedeelten, meestal alleenstaand, groot of zeer groot, ijl, veelbloemig,

c. 9— 37 cm. lang; algemeene bloemsteel c. 2.5— 9 cm. lang; spil zeer

ijl aanliggend kortharig of bijna kaal. Schutbladeren van de eerste

orde driehoekig, priemvormig toegespitst, zeer kort aanliggend behaard,

c. 0.2— 0.3 cm. lang. Schutbladeren der 2‘^® orde klein, smal drie-

hoekig, met stompen, klierdragenden top, c. 0.1 — 0.13 cm. lang.

$ bloemen gesteeld, met bol-klokvormig samengeneigde kelk- en kroon-

bladeren, c. 1.2 cm. in doorsnee; steeltje aan den voet geleed, nagenoeg

kaal, c. 0.7— 1 cm. lang. Kelk normaal 5-deelig, met zeer ongelijke,

ver vergroeide, sterk dakpansgewijs dekkende, breede, afgeronde,

concave, kale slippen; de 2 buitenste kelkbladeren tot aan den voet

c. 0.325 cm. lang, met een halfrond of wat eivormig, vrij stevig

gedeelte, de 3 binnenste veel grooter, c. 0.65 cm. lang, met een sterk

verbreed, bloembladachtig, c. 0.6 cm. breed vrij gedeelte. Bloem-

bladeren 5—6, ongelijk, sterk dakpansgewijs dekkend, ongeveer rond,

concaaf, uitgevreten, aan den voet binnen zachtharig, c. 0.55 —0.7 cm.

lang, c. 0.4— 0,7 cm. breed. Meeldraden c. 30— 35, op den gewelfden

bloembodem ingehecht, vrij, c. 0.5—0.55 cm. lang; helmdraden

priemvormig, beneden vrij dik en vrij lang behaard; helmknoppen

kort boven den voet vastgehecht, ovaal hartvormig, intrors, c. 0.075

—

l.l cm. lang; hokjes evenwijdig; helmbindsel breed, ovaal. Schijf-

klieren c. 8— 12, vleozig, ijl aanliggend behaard. ^ bloeiwijzen zeer

talrijk, okselstandig en zjdelingsch, ijl pluim vormig, veelbloemig.
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c. 6—23 cm. lang; algemeene bloemsteel c. 3— 11 cm. lang; spil

zeer ijl en kort aanliggend behaard. Schutbladeren uit verbreeden

voet priem vormig toegespitst, ijl kortharig, c. 0.15—0.3 cm. lang.

$ bloemen gesteeld; steeltje geleed, c. 0.6— 1.2 cm., boven de geleding

c. 0.5—0.8 cm. lang, bijna kaal of zeer ijl kortharig. Kelk en kroon

als bij de 5, doch wat steviger. Vruchtbeginsel 3-lobbig bolvormig,

aanliggend behaard, c. 0.25 cm. hoog, 3-hokkig; stijlen 3, aan den

voet meer of minder vereenigd, in het geheel c. 0.3—0.4 cm lang;

stempels eens of meermalen gevorkt, met teruggekromde toppen,

achter aanliggend behaard, binnen wrattig. Schijf kort ring-napvormig,

gekarteld, zeer kort behaard, c. 0.25 cm. in doorsnee. Yruchtsteeltje

c, 2—3.5 cm. lang. Vrucht groot, bolvormig, diep 6-groevig, wrattig,

c. 3.5 cm in doorsnee, in 3 tweekleppige kluisjes openspringend;

buiten- en middelwand vrij dik vleezig, c. 0.3— 0.6 cm. dik; binnen-

wand beenhard. Zaden groot, ruggelings afgeplat, hoekig ovaal, aan

den voet kort toegespitst, binnen stomphoekig, buiten stomp gekield

en aan weerszijden van de kiel met enkele stompe ribben, gevlekt,

c. 1.85 cm, lang, 1.45 cm. breed
;
buitenste zaadhuid met dun vleezige

buitenlaag en gladde, harde binnenlaag; kiem wit vleezig; zaadlobben

ovaal hartvormig, c. 0.6 cm lang, 0.5 cm. breed; worteltje rolrond,

c. 0.23 cm. lang.

Middelmatige boom; kruinhoogte tot c. 15—20 m. bij een stam-

doorsnee van 25— 50 cm. Stam krom of recht, zonder wortellijsten.

Kroon ijl, onregelmatig. Schors grauw, met fijne, overlangsche barsten.

Twijgen met gomachtig sap.

Aamn. Beschrijving naar Herb. Kds.
;
vergeleken met authentiek van Blume,

Van de onderzochte cf bloemen waren eenige abnormaal ontwikkeld, zonder
duidelijk van elkaar te onderscheiden, gedeeltelijk vergroeide kelk- en kroon-
bladeren. De weinige $ bloemen waren alle sterk door insekten aangevreten.
Het onder xii B (vii) 135 in Hort, Bog. gekweekte, van Java afkomstige

exemplaar onderscheidt zich door een grooter aantal wijder afstaande zijnerven,
terwijl de hoornen die op ix A 115 en 115a staan, een grooter aantal (tot 8) over
de bovenste helft van den bladsteel verspreide klieren dragen.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Oost-Indië. Op Java: Ver-

zameld in de res. Banten, afd. Pandeglang op den Poelasari op 1050 m.

zeehoogte; in de res. Batavia, afd. Buitenzorg bij Bobodjong, afd. Pama-
noekan- en Tjiasemlanden bij Boekanegara (De Monchy); in de

res. Preanger, afd. Tjiandjoer bij Tjibodas op 1450 m., bij Takoka
op 1050 m., afd. Bandoeng bij Tjigenteng, afd. Limbangan bij Pangen-
tjongan op 1100— 1400 m.; in de res. Banjoemas, afd. Bandjarnegara bij

Pringombo op 700—1000 m.; in de res. Pekalongan, afd. Batang bij
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Soerdjo op 1400 m.
;

in de res. Kedoe, op G. Andong op 1200 m.
;
in

de res. Semarang, afd. Salatiga op G. Telomojo op 1400 m. In de
oostelijke residenties nog niet aangetroffen. — Voorkomen en stand-
plaats: In heterogeen oerwoud en in jong bosch, zoowel op leem
als op steenachtigen zandgrond. Een algemeene boomsoort in de berg-

streken; niet beneden 700 m. zeehoogte gevonden. — Bladafval: Altijd

groen. — Bloei- en vruchttijd: Bloemen verzameld in Januari bij

Pangentjongan, in Februari en April bij Takoka, in Mei op G. Andong,
in Juni bij Tjigenteng, in Juli bij Takoka, in September bij Bobodjong
en op G. Telomojo, in Oktober bij Tjigenteng en op Q. Telomojo, in

November bij Pringombo
;
vruchten in Februari bij Takoka, in Mei op G.

Telomojo, in Juni op den Poelasari en op den Telomojo, in Juli bij Takoka,

in November bij Soerdjo. — Gebruik: Bij Tjigenteng wordt het hout

voor handvatsels van kapmessen gebruikt. — I n 1 an d s c h e namen: De
meeste namen zeer onvast en plaatselijk. Kajoe hawang^ s. op den Poe-

lasari; Mara hangkong^ s. bij Bobodjong; Kaworo, s. bjj Tjibodas en

Tjigenteng; op laatstgenoemde plaats bovendien Kihajatvat^ s. en Kinia-

lakian, s.
;
Ki-tjaloeng^ s. bjj Takoka

;
s. bij Pangentjongan

;

Tjipir^ j. bij Pringombo; Kemiri spet^ j. bij Soerdjo; Kemiren^ j. op G.

Andong en G. Telomojo.

Ostodes paniculata Bl Arhor. Ramuli initio adpresse puheruUy

lenticellis verruciformihus. Folia alterna^ longe petiolata, ovata vel ohlongo-

ovata^ interdum elliptica, acuminata vel cuspidato-acuminata, hasi oblusa,

rotundata vel saepe plus minusve cuneata interdum acuta^ grosse ohtuse

suhtus glanduloso serrata vel crenato-serrata^ novella paree adpresse puberula,

deinde glabra^ subtus in nervormn axillis barbata, basi S-nervia et nervis

2 bt'evissimis additis^ nervis basilaribus quam nervos laterales plerumque

obliquioribus sed haud vel vix longioribus^ in utraque parte costae mediae

nervis lateralibus c. 6—11 subpateniissimis, levissime curvatis^ anastomo-

santibus, venis transversis laxis satis irregularibus conjunctis^ laxe reticulato-

venosa^ nervis in sicco subtus bene^ supra paulo pr'ominentibus^ c. 9—28 cm,

longa^ 4—14 cm. lata ; petiolus teres^ supra leviter sulcatus, basi manifeste

apice minus incrassatus, initio adpresse puberulus, supra ad apicem glanduUs

2 vel pluribus subsessilibus vel plus minusve stipitatis disciformibus, 2

superioribus interdum fere in margine laminae sitis, c. 4.5—21 cm. longus.

Stipiilae plus minus teretes^ subspathulaiae, apice glandula ovata donatae,

pubendae^ c. 0.16—0.3 cm. longae. Panictdae laterales., plerumque

solitariae, magnae vel maximae^ laxe midtiflorae., c. 9—37 cm. longae,

pedunctdo c. 2.5—9 cm. longo, rachide parcissime adpresse puberida vel

subglabra. Bracteae primariae triangxdae, subulato-acuminatae, adpresse

puberulae, c. 0.2— 0.3 cm. longae. Bracteae secundariae minutae, anguste

triangulae, apice obtusae glanduUferae, c. O.i— 0.13 cm. longae. Flores

pedicellati, sepalis petalisque globoso-campanidato-conniventibus, c. 1.2 cm.
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diam.^ pedicello basi articulato, suhglahro^ c. 0.7—1 cm, longo. Calgx

normaliter 5-partitiis^ laciniis valde inaeqiialibiis, alte connatis., valde

imbricatis, latis, rotiindatiSj concavis, glabriSy 2 exterioribus usqiie ad

basifi c. 0.325 cm. longiSj parte libera semirotunda vel suhobovata, satis

firma, laciniis 8 interioribus miilto majoribus, totis c. 0.65 cm. longis,

parte libera valde dilatata, qyetaloidea, c. 0.0 cm. lata. Petala 5—6,

inaecqualia, valde imbricata, suborbïculares, concava, erosa, basi intus

villosula, c. 0.55— 0.7 cm. longa, 0.4— 0.7 cm. lata. Stamina c. 30—35,

toro convexo inserta, libera, c. 0.5—0.55 cm. longa; filamenta subulata,

inferne crassiuscula et longius pilosa; antherae paulo supra basin affixae,

ovali-cordatae, introrsae, c. 0.075—0.1 cm. longae, iJiecis qKtrallelis, coti-

nectivo lato, ovali. Glandulae disci c. 8—12, carnosae, paree adpresse

qmbescenfes. Inforescentiae $ numerosissimae, axillares et laterales, laxe

paniculatae, miiltiforae, c. 6—23 cm. longae, pedunculo c. 3—11 cm. longo,

rachide parcissime adpresse pubenila. Bracteae e basi dilatata subulato-

aciiminatae, paree puberulae, c. 0.15—0.3 cm. longae. Flores J pedicellati,

qyedicello articulato, toto c. 0.6 —1.2 cm., supra articulationem c. 0.5—0 8 cm.

longo, subglabro vel parcissime puberiilo. Sepala petalaque ut in (5* sed

paulo frmiora. Ovarium 3 lobo globosum, adpresse pubescens, c. 0.25 cm.

alium, 3-loculare ; styli 3, basi plus mhiusve connati, toti c. 0.3—0.4 cm.

longi ; stigmata furcata vel dichotoma, apicibus recurva, dorso adpresse

qnibescentia, intus verrucosa. Discus breviter annulari-cupidiformis, crenatus,

puberulus, c. 0.25 cm. diam. Pedicellus fructifer c. 2—3.5 cm. longus

Fructus metgnus, glohosus, qn'ofunde 6-sulcatus,verrucosus,c.3.5 cm.diam.,

in cocca 3 bivalvia dehiscens, pericarpio cum mesocarpio crassius carnoso,

c. 0.3— 0.6 ctn. crasso, endocarpio osseo. Semina mcigna, a dorso compresm,

angulato-ovalia, basi breviter acuminata, intus obtusangula, extus obtuse

carinata et utrinque obtuse paucicostata, maculata, c. 1.85 cm. longa, 1.45

cm, lata, testae strato exteriore tenuiter carnoso, strato interiore levi duro

;

albumen album, carnosum; cotijledones ovali-cordatae, c. 0.6 cm. longae,

0.5 cm. latae ; radicula teres, c. 0.23 cm. longa.

50. GELONIÜM Roxb.

Bloemen tweehuizig, zelden éénhuizig, zonder bloembladeren. Kelk

der $ bloemen diep 5-deelig, met breede, dakpansgewijs dekkende

slippen. Meeldraden 10— 60, op den convexen bloembodem inge-

hecht; helmdraden vrij; helmknoppen langwerpig, weinig bovenden

voet ingehecht, extrors, overlangs openspringend. Stamperrudiment
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ontbrekend. Schijf onduidelijk of uit talrijke tusschen de meeldraden

verspreide, kleine klieren bestaand. Kelk der $ bloemen blijvend; slip-

pen smaller dan bij de dakpansgewijs dekkend. Vruchtbeginsel 2— 3-

hokkig, met één zaadknop in elk hokje; stijlen zeer kort, uitgespreid,

met tweedeelige of in slipjes verdeelde stempels. Schijf napvormig,

dikwijls staminodiën, die soms van onvolkomen helmknoppeii voorzien

zijn, dragend. Vrucht meer of minder bolvormig, met meer of minder

vleezigen wand, laat openspringend. Zaden ongeveer rond; zaadhuid

met vleezige of sappige buiten- en harde binnenlaag; kiemwit vleezig;

zaadlobben breed, plat.

Boomen of heesters met aan de twijgen afwisselende, kort gesteelde,

vinnervige, gaafrandige of getande bladeren, en spoedig afvallende,

vergroeide steunbladeren. Bloemen in bundels of . kluwens tegenover

de bladeren.

Aantal soorten ongeveer 15 in tropisch Azië en Afrika.

Voor Java worden 2 soorten vermeld, nl.;

G. glomerulatum Hassk. en

G. spicatmn Hassk.
Her is mij na onderzoek van veel materiaal, zoowel uit Herb Kds. als

uit Herb. en Hort. Bog., niet gelukt een voldoende onderscheid tusschen

deze beide soorten vast te stellen De uit Leiden ontvangen au-

thentieken vertoonen de door Blume vermelde verschillen zeer duidelijk

(G. glomerulatum met stompe, meer of minder omgekeerd eivormige bladeren

en korte, dichte bloeiwijzen, G. spicatum met elliptische, toegespitste

bladeren en wat verlengde bloeiwijzen) en over het algemeen komen de

exemplaren van laag liggende streken meer met G. glomet^ulatum, dW. der

bergstreken met G. spicatum overeen, doch exemplaren van Soebah en

Noesa Kambangan gelijken in blad zeer veel op den bergvorm. De bladvorm
is dus lang geen zeker kenmerk. De bloeiwijzen zijn dit evenmin, daar

deze, d.i. de J, zich later meermalen eenigszins verlengen Ik trof in

het onderzochte materiaal geen enkel zoo typisch geval aan, als dat van
het authentiek, hoewel verscheiden specimina er overigens onmogelijk van

te onderscheiden zijn. Een groot bezwaar is het, dat van de meeste vind-

plaatsen niet zoowel § als vruchtdragende exemplaren aanwezig zijn,

voorat ook omdat het mij schijnt, dat de van hooger gelegen streken

afkomstige exemplaren grootere vruchten hebben. Daar echter de vruchten

zeer dikwijls, te Buitenzorg o.a. altijd, door insekten aangetast worden, is

ook dit kenmerk zeer onzeker.

Het lijkt mij het best G. spicatum (waartoe denkelijk eveneens behoort

de door Blume onder Krythrocarpus glomerulatus vermelde variëteit met
smallere bladeren van den Salak) voorloopig als een bergvorm te be-

schouwen.

Gelonium Roxb. Flores dioici^ raro monoici^ apetali. Calyx florum (j*

profunde 5-partitus^ laciniis latis imhricatis. Staminal0—60,toroconvexo

Meded. Dep. v. Landbouw No. 10. 38
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inserta, libera; antherae oblongaCj paidim siipra hasin insertae^ extrorsae^

longitudinali ter dehiscentes. Pisiilli rudhneniuin 0. Discus ohsoletus vel

e glandnlis parvis inter stamina dispersis. Calijx floruni $ persistens,

laciniis quam in (j' angustioribus^ imbricatis. Ovarium 2-3-loculare^

loculis uniovulatis ; styli brevissimi, patentissimi ; stigmata bipartita vel

laciniilata. Discus cupuliformis, saepe staminodia interdum aniheris im-

perfectis munita gerens. Friictus plus minusve globosiis, pa riete plus minusve

carnosus^ tarde dehiscens. Semina subglobosa, testae strato exteriore carnoso

vel succoso, strato interiore duro; alhumen carnosum; cotgledones latae^

planae.

Arbores vel frutices. Folia in ramulis alternatim hifaria, breviter

petlolata^ ptenninervin^ integerrima vel dentata, stipulis connaiis, caducis.

Flores fasciculati vel glomoriti, foliis opposili.

Geloiiium glomcrulatiiiii ïïassk. Ilort. Bog. 237; Muell. Arg.

in DC. Prodr. xv, 2, 1128; IIook. f. Fl. Br. lud, v, 4G0; MiQ.Fl.

Ind. Bat. i, 2, 390. — G. hifarium Dcne. in Nouv. Ann. Mus. iii,

484 et Herb. Tim. 156 (excl. syn.). — G. obtusumMiQ. FI. Ind. Bat.

Suppl. 452. — Erythrochilus glomerulatus Bl. Bijdr. 605. — Suregada

glornerulata Baill. Et. Eupb. 396.

Twijgen heen en weer gebogen, kaal, groen; knoppen met hars

bedekt. Bladeren aan de twijgen afwisselend, kort gesteeld, ovaal

of meer of minder omgekeerd eivormig, ook wel elliptisch of lang-

werpig, met breed afgeronden of stompen, soms iets uitgeranden of

zeer kort stomp toegespitsten, bij uitzondering ook spitsen top en

gewoonlijk wat scheef toegespitsten, spitsen voet, gaafrandig, met

teruggebogen rand, geheel kaal, levend weinig doorschijnend gestippeld,

onder en boven wat wrattig, aan weerszijden van de boven weinig

uitspringende en met een groef voorziene, onder duidelijk uitspringende,

dikwijls nauwelijks tot den top doorloopende middelnerf met c. 5—

8

schuin uitstaande, licht gebogen, binnen den rand anastomoseerende,

onder en boven wat uitspringende zijnerven, netaderig, adernet in sicco

onder en boven wat uitspringend, leerachtig, glimmend, boven donker-

groen, onder lichter, c. 5— 11 cm lang, 2.75 — 6.5 cm. breed; steel

halfrond, met erop afloopende bladranden, kaal, c. 0.15— 0.7 cm. lang.

Steunbladeren zeer spoedig afvallend. 5 kluwens tegenover de bladeren,

veelbloemig, met soms moer of minder verlengde spil. Bloemen zeer
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kort gestoeld, met omgekeerd kegelvormigen, binnen convexen bloem-

bodem; stetdtje met den bloembodem c. 0.15—0.17 cm. lang, uiterst

kort behaard. Kelk diep 5-deelig, c. 0.55— 0.7 cm. in doorsnee;

slippen uitgespreid, ongelijk, de buitenste het kortst, ongeveer halfrond

of meer of minder eivormig, ovaal of omgekeerd eivormig, soms aan

den rand aan weerszijden met een tand voorzien, uitgevreten, kort ge-

wimperd, zeer concaaf, lichtgroen of okergeel, bleek berand, c. 0.175 —
0.275 cm. lang, 0.13—0.27 cm. breed. Meeldraden c. 30—40, c. 0.3

—

0.45 cm. lang; helmdraden draad vormig, vrij, opgericht; helmknoppen

hingwerpig, met uitgeranden top en diep uitgeranden voet, extrors,

oiiopengcsproDgen c. 0.07— 0.1 cm. lang, met lijnvormige, nagenoeg

evenwijdige hokjes. Schijf bestaande uit talrijke tusschen de meel-

draden verspreide, kantige, aan den voet verdunde, aan den top

getande en met enkele haren voorziene, gele klieren. $ bloemkluwens

tegenover de bladeren, weinigbloemig. Kelk als bij de 5- Vrucht-

steeltje c. 0.1 — 0.2 cm. lang. Vrucht door den c. 0.5 cm. breeden

kelk gesteund, neergedrukt bol vormig, 6-groevig, zeer kort ijl behaard,

glimmend lichtoranje, meer of minder rood getint, c. 0.75 —0.85 cm.

hoog, 1 — 1.25 cm. in doorsnee, hokverdeelend in 3 c. 1— 1 .1 cm. breede

kleppen openspringend, met vrij dunnen, droogvleezigen middelwand

en niet lostatenden, stevig vliezigen binnenwand
;
middelzuiltje c. 0 5—

0.6 cm. lang. Zaden in elk hokje 1, ongeveer half bolvormig, binnen

meer of minder convex met een overlangsche groef, c. 0.6— 0.7 cm.

in doorsnee; zaadhuid met dikke, sappige, wat doorschijnende, witte

buitenlaag en ongeveer halfbolvormige, aan den voet spitse, harde,

dunne, zwarte, c. 0.5 cm. in doorsnee metende binnenlaag; binnenste

zaadhuid vliezig; kiemwit vleozig, geelwit; zaadlobben ongeveer rond,

met hartvormigen voet, c. 0.3 cm. breed; worteltje dik ei kegel vormig,

c. 0.1 cm. lang.

Kleine of middelmatige boom; kruinhoogte c. 15—20 m. bij een

stamdoorsnee van 25— 30 cm. Stam vrij recht of nogal krom, ongelijk

rond, met knoestigen voet, zonder wortellijsten. Kroon laag aangezet,

onregelmatig, ijl. Schors grauw, vrij glad, bijna zonder barsten.

Aanm. Beschrijving hoofdzakelijk naar eenige levende booinen in Hort. Bog.,
vergeleken niet een authentiek in Ilerb. Bog.

Het is wenschelijk, dat deze soort en de door mij onderscheiden vorm nog
nader naar levend materiaal onderzocht worden.
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Geogr. verspreiding. Buiten Java: Madoera, Sumatra, Borneo,

Celebes, Timer, Philippijnen. Op Java: Verzameld in de res. Preanger, afd.

Soekaboemi bij Palaboeanratoe op 10 m zeehoogte; in de res. Banjoemas,
afd. Tjilatjap op Noesa Kambangan; in de res. Semarang, afd. Pati bij Nga-
rengan op 50 ra. (steriel), afd. Djapara bij Pasokan (in knop), op Poeloe Kelor

(Teysm.); in de res. Besoeki, ald. Djember bij Poeger, op Noesa Baroeng,

afd Hanjoewangi bij Badjoelmati. — Voorkomen en standplaats: In

djatibosschen (Ngare^gan) en in he'erogeen oerwoud, op leemgrond, maar
vooral naar het schijnt op rotsige kusten, soms in het bereik der branding. —
BI ad af val: Altijd groen. — B 1 o e i- en vrucht tijd: Bloemen ver-

zameld in Mei en Juni in Hort. Bog.; vruchten in Maart, Mei en Oktober
bij Palabo( anratoe en in Januari, Juni en December op Noesa Kambangan. —
Gebruik: Geen. — Inlandsche namen: Ki-djeroek laoet, s. bjj

Palaboeanratoe; Glingga boemi, j. op Noesa Kambangan; Sambirodjo, j.

bij Poeger; Malaman,
j

bij Badjoelmati.

forma moiitanuin. — G. spicatuin Hassk. Hort. Bog. Bog. 237;

Miq. F1. Ind. Bat. i, 2, 390; Muell. Arg. in DC. Prodr. xv, 2, 1128. —
Erythrochilus spicafus Bl. Bijdr. 605. — Suregada spicata Baill.

Et. Euph. 396.

Twijgen heen en weer gebogen, wat kantig, groen, de knoppen

evenals de bloemknoppen met een harslaagje bedekt. Bladeren aan

de twijgen afwisselend, kort gestoeld, langw'erpig of lancetvormig

elliptisch, meer of minder stomp toegespitst of stomp, met stompen

spitsen of meer of minder toegespitsten voet, gaafrandig, met wat

teruggebogen rand, kaal, aan weerszijden van de boven weinig uit-

springende, niet gegroefde, ouder duidelijk uitspringende middelnerf

met c. 5— 9 schuin uitstaande, gebogen, binnen den rand anastomosee-

rende, dunne, onder en boven wat uitspringende zijnerven en de

hoofdaderen uitgezonderd, onduidelijk, in sicco onder en boven uit-

springend adernet, leerachtig, wat glimmend, boven donker, onder

lichter groen, c. 6

—

19 cm. lang, 2.75— 7.5 cm. breed
;
steel met erop

afioopende bladranden, kaal, c 0.4— 0.9 cm. lang. cf bijschermen tegen-

over de bladeren en zijdelingsch aan de oudere twijgen, bundelvormig,

wat verlengd, vertakt, gekromd, éénzijdig, zeer kortledig, veelbloemig,

lang doorbloeiend, kaal, tot c. 0.4— 0.7 cm. lang. Schutbladeren zeer kort.

cf bloemen zeer kort gestoeld; steeltje aan den voet geleed, c. 0.1 cm.

lang. Bloembodem convex. Kelk uitgespreid, diep 5-deelig, bleek

okergeel, c. 0.6 cm. in doorsnee; slippen ongelijk, ovaal eivormig

of omgekeerd eivormig, afgerond of stomp, met broeden voet, zeer
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concaaf, zeer kort gewimperd, aan den voet vrij vleezig, c. 0.2— ü. 325

cm. lang, 0.17—0.225 cm. breed. Meeldraden c. 26— 32, c. 0.27— 0.4

cm. lang; helmdi-aden dun, kaal, wit; helmknoppen langwerpig, met

lijnvormige hokjes. Schijlklieren smal, kantig, aan den voet verdund,

aan den top wat getand en met enkele korte haren, bleek geel.

Vruchtsteeltje c. 0.4 cm. lang. Kelk onder de vrucht teruggeslagen

;

slippen ovaal, uitgevreten, zeer kort gewimperd c. 0.23 cm. lang.

Vrucht neergedrukt bolvormig, met 3 diepe gleuven, kaal, c. 1.85 cm.

in doorsnee, 1.6 cm. hoog, in 3 kleppen hokverdeelend openspringend;

vruchtwand dik vleezig, tot c. 0.4 cm. dik, de binnenwand niet los-

latend; middelzuiltje c. 0 9 cm. lang. Zaden ongeveer halfbol vormig,

c. 0.83 cm. in doorsnee; zaadhuid met vleezige, witte buitenlaag en

harde, zwarte binnenlaag.

Slank boompje of boomheester; kruinhoogte c. 6— 16 m. bij een

stamdoorsnee van 15-30 cm.; dikwijls kleiner.

Aanm. Beschrijving naar een aantal exemplaren in Herb. Kds., een authentiek
in Herb. Bog. en een paar levende boonien in Hort. Bog.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Niet met zekerheid bekend.

Op Java: Verzameld in de res. Batavia, afd. Buitenzorg bij Tjampea op
200 m. zeehoogte en bij Bobodjong op 1000 m.

;
in de res. Preanger, afd.

Tjiandjoer bij Takoka; in de res. Banjoemas, afd. Bandjarnegara bij Prin-

gombo op 700 — 1000 m. en bij Pandanaroem op 700— 900 m.; in de res.

Pekalongan, afd. Batang bij Soebah op 50 m.
;

in de res. Semarang, afd.

Poerwodadi bij Karangasam. — Voorkomen en standplaats: In hete-

rogeen oerwoud op leem en op kalk; niet algemeen; de vorm komt
meestal in het gebergte voor van 700—1000 m., bij Tjampea op 2 vj 0 m.,

bij Soebah zelfs op 50 m. — Bladafval: Altijd groen. — Bloei- en
vruchttijd: Bloemen verzameld in Mei bij Soebah, in Juni bij Karang-
asam, in Augustus bij Pringombo, in November bij Pandanaroem; vruchten
in Februari Lij Takoka, in April bij Takoka en Soebah, in Mei bij Soebah,
in Juni bij Tjampea en Soebah, in Augustus bij Pringombo, in September
bij Bobodjong, in November bij Pandanaroem. — Gebruik: Geen.

—

Inlandsche namen: Ki-djalte^ s. en Ki-tales^ s bij Tjampea; Ki-
lampenas, s. bij Bobodjong; Botoran, j. (onzeker) bij Pandanaroem.

Gelonium glomerulatum Hassk. Arhor parva vel mediocris, ramulis

flexiiosis g labris viridibus, gemmis resinosis Folia ramulorum alternatim

hifaria, hreviter petiolata, ovalia vel plus minusve ohovata, vel etiam

elliptica vel ohlonga, apice late rotundata vel obtusa, interdum leviter

eynarginata vel brevissime obtuse acuminata, rarissime acuta, basi plerumque

leviter obliqiie acuminata acuta, integerrima, margine recurva, glabra, in
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vivo vix semipelliicide punctata^ supra subtusqiie suhoerrucosa^ in ulruque

parte costae mediae supra leviter prominentis et sulcati subtus bene pro-

minentis apicern laminae vix attinyenlis nervis lateralibiis c. 5—8 pa-

tentibuSj leviter curvatis^ intra maryinem anastomosantibus^ supra sublusqne

leviter pjrominentibus, reticulo venarum in sicco supra subtusque leviter

prominente, coriacea, nitida^ supra atroviridia^ subtus dilutiora, c. o—11 cm.

lonya^ 2.75—6.5 cm. lata; petiolus semiteres., maryinibus laminae decur-

rentibus subalatus, ylaber, c. 0.15— 0.7 cm lonyus. Slipulae caducae.

Glorneruli foUis oppositi, multiflori, rachide interdum q^lus minusve

elonyata., secunda. Flores brevissime pedicellati^ toro obconico intus convexo,

pediceVo cum toro c. 0.15— 0.17 cm. lonyo.^minutepuberulo. Calyxprofunde

5-partitus, c. 0.55— 0.7 cm. diam.., laciniis p}atentissimis, inaequalibus, ex-

terioribus qiiam interiores brevioribus, subsemiorbicularibus vel plus minusve

ovatis, ovalibus vel obovatis, maryine interdum ulrinque dentiferis, erosis,

ciliolatiSj concavissimis, dilute viridibus vel ochraceis, q^allide inaryinutis^

c. 0.175— O 275 cm. lonyis, 0.18—0.27 cm. latis. Stamina c. 30—40,

c. 0.3—0 45 cm. lonya; filamenta filiformia, libera, erecta; antherae ex-

trorsae, oblonyae, apice emaryinatae, hasi alle bilohae, juniores c. 0.07— 0.1 cm.

lonyae, thecis linearibus, fere p)arallelis. Discus e ylandulis numerosis

anyulatis basi attenuatis apice dentatis et nonnulUs qjlUs instructis, flavis

inter stamina dispersis. Glorneruli foliis oppositi, paucifiori. Calyxmaris.

Fedicellus fructifer c. 0.1 — 0.2 cm. lonyus. Fructus calyce c. 0 5 cm.

lato suffultus, depresse ylobosus, 6-sulcatus, paree p>uberulus, coccincus,

c. 0.75—0.85 cm. altus, 1.25 cm. diam., loculicide in valvas 3, c. 1—1.1 cm.

latas dehiscens, mesocarpio tenuiusculo sicco-carnoso ab endocarpio firmiter

membranaceo hand solubili, columella c. 0.5—0.6 cm. lonya. Semina in

loculis 1, subsemiylobosa, intus plus minusve convexa et lonyitudinaliter

unisulcata, c. 0.6— 0.7 cm. diam., testae strato exteriore crasso succoso

subsemipellucido alho, strato interiore subsemiyloboso basi aucto duro

tenui niyro, inteyumento interiore membranaceo ; albumen carnosurn, fla-

vescenti-album ; cotyledones suborbiculares, basi cordatae, c. O 3 cm latae;

radicida crasse ovoideo-conica, c. O 1 cm. lonya.

forma montanum. Arbiiscida yracilis, ramulis flexuosis, subanyulatis,

viridibus, yemmis cum alabastris resinosis. Folia ramulorum cdlernatim

bifaria, breviter petiolata, oblonyo- vel lanceolcdo-elliptica, plus mi-

nusve obtuse acuminata vel obtusa, basi obtusa acuta vel jdus minusve

acuminata, inteyerrima, maryine leviter recurva, ylabra, in utraque

parte costae mediae supra leviter prominentis esidccdi subtus bene pjromi-
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ncntis nervis laieratlbus c. 5— 9 patentihusj curoaiis^ intra maryinem

unastomosantihiis^ tenuibus, supra suhUisqiie leviter prominentibus^reticulo

venarum venis inajoribus exceptis obsoleto, in sicco supra subtiisqae

prominente^ corlacea, niliditla, supra atroviridia^ subtiis diliitiora^ c.

6— 10 cm. lonya^ 2.75— 7.5 cm. lala; peliolus maryinïbus laminae de-

currenübus subalatiis, yJaher., c. 0.4—0.!) cm. lonyus. Cymae foliis

oppositae et laterales in ramulis vctustioribiiSj fasciculares, snhelonyatae,

ramosae, ciirmtae, secundae., valde brevinodes, multiflorae, diu florentes^

(jlahrae.^ ad c. 0.4— 0.7 cm. lonyae. Bracteae brevisshnae. Flotxs bre-

vissime pedicetlati^ pedicelio hasi artiaclato, c. 0.1 cm. longo. Torus convexus.

Cahjx expansus, profunde 5‘partitus^ pallide ochraceus, c. 0.6 cm. diam..,

laciniis inaequalibus, ovali-ovaiis vel obovatis^ rotimdatis vel obtusis, hasi

latis, concavissimis^ ciliolatis^ hasi carnosulis, c. 0.2— 0.325 cm. lonyis^

0.17— 0.225 cm. latis. Stamina c. 26—32^ c. 0.27— 0.4 cm. lonya; fila-

menta tenuia^ ylahra., alba ; ahtherae oblonyae^tliecis linearibus. Glandulae

disci anyustae, anyulatae, hasi attenuaiaCy aqnce leviter dentatae et nonnullis

jjilis brevibus instructae, p)allide flavae. Pedicellus fructifer c. 0.4 cm.

lonyus. Cahjx sub fructu reflexus.^ laciniis ovato-ovalibus, erosis, ciliolatis,

c. 0.23 cm. lonyis. Fructus depresse ylobosus^ profunde 3-sulcatus^ glaher.,

c. 1.85 cm. diarn..^ 1.6 cm. altiis, locuHcide in valvas 3 dehiscensj pariete

crusse carnoso^ ad c. 0.4 cm. crasso, endocarpio hand solubili, columella

c. 0.9 cm. lonya. Semina subsemiy lobosa, c. 0.83 cm. diarn., testae strato

exteriore carnoso albo, strato interiore duro niyro.

51. BALIOSPERMUM Bl.

Bloemen éénhuizig. Kelk der § bloemen 4— 5- deelig, met breede,

in den knop dakpansgewijs dekkende slippen. Bloembladeren ontbre-

kend. Meeldraden 15— 30, vrij, dicht bijeen; helmknoppen basifix,

met overlangs met een zijdelingsche spleet openspri ngende, over de

geheele lengte vastgehechte hokjes en een smal of breed helmbindsel.

Stamperrudiment ontbrekend (soms aanwezig ?). Schijf napvormig of

uit vrje klieren bestaand. Kelk der ? bloemen 5— 6- deelig, met gave

of getande, in den knop dakpansgewijs dekkende slippen, soms onder

de vrucht vergroot. Vruchtbeginsel 3-hokkig, met één zaadknop in

elk hokje; stijlen 3, aan den voet gewoonlijk wat samenhangend,

2-lobbig of 2-deelig, glad. Schijf aanwezig. Vrucht in 3 tweekleppige
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kluisjes openspringend, met harden binnenwand. Zaden eivormig, met

ecu kiempropje en harde zaadhuid; kiem wit vleezig; zaadlobben

breed, plat.

Heesters of halfheesters. Bladeren verspreid, gesteeld, bochtig

getand of gelobd, vinnervig en aan den voet soms 3— 5-nervig, met

kliervormige steunbladeren. Bjjschermen okselstandig, zeer kort of

verlengd, met 5 en $ bloemen.

Aantal soorten ongeveer 5 in Engelsch* en Xederlandsoh-Indië. Een
daarvan komt ook op Java voor, n.1.

:

B. montaymm Muell. Arg.

Baliospermum Bf.. Flores rnonoici. Cahjx forum 4— 5-partitus,

laciniis latis, in praefioratione imhricatis. Petala 0. Stamina 15—
Uhera, conferta; aniherae hasifixae, thecis adnatis^ rima laterali longitu-

dinaliter dehiscenübus^ connectivo angusto vel lato. Pistüli rudimeuturn 0

( interdum evolutum Glandulae disci liberae vel in cupulam corinatae.

Calgx forum J o — G-partitus^ laciniis integerrimis vel dentatis^in praefo-

ratione imbricatis^ sub fructu interdum auctis. Ovarium 3-loculare^ loculis

uniovulatis
^ styli 5, basi plerumque breviter connati^ bilobi vel bipartiti^

laeves. Fructus in cocca 3 bivalvia dehiscens, endocarpio duro. Seynina

ovoidea., strophiolafa, testa dura ; albumen carnosum; cotyledones latae.^

planae.

Frutices vel suffrutices. FoHa alterna, petiolata^ sinuato-denfata vel

lobata^ jienninervia et basi interdum 3—b-nervia', stipulae glandulosae.

Cymue (/.ri/Zö/’f
«,

brevissimae vel elongatae^ androgynae.

Baliosperiuum moiitanuiu Muell. Arg. in DG. Prodr. xv, 2,

1125; Scheef, in Miq. xVnn. Mus, Bot. Lugd. Bat. iv, 127; Kurz,

For. Fl. II, 400. — B. axillare Bl. Bijdr. 601; Miq. F1. Ind. Bat.

I, 2, 410; Hook. f. Fl. Br. Ind. v, 461; Woodr. in Journ. Bomb.

Nat. XII (1899), 372; Praix Beng. PI. 946; Br axdis Ind. Trees 583;

CooKE Fl. Pres. Bombay, ii, 608. — B, p>olyandrum \Yight Ic. t. 1885;

Dalz. et Gibs. Bomb. PI. 232. — B, indicum Dc:ne. in Jacquem.

Voy. Bot. 154, t. 155; Klotsch in Walp. Ann. i, 626. — B.

Moritzianum Baill. Et. Euph. 395. — B. angulare Dcxe. ms. ex

Baill. l.c. — Jatropha montana Wlld. Sp. PI. iv, 563, — Croton
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solanifoliiis Geisel Crot. Monogr. 74. — C. pohjanthus Roxb. Fl.

Ind. III, 682. — Rottiera SUfffuticosa Wall. Cat. n. — Ricinus

montanus Wall. Cat. n. 7727.

Twijgen forsch of vrij forsch, aan den top heen en weer gebogen, rol-

rond, zeer kort behaard, donkergroen, overlangs licht gestreept, dikwijls

rood getint. Bladeren verspreid, gesteeld, langwerpig, lancetvormig,

soms wat eivormig of ook wel 3-spletig, met driehoekig versmalden,

stompen of spitsen top, met stompen of meer of minder gewoonlijk kort

hartvormigen voet met afgeronde of stomphoekige voetlobben, onregel-

matig klierdtagend stomp bochtig getand of gelobd, onder en boven

zeer ijl behaard, aan don top van den bladsteel met 2 zittende, ongeveer

bolvormige klieren, aan den voet 3-nervig met opgebogen voetnerven,

die ongeveer even lang zijn als de andere, aan weerszijden van de onder

en boven uitspringende middelnerf met c. 6— 10 schuin uitstaande,

gebogen, onder en boven uitspringende zijnerven, met onder uitsprin-

gend adernet, de nerven en aderen doorschijnend, kruidachtig, groen,

onder lichter, c. 6.5— 20 cm. lang, 2.5— 9 cm. breed; steel ongeveer

rond, boven ondiep gegroefd, los aanliggend zeer kort behaard, bleek

groen, gestreept, dikwijls wat rood getint, c. I—8 cm. lang. Steun-

bladeren door ovale, convexe, groene klieren vertegen woordigd. Bij-

schermen okselstandig, zittend of meer of minder gesteeld, zeer kort of

meer of minder verlengd, teruggebogen, meerbloernig, met en $
bloemen, tot c 2—4 cm. lang. cT bloemen gesteeld, klein

;
steeltje dun,

in den tolvormigen bloembodem verdikt, kaal, aan den top >5eer kort

aanliggend behaard, bleek, c. 0.4—0.45 cm. lang. Kelk ongeveer

bolvormig, 5-deelig, met ópstaande, samengeneigde, dakpansgewijs

dekkende, ronde tot dwars ovale, meer of minder uitgevreten, zeer

concave, lichtgroene, wit berande, c. 0. 14— 0.2 cm. lange, 0.15 — 0.225

cm. breede slippen. Meeldraden c. 18, vrij, evenwijdig aan elkaar

opstaand, c. 0.2— 0.25 cm. lang; helmdraden lijnvormig, wit; helm'

knoppen basifix, opstaand, ongeveer niervormig halfrond, plat, bleek

geel, met een overlangsclie, zijdelingsche, schijnbaar doorloopende

spleet openspringend, met langwerpige, aan den voet uiteenwijkende

hokjes en breed helmbindsel. Schijfklieren 5, dwars langwerpig,

dikwijls tot aan den voet 2-deelig, onregelmatig gelobd en gekarteld,

of meer of minder samenhangend, vleezig, geelwit. $ bloemen gesteeld;
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steeltje teruggebogen, dikker dan het 5, ‘"lan den top in den bloembodem

verdikt, aanliggend zeer kort behaard, groen of wat rood getint, c. 0.25—
0.4 cm. lang. Kelk aanliggend, 5 declig, met opstaande, eivormige,

grof klierdragend gezaagde, vrij vleezigo, lichtgroene, witachtig be-

rande, meestal wat rood getinte, c. 0. 1

5

— 0. 1 75 cm. lange, 0. 1 3 — 0.1

7

cm. breede slippen. Vruchtbeginsel ongeveer bolvormig, 3-lobbig,

aanliggend eenigszins zijdeachtig wit behaard, lichtgroen, c. 0.17

cm. hoog, 0.175—0.2 cm. in doorsnee, 3-hokkig, roet één zaadknop

in elk hokje; stempels 3, aan den voet kort vergroeid, vleugelvormig

verbreed, breed lijnvormig, scherphoekig gootvormig, aan weerszijden

der groef convex, aan den top teruïgebogen en 2-lobbig, bleek geel,

wat rood getint, c. 0.17— 0.2 cm. lang. ? schjjfklieren meer of

minder tot een c. 0.2 cm. in doorsnee metenden, 0.04 cm. hoogen,

gekartelden, geelachtig witten nap vergroeid. Vruchtsteeltje terugge-

kromd, c. 0.2— 2 cm. lang. Vrucht door den kelk gesteund, door

de stempels gekroond, ongeveer bolvormig, diep 3-lobbig, op de

kluisjes met een overlangsche gleuf, aanliggend zeer kort behaard,

eerst groen, bleek generfd en aan den top wit, bij rijpheid bruin,

c. 0.7—0.85 cm. hoog, 1—1.15 cm. in doorsnee, in 3 tweekleppige

kluisjes openspringend, met houtigen, niet van den buitenwand

loslatenden binnenwand; middelzuiltje c. 0.45— 0.55 cm. lang. Zaden

zeer op die van Ricinus gelijkend, met een groot kiempropje, ei vormig,

buiten convex, binnen stomphoekig, glimmend, grijs, zwart gemar-

merd, c. 0.625 cm. lang, 0.47 cm. breed; buitenste zaadhuid met

vliezige buiten- en harde binnenlaag; kiemwit vleezig
;
zaadlobben

hart-eivormig, afgerond, wit, c. 0.33 cm. lang, 0.3 cm breed;

worteltje samengedrukt, langwerpig eivormig, c. 0.17 cm. lang.

Heester, c. 1— 2 m*. hoog.

Amim. Beschrijving lioofdzakelijk naar te Buitenzorg gekweekte planten;
v'ergeleken met een waarschijnlijk authentiek specimen in Herb. Bog. Exemplaren
van Engelsch-Indië heb ik niet gezien.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Engelsch-Indië, Siam, Sii-

matra. Op Java: Verzameld in de res. Batavia bij de hoofdstad

(Backer); in de res. Preanger, afd. Soekaboemi bij Palaboeanratoe
;
in

de res. Semarang afd. Pati bij Ngarengan op 100 m. zeehoogte, afd.

Semarang bij Kedoengdjati
;
in de res. Rembang bij Toedir(M. Büsgex). —

Voorkomen en standplaats: Op grasvelden, in djatibosschen en
tusschen struikgewas in de laaglanden. Blume vermeldt de plant voor de
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bergstreken en ook in Engelsch-Indië komt de plant tot 1000 m. boven de zoo

voor. — BI ad af val; Altijd groen. — Bloei- en vrucht tijd: Bloemen
en gewoonlijk ook de vruchten verzameld in April bij Palaboeanratoo,
in Mei bij Batavia en Ngarengan, in September bjj Batavia en Kedocng-
djati; te Buitenzorg het gehoele jaar. — Gebruik: Onbekend. — In-
landsche namen: Kasinysat, s. bij Palaboeanratoo; Adal-adal^ ]. bij

Kedoengdjati
;
SrintiL j. bij Ngarengan.

Baliospermum montanum Muell. Aro. Frutex, ramnUs saepe validis^

apice flexiwsis^ teretibu<^^ piihendiSy atrovirldihiis^ long itudinalitei' jjalUde

striatis, saepe ruhrodinctis. FoHa altenia, peüolata, ohlonga, lanceolata,

interduni suhovata vel etiam trlfida^ apice trianguh-angustata ohtiisa vel

acula, hasi ohtusa vel plus minusve pleriimpie hreviter cordata^ lohis

hasilarihus rotundaiis vel ohlusangiilis, irregulariter ohtuse glandtdose

repando-dentata vel lohulata^ supra suhiusque parcissime pilosa^ hasi ad

apicem petioli glandulis 2 sessilihus subglobosis instructa, 3-nervia^ nervis

hasilarihus incurvis celeris aequilongis^ in utraque parte costae mediae supra

subtusque prorninentis neivis lateralibus c. G— 10 patentibusp curvatis^ supra

suhiusque prominentibus^ reliculo venarum subtus prominente^ nervis venisque

semipellucidis^ vit'idia, subtus pallidiora^ c. G.5—20 cm. longa, 2 5 — 9 cm.

lala; petiolus subteres, supra leviter sulcatus, subadpresse puberulus^pallide

virülis^ striatus, saepe rubro-su/fusus, c. 1—8 cm. longus. Stipnilae glan-

dulosae.^ ovales, convexae^ virides. Cymae axillares^ sessiles vel plus minusve

pedunculatae.^ abbreviatae vel plus minusve elongatae., recurvae^ pluriflorae^

androgynae^ ad c. 2—4 cm. longue. Flores pedicellati^ parvi^ subglobosiy

pedicello tenui., in torum turbinatum incrassato., glabro., apice adpresse

puberulo, pallido, c. 0.4—0.45 cm longo. Calyx 5-partitus, laciniis erectis.,

conniventibus., in praefloratione imhricatis, orbieularibus vel transverse

ovalïhus., plus minusve erosulis, veilde concavis, dilute viridibus., albo-mar-

(jinatis^ c. 0.14—0.2 cm. longis, 0.15— 0.225 cm. latis. Stamina c. 18,

libera, parallela, erecta, c. 0.2— 0 25 cm. longa ; filamenta Unearia, alba;

antherae basifixae, erectae, subreniformi-semiorbiculares, compressae, fla-

vescentes, thecis hasi divergentibus, oblongis, rima longitudinali laterali

quasi continua dehiscentibus, connectivo lato. Glandulae disci 5, transverse

oblongae, saepe profunde bipartitae, irregulariter lobulatae et crenulatae,

vel qilus minusve connatae, carnosulae, fmvescenti-albae. Flores $ pedicellati,

pedicello recurvo, quam crassiore, apice in torum incrassato, adpresse

puberulo, viridi vel leviter rubro-suffuso, c. 0 25—0.4 cm. longo. Calyx

adpressus, 5 patditus, laciniis erectis, ovatis, grosse glanduloso' serratis,

carnosulis, dilute viridibus, albido-marginatis, pylerumeque rubro-tinctis,

c. 0.15—0.175 cm. longis, 0.13—0,17 cm. latis. Ovarium subglobosum,
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3-lohum, alho-suhsericeum, dilute viridc^ c. 0.17 cm. allum, 0.175— 0.2 cm.

diam.j 3-loculare, loculis uniovulatis; stigmata 5, hasi hrevi-connata., di-

vergentia., alato-dilatata., late linearia^ autangule canaliculata, in utraque

q)arte siilci convexa., apice recurva et hiloba, flavescenfia^ leviter ruhro-

tincta, c. 0.17— 0.2 cm. longa. Glandulae disci plus minusve in cupulam

c. 0.2 cm. diam. 0.04 cm. altam crenulatam flavescenti-albam connatae.

Pedicellus fruclifer recurvus., c. 0.2—2 cm. longus. Fructus calgce suffultusj

stigmatis coronatus., subglobosus, tridgmusj coccis longitudinaliter sulcatis,

adpresse puberulus, Iriitio viridis^ paliide nervosus, apice albuSj maturus

fu^cuSy c. 0.7— 0.85 cm. altus, 1—1.15 cm. diam.., in cocca 3 bivalvia

dehiscens, endocarpio lignoso ab pericarpio haud solubili ; columella c. 0.45—
0.55 cm. longa. Semina iis Ricini valde similia, 7nanifeste strophiolata,

ovoidea, extus convexa, mtus obtusangula, nitida, 2)alUde cinerea, atro-

inarmorata, c. 0.625 cm. longa, 0.47 C7ïi. lata, testae strato exteriore

tnembranaceo, strato interiore duro ; albumen carnosum ; cotyledones cordato-

ovatae, rotundatae, aibae, c. 0.33 cm. lougae, 0.3 cm. latae; radïcula com-

2)ressa, oblongo-ovata, c. 0.17 cm. longa.

52. CHEILOSA Bl.

Bloemen tweehubig. (ƒ bloemen met 5-deeligen kelk; slippen in

den knop dakpansgewijs dekkend. Bloembladeren ontbrekend. Meel-

draden (8—)10, vrij, de buitenste met de fcelkslippen afwisselend, in

holten der scliijf ingeplant; helmknoppen kort, 2-hokkig, intrors,

overlangs openspriugend. Stamperrudiment in een centrale holte der

schijf ingehecht, 2 — 3-deelig. Schijf kussenvormig, met holten. J kelk

gewoonlijk 5-deelig, met in den knop dakpansgewijs dekkende slippen,

blijvend. Bloembladeren ontbrekend. Vruchtbeginsel 3-hokkig, met

één zaadknop in elk hokje; stijlen 3, nagenoeg tot den voet vry, twee-

spletig, teruggekromd, met aan de binnenzijde stempelklieren dragende

takken. Schijf ringvormig, 5-hoekig. Vrucht groot, ongeveer bolvorraig,

met 3 overlangsche groeven, in 3 kleppen uiteenvallend, de binnen-

wand niet van den buitenwand loslatend. Zaden groot; zaadhuid met

vleezige buitenlaag; kiem wit vleezig; zaadlobben breed, plat.

Boom met verspreide, gesteelde bladeren en kleine, spoedig afval-

lende steunbladeren. Bloei wijzen okselstandig, pluim vormig vertakt,

kort; bloemen gesteeld, klein, de $ grooter dan de cf.
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Eén Javaansche soort, n.1. C. montana Bl.

Cheilosa Bl. Flores dioici. Florum caltjx 5-panitus, laciniis in

praeporatione hnhricatis. Petala 0. Stamina (8—) 10, libera, exteriora

cum calycis laciniis alternaniia, in excavationes disci inseria; antherae

hreves, hiloculares, introrsae, longitudinaliter dehiscenies. Pistilli rudi-

menium in excavationem centralem disci insertum, 2—3-partitum. Discus

pulviniformis, foveoïatus. Florum J calyx plerumqiie 5-partitus, laciniis

in praefioratione imhricatis, persistens. Petala 0. Ovarium triloculare,

loculis uniovulatis ; styli 3, fere adbas in liberi, bifidi, recurvi, cruribus intus

siigmatosis. Discus annularis, quinquangulatus. Fructus magnus, sub-

globosus, longitudinaliter 3-sulcatus, in valvas 3 dehiscens, endocarpio a

pericarpio haud solubili. Semina magna, testae strato exteriore carnoso

;

albumen carnosum; cotyledones latae, planae.

Arbor foliis alternis petiolatis, stipuUs caducis. Inflorescentiae axil-

lares, paniculato-ramosae, breves ; flores parvi, pedicellati, $ quam

majores.

Cheilosa montana Bl. ! Bijdr. 614; Miq. El. Ind. Bat. i, 2, 410;

Muell. Arg. in DC. Prodr. xv, 2, 1123; Scheep, in Miq. Ann. Mus.

Bot. Lugd. Bat. iv, 127.

Jonge deelen zachtharig, kaal wordend. Bladeren verspreid, gesteeld,

omgekeerd eivormig of ook wel elliptisch, met breed afgeronden of

stompen, soms spitsen of kort toegespitsten top en wigvormigen,

spitsen voet, vooral naar den top klierachtig getand gekarteld, aan-

vankelijk zeer kort behaard, kaal wordend, aan den voet 8(— 5)-

nervig, aan weerszijden van de middelnerf met c. 5— 7 wijd uiteen-

staande, schuin uitstaande, gebogen, ver van den rand boogvormig

anastomoseerende, evenals de middelnerf onder uitspringende zijnerven,

onregelmatig netaderig, leerachtig c. 5.5— 17 cm. lang, 3.5— 10 cm.

breed; steel kort behaard, c. 0.5— 2.6 cm. lang. Steunbladeren klein,

spoedig afvallend. 5 bloeiwijzen okselstandig, kort pluimvormig,

weinigbloernig, kort eenigszins viltig behaard, c. 1— 1.2 cm. lang.

Schutbladeren 3-deelig of 3-spletig, zeer kort behaard, met 3-hoekige

slippen, de onderste met lancetvormige, aan den top teruggekromde

middelslip. Bizondere schutblaadjes kort, breed. $ bloemen klein, kort

gesteeld, c. 0.8 cm. breed; steeltje gegroefd, zeer kort behaard,
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c. 0.05— O.l cm. lang. Kelk 5-deelig; slippen in den knop dakpans-

gewijs dekkend, wat ongelijk, breed ei vormig, stomp, concaaf, met

dunne, teruggebogen randen. Meeldraden 8— 10, in holten van de schijf

ingeplant, de binnenste c. 0.25 cm. lang, de buitenste korter en met

de kelkslippen afwisselend, kaal; helmknoppon basifix, klein, kort,

aan den voet en den top uitgerand. Stamperrudiment in een holte in

het midden der schijf ingehecht, 2— 3-deelig, de deelen eenigszins

knotsvormig, behaard, c. 0.05 cm. lang. Schijf kussenvormig, met

holten, uitstaand behaard. $ bloeiwijzen okselstandig, alleenstaand of

gebundeld, smal pluim vormig met korte takken, ijl, vrij weinigbloemig,

zeer kort behaard, c. 2.5— 5 cm. lang. Schutbladeren als bij de 5-

$ bloemen gesteeld; steeltje zeer kort behaard, c. 0.3— 0.5 cm. lang.

Kelk gewoonlijk 5-deelig, zeer kort behaard, c. 0.65—0.7 cm. in

doorsnee; slippen uitgespreid, met teruggebogen top, eivormig, stomp,

convex, vleezig. Vruchtbeginsel eivormig, met 3 groeven, fluweelacbtig,

c. 0.3— 0.4 cm. lang, 3 hokkig; hokjes binnen behaard
;
stijlen 3, vrij,

boven gegroefd, teruggekromd, 2-spletig, met teruggerolde toppen,

behaard, c. 0.2 cm. lang. Schijf ringvormig, 5 hoekig, flu weelachtig,

c. 0.35 cm. in doorsnee. Vruchtsteel c. 1 cm. lang. Vrucht door

den kelk gesteund, bolvormig, 3 groevig, fluweelachtig, c. 3.2— 3.5 cm.

in doorsnee, 3.2— 3.3 cm. hoog, in 3 kleppen uiteenvallend
;
middel-

wand vleezig; binnenwand niet loslatend, perkament-hoornachtig,

binnen zeer ijl behaard, samen c 0.3 cm. dik. Zaden 3, groot, ovaal

of omgekeerd eivormig, buiten convex en met een overlangsche rib,

binnen stomphoekig, rood, c. 2.4— 2.6 cm. lang, 2.1 cm. breed;

buitenste zaadhuid met vleezige, sappige buitenlaag en samengedrukte,

omgekeerd eivormige, dun lioornachtige, c. 2.2 cm. lange, 1.7 cm.

breede binnenlaag; binnenste zaadhuid vliezig; kiemwit vleezig; zaad-

lobben groot, plat, omgekeerd eivormig, met afgeronden top en hart-

vormigen voet, aan den voet 5-nervig, c. 1.5 cm. lang, 1 ,2 cm. breed
j

worteltje langwerpig, stomp, 0.34 cm. lang.

Kleine of middelmatige boom; kruinhoogte c. 14— 20 m. bij een

stamdoorsnee van 30— 40 cm.

Aanm. Beschrijving naar eenige exemplaren in Herb. Kds. en vergeleken met
authentiek.

G e o g r. verspreiding. Buiten Java : Onbekend. Op Java : Ver-
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zameld in de res. Banten, afd. Pandeglang op den Poelasari op 1000 m.
zeehoogte en in de res. Batavia, afd. Buitenzorg op den Salak bij Bobodjong
op 700 m. Uitsluitend dus in West-Java aangetroffen. — Voorkomen en
standplaats: In gemengd oerwoud. — Bladafval; Waarschijnlijk

altijdgroen. — Bloei- en vruchttijd: Bloemen verzameld in November
O]) den Poelasari; vruchten in September en Oktober bij Bobodjong en in

November op den Poelasari. — Gebruik: Geen. — Inlandsche namen:
Ki-njamploeng^ s. bij Bobodjong; Hoentjit, s. (Bl.).

Cheilosa montana Bl. Arho?‘ parva vel mediocris. Innovationes pu~

hescentes, glalrescentes. Folia altenia, petiolata, plerumque ohovata vel

elliptica^ apice late rotundata vel obtusa, interdum aciita vel hreviter

acuminata^ hasi cuneata acuta, praesertim apicem versus glanduloso-dentato-

crenata^ initio puherula^ glabresceniia^ basi 3(— 5)-nervia, in utraque partè

costae intermediae nervis lateralibus c. 5—7 laxis, patentibus^ curvatis, a

margine remote arcuato-anastomosantibus, cum costa subtus prominentibus^

irregulariter reiiculato-venosa, coriacea, c. '5.5—17 cm. longa^ 3.5—10 cm.

lala; q^^l^olus p>uberulus^ c. 0.5— 2.6 cm. longus. Stipulae p>arcae^ caducae.

Inflorescentiae (^’axillareSj breviter paniculatae, q)(iuciflorae, subtomentellae,

c. 1—1.2 cm. longae. Bracteaetripartitaeveltrifidae.^carnosidae.,puberulae.,

laciniis iriangulis^ lacinia intermedia bructearum inferiorum lanceolata^ apice

recurva. Bracteae partiales breves, latae. Flores parvi, breviter pedicellati^

c. 0.3 cm. diam..^ jjedicello sulcato, puberulo, c. 0.05— 0.1cm.longo. Calyx

5-partiius^ laciniis in praefloratione imbricatis^ subinacqualibus^ late ovatis,

obtusis, co7icavis, mavguiibus membranaceis recurvisque. Starnina 8—10^ in

disci excamtiones inserta^ interiora c. 0 25 cm. longa., exteriora pciulo

breviora et cum sepalis alternantia^ glabra; antherae basifixae, parvae,

breves., basi apiceque emarginatae. Pistilli rudimentim in disci excavationem

centralem insertum, 2-3-partitum, partibus subclavatis, pubescens, c. 0.05

cm. longwn. Discus pulviniformis, scrobiculatus, patenter pubescens. In-

florescentiae 5 axillares, solitariae fasciculataeve, anguste paniculatae, ramis

brevibus^ laxae, satis paucifiorae, puberulae, c. 2.5— 5 cm. longae. Bracteae

maris. Flores J pedicellati, pedicello puberulo, c. 0.3— 0.5 cm. longo.

Calyx plerumque ü-partitiis, puberulus, c. 0.65—0.7 cm. diam., lacmiis

patentissimis, apice recurvis, ovatis, obtusis, convexis, carnosulis. Ovarium

ovoideum, 3 sulcatum, velutiniim, c. 0.3 — 0.4c?n. longum,3-loculare, loculis

intus pulescentibus ; styli 3, liberi, intus sulcati, recurvi, bifidi, apicibus

revolutis, pubescentes, c. 0.2 cm. longi. Discus dnnularis, quinquangulatus,

velutinus, c. 0.35 cm. diam. Pedicellus fructifer c. 1 on. longus. Fructus

calyce suffultus, globosus, 3-sulcatus, velutinus, c. 3.2— 3.5 cm. diam., 3.2—
3.3 cm. altiis, in valvas 3 dehiscens, mesocarpio carnoso, endocarpio haud
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soluhili pergamaceo corneo^ imriete toto c. 0 3 cm. crasso. Semina 3,

magna, ovalia vel ohovata, extiis convexa et costa longitudinali instriicta.,

intiis ohtiisangiila^ ruhra^ c. 2.é -2.6 cm. longa^ 2.1 cm. lata ; testae

stvatum exterius carnoso-succosum^ stratum inierius compressum^ ohovatum.^

tenuiter corneum., c. 2.2 cm. longnm., i.7 cm. latum ; integumeritum interius

memhranaceum ; alhumen carnusum ; cotijledones magnae., planae^ ohovatae.^

apice rotundatae., hasi cordatae et b-nerviae, c. 1.5 cm. longacj 1.2 cm.

latae ; radicula ohlonga, obtiisa^ 0.34 cm. longa.

53. EXCOECARIA L.

Bloemen één* of tweehuizig. (ƒ bloemen met meer of minder diep

2— 3-lobbigen of -deeligen of nagenoeg gaven kelk, met in den knop

meer of minder dakpansgewijs dekkende slippen. Bloembladeren

ontbrekend. Meeldraden 2— 3, vrij; helmknoppen kort, extrors, met

2 overlangsche, gewoonlyk nagenoeg zijdelingsche spleten opensprin*

gend. Stamperrudiment en schyf ontbrekend. Kelk der J bloemen

ongeveer als bij de cf- Bloembladeren ontbrekend. Vruchtbeginsel

2— 3-hokkig, met één zaadknop in elk hokje; stijlen 2— 3, enkelvoudig,

aan den voet vergroeid, aan den top teruggekromd. Schijf ontbrekend.

Vrucht verschillend, met dikwijls drogen, niet zelden ook met meer

of minder vleezigen middelwand en meer of minder dikken, soms zeer

harden binnenwand, soms zeer laat in tweekleppige kluisjes opensprin-

gend, zelden steenvruchtachtig. Zaden zonder kiempropje; buitenste

laag der zaadhuid dun vleezig, binnenste hard; kiem wit vleezig;

zaadlobben breed, plat.

Boomen of heesters met melksap. Bladeren verspreid of meer of

minder overstaand, gesteeld, dikwijls met klieren aan den voet der

schijf of aan den top van den steel. Steunbladeren aanwezig. Bloei-

wijzen eindelingsch of okselstandig of zijdelingsch, aan den voet met 1

of meer verder met (ƒ* bloemen bezet of geheel (ƒ of Schut,

bladeren aan den voet met klieren. Bloemen blein, de (ƒ alleenstaand

of gebundeld, de ^ alleenstaand.

Aantal soorten ongeveer 30, waarvan Boerlage voor Java vermeldt:

E. virgata Miq.

E. bantamensis Mdell. Arg.
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E. hicolor IIassk

E. Agallocha L.

Hasskarl en Miquel noemen bovendien :

E. oppositifolia Jack.

Yan E. hantamensis Muell. Arg. is mij alleen dé beschrijving van
Mueeler bekend.

E hicolor Hassk. is niet inheemsch op Java, doch werd, zooals Hasskarl
aanteo-ent, van Singapore ingevoerd. 11 et is een veel als sierplant gekweekte
heester met van onderen donkerrood gekleurde bladeren.

Wat E oppositifolia betreft, volgens de beschrijvingen kunnen E.

oppositifolia Grief, (volgens Muell, Arg. „Jack”) en E. oppositifolia Hassk.

niet dezelfde zijn (zie aanteekening onder E macrophylla). Daarom heb ik

Hasskarl’s plant als nieuw' beschouwd en onder den naam E. macrophylla
beschreven.

Muell. Arg, vereenigde het geslacht Sapiiim met Excoecaria. Bentham
en Hooker scheiden ze. In de „Fiora of British India” houdt Hooker zo

gescheiden, doch zegt erbij, dat het boter ware ze te vereenigert. Boerlage
houdt ze gescheiden. Eveneens worden de beide geslachten gescheiden

gehouden door Pax in „die natürlichon Pflauzenfamilien”, doch deze schrijft

Excoecaria viryata en E indica^ welke beide soorten door Hooker tot

Sapium worden gerekend.

Hoewel ik ervan overtuigd ben, dat Excoecaria L en Sapium P. Br. niet

gescheiden kunnen blijven, zal ik, daar ik slechts weinig soorten, o a. geen

Amerikaansche, heb onderzocht en het niet w’enschelijk acht in dat geval tot

omdoopingen over te gaan, beide geslachten hier handhaven.
Het hoofdverschil tusschen de beide geslachten zou bestaan in den al

of niet tot den voet gedeelden kelk, hetgeen van betrekkelijk weinig

belang lijkt.

Sleutel der Javaansche soorten.

1.

Bladeren overstaand. . . 2.

Bladeren verspreid 3.

2. Adernet der bladeren doorschijnend.

Steunbladeren lijn-lancetvormisr. $
bloeiwijze heen en weer gebogen. 1. E. hantamensis Muell.

Arg.

Adernet niet doorschijnend. Steun-

bladeren driehoekig, j bloeiwijze niet

heen en weer gebogen .... 2. E. macrophylla

3. Klieren der schutbladeren zeer groot,

niet door deze bedekt. Vrucht groot,

niet 3-lobbig 3. E. virgata Zoll. et

Mor.

Klieren der schutbladeren geheel door

deze bedekt. Vrucht klein, 3-lobbig. 4. E. Agallocha L.

Excoecaria L. Flores monoici vel dioici. Flornm (j' calyx plus minusve

alte 2— 3-lohatus vel -partitus vel fere integer^ laciniis in praefloratione

plus minusve imhricatis. Petala 0. Stamina 2— 3; antherae hreves^ ex-

Meded. Dep. v. Landbouw No. 10. 39
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trorsae^ rimis longitudinalihus ijlerumqiie fere lateralihus dehiscentes.

Pisiilli rudimentum et discus 0. Caltjx florum ^ fere ut in (^. Petala 0.

Ovarium 2—3-loculare^ loculis uniovulatis ; styli 2—5, simpliceSy hasi

comiati^ apice recurvi. Fructus variabilis, mesocarpio saepe sicco vel plus

minusve carnoso, endocarpio plus minusve crasso^ interdum durissimo,

inferdnm tarde in cocca hivalvia dehiscens^ raro drupaceus. Semina esUo-

phiolata, testae strato exteriore carnoso, strato interiore duro; alhumoi

carnosum; cotyledones latae, planae.

Arhores vel frutices lactescentes. Folia alterna vel plus minus opposita,

petiolata^ ad hasin laminae vel ad apicem petioU saepissime glanduUfera.

Stipulac adsunt. Inflorescent iae terminales^ axillares vel laterales^ hasi

flores $ 1 vel plures, ceterum flores gerentes vel totae vel Bracleae

hasi glanduliferae. Flores parvi^ solitarii vel fasciculati, $ solitarii.

1. Excoecaria baiitainensis Muell. Ar«. in Linnaea, xxxii,

124; in DC. Prodr. xv, 2, 1219.

Bladeren aan de twijgen vrij ver uiteen, overstaand, langwerpig

elliptisch, plotseling kort toegespitst, met vrij spitsen voet, gekarteld

gezaagd, met dunne, licht gebogen zijnerven en een doorschijnend,

in het oogvallend adernet, zonder klieren, tamelijk kruidachtig,

zwak glimmend, vrij bleek, c. 12— 15 cm. lang, 5 — 6 cm. breed; steel

zonder klieren; c. 0.9— 1.2 cm. lang. Steunbladeren lijn-lancetvormig.

5 aren slank, ijl, enkelvoudig, heen en weer gebogen, c. 5 cm. lang.

Schutbladeren klein, breed ei vormig, spits; klieren langwerpig, eenigs-

zins geplooid rimpelig, langer dan de schutbladeren. 5 bloemen alleen-

staand. Kelkslippen smal eivormig, in kleine slipjes verdeeld. Meel-

draden 3, uitstekend.

Aanm. Beschrijving van Mueller Arg. overgenoinen.
Volgens Mueller komt de soort het meest met F. cochinchincnsis Lour.

overeen, doch verschilt ervan door de grootere, wat doorschijnende bladeren,
de slankere bloemspil, de tweemaal kleinere schutbladeren, de dubbel zoo groote,
c. 0 1 cm. lange, rimpelige, evenals bij E. virgata aangedrukte klieren der schut-
bladeren.

Geogr verspreiding. Buiten Java: Onbekend. Op Java: Ver-
zameld in de res Banten (Zoll. n. 3703).

Excoecaria bantamensis Muell. Arg. Folia in ramulis suhdistantia^

opposita^ ohlongo-elliptica, hreviter cuspidato-acuminata^ hasi suhacuta^

crenato serrata, nervis lateralihus tenuihus^ leviter arcuatis^ venis translu-

centi-perspicuis^ pulchre rarnulosis, eglandulosa^ submembranacea^ nitidula^
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suhpallida^ c. 12—15 cm, longa^ 5—6 cm. lata; petiolus eglandiilosus, c.

0.4— 1.2 cm. longlis. Stipulae lineari4anceolatae. Sgicae gracilesj laxiflorae,

simplices, flexuosae, c. 5 cm. longae. Bracteae exiguae, luie ovatae, acutae,

glandulis ohlongis, siihplicato-migosis, hracteas superantihus. Flores soli-

tarii. Calycis laciniae anguste ovatae^ lacero dentatae. Stamina 3, exserta.

2. Exeoecaria maerophylla J. J. S. n. sp. — F opposUfolia

ITassk. ! (non Grief.) Retz. i, 160; Hort. Bog. i, 32; MiQ.FJ.Ind.

Bat. I, 2, 416.

Twijgen rolrond, l?aal. Bladeren overstaand, gesteeld, in den oksel

met gerekt kegelvormige, toegespitste, c. 0.5 — 0.85 cm. lange knoppen,

langwerpig of lancetvormig, stomp toegespitst, met spitsen of stompen,

dikwijls kort toegespitsten voet, bochtig of gekarteld gezaagd, de

tanden met spoedig afvallende puntjes, kaal, zonder klieren, aan

weerszijden van de in sicco onder uitspringende, boven in een groef

uitspringende middelnerf met c. 12— 18 vrij wijd uitstaande, licht

gebogen, binnen den rand anastomoseerende, dunne, onder uitsprin-

gende zynerven, c. 11—23 cm. lang, 3.75— 8.5 cm. breed; steel in

sicco boven gegroefd, kaal, c. 0.6 — 2.1 cm. lang. Steunbladeren

spoedig afvallend, driehoekig, overlangs dubbelgevouwen, achter

beneden den top met een kegel vormig puntje, c. 0.4— 0.6 cm. lang.

cf bloeiwijzen eindelingsch, kort gesteeld, verlengd, enkelvoudig,

aarvormig, los, zeer veelbloemig, kaal, c. 5— 15 cm. lang; spil

kantig. Schutbladeren zeer klein, breed driehoekig, met een puntje,

iets getand, concaaf, c. 0.07 cm. lang, aan weerszijden aan den voet

met een grootere, zittende, overlangsche, langwerpige of ovale, in

het midden wat ingedeukte klier, c. 0.125—0,15 cm. lang. bloemen

alleenstaand of meer of minder in kransen, zeer klein, zittend. Kelk

3 deelig, met opstaande, eivormige of breed eivormige, aan den rand

in kleine slipjes verdeelde, concave, 1-nervige, kale, c. 0.1— 0.125

cm. lange slippen. Meeldraden 3, aan den voet nauwelijks wat

samenhangend, c. 0.175—0.2 cm. lang; helmknoppen dubbelbolvormig,

broeder dan lang, dorsifix, extrors, met ovale, evenwijdige, op zij

overlangs openspringende hokjes. Stamperrudiment en schjjf ont-

brekend. Vruclittrossen zeer kort, met 1—2 vruchten; algemeene

vruchtsteel c. 1.2— 1.4 cm. lang. Schutbladeren aan weerszijden met
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een klier. Yruchtstceltje zeer kort, c. 0 3— 0.35 cm. lang. Vrucht

groot, door den stijlvoet gekroond, door den kleinen, 3 dceligen kelk

gesteund, neergedrukt driekantig bolvormig, met 3 overlangsclie

gleuven, op de kluisjes met een zwakken kiel, kaal, glad, c. 2.3 —2.4

cm. hoog, 3— 3.3 cm. in doorsnee, in 3 tweekleppige kluisjes open-

springend, met zich spiraal vormig oprollende kleppen, met dunnen,

houtachtigen wand en tusschenschotten, de buitenwand niet van den

binnenwand loslatend; middelzuiltje driekantig, boven breed 3-vleu-

gelig, c. 1.9 cm. lang. Zaden in elk hokje 1, betrekkelijk klein,

bolvormig, in sicco gevlekt, c. 0.9 cm. in doorsnee, met dunne,

zachte buitenlaag en dun korst-perkamentachtige binnenlaag; kiemwit

dik vleezig; zaadlobben plat, rond-ciervormig, c. 0.5 cm. breed; wortel-

tje rolrond, c. 0.2 cm. lang.

Kleine boom; kruinhoogte c. 10 m. bij een stamdoorsnee van 12 cm.

Schors met fijne, overlangsche barsten.

Aanm. Beschrijving naar eenige exemplaren in Herb. Kds.
;

zij verlangt nog
aanvulling naar beter materiaal.
Tot nog toe werden voor Java 2 soorten Excoemria met overstaande bladeren

vermeld, n 1. E. hantamensis Muell. Arg. en E. oppositifolia Grief, (volgens
Muell. Arg. „Jack”).
E. hantamensis Muell. Arg. verschilt volgens de beschrijving van E. inacro-

phylla door geringere afmetingen der bladeren en d bloeiwijzen, een doorschijnend
adernet, lijn-lancetvormige steunbladeren, een heen en weer gebogen cf bloeispil
en smallere d" kelkslippen. Ik heb de soort, waarvan de $ bloemen en vruchten
onbekend zijn, niet kunnen vergelijken.
De door Hasskarl als E. oppositifolia gedetermineerde, door Teysmann bij

Tjanïpea verzamelde soort is in Herb. Bog. door een paar zeer beschadigde,
bloemlooze exemplaren vertegenwoordigd. Ik t^vijfel er niet aan, dat deze met
de door mij nieuw beschreven soort identisch zijn. Volgens Hooker’s beschrijving
in Fl. Br. Ind. v, 474 heeft E. opj)ositifolia Grief, echter besachtige („berried”)
vruchten, die zoo groot zijn als een kleine appel. Tenzij hier een vergissing
plaats gehad heeft, is dus uitgesloten, dat de E. rnaci^ophylla met E. oppositifolia
Grief, identisch zijn zou, hoewel het overige deel der beschrijving der laatstge-

noemde soort vrij goed op de plant van Xoesa Kambangan past. Het lijkt mij
dus om verwarring te voorkomen het meest aanbevelenswaardig die plant voor-
loopig als nieuw te beschouwen.
Door Hasskarl wordt gezegd, dat er soms aan den voet der cT bloeiwijzen $

bloemen voorkomen
;
in de door mij geziene specimina is dat nergens het geval.

De bladeren staan voor zoover de gedroogde exemplaren dit laten nagaan,
niet geheel tegenover elkaar, doch maken een hoek met elkaar; bij de bloeiende
twijgen schijnen zij met de bloeiwijze in een krans te staan.
Eenmaal werden 2 normaal ontwikkelde, door drukking halfbolvormige zaden

in één hokje aangetroffen.
Exemplaren in vrucht door Hallier op Borneo verzameld komen zeer goed

met de Javaansche overeen.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Borneo. Op Java: In de res.

Banten (Zoll. n. 3703); in de res. Batavia, afd. Buitenzorg bij Tjampea
(TEYSMA^’N); in de res. Banjoemas, afd. TjilatjapopNoesaKambangan.—
Voorkomen en standplaats: In heterogeen oerwoud. — BI ad af val:
Blijkbaar altijd groen. — B 1 o e i - en vruchttijd: Bloemen verzameld
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in April en Juni; vruchten in Junuari, Juni en December. — Gebruik:
Onbekend. — Inlandsche naam: Bomo, j. op Noesa Kambangan.

Bxcoecaria macrophylla J. J. S. Arbtisciila. llamall teretes, (jlahri.

Folia opposita, jjetiolata, in axHlis gemmas elongato-conicas acuminatas

c. 0.5 — 0.85 cm. longas gerentia^ ohlouga vel lanceolata, ohtuse acumi)iaf.a^

basi acula vel obtusa saepe hreviter acnminata^repandO' vel crenato sernila^

dentibus apiculo deciduo terminatis^ glahra^ eglandulosa, in utraqiie parte

coslae mediae in sicco subtus p)roniinentis supra in sulco prominentis nervis

lateralibus c. 12— 18 saiis p)(^l^^dissimisj leviter curvatis., intra marginem

anastomosaniibus, tennibus^ subtus prominentibus, c. 11—23 on. longa,

3.75 — 8.5 cm. lata
; petiolus in sicco supra sulcatus, glabe)\ c. OJJ— 2.1 cm.

longas Stipulae caducae, triangulaCj longitudinaliter conduplicatae., dorso

infra apicem conico-apiculatae, c. 0.4— 0.6 cm. longae. Inflorescentiae

terminales, breviter peduncalatae^ elongatae., simpliceSj spicifonnes^ laxae,

valde multiflorae, glabrae^ c. 5—15 cm. longae^ rachide angulata. Bracteae

minhnae, ntrinqiie glandiila bractea niajore^ sessili, longitudinali, oblonga

vel ovali, medio impressa, c. 0.125—0.15 cm. longa. Flores solitarii

vel plus minusve verticillati^ minimi., sessiles. Calgx 3-partitus, laciniis

erectis^ ovatis vel late ovatis^ erosodaceratis^ concavis., Bnerviis, glabris^

c. 0 1— 0.125 cm. longis. Stamina 5, basi vix connata^ c. 0.175— 0.2 cm.

longa; antlierae didymae^ laliores guam longae^ dorsifixae, extrorsac, thecis

ovalibuSj parallelis^ rima longitudinali lateraliter dehiscentibiis. PistilU

rudimentum et discus 0. llacemi fructiferi hrevissimi^ 1—2-carpij pedunculo

c. 1.2— 1.4 cm. longo. Bracteae biglandulosae. Pedicellus fructifer bre-

vissitnus, c. 0.3—0.35 cm. longus. Fructus majusculus^basi stijli coronatus^

calgce parvo 3-partito suffultus, depresse trigono-globosusj tridymus, coccis

subcarinatis sulcis separatis, glaber, laevis.^c.2.3—2.4cm.altus^3—3.3cm.

diam.j in cocca 3 bivalvia dissiliensj valvis spiraliter convolutis., pariete et

septis tenuibus lignosis^ pericarpio ab endocarpio hand solubilij columella

triquetra.) superne late 3-alata., c. 1.9 cm. longa. Semina in loculis 1., pro

magnitudine capsulae parva^ glolosa, in sicco maculata^ c. 0.9 cm. diam.^

iestae strato exteriore tenui medulloso^ strato interiore teniiiier crustaceo-

pergamaceo ; albumen crasse carnosum; cotyledones planae, orbiculari-

reniformes^ c. 0.5 cm. latae; radicula ter es., c. 0.2 cm. longa.

3. Excoccaria virgata Zoll. et Mor. ex Miq. El. Ind. Bat. i,

2, 416; Müell. Aro. in DC. Prodr. xv, 2, 1216. — Siillingia virgata

Baill. Euph. 518. — Sapium virgatum Hook. f. Fl. Br. Ind. v, 471.
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Twijgen kaal, de jonge soms gedeeltelijk wat viltig. Bladeren

verspreid, gesteeld, langwerpig, gewoonlijk vrij lang of lang smal stomp

of spits toegespitst, niet zelden met een nerfpuntje, met stompen,

afgeronden of ook wel spitsen, soms wat ongelijken voet, gekarteld

getand, kaal, aan den voet aan den rand aan weerszijden met een van

don steel verwijderde, zittende klier, aan weerszijden van de middelnerf

met c. 10— 18 vrij wijd uitstaande, binnen den rand anastomoseerende,

in sicco boven en onder wat uitspringende, zeer dunne zijnerven,

boven tamelijk glimmend groen, onder dof en licliter, c. 4— 13.5 cm.

lang, 2.5—4.5 cm. breed; steel boven gegroefd, kaal, c. 0.9— 1.6 cm.

lang. Steunbladeren afvallend, eivormig driehoekig, c. 0.15— 0.2 cm.

lang. Bloeiwijzen eindelingsch, later op zij gedrongen, met één $ bloem

aan den voet en talrijke J bloemen, c. 3— 7 cm. lang; spil behaard.

Schutbladeren ongeveer langwerpig, aan den top in slipjes verdeeld,

c. 0.1 cm. lang, aan weerszijden aan den voet met een zeer groote, buiten

het midden bevestigde, langwerpige, sikkelvormig gebogen, aan beide

einden stompe, aan den buitenrand 4-lobbige, boven in het midden der

lobben uitgeholde, vleezige, c. 0.17 cm. lange klier. Bizondere schut-

blaadjes dikwijls uit breeden voet priemvormig toegespitst, aan den rand

in fijne slipjes verdeeld. cT bloemen in c. 7-bloemige bundels, gesteeld;

steeltje c. 0.2 cm. lang. Kelk napvormig, tot voorbij het midden 3-deelig,

c. 0.07 -0.075 cm. lang; slippen breed eivormig, stomp, met franje.

Meeldraden 3; helmknoppen (nog niet opengesprongen) niervormig. $
bloemen gesteeld. Kelk 3-deelig, met breed eivormige, met franje voor-

ziene slippen, blijvend. Yruchtsteel kaal, c. 1.5—2.5 cm. lang. Vrucht

groot, ovaal of omgekeerd eivormig, (in sicco gewoonlijk spoelvormig),

meer of minder stomp driekantig, door den stijl gesnaveld, 6-groevig,

wat wrattig, c. 3.2— 3.8 cm. lang, 2.5— 3.2 cm. dik, laat in 3 2-kleppige

kluisjes uiteenvallend; middelwand zeer dik hard vleezig, c. 0.65—

1

cm. dik, aan den voet het dikst, niet van den binnenwand loslatend;

binnenwand dik, beenhard, c. 0.15—0.3 cm. dik; middelzuiltje kort;

hokjes klein, éénzadig. Zaden betrekkelijk klein, langwerpig, aan

den voet versmald, met stompen top, glimmend grijs, c. 1— 1.1 cm.

lang, 0.5 cm. dik; zaadhuid met vleezige baitenlaag en zwarte,

harde, dun hoornachtige binnenlaag; kiemwit vleezig; zaadlobben

langwerpig of ovaal, afgeknot of afgerond, met hartvormigen voet.
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c, 0.6— 0.65 cm. lang, 0.3— 0.4 cn). broed; worteltje kegelvormig,

c. 0.225 cm. lang.

Middelmatige ofgroote boom; kruinhoogte c. 15— 40 m. bij een stam-

doorsnee van 25— 100 cm. Stam recht of vrij recht of ook wel aan den

voet vertakt, zonder wortellijsten. Kroon onregelmatig, groot, breed.

Schors met vrij diepe, overlangsche barsten, in smalle stukken af-

vallend.

Aanm. Beschrijving naar zeer talrijke exemplaren in Herb. Kds., waarbij vele
vruchten en slechts éón met jonge bloeiwijzen

; ? bloemen heb ik niet gezien.
Vergeleken met een denkelijk authentiek specimen in llerb. Bog.
Deze soort verschilt van de zeer verwante, er in blad niet van te onderscheiden

E. indica (Wlld.) Muell. Arg. door den (tenminste bij de door mij onderzochte
bloemen) veel dieper gedeelden kelk, maar vooral door de vruchten. Deze zijn

bij E. indica steeds neergedrukt bolvormig met betrekkelijk dunnen, vleezigen
buitenwand en veel dikkere zaden (1.25 cm. lang, 0.87 cm. in doorsnee), die
overigens geheel gelijk gebouwd en gekleurd zijn. Misschien zou E. virgata als

een variëteit van E. indica te beschouwen zijn.

E. indica, die tot nog toe alleen van Britsch-Indië bekend was, komt volgens
talrijke exemplaren in Herb. Bog. ook voor op Lingga, Borneo, Halmaheira,
Boeroe, Misooi, Nieuw-Guinea.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Niet met zekerheid bekend.

Op Java: Verzameld in de res. Banten, afd. Tjaringin bij Tjemara op
10 — 200 m. zeehoogte; in de res. Freanger, afd. Soekaboemi bij Pala-

boeanratoe, ah). Bandoeng bij Tjiratjap op 10 m., afd. Soemedang
bij Tomo op 40 m.

;
in de res. Pekalongan, afd. Brebes bij Kalisalak op

50 m., afd. Batang bij Soebah op 50 m.
;

in de res. Semarang, afd.

Semarang bij Kedoengdjati en Karaugasem op 200 m.
;

in do res. Rem-
bang. — Voor ko m en en standplaats: In kustwouden en in djati-

bosschen op leem en mergel, dikwijls in periodiek zeer droge streken

;

niet zeldzaam. — BI adaf val: Altijd groen. — Bloei- en vrucht-
tijd: Bloemen verzameld in Juli bij Kedoengdjati; vruchten in Februari
bij Karangasem, in April bij Kedoengljati on Soebah, in Mei bij Tomo,
Soebah en Kedoengdjati, in Juni bjj Tjemara, Soebah en Karangasem,
in Juli bij Bandoeng en Kedoengdjati, in September bij Kedoengdjati, in

Oktober bij Scebah, in November bij Kedoengdjati. — Gebruik: Geen
;
het

hout is slecht. — Kuituur: Niet aan tebevelen. — Inlandsche namen:
In West- Java algemeen Dawolang, s. of Daivolong, s.

;
bij Kalisalak

Derwolo, j. ;
bij Soebah Getahan, j.; bij Karangasem Areng-arengan, j.;

bij Kedoengdjati Semhirit of Tjemhirit j ,
Raimn^ j. en Penjan^ j.

Excoecaria virgata Zoll. et Mor. Arhor mediocris vel magna.

Bamuli glabri, juniores interdum suhtomentosi. Folia alterna^ petiolata^

oblonga, plerumque longiuscule vel longe anguste óbtuse vel acute acuminaia^

haud raro mueronata^ basi interdum subinaeguali obtusa rotundata vel

acuta^ crenulalo-dentafa^ glabra^ glandula sessili utrinque ad basin in

margine a petiolo reniota^ in utraque parte costae mediae nej'vis lateralibus

c. iO—i8 satis patentissimisj intra marginem anastomosantibus^ in sicco
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siipra suhtusque leviter prominentihiis^ tenuis^iimia^ supra nilidiuscida viridia^

suht’HS opaca pallidiorip c. 4— 13.5 cm. longa^ 2 5-4.5 cm. lata ; petiolas

supra sulcatus^ glaher, c. 0.9— 1.6 cm. longus. Stipulae caducae, ovuto-

triangidae, c. 0.15—0.2 cm. longae. Inflorescentkie terminales^ deinde

pseudolateraleSy hasi unurn florem $, ceterum numerosos flores gerentes^

c. 3—

7

cm. longae.^ rachide puhescenti. Bracfeae suhohlongae., apice luci-

7itdataej c. 0.1 crn. longae.^ glandula magna^ excentrice affixa, fcdcato-

ohlonga, utringue obtusa, margine exteriore' 4-lohidata^ supra in lolndis

cxcavata^ carnosa.^ c. 0 17 cm. longa tdrimiuc ad basin. Bractcolae e basi

lata saepe subidato-acuminatae.^ margine tenuiter lacinulatae. Flores

pedicellati, fascicidati, fasciculis c. 7-fioris, pedicello c. 0.2 cm. longo.

Calgx cupidifonnis^ ultra meclimn tripartitus, c 0,07—0.075 cm. longus^

laciniis late ovatis., obiusis^ fUnbriatis. Stamina 3; antherae (nondum de-

hiscentes) reniformes. Flores ^ pedicellati. Calgx persistens tripartitus.^

laciniis late ovatis, fimbriatis. Pedicellus fructifev glaber^ c. 1.5—2 5 cm.

lo)i(j'us. Friictus majusculus, ovcdis vel obovoideus (in sicco plerunKiue

eltipsoideus)j plus minusve obtiise trigoniis, stglo rosfratus, G sidcatiis,

plus muaisve rerrucosus, c. 3.2— 3.8 cm. longus^ 2.5— 3.2 cm. diam ^tarde

in cocca 3 bivalvia dehiscensy mesocarpio praesertim ad basin crassissimo

solide carnoso c. 0.65— 1 cm. crasso hand solubili^ endocarpio crasso

osseo c. 0.15—0.3 cm. diam.^ columella brevi^ locidis pcirvis monospermis.

Semina minuscida, oblonga^ basi attomata., apice obtiiscij nitida, grisea^

c. 1— 1.1 cm. longa., 0.5 cm. diam.., testae strato extcriore carnoso, strato

interiore nigro duro tenuiter corneo; albumen carnosum; cotyledones ob-

longae vel ovales, subtruncatae vel rotundatac, basi cordatae, c. 0.6 - 0.65

cm. longae, 0.3 — 0.4 cm. latae; radicula conica, c. 0.225 cm. longa.

4. Excocearia Agallocha L. Sp. PI. 1451; Wlld. Sp. PI. iv.,

864; Sw. Fl. Ind. occ. 1 1 19; Blanco Fl. Fil. 786; Blume Bijdr. 631

;

Roxb. Fl. Ind. 756; Miq, Fi. Ind. Bat. i, 2, 415; Muell. Arg. in

DG. Prodr. xv, 2, 1220; Brand. For. Fl. 442; Ind. Trees 585;

Kurz For. Fl. ii, 414; Gamble, Man. Ind. Timb. 368; new ed. 626;

Graii. Gat. Bomb, PI. 185; Dalz. et Gibs. Bomb. Fl. 227; Bedd.

For. Man. 255; Wight Ic. t. 1865 B; in Hook. Gomp. Bot. Mag.

II, 306, t. 30; Btii. Fl. Austr. vi, 152; Hook. f. Fl. Br. Ind. v,

472; Trim. Fl. Geyl. iv, 77; Talb. Trees Bomb. ed. 2, 320; Woodr.

in Journ. Bomb. Nat. xii, 373; Prain Beng. PI. 955; Watt, Dict.

Econ. Prod. 864; Gooke, Fl. Pres. Bomb. ii, 624. — E. Camettia
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Wlld. Sp. PI. IV, 86J; Lam. JU. t. 805; Gkaii. l.c. 185. — E aJlinis

Endl. Prodr. El. Norf. 83. — Stilling la Agallocha I^auAj. FjU\)\\. b\S^

t. VII, f. 31— 34. — Commia cochlnchinensls Lour. F1. Cocbincb. 743. —
UuMPii. IJerb. Amb. ii, 237, t. 79— 80. — Piieede IlorI-. Mal. v, t. 45.

Stengel rolrond, kaal. Bladeren verspreid, gesteeld, elliptiscb of

meer of minder eivormig, stomp toegespitst, met stompen, afgeronden

of soms vrij spitsen voet, zeer ondiep gekarteM gezaagd of nagenoeg

gaafrandig, boven aan den voet vlak bij den bladsteel aan weerszijden

met een zittende klier, kaal, aan weerszijden van de onder uit-

springende middelnert met c. 8— 10 wijd uitstaande, binnen den rand

anastomoseerende, zeer dunne zijnerven, leerachtig, glimmend groen,

c. 4.5— 10 cm. lang, 1.7— 4.8 cm. breed; steel boven gootvormig,

kaal, c. 1.5— 2.5 cm. lang. Steunbladeren blij vend, klein, drieboekig

of bijna priem vormig, c. 0.07— 0 1 cm. lang. cT bloeiwijzen oksel-

standig of zijdelingsch na bet afvallen der bladeren, alleenstaand,

aar vormig, dicht veelbloemig, kaal, c. 3.5— 7 cm. lang. Schutbladeren

kort, breed, dw^ars langwerpig, kort stomp toegespitst of nauwelijks

met een puntje, concaaf, iets uitgevreteu, vleezig, binnen aan den

voet aan weerszijden met een vrij groote klier, c. 0.1— 0.125 cm.

lang, 0.175 cm. breed, aanvankelijk dakpansgewijs dekkend. Steel-

blaadjes 2, klein, smal, lijn-lancetvormig, in slipjes verdeeld, aan den

voet met kleine klieren, c. 0.1 cm. lang. Bloemen zittend, zeer

klein. Kelk diep 3-deelig; slippen klein, nagenoeg lijnvormig en

wat in slipjes verdeeld, c. 0.1 cm. lang. Meeldraden 3, c. 0.3 cm.

lang; helmknoppcn ongeveer niervormig, extrors, met bijna ronde of

ovale, opzij overlangs openspringende hokjes; belmbindsel aan den

top met een klein puntje. J bloeiwijzen okselstandig, trosvormig,

weinig- of vrij veelbloemig, kaal, c. 0.8— 2.5 cm. lang. Schutbladeren

als bij de (ƒ. Steelblaadjes 2, priem vormig, c. 0.1 cm. lang. Bloemen

gesteeld, zeer klein; steeltje gegroefd, c. 0.13 cm. lang. Ivelk diep

3-deelig; slippen tegen het vruchtbeginsel aanliggend, breed, halfrond

driehoekig, toegespitst, aan den rand in korte slipjes verdeeld, concaaf,

c. 0.1 cm. lang. Vruchtbeginsel neergedrukt, afgerond driekantig,

met een groef op elk der kluisjes, kaal, c. 0.1 5 cm. hoog, 0.2— 0.25

cm. in doorsnee, driehokkig, met één zaadknop in elk hokje; stijlen

3, aan den voet wat samenhangend, horlogeveervormig teruggerold,
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pricmvormig, zijdelings samengedrukt, c. 0.2 cm. lang. Vruchttrossen

c. 2.5— 4.5 cm. lang. Vruchtsteeltje c. 0.35—0.4 cm. lang. Vrucht

neergedrukt, drielobbig, c. 0.45 — 0.5 cm. hoog, 0.8—0.87 cm. in

doorsnee, in 3 tweekleppige kluisjes ui^eenvallend, met zeer dunnen

buiten- en dun hoornachtigen binnenwand. Zaden tamelijk bolvormig,

binnen minder afgerond dan buiten, c. 0.4 cm. in doorsnee; zaadhuid

met vleezige buitenlaag.

Kleine boom met wit melksap; kruinhoogte tot 16 m. bij een

stamdoorsnee van 38 cm., meestal naar het schijnt kleiner. Stam vrij

krom, zonder wortellijsten, met knoesten. Kroon onregelmatig.

Aanm. Beschrijving naar eenige exemplaren in Herb. Kds.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Aan de kusten van geheel

lüdië, tropisch Australië tot de Vriendschaps-eüauden. Java: Ver-
zameld in de res. Batavia i'ij Antjol en Tandjong Priok (Vorderman,
Hallier, Backer)

;
in de res. Preanger, afd. Soekaboemi bij Balekambang

;

in de res. Banjoemas, afd. Tjilatjap op Noesa Kambangan op 50 m. zee-

hoogte; in de res. Pekalongan, afd. Batang bij Soebah; in de res. Semarang,
afd. Pati bij Ngarengan en Pasokan

;
in do res. Besoeki, afd. Djember

bjj Poeger, afd Banjoewangi bij Rogodjarapi. — Voorkomen en stand-
plaats: Algemeen in de kustbosschen, zoowel op leemgrond als in

moerassen. — BI ad af val: Altijd groen of slechts zeer kort gedeeltelijk

bladerloos. — Bloei- en vruchttijd: Bloemen verzameld in Februari
bij Tandjong Priok, in Maart op Noesa Kambangan en bij Poeger, in April

bij Tandjong Priok, in Juli bij Balekambang, in Augustus bij Poeger en

Rogodjampi, in September bij I^oeger, in Oktober bij Antjol, in November
bij Tandjong Priok, in December op Noesa Kambangan; vruchten in Maart,

Juli en December bij Poeger. — Gebruik: Het sap is zeer scherp en zou

op de huid ontsteking veroorzaken. Het oude hout wordt met minjan
als wierook gebrand en in kleine hoeveelheden in de warongs verkocht. —
Kuituur: Niet aan te bevelen. — Inlandsche namen: Bij Bale-

kambang Bintaos laoet, s
;

op Noesa Kambangan Tai^ j. en Getah^ j ;

bij Soebah Betah, j.; in Oost-Java algemeen Menengan^ j.; Kopal (Bl.).

Excoecaria Agallocha L. Arbor parva, lactescens. Bamuli fereies,

glahri. Folia alterna, petiolata, elliplica vel plus ^ninusve ovata^ ohtiise

acuminatay hasi ohlusa rotundaia vel interdiim acutiuscula^ leviter crennlaiO'

serrulatn vel fere iniegerrima^ supra ad Imsin proxime petiolum glandulis

2 sessilihus donata, glahra, in utraque parfc costae mediae suhtus promhienüs

nervis lateralihus c. 8— 10 patentissimis^ intra marginem anastomosantibus^

tenuissimiSj coriacea, nitida^ viridia^ c. 4.5—10 cm. longa^ 1.7— 4.8 cm.

lata ; petiolus canaliculatns, glaber, c. 1.5— 2.5 cm longus. Stipulae qwr-

sistentes, minufae.^ triangulae vel fere subulatae, c. 0 07—0.1 cm. longae.

Spicae axillares vel ad ramulos defoliaios lateraleSj solitariae, dense
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mulüflorae^ glahrae^ c. 3.5— 7 cm. longue. Bractecie hreves., lalae., transverse

ohlongae^ hreviler ohtuse acnminatae vel vlx ajncnlatae^ concavae^ erosiilae,

carnosiilac^ intiis ad hasin utrinque glandula majnsciila instructae.^ c. 0.1—
0.125 cm. longaCy 0.175 cm. lakte, hiitio imhricatae. Bracteolae 2,parvae,

lineari-lanceolaiae, lacinulatae, hasi glanduliferae, c. 0.1 cm. longue.

Flores sessiles, minuti. Calgx profunde 3-partitiis, laciniis mitiutis, sub-

linearihus, lacinulatis, c. 0.1 cm. longis. Stamina 3, c. 0.3 cm. longa;

antherae subreniformes, extrorsae, thecis subglobosis ovalibusve, t'imis longi-

tiidinalibus fere lat‘.raliter dehisccntibus, connectivo apiculato. Racemi J
axillares, pauci- vel pluriflori, 'glabri, c. 0.8— 2.5 cm. longi. Bracteae

maris. Bracteolae 2, subulafae, c. 0.1 cm. longae. Flores minuti, pedi-

cellati, pedicello sulcato, c.' 0.13 cm. longo. Calgx profunde 3-partitiis,

laciniis ovario arcte adpressis, latis, semiorbiculari-triangiilis, acuminatis,

breviter lacinulatis, concavis, c. 0.1 cm. longis Ovarium depre>se rotundato-

triangulum, coccis sulcatis, glabrum, c. 0.15 cm. altum, 0 2—0.25 cm.

diam., triloculare, loculis uuiovulatis; siyli 3, basi breviter connati, revoluii,

subulati, lateraliter compressi, c 0.2 cm. longi. Racemi fructiferi c. 2.5—
4.5 cm. longi. Fedicellus fructifer c 0.35—0.4 cm. longus. Fructus de-

prcsse iridymus, c. 0.45—0.5 cm. altus, 0.8—0.87 cm. diam., in cocca 3

bivalvia dehiscens, pericarpio cum mesocarpio tenui, endocarpio tenuiter

corneo. Semina siibglobosa, introrswn minus convexa, c. 0.4 cm. diam., testae

strato extcriore tenuiter membranaceo.

54. HOMALANTHUS (Omalanthus) A. Juss.

Bloemen éénhuizig. cf bloemen samengedrukt. Kelk 2— 3-deelig

ot -bladig; segmenten gelijk of ongelijk, het achterste soms onduidelijk

of ontbrekend, breed, in den knop dakpansgewijs dekkend. Bloem-

bladeren, stamperrudinient en schijf ontbrekend. Meeldraden G— 50,

aan den voet iets samenbangend; helmdraden zeer kort; helmknoppen

kort, extrors, met overlangsche spleten openspringend. Kelk der ^
bloemen niet of weinig samengedrukt, 2— 3-deelig of alle slippen

samenhangend, af vallend; slippen breed, in den knop dakpansgewijs

dekkend. Bloembladeren en schijf ontbrekend. Yruchtbeginsel

2- bokkig, met één zaadknop in elk hokje; stijlen 2, aan den voet

meer of minder vergroeid, de vrije deelen gaaf of 2-spletig, dik, aan

de bovenzijde met stempelklieren bezet, aan de onderzijde groote

klieren dragend (altijd ?). Vrucht niet of nauwelijks hokverdeelend
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opcnspriügenf!, 2-hokkig, 2-zadig, met een vnj dikken, tamelijk leer-

achtigeii wand. Zaden rimpelig; zaadhuid met vleezige buiten- en

harde binnenlaag; kiem wit yleezig; zaadlobben plat, breed.

Heesters of boomen met melksap. Bladeren verspreid, lang gesteeld,

breed, gaafiandig, vinnervig, klierdragend. Steunbladeren afvallend.

Bloei wij zen eindelingscb, trosvormig, aan den voet met $, verder

met (ƒ bloemen bezet. Schutbladeren met 2 klieren. Bloemen klein,

alleenstaand of in bundels.

Aantal soorten ongeveer 8 in den Maleischen Archipel en Australië.

Op Java komen 2 soorten voor, n.1.:

11. populneus O, K. en

II. giganteus Z. et M.

Sleutel der Javaunsche soorten.

Bladeren kaal, aan den voet niet (of hoogst

zelden) schildvormig, J bloemen ge-

woonlijk in 3-bloemige bundels, met 2—
3-deeligen kelk. Vruchtsteel 2— 6 cm.

lang 1. ƒƒ. populneus O. K.

Bladeren onder meer of minder behaard,

met schild vorm igen voet. J bloemen
alleenstaand, met éénbladigen kelk.

Vruchtsteeltje c. 10—15 cm. lang. . 2. 11. giganteus Z. et M.

Homalanthus A. Juss. Flores monoici. Flores compressi. Seg-

menta calgels 2—3, aequalia vel inaequalia, posterhis interdum ohsoletiim

vel 0, lata, aestivatione imbricativa. Petala, pistilli rudirnentuni et discus 0,

Stamina 6—50, hasi vix connata, filamentis hrevissimis, antherisbrevibus,

extrorsis, rimis longitudinalibus dehiscentibus. Flores J liaud vel vix

compressi. Calgx 2 — 3-partitus vel segmentis connatis, deciduiis, segmentis

latis, aestivatione imbricativa. Petala et discus 0. Ovarium biloculare,

loculis imiovulatis ; styli 2
,

basi plu^ minusve connati, partibus liberis

integris vel bifidis, crassis, supra stigmaticis, subtus glandulas magnas

gerentibus (semper ?). Friictus indehiscens vel vix loculicide dehiscens,

bilocularis, dispermus, pariete crassiusculo, subcoriaceo. Semina rugosa,

testae strato exieriore carnoso^ strato interiore duro; albumen carnosum;

coUjledones planae, latae.

Frutices vel arbores lactescentes. Folia alterna, longe petiolata^ lala,

integerrimap penninervia, glandulifera. Stipulae cadiicae. Infiorescentiae

terminales, racemosae, hasi flores $, ceterum flores ^ gerentes. Bracteae

biglandulosae. Flores parvi, solitarii vel fasciculati.
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1. Homalantiius popiiliieus O. K. Rev. gen. pl. ii, 609 fOmn-

lanthiisj; Pax in Eng]. Nat POanzenfain. iii, 5, 96. — 11. populifolius

Graii. in New Edinb. Journ. Sc. 1827, 175; in Bot. Alag. t. 2780;

IlooK. f. Fl. Br. Ind. v, 469. — H. Lesclienaiiltianus A. Juss. Tent.

Euph. 50, t. 16, f. 53; Bl. Bijdr. 627. — Stillmgin populnea

Crot. Monogr. 80. — Canimhium populneum Müell. Arg. in DC.

Prodr. 2, 1144. — C. populifolium Reiew. ex Blume, Gat. Hort.

Bog. 105; Miq EI. Ind. Bat. i, 2, 414; Scheef, in AIjq. Ann. Mus.

Bot. Lugd. Bat. iv, 127; Btii. El. Austr. vi, 150.

Twijgen rolrond, overlangs gegleufd, kaal, met paarse, later wrat-

vormige lenticellen. Bladeren verspreid, lang gesteeld, eirond drie-

hoekig, ei- ruitvormig of ruitvormig, stomp toegespitst, met zeer

breed afgekuotten, licht afgerondon, kort wigvormig samengetrokken

of wigvormigen voet, gaafrandig, boven aan den voet bij den blad-

steel met 2, soms meer of minder ineenvloeiende, zittende klieren,

onder bij den voet aan weerszijden van de middelnerf meestal met

een zittende klier, kaal, aan weerszijden van de onder uitspringende,

blceke middelnerf met c. 12 — 14 schuin of de onderste wijd uit-

staande, licht gebogen, binnen den rand anastomoscerende, onder

wat uitspringende, bleeke, door vrij regelmatige tralieaderen ver-

bonden zijnerven, netaderig, met gedeeltelijk doorschijnende nerven

en aderen, boven dof donkergroen, onder bleek blauwachtig, dikwijls

vooral aan den voet rood gerand, c. 5 — 15 cm. (denkelijk aan jonge

loten) lang, 4— 17.5 cm breed; steel boven gegroefd, kaal, grooten-

deels rood gekleurd, c. 2—12 cm. lang. Steunbladeren den stengel-

top omgevend, spoedig afvallend, groot, elliptisch of civormig lang-

werpig, toegespitst, aan den voet met een paar kleine oortjes, concaaf,

generfd, c. 0.7— 2.B cm. lang, 0.25—0.8 cm. breed, Bloeiwijzen

eindelingsch, trosvormig, kaal, aan den voet met c. 0—10 meestal

alleenstaande $, verder met zittende, in bundels van 1— 4 geplaatste

$ bloemen, c. 3.5— 22 cm. lang; algemeene bloemsteel kort; spil

kantig, kaal, groen. Schutbladeren de bloemsteeltjes omvattend, nier-

vormig of halfrond niervormig, dikwijls afgeknot, concaaf, meer of

minder getand, bleek groen, c. 0.1— 0.2 cm. breed, zonder voet-

lobjes c. 0.05— 0.07, met deze c 0.075— 0.1 cm. lang, achter aan

den voet aan weerszijden met een groote, tegen den stengel aan-
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gedrukte, naar beneden gekeerde, ongeveer ronde, ovale of wat

ruitvormige, vleezige, lichtgroene, c. 0.06— 0.16 cm. in doorsnee

metende klier, de onderste soms zonder klieren, J bloemen samen-

gedrukt nier vormig. Steeltje kaal, c. 0.1—0.16 cm. lang. Kelkbladeren

2, opstaand, tegen de meeldraden aanliggend, rond niervormig, met

vrij groote, stompe of afgeronde voetlobjes, bijna gaafrandig of uiterst

klein getand, concaaf, achter aan don voet meer ot minder klier-

achtig verdikt, kaal, zonder voetlobjes c. 0.05— 0.075 cm., met deze

c. 0.075— 0.17 cm. lang, O.l—0.175 cm. breed. Meeldraden c, 6— 9,

zeer kort, aan den voet iets samenhangend, c. 0.05— 0.07 cm. lang;

helmdraden zeer kort; helmknoppen ongeveer rond of dwars ovaal,

aan den voet uitgerand, extrors, met ongeveer halfronde, met een

overlangsche, niet tot den voet doorloopende spleet openspringende

hokjes. $ bloemen meest alleenstaand, soms met 1—2 5 bloemen.

Steeltje kaal, dof groen, c. 0.2— 0.6 cm. lang. Kelkbladeren 2— 3,

afvallend, aanliggend, niervormig of ei-niervormig, nagenoeg gaaf of

zeer klein getand, concaaf, aan den voet achter klierachtig verdikt,

kaal, dun, bleekgroen, zonder voetlobjes c. 0.06 — 0.13 cm., met deze

0.07— 0.2 cm. lang, 0.06—0.25 cm. breed. Vruchtbeginsel ongeveer

ei vormig of meer of minder ellipsvormig, wat samengedrukt, 2-ribbig,

kaal, blauwgroen, c. 0.17—0.3 cm. lang, c. 0.15 — 0.175 cm. breed,

aan den top samengetrokken en met papillen bezet, tweehokkig;

stijlen 2, veranderlijk, in het geheel c. 0.2—0.55 cm. lang, aan den

voet meer of minder ver, soms nauwelijks vergroeid, dik, de vrije

deelen schuin ópstaand of meer of minder ver uitgespreid, bijna recht

of gewoonlijk met teruggekromden of teruggerolden top, stomp of

zelden aan den top 2-spletig, boven convex, met een zwakke, over-

langsche groef en nagenoeg over de geheele lengte met een breede,

wrattige strook stempelklieren, elk der takken aan de onderzijde

met 2 groote, maar zeer in afmetingen en plaats verschillende, niet

zelden de stijlen nagenoeg in lengte evenarende, soms veel kortere,

vrije of naar den top samenhangende, dikwijls scheeve, eivormige,

ovale, niervormige, hartvormige of ei-lijnvormige, vleezige klieren,

geelgroen. Yruchtsteel dun of vrij dun, c. 2— 6 cm. lang. Vrucht

door de stijlen gekroond, ongeveer rond of eenigszins omgekeerd

ei vormig, meer of minder samengedrukt, met stompen of spitsen voet.
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droog, met 2 ovcrlaiigsche gleuven, c. 0.7— 0.85 cm. in doorsnee;

wand dik leerachtig, aan de binr.enzijde sterk wrattig rimpelig.

Zaden elliptisch eivormig, driekantig, met convexe zijden, rimpelig,

met holten, c. 0.47— 0.6 cm. lang, 0.325— 0.4 cm. in doorsnee;

zaadhuid met vleezige buiten- en harde, rimpelige binnenlaag; kiem wit

vleezig; zaadlobben eivormig ovaal, plat, vrij dik, c. 0.15 cm. lang,

0.13 cm. breed; worteltje dik, c. 0.14 cm. lang.

Kleine boom met melksap, kruinhoogte c. 5— 13 m. bij een atam-

doorsnee van c. 10—30 cm. Stam krom, scheef, zonder wortellijsten,

soms met knoesten, rond. Kroon onregelmatig, ijl, laag aangezet.

Schors grauwbruin, met fijne, overlangsche barsten en wratvormigo

Icnticellen, met bladgroen, binnen geel, zeer bitter.

Aanm. Beschrijving naar talrijke exemplaren in Herb. Kds. en een paar
levende planten in Hort, Bog.
Één exemplaar van den Oengaran (jonge loot ?) heeft bladeren met schild

-

vormigen voet.

Geogr. verspreiding. Buiten Java

:

Maleisch schiereiland, Sumatra,
Batoe-eilanden, Bangka, Borneo, Celebes, Am bon, Australië. Op Java:
Verzameld in de res. Banten, afd. Tjaringin bij Tjemara op 10—200 m.
zeehoogte, afd. Pandeglang op den Poelasari op 700— lOCO m.

;
in de res.

Batavia, afd. Buitenzorg bij Tjampea op 200 — 300 m. en Bobodjong op
Pasir Ipis (Scheffer)

;
in de res Preanger, afd. Soekaboemi bij Palaboeratoe,

afd. Tjiandjoer bij Tjibodas op 1450 m. en bjj Takoka, afd. Limbangan bij

Pangentjongan op 1450 m.; in de res. Banjoemas, afd. Bandjarnegara bij

Pringombo op 700— 1000 m., afd. Tjilatjap op Noesa Kambangan
;
in de res.

Cheribon, afd. Koeningan bij Koeningan (den Kouter); in de res. Peka-
longan, afd. Pemalang op den Slamat op 1360 m.; in de res. Kedoe, afd.

Wonosobo op G. Kembang op 1700 m., afd. Temanggoeng op den Sindoro

op 1400 m.; in de res. Semarang, afd. Salatiga op den Oengaran op
1500— r. 00 m., in de res. Rembang, afd. Rembang bij Kgandang; inde
res. Madioen, afd. Ponorogo bij Ngebel op 1300-1475 m.; in de res.

Besoeki, afd. Panaroekan bij Pantjoer, afd. Djember bij Tjoeramanis, afd.

Banjoewangi bij Rogodjampi. — Voorkomen en standplaats: In

heterogeen oerwoud en in jong bosch, op leem zoowel als op zand en kalk,

soms in periodiek nogal droge streken
;
vooral in het gebergte een zeer

algemeene boomsoort. — Bladafval: Altijd groen. — Bloei- en
vruchttijd: Bloemen en vruchten verzameld in Januari bij Pangen-
tjongan, in Februari bij Tjibodas (vr.) en Rogodjampi (vr.), in Maart bij

Takoka (vr.), Tjibodas (bl.), in April bij Pringombo, bij Takoka (vr.) en bij

Pantjoer (bl.), in Mei bij Tjibodas (bl.) en op den Oengaran, in Juni op
den Poelasari (bl.), bij Palaboeanratoe, Pangentjongan, op den Oengaran
en bij Pantjoer (vr.), in Juli bij Tjemara (bl.), Tjampea, Takoka (bl.) en
op den Oengaran, in Augustus bij Tjibodas (bl.), Pangentjongan, Pringombo
(bl.), Ngebel, Sitoebondo en Rogodjampi, in September bij Bobodjong,

Pantjoer en Tjoeramanis, in Oktober bij Ngebel, in November bij Takoka, op
G. Kembang, bij Pringombo en Pantjoer, in December op Noesa Kambangan.
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Hieruit schijnt men te kunnen afleiden, dat do plant voornamelijk in den
drogen tijd bloeit en vrucht draagt. — Gebruik: De schors wordt in de
Preanger gebruikt voor hot zwart verven van kloeren. Bjj Pangentjongan
wordt de plant a!s schaduwboora in koffietuinen geplant. — K u 1 1 u u r

:

Niet aan te bevelen. — Inlandsche namen: In West- en Midden-Java
standvastig Karemhi^ s. en j ;

te Tjibodas ook Karernhi hadah^ s.

;

op Noesa Kambangan Mroewoe^
j ;

bij Rogodjampi Djaral- pati^
j ;

bij

Tjooramanis Toetoep (of Toetoeh)^ md., en Toeioep md
;
bij Pantjoor

Toetoep lohang^ md. — Habitus: Door de zeer op die van populieren

gelijkende bladeren gemakkelijk te herkennen.

Homalanthus populneus O. K. Arhor parva^ lactescens. Ramuli

teretes sulcati, glahri, lenticellis violaceis^ dein vcrrucifonnihus. Folia

alterna^ longe petiolata^ ovato-triangula, ovato-rliomhea vel rhomhca, ohtiise

acuminata^ hasi latissima truncala leviter rotundata hreviter cuneafo-

contracta vel ciineata^ supra ad hasin prope petioluni glandulis 2 sessililms

interdnm plus minusve confluentihus^ subtus prope hasin in utraque parte

costae mediae plerumque glandtda sessili imtructa^ glahra^ in utraque

parte costae mediae pallidae suhtiis prominentis nervis lateralihus c. 12—14

patentihus vel inferiorihus pateniissimisj leviter curvatis^ intra marginem

anastomosdntihus, suhtus leviter ijrominentihus, pallidis^ venis clafhratis

satis regularibus conjunctis, reticulato-venosa^ nervis venisque partim semi-

pellucidis, supra opaca atroviridia, subtus pallide glaucescentia^ saepe

praesertim ad basin rubro-marginata^ c. r— 15 cm. (in arboribus juuioribus

et turionibus) longa, 4— 17.5 cm. lala; petiolus supra sulcatus, glaber.,

ruber, c. 2—12 cm. longus. Stipulae apicem caidis arnplectentes., caducae^

majuscidacy elliptico- vel ovato-oblongae, acmnmatae^ basi minide biauri-

cidatae, concavae, nervosae, c. 0.7— 2.8 cm. lougae, 0.25—0.8 cm. latae.

In/lorescentiae termincdes, racemtosae^ glabrae, basi flores 5 0—10 ple-

rumque solitarios, ceterum /lotjes in fasciculos sessiles l-4--floros dispo-

sitos gerentcs, c. 3.5—22 cm. longae^ peduncido brevi^ rachide angidata^

glahra, viridi. Bracteae pedicellos cingenteSj reniformes vel semirotundo-

reniformes, saepe truncatae, concavae, plus minusve dentiadatae, pallide

virescentes, c. 0.1—0.2 cm. latae^ sine lobulis basilaribus c. 0.05—0.07 cm.

^

totae c. 0.075— 0.1 cm. longae^ dorso ad basin glandtdis 2 adpressis
^

reversis. subrotundis, ovalibus vel subrhombeis., carnosisj dilute viridibus,

c. 0.06— 0.16 cm. diam. instructae.^ inferiores interdum eglandulosae. Flores (5*

compressi., reniformes, pedicello glabro, c. 0.1—0.16 cm. longo. Sepcda 2,

erecla, staminibus adpressae, rotundo-reniformia, lobidis basilaribus ma-

jusculis obtusis rotundatisve, fere integerrima vel minute denticulcda,

concava, dorso ad basin plus minusve glanduloso-incrassata, gJabra, sine

lobulis c. 0.05—0.075 cm., tota c. 0.075—0.17 cm. longa, 0.1-0.175 cm.
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lata. Stamina c. 6— 9^ hrevissima, hasi leviter connata^ c. 0.05— 0.07 cm.

loïKja; filamenta hrevissima ; antherae suhrotimdae vel transverse ovales,

hasi emargifiatae.^ extrorsae., thecis snhsemirotundi>i.^rima long iiudinali hand

ad hasin continua dehiscentihus. Flores ^ lüerunKiiie solüat'ii, interduni

cum fiorihus 1—2 consociati^ pedicello glahro, opaco^ viridi^ c. 0.2— 0.6

cm. longo. Sepala 2—3, decidua, adpressa, renifomnia vel ovato-reniformia,

[ere integerrima vel minute denticulata, concava, dorso ad basin glanduloso

incrassata, glahra, memhranacea, pallide viridia, sine lohulis c. 0.06 — 0.13

cm., tota c. 0 07—0.2 cm. longa, 0.06— 0.25 cm. lala. Ovarium suhovoideiim

vel suhellipsoideum, leviter compressum, hicostatum, glahrum, glauco-viride,

c. 0.17— 0.3 cm. longum, 0.15 0.175 cm. latum, apice contractum et

papillosum, hiloculare; styli 2, variuhiles, toti c. 0.2—0 55 cm. longi,hasi

plus minusve inierdum vix connati, crassi, parlihus liheris divergeniihus

vel divaricatis, fere rectis vel plerumgue apice recurvis vel revolutis, ohtusis

vel raro hifidis, supra convexis leviter sulcatis et fe^^e iota longitudine

verruculosO’Stig maticis, suhtus glanduUs 2 magnis variahilihus haud raro

stylos aequantibus interdum multo hreviorihus liheris vel apicem versus

connatis saepe ohliquis ovatis ovalihus reniformihus cordatis vel ovato-

linearihus carnosis munitis, ftavo viridihus. Pedicellus fructifer tennis vel

ienuiusculus c. 2~6 cm. longus. Fructus stylis coronatus, suhrotundus

vel suhohovoideus, plus minusve compressus, hasi ohtusus vel acutus, in

sicco hisulcatus, c. 0.7—0.85 cm. diam., pariete crasse coriaceo, intus

valde verrucoso-rugoso. Semina ellipsoideo ovoidea, trigona, laterihus convexis,

foveolaio rugosa, c. 0.47—0 6 cm. longa, 0.325—0.4 cm. diam., testae

strato exteriore carnoso, strato interiore duro rugoso ; alhumen carnosum;

cotyledones ovato- ovales, planae, c. 0.15 cm. longae, 013 cm. latae ; radi-

cula crasse, c. 0.14 cm. longa.

2. Homalaiitluis giganteus Z et M. ! in Nat. ea geneesk.

Arch. II (1845), 584; in Flora 1847, 662; Baillon, Et. Euph. 538,

t. 8, f. 29— 31. — Carumbium giganteum MiQ. PI. Ind. Bat. i, 2, 687;

Muell. Arg. in DC. Prodr. xv, 2, 1145.

Twijgen rolrond, kaal. Bladeren verspreid, lang gesteeld, vooral

bij jonge loten zeer groot, rond of eivormig driehoekig of dwars

ovaal ruitvormig, met schildvormigen, afgeknotten, licht afgeronden

of wat uitgebochten voet en kort toegespitsten top, gaafrandig, boven

kaal, onder op de nerven en soms ook geheel langer of korter eenigs-

zins wollig zachtharig, aan weerszijden van de onder uitspringende

Meded. Dep. v. Landbouw No. 10. 40
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middelnerf met c. 9— 18 schuin uitstaande, aan den voet van het blad

wijd uitstaande, licht gebogen, dicht bij den rand anastomoseerende,

door vrij regelmatige tralieaderen verbonden zijnerven, do onderste en

bovenste dichter bijeen, netadorig, met (bij oude bladeren) boven insicco

ingezonken adernet, onder bleek grijs, dof, bij het verwelken oranje-

rood, c. 4.5— 38 cm, lang, 5— 30 cm. breed
;
bladsteel onder den top aan

weerszijden met een zittende klier, kaal, rood, c. 2—30 cm. lang. Steun-

bladeren afvallend, eivormig langwerpig of lancetvormig, toegespitst,

met een lang nerfpuntje, kaal, c. 0.75 -- 9 cm. lang, 0.5 --3 cm. breed.

Bloeiwijzen eindelingsch, trosvormig, c. 5 — 26 cm. lang, aan den voet

met c. 0— 10 alleenstaande verder met alleenstaande 5 bloemen bezet.

Schutbladeren zeer breed, dwars langwerpig, eenigszins halvemaan-

vormig, het bloemsteeltje los omvattend, afgeknot, gewoonlijk iets

klein getand, concaaf, kaal, achter aan den voet klierachtig ver-

dikt en met 2 naar beneden gerichte, halfronde, vleezige, c.

0.07— 0.1 cm. lange klieren voorzien, c. 0.075—0.125 lang, 0.25

—

0.325 cm. breed. Steeltje der $ bloemen kaal, c. 0.1—0.15 cm.

lang. Kelkblad 1 ,
van de spil afgekeerd, ongeveer rond of rond

driehoekig, iets getand, concaaf, c. 0.075— 0.125 cm. in doorsnee, aan

den voet wat met de meelddraden samenbangend. Meeldraden c. 8 — 10
'

geheel met papillen bezet, c. 0.06 cm. lang; helmknoppen dubbel-

bolvormig, dwars ovaal of eenigszins niervormig. Steeltje der ^ bloemen

kaal, c. 0.6 cm. lang. Kelkblad 1, het vruchtbeginsel omgevend,

concaaf, aan den voet achter klierachtig verdikt, uitgespreid c 0.07

cm. lang, 0.3 cm. breed. Vruchtbeginsel ellipsvormig, kaal, aan den

top samengetrokken, c. 0.26 cm. lang, 0.17 breed; stijlen 2, aan den

voet tot een kort, dik geheel vergroeid, in het geheel c. 0.3 cm. lang, de

vrije deelen 2-spletig, uiteen wijkend, met tei uggebogen toppen, binnen

convex en met stempelklieren bezet, het onderste deel met een over-

langsche groef, elke top onder met een groote, langwerpige klier.

Vruchtsteeltje c. 10— 15 cm. lang. Vrucht samengedrukt, peervoimig,

met wigvormig versmalden, spitsen voet-, opgeweekt met 2 overlang-

sche groeven, c. 1.6— 1.85 cm. lang, 1.35— 1.55 cm. breed; wand

dik vleezig, binnen sterk wrattig rimpelig. Zaden ongeveer ovaal,

ingedrukt rimpelig, c. 0.5—0.55 cm. lang, 0.4 cm. dik
;
zaadhuid met

vleezige buiten- en harde binnenlaag; kiem wit vleezig.
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Kleine of middelmatige boom met melkaclitig sap; kruinhoogte

c. 15—20 m. bij een stamdoorsnee van 20—60 cm. Stam vrij recht of

recht, zonder wortellijsten en knoesten, met dwarse litteekens der

afgevallen bladeren en steunbladeren. Kroon onregelmatig, ijl. Schors

grauwbruin, met veel lenticellen, bijna zonder bladgroen, binnen

citroengeel, zeer bitter.

Aamn. Beschrijving naar een aantal exemplaren in Ilerb. Kds. en vergeleken
met een authentiek van Zollinger (n. 2524 !) in Ilerh. Bog.

Geogr. verspreiding. Buiten Java : OnhekemiX. O/; ; Verzameld
in de res. Madioen, afd. Ponorogo bij Ngebel op 1400 m.

;
in de res. Pasoe-

roean, afd. Pasoeroean bij Tosari (Kobüs), afd. Probolinggo bij Ngadisari op
1900- 2100 m

;
in de res Besoeki, afd. Panaroekan by Pantjoer op 1000 m.,

afd. Banjoewangi op het Idjen-plateau op 1500 m. — Voorkomen en
standplaats: In heterogeen oerwoud, vooral in ravijnen

;
op het Idjen-

plateau gezellig groeiend op verlaten bouwland; gewoonlijk op zandgrond
in periodiek nogal droge steken. Alleen in Oost-Java in de bergstreken

voorkomend, doch daar niet zeldzaam. — Bladafval: Bij Ngadisari en

Tosari bladverliezend; in Oktober werden veel exemplaren geheel of bijna

kaal aangetroffen. — B 1 o e i - en vruchttijd: Bloemen verzameld in

Juni bij Pantjoer, in Augustus bij Ngebel, in Oktober bij Ngadisari. in

November op het Idjen-plateau; vruchten in Mei bij Ngebel, in Juni bij

Pantjoer, in Augustus Mj Ngebel, in November bij Ngebel en op het Idjen-

plateau. Volgens Koorders zouden de boomen eerst laat beginnen te

b’oeien
;

hj zag boomen met minder dan 25 cm. dikken stam nooit in

bloei. — Gebruik: Onbekend. — Inlandsche namen: Grootendeels

overeenkomend met die van //. populneus O. K., Karemhi^y qw Toetoep,].

bij Ngebel; Toetoep lake^ j., Toeioep hineJe, j. en Toetoep) latang^ md. bij

Pantjoer; Toendjoeng, j. bij Ngadisari; Bjarak pati gede^ j. op het Idjen-

plateau.

Homalanthus giganteus Z. et M. Arho?' lactescens. Ranmli lei^eles^

ylahri. Folia alterna, longe petiolata, praesertim in urhoribns juniorihiis

et turionibus maxima^ triangula^ rotundo- vel ovali-triangula vel transverse

deltoidea, basi peltata tnmeata leviter rotundata vel late simiato-excisa^

ap)ice breviter acuminata^ inlegerrima^ supra glabra^ subtus in nervis vel

tota longhis vel brevius sublanato-pubescentia^ in utraque parte costae

mediae subtus qrrominentis nervis lateralibus c. 9— 18 patentibus^ inferio-

ribus patentissimisj leviter curvatis, prope marginem anastomosaniibiis,

venis clathratis satis regularibns conjunctis^ inferioribxis et superioribus

densioribuSj reticulato-venosa, reticulo venarum supra in sicco (in foliis

adultis) impresso, subtus i?icana, opaca, marcescentia aurayüiaca^ c. 4.5—

38 cm, longa, 5— 30 cm. lata; pyetiolus subtus ad apicem utrinque glandtila

sessiU instructus, glaber,, purpureus.^ c. 2—SOcm.longus. Stlpidae caducae.,

ovato-oblongae vel lanceolatae, acuminatae^ lange mueronatae., glabrcte^
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c. 0.75 — 9 cm. longae, 0.5—3 cm. latae. Infiorescentiae tenninales., race-

mosae., c. 5— 26 cm. longae.^ bast flores ^ c. 0 —iO^ ceteriim flores gerentes,

/lorihus omnibus solitariis. Bracteae latissimae, iransverse ohlongae, sub-

scmilunatae. iiedicellHm cingentes^ truncatne., jjlerumque mimite denticiilatae.,

concavae, glabrae, dorso ad basin glanduloso-incrassatae et glandulis 2

reversis semirotundis carnosis c. 0.07-0.1 cm. longis donatae., c. 0.075 —

0.125 cm. longae, 0.25—0.325 cm. lafae. Pedidllus florum glabe7\

c. 0.1 O 15 cm. longus. Sepalum evolntum a t'arhide acersum^ subrotundum

vel rotundo trianguliim, vix denticulatutn, glabrum, c. 0 075—0.125 cm.

diam., basi starninibus leviter adnatum. Stamina c. 8 — 10, papillosa,

c. 0 06 cm, longa; antherae didymae, iransverse ovales vel subreni'ormes.

Pedicellus florum ^ glaber, c. 0.6 cm longus Sepalum 1, ovarium am-

plectens, iransverse oblongum, concavum, doi so ad basin glanduloso-mcras-

saium, expansum c. 0.07 cm. longum, 0.3 cm. latum. Ovarium ellipsoideuyn,

glabrum, ajnce contracium, c. 0.26 cm. longum, 0 17 cm. latum; siyli 2,

basi in ununi hrevem crassum connati, ioti c. 0.3 cm. longi, partibus

liberis bifidis, divergentibu.-;, apicibiis recurvis, inius convixis stigmaticis

inferne sulcatis, cruribus subtus glandula magna oblonga instruciis. Pe-

dicellus fructifer c. 10— 15 cm. longus Fructus compressus, pyriformis,

basi cuneatus acutus, maceratus bisulcaius, c. 1.6— 1.85 cm longus, 1.35—
1.55 cm. latus, pjciriete crasse canioso, inius valde verrucoso-rugoso. Semina

subovalia, foveolato-rugosa, c. 0 5—0.5)5) cm. longa, 0.4 cm. crassa, testae

strato exteriorc carnoso, sir.ito inieriore duro; albumen carnosum.

55. SAPIUM P. Br.

Bloemen éénhuizig, zonder bloembladeren en schijf. Kelk der 5
bloemen napvoj’inig, kort gelobd of getand, in den knop open of de

lobben iets dakpansgewijs dekkend, later dikwijls tot aan den voet

klepvormig opensplijtend. Meeldraden 2 — 3, vrij; helmknoppen extrors,

dorsifix, met evenwijdige, overlangs openspringende hokjes. Stamper-

rudiment ontbrekend. Kelk der ^ bloemen 3-spletig of 3-deelig.

Vruchtbeginsel 3-hokkig, met één zaadknop in elk hokje; stijlen vrij of

aan den voet vergroeid; stempels uiteenwijkend, onverdeeld. Vrucht

meer ot minder vleezig, openspringend. Zaden bolvormig, zonder

kiempropje; buitenste zaadhuid met vleezige buiten- en harde binnen-

laag; kiemwit vleezig; zaadlobben breed, plat.

Meestal kale boomen of heesters. Bladeren verspreid, gesteeld.
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gaafrandig of' zelden getand, vinnervig, met meestal aan den top met

2 klieren voorzienen steel. Bloeiwijzen eindelingsch, enkelvoudig,

aar- of trosvormig, zelden tot pluimen vereenigd, één- of tweeslachtig.

Schutbladeren aan den voet aan weerszijden met een klier. 5 bloemen

in bundels, de $ alleenstaand in den oksel van elk schutblad, dikwijls

meerdere aan den voet der 5 bloeiwijzen.

Aantal soorten ongeveer 25 in de tropen. Één soort komt op Java
verwilderd voor, n.1.:

S. sebiferum Roxn.

Sapium P. Br. Flores morwici^ aj)etali Discus 0. Calyx flo7'um

cupuliformis h'eviter lohatus vel dentatus, in praefloratione apertus vel

leviler imhi'icatus^ deinde saepe ad hasin valvatim fissus. Stcunina 2—5,

libera; antherae exb'orsae^ dorsifixae, thecis lomjiiudinaViler

dehisceyitibus. Fistilli rudimentum 0. Calyx florum'^ 3-fidus vel S partitus,

Ovarium 34oculat'e, loculis uniovulaiis; styli liberi vel basi connati; stiy-

mata divaricata.^ simplicia Frucius pjlus minusve carnosus, dehiscens.

Sernina globosa^ estropldolata^ testae slrato exiei'iore carnoso., strato inleriore

duro; albumen carnosum^ cotyledones lalae planae.

Arbores vel frutices plerutnque glahri. Folia alterna., peiiolata., inle-

gerrima vel rara deniata^ penninervia.^peiiolo apice plei'umiiuebigUmdiiloso.

Inflorescenliae terminales^ shnjjlices, sjjici- vel racemijor7nes.,interdum pnni-

culas fortnanles^ uni- vel hisexuales. Bracteae basi biglandulosae. Flores

fasciculati^ J in axilla bracfeariun soUtaidi, saepe pAures ad basin inflore-

sceyiliarum

Sapium sebiferum Koxb. Fl. Ind. iii, 693; Muell. Akg. in

Linnaea xxxii, 121; Graii. Gat. Bomb. PI. 181; Dalz. et Gibs.

Bomb. Fl. Suppl. 77; IIook. f. Fl. Br. Ind. v, 470; Trim. Fl. Ceyl.

IV, 76; Talb. Bomb. List, 189; Trees Bomb. ed. 2, 319; Woodr.

in Journ. Bomb. Nat. xii (1899), 373; Prain, Beng. PI. 954; Watt,

Dict. Econ Prod, vi, 2, 472, Gamble, Darj. List. 73; Man. Ind. Timb.

(1902), 624; Brandis Ind. Trees, 584; Cooke, Fl. Pres. Bomb. 623. —
Excoecaria sebifera Muell. Arg. in LC. Piodr. xv, 2, 1210; Brandis,

For. Fl. 44; Gamble, Man. Ind. Timb. 366; Wall Gat. 7972. —
Stillingia sebifera Midi. Fl. l or. Am. ii, 213; Miq. Fl. Ind. Bat.

I, 2, 413; Wlld. Sp. pl. 588; Geisel, Grot. Monogr. 78; KuNTiiin

Humb. et Bonpl. Nov. gen. et sp. pl. ii, 64; A. Bich. in Ramon
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DE LA Sagra Hist. fis. pol. y nat. Cuba iii, 201; Btu. F1. llongk.

302. — S. sinensis Baill. Et. Euph. 5 1 2, t. 7, t. 26— 30. - Stilling fieetia

sehifera Boj. Hort. Maur. 284. — Carumhium sebifemui Kurz, Eor.

El. II, 412. — Croton sebiferns L. Sp. PI. ed. 3, 1425; Vahl Symb.

II, 96.

—

Triadaca sinensis Lour F1. Cochinch. ed. 1, 610, ed. 2,

II, 749.

Twijgen kantig, kaal, de oudere grijs. Bladeren verspreid, lang

gesteeld, meer of minder dwars ovaal deltavormig, driehoekig toe-

gespitst, spits, met zeer breeden, flauw afgeronden voet, gaatrandig, kaal,

aan den voet aan den top van den bladsteel met 2 zittende, ronde, wat

concave klieren, aan weerszijden van de onder uitspringende middelnerf

met c. 7—9 schuin uitstaande, licht gebogen, binnen den rand anastomo-

seerende zijnerven, netaderig, de nerven en aderen doorschijnend, vrij

leerachtig, boven iets glimmend donkergroen, onder dof lichter wat

blauwachtig groen, c. 3.5— 9.5 cm. lang en breed; steel dun, bijna

rolrond, het bovenste deel boven met een groef, aan den voet verdikt,

kaal, lichtgroen, c. 4— 8.5 cm. lang. Steunbladeren lancetvormig of

priemvormig, toegespitst, dikwijls aan den voet éénzijdig verbreed en

meer of minder in slipjes verdeeld, c. 0.2— 0.25 cm. lang. Bloeiwijzen

eindelingsch, onvertakt, trosvormig, 5 of aan den voet met één of

eenige J bloemen, kaal, veelbloemig, c. 5—10 cm. lang. g schut-

bladeren uit breeden voet priemvormig toegespitst, aan den voet verdikt

en aan weerszijden met een groote klier. Bizondere schutblaadjes

kleiner. 5 bloemen gebundeld, klein, gesteeld; steeltje dun, kaal,

c. 0.15— 0.2 cm. lang. Kelk napvormig, kort gelobd, c 0.13 cm.

breed. Meeldraden 2(— 3), c. 0.125 cm. lang; helmknoppen dorsiflx,

extrors, halfbol vormig, met evenwijdige, ovale, overlangs opensprin-

gende hokjes. 5 bloemen langer gesteeld. Kelk 3-deelig, met eivormige,

spitse slippen. Vruchtbeginsel 3-hokkig; stijlen vergroeid
;
stempels 3,

uitgespreid, teruggebogen aan den top, smal. Yruchtsteeltje c. 0.6— 0.9

cm. lang. Vrucht neergedrukt 3-lobbig bolvormig, op de kluisjes met

een flauwe, overlangsche groef, kaal, bijna rijp groen, met vleezigen

buitenwand en c. 1.3 cm. hoog, 1.6— 1.75 cm. in doorsnee, bij rijpheid

droog, donkergrauw en wat kleiner, in 3 tweekleppige, aan den

voet wat samenhangende kluisjes openspringend, met drogen, leer-

achtigen, niet van den houtigen binnenwand loslatenden buitenwand.
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Zaden lang aan het middelzuiltje hangen blijvend,, buiten convex, met

een overlangsche rib, binnen stomphoekig, wit, c. 0.87 cm. langen

bijna even breed; zaadhuid met dikke, vaste, wasachtige buitenlaag en

ruggelings samengedrukte, wat dwars ovale, aan weerszijden convexe,

dikke, harde, donkergrauwe, c. 0.75 breede, 0.675 cm. lange binnenlaag;

kiem wit vleezig, oliehoudend; zaadlobben dwars ovaal, met afgeknotten

top en hartvormigen voet, wit, c. 0.4 cm. lang, 0.6 cm. breed; worteltje

dik, kegel vormig, c. 0.2 cm. lang.

Kleine boom of booniheester.

Aanm. Beschrijving naar een boom in Hort. Bog., die der $ bloemen over-
genomen.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: China. In de tropen veel

gekweekt en verwilderd. Op Java: Bij Batavia verwilderd (Backer).

—

B I a d a f V a 1 : Naar hot schijnt bladverliezmid, doch nagenoeg tege'ijkertijd

nieuw blad vormend (te Buitenzorg). — G e^ r u i k : In China en Engelsch-

Indië om het vet der zaden gekweekt. Op Java schijnt de plant tegen-

woordig, behalve in den botanischen tuin te Buitenzorg, niet gekweekt te

ie worden. — In land sche namen: Kasoemhi, m. en Kirendang^ s.

(volgens IIasskarl Cat. Hort. Bog. alt. 234).

Sapium sebiferum Roxb. Arhuscula. Eamuli angulati^ glahri, adulti

chierei. Folia alferna, Jonge petiolata, plus minusve transverse ovali-

deltoidf-a, triangulo acuminata, acuta, hasi latisshna leviter rotundata^

integerrima, glaJ)ra, hasi ad apicem petioli glandulis 2 sessilibus rotundis

suhconcavis donata, in utraque parte costae mediae suhlus prominentis

nervis lateralihus c. 8—9 patentilms^ leviter rurvat>'s, infra niarginern

anastonwsaniihus, rdiculato venosa^ nervis venisque semipellucidis^ sub-

coriacea^ suq)ra nitidiuscula, atroviridia, subtus opaca, palHdiora, glauce-

scentia^ c. 5.5— 9.5 cm. longa et lata
;
petiolus tennis^ subteres., supernc

supra sulcatus^ basi incrassatus, glaber, diliite viridis^ c, 4- 8.5 cm longus.

Stipulae lanceolatae vel subulatae^ acuminatae^ basi saepe unilateraliter

dilatatae et plus minusve lacinulatae, c. 0.2- 0.25 cm. longae. Info-

rescentiae terminales^ simplices.^ racemifo7'mes^ (5* paucos flores ^
gerentes, glabrae^ multiflorae^ c. 5—10 cm. longae. Bracteae e basi lata

siibulato-acumüiataej basi incrassatae et utrinque glandulamagna donatae.

Bracteolae tninores. Flores fasciculati., parvi, pedicellati, pedicello brevi^

tenui., glabro, c. 0.15-0.2 cm. longo. Calyx cupuliformis, breviter lobatus,

c. 0.13 cm. diam. Stamina 2(—3), libera, c. 0.125 C7ti. longa; antherae

dorsifixae, extrorsae, semiglobosae, thecis parallelis, oralibus, longitudinaliter

dehiscentibus. Flores $ longius pedicellati. Calgx 3-partitus, laciniis
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ovatis aculis. Ovarium S-loculare; styli connati ; stigmata divaricata^ apice

recurva^ simplicia, angusta. Fedicellus fructifer c. 0.6—0 9 cm. longus.

Fructus depresso-tridymus, in coccis leviter sulcatus, glaher, fere maturus

viridis, p>eri(meso)ca7'pio carnoso et c. 1.3 cm. altus, 1.6— 1.75 cm. diam.,

maturus siccus, atrofuscus et paulo minor, in cocca 3 hivalvia, basi,

suhconnata dehiscens, pericarpio sicco coriaceo ah endocarpio duro haud

soluhili. Semina in columella diu persistentia, extus convexa cum costa

longitudinali, intus obtusangula, alba, c. 0 87 cm. longa et fere aequilata,

testae strato exteriore crasso frmo ceraceo, strato interiore a dorso com-

presso, subtransverse otali, utrinque convexo, crasso, duro, atrofusco,

c. 0.75 cm. lato, 0.67 cm. longo; albumen carnosum, oleosum ; cotyledones

transverse ovales, apice truncatae, basi cordatae, albae, c. 0.4 cm. longae,

0.6 cm. latae ; radicula crassa, conica, c. 0.2 cm. longa.

56. HURA L.

Niet wildgroeiend.

57. EUPHORBIA L.

Schijnbloemen (cyathiën) bestaande uit een kelkvormig omwindsel,

OO 6 centrale $ bloem, welke laatste soms ontbreekt.

Omwindsel gestraald of iets scheef, klok- of tol vormig, 4— 5-, zelden

6 - 8-lobbig, met gave of in slippen verdeelde lobben, die met

evenveel of soms minder verschillend gevormde klieren afwisselen.

5 bloemen in 4— 5 (6— 8) monocliasiën, gesteeld, naakt of met

een rudimentairen kelk. Bloembladeren en schijf 0. Meeldraad 1
;

helmdraad met het steeltje geleed; helmknop opgericht; hokjes

meestal ongeveer bolvormig, overlangs openspringend. $ bloem

gesteeld. Kelk 0 of zeer klein. Bloembladeren en schijf 0. Vrucht-

beginsel 3-hokkig, met één zaadknop in elk hokje; stijlen 3, vrij of

meer of minder vergroeid, enkelvoudig of 2-lobbig of 2-spletig. Vrucht

in 3 tweekleppige kluisjes openspringend, met meer of minder harden

binnenwand. Zaden met kiemwit
;
zaadlobben breed, plat

Kruiden, heesters of kleine hoornen, soms met vleezige, dikke,

al of niet gedoomde takken, met melksap. Bladeren overstaand of

verspreid, gaafrandig of soms getand. Cyathiën alleenstaand of tot

eindelingsche of okselstandige bloeiwijzen vereenigd. Bizondere schut-
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blaadjes in den regel aanwezig, soms gedeeltelijk of bijna geheel

ontbrekend of de onderste vergroeid.

Aantal soorten ongeveer 600 in de gematigde en warme luchtstreek.

Pax verdeelt het geslacht in 6 secties n.1.:

Soct. I. Anisoplujllum IIaw. Neorliggende of uitstaand vertakte, zelden

aan den voet halfheesterachtige kruiden of zeer zelden heesters. Bladeren
overstaand, meestal scheef, die van elk paar zeer k >rt scheedovormig ver-

bonden. Steunbladeren meestal aanwezig. Cyathiën alleenstaand of tot

bijschermen vereenigd, meestal zeer klein. Klieren 4— 4, meestal met
een bloembladachtig aanhangsel.

Sect. II. Adenoptialum Hm Kruiden of heesters. Bladeren verspreid

of de hoo^'ste, zelden alle, overstaand of in kransen. Steunb'aderen meestal

aanwezig. Cyathiën okselstandig of eindelingsch, alleen'^taand of tot bij-

schermen vereenigd Klieren 5, soms 4, met bloemachtig aanhangsel.

Stet. III Poinsettia Graii. Kruiden of heesters Bladeren verspreid,

de ho gste dikwijls overstaand. Steunblad(>ren tot borstels of doornen
teruggebracht. Cyathiën tot eindelingsche bijschermen \ereenigd, dikwijls

met gekleurde schutbladeren. Klieren zonder aanhangsel.

Sect. IV. PJremophyton B'ni. Kruiden, halfheesters of heesters. Onderste

bladeren verspreid, de hoogste mee;tal overstaand. Cyathiën alleenstaand,

okselstandig of eindelingsch. Klieren zonder aanhangsel.

Sect. V. Euphorbium Rth Takken vleezig, dikwijls dik, soms Cactus

achtig, rond of kantig, bladerloos of met spoedig afvallende bladeren.

Steunbladeren aanwezig of ontbrek(>nd, dikwijls doornvormig. Cyathiën

alleenstaand of tot bijschermen vereenigd, eindelingsch of zijdelingsch.

Klieren zonder aanhangsel.

Sect. VI. Tithymaliis Scop. Kruiden, zelden heesters, meestal weinig

vertakt. Bladeren verspreid, meestal de bovenste, zeer zelden alle over-

staand. Steunbladeren ontbrekend. Takken der bloeiwijze vorksgewijs

vertakt, de hoogste schermvormig bijeenstaand. Klieren van het cyathium
zonder aanhangsel.

Boerlage vermeldt voor Java de volgende soorten

:

Sect. Anisophyllum IIaw,

E, hypericifolia L.

E. Atoto Forst. (Zuid-Azië).

E. reniformis Bl
E. pilulifera L.

E. congenera Bl. .

E. serrulata Reinw.
E, Nagleri Boiss.

E. thymifolia L. (Alle tropische gewesten).

E. micropTiylla IIevne (Zuid-Azië).

Sect. Poinsettia Grah.

E, piilcherrima Wlld. (Gekweekt in Ned.-Indië).
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Sect. Kiiphorhium Btit.

antiquorum L.

E. Tirmalli L. (Gekweekt; in Ned -Indië).

Sect. Tithymalus Scop.

E. qjïunierioides Teysm.
var. homochroa Boiss.

E. javanica Jüngii.

Van deze soorten zijn E. hypericifolia L,, E. Atoio Forst., E. renifonnis

Bl., e. pilulifcra L., E. congenera Bl
,
E. seiinilata Reixw., E. Nayleri

Boiss
,
E. thgmifolla L., E microphylla\lR\^R en E. java)iica rWo

kruidachtig of E. Atoto Bl wat halfheesterachtig
;
zy behooren tot de

sectie Anisopliyllum, behalve E. javanica, die met E. pditmerioidesllEYS'si.

in de sect. Tithymalus gerangsch’kt moet worden.
De overige komen alleen gekweekt, E Tirucalli L. naar het schijnt

soms half verwilderd op Java voor. E. piilcheri'ima Wlld. behoort tot de

sectie Poinsettia, E. antiquorum L. en E. Tirucallih. tot de sect. EiqAiorhiion.

Behalve de genoemde soorten treft men op Java nog E. trigcnaAljs.ss[.

zeer veel gekweekt en, naar uit Herb. Kds af te leiden schijnt te zijn,

ook wildgroeiend aan. Op het Idjen-plateau groeit een Eupliorhia, die

zeer veel op E. trigona gelijkt, waarvan echter slechts onvoldoend materiaal

te mijner beschikking stond.

Euphorbia L. Cyathia ex involucro calyciformi oo fioribus (j etuno

fore $ centrali composita. Involucrum radiaturn vel vix obliquum, cam~

panulatum vel turhinatum, 4—5- raro 6— 8-lohatum, lohis integris lacerisve,

cum glandulis totidem vel interdum pauciorihus forma variahili alternan-

tihus. Flores in monochasia 4 — 5 (6-8) dispositi, pedicellati, nudae

vel calyce rudimentari. Petala et discus 0. Stamen 1; filamentum cum

pedicello articulatum ; anihera erecta, thecis qüerumque subglohosis, longi-

tudinaliter dehiscentihus. Flos J pedicellatus. Calyx 0 vel minimus.

Petala et discus 0. Ovarium 3-loculare, loculis uniovulatis; styli 3, libt^ri

vel plus mbiusve connati simplices vel bilobi vel bifidi. Fructus in cocca

3 hivalvia dissiliens, endocarqno plus minusve duro. Semina albuminosa

;

cotyledones latae, planae.

Herhae, siiffrutices, frutices vel arbusculae plerumque lactescentes, ramis

interdum carnosis, aculeatis vel inermibus. Folia opposita vel alterna, inte-

gerrhna vel interdum dentata. Cyathia solitaria vel inflorescentias ier-

minales axillaresve formantia. Bracteolae plerumque evolutae, interdum

partim vel omnino deficientes vel inferiores connatae.

EiiphorBia trigona Haw. Succ. PI. 127; Boiss. in 130. Prodr.

XV, 2, 82; Braxdis Por. Fl. 438; Ind. trees 558; Roxb. F1. Ind.

II, 468; WiGHT Ic. t. 1863; Miq, Fl. Ind. Bat. i, 2, 419;Hook. f.
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Fl. Br. Ind. v, 25G
;
Bedd. F1. sylv. ccxvi; Brandis For. Fl. 438;

Ind. Trees 558; Gamble Man. Iiid. Timb. 3G8
;
iiew ed. 590.

Iloofdtakken forsch, dik vleezig, 4—5-vleugelig kantig, met dikke,

diep en grof bochtig gelobde vleugels, met driehoekige, stompe

lobben, glimmend groen; twijgen f;ls de hoofdtakken doch driekantig,

zeer lang, aan den voet rolrond en ongevleugeld, over de lobben

c. 2.5—

G

cm., ertusschen c. 1.1— 3.7 cm. dik. Bladeren afvallcnd,

op de toppen der lobben ge 'eten, zeer kort gestoeld, langwerpig

omgekeerd ei vormig, met afgeronden, met een teruggebogen puntje

voorzienen top en spitsen voet, gaafrandig, convex, met onder gekielde,

boven wat gootvormige middelncrf en aan weerszijden daarvan

c. 5— 7 Wijd uitstaande, ver binnen den rand anastomoscerende,

zeer dunne, onduidelijke zijnerven, kaal, vrij vleezig, boven glimmend

groen, onder dof witachtig, c. 1.3 — 3.5 cm. lang, 0.7— 1.5 cm.

breed; steel c. 0.1 — 0.25 cm. lang. Steunbladeren doornvormig,

uiteenwijkend, recht, spits, bruin, c. 0.35- 0.5 cm. lang. Bijscher-

men okselstandig, gestoeld, uit c. 3 cyathiën bestaand. Algemcene

bloemsteel zeer kort of vrij lang, dik, lichtgroen, c. 0.2— 0.4 cm.

lang; bizondere stelen vrij dik, naar boven verdikt, c. 0,7— 1 cm.

lang
;

het middelste cyathium zittend. Schutbladeren overstaand,

aanliggend, gewoonlijk langer, soms korter dan het omwindsel,

langwerpig, meer of minder eivormig, soms halfrond, zeer spits

toegespitst of stomp met een puntje, in smalle slipjes verdeeld, gekield,

bleek groen, c. 0.2— 0.7 cm. lang, tot c. 0.55 cm. breed. Cyathiën

eerst lichtgroen, daarna lichtgeel, c. 0.8— 0.925 cm. in doorsnee.

Omwindsel vleezig, napvormig, 5-deelig
;
slippen opstaand, ingebogen,

breed omgekeerd ei-wigvormig, met breeden voet en breeden, licht

afgeronden, met lange, draadvormige franje voorzienen top, concaaf,

aan den voet vleezig, naar den top dun, in het geheel c. 0.25—0.3

cm. lang en 0.35— 0.4 cm. breed. Klieren uitgespreid, groot, vleezig

dwars langwerpig, concaaf, eerst dof, later glimmend en wat olieachtig

geel, c. 0.35—0.45 cm. breed, 0.17— 0.2 cm. lang. 5 monochasiën 5.

Bizondere schutblaadjes diep in draadvormige, gekronkelde slipjes

verdeeld, c. 0.35—0.4 cm. lang. 5 bloemen gesteeld; steeltje lichtgroen,

c. 0.4— 0.45 cm. lang. Ilelmdiaad dikker dan het steeltje, uitstekend,

groenachtig geel, c. 0 1— 0.15 cm. lang; helmknop volwassen
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opstaand, omgekeerd niervormig, ruggelings samengedrukt, rood,

met uiteenwijkende, ongeveer ronde, samengedrukte, overlangs op

zij openspringende hokjes; stuifmeel geel. $ bloem gcsteeld
;
steeltje

dikker dan bij de q bloemen, c. 0.13— 0.27 cm. lang. Vruchtbeginsel

neergedrukt 3-kantig, bleek geelachtig, c. 0.125 cm. hoog, 0 17 cm*

in doorsnee, 3-hokkig; stijlen ongeveer tot het midden vergroeid’

bleek groen, in het geheel 0.15 cm. lang; stempels 2-lobbig.

Jloomheester
;

kruinhoogte tot ongeveer 7 — 10 m. bij een stam-

doorsnee van 20 cm.

Aanm. Beschrijving iiitsliiilend naar eenige levende planten in Hort. Bog
. Enkele fragmenten van zwakke, zeer veel op E. trigona Haw. gelijkende takjes
door Dr. Kooeders op het Idjen-plateau verzameld, vertoonen behalve oksel-
standige ook eindelingsche bloeiwijzen ; bovendien zijn de eyathiën tot korte
trosjes vereenigd. Het schijnt, dat deze plant niet soortelijk verschillend is van
E. trigona Haw., maar het materiaal is onvoldoende om dit te beslissen. Belleer
T. Ottolaedek te Pantjoer was zoo vriendelijk een bloeiende, van dezelfde
groeiplaats afkomstige plant voor nader onderzoek te zenden, maar ongelukkiger-
wijze kwam die niet in mijn bezit. Later ontving ik van genoemden heer, alsook
door tusschenkomst van het Boschwezen eenige jonge planten, die zeer goed met
de te Buitenzorg gekweekte exemplaren overeenkomen, maar die voorloopig nog
te jong zijn om te bloeien.

Ik geloof niet, dat E. Cattimandoo W. Ell. tot deze soort behoort.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Molukken, Engelsch-lndië,

Andamanen (dezelfde soort “?) Ojy Java: Verzameld in de res Se-

raarang, afd. Semarang bj Kedoengdjati, afd. Pati bij Vgarengan op

50 m. zeehoogte; in de res. Rembang, afd. Toeban bij Ngandang
op 150 m.; in de res. Pesoeki, afd. Banjoewargi op het Idjen-plateau

bij Ridjingan op 1150 m. (?) — Voorkomen en stan dplaats: Bij

Kedoengdjati in oerwoud, bij Xgarengan in djatibosschen, op het Idjen-

plateau op bijna kale lavarotsen. Bij deze laatste groeiplaats teekent

Dr. Koorders aan, dat de plant hier in het wild groeit en vrij algemeen is

(zie ook de aanmerking hierboven). — Bladafval: Bladeren worden alleen

aan de jonge toppen gevonden; zij vallen spoedig af. — Bloei- en
vruchttijd: Bloemen verzameld in April in Hort. Bog., in September bij

Kedoengdjati, in Kovember op het Idjen-plateau. Vruchten heb ik nog niet

gezien. — Gebruik: Het overvloedige melksap zou op de huid ontsteking

veroorzaken en inwendig giftig werken. — Kuituur: De soort wordt om
Batavia veel in heggen geplant; waarschijnlijk zal dat elders ook wel het

geval zijn. — I n 1 a n d s c h e namen: Bij Kedoengdjati S'oeroe j.,

bij Kgarengan Godo^
j ;

bij Xgandang Soeroe,
j ;

op het Idjen-plateau

Soeroe l'eho, j.

Euphorbia trigona Hawv Arluscula lacfescens^ gJahra. Bami primarii

validissimi^ crasse carnosi, d - o alato-angulati^ alis crassisj profiinde et

grosse sinuato-lohatiSj lohis triangulis obtusis^ nitide virides; ramuli similes

sed trigoni^ longissimi, hasi cylindrid et exaJati^ ad lobos c. 2.5—6 cm
,

inter lobos c. 1.1—3.7 cm. crassi. Folia decidua, in apice loborum caulinm

sitcij brevisshne peiiolata^ ohlongo-obovata^ apice rotundata^ recurvo-apicnlaia^
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basi acuta^ integerrima^ convexa, in utraque parte costae mediae siipra

sulcatae suhtiis carinatae nervis lateralibus c. 5—7 patentissimis^ a margine

distanter anastoniosantibtis, tenidssimls, obsoletis, glabi'a^ carnosula, supra

nitide viridia^ subtus opaca albida, c. 1.3—3.5 cm. longa^ 0.7— 1.6 cm.

lata; peliolus cm. 0 1— 0.25 cm. longus. Stipulae sphiiformes^ divaricatae^

rectacj acutae^ fuscae^ c. 0.35 —0.5 cm. longae. Cymae axillares, pediin-

culatae, e cgaihiis 3 comqjositae, pedunctilo brevissimo vel longiusculo crasso

dilute viridi c. 0.2— 0.4 cm. longo., pednnculis seciindmiis crassiusculis

superne incrassatis c. 0.7—1 cm. longis, cyathio centrali sessili. Bracteae

oppositae, adpressac, involuct'o plerumque longiores, interdum brevioreSj

oblougae., plus mimisve ovatae^ interdum semïrotundae.^ acutissime acuminaiae

vel ohtusae et apiculatae, lacinulatae, carinatae, pallide virides, c. 0.2— 0.7

cm. longae, ad c. 0.55 cm. latae. Cyathia initio dilute viridia, deinde

dilute fliva, c. 0.8— 0.925 cm. diam. Involucrum carnosum, cupuliforme,

5 partitwn, laciniis erectis, incurvis, late cuneato-cbovatis, basi latis,apice

Jeviter rotundatis, longe firnbriatis, concavis, basi carnosis, superne mem-

branaceis, totis c. 0.25—0.3 cm. longis, 0.35—0.4 cm. latis Glandulae

patentissimae, majusculae, carnosae, transverse oblongae, concavae, initio

opacae, deinde nitidae et oleoso flavae, c. 0.35—0.45 cm. latae, 0 17—0 2

cm. longae. Monochasia ^ 5. Bracteolae projunde in lacinias filiformes

tortiiosis partitae, c. 0.35—0.4 cm. longae. Flores pedicellati, pedicello

dilute viridi, c. 0.4—0.45 cm. longo. Filamentum quam pedicellum crassius,

exsertum, virescenti-flavum, c. 0.1— 0.15 cm. longum; anthera matura erecta,

obreniformis, a dorso compressa, ruhra, thecis divcrgeniibus, subrotundis,

rima longitudinali latcraliter dehiscentibus ; pollen luteum. Flos ^ pedi-

cellatus, pedicello quam in florihus crassiore, c. 0.13—0.27 cm. longo.

Ovarium depressum, trigonum, pallide flavescens, c. 0.125 cm, altum, 0.17

cm. diam., 3'loculare'y styli usque ad medium fere connati, pallide virides,

toti c. 0.15 cm. longi; stigmata biloha.

58. PEDILANTHUS Neck.

Niet wildgroeiend.



ULMACEAE,

Voornaamste literatuur: Endliciier, Gen. PI. 275. — Blume Bijdr.

490; Mus Bot. Lugd. Bat. ii, 58. — Wydler, in Flora 1851, 440. —
Miquel, F1. Ind. Bat. i, 2, 214. — Planciion in Ann. sc. nat.,

9® sér X, 257; in DC. Prodr xvii, 151. — Bentham et TIooker,

Gen, Plant, iii, 341.

—

Baillon, Uist. des plant, vi, 137. — Booker f.

Fl. Br. Ind. v, 477. — EngtEER in Nat. Pflanzenf. iii, 1, 59; Naclitr.

I, 118; II, 96. — Boerlage, Handl. iii, 1, 296. — Berxard in Buil.

rierb. Boiss. 2® sér. v, 1097.

Bloemen één- of tweeslachtig, meestal éénhuizig, gemengdslaclitig,

soms meer of minder tweeliuizig, zelden alle tweeslachtig. Bloemdek

enkelvoudig, gewoonlijk 4— 5*, soms 3- of 6 — 8-deelig, met vrije of

meer of minder samenhangende slippen, dat der $ en ^ meestal

blijvend en niet, zeer zelden wel vergroot, zelden atvallend Meel-

draden in gelijk aantal als de bloemdekslippen en tegenover deze

staand of soms ongeveer dubbel zooveel, opgericht, in de $ bloemen

geheel ontbrekend
;
helmknoppen met zijdelingsche lengtespleten open-

springend. Vruchtbeginsel bovenstacdig, uit 2, zeer zelden uit één

vruchtblad gevormd, éénhokkig, met één hangenden, anatropen of

amphitropen zaadknop, in de 5 bloemen rudimentair. Stempels 2,

zeer zelden aan den voet meer of minder tot een stijl vereenigd,

lijnvormig, enkelvoudig of meer of minder diep 2- of 4-lobbig of -spletig,

op de binnenzijde met stempelharen. Vrucht noot- of steenvrucht-

achtig, soms gevleugeld, éénzadig. Zaden met of meestal zonder

kiemwit.

Boomen of heesters met afwisselende, dikwijls ongelijkzijdige

bladeren. Steunbladeren zijdelingsch of binnen den bladsteel staand, vrij

of samenhangend. Bloemen klein, in één — veelbloemige, alleenstaande

of schijnbaar gepaarde (aan de onderste knoopen van rudimentaire

twijgjes) bijschermen.
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Aantal soorten ongeveer 120, die over de geheele wereld verspreid zijn.

Englek verdeelt de familie in 3 ondeifamilies n.1.

:

I. Ulmoïdeae. Bloemdek 4— 5-deelig. Meeldraden in gelijk aantal.

Vruchtbeginsel uit 2 vruchtbladen bestaand. Vrucht geen steenvrucht.

Zaden samengedrukt Kiem leclit. Bladeren afwisselend.

II. Celtoideae. Als boven, maar vrucht een steenvrucht. Zaden meer
of minder kogelvormig. Kiem gekromd

III. Barheijoideae Bloemdek 3-deelig. Meeldraden 6 — 9. Vruchtbeginsel

uit 1 vruchtblad bestaand. Kiem recht. Bladeren kruiswijs.

De in Ked.-Indië en dus ook de op Java voorkomende geslachten

behooren alle tot de Celtoideae

Uitsluitend gekweekt komen op Java geen soorten voor.

Sleutel der Javaansche geslachten.

1. Steunbladeren vrij, zijdelingsch 2

Steunbladeren vrij of vergroeid, binnen
den bladsteel staand . . 3

2. 5 bloemen met in den knop dakpans-

gewijs dekkende bloemdekslippen.

Zaadlobben breed. Bladeren 3 nervig. 1.

5 bloemen met in den knop klepsgewijs

aaneensluitende bloemdekslippen
Zaadlobben smal. Bladeren 3 nervig. 2.

3 Vruchtbare bloemen ^ of $. Bladeren
3-nervig. . . ... .3.

Vruchtbare bloemen steeds Bladeren
geheel vinnervig 4.

1. CELTIS L.

Bloemen gemengdslachtig éénhuizig, de eenslachtige (ƒ of soms

met 4— 5 niet of weinig samenhangende, zeer concave, in den knop

dakpansgewijs dekkende bloemdekblaadjes en dicht behaarden bloem-

bodem. cT bloemen met 4—5 meeldraden
;
deze tegenover de segmenten

staand, in den knop opgericht of weinig ingebogen; helmknoppen

aan den rug boven den voet vastgehecht. Staraperrudiment meestal

aanwezig. ^ bloemen met afvallend bloemdek. Meeldraden als bij

de cf bloemen Vruchtbeginsel éénhokkig, met één bjj den top van

het hokje iiigehechten, hangenden zaadknop; stempels 2, enkelvoudig

Celtis L.

Trema Lour

Parasponia Miq.

Gironniera Oaud.



Ulmaceae. — 640 — Celtis.

of aan den top verbreed ea meer of minder diep gelobd of gespleten,

op de binnenzijde kort behaard. J bloemen met een bloemdek en vrucht-

beginsel als bij de Steenvrucht vleezig, door de stempelresten ge-

kroond; steenkern hard, gewoonlijk gerimpeld. Zaadhuid dun; kiem wit

weinig of ontbrekend. Kiem gekromd
;
zaadlobben breed, tegen elkaar

liggend, aan den voet met ingebogen randen of vrij plat en met

ingebogen top; kiem worteltje naar boven gekromd en soms door de

zaadlobben omgeven.

Boomen of heesters met afwisselende, gesteelde, dikwijls ongelijke,

3-nervige, dikwijls afvallende bladeren en vrije steunbladeren Bij-

schermen (soms 1-bloemig) aan de jonge twijgen, de (ƒ in de

onderste, de $ of ^ gewoonlijk in de hoogere oksels.

Volgens Engler zouden er ongeveer 60 soorten zijn, welk aantal echter

wel sterk verminderd zal moeten worden.
Voor Java vermeldt Boerlage de volgende soorten :

C. Waitzii Bl. (met de var. eUiptica Bl.)

C. cinnamomea Lndl.
• C. WigJitii Planch.

C. laurifolia Planch.
C. Hasselt ii Planch.
C. Djungiel Planch,
Van deze soorten behoort C. Waitzii Bl. tot C. cinnamomea Lndl., terwijl

G. laurifolia Planch., C. flasseltii Planch. en C. Djungiel Planch. met
C. Wightii Planch. vereenigd behooren te worden.

In Ilerb Kds is nog een derde soort vertegenwoordigd, n.1. C. tetrandra

Roxii., welke tot nog toe niet op Java was aangetroffen.

Het geslacht wordt in 4 secties of ondergeslachten verdeeld, waarvan
er 3, dus elk met één soort, op Java vertegenwoordigd zijn.

I. Euceltis Planch. Bijschermen ($ soms l-bloemig) nagenoeg zittend,

daardoor de bloemen nagenoeg bundelvormig. Stempel enkelvoudig.

{C. tetrandra Roxb.).

II. Sponioceltis Planch. Als boven, maar bijschermen goed ontwikkeld.

(C. cinnamomea Lndl.).

III. Solenostigma Lndl. Bloemen in bij schermen. Stempels aan den

top verbreed en meer of minder in tweeën of soms in vieren gedeeld.

{C. Wightii Planch.).

Sleutel der Javaansche soorten.

1. Bladeren niet of nauwelijks scheef,

bijna altijd gaafrandig (alleen bij

jonge boomen en misschien bij

waterloten wijd en grof gezaagd).

Stempels meer of minder gelobd

of gedeeld 3. (7. Wightii Planch.
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Bladeren meer of minder scheef,

meestal grof gekarteld of gezaagd
of soms gedeeltelijk bijna gaaf-

randig. Stempels enkelvoudig 2

2. Twijgen kort uitstaand behaard.

Bloeiwijzen schijnbaar bundel-

vormig, nagenoeg zittend
,

de
vruchtbare gewoonlijk 3 bloemig

(2 ^ en 1 5 of 3 ^ bloemen) 1. C. tetrandra Roxu.
Twijgen kort aanliggend behaard.

Vruchtbare bloeiwijzen met ver-

lengde as, ijl, 3-5-bloemig. . 2. C. ctnnamomea Lndl.

Celtis L. Flores monoico-polygami^ untsexuales vel raro Perian-

thium 4—5-partitwn, segrnentis valde concaviSyaestivatione imhricatis. Torus

pilosus. Flores (^: Stamina 4— 5, segrnentis opposita, in praeforatione erecta

vel suhincurva ; antherae supra hasin affixac. Pisiilli rudimentum plerumque

parvum vel 0. Flores Pei ianthium deciduum. Stamina maris. Ovarium

uniloculare^ ovulo 1 ah apice pendulo; stigmata 2
,
simplicia vel apicem

versus dilatata et plus minusve lohata vel fissa, inkis papillosa. Flores^:

Perianthium et ovarium hermaphroditis. Drupa carnosa, stigmatum reViquiis

coronata ; putamen durum, plerumque rugosum. Testa memhranacea ; al-

humen parcum vel 0. Embryo curvatus, cotyledonihus latU, sihi applicitis,

hasi suhcucullatis vel suhplanis, apice replicatis, rudieulam sursum in-

curcam interdum amplectentes.

Arhores vel frutices, foliis hifariis, petiolatis, saepissime ohliquis, tri-

nerviis, saepe deeiduis, stipulis liheris. Cymae, interdum suhfasclculares

vel 1-florae, in axillis ramulorum juniorum, inferiores (j', superiores

plerumque $ vel

1. Celtis tetrandra Roxb. Hort. Beng. 21
;
Fl. Ind. (1832) ii, 33;

Planch. in Ann. sc nat. 3® sér. x (184eS), 300; in DC. Prodr. xvii,

179; Kurz, For. Fl. ii, 472; Dalz. et Gibs. Bomb. E"l. 337
;
Hook. f.

Fl. Br. Ind. v, 482; Brandis, Ind. Trees 596; Gamble, Man. Ind.

timb. 344; new ed. 630. — C. t. Roxb. var. Hainiltonii Hook. f. l.c. —
G. serotina Plancii. in Ann. sc. nat. l.c. 301; Wigiit Ic. t. 1970 !;

Bedd. For. Man. 218; Sylv. Madr. t. 218. — C. glahra Plancii. in

Ann. SC. nat. l.c. 298. — C. napalensis Plancii. l.c. — G, Hamiltonii

Plancii. l.c. 301.

Meded. Dep. v. Landbouw No. 10. 41
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Jonge deelen kort dicht uitstaand bruingeel behaard, daarna (vooral

de bladeren) meer of minder soms zeer ruw, ten slotte geheel

kaal en glad. Bladereu afwisselend, gesteeld, scheef of zeer scheef

eivormig, elliptisch, langwerpig of lancetvormig, zeer lang toegespitst,

met ongelijken, stompen, spitsen of half hartvormigen voet, behalve

aan den voet grof gekarteld gezaagd of gezaagd, leerachtig, boven

glimmend, onder dof (de oude in sicco), triplinerf, de basaalnerven

tot c. ^'3 — Vi doorloopend en anastomoseerend, de

middelnerf aan weerszijden gewoonlijk met 2— 3 sterk opstijgende,

anastomoseerende zijnerven, dwars tralievormig geaderd, c. 7.5— 17

cm. lang, waarvan de top 2— 3.5 cm, 3.5—8 cm. breed; steel

boven diep gegroefd, 0 6— 1.3 cm. lang. Steunbladeren klein, spoedig

afvallend, lijn- of lancet priem vormig. Bloemen aan de jonge twijgen

in meestal 3-bloemige, nagenoeg zittende bundels, waarvan de onderste

soms alleen en dan soms meerdere ^ bloemen, de hoogere meestal

2 S on 1 (-f of alleen bloemen bevatten Bloemen gesteeld.

steeltje, der 8 bloemen c. 0 6—1.2 cm. lang, dat der cT bloemen

gewoonlijk korter en dunner. Bloemdek 5-deelig, c. 0.5 cm. breed,

met breed langwerpige, stompe, zeer concave, niet of nauwelijks

vliezig berande, wat gewimperde en achter iets verspreid behaarde

slippen. Meeldraden 5; filamenten priemvormig, ongeveer zoo lang

als de slippen. Bloembodem dicht kort bruingeel behaard, (ƒ bloemen

met een klein stamperrudiment. Bloemdek der 8 bloemen afvallend.

Vruchtbeginsel langwerpig, aan den top verdund en uitstaand behaard;

stempels 2, lijnvormig, binnen kort en dicht behaard, c. 0.25 cm.

lang. Steenvrucht ongeveer kogelvormig, c. 0.8 cm. lang, door de

stempelresten gekroond; steenkern kort ei vormig, 6-kantig, weinig

rimpelig.

Groote boom; kruinhoogte tot 35 m. bij een stamdoorsnee van 1 08

cm. Stam recht, rolrond, zonder wortellijsten. Kroon dicht, ei vormig.

Schors met horizontale rimpels, veel lenticellen, veel bladgroen,

buiten donkergrijs, in het midden vuil wit en bruin gemarmerd,

binnen geelachtig wit, zonder reuk en smaak. Bloemen vuil purper.

Aanm. Beschrijving naar talrijke exemplaren in Herb. Kds. Een exemplaar
van Xgebel (8777 j3) heeft c. 9-bloemige bundels, waarvan de meeste bloemen
afgevallen zijn, doch waarschijnlijk alle d waren. Enkele nog aanwezige bloemen
zijn 4-tallig en hebben langwerpige helmknoppen.
Pe soort werd tot nog toe niet op Java waargenomen.
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Volgens de besclirijving komt C. trinervia Roxn. overeen met C. cinnamomea
Lndl. en niet met C. fetrandra Roxn., zooals IIooker aanneemt.

Geogr. verspreiding. Builen Java

:

Brit.'<ch-Indië, Sumatra, Soeroba

(volgens steriele exemplaren in Ilerb. Bjg ). Op Java; Verzameld in de res.

Breanger, afd. Limbangan bij Bangentjongan op 1250 m zeehoogte
;
in de res

Madioen, afd Bonorogo bij Ngebel op 750— 1450 m., op G. Pandan op 900 m
;

in do res Kediri, distr. Soekaradja op 500 m
;
in do res Pasoeroean op den

Ardjoeno op 800 en 1400 m., bij Tosari op 1050 m
;
in de res Besoeki, afd.

Djember bij Tjoeramanis, afd. Banaroekan bij Pantjoer-Idjen op 1000 m.,afd.

Barijoewangi op bet Idjen-plateau. — V o o r k o m e n en standplaats: In

boogstammig, beterogeen oerboseb, zoowel op vruebtbaren leemgrond als op
zand, soms in periodiek nogal droge streken

;
niut zeldzaam. — Bladafval:

Ijoofverliezend. — Bloei- en v r neb t tijd: Bloemen \erzameldin Sep-

tember en December bij Bangentjongan; vruebten in Januari bij Pangen-
ijongan, in April, Juni, September, November bij Pantjoer-Idjen, in Novem-
ber op den Ardjoeno en bet Idjen-plateau. — Gebruik: Geen. — Kuituur:
Bij berbossebing aan te bevelen. — 1 n 1 a n d s c b e namen: Ki-tamianep

s. en Ki-djenngkil^ s. bij Pangenijon^jan
;

Teritig, j, Telüih^ j. Triiih/]
^

Tariti, j. en Klepoe^ j., Ti'eteg, rad. in Oost-Java.

Celtis tetrandra Roxb. Arhor magna. Innovationes dense hreviter

fiilvo-villosae, deinde, praese?'tim folia, niagis miniisve interdum valde aspem,

ultimo glahra et laevia. Folia aïiernatim bifaria, petiolata, obliqu^ vel valde

oblique ovata, elliptica, oblonga vel lanceolata, longe acuminata, basi

obliqua obtusa acuta vel semicordata, bast excepta grosse crenato serrata

vel serrata, coriacea, supra nitida, subtus opaca (adulta in sicco), tri'

plinervia, nervis basilaribus ad J— partem superiorem laminae productis,

anastomosantibns, ne? vo intermedio nervos laterales utrinque plerumqne

2—3 valde ascendentes anastomosantes emittente, transverse clathrato-venosa,

c. 7.5—17 cm. longa, apice 2— 3.5 cm. longo, 3.5 — 8 cm. lata ; petiolus

supra profunde sulcatus, 0.6 — 1.3 cm. longus. Stipulae parvae, caducae,

lineari- vel lanceolato- subulatae. Infloresceniiae in axillis sqiiamorum et

folioriwi inferiorum novellorum pseudofasciculares, fere sessiles, saepissirne

trifiorae, polygamae (floribus ^ 2 et ^ 1) vel interdum inferiores e

pluribus floribus compositae. Flores p)edicellati ; pedicellus florum ^

c. 0.6— 1.2 cm. longus, ille florum (f saepissirne brevior et tenuior. Pe~

rianihum 5-partitum, c. 0 5 cm. diam., segmentis late oblongis, obtusis,

valde concavis, haud vel vix membranaceo-marginatis, parum ciliatis, extus

puberulis. Stamina 5; filamenta subulata, perianthio fere aequilonga.

Torus dense breviter fulvo-villosus. Florum (J' pistilli rudimentum parvum.

Florum ^ perianthium deciduum. Ovarium oblongum, apice attenuatam etpa-

tenter pubescens'j stigmata 2, linearia, intus breviter velutina, c. 0.2j cm,

longa. Drupa subglobosa, c. 0.8 cm. longa, stigmatum reliquiis coronata.

Pufamen brevi’Ovoideum, 6-angulaium, leviter rugulosum.
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2. Celtis ciimamomea Lndl. in \V all. Cat. 3696
;
in Walp. Ann.

III, 398; Planch. in Ann. sc. nat. 3® sér. x (1848), 303; in DC. Prodr.

XVII, 181
;
Kurz, For. Fl. ii, 472: Bl. Mus. ii, 72; Miq. F1. Ind. Bat.

Suppl. 412; Hook. f. Fl. Br. Ind. v, 482; Trim. Fl. Ceyl. iv, 81;

Prain, Beng. pl. 959; Watt, Dict. Ec. prod. ii, 243; Brandis,

Ind. Trees, 596; Cooke, Fl. Pres. Boinb. ii, 630. — C trinervia

Roxr. Hort. Beng. 86; Fl. Ind. (1832) ii, 65. — C. Boxhiirghii

Plancii. in Ann. sc. nat. 1 c. 302; Bedd. SyW. Madr. t. 312. — C.

dijsodoxylon Tiiw. Enuni. Ceyl. 267; Bedd. For. Man. 219. — C.

Waitzii Pl. ! Mus. ii, 71; Plancii. in DC. Prodr. xvii, 180; Miq.

Fl. Ind. Bat. i, 2, 221. — C. timorensis Span. ! in Linnaea, xv,

343; Plancii. in Ann. sc nat. 3^^ sér. x (1848), 31 5; in DC. Prodr.

xvii, 180; Bl. Mus. ii, 71; Miq. Fl. Ind. Bat. i, 2, 221. — C.

hamata Bl. ! Mus. ii, 72; Plancii. in DC. Prodr. xvii, 180; Miq.

Fl. Ind Bat. i, 2, 221. — C. reticiilosa Miq. ! Pl. Jungh. 69; Fl.

Ind. Bat, i, 2, 222. — C. tetrandra Talp,. Trees Boinb ed. 2 322. —
Sponia liicida IIassk. ! Fl. Regensb. v ( 1 842), 2, Beibl. 1 7 ;

Plancii.

in DC. Prodr. xvii, 205.

Jongste deelen zwartachtig geelbruin aanliggend behaard. Twijgen

rolrond, kort aanliggend geelbruin behaard. Bladeren meer of minder

atvallend, afwisselend, gesteeld, meer of minder scheef eivormig of

elliptisch, toegeapitst, spits, met meer of minder scheeven, stompen

of half hartvormigen en meestal kort wigvormig samengetrokken of

ook wel spitsen voet, behalve voet en top onregelmatig vrij grof

gekarteld gezaagd of nagenoeg gaafrandig, de oude kaal, glimmend,

aan den voet triplinerf, met meer of minder tot ongelijke hoogte,

meestal tot V2 ~V3 doorloopende basaalnerven, die

aan de buitenzijde met wijd uiteenataande zijnerven voorzien zijn,

de middelnerf aan weerszijden met 2— 3 opstijgende, gebogen, anasto-

moseerende zijnerven, met wijd uiteenstaande, dwarse, fralievormige

aderen, nerven boven ingezonken, onder uitspringend, met onduidelijk

adernet, gemiddeld 10 — 15 cm. lang, 3 5— 8 cm. breed; steel kort,

boven diep gegroefd, c. 0.8— 1.3 cm. lang. Steunbladeren afvallend,

lijn-priemvormig, aanliggend behaard, 0.4— 0.5 cm. lang. Bijschermen

aan de jonge twijgen der soms ontbladerde boomen, in de oksels

der onderste schubben en bladeren, aanliggend bruingeel behaard,
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alleenstaand, kort gesteeld, de 5 dichter en meerbloernig dan de

c. 1 — 1.4 cm. lang. 5 bloemen gesteeld. Bloerndek 4— 5(— 3)-deelig,

0.3— 0.4 cm. in doorsnee, met uitgespreidc, ongelijke, langwerpige

of omgekeerd eivormigc, stompe, vliezig berande, gewimperde, sterk

concave slippen. Meeldraden 4— 5(— 3); helmdraden zoolang als de

bloemdekslippen
;
helmknoppen hartvormig. Stamperrudiment klein.

Bloembodem dicht behaard. ^ bloeiwijzen ijl, 3 — 5-bloemig, vrij lang

gesteeld, bij rijpheid der vruchten tot 3— 4 cm. lang. ^ bloemen lang

gesteeld; steeltje 0.25—0.35 cm. lang. Bloemdekslippen breed ei vormig

of ovaal, stomp, vliezig berand, aan den top gewimperd, sterk concaaf.

Meeldraden als bij de (ƒ. Vruchtbeginsel langwerpig; stempels 2,

lijnvormig, binnen dicht behaard, 0.4 cm. lang. Vrucht eivormig, in

sicco hoekig, door de stempelresten gekroond, c. 0.75 cm. lang;

steenkern eivormig, hard, netvormig rimpelig, 0.5—0.6 cm lang.

Middelmatige of hooge boom; kruinhoogte 20— 35 rn. bij een

stamdoorsnee van 40— 150 cm. Stam recht, met kleine wortellijsten.

Kroon onregelmatig, ijl. Schors buiten bruingrauw, in het midden

bruinwit en donkerbruin gestippeld, binnen vuil geel, iets bitter

smakend. Het hout van oude boomen zou zeer stinken. Bloemen

roodbruin met geel.

Aanm. Beschrijving naar talrijke exemplaren in Ilerb. Kds. en naar een paar
levende boomen in Hort. Bog.
Volgens de authentieken belmoren alle bovengenoemde planten tot dezelfde

soort. Wel zijn vele daarvan steriel, doch de soort is ook aan het blad voldoende
te kennen.

C. dysodoxylon Tnw. zou misschien als een variëteit te beschouwen zijn.

C trinervia Roxb., dus ook C. Roxlmr'c/Jni Planch., behoort volgens de
beschrijving in Fl. Ind. tot C. cinnamomea Lndl. en niet tot C. teirandra Roxb,,
waartoe zij door IIooker en anderen gebracht is. Bedd. Sylv. Madr. t. 312 staat
mij ter vergelijking niet ten dienste.
Indien C. trinervia Lam., dat nog een eenigszins twijfelachtige plant schijnt te

zijn, mocht blijken niet tot dit geslacht te behooren, dan zou C. trinervia Roxb.
de prioriteit hebben boven C ehinamomea Lndl.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Britsch-Indiö, Ceylon, Sumatra.
Op Java: In de res. Banten, afd. Pandeglang op den Poelasari op 1000 m
zeehoogte; in de res. Batavia, afd. Buitenzorg op den Poentjak; in de

ros. Preanger, afd. Tjiandjoer bij Tjibodas op 1425 m
,

afd. Bandoeng
bij Tjigenteng op 1400—1700 m., afd. Limbangan bij" Pangentjongan op
1450 m.

;
in de res. Pekalongan op den Slamat op 1200 m

,
afd. Batang bij

Soerdjo op c. 1400 m.; in de res. Semarang, afd. Salatiga op den Tolomojo
op 1400 m.

;
in de res. Kedoe, afd Magelang op den Telomojo op 1200

m.
;

in de res. Madioen, afd. Ponorogo bij Ngebel op c. 1300 m
;

in

de res. Besoeki, afd. Djember bij Tjoeramanis. Niet beneden 1000
m. aangetroffen. — Voorkomen en standplaats: In heterogeen

oerbosch, voornamelijk naar het schijnt in jong bosch, zoowel op vrucht-
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baren leemgrond als op zand en steonachtig* n grond; niet zeldzaam.

—

Bladafval: Soms geheel kaal wordend, doch slechts korten tijd bladerloos

staand; dikwijls slechts gedeeltelijk kaal wordend of do jonge spruiten

ontwikkelend, voordat de oude bladeren afvallen. - Bloei- en vrueht-
t ij d

:

In bloei aangetroffen in M«art bij Tjibodas, in Oktober op den
Poentjak en op den Telomojo, in November bij Tjibodas en bjj Ngebel;
in vrucht in Januari bij Tjigenteng, in Oktober op den Telomojo. —
Gebruik: Geen. — Kuituur: Misschien bij herbossching te gebruiken. —
Inlandsche namen: In de Frfanger algemeen bekend als

s.
;

de oude boomen worden te Tjibodas Ki-tai, s. genoemd, omdat het

hout der oude boomen alleen zou stinken; Tanern^ j. in Semarang en

Kedoe; Tjengkeg^ j m Pekalongan
; j. in Madioen, doch deze namen

onzeker of lokaal; Wisloewisjan, md, in Hesoeki.

Celtis cinnamomea Lndl. Arhor mediocris vel magna. Innovationes

adpresse hreviter sordide fulvo-pilosae. Bamuli teretes^ adpresse hreviter fnlvo-

jnlosi. Folia plus minusve decidua^ alternatim hifaria^ petiolata
^
plus minusve

ohlique ovata ellipticave^ acuminata^ acuta^ hasi plus minusve ohliqua ohtusa

vel semicordata et plerumque in petiolurn hreviter cuneato-contracta vel non-

numquam acuta^ hasi et apice excepto irregulariter grosshis crenato-

serrata vel fere integerrima^ adulta glahra^ nitida^ triplinervia^ nervis

hasilarihus inaequilongiSj ple^mmque ad — partem superiorem laminae

productiSj extus nervos laterales laxos emittentïhus^ nervo intermedio utrinque

nervis lateralihus 2—3 adscendentihus curvatis anastomosantihits insU'Ucto,

transverse laxe clathrato-venosa, nervis supra impressis suhtus prominen-

tihuSj reticulo venarum ohsoleto^ c. 10—15 cm, longa^ 3.5—8 cm. lata;

petiolus hrevis., supra profunde sidcatus^ c. 0.8—1.3 cm. longus. Stipulae

caducae.^ linearï-suhulatae., adpresse qjilosae^ 0.4— 0.5 cm. longae. Cymae

ex axillis squama^'um et foliorum inferioriim novellorum arhorum interdum

defoliatarum^ adpresse fulvo-pilosae^ solitariae^ hreviter pedunculatae^ (ƒ

quam ^ densiores et p>luriftorae^ c. 1— 1.4 cm. longae. Flores pedi-

cellati. Perianthium 4—5(—3)-partitum^ 0 3-04 cm. diam.^ segmentis

patentissimis., inaequalihuSj ohlongis ohovatisve.^ ohtusis, memhranaceo-

marginatis.^ ciliatis, valde concavis. Stamina4—5(—3); filamenta p>eriant]iio

fere aequilonga ; antherae cordatae. Pistilli rudimenium parvum. Torus

dense pilosus. Inflorcscentiae ^ laxae, 3- 5-florae^ longiuscule pedun-

culatae^ maturae ad 3—4 cm. longae. Flores longe pedicellati, pedicello

0.25 — 0.35 cm. longo. Perianthii segmenta late ovata vel ovalia^ ohtusa^

memhranaceo-marginala., apice ciliata, valde concava. Stamina ut in

Ovarium ohlongum; stigmata ,2, linearia, intus dense viltosa^ 0.4 cm. longa.

Drupa ovata., sectione transversa cUiptica, reliqniis stigmatum coronata.,

0.75 cm. longa.
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8. Celtis Wiglitii Plancii. in Ann. sc. nat. sér., x, 807
;
in DC.

Prodr. XVII, 184; Wigiit Tc. t. 1969 !
;
Tiiw. Enurn. Ceyl. 267; Bedd.

For. Man. 218; Wall. Cat. 9056; in Walp. Ann. iii, 899; IIooK. f. Fl.

Br. Ind. v, 488; Trim. Fl. Ceyl. iv, 81
;
Gamble, Man. Ind. timb. 848;

new ed. 680; Woodr. in Journ. Bomb. Nat. xii (1899), 515; Watt,

Dict. Ec. prod. ii, 214; Brandis, Ind. Trees, 596; Cüoke, Fl. Pres.

Bomb. II, 680. — C. laurifolia Plancii. in DC. Prodr. xvii, 185. — G. *

Hasseltii Plancii. l.c. ~ G. Djungiel Plancii. l.c. — Solenosfigma

Wiglitii Miq. Fl Ind. Bat. i, 2, 220; Kurz, For. Fl. ii, 471.-5^ lauri-

folium Bl ! Mus. ii, 68; Miq. l.c. — S. Hasseltii Bl. ! l.c. — 8.

consimile Bl. ! l.c., fig. xxxiii !

—

S. Djungiel Bl. ! 1 c.

—

Sponia

stnjchnifolia T. et B. ! Ned. Kruidk. Arch. iii (1855), 892. — Bosea

trinervia Roxb. Fl. Ind. ii, 87.

Jongste deelen aanliggend behaard. Twijgen rolrond, kaal. Bladeren

afwisselend, gesteeld, weinig of niet scheef, elliptisch, langwerpig of

wat eivormig, stomp, plotseling kort en stomp, zelden spits toegespitst,

voet stomp of meer of minder spits of toegespitst, gaafrandig, bij jonge

boomen soms gedeeltelijk grof gezaagd, kaal, of de nerven achter aan

den voet met enkele aanliggende haren, met 3 tot aan den top

doorloopende nerven, die door dwarse, stomphoekig gebogen tralie-

vormige aderen verbonden zijn, de middelnerf op het bovenste deel der

schijf dikwijls aan weerszijden met 1 — 2 opgebogen, anastomoseerende

zijnerven, leerachtig, broos, bij ombuiging krakend, boven wat glimmend,

c. 6—18 cm. lang, 8— 6 cm. breed; steel boven gegroefd, 0.5 — 1.2

cm. lang. Steunbladeren- spoedig afvallend, lancetvorvorrnig, spits,

met stompen, vrij breeden, schildvormigen voet, achter wat los

aanliggend behaard, c. 0.3 — 0.5 cm. lang. Bijschermen aan de jonge

twijgen, gesteeld, gemengdslachtig, rneerbloemig, zeer kort behaard, c.

1— 2.5 cm. lang. Bloemen gesteeld, 5-deelig, 0.35—0.4 cm. breed, met

langwerpige of omgekeerd eivormige, stompe, gewimperde, zeer concave,

c. 0.2— 0.25 cm. lange segmenten. Bloembodem dicht kort behaard.

(ƒ bloemen rnet 5 meeldraden, die korter zijn dan het bloemdek.

Ilelmknop groot, dorsifix, hartvormig, aan den top iets kort gewimperd,

even lang als de helmdraad, c. 0.13 cm. lang. Stamperrudiment

langwerpig, door 2 grootere of kleinere, ingebogen, draad vormige,

rudimentaire stempels gekroond. ^ bloemen met 5 meeldraden, een
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langwerpig, kort behaard vruchtbeginsel en 2 kort lijn zonnige, aan

den top verbreede, meer of minder diep 2-lobbige of -deelige, op de

binnenzijde behaarde stempels. Vrucht ei vormig, door de stempelresten

gekroond, c. 1 cm. lang; steenkern eivormig, met 2 sterkere, over-

langsche ribben, netvormig gerimpeld, c. 0.7 cm. lang.

Middelmatige of vrij groote boom; kruinhoogte 20— 30 m bijeen

stamdoorsnee van 35—80 cm. Stam nogal recht, bijna rolrond, met

wortellijsten. Kroon onregelmatig. Schors buiten grauw, in het

midden geelbruin, binnen geelachtig, zonder reuk, met weinig smaak.

Aanm. Beschrijving naar talrijke exemplaren in Ilerb. Kds., waarbij materiaal
is van jonge exemplaren van Tjampea en Soebali met grof gezaagde bladeren,
overeenkomende met Solenostigma Djungiel Bl. Ook in Ilerb. Calc. komen zulke
grof gezaagde bladeren voor.
De hierboven vermelde, door Blume naar Javaansche planten opgestelde soorten

zijn volgens de aiithentieken niet van elkaar verschillend. Evenmin is het mij
gelukt een verschil tusschen de Britsch-Indische en Javaansche planten te ont-
dekken.
In de Flora van Britsch-Indië en in die van Ceylon worden de bloemdek-

slippen als spits of toegespitst beschreven en door Wight ook zoo afgebeeld. Bij

een door mij onderzochte bloem van een van Ceylon afkomstig exemplaar waren
zij echter stomp, zooals ook op Java het geval is. Tot mijn spijt had ik geen
bloemen van het vasteland van Indië ter onderzoeking tot mijn beschikking.
De helmknoppen zijn zoowel bij de Javaansche planten als in de onderzochte,

van Ceylon afkomstige bloem stomp en aan den top gewimperd.
Het is niet onmogelijk, wat IIooker ook reeds uitsprak, dat C. philippinensis

Blanco lot dezelfde soort behoort. Is dit zoo, dan zou dat tevens de oudste
uaam voor de soort zijn. Het materiaal te Buitenzorg is onvoldoende om hierin
een beslissing te nemen.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Britsch-Indië, Ceylon, Mal. .

Archipel. Op Java: In de res. Preanger, afd Soekaboemi bij Palaboean-

ratoe op 50 m. zeehoogte; in de res. Banjoemas, afd. Tjilatjap op Noesa
Kambangan

;
in de res. Pekalongan, afd. Batang bij Soebah

;
in de res. Sema-

rang, afd. Poerwodadi bij Karangasem op 200 m.
;
in de res. Rembang, afd.

Rembang bij Ngandang op 600 — 800 m.; in de res. Madioen, afd. Ponorogo bij

Ngebel op 50 en 800 m., op G. Pandan op 500 m.
;
in de res. Pasoeroeran,

afd. Malang bij Tangkil op 200 —300 m.
;
in de res. Besoeki, afd. Djember bij

Poeger, afd. Panaroekan bij Pantjoer Idjen, afd. Banjoewangi bij Rogo-
djampi. — Voorkomen en standplaats: Op vruchtbaren leemgrond
in heterogeen oerbosch, ook in djatibosch; vooral in Oost-Java algemeen. —
Blad af val: Altijd groen. — Bloei- en vruchttijd: Bloemen ver-

zameld in Februari bij Poeger, in Augustus bij Pantjoer-Idjen, in December
op Noesa Kambangan; vruchten in Januari en Februari op Noesa Kam-
bangan, in Maart bij Poeger en Ngebel, in April bij Palaboeanratoe en
Soebah, in Mei bij Palaboeanratoe, bij Soebah en bij Poeger, in September
op Noesa Kambangen, in Oktober bij Poeger. — Gebruik: Geen —
Inlandsche namen: Zeer onvast en onzeker; de volgende werden
opgeteekend : Ki-howe^ s. en Ki-endo(j, s. bij Palaboeanratoe; Keraja, j.

en Seiweli^ j. op Noesa Kambangan; ]Voeloehy j.. Tjengkek, j. en Bei'as, j.

bij Soebah; Poesoetan, j. bij Ngebel; Sepat, j. bij Poeger en Rogodjampi

;

Djeroekan^ j. bij Tangkil; Resep, j. en Sentok, j. bij Pantjoer-Idjen.
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Celtis Wightii Pla NCii. A rhor. lnnov(Ui(mes adpresse puhesceïites. Ra-

muli teretes^ (jlahri. Folia alternatim hifaria^ peliolaia, hand vel vix ohliqua^

elliptica^ ohlonga vel leviter ovata^ ohiusa^ ahrupte hreviler obtuse retro acute

acuminaia^ hasi ohtusa vel plus minusve acuta vel acimiinata^inietjerrima^

in arhorihus junioribus interdum 2)orfim grosse serrata, glabra vel subtus

ad basin nervorum pnlis paucis adpressis^ fere usque ad apicem trinervia^

venis transversis obtusangulo-curvatls clathratis^ nervo intennedio saepe

apicem versus nervos laterales utrinque 1 —2 incurvos anastomosanies

eniittente, fragili-coriacca, supra nitidiuscula^ c. 6— 13 cm. longa^ 3 - 6 cm.

lala; petiolus supra snlcatuSj 0.5— 1.2 cm. longus. Stipulae caducae,

lanceolatae^ acutae^ basi obltisa, latiuscula, peltala.j sessiles., dorso adpresse

pubescenteSj c. 0.3 — 0.5 cm. longae. Cymae in ramulis novellis^ qjedun-

culatae, polygama(>.^ pluriflorae., puberiilae^ c. 1—2.5 cm longae. Flores

pedicellati. Perianfhium 5-q)artitum, 0.35—0.4 cm. diam., segmentis ob-

longis obovaiisve., obtusis., ciliatis., valde concavis, c. 0.2-0.25 cm. longis.

Torus dense hreviter pilosus. Floriim (f stamma 5, perianthio breviores;

antherae majtisculae, dorsifixae., coidatae^ apice paree breviler ciliatae,

filamento aequilongae^ c. 0.13 cm. longae. Ristilli rudimentmn ohlongum^

stigmatis 2 sterilibus fiiiformibus incurvis coronaium. Flomim ^ sla-

mina 5. Ovarium oblongum^ pmberulum^ stigmatis 2 breviter linearibus,

apice dilatatis, plus minusve qnofunde bilohis vel bifidis^ intus qeube^'ulis.

Drupa ovoidea^ stigmatum reliquiis coronuta^ c. 1 cm. longa^ carnosa ; pu-

tamen ovoideum.^ costis 2 longitudinalibus validis, rcticulato-rugosum^ c. 0.7

cm. tongum.

2 . TREMA Lour.

Bloemen éénsiachtig, gewoonlijk éénhuizig, soms tweehuizig of

gemengdslachtig. (ƒ bloemdek 5 deelig, met sterk concave, in den knop

klepsgewijs aaneensluitende of iets dakpansgewijs dekkende segmenten.

Meeldraden 5, tegenover de bloemdekslippen, in den knop opgericht;

helmknoppen aan den rug boven den voet vastgehecht. Stam-

perrudiment klein. Bloembodem behaard. $ bloemdek 5-deelig, met

blijvende, in den knop dakpansgewijs dekkende slippen. Vruchtbeginsel

éénhokkig, met één iets beneden den top ingehechten, hangenden

zaadknop; stómpels 2, verlengd, aan den voet vereenigd, aan de

binnenzijde behaard. § bloemdek als dat der cf. Steenvrucht

klein, vleezig, door de verdroogde stempels gekroond en aan den
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voet door het bloemdek omgeven; steenkern hard, rimpelig. Zaadlobben

smal.

Hoornen of boomheesters met afwisselende, gesteelde, aan den

voet drienervige bladeren. Bijschermen gepaard, schijnbaar oksel*

standig (aan den voet van rudimentaire takjes), één- of tweeslachtig

of geraengdslacbtig, kleinbloemig.

Aantal soorten volgens Engler 30, welk aantal echter wel sterk zal

moeten worden verminderd.

Volgens Miquel komen 3 soorten op Java voor. Boerlage vermeldt

alleen Trema rigida Bl. voor Java, terwijl bij T. orientalis Bl. en 7’.

amhoinensis Bl. „Ned.-Indië” wordt opgegeven.
Waarschijnlijk zullen de Javaansche Trema's tot 2 soorten (met eenigo

variëteiten) gebracht moeten worden. Daar echter in dit geslacht, voor-

namelijk wat T orientalis en T. amhoinensis betreft, een grooto verwarring
heerscht, is het zonder authentiek materiaal gezien te hebben, ondoenlijk

de juiste namen vast te stellen. Ik zal mij dus, wat deze beide soorten

betreft, houden aan de door Planchox, BejsTham, Hooeer e a. aangenomen
namen, hoewel hiertegen zeker eenige bedenkingen zijn aan te voeren.

Linxaeus beschreef in Spec. Plant, ii, 1478, de bladeren van Cellis

orientalis als „subtus villosa”. Willdenow, in 8pec. Plant, iv, 2, 995
Linké’s beschrijving aanhalende, voegt er zelf een beschrijving aan toe,

volgens welke deze plant „folia subtus cana tomentosa” zou hebben. En
dit zijn juist de hoofdkenmerken, waarop tegenwoordig Trema orientalis

en T. amhoinensis gescheiden worden.
Planciioe, Bentham, Hooker, e a. houden zich aan Willdenow’s beschrij-

ving van 6’ orientalis^ en de mogelijkheid is natuurlijk niet uitgesloten,

dat de beschrijving van Linnaeus minder juist is en door Willdenow
verbeterd werd, in welk geval de naam Trema orientalis voor bedoelde

soort behouden zou kunnen worden.
Celtis amhoinensis Wlld. heeft volgens Sp. PI. iv, 2, 997 „folia utrinque

scabriuscula”, hetgeen dus in tegenspraak is met wat Blume, Planciion,

Bentham, Hooker e a. als Trema arnhoinensis beschouwen, die, tenminste

beneden fluweelachtig zacht behaarde bladeren heeft. Toch komen er soms
exemplaren voor, die denkelijk wel tot dezelfde soort behooren, met weinig

en vrij ruw behaarde behaarde bladeren, o.a één van Ambon afkomstig in

Herb. Bog.

O. Kuntze beschouwt in Rev. gen. pl. ii, 631, T. amhoinensis als een

variëteit van T. orientalis^ waarvoor misschien wel reden bestaat.

Verder komt het mij voor, dat Trema virgata Bl
,

T. glahrescens Bl.,

T. viridis Bl., T. thnorensis Bl., T. inoii folia Bl., T. pallida Bl,, T.

asp^era Bl
,

7’. carinata Bl. alle dezelfde soort zijn; de eerste 3 hebben
nagenoeg kale en gladde, de overige meer of minder ruwe bladeren.

De oudste naam voor de soort is Celtis virgata Roxb
,
zoodat Trema

virgata Bl de prioriteit heeft. Voor de ruwbladige variëteit zou het best

van toepassing zijn Trema virgata Bl. var. scahra Bl. (Mus. ii, 59),

tenzij, hetgeen niet on mogelijk zou zijn, Willdenow’s Celtis amhoi-
nensis (met ruwe bladeren) voor deze soort bedoeld is, in welk geval

de gladde vorm tot den rang van variëteit zou dalen.
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Sponia lucida Hassk. is volgens een exemplaar in Ilerb. Bog. Cellis

cinnamomea Lndl.

Hoewel niet op Java voorkomende, vermeld ik hier nog dat Trema
angustifolia Hl

,
T. scahe) rima Bl. en Sponia aciirninallssima Miq. naar

mijn meening cén soort zijn, waarvoor Cellis angustifolia L^Dh. de
naam is.

Trema puhigera Bl Mus. ii, 60 is Parasponia parviflora Miq. var.

rugosa Pl.

In overeenstemming met Hooker f., FI. Br Ind. v, 484, hebben
we dus als beboerende tot de Javaansche boschboomflora de volgende

soorten

:

1. Trema orientalis Bl., waartoe volgens authentieke exemplaren in

Herb. Bog. ook T. rigida Bl. en Cellis mortlana Jungii. behooren.

2. Trema amboinensis Bl., welke misschien als een variëteit van 7'.

orienlalis is te beschouwen.

3. Trema virgala Bl. met de var. scahra Bl.

Sleiilel der Javaansche soorlen.

1. Twijgen dun, ijl kort aanliggend behaard.

Bladeren klein, lancet- of langwerpig
eivormig, onder nooit dicht behaard.

Bloeiwijzen even lang of korter dan de

bladstelen 1. 7\ virgala Bl.

Twijgen dikker, dicht en kort meer of

minder afstaand behaard Bladeren

grooter, met meestal meer of minder
hartvormigen, voet, onder meestal zeer

dicht behaard. Bloeiwijzen in den regel

langer dan de bladstelen 2

2. Bladeren onder grijs- of bruinviltig

(droog) ... 2. T. orienlalis Bl.

Bladeren onder gewoonlijk Üuweelachtig
zachtharig, glanzig, zelden ijl behaard.

Bloemen en vruchten kleiner dan bij

de vorige 3. T. amboinensis Bl.

Trema Lour. Flores plerumque mnnoici, inlerdum dioici vel polygami

el trimorphii. Ferianlhium 5-partiium^ segmenlis valde concavis, in

aestivalione induplicalo-valvalis vel leviler imbricatis. Stamina 5, seg-

menlis opposila^ aeslivalione erecla ; anlherae dorso supra basin affixae.

Phlilli rudimenlum parviXm. Torus pilosus. PerianlJiium ^ 5-parlilum^

segmenlis persislentibus^ in aestivalione quincunciali-imbricalis. Ovarium

uniloculare
; ovulum paulum infra apicem loculi affixum, pendulum

;
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stUjmala 2, elongata^ basi connata, intus pilosa. l^trianthium $ fere

maris. Drupa parva^ carnosa^ stiymatis marcescentibus inmrvis corojiata^

basi perianthio suffulla; pxltamm dariim., rugosum. Cofgledones angustac-

Arbores vel urbusculae foliis alteniatim bifurlis^ petiolatis.^ tnplinervHs.

Cytnae geminatae., pseudoaxillares (ad basin ramnlorayn rudimentarlum)^

1- vel 2-sexuales vel polijgamae^ parviflorae.

1. Trema virgata Bl. Mub. Bot. Lugd. fiat. ii, 59. — T. virgata Bl.

var. microphglla Bl. l.c. — T. glabrescens Bl. l.c. — Sponia virgata

Planch. Ann. sc. nat. 1848, x, 316; in DC. Prodr. xvii, 195; in Wali\

Ann. III, 403; Miq. F1. Ind. Bat. i, 2, 214, 216. — S. glabrescensVhk^Gii.

in A.nn. bc. nat. 3® sér., x, 317; in Walp. Ann. l.c. — Cellis virgata Roxn.

in Wall. Cat. 3694. — C. microphylla Zipp. ! ox Bl. Mus. ii, 59.

Jongste deelen aanliggend behaard. Twijgen dun, rolrond, kort

'bebaard. Bladeren afwisselend, gestoeld, langwerpig eivormig, lang

en fijn toegespitst, zeer spits, met broeden, stompen, in den bladsteel

kort wigvormig versmalden voet, gezaagd, boven niet of zeer weinig

ruw, nagenoeg kaal, aan den voet triplinerf, met tot c. ^/
2 — Va

den top doorloopende basaalnerven, middelnerf aan weerszijden met

2— 3 opstijgende, anastomoseerende zijnerven, in sicco vliezig, c. 6— 7

cm. lang, 2.5— 3 cm. breed; steel dun, boven gegroefd, wat aanliggend

behaard, c. 0.8 cm. lang. Steunbladeren afvallend, driehoekig, priem-

vormig toegespitst, 0.2 cm. lang Bloeiwijzen okselstandig, zoo lang

als de bladsteel, ijl, vrij wcinigbloemig, kort behaard. Bloemen zeer

kort gestoeld. cT bloemdek 5-deelig, met eivormige of ovale, stompe,

sterk concave, achter iets behaarde slippen. Meeldraden 5 ;
helmdraden

priemvormig; helmknoppon ovaal, aan den voet uitgerand. Stamperru-

diment groot, langwerpig omgekeerd eivormig, afgeknot, samengedrukt.

Bloembodem kort behaard. ^ bloemdek als bij de cT bloem. Vrucht-

beginsel langwerpig omgekeerd eivormig, afgeknot, samengedrukt, met

2 priemvormige, uiteen wijkende, aan de binnenzijde behaarde stempels

J bloemdek 0.17 cm. breed, met 5 eivormige, minder concave,

gewimperde slippen. Vruchtje rond, samengedrukt, op de dwarse

doorsnee elliptisch, 0.25 cm. lang; steenkern rond, grof gebobbeld

rimpelig, 0.2 cm. breed. •

Boomheester of kleine boom.

Aanm. Beschrijving naar eenige bij Depok verzamelde exemplaren, die goed
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overeenkomen met een authentiek van Celtis microphylla Zipp. en met exemplaren
van Borneo en Riouw in Herh. Bog.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Mal. Archipel en Schiereiland.

Op Java: In de res. Batavia bij Dep «k (door een inlandschen beambte
van het Herbarium verzameld).

Trema virgata Bl. Imiovationes adpresse puhescenies. Eamuli gracilis^

adpresse puheruli. Folia alternatim hifaria^ petiolata^ ohlongo ovata, Jonge et

acute cuspidata, basi lata^ ohtusa^in petiolmn hreviter cuneato-contracta^ ser-

rata^ supra hand vel vix asperula^ fere glahra, in sicco memhranacea, tripli-

nervia^ nervis hasilarihus ad partem | ^ superiorem laminae productiSj

nervo intcrmedio nervos laterales utrinque 2—3 adscendentes anastomosantes

emittente^ c, 6—7 cm. longa^ 2—3 cm. lata
;
petiolus tennis^ supi'a sulcatus^

adpresse puberuluSj c. 0.8 cm. longus. Stipulae caduca.e^ trlangulares^

subulato -acuminatae^ 0.2 cm. longae. Cymae pseudoaxillares^ petiolo fere

ciequilongae, satis pauciflorae, laxae, puberulae. Flores brevissime pediceUati.

Perianthiiim (j' 5-partitumy laciniis ovatis ovalibusve^ obtusis, valde (oncaviSj

cxtus ijuberulis. Stamma 5, filamento subulato^ arnhera ovali^ basi emar~

ginata. Pistilli rudimentum magnum.^ oJdongo-obovatum, compressum^

iruncatum. Torus breviter pilosus. Perumthium $ 5-partitum^ 0.17 cm.

latum^ segmentis levïter inaequaUbus, ovatis.^ guam (ƒ minus concavis^

ciliatis. Florum ^ perianthium ut in (ƒ . Ovarium oblongo obovaturn^

truncafum, compressum; stigmata 2, divaricata^ intus qnlosa. Druparotun-

dato-ovata, compressa.^ seciione transvérsa elliptica^ 0.25 cm. longa ; putamen

subglobosum, grosse rugosum^ c. 0.2 cm. diam.

var. scabra Bl. Mus. ii, 59. — T. timorensis Bl. l.c. 60; Kurz,

For. Fl. II, 469; Hook. f. Fl. Br. Ind. v, 483. — T, mori/olia Bl.

l.c. 59. — T. pallida Bl. l.c, 60. — T, aspera Bl. l.c. 58; Btii. Fl,

Austr. VI, 158. — T. carinata Bl. l.c. 59. — T. viridis Bl. Mus. ii,

58. — Sponia virgata Plancii. var. luxurians Miq. Fl. Ind. Bat. i, 2,

215. — S. V. Planch. var, scabrior Miq. l.c. — S. v. Plancii. var. major

Planch. in DG. Prodr. xvii, 196. — S. 5'ampsom Hance in Ann. sc.

nat. 5® sér. iii, 242. — ^. timorensis Dcne. Herb. Tim. 170; Planch.

in Ann. sc. nat. 3® sér. x, 318; in DC. Prodr. xvii, 196;inWALP.

Ann. III, 303; Miq. l.c. 216. — 18. morifolia Plancii. in DC. Prodr.

XVII, 196. — S. ptallida Miq. l.c. 215; Plancii. l.c. — S. aspera Dcne.,

in Nouv. Ann. Mus. Par. iii (1834), 498; Planch. in Ann. sc. nat. 3® sér.

318; in DC. Prodr. xvii, 197; in Walp. Ann. l.c. — 8. carinata
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Miq. l.c. 215; Plancii. in DC. Prodr, xvii, 202. — S. viridis Plancii. in

Ann. SC. nat. 8® sór. x, 319; in Walp. Ann. l.c.— Celtis aspera Brongn.

Dup. Voy. Coq., 213, t. 48. ~ ? C. amboinensis Wlld. Sp. pl. iv, 997;

Bl. Bijdr. 486.

Twijgen dun, kort aanliggend ruw behaard. Jonge deelen zacht

behaard. Bladeren afwisselend, gesteeld, lancetvormig of soms lang-

werpig eivormig, lang en fijn toegespitst, met stompen voet, klein

gezaagd, de tanden met teruggebogen rand, boven zeer ruw en verspreid

behaard, onder minder ruw, vooral op de nerven verspreid aanliggend

borstelig behaard, aan den voet drienervig, de basaalnerven meestal

ongeveer tot het midden, ook wel tot 1/3 of 2/3 van den voet doorloopend,

weinig gebogen, sterk opstijgend, anastomoseerend, verder vinnervig,

aan weerszijden van de middelnerf met 3— 6 sterk opstijgende, anasto-

moseerende zijnerven, groen, dun, c. 6--10 cm. lang, 1.5— 2. 75 cm.

breed; steel dun, boven gegroefd, los aanliggend borstelig behaard,

0.5— 1 cm. lang. Steunbladeren klein, afvallend, priem-lancetvormig,

achter behaard, c. 0.3 cm. lang. Bijschermen okselstandig, gepaard,

niet of weinig langer dan de bladstelen, vrij veelbloemig, één- of twee-

slachtig, borstelig behaard. Schutbladeren zeer klein, driehoekig, kort

behaard. 5 bloemdek 5-deelig, met breed langwerpige, sterk concave,

meer of minder gewimperde en achter iets behaarde slippen. Meel-

draden 5; helmknoppen langwerpig. Stamperrudiment langwerpig,

afgeplat, stomp. Bloembodem behaard. $ bloemen 0.2 cm. lang gesteeld;

steeltje geleed. Bloemdek 5-deelig, met ongelijke, langwerpige tot

ei vormige, concave, lang gewimperde, achter iets behaarde, O.I cm.

lange slippen. Vruchtbeginsel omgekeerd eivormig, met broeden top

;

stempels 2, uitstaand (niet ingebogen ?), behaard. Bloembodem behaard.

Vruchtje eivormig, 0.3 cm. lang, door de stempeloverblijfsels gekroond,

door het bloemdek gesteund, vleezig
;

steenkern ongeveer rond,

gebobbeld rimpelig, bijna 0.2 cm. in doorsnee.

Kleine boom; tophoogte tot 10— 15 m. bij een stamdoorsnee van

10—20 cm. Kroon ijl. Schors buiten grauw.

Aanm. Beschrijving naar exemplaren in Herb. Kds,

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Waarschijnlijk ver verspreid

in den Archipel, vooral in het oostelijke deel en in tropisch Australië, China.

Op Java: In de res. Pekalongan, afd. Batang bij Soebah en Keboemen,
in de res. Semarang, atd Poerwodadi bij Karangasem, afd. Semarang bij

en Kedoengdjati op 100 m. zeehoogte; in de res. Besoeki, afd. Djember
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bij Poeger, afd. Banjoewangi bij Rogodjainpi. Niet in West*Java aan-
getroffen. — Voorkomen en standplaats: Vooral in djatibosschon

aangetroffen. — Bladafval: Altijd groen. — B 1 o e i - en vruchttjjd:
Het geheele jaar door. — G e b r u i k : Geen. -- 1 ii 1 a n dsc h o namen:
Evenals andere soorten algemeen met den naam Anyyroeng.^ j.

aan geduid.

var. scabra Bl. Arhuscula. Ramuh graciles^ hirielli, asperuU^

innovationes puhescentes. Folla aliernaiim hifaria, peiiolata^ lanceo-

lato~ vel interdum ohlongo-ovala, acute ciispidata^ hasi ohtiisa inlerdum

in petioliim hreviter ciineato-atlcnuata^ dcnse serrata^ serraturls marglne

revolutis, snpra aspera sparsim sirigosa^ siihiiis asperula praesertim in

neri'is adpresse hirtella, hasi suhtriplinervia, nervis hasilarihiis ad |
—

partem superiorem laminae p)rodiictis^ vix cnrvatis^ valde adscendentibus^

anastomosantihns, ceterum penninervia^ utrinque nervis lateralibns 3—

6

valde adscendentibiis anasfomosantihus, viridla, metnhranacea, c. G — 10 cm.

lotiga, 1.5 — 2 75 cm. lata
;

petiolns tennis.^ snpra sulcatus^ subadpresse

Jiirtellus, 0 5—1 cm longiis. Stipulae p)arvae^ cadiicae^ subulatoAanceolatae.,

extus pubescentes., 0.3 cm. longae. Cymae p)seudoaxillares^ geminatae^

•petiolo aequllongae vel paulo superantes^ muUiporae., uni- vel bisexnales.^

hirtelUe. Bracteae minutae.^ triangulares^ puberulae. Perianihium 5

partitum, segmentis late obhngis, valde concavis., plus minusve ciliatis,

extus puberulis. Stamina 5; antherae oblongae. Pisülli rudimentum

ohlongum, compressum, obtusurn. Torus pilosus. Flores J pedicellati^

pedicello 0.2 cm. longo articulato. Perianthium 5 p>artitum^ segmentis in-

aequalibiiSj oblongis ad ovatis, concavis^ longe ciliatiSy extus puhemiUs^ 0.1

cm. longis. Ovarium ohovatum, apicc latum ; stigmata 2, patentia (haud

incurva ?), pilosa. Torus qyilosus. Drupa ovoidea, carnosa^ 0.3 cm. longa^

stigmatum reliquiis coronata^ bast perianthio persistente sufjidta ; putamen

subglobosum, clururn, grosse rugosum^ fere 0.2 cm. diam.

2. Trema orieiitalis Bl. Mus. ii, 62; Btii. Fi. Austr. vi, 158;

Hook. f. Fl. Br. Ind. v, 484; Trim. F1. Ceyl. iv, 82; Talb. Trees

Bomb. ed. 2, 322; Woodr. in Journ. Bomb. Nat. xii (1899), 515;

Prain, Beng. PI. 959; Watt, Dict. Ec. Prod. vi, 4, 75;CookeF1.

Pres. Bomb. ii, 631. — T. o. Bl. var. orientalis Kurz, For. Fl. ii,

469. — T. Wigktii Bl. l.c. — T. argentea Bl. l.c. — T. Sieheri Bl.

l.c. — T. discolor Bl. l.c. — T. GriffithU Bl. Lc. — T. Commersoni

Bl. l.c. 60 (Ind. Kew.). — T. rigida Bl. ! l.c. 61. — Sponia orientalis

Dcne. in Nouv. Ann. Mus. iii, 498; Plancii. in Ann. sc. nat., 3® sér.,
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X, 323; in DC. Prodr. xvii, 200; in Walp. Ann. iii, 404; Brand.

For. Fl. 430; Ind. Trees 597; Bedd. For. Man. 219.

—

S. Wighiii

Plancii. in Ann. sc. nat. l.c. 322; in Walp. Ann. l.c.; Wight Ic.

t. 1971 !; Bedd. FJ. Sylv. t. 311; Dalz. et Gibs. Bomb. Fl. 238.

—

S. argentea Plancii. in Ann. sc nat. 3® sér. x, 323; in DC. Prodr.

XVII, 201; in Walp. Ann. l.c. — 5. discolor Dcne. in Nouv. Ann.

Mus. Par. iii, 498. — S. Grifpthii Plancii. in Ann. sc nat. l.c. 324; in

Walp. Ann. iii, 405. — S. Commersonii Dcne. in ISTouv. Mus. Par.

III, 498; Pl. in Ann. sc. nat. l.c. 317; in DC. Prodr. xvii, 198; in

Walp. Ann. l.c. — S. rigida Dcne. l.c.; Pl. in Ann. sc. nat. l.c. 336;

in DC. Prodr. xvii, 199
;
in Walp. Ann. iii, 407. — ? Cellis orientalis

L. Sp. Pl. ii, 1478; Fl. Zeyl. 176 (p.p.); Wlld. Sp. Pl. iv, 2,995

(? p.p.) ;
? Roxb. Fl. Ind. ii, 65. — C. discolor Brongn. in Duperr.

Yoy. Coq. 215, t. 47 B. — C. Brongn. in Duperr. Yoy.

bot. 215. — C. rigida Bl. Bijdr. 486.— C. montana Jüngii. ms. ! in

Ilerb. Bog.

Twijgen rond, met 3 van den bladsteel en de steunbladeren af-

loopende, overlangsche ribben, gewoonlijk dicht en kort behaard;

haren kleurloos, gemengd met kortere, stompe, bruin gekleurde. Bla-

deren afwisselend, gesteeld, langwerpig of lancet-hart- of eivormig,

fijn toegespitst, met dikwijls meer of minder or.gelijken, stompen of

harvormigen, meestal eenigszins niervormigen voet, klein gezaagd of

gekarteld, de tanden met teruggebogen rand, boven meer of minder

ruw, zeer kort behaard, groen, onder meer of minder dicht en kort

viltig, grijsgroen, grijs of bruin (in sicco), dof, de jonge soms glanzig

of kort fluweelachtig (bij jonge loten ook wel groen en ruw), aan

den voet drienervig, de basaalnerven tot het bovenste Ys— Vs

der schijf doorloopend, sterk opstijgend, anastomoseerend en aan de

buitenzijde met verscheiden opstijgende zijnerven, de middelnerf op

de bovenste helft of Vé ^^r schyf aan weerszijden met 3—4 sterk

opstijgende, anastomoseerende zijnerven, met dwarse, tralievormige

aderen en netaderig, het adernet onder meer of meer uitspringend,

c. 8— 16 cm. lang, 3—8 cm. breed (bij jonge loten ook wel 23 cm.

lang, 10 cm. breed); steel boven gegroefd, behaard als de stengels,

c. 0.6— 1.5 cm. lang. Steunbladeren vrij, half okselstandig, spoedig

afvallend, lancetvormig 3-hoekig, toegespitst, concaaf, gekield, aan
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den rand en achter op de kiel vrij lang aanliggend bebaard, c. 0.4—
0.6 cm. lang. Bijschernien gepaard, vrij lorscb, zeer kort gestoeld,

even lang als of langer dan de bladsteel, meer of minder vertakt,

veelbloemig, kort uitstaand bcdiaard, c. 0.8 — 3.5 cm. lang, gewoonlyk

eenslachtig. 5 bloemen zittend; de knoppen diep overlangs 5-groevig.

Bloemdek 5-deelig, met breed ovale, zeer stompe, zeer concave,

gewimperde, achter aanliggend kort behaarde slippen, c. 0.2 cm.

lang. Meeldraden 5, 0.25 cm. lang; helmdraad lijnvormig; helmknop

ovaal. Stamperrudiment groot, langwerpig omgekeerd ei vormig, aan

den top wat uitstaand behaard. Bloembodem lang behaard. ^
bloemen kort en dik gestoeld, in het geheel 0.25—-0.3 cm. lang,

groen. Bloemdek 5 deelig, 0.2 cm. lang, met over elkaar liggende,

breed driehoekige of ei vormige, ongelijke, spitse of stompe, lang

gewimperde, achter kort behaarde, blijvende slippen. Vruchtbeginsel

breed omgekeerd eivormig, iets afgeplat, met zeer broeden top, aan

den voet versmald, groen; stempels 2, lijnvormig, aan den voet

vereenigd, uiteenwijkend, met meestal ingebogen top, hoornvormig,

aan de binnenzijde vrij lang behaard, 0.1 — 0.2 cm. lang. Bloembodem

behaard. Vrucht klein, eivormig, meer of minder rimpelig, door de

verdroogde, naar binnen gekromde stempels gekroond, aan den voet

door het niet vergroote bloemdek omgeven, in het geheel 0.4— 0.5

cm. lang, met vleezigen buitenwand; binnenwand hard, rimpelig,

0.25 cm. in doorsnee.

Middelmatige of zeer hooge boom; kruinhoogte 20—42 m. bij

een stamdoorsnce van 40— 174 cm.. Stam meestal recht, rolrond, met

lage, dikke of zonder wortellijsten. Kroon zeer ijl en meestal hoog

aangezet. Schors zeer taai, buiten grijs, in het midden geel- of rood-

bruin, binnen bruinwit, met lenticellen, met bladgroen, zeer wrang

en bitter.

Aanni. Beschrijving naar zeer talrijke exemplaren in Herb. Kds. en naar een
gekweekten boom in Hort. Bog.
Een boom van Pantjoer-Idjen (4040 t) nadert door de zachtere, meer uitstaande

beharing meer tot T. amboinensis Wlld.
Volgens de beschrijving en eenige exemplaren in Herb. Calcutt. behoort T.

Griffithii Pl. tot T. orientalis Bl.
De synonymie van deze soort en van T. Bl. eischt herziening naar

authentiek materiaal.

Geogr verspreiding. Buiten Java: Van Britsch-Indië, door

China en den Mal. Archipel tot in Australië. Op Java: Op de vol-

Meded. Dep. v. Landbouw No. 10. 42
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gende plaatsen \erzanield: Tn de res. Banten, afd. Pandeglang op

den Poelavsari
;

in de res. Batavia, afd Pamanoekan- en Tjiasemlanden
(De Monciiy); in de res. Preanger, afd. Tjiandjoer bij Takoka op 1100
m. zeehoogte, bij Tjibodas op 1450 m., afd Lirnbangan bjj Panden-
tjongan op 1200 m.; in de res, Banjoemas, afd. Bandjarnegara bij

Pringombo op 700— 1000 m., afd. Tjilatjap op J^oesa Karnbangan; in

de res. Kedoe, afd. Temanggoeng op dt^n Sendoro op 1400 m.; in de

res. Pekalongan op den Slamat op 1200 m., afd. Batang bij Soe-

bab
;

in de res. Semarang, afd Salatii>a op den Telomojo; in de res

Madioen, afd. Ponorogo bij Ngebel, op 700— 1500 m.
;

in de res. Kediri,

distr. Soekaradja op 500 m. op den (i. Parang; in de res. Pasoeroean

op don Ardjoeno op 2100— 2400 m.; in de res. Besoeki, afd Djember
bij Poeger en bij Tjoeramanis, atd. Sitoebondo bij Pantjoer-Idjen op 1000
m. — Voorkomen en standplaats: Algemeen in heterogeen oerbosch,

zoo wel op leem als op zand, soms in periodiek nogal droge streken,

maar niet beneden 700 m. aangetroffen. — Bladafval: Altijd groen —
Bloei- en vruchttijd: Het geheele jaar door — Ge brui k: Soms voor

schaduwboom in kolfietuinen (bij Tjibodas); soms het hout voor bouwhout
gebezigd, maar weinig duurzaam (Pangen tjongan). — Kuituur: Misschien

bij herbossching te gebruiken. — Inlandsche namen: In Wesi-Java
evenals de verwante soorten steeds Koeraj, s. genoemd; in Oost-Java
Anggroeng, j.

Trema orientalis Bl. Arhor mediocris vel magna. Bamuli teretes^

lineis 3 prominentihus a p>etiolo et stipulis decurrentibus, iomentosi vel

interdnm subvilloso-tomen/osi^ pilis decoloribus cum brevisshnis obtiisis f>'vru-

gineh intermixtis. Folia alternatim bifaria^ petiolata^ oblongo- vel lancecdato-

ovata vel cordata, cuspidaia, basi obtusa vel cordata pleriimque suhreni-

formia et saepe plus minusve inciequalia, serrulata vel crenato-serrulata^

serraturis margine revohitis, supra breviter adpresse hirta^ aspera^ viridia^

subtus plus minusve dense tomentosa et in sicco incano-viridia, incana vel

ferrugineUj opaca, novella interdum snbsericea vel breviter velutina (in

stirpihus junioribus interdum viridia et aspera)^ friplinervia, nervis basi-

laribus ad \ l partem superiorem laminae productis, valde adscendentibus

anastomosantibusy exterius plures nervos adscendentes emittentibus^ nervo

intermedia siervis lateralibus utrinque 3— 4 valde adscendentibus anastotno-

santibus mnnito^ clathrato- et retieulato-venosa^ reticulo venarum subtus

plus minusve prominente^ c. 8'—16 cm. lo)iga^ 3— 8 cm. lala (in arboribus

junioribus ad 23 cm. longa, 10 cm. lata); petiolus supra sulcatus., tomentosuSj

c. 0.6— 15 cm. longus. Stipidae caducae, scmiaxillares^ lanceolatodriangu-

lares, acuminatae^ concavae, carinatae, margine et carina longiuscule ad-

presse p)ilosae., c. 0.4— 0.6 cm. longae. Cymae geminatae^ validiusculae^

hrevissime pedunculatae, petiolo aequilongae vel longiores, q)h{s minusve

ramosae, miiltiflorae, plerumque unisexuahs.) patenter puhescentes^ c. 0.8— 3.5

cm. longae. Flores ^ fere sessiles; alahastra longitudinaliter alte sidcata.
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Pef'ianihiiim 5-partitumj laciniis late ovalihiis, ohtusissimis, vaJde concavis^

ciUatis, dorso adpresse puhescentihus, c. 0.2 cm. Starnina 5, c. 0.25

cm. longa., filamento Imeari^ anihcra ovali. PisUlli rudimentum magnum^

ohlongo-ohovoideum^ apice patenter puheriilum. Torus longe pilosus. Flores

$ hreviter crasse pedicellati^ toü 0.25 on. longi^ virides. Perlanthium

5-partiium.^ 0.2 cm. tongum.^ laciniis imhricatis., incmjualibus^ late triartgu-

larihus ovatisve.^ acutis ohtiisisve.^ longe ciliatis, dorso puberulis, persistentibus.

Ovarium late obovoideum^ leviter compressum, apice latissimum., basi attenua-

imn, viride; stigmata 2^ basi connata, linearia.^ divergentia^ apice plerumque

incurva^ corniculata^ intiis longiuscule pilosa^ 0.1— 0.2 cm. longa. Torus

pilosus. Drupa parva, ovoidea^ plus minusve rugosa, stigmatis incurois

coronata., fofa 0.4— 0.5 cm. longa, carnosa; putamen durum, rotundum,

compressum, rugosum, 0.25 cm. diam.

3. Trema amboineiisis Bl. Mus. ii, 61; Bth, F1. Austr. vi,

159; Hook. f. Fl. Br. Iiid. v, 484; Brandis, Ind. Tiees 597.—

T. orienfalis Bl. var. amboinensis Krz. For. Fl. ii, 469. — T. orientalis

Bl. var. cannabina O. K. Rev. gen. pl. ii, 634. — T. velutina Bl.

Mus. II, 62. — T. Burmanni Bl. l.c. — T. imhricata Bl. l.c. — ? T.

cannabina Locr. Fl. Cochinch. 562. — Sponia amboinensis Donk. in

Nouv. Ann. Mus. iii, 498; Planch. in Ann. sc. nat. 3® sér., x, 321

;

in DG. Prodr. xvii, 198; in Walp. Ann. iii, 404; Miq. Fl. Ind.

Bat. I, 2, 216. — S. velutina Plancii. Ann. l.c. 327; in Walp.

Ann. III, 405; Miq. Pl. Juxgh. 68; Fl. Ind. Bat. i, 2, 216;

WiGHT Ic. t. 1990; Bedd. For. Man. 219; Bth. Fl. Hongk. 324.

—

S. Burmanni Planch. in DC. Prodr. xvii, 200. — S. orientalis IIassk.

Gat. Hort. Bog. 74. — S. argentea Bth. in Kew Journ. Bot. vi, 75. —
?? Cellis amboinensis Wlld. Sp. Pl. iv, 997; Wall. Gat. 3690 !;

Brongn. in Bot. Yoy. Duperr. 212, t. 47. — C. tomentosaBo-K^.Fl.

Ind. II, 66. — C. orientalis Bl. Bijdr. 485.

Twijgen dicht afstand zacht behaard
;

haren kleurloos, spits,

gemengd met korte, bruine, stompe. Bladeren gesteeld, langwerpig

of lancet-ei- of hartvormig, lang en fijn toegespitst, met stompen of

meestal ondiep niervormigen, dikwyls meer of minder scheeven

voet, klein gezaagd, de tanden met teruggebogen rand, boven

kort aanliggend behaard en vooral de oudere ruw, in jongen

staat fluweelachtig behaard, onder dicht zachtharig, zijdeachtig
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glanzig of soms kort en ijl bebaard en wat ruw, triplinerf, met tot

1/2— Vs doorloopende, sterk opstijgende, zwak gebogen,

anastomoseerende, aan de buitenzijde verscheiden opstijgende zijnerven

afgevende basaalnerven, nagenoeg van den voet af vinnervig, met

aan weerszijden c. 4 — 6 sterk opstijgende, anastomoseerende zijner-

ven, c. 7.5-19 cm. lang, 2— 8 cm. breed; steel boven gegroefd,

dicht uitstaand behaard, 0.5— 1.5 cm. lang. Steunbladeren afvallend,

lancet-priemvorrnig, toegespitst, achter gekield en vrij lang behaard,

concaaf, c. 0.4— 0.6 cm. lang. Bloei wijzen gepaard, wijd vertakt,

1- of 2-slachtig, veelbloemig, vrij lang uitstaaud behaard, c. 1 — 2.5

cm. lang; zijtakken dun. Schutbladeren langwerpig, meer ot minder

eivormig, spits, concaaf, lang gewimperd, achter vooral op de mid-

delnerf lang behaard, c. 0.15 cm lang. (ƒ bloemen bijna zittend,

5-deelig, met breed langwerpige, stompe, sterk concave, achter ijl

en schuin uitstaand behaarde, 0.15 cm. lange slippen. Meeldraden

5, weinig langer dan het bloemdek, 0.2 cm lang, met lijnvormigen

helmdraad. Stamperrudiment groot, langwerpig, afgeplat, afgeknot,

aan den top iets behaard. Bloembodem behaard. $ bloemen bijna

zittend, 5-deelig, c. 0.175—0.2 cm. lang, met quincunciaal over

elkaar liggende, langwerpig eivormige, ongelijk breede, concave,

gewimperde en achter wat behaarde, bleek groene, doorschijnend

berande, 0.1— 0.15 cm. lange slippen. Vruchtbeginsel ovaal of

wat omgekeerd eivormig, met breeden top, groen, c. 0.1 cm. lang;

stempels 2, uiteen wijkend, naar binnen gekromd, lijn-priem vormig,

lang behaard, 0.07— 0.1 cm. lang. Bloembodem met eenige haren.

Bloemdek der $ bloemen als dat der (ƒ. Vrucht ongeveer rond,

c. 0.25—0.35 cm. in doorsnee; steenkern ongeveer rond, samengedrukt,

op de dwarse doorsnee elliptisch, 0.2—0.25 cm. lang; oppervlakte

zeer ongelijk grof rimpelig, met holten.

Vrij kleine boom, kruinhoogte 10— 18 m. bij een stamdoorsnee

van 15—45 cm. Stam nagenoeg rond, zonder wortellijsten, met

knoesten. Kroon onregelmatig, ijl. Schors grijs, in het midden

lichtbruin, binnen bruin wit, taai, met overlangsche en dwarse barsten,

met bladgroen, zeer onaangenaam bitter en wrang smakend.

Aanm. Beschrijving naar zeer talrijke exemplaren in Herb. Kds. en Herb.
Bog. en naar levend materiaal uit den omtrek van Buitenzorg.
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Exemplaren van Batoetoelis bij Buitenzorg?, waarschijnlijk tot deze soort be-
hoorend, hebben van boven en onder ruwe oude bladeren, terwijl de jonge
deelen los aanliggend geel (in sicco) beliaard zijn.

O. Kuntze neemt aan dat T. cannabina Lour. synoniem is met T. amhoinensis
Bl. Uit de beschrijving van Loukeiro blijkt echter niet duidelijk of zijn plant
met T. orientalis Bl. of met T. amhoinensis Bl. identisch is.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Britsch-Indië, Assarn, Zuid-

China, Philippijneu, Malaka, Mal. Archipel, Australië. Op Java: In de res.

Banten, afd. Tjaringin, op G Batoehideung op 10 — 200 m. zeehoogte
;
in

de res. Batavia, afd. Buitenzorg bij Depok, Buitenzorg, Tjampea en Tjisalak;

in de res. Preanger, afd. Soekaboemi bij Palaboeanratoe, bij Tjipetir

(De Moxchy); in de res. Banjoemas, afd. Tjilatjap op Noesa Karabangan

;

in de res. Pekalongan, afd. Batang bij Soebah op 150 m
;

in de res.

Semarang, afd. Poerwodadi bij Karangasern op 200 m., bij Pasokan, afd.

Pati bij Ngarengan
;
in de res. Madioen, afd. Ponorogo bij Ngebel op 1 100

m.
;
in de res. Pasoeroean, afd. Malang bij Tangkil op 200-- 500 ra.

;
inde

res Besoeki, afd. Üjember bij Poeger — Voorkomen en standplaats:
Zoowel op vruchtbaren leemgrond als op leemachtigen zandbodem en op

ro'sen, aan het strand en ook in djatibosschen, zeiden in dicht, hoog-

stammig oerbosch, meestal beneden 500 m. zeehoogte, zelden, zooals bij

Ngebel, nog op 1100 m
;
op de genoemde plaatsen een algemeene boom-

soort, die in de hoogere bergstreken door T. orientalis Bl. vervangen
wordt. — Bladafval; Altijdgroen. — Bloei- en vruchttijd: Het ge-

heele jaar. — Gebruik: W ordt bij Ngarengan en elders gebruikt voor het-

vervaardigen van houtskool om kruit te maken. — Kuituur: Voorloopig

niet aan te hevelen. — Inlandsche namen: Koeraj, s in Wesr-Java,
soms, b.v. bij Buitenzorg K. bodas, s.

;
Angc/roeng, j. in geheel Midden-

en Oost-Java; beide namen ook voor T. ormitalis in gebruik.

Trema amboinensis Bl. Arhor parva vel mediocris. Ramuli sericeo-

villosi, pilis acutis decoloribus cnm brevioribus obtusis ferrugineis intermixtis'

Folia alternatim bifaria, petiolata., oblongo- vel lanceolato-ovata vel cordata^

longe cuspidata, basi obtusa vel plerumqiie leviter reniformia et sacpe

plus minusve inaequalia^ serrulata^ serratiiris margine revoliitis, supra

breviter adpresse hirta^ aspera, tiovella subsericeo-piibescentia^ subtus sericeo-

villosa^ vel interdum breviter laxiuseide pilosa et asperula^ triplinervia^

nervis basilaribus ad partem J— superiorem lamlnae productis, valde

adscendentibus, leviter curvatis^ anastomosantibus, exterius nervos ’plures

adscendenfes emittentibus, fere a basi penninervia^ in utraque parte

costae rnediae nervis lateralibus c. 4— 6 valde adscendentibus anastomosan-

tibus^ c. 7.5—19 cm. longa, 2—8 cm. lata; petiolus supra sulcatus,

vil'omSj 0.5— 1.5 cm. longns. Stipulae cadiicae, lanceolaJO-subulatae., acu-

minatae, dorso carinatae et longiuscule pilosae., concavae, c. 0.4— 0 6 cm.

longae. Cymae geminatae^ ramosae^ multiflorae^ 1- vel 2-sexiiales, q)u-

besceutes^ c. 1—2.5 cm. longae. ramulis tenuibus. Bracteae oblongae., plus

minusve ovatae^ acutae, concavae, longe ciliatae, extus praesevtim in costa
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pilosae, c. 0.15 cm. longae. Flores fere sessiles. Pet'ianthium 5-partitum^

laciniis late ohlongls, obtiisis, valde concavis, extus laxe patenter puhescen-

tibus, c. 0.15 cm. longis. Stamina 5j perianthio paiilo longiora, 0.2 cm.

longa^ filamenio lineari. Pistilli rudimentum magnimi^ oblongiun, com-

pressum, tnincatiim^ apice pniberulum. Torus pilosus. Flores $ fere

sessiles, c. 0.175— 0.2 cm. longi. Perianthium 5-partitum, laciniis im-

bricatis, oblong o- ovatis, inaequilatis, concavis, .ciliatis, extus puberulis,

pallide viridibiis, semipellucido-marginatis, 0.1—0.15 cm. longis. Ovarium

ovale vel subovoideiim, apice latum, viride, c. 0.1 cm. longum; stigmata

2j divaricata, incurva, lineari- subulata, longe pilosa, 0.07— 0.1 cm.

longa. Torus paree pilosus. Perianthium florum $ ut in c5'. Drupa sub-

globosa, nigra, c. 0.2— 0.3 cm. diam.; putamen subrotundum,compressum,

sectione transversa ellipticum, irregulariter grosse rugosum, 0 17 —0.2 cm.

longum.

3. PARASPONIA Miq.

Bloemen gemengdslachtig éénhuizig, met 5-deelig bloemdek,

dat bij de $ bloemen kleiner is dan bij de Bloemdekslippen

dakpanswys dekkend. Bloembodem behaard. Q en ^ bloemen met

5 korte meeldraden met 2*hokkige, boven den voet aan den rug

vastgehechte helmknoppen; de $ met een dikwijls groot stamper-

rudiment. $ en g bloemen met een zittend, éénhokkig vruchtbeginsel

met breeden top en 2 aan den voet verbonden, vry korte stempels.

Zaadknop hangend dicht bij den top der holte. Steenvrucht klein,

door de stempels gekroond en aan den voet door het bloemdek

omgeven, met vleezigen buitenwand en harden binnenwand. Zaad-

lobben smal.

Boomen of boomheesters met afwisselende, gesteelde, 3-nervige

bladeren, vergroeide, afvallende steunbladeren en kleine, tot in de

bladoksels gepaarde (aan rudimentaire takjes staande), korte bij-

schermen vereenigde bloemen.

Aantal soorten 2, waarvan 1, P. parviflora Miq., op Java.

Parasponia Miq. Flores monoico-pohjgami. Perianthium 5-partitum,

laciniis quincunciali-imbricatis. Stamina 5, laciniis opposita, brevia, antheris

bilocularibus, dorso supra basin affixis. Pistilli rudimentum saepe magnum.

Torus pilosus. Perianthium $ quam ^ brevius, persistens, 5-partitum,
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laciniis in a< stivatione quinciinciali-imhricatis. Ovarium uniloculare, apice

latum ; stigmata 2, breviuscitla^ hasi connata. Ovulurn i ex apice loculi

pendulum. Torus pilosus. Perianthium ^ maris. Drupa parva^ stig-

matis marcescentihus corotiata, basi perianthio carwoso,

putamine duro. Cotgfedones angustae.

Arhores vel arbusculae. FoUa, alternatim bifaria., petiolata., triplinervia,

Stipulae caducae^ connatae^ axillares. Cijmae pseudoaxillares^ geminatae

(ad basin ramulorum rudimentarium)., pai'viliorae.^ breves.

Paraspoiiiii parviflora Miq PI. Jungh. i, 69; An. bot. Ind. iii,

21; Fl. lüd. Bat. i, 2, 218, t. xvi !; Bl. Mus. 2, 65, f. 36 !;

Plancii, in DC. Prodr. xvii, 194 (curn var.). — P. similis Bl. Lc.

66. — P. aspera Bl. l.c.; Miq. Fl. Ind. Bat. i, 2, 218. — Celtis

montnna Junoh. ex Miq. l.c.

Twijgen dun, dicht en meer of,minder los aanliggend grijs behaard.

Bladeren afwisselend, gesteeld, lancet- of langwerpig eivormig, ge-

leidelijk toegespitst, spits, met stompen of iets hartvorndgen, soms

iets scheeven voet, behalve aan den voet dicht gezaagd of gekarteld

gezaagd, boven wat ruw, onder meer of minder dicht vooral op

de nerven aanliggend of wat zijdeachtig behaard, 3-nervig, de voet-

nerven tot het midden of tot ^oet doorloopend, bijna

recht, de hoofdnerf op de bovenste of der schijf aan weers-

zijden met 3— 4 sterk opstijgende, licht gebogen zijnerven, c. 4— 10

cm. lang, 1.5— 3.5 cm. breed; steel dicht en meer of minder los

aanliggend grijs behaard, c. 0.5—1 cm. lang. Steunbladeren ver-

groeid tot een okselstandig, eivormig langwerpig, in 2 toppen toe-

gespitst, 2-kielig, achter voorai op de kielen aanliggend behaard,

c. 0.6— 0.9 lang geheel. Bijschermen klein, korter dan de bladsteel,

gepaard in de bladoksels, kort gesteeld, meerbloemig, gemengdslachtig,

kort behaard. Schutbladeren ei vormig driehoekig, gewimperd en

achter behaard. Bloemen zittend of zeer kort gesteeld; bloemdek

5-deelig, met gewimperde en achter meer of minder behaarde slippen.

5 bloemen met langwerpige of omgekeerd eivormige, stompe, concave,

c. 0.2 cm. lange slippen, 5 c. 0.25 cm. lange meeldraden met priem-

vormige helmdraden en vóór het openspringen langwerpige helm-

knoppen, een zuilvormig, afgeknot, groot stamperrudiment en lang

en dicht behaarden bloembodem. ^ bloemen met kleinere, meer



Ulmaceae. — 664 — Parasponia.

eivormige, minder concave, blijvende segmenten, een ongeveer ei-

vormig vruchtbeginsel met versmalden voet en zeer breeden top, 2

ingebogen, driehoekig priemvormige, binnen behaarde stempels en

dicht behaarden bloembodem. ^ bloemen weinig talrijk, met een op

dat der 5 bloemen gelijkend bloemdek. Steenvrucht klein, ei vormig,

gesteund door het blijvende bloemdek en gekroond door de verdroogde

stempels.

Kleine boom; hoogte tot 14 m. bij een stamdoorsnee van 35 cm.

Aamn. Beschrijving naar eenige exemplaren in Ilerb. Kds., waarvan er 2’

n. 24094 (3 van Kalibening en n. 19898 (ó van het Idjen-plateau, beide op zeer
dorre plaatsen gevonden, tot de var. simüis Flancii. {P. similis Bl.) zouden
moeten gerekend worden en zich onderscheiden door onder dicht behaarde
bladeren.
Volgens een authentiek in Herb. Bog. behoort C. montana Jungh. tot Trema

orientalts Bn., volgens Miquel tot Parasjjonia parviflora Miq. Misschien waren
de beide soorten in Junghuhn’s herbarium dooreeugemeiigd.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Celebes, Molukken. Op Java:
Verzameld in de res. Batavia op den Salak op 600— 1000 m. zeehoogte; in de

res. Preanger, afd. Tjiandjoer bij Tjibodas op 1400—1500 m., afd. Limbangan
bij Pangentjongan op 1300 rn.

;
in de res. Pekalongan, afd. Batang bij Soerdjo

op 1400 m.; in de res. Semarang, afd. Salatiga op den Telomojo op 1800

m,, bij Karangasem; in de res, Kedoe, afd. Temanggoeng op den Sindoro

;

in de res. Pasoeroean bij Tosari op 1650 ra. De f, similis in de res.

Pasoeroean, afd. Loemadjang op den Smeroe, op 800 ra.
;
in de res. Besoeki,

afd Banjoewangi op het Idjen-plateau op 1150 m. — Voorkoraen en
standplaats: In he'erogeen, maar niet zwaar oerboseb, ook in djati-

bosschen en op meer open plaatsen, zoowel op zand als op leem
;
algemeen. —

Blad af val: Altijd groen. — Bloei- en vruebttijd: Het geheele

jaar. — Gebruik: Geen. — Kuituur: Misschien bij herbossching te

gebruiken. — Inlandse he namen: Koeraj s. (soms met toevoegingen,

zooals K tjangkreng bij Tjibodas en K. lelaki bij Pangentjongan); Ang-
gring ot Anggroeng^ j.

Parasponia parviflora Miq. Arhuscula. Ramuli tenues^ dense sub-

adpresse incano-suhserlceo- vel villoso-pilosi. Folia alternatim hifaria petio-

lata^ lanceolato- vel oblongo-ovata, sensim acuminata^ acuta, basi obtusa vel

subcordata et interdum leviter inaequaliay basi excepta dense set'rata vel cre~

nato-serrata, siipra asperula, subtus plus minusve dense praesertim in nervis

adpresse vel subvilloso pubescentes^ triplinervia, nervis basilaribus ad ^— |-

partem superiorem laminae productis^ fere rectis, nervo intermedia nervos la-

terales ufrinque 3—4 valde adcendentes, leviter curvatos emittente^ c. 4—10

cm. longa, 1.5— 3.5 cm. lata ; petiolus dense subadpresse incano^pilosusj

c. 0.5— 1 cm. longus. Stipidae in unam axillarem ovato-oblongam bicuspi-

datam bicarinatam extus praesertim in costis adpresse pilosam c. 0.6— 0.9

cm. longam connatae. Cymae parvae., petiolo breviores, geminatae^ breviter
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pedunculatae^ pUiriflorae^ hreviter piihescentes. Bracteae ovato triangulares,

ciliafae, dorso puhescente^^. Flores moyioico ptolygami^ sessilcs vel hrevissime

pedicellati, perianthio persistente^ 5-partito. Perianthii laciniae ohlotigae

obovataeve^ ohtusae, concavae, ciliatae, dorso puherulae, c. O 2 on. longae.

Stamina 5, c. 0.25 cm. longa^ filamento suhulafo, anthera initio ohlonga.

Pistilli riidimentum magnum^ colnmnare., truncaUim. Torus dense pilosus.

PeriantJiii ^ laciniae minores^ suhovatae, mmus concavae., ciliutae, dorso

puherulae. Ovai iiim suhovoideum, apice latissimum, hasi attenuafnm ;
.stigmata

2, incurva., suhulato-triangularia^ intus papilloso-puhescentia. Torus dense

pilosus. Flores $ pauci, perianthio ut in (^. Drupa parva, ovoidea^ stig~

matis marcescentihus coronata., hasi perianthio suffulta.

4. GIRONNIERA Gaud.

Bloemen één- of tvveehuizig. (ƒ bloemdek met 5 breede, onge-

lijke, concave, in den knop dakpansgewijs dekkende slippen. Meel-

draden 5, tegenover de slippen
;
lielmknoppen aan den rug boven

den voet vastgehecht. Stamperrudiment behaard. $ bloemdek met

4— 5 blijvende, ongelijke, in den knop dakpansgewijs dekkende

slippen, die al of niet smaller zijn dan bij de cf. Vruchtbeginsel

zeer kort aanliggend behaard, éénhokkig, met één hangenden zaad-

knop; stempels 2, dun, aan den voet meer of minder tot een stijl

vereenigd. Steenvrucht vleezig, meer of minder eivormig, soms samen-

gedrukt, kort aanliggend ruw behaard, door de stempelresten ge-

kroond; steenkern met kleine wratjes. Zaden met of zonder kiemwit.

Boomen of heesters met afwisselende, gesteelde, vinnervige bladeren.

Steunbladeren afvallend, vrij of meer of minder vergroeid. Bloeiwijzen

okselstandig aan de jonge twijgen of schijnbaar in de oksels van

oude bladeren gepaard of bundelvormig (aan rudimentaire twijgen),

de $ soms éénbloemig.

Aantal soorten ongeveer 8, waarvan 2 op Java, n.1.:

G. suhaequalis Planch.
G. cuspidata Kurz.

Het geslacht wordt volgens Engler in 2 ondergeslachten verdeeld n.1.

:

I. Nematostigma PlancHu J en ^ bloemen in (soms tros- en pluim-

vormige, soms 1-bloemige) bijschermen. Zaden met kiemwit.

II. Galumpita Bl. J bloemen in bijschermen, 1 — 2 in de bladoksels •

Zaden zonder kiemwit.
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G. subaequalis PLA^’CH. behoort tot het eerste, G. cuspidata Kurz tot

het ondergeslaoht.

Sleutel der Javaansche soorten.

Twijgen, bladnerven, vooral onder, en

steunbladeren lang vrij ijl behaard.

B oeiwijzen mees-al gepaard in de

oksels der oude bladeren, de J meestal

verlengd en meerbloemig. Stempels
zeer lang . G. subaequalis Plancii.

Jonge deelen kort aanliggend behaard,

meer of mi der kaal wordend. Bloei-

wijzen okselstandig aan de jonge
twijgen; $ bloemen alleenstaand.

Stempels vrij kort. . ... 2. G. cuspidata Kurz.

1, Gironiiiera subaequalis Planch. (cum var.) in Ann. sc. nat.

3® sér., X, 339; in DC. Prodr. xvir, 206; in Walp. Ann. iii, 408;

Bl. 4Ius. Lugd. Bat. ii, 73; Miq. F1. Ind. Bat. i, 2, 222; Hoor. f.

Fl. Br. Ind. y, 485; Brandis Ind. Trees 596. — G. nervosa Bl. var.

subaequalis Krz. For. Fl, ii, 470. — 6^. coste/'a 4Iiq in Zoll. Gat. 88;

Fl. Ind. Bat. i, 2, 222. — Sponia annulata T. et B. in Xat. Tijdschr.

Ned. Ind. xi, 36.

Twijgen niet geheel rolrond, aan den top samengedrukt met lange,

vrij grove, vrij ijle, los aanliggende, bleek gele, wat glanzige haren

bezet. Bladeren afwisselend, gesteeld, langwerpig, elliptisch of eivormig,

smal toegespitst, met meestal wat ongelijken, stompen of spitsen of

kort toegespitsten voet, gaafrandig of weinig klein getand, boven op

de middelnerf en onder op de middel- en zijnerven evenals de

bladsteel lang los aanliggend bleek geel behaard, verder kaal, de

beharing later soms meer of minder verdwijnend, vinnervig, aan

weerszijden met 6—11 schuin uitstaande, evenwijdige, binnen den

rand anastomoseerende, onder, evenals de middelnerf, uitspringende

zijnerven, netvormig geaderd (bij oude bladeren soms onduidelijk),

c. 7.5— 16 cm. lang, 3.5— 7 cm. breed, soms 30 cm. lang, 15 cm.

breed; steel boven plat, 0.3—0.7 cm., soms 1.7 cm. lang. Steun-

bladeren 2, groot, spoedig afvallend, elkaar met de randen om vattendi

lancetvormig, concaaf, achter in het midden lang los aanliggend bleek

geel behaard, met kale, kafachtige randen, c. 1.5 cm., soms tot 3.3 cm.
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lang. 5 bijschermen okselstandig, meestal gepaard, weinig vertakt,

veelbloemig, grof en ijl behaard, c. 4 cm. lang. 5 bloemen zittend.

Bloemdek 5-deelig, met ongelijke, in den knop dakpansgewijs dek-

kende, ovale tot ronde, concave, achter met enkele korte, grove,

aanliggende, verspreide haren voorziene, c. 0.2 cm. lange slippen.

Meeldraden 5; helmknoppen gebogen, ei-hartvormig, spits, 0.17 cm.

lang. Stamperrudiment lijnvormig langwerpig, lang wollig behaard.

5 bijschermen okselstandig, meestal gepaard, enkelvoudig trosvormig

of los pluimvormig, weinig-, soms 1-bloemig, ijl, in vrucht tot c. 10

cm. lang, lang aanliggend behaard. J bloemen zittend of gesteeld

(éénbloemige bijschermtakjes). Bloemdek blijvend, 4— 5-deelig, met

ongelijke, eivormig driehoekige, spitse, 0.15—0.25 cm. lange slippen.

Vruchtbeginsel met korten, 0.25—0.4 cm. langen stijl en 2 zeer lange,

draadvormige, aan de binnenzijde kort behaarde, c. 2 cm. lange

stempels. Vrucht rond-ei vormig, samengedrukt, evenals de stijl met

korte, aangedrukte, regelmatig geplaatste, naar boven gerichte, stijve

haartjes, ruw, vleezig, eerst citroengeel, later oranje, c. 1.1 cm. lang

en breed, door den stijl en de stempelvoeten gekroond; steenkern

nagenoeg rond, wat scheef, op de doorsnee elliptisch, zeer fijn

wrattig, donkerbruin, c. 0.7 cm. lang en breed.

Middelmatige boom; kruinhoogte tot 20 m. bij een stamdoorsnee

van 35 cm. Stam zuilvormig, rolrond, dikwijls beneden in 2 of 3

recht opstaande takken verdeeld. Kroon onregelmatig dicht, donker-

groen. Schors met zeer fijne, overlangsche barsten, buiten lichtgrijs,

in het midden geelwit, binnen wit, met bladgroen, zonder reuk,

nagenoeg zonder smaak.

Aanm. Beschrijving naar verscheiden exemplaren in Herb. Kds. en in Herb.
Bog. Een in den hotanischen tuin gekweekte boom onderscheidt zich door de
breede, rond eivormige, stompe slippen der $ bloemen

;
de binnenste zijn zelfs

breeder dan lang.

d exemplaren schijnen zeer zeldzaam te zijn,

De soort is zeer na verwant aan E. nervosa Planch. en zou misschien als een
variëteit beschouwd kunnen worden.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: China, Malaka, Mal. Archipel,

Op Java: In de res. Banten, afd. Tjaringin, op G Batoehideung op 10

—

200 m. zeehoogte; in de res Preanger, afd, Soekaboemi bij Sanggrawa op

400 m,, bij Palaboeanratoe, afd Tjiandjoer bij Takoka; alleen in West-Java

aangetroffen. — Voorkomen en standplaais: Op de genoemde
plaatsen in heterogeen oerwoud tiet zeldzaam. — Bladafval: Altijd

groen. — Bloei- en vruchttijd: Bloemen ontbreken in Herb. Kds.;
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vruchten verzameld in Juli op G. Ratoehideuug, bij Sang^rawa en bij Pala
boeanratoe, in Augustus bjj Palaboeanratoe, in Oktober bij Palaboeanratoe

en Takoka. — Gebruik: Wordt soms als brandhout gebruikt. Volgens

een aanteekening bij een exemplaar van Lingga in Ilerb Bog zou het

hout aldaar als goed timmerhout tmkend staan. — Inlandsche namen:
Ki-boeloe, s. naar het schijnt een vaste naarn; ook Kertaoe^s bij Takoka.

Gironniera subaequalis Plancii. Arbor. liamuU subteretes, ad apicem

compressi. Ramidi, p)etiolij nervus intermediiis supra^ nervi subtus et stipidae

dorso püis longis rigidiuscidis siibadp?’essis subsericeis flavesceiitibus ohsessi.

Folia alteiniatirn bifaria^ petiolata^ oblonga^ elliptica vel ovata^ angiiste aciiwi-

nata, basi plerumque leviter inaequalia^ obtiisa vel acuta vel breviter acumwata,

integerrima vel interdum versus apicem dentata (in arboribus junioribus toto

margine dentata)^ nervis exceptis glabra vel etiam nervis plus miniisve glabre-

scentibiis^ penninervia, in ntraque parte costae intennediae nervis lateralibus

c. 6—11 patentïbuSj parallelis^ intra marginem anastomosantibus, subtus

prominentibus^ reticidato-venosa (venis in foliis adultis interdum obsoletis),

c. 7.5— 16 cm. longa, 3.5—7 cm. lata, interdum ad 30 cm. longa. 15 cm. lata;

petiolus suprci ajyplanatus, c. 0.3— 0.7 vel ad 1.7 cm. longus. Stipulae 2,

magnae, caducae^ marginibus nudis se integentibiiSy lanceolatae, concavae^

dorso in medio longe subadpresse pallide fiavo-pilosae, c. 1.5 cm.j irderdum

ad 3 3 cm. longae. Cyrnae axillares, phrumqiie geminatae,

ramosae, midtiflorae^ laxe liirtae.^ c. 4 cm. longae. Flores ses-dles.

Perianthium 5-partitum^ laciniis inaequalibus, ovalibus vel rotundis^ concavis^

extus hirtellis., c. 0.2 cm. longis. Stamina o; antlierae curvatae., ovato-

.cordatae, acutae, 0 17 cm. longae. Pistilli rudimentmn lineari-oblongum,

longe lanatum. CAjmae J axillares, plerumque geminatae, simqjliciter ra-

cemosae vel laxe payücidatae.^ pauci-.^ interdum l-florae, maturae usque ad

10 cm. longae^ longe adpresse pilosae. Flores J sessiles vel pedicellati

(ramidi cymarum 1-flori). Perianthium persistens, laciniis inaequalibus.,

ovato-triangularibus, acutis, 0.15 — 0.25 cm. longis. Stylus brevis, c. 0.25 — 0.4

cm. longus, stigmatis 2 elongatis, filiformibus, intu^ breviter velutinis, usque

ad c. 2 cm. longis. Drupa rotundo-ovata, compressa, Unticidaris, cum

stylo ordine breviter adpresse erecto-strigosa, aspera, carnosa, itntio citrina,

matura aurantiaca, c. 1.1 cm. longa et lata, stylo stigmatum basiqice

coronafa; pidamen subrotundum, leviter obliquum, sectione transversa

ellipticum, minute verrucidosum, fuscum, c. 0.7 cm. tongum et latum.

2. Gironniera cnspidata Kurz, For. Fl. ii, 470. — G. retiridata

Tinv. ! Ecum. pl. Zeyl. i, 262; Bedd. Fl. Sylv. t. 133; Hook. f.
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Fl. Br. Ind. v, 486; Trim. F1. Ceyl, iv, 83; Talr. Trees Bomb.

ed. 2, 323
;
Watt, Dict. Kc. prod. iii, 502

;
Brandis, Ind. Trees,

596; CoOKE, Fl. Pres. Borub. ii, 631. — Aphammthe cuspidata

Planc[I in DC. Prodr. xvii, 209. — Galumpita cuspidata Bl. Mus.

II, 73; Miq. Fl. Ind. Bat. i, 2,204. — Gyclostemon cuspidatum Bi..

Bijdr. 599. — Sponia subserrata Krz. in Flora, 1872, 448. — Celtis

reticiUata lIooK. f. et Tii. llerb. Ind. or.

Eénhuizit^. Jonge twijgen kort aanliggend verspreid behaard.

Bladeren afwisselend, gesteeld, langwerpig- of lancet-eivormig, langer

of korter toegespitst of geleidelijk toegespitst, met een nerfpuntje,

met stompen, meestal wat ongelijken voet, gaafrandig of soms iets

getand en dan de tanden met een nerfpuntje, boven kaal, de jonge

onder kort aanliggend behaard, de oude kaal wordend of met enkele

aanliggende, korte haren, zeer broos, hard, vooral boven glimmend,

vinnervig, aan weerszijden van de middelnerf met 11— 16 schuin

uitstaande, ingebogen, anastomoseerende, onder uitspringende nerven,

fijn netvormig geaderd, c. 8— 18 cm. lang, 2.5— 7.5 cm. breed; steel

kort, boven goot vormig, kort aanliggend behaard of nagenoeg kaal, c.

0.5—1 cm. lang. Steunbladeren zeer spoedig afvallend, lijnvormig,

gootvormig, tenminste de onderste aan den voet vergroeid, achter kort

aanliggend behaard, c. 0.5 cm. lang. Bloeiwijzen in de oksels der

onderste schubben en bladeren der jonge twijgen. ^ bijschermen aan den

voet der twijgen, kort gesteeld, meer of minder vertakt, meerbloemig^

1— 1.5 cm. lang, kort aanliggend verspreid behaard, soms, als de

twijgen rudimentair blijven, schijnbaar bundelvormig in de oksels

der oude bladeren. 5 bloemen 5-deelig, c. 0.4— 0.5 cm. breed, met

ongelijk breede, breed langwerpige of omgekeerd ei vormige, stompe,

zeer concave, achter zeer kort behaarde, kort gewimperde, in den

knop dakpansgewijs dekkende slippen. Meeldraden 5; helmdraad

ongeveer zoo lang als de slippen, lijnvormig; helmknop ovaal, met

korten, teruggebogen top en uitgeranden voet. Stamperrudiment

zeer klein, vrij lang en dicht behaard. $ bloemen in de hoogere

oksels alleenstaand, gesteeld; steeltje zeer kort verspreid aanliggend

behaard, 0.3— 0.5 cm. lang. Bloemdek blijvend, 5-deelig, met ongelijke,

eivormige tot ongeveer ronde, stompe, concave, achter zeer kort

aanliggend behaarde en aan den voet verdikte, c. 0.17 cm. lange
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slippen. Vruchtbeginsel langwerpig, evenals de achterzijde der stempels

kort aanliggend behaard, c. 0.25 cm. lang; stempels 2, uitstaand, lijn-

vormig, c. 0.3 cm. lang. Vrucht eivormig, vleezig, door de stempels

gekroond, in het geheel c. 1.5 cm. lang, 1 cm. dik; steenkern ongeveer

eivormig, dicht bezet met zeer kleine en grootcre wratjes, c. 0.9 cm.

lang. Vruchtsteeltje c. 1.5 cm. lang.

Groote boom; kruinhoogte tot 36 m. bij een stamdoorsnee van tot

87 cm. Stam zuilvormig, met kleine wortelljsten. Kroon hoog

aangezet, dicht, donkergroen. Schors buiten grauw.

Aanm. Beschrijving naar talrijke exemplaren in Herb. Kds. Vergeleken met
een authentiek van G. reticulata Thw. (C. P. 2565 !).

De boom is éénhuizig, maar bij de vruchtdragende exemplaren is geen spoor
meer te vinden der cT bloeiwijzen, die steeds in de oksels der schubjes aan het
onderste gedeelte der jonge twijgen verschijnen. De $ bloemen ontstaan in de
hoogere bladoksels derzelfde twijgen.
Of G. lucida Krnz soortelijk verschillend is, lijkt mij twijfelachtig.
Onder de Gironnierd'

s

in Herb Kds. vond ik exemplaren van Parinarium
scahrum Hassk. var. lanceolatum K. et V., \velke in sterielen toestand inderdaad
bedriegelijk op een Gironniera gelijken en wel de steunbladeren op G. subaequalis
Pl., de bladeren op G. cuspidcda Kurz.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Britsch-Indië, Ceyloi), Celebes.

Op Java: In de res. Pekalongan, afd, Batang bij Soebah
;
in de res.

Semarang, afd. Poerwodadi bij Karangasem op 200 m. zeehoogte
;
in de res.

Rembang, afd. Rembang bij Xgandang op 600— öOO m.
;
in de res. Madioen,

afd. Ponorogo bij Ngebel op 700 m.; in de res. Pasoeroean, aid. Malang
bij Tangkil op 200 - 300 m., bij Djenggolo op 200— 300 m., op den Ardjoeno;
in de res. Besoeki, afd. Djember bij Poeger, afd. Panaroekan bij Pantjoer-

Idjen, afd. Banjoewangi bij Rogodjampi. Alleen in Midden- en Oost-Java
verzameld. — Voorkomen en standplaats: Zoowel op leemachtigen

als op steenachtigen grond, in ijl, loofverliezend bosch, ook in djatibosch,

in periodiek nogal droge streken
;
op de genoemde plaatsen niet zeldzaam. —

Bladafval: Altijd groen. — Bloei- en vruchttijd: Bloemen ver-

zameld in Februari en Oktober bij Poeger
;
vruchten in Februari en Maart

bij Poeger, in Mei bij Soebah, in Juni bij Soebah en Djenggolo, in Augustus
bij Rogodjampi, in Oktober by Poeger en Pantjoer-Idjen, in November bij

Poeger en op den Ardjoeno, in December bjj Poeger. — Gebruik: Wordt
soms voor bouwhout gebruikt. — K u 1 1 u u r : Niet aan te bevelen. — In-
landsche namen: De meest algemeene naam in Oost-Java is Woeloeh^}.

of Soeloeh/]. ook wel Soloh, j. ;
plaatselijke namen schijnen te zijn Koeh'oep,].

bij Tangkil, Djengkenang/] op den Ardjoeno, Fewc^'a/inan,j. bij Djenggolo.

Gironniera cuspidata Kurz. Arhor niagna monoica. Ramuli paree ad-

presse liirti. Folia alternaümlifaria, petiolata^ ollongo' vel lanceolato-ovaia,

acuminata vel angustato-acuminata, mueronata^ hasi ohtusa et plerumque

leviter inaequalia, integerrima vel interdum snhdentata^ dentihus macro-

nulatiSy siipra glabra, novella siihtus adpresse hirla, deinde glahrescentia

vel pilis paucis adpressisy fragilia, dura^praesertmi supra nitidappenninervia^
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in utraque parte costae iniermeiliae nervis lateralibus 11— i6 patentihus^

incurvis, anaslomosantibns^ subtus prominentibus^ dense reticulato-veiiosa^

c. 8— 18 cm. loiiga, 2.5— 7.5 cm. lata; petiolusbrevis.^SHp>ra canaliculalus.,

adpresse hirtiis vel fere glaber., c. 0.5—Icm.longus. Stipulae valde caducae^

lineares, concavae, saltem inferiores basi connatae, dorso adpresse pubescenies,

c. 0.5 cm. longae. Infiorescentiae ex axilla squamariim et foliorum in-

feriorum novellorum. Cgmae ad basin vamulorum., breviter pedunculatae^

plus miniisve ramosae, plurifiorae^ c. i — 1.5 cm. longae, paree adpresse

pubescentes, interdum pseudofasciculares in axillis foliorum adultorum

(ramuli rudimentares). Perianthium 5-partitmn, c. 0.4— 0.5 cm. diam..,

segmentis inaequilatis, lat<^ oblongis obovatisve obtusis, valdeconcavis, dorso pu-

berulis, ciliolatis, in praefioratione imbricatis. Stamina 5, filamento periantliio

[ere aequilongo, filiformi, anthera ovali, apice breviter recurva, basi ernargi-

nata. Pistilli rudimentum minutissimmn, dense longiuscule piloswn. Flores J
in axillis superioribus so'itarii, pedicellati, pedicello puherulo, c. 0.3— 0.5 cm.

longo. Perianthium persistens, 5-partitum, laciniis inaequalibus, ovatis ad

subrotundis, obtusis, concavis, dorso puberulis et basi incrassatis, c. 0.17 cm.

longis. Ovarium oblongum, cum stigmatis extus adpresse puberulum,

c. 0.25 cm. longum ; stigmata 2, divaricata, linearia, c. 0.3 cm. longa.

Drupa ovoidea, curnosa, stigmatis coronata, tota c. 1.5 cm. longa, 1 cm.

diam.
; putamen subovoideum, verruculis minutis majoribusque dense obsessum,

c. 0.9 cm. longum. Pedicellus fructifer c. 1.5 cm. longus.



URTICACEAE.

Yooi'Daamste literatuur: Gaudiciiaüd, Bot. du voyage de rUrauie

(1826). — Endlicher, Genera plant. 282. — Bindley, Veget. Kingdom

260. — Blume, Bijdr. 490; Mus. Bot. Lugd. Bat. ii, 43. — Miquel, El.

Ind. Bat. i, 2, 224. — Weddell in Ann. sc. nat. 3® sér., xviii, 197;

4® sér., I, 174; Monographie de la tam. des Urticaceae, in Arch.

Mus. IX (1356); in DC. Prodr. xvi, 1, 32. — Benth. et ïïook. Gen.

Plant. III, 341. — Baillon, Eist. Plant, iii, 496. — Hook. f. F1. Br.

Ind Y, 477. — Engler in Aat. Pflanz. iii, 1, 99; Aachtr. i, 122; iii,

97. — Boerlage, Handl. iii, 1, 296. — Sciiumanx und Lauterbach,

Flora der deutsch. Schutzgeb. Südsee, 289; Aachtr. 251.

Bloemen meest éénsiachtig, één- of tweehuizig, zelden tweeslachtig.

Bloemdek enkelvoudig, uit 4— 5, zelden 2— 3 vrije of meer of minder

samenhangende segmenten bestaand, dat der ^ bloemen bij rijpheid

der vrucht dikwijls vleezig, soms zeer klein. cT bloemen met in den

knop naar binnen gebogen, later uitgestrekte meeldraden in gelijk

aantal als de bloemdekslippen en daartegenover staand; helmdraad

aan den voet plat; helmknop aan den rug vastgehecht, 2-hokkig, met

lengtespleten openspringend. Stamperrudiment aanwezig. $ bloemen

met bovenstandig, éénhokkig, uit één vruchtblad bestaand, soms met

het bloemdek meer of minder samenhangend vruchtbeginsel; de eenige

zaadknop aan of bij den voet vastgehecht, orthotroop
;
stijl enkelvoudig

ot ontbrekend
;
stempel met korte of lange haren. Vrucht een dop- of een

steenvrucht, dikwijls door het bloemdek ingesloten en ermee vereenigd.

Zaad meest met veel endosperm en dunne zaadhuid. Kiem recht, met

vleezige zaadlobben.

Boomen, heesters, halfheesters of kruiden zonder melksap, soms

m.et brandbaren. Bladeren verspreid, afwisselend of overstaand;

steunbladeren in den regel voorhanden. Bloeiwijzen okselstandig of

zijdelingsch of in den oksel der beide onderste schubben van al of
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niet verder tot ontwikkeling komende zijtwijgjes en daardoor niet

zelden gepaard in de oksels of aan de knoopen. Bloemen zelden

alleenstaand, in den regel in bijschermen, welke dikwijls door ver-

korting der as schijnlioofdjes of kluwens vormen.

Aantal soorten ongeveer 460, over de geheele wereld verspreid, behalve
in de koudste streken, maar verreweg het grootste gedeelte komt toch

in de tropen voor. Een betrekkelijk klein aantal is boomachtig.
De familie wordt in 5 onderfamilies verdeeld, n.1 :

I. Urereae. Boomen, heesters of kruiden met brandbaren. Bladeren

verspreid of overstaand. Bloemdek der $ bloemen 4-lobbig of -deelig.

II. Procrideae. Kruiden of heeders zonder brandbaren. Bladeren
overstaand of afwisselend. Bloemdek der $ bloemen 3— 5-deelig. Stempel
penseelvormig.

III. Boehmerieae. Boomen, heesters of kruiden zonder brandbaren.
Bloeiwijze zonder omwindsel. Bladeren verspreid of overstaand. J bloemen
met 2-5 meeldraden. $ bloemdek buisvormig, zeer klein of ontbrekend.

Stempel niet penseelvormig,

IV. Paf'ielarieae. Heesters of kruiden zonder brandbaren. Bladeren
verspreid, gaafrandig. $ bloeiwijzen door 2 of meer vrije of vergroeide,

een omwindsel vormende schutbladeren omgeven. 5 bloemen met 2— 5

meeldraden. .9 bloemdek buisvormig, vrij. Stempel niet penseelvormig.

V. Forskohleae, Kruiden of halfheesters zonder brandbaren. Bladeren

verspreid of overstaand. Bloeiwijzen meestal met omwindsel. 5 bloemen
met 1 meeldraad. $ bloemdek buisvormig. Stempel niet penseelvormig.

De op Java voorkomende, meer of minder boomachtige soorten behooren

tot de geslachten: Laportea Qkm) (U?'ereae), Cijpholo2Ïhus
^
Piptums

Wedd., iJehregeasia Gaud., Villehrunea Gaüd., Leucosyke Z. et M. en

Maoufia Wedd. (BochmeiHeae).

Sleutel der Javaansche geslachten.

1. Planten met brandbaren 2.

Planten zonder brandbaren * 5.

2. Bladeren overstaand. Dopvruchtje recht. Urtica L. *)

Bladeren niet overstaand. Dopvruchtje

scheef 3.

3. 9 bloemdek aan één zijde gespleten en

2 — 3-tandig, soms met nog een zeer

klein segment Girardinia Gaüd. *)

9 bloemdek 4-deelig of -spletig 4.

4. Overblijvende kruiden of boomachtige

planten. Cystolithen stipvormig . 1. Laportca Gaud.

Éénjarig. Cystolithen lijnvormig . . Fleurya Gaud, *)

‘^) Niet boomaclitig.

Meded. Dep. v. Landbouw No. 10. 43
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5.

6 .

7.

8.

9.

10 .

11 .

12 .

13.

14.

$ bloemdek 3— 5-deelig 6.

5 bloerndek buisvormig of uiterst klein 10.

Bladeren kruiswijs; de paarbladeren

nagenoeg gelijk of tameljjk ongelijk. . ... .7.
Bladeren zeer verschillend in grootte of

het eene ontbrekend 9.

Bloemen in gedrongen of losse bjj'

schermen .... 8.

Bloemen op een geraeenschappelijken

bloembodem . . . . .

$ bloemdek 3 deelig met ongelijke

slippen

^ bloemdek 5-deelig met nagenoeg
gelijke slippen

Stengel gegleufd. ^ ? bloemen op

een zittend of gestoeld receptaculum

met of zonder omwindsel.

Stengel gegleufd. Bloeiwijzen zit'endof

gesteeld; geen receptaculum.

Stengel rolrond. § bloemen in bijscher-

men of bundels. ? in kogelvormige
hoofdjes met vleezig receptaculum

§ bloemen met 1 meel raad

5 bloemen met 2—
5, meestal met 4—

5

meeldraden 11.

$ bloeiwijzen door een uit 2 of meer
blaadjes bestaand omwindsel om-
geven P(trletaria L *)

$ bloeiwijzen zonder omwindsel
,

. . .12.

$ bloemdek het rijpe vruchtje geh(el

omsluifend 13.

$ bloemdek het rijpe vruchtje niet in-

s’uitend, zeer klein . 20.

$ bloemdek bij rijpheid droog of vliezig;

vruchtje vrij 14.

2 bloemdek bjj rijpheid meer of minder
vleezig 17.

Stempel blijvend. Bloeiwijzen zjjde-

lingsch 2. Boehmeria Jacq.

Stempel afvallend 15.

Lecmitlms Wedd.

Pilea Lndl

Achudemia Bl. *)

PJlatoüema Forst. *)

Pellionia Gaud. **)

Procris Forst. *) **)

Drogiietia Gaud. *)

*) Niet boomaclitig.

**) Door IIau.ikii met P'latostim'i verceiii^d.
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15. 5 bloemen met 2 meeldraden. Bloem-
kluwens in een e’ndeliugsche aar Distemon Wedd. *)

5 bloemen met 4— 5, soms 8 meeldraden 16.

16. Voetnerven der bladeren op den blad-

rand uitloopend .... Pouzolsia Gaud. *)

Voetnerven tot den bladtop doorloopend. Memorialis Ham. **)

17. Stempel lijn- of draadvormig . .

'

. . .18.
Stempel niet zoo .

18. Stempel blijvend. . 3. Cifph oiopillis Wedd.
Stempel afvallend 4. Pipturus Wedd.

19. Stempel penseelvormig. Vruchtjes

zonder napje

Stempel meer of minder schijfvormig,

5. Dehregeasia Gaud.

aan den rand gewimperd. Vruchtjes

elk door een uit vergroeide sebut-

b'aadjes bestaand, vleezig napje om-
geven . . .... 6. illehriinea Gaud.

20. $ bloemdek napvormig. Bloeiwijzen

enkelvoudig of weinig vertakt .

J bloemdek nagenoeg schildvormig,

7. Leucosyke Z. et M.

scheef. Bloeiwijzen sterk vertakt. 8. Maoutia Wedd

1. LAPORTEA Gaud.

Bloemen één- of tweeliuizig. (f bloemdek 4— 5 spletig of -deelig,

met in den knop klepsgewijs aaneensluitende, met den niet zelden

van een aanhangsel voorzienen, broeden top dikwijls meer of minder

over elkaar liggend. Meeldraden 4 — 5, in den knop ingebogen,

later elastisch teruggekromd. Stamperrudiment knots- of meer of

minder bolvormig. $ bloemen zittend of kort gestoeld, soms met een

gevleugeld steeltje. Bloemdek 4-spletig of -deelig, met bijna gelyke

of zeer ongelijke slippen, blijvend. Vruchtbeginsel aanvankelijk recht,

later scheef, éénhokkig, met éca opgerichten zaadknop. Stempel

gewoonlijk verlengd en priem-draad vormig, zelden kort, blijvend,

later gewoonlijk teruggebogen. Dopvruchtje gewoonlijk scheef eivor-

mig of nagenoeg rond, meer of minder samengedrukt, soms met

*) Niet boomaclitig.

**) O.a. door Beistiiam en Hooker en Boerlage met Pouzolsia vereenigd. Volgens Boerlage

zou bij scheiding der beide geslachten de naam Gonosiegia Turcz. voor Memorialis de voorkeur

verdienen . «
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eenigszins vleezigen vruchtwand, aan den voet door het soms wat

vergroote bloemdek omgeven, soms met vleezig verdikt vruchtsteeltje.

Zaad van den vorm der vrucht, met vliezige zaadhuid en zonder ot

met dun kiemwit; zaadlobben breed.

Overblijvende kruiden, heesters, boomheesters of boomen, in den

regel met brandbaren voorzien. Bladeren verspreid, gesteeld, meestal

vrij groot of groot, getand of gaafrandig, vinnervig of aan den voet

3-nervig, met stipvormige cystolithen. Steunbladeren alvallend, ge-

woonlijk tot één gaaf of meer of minder tweedeelig, okselstandig

geheel vergroeid. Bloemen klein, in kluwens, die tot meer of minder

sterk bijschermachtig vertakte, gewoonlijk éénsiachtige, okselstandige

pluimen vereenigd zijn.

Aantal soorten ongeveer 25— 30. Boerlage vermeldt voor Java:
L. jjeltata Gaud.
L. laxifioi'a Wedd.
L. Vrie^eana Wedd.
]j. cf'enuldta Gaud.
L. microsiigrna Gaud.
Jj stimnJans Miq.

!j. costaia Miq.

L. aniplissima Miq.

L. oblotigota Miq.

Van deze soorten behooren L. laxifiora Wedd. en L Vricseana Wedd.
tot L. pdtata Gaud.
De Javaansche L. crenidata behoort L. sinnata Bl. te heeten (zie

aanm. onder die soort).

L. costata Miq behoort tot L. stimulans Miq.

Urtica ardens Bl
,
die door Boerlage en anderen met L. microstigma

Gaud. vereenigd werd, is een afzonderlijke soort en behoort L. ardens Bl.

te heeten.

Wat Urtica contracta Bl. Bijdr. 505 betreft, deze zou volgens Weddell
misschien een Villehrunea kunnen zijn. Blume’s diagnose is onvoldoende
om de plant te herkennen, en het authentiek schijnt niet meer te bestaan.

In het Herbarium te Leiden bevinden zich eenige losse bladeren, afkomstig

van Tondano (Celebes), onder den naam Laportea contracta (zonder

auteursnaam), doch deze zullen wel Miqüels L. costaia var. zijn,

en kunnen geen licht ontsteken omtrent de Javaansche U. contracta.

Ook Laportea oblongata Miq in Zoll Syst. Verz. 103 is een twijfelachtige

soort. Volgens Weddell zou de plant, waarop Miquels beschrijving, in

overeenstemming met Zollixgers nummer, betrekking heeft, eveneens
een Villehrunea zijn.

De voor Java opgegeven L. aniplissima Miq. is nog niet op Java
aangetroffen, doch waarschijnlijk afkomstig van de Molukken.

Kort geleden werd de kruidachtige L. evittata Wedd., die tot nog toe

alleen van Engelsch-Tndië bekend was, door den Heer Zeylstra bij

Bandoeng verzameld. *
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Weddell verdeelt het geslacht in 4 secties, waarvan er 2 op Java
vertegenwoordigd zijn, n.1.

:

I. Sclepsion Wedd. J bloeradek met zeer ongelijke slippen; bloem-
steeltje zeer dikwjjls gevleugeld (L. peltala Gaud

,
L. evittata Wedd.).

II. Sarcojjus Wedd. ^ bloemdek met zeer ongelijke slippen. Vrucht-

steeltje sterk vleezig verdikt.

III. Discocarpus Wedd. ^ bloemdek met zeer ongelijke slippen.

Vruchtsteeltje noch gevleugeld, noch vleezig verdikt.

IV. Dendrocïiide Wedd. ^ bloemdek met nagenoeg gelijke slippen.

Vruchtsteelt je niet gevleugeld' of verdikt, rolrond of ontbrekend. Uiterste

twijgen der bloei wijze soms waaier vormig verbreed. {L. sinuafa Bl
,

L. ardens Bl., M. stimulans Miq
,
L. microstigma Gaud ).

Geheel bevredigend lijkt mij deze indeeling niet; o. a. is het J bloemdek
der tot de laatste sectie behoorende soorten dikwijls duidelijk ongelijk-

slippig.

Sleut(d don' Javaansche geslachten.

1. Kruidachtig L evittata Wedd.
Boom- of heesterachtig 2.

2. Bladeren met duideljjk schild voimigen
voet. Vruchtsteeltje sterk vleozig

verdikt . 1. L. peltata Gaud.
Bladvoet niet schildvormig. Vrucht-

steeltje niet vleezig verdikt of ont-

brekend 3

3. Bladeren, tenminste de grootere, meestal

bochtig getand. Uiterste twijgen der ^
bloeiwijzen dun. $ bloemen in jjl ge-

plaatste kluwens. Vruchtjes vrij dik 4.

Bladeren gewoonlijk nagenoeg gaaf-

randig, soms wat ondiep getand of

gekarteld Uiterste twijgen der J
bloeiwijzen waaiervormig verbreed,

later vleezig of J bloemkluwens zeer

dicht opeengehoopt. Vruchtjes dun 5.

4. Bladeren langwerpig tot lancetvormig

(alleen bij waterloten breed), onder

op middelnerf en bladsteel met naar

beneden gerichte, forsche brandbaren,

verder nagenoeg kaal. . . . 2. L. sinuata Bl.

Bladeren zeer groot en breed, onder,

tenminste op de nerven, meer of

minder zachtharig; brandbaren niet

bizonder in het oogvallend, niet naar

beneden gericht 3. L. ardens Bl.
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5. $ bloeiwijzen langer dan de bladeren,

los, met aan den top waaiervormig
verbreede, later v'eezige twijgen.

Stempel draadvorraig . . . 4. A/. stimulans Mjq.

5 bloeiwijzen korter dan de bladeren,

met zeer dicht opeengeh )opte bloemen
en vruchtjes. Stempel zeer kort. . 5. L. microstigma Gaud,

Laportea Gaud. Flores monoici vel dioici. Ferianthiwn 4 -5-fidum

vel 4— 5-partitum, laciniis in praefloratione valvatis, apicihus latis hand raro

appendiculatis saepe plus niinusve hnhricatis. Stamina 4 — 5, in pn'aeflo-

ratione incurva, deinde elastice recurva. Pistilli rudimentam clavatum vel

suhglobosum. Flores $ sessiles vel hreviter interdiim alato-pedicellati.

Perianthium 4-/idum rel 4-partitum, laciniis suhaequalibus vel valde inae-

qualibus, 2>ersistens. Ovarium initio rectum deinde obliquum, unilociilare,

ovulo 1 erecto. Stigma plerumqiie elongatum, siibnlato filiforme, rarissime

breve, persistens, deinde pferumqae recurvurn. Achenium saepissime oblique

ovatum vel suborbiculare, plus minusve compressum, sirato exteriore in-

terdum subcarnoso, perianthio interdnm paulo aucto snffultinn, interdum

pedïcello carnoso incrassato. Semen achenio conforme, integumento mem-

branaceo, albiimine 0 vel tenui; cotyledones latae.

Herbae persistentes, frutices, arhiisculae vel arbores,plerumque stimulosae.

Folia alterna, petiolcüa, saepissime majuscula vel magna, dentata vel in-

tegerrima, penninervia vel basi trinervia, cyAolithis qderumque punctifor-

mibiis. Stipulae caducae, saepissime in unam integram vel plus minusve

bifidam axillarem connatae. Inflorcscentiae axillares, cymosop)aniculatae,

plus minusve ramosae, plerumque unisexuales, floribus parvis glomeratis.

1. Laportea peltata Gaud. Yoy Freyc. 498; Decsne Ilerb. Tim.

162; Wedd. Monogr. 126; in DC. Prodr. xvi, i, 80; Miq. F1. Ind.

Bat. I, 2, 230; in Ann. Mus. bot. Lugd. Bat. iv, 320, t. x, fig. i.

—

L. laxiflora Wedd. in DC. Prodr. l.c. 81. — L. Vrieseana Wedd.

l.c. 81. — TJrtica peltata Bl. ! Bijdr. 496. — U. atrox Lesch. ex Gaud.

Freyc. Voy. bot. 498. — Dendrocnide peltata Miq. Pi. Jungii. 30.

Twijgen dik, dicht en korter of langer, los aanliggend, soms meer

of minder viltig of fluweelachtig behaard. Bladeren gesteeld, schild-

vormig, rond-civormig of eivormig, kort of soms vrij lang toegespitst,

spits, voet breed afgerond of zelden wat hartvormig, gaafrandig of

meer of minder duidelijk getand, aanvankelijk boven verspreid zeer

kort behaard en met eenige borstels, later nagenoeg kaal, onder
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fluweelachtig behaaid, in jongen toestand soms zilvergrijs (in sicco),

aan den voet drienervig, de voetnerven uitstaand, opstijgend, meestal

tot ongeveer het midden van het blad doorloopend, aan de buiten-

zijde niet c. 9 uitstaande zijnerven, de hooldnerf met aan weerszijden

c. 8—11 dikwijls overstaande, uitstaande, opstijgende, binnen den

rand anastornoseerende, door tralie vormige aderen verbonden zij nerven,

c. 16—25 cm. lang, 10 — 19 cm. breed; steel bjjna tluweelachtig

behaard, c. 7— 13 cm. lang. Steunbladeren afvallend, driehoekig ot

langwerpig driehoekig, spits, concaaf, buiten 2-kielig en viltig behaard,

c. 1 — 1.75 cm. lang. Bloei wijzen okselstandig, los pluimvorrnig,

kort behaard en met verspreide, naar beneden gerichte borstels, c.

12.5— 22 cm. lang; algemeene bloemsteel c. 1— 3 cm. lang; onderste

pluimtakken c. 5— 8 5 cm. lang. § bloemen kort gesteeld. Bloemdck

vierdeelig, met gelijke, eivormig driehoekige, zeer concave, buiten

kort afstaand behaarde, c. 0.15 cm. lange slippen. Meeldraden 4;

helradraden zoo lang als het bloemdck. Stamperrudirnent tolvormig.

$ bloemen aan de twijgtoppen tot zeer korte bijschermpjes opeen-

gedrongen, kort gesteeld. Bloemdek blij vend, zeer ongelijk vierdeelig,

symmetrisch, buiten en aan den rand zeer kort behaard
;
de zijde-

lingsche slippen het grootst, langwerpig eivormig of langwerpig

driehoekig, vrij spits, nauwelijks 0.05 cm. lang, bij vruchtrijpheid

wat vergroot. Vruchtbeginsel langwerpig ei vormig, kaal, met aan

den top scheef ingehcchten, priem vorrnigen, éénzijdig behaalden

stempel. Dopvruchtje ingebogen, scheef rond, sterk zijdelings samen-

gedrukt, nagenoeg glad, c. 0.2 cm. lang en breed, door den blijvenden,

teruggekromden, c. 0.2 cm. langen stempel gekroond. Vruchtsteeltje

sterk onregelmatig vleezig verdikt en verbreed, kaal, gekromd,

binnenzijde met een overlansche gleuf, top meer of minder duidelijk

2 lobbig, tusschen welke lobjes het vruchtje gezeten is, c. 0.2— 0.5

cm. lang.

Groote boom; kruinhoogte 20—32 m. bij een stamdoorsnee van

40— 150 cm. Stam dikwijls laag bij den grond in dikke, opstaande

takken verdeeld, met breede en diepe, hoog oploopende gleuven,

met kleine wortellijsten, zonder knoesten. Kroon laag aangezet, on-

regelmatig ei vormig, nogal dicht. Schors iets afschilferend, met korte,

overlangsche en dwarse barsten, buiten donkergrijs, in het midden
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en binnen witachtig, met veel waterachtig sap en veel pleksgewijs

verdeeld bladgroen, zonder reuk, met bitteren, samentrekkenden

smaak.

Aanm. Beschrijving naar talrijke exemplaren in Herb. Kds.
De beschrijvingen van L. laxiflora Wedd. en L Wedd. schijnen mij

te weinig te verschillen van die van L. peltata Gaud. om ze als afzonderlijke
soorten te beschouwen. Een steun voor die meening wordt gevonden in het feit,

dat de talrijke Laportea's met schildvormige bladeren in Herb. Kds. zonder
twijfel alle tot één soort, L. peltata, behooren.
De cf bloeiwijzen zijn dikwijls aan de uiteinden galachtig verbreed en dragen

dan geen bloemen.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Timor. Op Java: Uitsluitend

in Midden- en Oost-Java gevonden, op de volgende plaatsen : in de res.

Pekalongan, afd. Tegal, op den Slamat op 900 m. zeehoogte
;
in de res Se-

marang, afd. Salatiga bij Xgebel van de laagvlakte tot 750 m.
;
in de res.

Kediri, afd. Toeloengagoeng bij S ekaradja; in de res. Pasoeroean, afd.

Malang bij Tangkil op 400 m.
;

in de res. Besoeki, afd. Djember bij Tjoera-

manis en Poeger, afd. Banjoewangi bij Rogodjampi, afd. bondowoso bij Sim-

polan (Spaax) In Oost-Java algemeen.—Voorkomen en standplaats:
In heterogeen oerbosch. — Bladafval: Altijd groen. — Bloei- en
vruchttijd: Het geheele jaar bloemen gevonden. — Gebruik: Geen,
alleen zouden de weinig brandende bladeren gebruikt worden om bij tijger-

gevechten de buffels op te hitsen. — Inlandsche namen: Zeer ver-

schillend, o a. Winong^ j. in Pekalongan
;
Kemadoe, j. in Semarang en Be-

soeki; Pengoh, j. in Madioen
;

Djingkat, j. in Kediri; BroenjaJi, j. in

Pasoeroean; Kemadoe hngis, md., Kemadoe kerho, md. {Kernado nerboj

volgens Spaan), Kemadoe kodoek, md. en Lateng keho,
j

in Besoeki.

Laportea peltata Gaud. Arhor. Pamuli crassi, 2)nbescentes, interdurn

suhtomentosi vel suhvelntini. Folia petiolata, peltata^ rotundato-ovata vel

ovata, hreviter vel interdurn longiuscule acunxinaia^ acuta^ hasi late ro-

tundata vel raro siihcordata^ integerrima. vel magis minusve dentata^ initio

supra sparshn puherula et stimulis p>aucis munita^ demum glahrescentia,

suhtus velutino puhescentia^ novella interdurn canescentia (in sicco)^

hasi trinervio.^ nervis hasilarihus medium limhum fere attüigexitihiis, pa~

tentihus, extus nervos laterales e. 9 emittentibus, nervo medio utringue

nervos laterales c. 8—11 saepe oppositos^ patentes, adsceridentes, intr’a

marginem anastomosantes^ venis claAhratis conjunctos emittente; lamina

c. 16 — 25 cm. longa.! 10—19 cm. lata ; petiolus subvelutino-pubescens,

c. 7—14 cm. longlis. Stipulae caducae^ triangulares vel oblongo-trian-

gulareSy acutae, concavae, extus bicarinatae et tomentoso-pubescentes, c. 0.75—
1.75 cm. loyigae. Inflorescentiae axillares, laxe paniculatae, pedunculatae^

hirtae, setis dissitis reversis conspersae, c. 12.5—22 cm. longae; pedunculus

c. 1—3 cm. longus ; ramiili inferioresc.5—8.5cm.longi. Flores hreviter

pedicellaii. Perianthium 4-partitum., laciniis aegualibus^ ovato-triangularihus

^
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volde cojtcavis^ extus hirlifi, c. 0.15 cm. lonyis. Stamlna 4
,
filamentis

penanihio aequilongis. Pistilli rudimentnm siihtnrhinatum. F/ores ^ ad

apicem ramulorum (jlomerati, breviter pedicellati. Perianthium q^^rsistens,

volde inaequaliter d-partiiiim^ extus et marginc hirtum^ laciniis lateroUhus

majoribu'^j ovato- vel trlavg ulo-oblong is ocutiusculi^.^ vix 0.05 on. longis.

Ovarium ovato -oblongum^ glabrum ; stigma terminale.^ oblique insertum.^

subulatumj uniloteraliter vitlosulum. Achcnium incurvum.i oblique rotundum^

volde lateraliter compressum^ fere laeve, c. 0.2 cm. longum et latum^

perianthio paulo aucto suffultum, stigmate recurvo c. 0.2 cm. tongo

coronotum. Pedicellus inaturus volde irreguloriter cornoso incrassatus et

dilatatus, incui'vus, intus siilco longitudinalij opice plus minus bilobatus,

laevis, c. 0.2--0.5 cm. longus^ achenio intro lobos immerso.

2. Laportca sinuata Bl ! ms. — ? L. cremilata Oaud. Voy.

Freyc. 498; Wedd. Mon. 133, t. ii C, f. 5 !
;

iu UC. Prodr xvi,

1, 85; Miq. Fl. Ind. Bat i, 2, 230; Brand. For. Fl. 404; Kukz, For

Fl. II, 421; Bedd. Fl. SyW. t. 306; Gamble, Man. Ind. tinib. 323;

IIooK. f. Fl. Br. Ind. v, 550. — ? L. gigantea Gaud. 1 c. 498. —
L. latifolia Gaud. 1 c. t. 81 !

— Urtica sinuata Bl. Bijdr. 505. —
? U. cremilata Roxb Fl. Ind. iii, 591; Wigiit Ic. t. 686

! ;
Wall.

Gat. 4611. — .^ U. gigantea Poir. Encycl. Suppl. iv, 224 . — ? U.

Churta Ham. in Wall. Gat. 4608. — ? Urera javaensis Gaud. l.c.

496. — ? U. gigantea Gaud. 1 c. 496. — ? U. cremilata Wedd. in

Ann. SC. nat. 3® ser. xiii, 104. — ? U. Commersoniana Wedd. l.c.

105. — Dendrocnide cremilata Miq. PI. Jungii. 31. — ürticastrum

sinuatimi O. K. Rev. gen. pl. ii, 635.

Twijgen dik, hol, kaal of met korte, krachtige, aanliggende, naar

beneden gerichte brandbaren en met leuticellen. Bladeren vrij groot

of groot, gesteeld, langwerpig tot lancetvormig en meer of minder

ruitvormig elliptisch, niet zelden meer of minder eivormig of soms

omgekeerd eivormig, met kort hartvormigen o stompen voet, gelei-

delijk toegespitst, spits, nagenoeg gaafrandig of meestal onregel-

matig bochtig getand, grootendeels kaal, aanliggende, nerven aan de

onderzijde met verspreide, alleen op de nerven aan de onderzijde

met verspreide, aanliggende korte, stevige brandbaren, de jonge

boven met verspreide, onder meer of minder dicht met uitstaande

brandbaren bezet, aan weerszijden van de middelnerf met c. 12— 15
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wijd uitstaande, opgebogen, binnen den rand anastomoseerende zij-

nerven, waarvan het onderste paar meestal meer opstijgen i is dan de

andere, wijd netaderig, c. 18 — 65 cm. lang, 7— 35 cm. breed; steel met

verspreide, aanliggende, naar beneden gerichte, korte brandbaren,

vooral aan de onderzijde, bij de groote bladeren hol, c. 4—30 cm lang.

Steunbladeren afvallend, langwerpig- tot lancet-ei vormig, toegespitst,

concaaf, achter tweekielig en zeer kort behaard of kaal, c. 1.2 — 1.8 cm.

lang. 5 bloeiwijzen okselstandig, gestoeld, vrij klein, los pluim vormig,

zeer kort behaard en met naar beneden gerichte brandbaren, c. 5 — 1

2

cm. lang; algemeene bloemsteel c. 2— 4 cm. lang; takken wijd atstaand.

5 bloemen zittend, in weinigbloemige kluwens. Bloemdck eenigszins

klokvormig, 4-lobbig, buiten zeer kort behaard en met enkele ver-

spreide borstels, c. 0.3 cm. lang; lobben ei vormig, stomp, met een wat

verbreed, stomp, uitgevreten, gewimperd aanhangsel aan den top.

Meeldraden 4, langer dan het bloemdek, teruggebogen, aan den voet

verbreed, binnen dwars rimpelig, c. 0.45 cm. lang. Stampcrrudiment

omgekeerd kegel-spijkervormig, dik, aan den top ingedrukt, kaal.

5 bloeiwijzen okselstandig, veel langer dan de o? pluimvormig,

lang gestoeld, met afstaande takken, fijn behaard, met naar beneden

gerichte borstels, c. 12.5— 18 cm. lang; algemeene bloemsteel c. 5.5—
8 5 cm. lang. $ bloemen in wminigbloemige kluwens, zittend. Bloemdek

blijvend, 4 spletig tot 4-deelig, buiten zeer kort behaard en met zeer

enkele borstels, lichtgroen, c. 0.13 cm. lang; slippen tegen het vrucht-

beginsel aanliggend, een weinig ongelijk, langwerpig driehoekig, spits,

niet zelden in een borstel uitloopend. Vruchtbeginsel ovaal, kaal, c. 0.

1

cm. lang; stempel eindelingsch, lang priem-draad vormig, met schuinen

voet, kort behaard, c. 0.5— 0.6 cm. lang. Dop vrucht bijna cirkel-

rond, samengedrukt, vrij dik, aan den top wat versmald, door den terug-

gekromden stempel gekroond, c. 0.45 cm lang, 0.4 cm. breed (rijp ?).

Vruchtkelk wat vergroot, met tamelijk ongelijke slippen, lichtgroen.

Slanke boomheester; kruinhoogte c. 6 m. bij een stamdoorsnee van

11 cm. Schors zeer taai en vezelig, nogal glad, buiten donkergrijs,

binnen geelwit, zonder smaak cn reuk.

Aanm. In Herb. Kds. is deze soort door meerdere nummers, voor het meeren-
deel naar het schijnt afkomstig van zwakke exemplaren, vertegenwoordigd.
Van bloemen is dit materiaal echter zeer slecht voorzien en slechts bij een paar
cf exemplaren zijn deze voldoende ontwikkeld. Wel is er eenig spiritusmateriaal
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doch er hebben bij het o])plakken of etiketteeren of inzamelen blijkbaar verfris-

singen plaats gehad, zoodat het niet meer met zckerlieid te zeggen is, wat l)ij

elkaar behoort. Do beschrijving der 9 bloeiwijzen en l)loemen is daarom samen-
gesteld naar welwillend door do7i houtvester Jaski uit Bodja gezonden materiaal.
In Ilerb. Bog. komen 9 exemplaren dezer soort van Biliton afkomstig voor, die
zieh ondersclieiden door de zeer lange (tot 35 cm.) 9 bloeiwijzen,

L. sinuata Bl. is steriel zeer gomakkelijk te herkennen aan de zeer stevige,

korte, kegelvormige, aanliggende, naar beneden gerichte brandharen, die aan de
onderzijde der bladeren, op de middelnerf en soms op de zijnorvon, op de onder-
zijde van don bladsteel en soms ook op den stengel voorkomen, terwijl andere
beharing o]) deze doelen geheel of nagenoeg ontbreekt.
Het authentiek van Urtica sinuaia Bl. komt met hot door Koordeus en Jaski

verzamelde materiaal geheel overeen.
Exemplaren van L. crenulata Gaud. in Ilerb. Bog., ontvangen van den bota-

nischen tuin te Calcutta en afkomstig van Assam en Khasia, laten zich oi> het
eerste gezicht reeds van L. sinuata onderscheiden door de fijnere, soms bijna
viltige beharing der stengels, bladstelen en nerven aan de onderzijde en do veel
minder forsche, afstaande en niet regelmatig naar beneden goriclito brandharen.
Ook op de bloeiwijzen zijn de brandharen bij de Oost-Indische plant zeer wijd
afstaand. Een ander verschil vormen de bij eerstgenoemde plant zeer korte 9
bloeiwijzen met lang gestoelde vruchten, terwijl zij bij L. sinuata Bl. veel meer
verlengd zijn en nagenoeg zittende bloemen dragen. In bladvorm komen beide
wel overeen.
Het aanwezige materiaal is echter niet voldoende om te beslissen of de beide

planten als variëteiten of misschien zelfs als afzonderlijke soorten te beschou-
wen zijn.

Hoe het ook zij, der Ja^vaansche plant komt in elk geval de naam L. sinuata
Bl. toe, daar deze de prioriteit heeft.

Wat Ij. latifolia Gaud. betreft, deze gelijkt meer op A. sinuata Bl. door de
volgens de plaat aangedrukte beharing op de onderzijde der nerven en der zitten-

de 9 bloemen. Maar de stelen der bloeiwijzen zijn hier zeer kort geteekend en de
brandharen der bloeiwijzen schuin naar boven gericht.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Biliton; ? Britsch-Indic, ?

CeyloD, ? Mal. Archipel. Op Java: In de ros. Preanger, afd. Tjiandjoer bij

Leles(HL.); res. Pekalongan, afd. Brebes bij Kalisalak op 50 m. zeehoogtc, afd.

Batang bij Soebah
;
in de res. Semarang, afd. Semarang bij Kedoengdjati, afd.

Poerwodadi bij Karangasem, afd, Kendal bij Bodja (Jaski). Door Koordeks
alleen in Midden- Java verzameld. — Standplaats; In djatibosschen. —
131 ad af val: Altijdgroen. — Bloei- en vrucht tijd: Bloeiend aange-

troffen in Augustus bij Bodja, in Augustus en November bij Kedoengdjati en

in Oktober bij Soebah. — Gebruik: Bij Kedoengdjati wordende tortels

met bladeren van Pring ivoeloh (bamboe) gekookt en het aftreksel gedronken
tegen gezwollen ledematen. Het is een der het hevigst brandende soorten. —
Inlandsche namen: Algemeen KemadOj j. of Kemado keho^ j.

Laportea sinuata Bl. Arhuscula. Ramuli crassi, stimulis brevibus, vali-

dis, adpressis, reversis tecii vel interdum glabri. Folia majuscula^ petiolata^

oblonga lanceolatave et plus minusve rhomboideo-elliptica^ hand raro 2Jus

minusve ovata vel interdum obovata, sensim acwninata, acuta^ basi breviter

cordata vel obtusa, fere integerrlma vel plerum.gue repando-dentata^ sub-

glabra, stimulis sparsis validis adpressis subtus in nervis^ novella sicproj

sparsim subtus lüus minusve dense patenter stimulosa^ in utraque parte costae

intermediae nervis lateralibus c. 12— 15 patentissimis^ curvatis^intra ynargi-

nem anastomosantïbus^ basilaribus plerumque erecto-patentibus., laxe reticu'

lato-venosa^ c. IS—65 cm. longa^ 7—35cm.lata;petioluspraesertimsubtus
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stimiilis sparsis hrevihus validis reversh iecim^ in foliis majorihus fiduloms^

c. 4—30 cm. longlis. Stipulae caducacj ovalo-lanceolatae, acuminatae,

concavae, dorso hicarinatae et puberulae glahraeve, c. 1.2 — 1.8 cm. longue.

Infiorescentiae axülares^ pedunculntae.^ hreviusculae., luxe panicalatae^

puherulae^ stimulis reversis intermixlis^ c. 5 — 12 cm. longue., pedunculo

c. 2 — 4 cm. longo, ramiilis pafeniisslmis. Flores sessiles, glomernlos

paiicifloros formuntes. Pei'ianthiiim subcampunulaturn, 4-lobum, exlus

jmberulum et plerumq^ue puree stimulosum, c. 0 3 cm. longiim, lobis ovatis,

obtusis^ upice appendicula puulo diluiuta, obtusa, eroso-ciliuta instructis.

Stamina 4, puriunlhio longioru, recurva^ busi incrussata^ intiis trunsverse

rugulosu, c. 0.45 cm. longa. Fistilli rudimentum obconico-cluviforme,

cru.ssum^ apice impressiim, glubrum. Infiorescentiae ^ axillares. longiores^

luxe longe pediinculatae., ramulis putentissimis^ puberulae^

stimulis reversis intermixtis., c. 12.5-18 cm. longue, pedunculo c. 5.5—8 5

cm. longo. Flores $ sessiles, qlomerulos paiicifloros formanies. Ferianthium

persistens, 4-fidum vel 4-purtitum, extus pmberulum, paucis stimulis iu’

structum, dilute viride, c. 0.13 cm. longum, laciniis ovario adpressis, leviter

inuequalibus, oblongo- triangularibus, acutis, non raro seta terminatis. Ova-

rium ovale, glubrum, c. 0 1 cm. longum; stigma terminale, basi obliquum,

longe siihulato-filifonne, velutiniim, c. 0.5— 0.6 cm. longum. Achenium sub-

orbiculare, compressum, crassiusculum, apice breviter angustatum, stigmate

recurvo coronatum, c. 0.45 cm. longum, 0.4 cm.latum. (maturum Calyx

fruciifer leviter auctus, laciniis satis inaequalibus, viridis.

8. Laportea ardens Bl. ! ms. — ürlica ardens Bl. Bijdr, 504.

Twijgen dik, aanvankelijk dicht en kort behaard. Bladeren lang

gesteeld, zeer groot, zeer breed, ei vormig of ei vormig elliptisch,

gewoonlijk in omtrek 5-hoekig, met zeer breeden, stompen of hart-

vormigen voet en stompen of kort spits toegespitsten top, bochtig

getand of soms bijna gaafrandig, de jonge achter meer of minder

dicht behaard, vooral op de nerven, de oude bijna kaal wordend,

alleen achter op de nerven vrij dicht of ijl kort uitstaand zacht

behaard, (soms onder geheel uitstaand behaard), aan weerszjden

van de middelnerf met c. 8— 14 wijd uitstaande, weinig gebogen,

maar bij den rand kort ingebogen en anastomoseerende zijner ven,

c. 20—50 cm. lang, 13—38 cm. breed; steel dichter of ijler

behaard, c. 5.5—22 cm. lang. Steunbladeren af vallend, geheel

vergroeid tot een breed driehoekig, spits, concaaf, achter dicht aan-
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liggend kort soms bijna viltig behaard en met 2 sterke, vleugelvormige

kielen voorzien, c. 1.5— 3, bij forsche takken tot 4 cm. lang geheel.

5 bloeiwijzen zijdelingsch en okselstandig, kort pluimvormig, zeer

kort behaard en met brandbaren, c. 7 cm. lang. 5 bloemen niet

of zeer kort gestoeld. Bloemdek breed klokvormig, 4-spletig, met

breed ei vormig driehoekige, aan den top met een klein, uitgevreten

aanhangsel voorziene, concave slippen, achter zeer kort behaard en met

verspreide borstels bezet, c, 0.3 cm. lang. Meeldraden 4, langer dan

het bloemdek, teruggebogen, c. 0.4 cm. lang; helmdraad aan de binnen-

zijde dwars rimpelig, naar den voet verbreed; helmknop niervormig.

$ bloeiwijzen veel grooter dan de 5, lang gestoeld, zeer los pluim-

vormig, zeer kort behaard en met verspreide brandbaren, de uiterste

twijgen niet verbreed of verdikt en dichter met borstels bezet, c. 23

—

34 cm. lang; algemeene bloemsteel c. 6.5— 17 cm. lang; langste takken

tot c. 9 cm. lang. $ bloemen meestal kort gestoeld; steeltje niet verdikt,

zeer kort behaard en met borstels. Bloemdek wijd klokvormig, 4-lobbig

of -spletig, c. 0.15 cm. lang, buiten zeer kort behaard en met enkele

borstels, met 3-hoekige, een weinig ongelijke, gewoonlijk stompe,

concave slippen, soms nagenoeg ongelobd en ongelijk 4-hoekig. Vrucht-

beginsel langwerpig ei vormig; stempel draad vormig, met korte stempel-

haren bezet, c. 0.5— 0.6 cm. lang. Dopvruchtje samengedrukt, rond

civormig, kort toegespitst, in sicco wrattig, c. 0.35— 0.4 cm. breed,

door den niet sterk teruggekromden stempel gekroond, aan den voet

door het blijvende, meer of minder schotel vormige bloemdek omgeven.

Dikke boom; kruinhoogte 12—26 m. bij een stamdoorsnee van

60— 250 cm. Stam recht of nogal krom, rond. Kroon onregelmatig,

met wijd uitgestrekte takken. Schors buiten licht bruingrijs, in het

midden roodachtig bruin, binnen wit, zonder reuk.

Aanm. Beschrijving naar talrijke exemplaren in Herb. Kds.
Een uit Leiden toegezonden authentiek van L. ardens Bl. (uit een enkel blad

bestaande) komt geheel overeen met deze plant, zoodat de determinatie niet

twijfelachtig is. Met L. microstigma Gaud., waartoe zij door verschillende

schrijvers gebracht is, heeft deze soort niets gemeen. Zij is verwant aan L. sinuata
Bl., doch gemakkelijk te onderscheiden door de in den regel veel breedere
bladeren (bij L. sinuata komen alleen bij jonge, zeer forsche planten zulke breede
bladeren voor) en de geheel verschillende beharing.

Onder n. 9486 (3 en 9485 (3 bevinden zich in het herbarium 2 losse, zeer groote

bladeren, die zich van de soort onderscheiden, doordat ze van onderen dicht

behaard zijn. Bij n. 9485 bevindt zich bovendien een jonge twijg met een nog
zeer jong, onontwikkeld blad en een bloeiwijze. Deze twijg behoort ongetwijfeld

tot de soort, doch kan niet bij het groote, losse blad behooren, daar het jonge
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blad slechts ijl behaard is. Het is dus niet met zekerheid uit te maken of deze
beide nummers, die volfj^ens de etiketten van den Slamat op een hoo<^te van 1350 m.
verzameld zijn, als een meer beliaarde vorm van L. ardens Bl. te bescliouwen zijn.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Onbekend. Op Java: In de
res. Preanger, afd. Limbangan bij Leles (Bl.), bij Pangentjongan

;
in de res.

Banjoemas, afd. Bandjarnegara ‘op G. Kapal op 700

—

900 m.
;

in do res.

Pekalongan op den Slamat op 1350 m.; in de res. Besoeki, afJ. Djember bij

Tjoeramanis op 600 m zeehoogte. — Voorkomen en standplaats:
Op zandgrond in nogal droge streken. Tot nog toe alleen op genoemde
plaatsen verzameld, maar daar zeer algemeen. — Blad af val: Altijd

groen. — Bloei- en vruchttijd: In Januari, Juli en November bloeiend

aangotroffen. — Gebruik: Het sap wordt soms gebruikt om liet haar te

wasschen. Overigens zeer gevreesd als brandnetel, — Kuituur: Niet aan
te bevelen. — Inlandsche namen: Aangeduid Kemado kerhoj^m^.
en Kemado kodoek, md.

Laportea ardens Bl. Arhor. Bamuli crassi, initio villosi. Folia

longe petiolata^ maxima^ latissima, ovata vel ovato elliptica^ plerumque

amhitu quinqiiangidaria^ apice ohtiisa vel hreviter acute acuminata^ lasi

latissima ohtusa vel cordata, repando-dentata vel interdum suhintegerrima^

juvenilia suhtus praesertim in nervis qJus minusve villosa, deinde glahre-

scentia et suhtus in nervis tantum villosa vel puhescentia (interdum suhtus

omnino villoso p>uhescentia ?) in utraque parte cosiae intcrmediae nervis

lateralihus 8—14 patentissimis, leviter curvatis, prope marginem abrupte

incurvis et anastomosantihus, c. 20—50cm.longa,13

—

38 cm. lata; petiolus

villosus vel 2^'iihescens, c. 5.5— 22 cm. longus. Stip>ulae caducae, in unam

late iriangularem, acutam, concavam, dorso adpressê villosam, interdum

suhtomentosam, carinis 2 validis aliformihus instructam, c. 1.5— 3 cm.,

interdum ad 4 cm. longam connatae. Infiorescentiae axillares ct laferales,

hreviuscidae, paniculcUae, puheridae et stimidosae, c. 7 ctn. longae. Flores

(j' sessiles vel hrevissime qiedicellati. Perianthiim late campanidatum, 4~

fidum, extus puherulum et paree sthnulosum, c. 0.3 cm. lo7igum, laciniis

late ovato-triangidarihus apice appendice parva evosa minutis, concavis.

Stamina 4, perianthio longiora, recurva, c. 0.4 cm. longa, fdamento hasin

versus incrassato, intus transverse ruguloso, anthera reniformi. Inflore-

scentiae J mascidis multo majores, longe pedunculatae, laxe paniculatae,

puheridae, paree stimidosae, c. 23—34 cm. longae, pedunculo c. 6.5—17

cm. longo, ramis infimis ad c. 9 cm. longis, ramulis extremis haud dilatatis

vel incrassatis, densius stimidosis. Flores J plerumque hreviter pedicellaii,

p)edicello haud incrassato, puherulo stimulosoque. Perianthium late cam-

2)anulatum, 4-lohum vel 4-fidum, interdum vix lohatum et irregulariter

quadrangulum, extus puherulum et paucislimidostmi, lohis triangulis, suh-

inaequalihus, 2)l^rumque ohtusis, concavis. Ovarium ohlongo- ovalum ; stigma



Laportea. - 687 — Urticaceae.

filiforme^ villosuliim, c. 0.5— O.G cm. longum. Achenium compressuni^

ovato rofundum^ hrevifer acuminatum, in sicco vernicosum, c. 0.35— 0.4 ctn.

latum, stigmate suhrecurvo coronatum^ periantldo pcrsislode suhscutellato

SUffuiturn.

4. Laportea stimulans Miq. ! in Zoll. Syst. Verz, 103
;
Bl. !

Mus. Lugd. Bat. ii, t. xxiii !; Wedd. Mon. Urt. 135; in DC. Prodr.

XVI, 188; Miq, Fi. Ind. Bat. i, 2, 231. — L. costada Miq. ! Fl.

Ind. Bat. i, 2, 231; Wedd. in DC, Prodr. xvi I, 87, — Urtica

stimulans L. f. Suppl. 418; Bl, Bijdr. 505. — Dendrocnide costata

Miq. pi. Jua^gii 30. — Urticastrum stimulans O. K. Rev. gen. pi.

II, 635. — IJ. costatuin O. K, l.c.

Twijgen vrij dik, nagenoeg kaal of kort benaard. Bladeren gesteeld,

langwerpig of lancetvorinig, dikwijls meer of minder omgekeerd

ei vormig, naar de:i voet versmald, met stompen of iets uitgeranden

voet en toegespitsteu top, zeer ondiep gekarteld of bijna gaafrandig,

zelden wat bochtig getand, vinnervig, met aan weerszijden van de

rniddelnerf c. 8— 15 uitstaande, opstijgende, gebogen, binnen den

rand anastornoseerende zijuerven, waarvan het onderste paar dikwijls

meer opstijgt dan de andere, vrij klein netaderig, boven vooral in

het begin, met enkele zeer verspreide, dunne borstels of bijna kaal,

onder op de nerven meestal meer of minder dicht uitstaand behaard,

soms bijna kaal, c. 14— 30 cm. lang, 5—12 cm. breed, glimmend

groen, met talrijke kleine en enkele grootere, iets doorschijnende

stippen; steel meer of minder behaard of bijna kaal, c. 2.5—5,5 cm.

lang. Steunbladeren breed, driehoekig, spits, concaaf, achter 2-

kielig en vooral op de kielen meestal aanliggend bebaard, c. 1—

2

cm. lang. Bloei wijzen okselstandig, groot, vooral de $, lang ge-

steeld, los pluimvormig, zeer kort behaard en meer of minder dicht

afstaand borstelig behaard, violet gekleurd. cT bloeiwijzen c. 10— 30

cm. lang, waarvan de steel c. 4— 15 cm.; pluimtakken tot c. 3— 12 cm.

lang. (f bloemen tot weinigbloemige hoopjes vereenigd, zittend.

Bloemdek 4-deelig, aan den voet blokvormig, groenwit, c. 0.2 cm.

lang; slippen teruggebogen, ongeveer eivormig, met zeer stompen,

wat verbreeden en uitgevreten top, concaaf, achter verspreid behaard.

Meeldraden 4, tcruggekromd en spiraal vormig gewonden, langer dan
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het bloemdek, op de binnenzijde dwars rimpelig. Stamperrudiment

vrij groot, omgekeerd kegel vormig, vierkantig, stomp, aan den top

dikwijls ingedeukt. $ bloeiwijzen c. 25—50 cm. lang, waarvan de

steel c. 9— 27 cm.; langste twijgen c. 7— 10 cm. lang. $ bloemen

aan de waaiervormig verbreede, bij rijpheid vleezige, sappige, opaal-

witte, ingebogen twijguiteinden opeengehoopt, zittend. Bloemdek

4-deelig, groen; slippen breed eivormig of afgerond, meer of minder

uitgevreten gewimperd, concaaf, gewoonlijk buiten verspreid borstelig

behaard, de grootste c. 0.07 cm. lang, de onderste veel kleiner. Vrucht-

beginsel eivormig, groen
;

stempel lang, priem-draadvormig, kort

behaard, wit, c. 0.35— 0.5 cm. lang. Dopvruchtje scheef rond ellip-

tisch of rond eivormig, sterk samengedrukt, volwassen met wratjes,

c. 0.25—0.35 cm. lang (in sicco), met teruggebogen stempel, door het

c. 0.1 cm. lange bloemdek gesteund.

Boomheester of kleine boom; kruinhoogte 5—13 m. bij een stam-

doorsnee van 10—30 cm. Stam dikwijls aan den voet vertakt, nogal

recht, rolrond, zonder knoesten, gleuven en wortellijsten, met lang

blijvende litteekens van bladsteel en steunbladeren. Kroon onregel-

matig, ijl. Schors met overlangsche barsten, grauw, in het midden

en binnen vuil wit, met veel bladgroen, zonder reuk en smaak.

Aanm. Beschrijving naar zeer talrijke exemplaren van Herb. Kds. en levende
planten in Hort. Bog. en vergeleken met een authentiek van Blume en ook van
L. costata Miq.
De LaportecAs zijn over het algemeen, wat bladvorm en beharing betreft, zeer

veranderlijk. De op bladkenmerken gegronde variëteiten zijn dan ook moeilijk
houdbaar.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Met zekerheid niet bekend.

Op Java: Over het geheele eiland verspreid. Op de volgende plaatsen ver-

zameld : In de res. Banten, afd. Pandeglang op den Poelasari, afd. Tjaringin

op G. Batoehideung op 10—200 m. zeehoogte; in de res. Batavia, afd.

Buitenzorg, bij Depok en Buitenzorg (Hallier), Kota Batoe (de Monchy),
Tjampea (Burck, Hallier), aan de Tjiapoes (Hallier); in de res. Preanger,

afd. Soekaboemi bij Palaboeanratoe, afd. Tjiandjoer bij Tjibodas, bij Takoka;
in de res. Banjoemas, afd. Tjilatjap op Noesa Kambangan, afd. Bandjar-

negara bij Pringombo op 750 m.
;

in de res. Pekalongan, afd. Batang bij

Soebah, bij Soerdjo op 800 m.
;
in de res. Kedoe, afd. Magelang bij Ngasinan

;

in de res. Semarang, afd. Pati bij Ngarengan op 50 m.
;
in de res. Madioen,

afd. Ponorogo bij Ngebel op 0— 1450 m.; in de res. Kediri, afd Toeloeng-

agoeng bij Soekaradja op 500 m.
;
in de res. Pasoeroean, afd. Malang

op 200—300 m.; in de res. Besoeki, afd. Panaroekan bij Pantjoer-

Idjen op 1000 m., afd. Bondowoso bij Simpolan (Spaan). — Voorkomen
en standplaats: Algemeen; in hoogstamming, altijd groen, heterogeen
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oerbosch, vooral ook in jong bosch, zoowel op vruchtbaren leemgrond als

op zand, ook in periodiek nogal droge streken. — Bladaf val: Altijd

groen. — BI oe i - en vruchttijd: Nagenoeg het geheele jaar door
bloemen verzameld, o.a. in Maart bij Tjibodas, in Mei bij Palaboeanratoe,
bij Ngarengan en bij Ngebel, in Juni op den Poelasari, bij Tjibodas, bij

Ngasinan en bij Tangkil, in September op Noesa Kambangan, in Oktober
bij Ngebel en Pantjoer-Idjen, in November bij Takoka, bij Primgombo, bij

Soebah en Pantjoer-Idjen. — Ge bru ik enz.: Het sap wordt gedronken
tegen hoesten en ook wel gebruikt om het hoofdhaar te wasschen. De
gezwollen vruchtsteeltjes smaken zoet. Bladeren brandend. — Kuituur:
Niet aan te bevelen. — I n 1 a n d sc h e namen: In West-Java algemeen,
evenals andere soorten, Pceloes, s. ook wel Poeloes djalatrong^ s.

;
in

Midden- en Oost-Java Kemadoe, j ,
ook wel Kemadoe sapi, ].enKemadoe

leng is, j.

Laportea stimulans Miq. Arhor parva. Ramuli crassiusculi, fere

glahri vel hreviter puhescentes. Folia petiolata, oblonga vel lanceolata,

saepe plus minusve obovata, basin versus angustata, apice acuminata, basi

obtusa vel leviter emarginata, integerrima, raro leviter repando-dentata^

penninervia, in utraque parte costae mediae nervis lateralibus c. 8— 15

patentibus, adscendentibus, inira marginemanastomosantibus,jugoinferiore

qiiam superiora saepe magis adscendente, reiiciilato-venosa, supra praesertim

in jurentute paree setosa vel glabriuscula, subtus in nervis plerumqiie

villosa, interdwn glabriuscula, c. 14—30 cm. longa, 5—12 cm. lala, nitide

viridia, punctis semipellucidis parvis numerosis, majoribus paucis adspersa

;

petiolus plus minusve villosus glabriusculusve, c. 2.5— 5.5 cm. longus.

Stipidae latae, triangiilares, acutae, concavae, extiis bicarinatae et praesertim

in carinis pilosae, c. 1—2 cm. longae. Inflorescentiae axillares, elongatae,

longe pedunculatae, laxe paniculatae, puberulae, setis plus minusve densis

intef'tnixiis. Inflorescentiae ^ c. 10— 30 cm. longae,pedunculoc.4—15cm.,

ramulis usque ad c. 3— 12 cm. longis. Flores glomerati, sessiles, glomerulis

paucifioris. Perianthium 4-partitum, basi campanulatum, virescentüalbum,

c. 0.2 cm. longum, laciniis reflexis, fere ovatis, apice dilatatis obtusissimis

erosis, concavis, extus Stamina 4, recurva, guam periayithium

longiora, intus transverse rugulosa. Pistilli rudimentam majusculum, ob-

conicum, quadrangulare, obtusum, apice saepe impressum. Inflorescentiae

$ c. 25—bO cm. longae, pedunculo c. 9—27 cm., ramulis usque adc.7—
10 cm. longis. Flores J ad ramulorum apices flabellato-dilatatos, maturos

carnosos, succulentes, lacteos, recurvos conferti, sessiles. Perianthium 4-

partitum, laciniis late ovatis rotundatisve, concavis, eroso-fimbriatis, pierurn-

que extus paree seiulosis, c. 0.07 cm. longis, lacinia inferiore multo minore.

Ovarium ovatum, viride; stigma subulato-filiforme, c. 0.35— 0.5 cm. longum.

Achenium oblique elliptico- vel ovato-rotandum, valde compressum, maturum
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tuberculatum^ c. 0.25—0.35 cm. longum, stigmate recurvo coronatum, pe-

rianthio c. 0.1 cm. longo sulfultum.

5. Laportea microstigina Gtaud. ex 'vVedd. Mod. Urfc. 138, t.

II c, f. 6 !; Miq. F1. Ind. Bat. i, 2, 232; Wedd. in DC. Prodr. xvi,

1, 85. — Urera microstigma Wedd. in Ann. sc. nat. 4® sér. i, 177. —
U, amplissima Bl. Mus. ii, tig. xxii ! .

— Urticastrim microstigma

O. K. Rev. gen. pl. ii, 635.

Twijgen dik, de jonge dicht aanliggend behaard. Bladeren gesteeld,

langwerpig tot lancetvormig, toegespitst, spits, naar den voet versmald,

stomp, kort hartvormig of zeldzamer vrij spits, gaafrandig, vinnervig,

met aan weerszijden ongeveer 12—22 uitstaande, opstijgende, ge-

bogen, binnen den rand anastomoseerende zijnerven, in sicco zeer

fijn gestippeld, nagenoeg kaal of de jongere onder op de nerven,

vooral naar den voet, met verspreide, lange, dunne haren, c. 16—28

cm. lang, 5— 8 cm. breed; steel dicht en korter of langer, meer of

minder uitstaand behaard, c. 2— 5.5 cm. lang. Steunbladeren af-

vallend, groot, ei-lancetvormig, toegespitst, concaaf, achter lang aan-

liggend behaard, de randen nagenoeg kaal, c. 1.5— 2.7 cm. lang.

Bloeiwijzen okselstandig, pluimvormig, gesteeld, vrij lang en ijl

behaard, de rf losser dan de (ƒ bloemen weinige bijeen of ook

wel alleenstaand, zittend. Bloemdek tot aan den voet 4-deelig, met

langwerpige, concave, kale, c. 0.15 cm. lange slippen. Meeldraden

4; helmdraden even lang als de bloemdekslippen en daar tegen-

aangedrukt; helmknoppen niervormig. Stamperrudiment ongeveer

tolvormig. $ bloeiwijzen gedrongen, met afwisselend geplaatste, wijd

uitstaande twijgen, in omtrek langwerpig driehoekig, in het geheel

c. 8— 14 cm. lang; algemeene bloemsteel c. 1.25—6 cm. lang; de

onderste pluimtakken c. 1.5—4 cm. lang; twijgtoppen teruggebogen,

later vleezig. $ bloemen dicht opeen, in zeer gedrongen, ineen-

vloeiende bij schermpjes, zeer kort en dik gesteeld. Bloemdek 4-deelig,

c. 0.07 cm. lang, met wat ongelijke, ei vormig driehoekige, stompe,

concave, aan den top zwak behaarde slippen, waarvan de onderste het

kortst is. Stempel zeer kort, langwerpig, behaard. Dopvruchtje scheef

ovaal rond of eivormig rond, sterk zijdelings samengedrukt, nagenoeg

glad, met zeer korten, teruggekromden stempel, c. 0.17 cm. lang.
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Lage boom; kruinhoogte 10— 15 m. bij een stamdoorsnee van

30—84 cm. Stam vrij recht of krom, zonder gleuven of wortellijsten,

aag vertakt. Kroon dikwijls ongeveer der hoogte innemend, on-

regelmatig. Schors buiten grijs, in het midden bruinwit, binnen wit,

zonder reuk.

Aanm. Beschrijving naar talrijke exemplaren van Herb. Kds., waaronder zich
echter slechts 2 cf bevinden.
De soort onderscheidt zich van alle andere door den korten stempel. De

bladeren van alle exemplaren in Herb. Kds. zijn echter veel smaller dan in de
beschrijvingen wordt vermeld.
Urera amplissima Bl. is niet identiek met L. amplissima Miq.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Een variëteit dezer soort werd
door Dr. Koorders en waarschijnlijk ook door Teysmann op Celebes ver-

zameld. Op Java: Alleen in Oost-Java verzameld op de volgende plaatsen:

in de res. Besoeki, afd. Djember bij Poeger en Tjoeramanis en afd. Banjoe-

wangi bij Rogodjampi. — Voorkomen en standplaats: In heterogeen

oerwoud. — Bladafval: Altijd groen. — Bloeitijd: Bloemen het ge-

heele jaar door verzameld. — Kult uur: Niet in kuituur gezien.

—

Gebruik: Geen. — Inlandsche namen: Kemadoe, Lateng^ y en

Lateng sapi^ j.

Laportea microstigma Gaud. Arhor. Ramuli crassij initio dense ad-

presse pubescentes. Folia petiolata^ oblonga vel lanceolata^ acuminata^ acuta,

basin versus angustata^ basi obtusa, breviter cordata vel rarius acutiuscula^

integerrima^ peuninervia, in utraque parte costae rnediae nervis lateralibus

c. 12—22 patentibuSj adscendeniibus, curvaiis^ intra marginem anastorno-

santibusj subglabra vel juniora subtus in nervis praesertim basin versus

sparsim longe pilosa, c. 16—28 cm. longa, 5—8 cm. lata; petioliis dense

breviter longiusve pubescens, c. 2- 5.5 cm. longus. Stipidae caducae, ma-

jusculae, ovato-lanceolatae, acuminatae, concavae, dorso longe adpresse

pilosae, marginibus glabriusculae, c. 1.5—2.7 cm. longae. Inflorescentiae

axillares, pedunculatae, paniculatae, paree longiuscule pilosae, (5* quam $
laxiores. Flores laxe glomerati vel interdum solitarii, sessiles. Perianthium

profunde 4-partitum, lacinüs oblongis, concavis, glabris, c. 0.15 cm longis.

Stamina 4; filamenta perianthio aequilonga, adpressa. Pistilli rudimentum

fere turbinatum. Inflorescentiae $ densae, ramulis alternis patentlssimis

apice recurvis deinde carnosis, in circumferentia oblongo-triangulares, c.8—

14 cm. longae, pedunculo c. i.25—6 cm. Iongo, ramulis inferioribus c. 2.5

—

4 cm. longis. Flores $ in cymas incurvas confluentes congesti, brevissime

crasse pedicellati. Perianthium 4-parUturn, c. 0.07 cm. longum, lacinüs subin-

aequalibus, ovato-triangularibus, obtusis, concavis, apice pilosiusculis, lacinia

inferiore minore. Stigma brevissimum,oblongum. Achenium oblique ovalü vel
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ovato-rotimduniy valde lateraliter compressum^ c. 0.17 cm. longum, stigmate

recurvo.

2 . BOEHMERIA Jacq.

Bloemen één- of tweehuizig. Bloemdek der 5 bloemen 4-deelig of

4-lobbig, zelden 3- of 5-deelig, met ei vormige of driehoekige, gewoonlijk

met een spitsje voorziene, in den knop klepvormig aaneensluitende

slippen. Meeldraden 4, zelden 3 of 5, in den knop ingebogen. Stamper-

rudiment knots- of bijna bolvormig. Bloemdek der $ bloemen buis-

vormig, samengedrukt of meer of minder buikig, eivormig, elliptisch of

omgekeerd eivormig, dikwijls scheef, aan den top gewoonlijk meer of

minder samengetrokken, 2— 4-tandig. Vruchtbeginsel in het bloemdek

besloten, vrij of met het bloemdek samenhangend, zittend of gestoeld,

éénhokkig, met één opgerichten zaadknop; stempel draadvormig, aan

één zijde behaard, gewoonlijk lang blijvend. Dopvruchtje binnen

het bloemdek besloten, niet zelden ermee samenhangend, met dunnen,

harden vruchtwand. Zaad van den vorm der vrucht; zaadhuid dun

vliezig; kiem wit verschillend; zaadlobben elliptisch of ei vormig.

Meer of minder behaarde kleine boomen, heesters of halfheesters.

Bladeren verspreid of overstaand, soms ongelijkzijdig, die van elk

paar niet zelden ongelijk groot en ongelijk lang gestoeld, verschillend

gezaagd, 3-nervig, met stipvormige cystolithen. Steunbladeren in den

regel spoedig afvallend, vrij of meer of minder vergroeid. Bloemen

klein, in kluwens; kluwens okselstandig of zijdelingsch of tot aren

of pluimen vereenigd, één- of tweeslachtig.

Aantal soorten ongeveer 45, in de tropen en subtropen der geheele

wereld.

Boerlage vermeldt voor Java de volgende soorten en variëteiten:

B. malaharica Wedd. var. depauperata Wedd.
B. parvifolia Wedd.
B. sidaefolia Wedd.

var. neglecta Boerl.
B. nivea Hook. et Arn. (Ned.-Indië).

var. candicans Wedd.
B. compacta Bl.

B. ZoUingeriana Wedd.
B, platyphylla Don var. macrostachya Wedd.

var. celebica Wedd.
var. scabrella Wedd.
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var. rugosissima Wedd.
var. clidemioides Wedd.
var. humilis Wedd.
var. tomentosa Wedd.

B. erythropoda Miq.

Ik heb geen verschil kunnen vinden tusschen de van Engelsch- en

Nederlandsch-Indië afkomstige exemplaren van B. malabarica Wedd.; de

variëteit kan dus naar mijn meening vervallen.

B. parvifolia Wedd. is Droguetia paucifiora Wedd.
B. sidaefolia Wedd. en B. platyphylla Don. var. clidemioides Wedd.

zijn, als ik mij niet vergis, namen voor dezelfde plant, die den naam B.

clidemioides Miq. moet dragen.

B. neglecta Bl. is tot heden ten onrechte als een variëteit van B. sidaefolia

Wedd. beschouwd. Zij behoort naar mijn meening tot i?. Wedd.
B. compacta Bl. behoort volgens een waarschijnlijk authentiek specimen

in Herb. Bog tot B nivea Gaud.
Verder komt op Java nog voor B. pilosiuscula Bl

,
die gewoonlijk als

een synoniem van B. platyphylla Wedd. var. clidemioides Wedd, beschouwd
wordt, doch zeker een goede soort is.

De oudste naam voor een der talrijke variëteiten van B. platyphylla

Don. is Urtica caudata Bürm.
;
de soort behoort dus B. caudata (6ürm.)

J. J. S. te heeten (B. caudata Sw. van Amerika is jonger). Zie voor de
variëteiten de aanmerking onder de soort.

Sleutel der Javaansche soorten.

1. Bloemkluwens alle zijdelingsch of oksel-

standig, niet tot aren of pluimen
vereenigd 2.

Bloemkluwens alle of alleen de $ tot

aren of pluimen vereenigd (soms
enkele aan den top bebladerd) 3.

2. Bladeren alle verspreid, middelmatig
(tot 15 cm. lang) . . . . B. malabarica Wedd.

Bladeren gedeeltelijk overstaand, ge-

deeltelijk verspreid, middelmatig (tot

15 cm. lang) 2. B. clidemioides Miq.

3. Bladeren alle verspreid, onder meestal

meer of mindor witviltig. Bloeiwyzen
sterk pluimvormig vertakt. 5 bloem-
dek 4-deelig 3. i?. nivea Gaud.

Bladeren gedeeltelijk overstaand, ge-

deeltelijk verspreid, onder niet wit-

viltig. 5 bloemen in okselstandige

bundels, met 5*deelig bloemdek. ^
bloemkluwens in aren .... 4. B. Zollingeriana

Wedd.
4.Bladeren alle overstaand
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4. Dopvruchtje veel kleiner dan het op-

geblazen bloemdek. J kluwens dicht

kussenvormig, gesloten, de afzonder-

lijke bloemen met het bloote oog niet

te herkennen b. B. pilosiuscula Hassk.
Dopvruchtje door het bloemdek nauw

omsloten. J bloemen elk afzonderlijk

gemakkelijk te onderscheiden . . 6 B. caudata J. J. S.

In dezen sleutel ontbreekt 7. B. erythropoda Miq., daar de kenmerken
onvoldoende zijn aangegeven.

Boehmeria Jacq. Flores monoici vel dioici. Perianihium fiorum (ƒ*

4-partitum vel 4-lohum^ raro 5- vel 5-partitiim^ laciniis ovatis vel tri-

anguliSj plerumque apiculatis^ in praefloratione valvatis, Stamina 4, raro

3 vel 5, in praefloratione incurva. Pistilli rudimentum clavatum vel suh-

glohosum. Perianthium fiorum $ tuhulosum^ compressum vel plus minusve

ventricosum^ ovatum^ ellipticum^ vel ohovatum^ saepe obliguum^ apice plus

minusve contractum^ 2-4:-dentatum. Ovarium inclusum, liherum vel pe-

rianthio adhaerens^ sessile vel stipitatum^ uniloculare^ ovula erecta ; stigma

filiforme, vulgo altero latere puherulum^ diu pef'sistens. Achaenium in-

clusumy haud raro perianthio adnatwn, pariete tenuiter crustaceo» Semen

fructu conforme^ testa tenuiter memhranacea ; album varium; cotyledones

ellipticae vel ovatae.

Arbusculae, frutices vel suffrutices plerumgue plus minusve pubescentes.

Folia alterna vel opposita, interdum inaequilatera, in quoque pare haud

raro hiaequimagna et inaequilonge petiolata^ varie serrata, 3-nervia^ cy-

stolithis punctiformibus, Stipulae vulgo caducae, liberae vel plus minusve

cohaerentes, Flores parvi^ glomerati; glomeruli axillares vel laterales vel

in spicas vel paniculas dispositi, unisexuales vel androgyni.

1. Boehmeria malabarica Wedd. Monogr. 355 (cum var.); in

DC. Prodr. xvi, 1, 203; Kurz, For. Fi. ii, 422; Thw. ! En. 260;

Hook. f. Fl. Br. Ind. v, 575; Trim. F1. Ceyl. iv, 1 13; Talb. Trees

Bomb. ed. 2, 334; Woodr. in Journ. Bomb. Nat. xii(1899), 516; Praix,

Beng. pl. 964; Watt, Dict. Econ prod. i, 467; Brandis, Ind Trees,

617; Gamble, Man. Ind. tirab. new ed. 657; Cooke, Fl. Pres. Bomb.

II, 636. — B. travancoria Bedd. For. Man. ccxxv; Anal. Gen. t. 27,

f. 2 fB. ramifloraj. — B. depauperata Wedd. in Ann. sc. nat. 4® sér.

I, 202; Bl. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii, 199. — B. glomeruli[era in
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ZoLL, Syst. Verz. 101; Fl. Ind. Bat. i, 2,250. — Urtica malabarica

Wall. Cat. 4610. — Eamium malabaricum O. K. Rev. gen. pl.

II, 633.

Twijgen meer of minder heen en weer gebogen, zeer kort behaard

of nagenoeg viltig, het onderste deel onbebladerd. Bladeren verspreid,

gesteeld, eivormig, vrij lang toegespitst, met afgeronden of stompen,

soms iets hartvormigen voet, behalve de voet gezaagd of gekarteld

gezaagd, boven zeer ijl behaard of bijna kaal, onder kort zachtharig,

3-

nervig of' triplinerf, de voetnerven tot voorbij het midden door-

loopend, aan weerszijden van de middelnerf met c. 3— 6 schuin

uitstaande, gebogen, binnen den rand anastomoseerende zijnerven,

netaderig, vliezig, c. 5.5 — 15 cm. lang, 3— 8 cm. breed; steel kort

zachtharig, c. 0.7— 5.5 cm. lang. Steunbladeren vrij, afvallend,

langwerpig tot lijnvormig, toegespitst, gekield, achter aangedrukt

zeer kort behaard, c. 0 3— 0.7 cm. lang. Bloemkluwens zijdelingsch

en okselstandig, zittend, halfbolvormig, zeer veelbloemig. § bloemdek

4-

deelig; slippen driehoekig, buiten zeer kort behaard. Meeldraden

4, langer dan het bloemdek, c. 0.225 cm. lang. Stamperrudiment

vrij groot, knotsvormig. Yiuchtdragend bloemdek samengedrukt,

omgekeerd eivormig, meer of minder elliptisch, aan den top samen-

getrokken, 2-tandig, zeer kort stijfharig, met gedeeltelijk haakvormige

haren, c. 0.075— 0.1 cm. lang. Stempel lang draadvormig, zeer

kort behaard, c. 0.4 cm. lang. Dopvruchtje door het bloemdek nauw

omsloten, vrij, scheef elliptisch, samengedrukt.

Heester; kruinhoogte tot 3 m. bij een stamdoorsnee van 7 cm.

Aanm, Beschrijving naar enkele exemplaren in Herb. Kds. Vergeleken met
een exemplaar van Ceylon (C. P. 2198 !), waarmee de Javaansclie specimina geheel
overeenkomen. Daarom komt het mij niet wenschelijk voor ze als een variëteit
af te scheiden, zooals Weddell deed. De door Hallier op Borneo verzamelde
exemplaren verschillen een weinig door kleinere kluwens en langer samenge-
trokken en duidelijker getand bloemdek.

Geogr. verspreiding. Rwi/m Engelsch-Indië, Ceylon, Borneo.

0^ Java: Verzameld in de res. Madioen, afd. Ponorogo bij Ngebel; inde
res. Besoeki, afd. Panaroekan bij Pantjoer op 1000 m. zeehoogte. — Voor-
komen en standplaats: In hoogstammig, heterogeen oerwoud, op
^ndgrond, in periodiek nogal droge streken. — BI ad af v al : Schijnt

volgens enkele exemplaren in Herb. Kds. bladverliezend te zijn. — Bloei-
en vruchttijd; Bloemen verzameld in Augustus bij Ngebel, in November
en December (ook vruchten) bij Pantjoer. — Gebruik: Geen. — I n 1 a n d-

sche namen; Tjelengan, j. bij Ngebel.
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var. iieglecta J. J. S. — B. neglecta Bl. Mub. bot. Lugd, Bat.

II, 200; Miq. F1. Ind. Bat. i, 2, 249. — B. comosa Wedd. var.

neglecta Wedd. in DC. Prodr. xvi, 1, 206. — B. sidaefolia Wedd.

var. neglecta Boerl. Handl. iii, 376.

Twijgen heen en weer gebogen, aangedrukt kortharig viltig.

Bladeren verspreid, gesteeld, langwerpig elliptisch of meer of minder

eivormig, toegespitst, met stompen of vrij spitsen voet, behalve de

voet getand gezaagd, boven kaal, alleen op de middelnerf met zeer

enkele haren, onder kort zachtharig, triplinerf, de voetnerven tot

voorbij het midden, niet zelden tot ^/g van den top doorloopend, aan

weerszijden van de middelnerf met c. 3— 5 schuin uitstaande, gebogen,

binnen den rand anastomoseerende zijnerven, de nerven en aderen

onder uitspringend, c. 3— 12,5 cm. lang, 1.2— 4.2 cm. breed; steel

tamelijk viltig en met langere, aanliggende haren, c. 0.4— 3.5 cm.

lang. Steunbladeren vrij, afvallend, lancetvormig, gekield, aan weers-

zijden zeer kort aangedrukt behaard, c. 0.35 cm. lang. Kluwens

okselstandig en zijdelingsch, zittend, ongeveer bolvormig, zeer veel-

bloemig, soms wat ineenvloeiend. 5 bloemdek 4-deelig; slippen onder

den top met een spitsje. Meeldraden 4. $ bloemdek samengedrukt,

langwerpig, elliptisch of meer of minder omgekeerd eivormig, aan

den top sterk samengetrokken, 2— 3-tandig, uitstaand kort stijfharig,

met gedeeltelijk haakvormige haren, c. 0.1 cm. lang, bij de vrucht

omgekeerd eivormig, c. 0.125 cm. lang; stempel draadvormig, behaard,

c. 0.17— 0.2 cm, lang.

Heester.

Aanm. Beschrijving naar enkele exemplaren in Ilerb. Bog., waarvan één door
Kurz op den Salak verzameld werd, de andere afkomstig zijn lüt den Botanischen
tuin te Buitenzorg, die der cf bloem van Blume overgenomen.
Deze plant werd door Weddell en latere schrijvers als een variëteit van

B. comosa Wedd. {B, sidaefolia Wedd.) beschouwd. Hoewel eenige als zoodanig
van Calcutta ontvangen specimina uiterlijk wel eenigszins op B. neglecta Bl.
gelijken en het door Kurz op den Salak verzamelde exemplaar te Calcutta als

B. comosa AVedd. gedetermineerd werd, is B. neglecta Bl. toch zóó na verwant
met B. malaharica AVedd., dat ik haar als een variëteit van laatstgenoemde
beschouw

;
het schijnt mij zelfs niet onmogelijk, dat, als er beter materiaal beschik-

baar is, het zal blijken, dat de variëteit geheel vervallen kan. Zij verschilt van
de soort door meest elliptische, getand gezaagde bladeren, een onregelmatiger
adernet en een korteren stempel.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Niet met zekerheid bekend.
Op Java: Verzameld in de res, Batavia, afd. Buitenzorg op den Salak bij

Bobodjong [op 1100 — 1300 m. zeehoogte (Kurz)]. — Voorkomen en
standplaats. In heterogeen oerwoud. — Bloei- en vruchttijd: Mei.
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Boehmeria malabarica Wedd. Frutex. Ramiili puheruU vel sub-

villosi, inferne aphylli. Folia alterna, petiolata, ovata^ longiuscule acuminata,

hasi rotundata vel obtusa, interdum levissime cordata^ hasi excepta serrata

vel crenato-serrata^ supra parcissime pilosa vel subglabraj subtus brevi-

pubescentia^ 3-nervia vel triplinervia^ nervis basilaribus ultra medium

laminae productis^ in utrague parte costae mediae nervis lateralibus c. 3—

6

patentibuSj curvatis^ intra marginem anastomosantibusj reticulato-venosa^

membranacea^ c. 5.5—15 cm. longa., 3—8 cm. lata ; petiolus brevi-pubescensj

c. 0.7— 5.5 cm. longus. Stipulae liberae, caducae^ oblongae ad lineareSj

acuminatae, carinatae^ dorso adpresse puberulae^ c. 0.3— 0.7 cm. longae.

Glomeruli laterales et axillares, sessiles, semiglobosi^ valde multiflori.

Perianthium cf é piartitum^ laciniis U'iangulis^ extus puberulis. Stamina

4, perianthium superantia.^ c. 0.225 cm. longa. Pistilli rudimentum ma-

jusculum^ clavatum. Perianthium fructiferum compressum^ obovatum., plus

minusve ellipticum^ apice contractum 2-dentatum^ brevissime hirtellum., pilis

partirn uncinatis^ c. 0.075—0.1 cm. longum. Stigma longe fUiforme^ pu-

berulum, c. 0.4 cm. longum. Achaenium perianthio arcte inclusum., liberum.^

oblique ellipticum, cotnpressum.

var. neglecta J. J. S. Frutex. Pamuli flexuosi^ adpresse pubescenti-

tomentosi. Folia alterna^ petiolata^ oblongo-elUptica vel plus minusve ovata^

acwninata., basi obtusa vel acutiuscula^ hasi excepta dentato-serrata.^ supra

glabra in costa media tantum nonnullis pilis instructa, subtus breviter

pubescentia^ triplinervia^ nervis basilaribus ultra medium laminae^ haud

raro ad J infra apicem productis.^ in utraque parte costae mediae nervis

lateralibus c. 3—5 patentibus curvatis intra marginem anastomosantibus^

reticulato-venosa, nervis venisque subtus prominentibus. 3—12.5 cm.longa^

1.2— 4.2 cm. lata; petiolus subtomentosus, pilis longioribus adpressis in-

termixtiSj c. 0.4— 3 5 cm. longus. Stipulae liberae., eaducae., lanceolatae^

carinatae^ utrinque adpresse puberulae, c. 0.35 cm. longae. Glomeruli

laterales et axillares^ sessiles, subglohosi, valde multiflori^ interdum

subconfluentes. Perianthium 4-partitum., laciniis infra apicem mucro-

natis. Stamina 4. Perianthium J cmipressum, oblongum, ellipticum

vel plus minusve obovatum, apice valde contractum, 2— 3-dentatum, hir-

tellum, pilis partirn uncinatis, c. 0.1 cm. longum, sub fructu obovatum,

c. 0.125 cm. longum. Stigma filiforme, puberulum,c. 0.17 — 0.2 cm. longum.

2 . Boeiimeria clidemioides Miq. PI. Jungii. i, 34; Fl. Ind.
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Bat. I, 2, 252 (excl. syn. p. p.). — B. platyphylla Don. var. clidemioides

Wedd. Monogr. 366; in DG. Prodr. xvi, 1, 212 (excl. syn. p.p.).

—

B. sidaefolia "Wedd. in Ann. sc. nat. 4® sér., i, 203; Hook. f. Fl.

Br. Ind. v, 576; Brandis, Ind. Trees, 617. —B. comosa Wedd in

DG. Prodr. xvi, 1, 205. — B. Wedd. Monogr. 356. — Jjrtica

comosa Ham, ms. — Ramhm sidifolium O. K. Rev. gen. pl. ii, 632.

Stengel aanliggend kort stijfharig of vrij lang uitstaand behaard.

Bladeren kruiswijs en niet zelden verspreid, die van een paar meer

of minder ongelijk en ongelijk lang gesteeld, eivormig of elliptisch,

dikwijls scheef, lang of zeer lang spits toegespitst, met stompen of

afgeronden, soms wigvormigen, niet zelden scheeven voet, toegespitst

gezaagd, boven tusschen de aderen hobbelig of vlak, boven en onder

aanliggend stijfharig of vry lang behaard, de jonge onder meer of

minder dicht zachtharig, 3-nervig, de voetnerven ver voorbij het

midden, dikwijls tot Y3— Yi ^^orloopend, aan weerszijden

van de middelnerf met c. 3—5 schuin uitstaande, licht gebogen,

binnen den rand anastomoseerende zijnerven, netaderig, de nerven en

aderen onder uitspringend, c. 1.5— 16 cm. lang, 0.8— 8. 5 cm. breed;

steel aanliggend behaard of vrij lang behaard, c. 0.2— 8 cm. lang.

Steunbladeren afvallend, vrij, lancetvormig of nagenoeg lijnvormig,

gekield, achter vooral op de kiel lang ruwharig, c. 0.4— 1.1 cm.

lang. Bloemkluwens langs het onderste, onbebladende deel der zij-

takken en in den oksel der onderste, verspreide bladeren daarvan,

verspreid, zittend of tot korte aren vereenigd, uiteen geplaatst, klein

of vrij groot, ongeveer bolvormig of halfbolvormig, dicht zeer veel-

bloemig, c. 0.4— 0.7 cm. in doorsnee, één- of tweeslachtig. Schut-

bladeren ei-lancetvormig, geleidelyk toegespitst, gekield, beneden

achter aanliggend kort stijfharig, naar boven op de kiel met lange,

aanliggende haren, c. 0.2—0.55 cm. lang. cf bloemdek 4-deelig;

slippen driehoekig, met een puntje, zeer concaaf, buiten kort stijf-

harig. Meeldraden 4. Stamperrudiment vrij groot, elliptisch, stomp.

5 bloemdek samengedrukt, langwerpig elliptisch, scheef, aan den top

weinig samengetrokken (bij rijpheid meer), 2-tandig, kort eenigszins

stijfharig, niet haakvormig, c, 0.06— 0.1 cm. lang. Stempel draad-

vormig, kort behaard, c. 0.1— 0.17 cm. lang.

Heester.
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Aanm. Beschrijving naar eenige exemplaren in Ilerb. Bog. en Herb. Kds.
Deze plant komt zeer goed overeen met eenige uit Calcutta als B. comosa en

B. diffusa ontvangen specimina. Ook de beschrijvingen van Wedd.
en B. clidemioides Miq. passen hierop. De laatste werd door Weddell als

een variëteit van B. jüatyphylla Don. en door hem en anderen als een synoniem
van B. pilosiuscula IIassk. beschouwd.
Daar Urtica comosa Ham. om de door O. Kuntze vermelde redenen niet in

aanmerking komt, is de oudste naam voor de soort, als mijn opvatting ervan
juist is, B. clidemioides Miq.

Geogr. verspreiding. Buiten Java

:

En gelsch-Indië. Op Java

:

Verzameld in de res. Preanger, afd. Tjiandjoer bij Tjibodas op 1450 m.
zeehoogte (Boerlage); in Midden-Java op den Diëng; in de res. Madioen,
afd. Ponorogo bij Ngebel op 850 m

;
in de res. Pasoeroean op den Tengger

(Kobus), bij Tosari (Teysmann). — Bloei- en vruchttijd: Bloemen
verzameld in Mei bij Ngebel — Inlandsche namen: Wengen^ j. bij

Ngebel; Tamhelikan^ j. op den Diëng; Oetjah-oetjahan, j. bij Tosari.

Boehmeria clidemioides Miq. Friitex. Bamuli adpresse liirti vel

villosi. Folia decussata et haud raro alterna^ in quoque pare plus minusve

inaequimagna et inaequilonge petiotata^ ovata vel elliptica^ saepe ohliqua^

longe vel longissime acuminata^ hasi obtiisa vel rotundata interdum cuneata

haud raro ohliqua, acujninato-serrata, supra inter venas hiillato-rugosa

vel plano, supra subtusque adpresse liirta vel longius pubescentia, novella

plus minusve dense molliter pubescentia, 3 nervia, nervis basilaribus longe

ultra medium laminae saepe ad ^ infra apicem productis, in utraque

parte costae mediae nervis lateralibus c. 3— 5 patentibus, leviter curvatis,

intro marginem anostomosantibus, reticulato-venosa, nervis venispue subtus

prominentibus, c. 15— 16 cm. longa, 0.8—8.5 cm. lata ; petiolus adpresse

hirtus vel subvillosus, c. 0.2—8 cm. longus. Stipulae caducae, liberae,

lanceolatae, vel sublineares, carinaiae, dorso praesertim in carina hirto-

pilosae c. 0 4—1.1 cm. longae. Glomeruli in ramulorum parte inferiore

aphylla et in hujus foliorum inferiorum alternorum axilla, alterni, sessiles,

vel interdum breviter spicati, remoii, parvi vel majusculi, subglobosi vel

semiglobosi, dense multiflori, unisexuales vel androgyni, c. 0.4— 0.7 cm.

diam. Bractcae ovato-lanceolatae, sensim acuminatae, carinatae, dorso

inferne adpresse liirtellae, superne in carina adpresse pilosae, usque ad

0.55 cm. longae. Perianthium ^ 4-partitum, laciniis triangulis, apiculatis,

concavissimis, extus hirtellis. Stamina 4. Pistilli rudimentum majusctdum,

ellipsoideum, obtusum. Perianthium J compixssum, oblongo-ellipticum,

obliquum, apice paulo, sub fructu magis contractum, 2-dentatum, hirtellum,

pilis haud uncinatis, c. 0.06 — 0.1 cm. longum. Stigma filiforme,puberulum,

c. 0.1— 0.17 cm. longum.

3. Boehmeria nirea Gaud. Yoy. Freyc. 499; Hook. et Arn.
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in Bot. Beech. Yoy. 214; Hook. in Kew Journ. Bot. iii (1851),

315, t. 8; Wedd. Monogr. 380, t. 11, f. 10—17
;
in DC. Prodr. xvi,

1, 206; Miq. in PI. Jungiï. i, 33; Fl. Ind. Bat. i, 2, 253; Bl.

Mus. bot. Lugd. Bat. ii, 210; Brand. For. Fl. 402; Ind. Trees,

617; Btii. Fl. Hongk. 331; Hook. f. Fl. Br. Ind. v, 576; Woodr.

in Journ. Bomb. Nat. xii (1899), 516; Prain Beng.pl. 964; Watt,

Dict. Econ. prod. i, 468; Gamble, Man. Ind. timb. 324; new ed.

657; CooKE, Fl. Pres. Bomb. ir, 637. — B. compacta Bl. Mus. l.c.

200; Wedd. in DC. Prodr. l.c. 207; Miq. Fl. Ind. Bat. i, 2, 255.

—

Urtica nivea L. Spec. pl. 1398; Hort. Cliff. 441; Jacq. Hort.

Vindob. t. 166. — Bamium niveim O. K. Rev. gen. pl. ii, 631.

Twijgen uitstaand zacht- of eenigszins ruwharig. Bladeren ver-

spreid, gesteeld, breed eivormig of eivormig driehoekig, toegespitst,

met afgeronden, afgeknotten of eenigszins hartvormigen, niet zelden

kort wigvormig samengetrokken voet, vrij grof of grof gezaagd of

gekarteld gezaagd, met dikijls toegespitste tanden, boven vrij ijl kort

stijfharig en in sicco ruw, groen, onder wit spinnewebachtig viltig

en op de nerven en aderen met langere haren, 3-nervig, de voetnerven

tot of voorbij het midden doorloopend, aan weerszijden van de mid-

delnerf met c. 4— 6 schuin uitstaande, gebogen, door dwarsaderen

verbonden zijnerven, netaderig, de nerven en aderen onder uitsprin-

gend, kruidachtig, c. 6— 16 cm. lang, 4.5— 11 cm. breed; steel

boven gegroefd, uitstaand zacht- of vrij ruwharig, c. 1.5— 11 cm.

lang. Steunbladeren 2, afvallend, aan den voet vergroeid en binnen

den bladsteel staand, smal lancetvormig of nagenoeg lijnvormig,

gekield, gewimperd en op de kiel behaard, bleek groenachtig, c. 0.8

—

1.5 cm. lang. Bloeiwijzen okselstandig, alleenstaand of meestal ge-

paard, gesteeld of nagenoeg zittend, sterk pluimvormig vertakt, met

veel kleine, niet samenvloeiende kluwens, c. 2—8 cm. lang; spil

kort uitstaand behaard. 5 schutbladeren klein. 5 bloemen kort ge-

steeld; bloemknoppen neergedrukt vierhoekig bol vormig. Bloemdek

4-deelig, met eivormig driehoekige, met een spitsje voorziene, zeer

concave, achter vrij ijl vrij ruw behaarde slippen. Meeldraden 4,

langer dan het bloemdek, Stamperrudiment vrij groot, dik knots-

vormig, met een klein spitsje, aan den voet witwollig behaard. ^
kluwens klein, bol vormig, veelbloemig. $ bloemdek scheef elliptisch.
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weinig samengetrokken aan den top, 2— 3-tandig, kort vrij ruwharig,

de haren niet haakvormig, lichtgroen, c. 0.06—0.1 cm. lang. Stempel

draad vormig, zeer kort behaard, c. 0.06— 0.1 cm. lang.

Half heester.

var. caiidieaiis Wedd. in DC. Prodr. xvi, 1, 207. — B. candicans

IIassk. Cat. Hort. Bog. alt. 79; PI. jav. rar. 203. — B. tenacissinia

Gaud. Voy. Preyc. 500; Bl. Mus. bot. Lugd. Bat. ii, 211, f. 56.

—

B. nivea Gaud. var. tenacissinia Miq. F1. Ind. Bat. i, 2, 253. —
B. utilis Bl. Ind. Bij. i, 483. — Urtica candicans Burm. F1. Ind.

297; Bl. Bijdr. 503. — U. tenacissinia Roxb. F1. Ind. 590; Wigiit

Ic. t. 688. — Rumpii. Uerb. Amb. v, 214, t. 79.

Bladeren grooter, langer gesteeld, grover gezaagd, onder, behalve

de jonge, niet of weinig wit.

Aanm. Beschrijving naar levende, te Buitenzorg gekweekte planten en naar
specimina in Herb. Bog. Vergeleken met een denkelijk authentiek exemplaar
van B. compacta Bl. in Herb. Bog.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: In tropisch en gematigd Azië

bijna overal wild en gekweekt
;
Engelsch- Indië, China, Japan, Philippijnen,

Sumatra, Madoera, Marianen. Op Java: Verzameld in de res. Batavia

bij de hoofdplaats (Backer, var. candicans), afd Buitenzorg bij Buitenzorg

(type, Hallier), bij Tjampea (type en var.)
;
in de res. Semarang, afd. Pati

bij Ngarengan (var.). — Bloei- en vruchttijd: Bloemen verzameld in

Juni bij Batavia, in Juli bij Tjampea, in Oktober bij Buitenzorg. —
Gebruik: De plant levert een zeer mooie vezel. Wegens moeilijkheden in

kuituur en bereiding wordt de plant niet zooveel gekweekt als anders wel
het geval zou zijn. Zie voor kuituur enz van rami o.a. : Hassack,
Die Ramie; Cornu, La Ramie, culture, préparation, utilisation industrielle

;

ScnuLTE iM Hofe, Die Ramieasfer und die wirtschaftliche Bedeutung der

Ramiekultur für die deutscheu Koloniën
;
Tromp de Haas in Teysmannia

1902, 484; Dijkstra in Ind. Merkuur xxxi, (1908), 131. — In landsche
namen: Rarni^ m., j. ;

llaramaj, s. Ramaj, s.

Boehmeria nivea Gaud. Suffrutex. Ramiili villosi vel hirsiiti. Folla

alterna, peiioJata, late ovata vel ovato-triangula^ acioninata^ basi rotundata,

truncata vel suhcordata, hand raro hreviter cuneato-contracta^ grossiiiscule

vel grosse serrata vel crenato serrata^ dentibus saepe acuminatis^ siipra

parcius hirta et in sicco viridia^ subtus niveo-tomentosa et in nervis

venisqiie longias pilosa, 3-nervia, nervis basilaribiis ad vel ultra dimidiam

laminam productis, in utrague parte costae mediae nervis lateralibus c. d— 6'

patentibus, curvatis, venis transversis conjunctis, reticulato-venosa, nervis

venisque subtus prominentibiis, herbacea, c. 6—16 cm. longa, 4.5—11 cm.

lala; petiolus supra sulcatus, villosus vel hirsutus, c. 1.5—11 cm. longus
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SHpulae 2, caducae, hasi connatae et intrapetiolares^ anguste lanceolatae

vel suhlineares^ carinatae, ciliatae^ in carina pilosae^ palUde virescentes,

c. O 8— 1.5 cm. longae. Infloresceniiae axillares, solitariae vel plerumque

geminatae^ pedunculatae vel subsessiles^ volde paniculato-ramosae^ glomeridis

numerosis minusculis haud conflueniibuSj c. 2—8 cm. longae., rachide villomla

vel hirsiitula. Bracteae parvae. Flores c? breviter pedicellati; alabastra

depresse quadt^angulo-globosa. Petdanthium 4-partitum, laciniis ovato-tri-

anguliSj apiculatis, concavissimis, extus parcius hirto-püosis. Stamina 4,

perianthiiim superantia. Pistilli rudimentum majusculum, crasse clavatum^

apiculafurn, basi albo-lanatum. Glomeruli $ parvi., globosi^ multiflori.

Perianthium J obliqiie ellipticum, apice levitei' contractum^ 2—3-dentatiim.,

hisiitidum, pilis haud uncmatis^ dilute viride^ c. 0.06—0.1 cm. longum.

Stigma füiforyne^ puberulum, c. 0.06 — 0.1 cm. longum.

var. candicans Wedd. Folia majora.,longius petiolata^ grossius serrata^

subius novella excepta haud vel vix alba.

4. Boelimeria Zollingeriaiia Wedd. ! in Ann. sc. nat. 4esér.

I, 201; Monogr. Urt. 372 (excl. syn.); in DC. Prodr. xvi, 1, 208.

—

B. diversiflora Miq. in Zoll. Syst. Verz. 101. — Eamium Zol-

lingerianum O. K. Rev. gen. pl. ii, 633.

Twijgen dun, gestreept gegroefd, aan den top zeer kort stijf harig,

weldra kaal, in sicco roodbruin. Onderste bladeren der twijgen

overstaand of bijna overstaand, de hoogere verspreid, zeer ongelijk

groot, breed eivormig of lancet-eivormig, toegespitst, met nagenoeg

lijnvormigen, gaafrandigen of aan den voet gezaagden top en afge-

ronden, soms spits toeloopenden voet, gekarteld gezaagd met stompe

of vrij spitse tanden, vlak, boven verspreid kort stijf barig, kaal wor-

dend, op de nerven onder meer of minder ruw behaard, 3-uervig,

de voetnerven weinig voorbij het midden doorloopend, in sicco

vliezig, c. 3— 15 cm, lang, 1.5—8 cm. breed; stelen dun, zeer

ongelijk lang, kaal en glad, c. 1— 7 cm. lang. Steunbladeren vrij,

lancetvormig, op de kiel achter kort behaard, c. 0.5 cm. lang.

Bloemen éénhuizig. 5 bundels in de onderste bladoksels alleenstaand,

overstaand, samenvloeiend, zoo groot als een groote erwt. cT bloemen

gesteeld; bloemdek 5-deelig met eivormige, kort toegespitste, buiten

bijna kale slippen. Meeldraden 5. Stamperrudiment bolvormig, aan

den voet door vrij dicht bijeenstaande wolharen omgeven. $ kluwens



ËOElIMERiA. — 703 — ÜRTICACEAE.

aan de stengeltoppen okselstandig en in onderbroken, pluimvormig

bijeenstaande, eindelingsche (?) aren. Vruchtdragend bloemdek het

dopvruchtje nauw insluitend, weinig samengedrukt, elliptisch lancet-

vormig of omgekeerd eivormig, aan den top plotseling samengetrokken,

2— 4-tandig, kort stijfharig, weinig korter dan de dunne, uitstaand

behaarde stempel.

Aanm. Beschrijving overgenomen. Vergeleken met het authentiek (Zoll.
n. 2765 !), dat zich voor beschijving niet goed meer leent.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Onbekend. Op Java: In de
res. Besoeki, afd. Bondowoso bij Wringin (Zoll. n. 2765). — Standplaats:
Op rotsen. — Bloei- en vruchttijd: Bloemen verzameld in April.

Boehmeria Zollingeriana Wedd. Ramuli graciles^ striato-sulcaii^

apice minute hispidulo, mox glaherrimi^ in sicco fusco-ruhentes Folia

inferiora ramulorum opposita aut fere opposita, superiora alterna^ valde

inaeguimagna^ lata ovata vel lanceolato-ovata, acuminata, acumine fere

lineari iniegro aut basi serrato^ hasi rotundata rarius acutata^ crenato-

serratüj dentihus obtusis acutiusculisve, plana, supra sparsim Mspidula

demum glabrata^ subtus in nervis pilosula hispidulave^ 3-nervia^ nervis

hasilarihus dimidium limhum paulo superantihus^ in sicco membranacea^

c. 3—15 cm. longa, 1.5—8 cm. lata; petioli gracillimi, valde inaequilongi^

glabri laevesque^ 1—7 cm. longi. Stipulae liberae, lanceolatae^ in carina

pilosulae^ c. 0.5 cm. longae. Flores monoici. Glomeruli (f in axillis

inferioribus ramulorum solitarii oppositie confluentes, magnitudine pisi

majoris. Flores pedicellati; perianthium 5-partitum^ lacinUs ovatis^

breviter acuminatis, extus glabriusculis. Stamina 5. Pistilli rudimentum

globosum, basi pilis lanatis crebriusculis stipatum. Glomeruli J inparte

superiore ramulorum ortij axillares et plerique in spicis paniculatis in-

terruptis tetminalibus (?) dispositi. Perianthium fructiferum achaenium

arcte includens., pa? urn compressum, elliptico-lanceolatum vel obovatum,

apice abnipte attenuatum^ 2-4-dentatumj breviter hispidum^ stigmate

gracili villoso paulo brevius.

5. Boelimeria pilosiuscula Hassk. Gat. Hort. Bog. alt. 79; PI.

Jav. rar. 207; Bl. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii, 223 (excl. syn. p.p. et

var.). — Urtica pilosiuscula Bl. Bijdr. 491.

Twijgen kort behaard en met langere, uitstaande haren. Bladeren

klein of middelmatig, kruiswijs, die van een paar meer of minder

ongelijk en ongelijk lang gestoeld, eivormig, eivormig elliptisch of
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eenigszins ovaal, vrij lang of laog toegespitst, met afgerondeo, stompen

of kort hartvormigen voet, geheel spits gezaagd, vlak of tusschen de

aderen boven hobbelig en onder met holten, boven stroef, ijl kort

ruwharig, onder op de nerven en aderen vrij ijl of vrij dicht behaard,

de jonge boven ijl behaard, onder zeer kort behaard en op de nerven

en aderen met langere, ijl of dicht geplaatste, los aanliggende haren,

3-nervig, de voetnerven voorbij of de kleinste ongeveer tot het midden

doorloopend, aan weerszijden van de middelnerf met c. 2 — 5 schuin

uitstaande, gebogen, binnen den rand anastomoseerende, vrij ondui-

delijke zijnerven, netaderig, nerven en aderen onder meer of minder

uitspringend, de kleinste c. 1.5— 6 cm. lang, 1— 4 cm. breed, de grootste

c. 2.5 — 12.5 cm. lang, 1.5— 6.5 cm. breed; steel eenigszins fluweel*

achtig en met langere haren, die van de kleinste bladeren c. 0.35—
1.5 cm. lang, die van de grootste c. 0.7— 9 cm. lang. Steunbladeren

vrij, afvallend, lancetvormig of lijn- lancetvormig, toegespitst, gekield,

op de kiel vrij lang behaard, c. 0.4— 1.3 cm. lang. Bloeiwijzen oksel-

standig, opstaand, alleenstaand, aarvormig, enkelvoudig, gewoonlijk

korter dan de bladeren, soms aan den top doorgroeiend, gesteeld,

met betrekkelijk weinig kluwens, het onderste deel $ en het bovenste

5 of ook wel geheel 3 — 8 cm. lang; algemeene bloemsteel

kort behaard en met vrij dichtslaande, lange haren, c. 0.4 — 1.8 cm.

lang. 5 schutbladeren eivormig, toegespitst, achter zeer kort en ijl

behaard en op de middelnerf aanliggend vrij lang behaard, c, 0.225

cm. lang. Scbutblaadjes klein, (f bloemknoppen ongeveer bolvormig,

wat neergedrukt. Bloemdek 4-deelig; slippen ei vormig driehoekig,

met een spitsje en achter beneden den top met een hoorntje, concaaf,

achter kort stijl harig met gedeeltelijk haakvormige haren. Meel-

draden 4, langer dan het bloemdek; helmknoppen ovaal, aan den top

en den voet uitgerand. Stamperrudiment vrij groot, knotsvormig.

$ schutbladeren eivormig, toegespitst, gekield, achter en aan den rand

ijl zeer kort behaard en op de kiel met eenige lange haren, c. 0.3

—

0.35 cm. lang. Schutblaadjes zeer klein, lancetvormig. $ kluwens

meer of minder dicht bijeen, niet ineenvloeiend, vrij groot, dicht

kussenvormig, de spil omvattend, ongeveer bolvormig of ovaal, zeer

veelbloemig, c. 0.5 cm. in doorsnee. Bloemen zittend. Bloemdek

langwerpig, eivormig of omgekeerd eivormig, aan den top lang
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samengetrokken en 2-tandig, naar den top met haakvormig ingebogen

haren, c. 0.125 -0.15 cm. lang. Stempel draadvormig, zeer kort

behaard, c. 0.125 cm. lang. Vruchtdragend bloemdek opgeblazen,

omgekeerd kegelvormig, aan den top afgeknot en vrij lang samen-

getrokken. Dopvruchtje veel korter dan de kelk, samengedrukt,

omgekeerd eivormig of ovaal, aan den voet samengetrokken, c. 0.075

cm. lang.

Half heester.

Aanm. Beschrijving' naar cenige exemplaren in llerb. Bog.
Door Weddell werd deze plant als een variëteit van B. 'platyphijlla Don. be-

schouwd
;
ik geloof echter, dat het bij rijpheid opgeblazen 9 bloemdek, waardoor de

vruchtdragende kluwens een dicht gesloten knssenvormig uiterlijk verkrijgen,
een "voldoende reden is, om ze als een afzonderlijke soort te beschouwen.

B. clidemioides Miq., die steeds als synoniem bij deze plant aangehaald wordt,
is daarvan zeker verschillend, daar Miquel uitdrukkelijk zegt ,,fem. perigonium

ovarium arcte includens”.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Onbekend. Op Java: Ver-
zameld in de res. Batavia, afd. Buitenzorg op den Salak (Hallier n. 372);

in de res. Preanger, afd. Soekaboemi bij Palaboeanratoe op 50 m. zeehoogte,

afd. Baudoeng op den Malabar (Scheffer), aan den voet van den Papandajan
(Scheffer), op den Tjikorai (Burck), op G. Malang bij Tjikondang
(Scheffer); in de res. Banjoemas, afd. Bandjarnegara bij Prinjjombo. —
Voorkomen en standplaats: In heterogeen oerwoud; alleen in West-
.Tava gevonden en daar algemeen. — Bladafval: Altijd groen. — Bloei-
en vruchttijd: Bloemen en vruchten verzameld in April bij Palaboean-
ratoe en Pringombo, in Mei op den Malabar, in Juni op den Salak en den
Tjikorai, in September op den Papandajan. — Gebruik: Onbekend.

—

Inlandsche namen: Nangsi, s. op den Papandajan.

Boehmeria pilosiuscula Hassk. Siiffriitex. Ramuli suhvelutini et

pilis lon(jiorihus villosi. Folia parva vel mediocria, decussaia^ in qtioque pare

p)lus yninusve inaequimagna et inaequilonge petiolata, ovata, ovato-elliptica

vel siihovalia, longinsciile vel longe acuminata^ hasi rotundata^ obtusa vel

hrevi-cordata^ omnino acute serrata^ plana vel supra inter venas hullata et

subtus foveata^ supra aspera^ paree kiria^ subtus in nervis et venis plus

minusve dense pubescentia^ novella supra paree pilosa subtus puberula et

in nervis et venis plus minusve dense subadpresse pilosa^ 3-nervia^ nervis

basilaribus ultra vel minoribus ad medium laminae produclis^ in utraque

parte costae mediae nervis lateralibus c. 2— 5 patentihus^ curvatis, intra

marginem anastomosantibus, tenuissimis, reticulato-venosa^ nervis venisque

subtus plus minusve prominentibus^ mhiora c. 1.5— 6 cm. longa, 1—4 cm.

lata^ majora c. 2.5— 12.5 cm. longa, 1.5— 6.5 cm. lata ; petioli subvelutini

et pilis longioribus subvillosij ei folioriim minorum c. 0.35— 1.5 cm.., fo~

liorum majorum 0,7—9 cm. longi, Stipulae liberae^ caducaCy lanceolatae

Medcd. Dep. v. Landboixw No. 10. 46
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vel lineari-lanceolatae^ acuminatae^ carmatae^ in carina longius pilosae^ c.

O 4— 1.3 cm. longae. Jnfiorescentiae axillares^ evectae., solitariae,^ spicifonnes^

swiplices, foliis hreviores, interdum ajnce comosae^ pediinculafae^

safis paticiglome?-atae, inferne superne (j', vel eliam totae (^, c. 3— 8

cm. longae.^ pedimculo siihvehitmo et pilis lo)igioribus villoso, 'c. 0.4— 1.8

cm. longo. Bracfeae ovatae, acnminatae, dorso parcissime puhcrulae et

in costa adpresse pilosae, c. 0.225 cm. longae. Bracteolac rninimae. Ala-

hastra suhglohosa, leviter depressa. Perianthiiim 4-partitiim., lacimis

ovato-triangulP.^ apiculatis et dorso infra apicem corniculatis, concavis^

exUis hirtellis, 2^ilis 2)artim tincinatis. Stamina 4, perianthium superantia;

antherne ovales., basi apiceqne emarginatae. Pistilli rndimnitum mcijuscidinn^

clavatum. Bracteae ^ ocatae^ aciiminatae^ carinatae^ dorso et margine

qmben.ilae, in carina nonniillis qdUs longioribus instruclae, c. 0.3-0.35

cm. longae. Bracteolae minimaey lanceolatoe. Glomeruli $ P^us miniisve

rcmoti^ hand confluentes, majusculi^ dense piiloiniformes, rachidem amqdec-

lentes.^ subglobosi vel ovales^ valde 7nultifIori, c. 0.5 diam. Flores sessiles.

Pei'ianthium oblongwn^ ovatnm vel obovalum^ apice longe contractum, 2-

dentatwyiy superne pilis nncinatis hirtnm^ c. 0.125—0.15 cm loiigum. Stigtna

filiforme, puberulmn. c. 0.125 on. tongum. Perianthiimi frucHferum in-

jlatum., obconicunij apice truncatum et longius contractum. Achenium

perianthio jnulto brevius, compressum., ohovatnm vel ovale^ basi contractum,

c. 0.075 C7n. longum

Ó. I>oehmcria caudata J. J. S. — IJrtica caudata Burm. F1. Ind.

19. — B. 2)^(dgp1njlla aut. — Raminni caudafum O. K. Rev. gen. pl.

II, 631.

Aamn. De oudste iiaam voor een der talrijke variëteiten van de algemeen als

B. platyphylla Don bekende plant is U^'tica Burm., afkomstig van Java,
zoodat de soort B. caudata moet heeten. Burman’s beschrijving is echter zoo
kort (,,foliis ovatis serratis, spica axillari caudata”), dat het niet vast te stellen

is, welke variëteit hij in handen heeft gehad. Weddell haalt Urtica caudata
Burm. als synoniem bij Boetnneria platijjAiylla Don. var. scahrella Wedd.
(Z7. scahrella Roxb.), een plant van Engelsch-Indië, aan.

Voor Java worden (behalve de var. clidemiioides, die uit een mengsel
van 2 goede soorten bestaat) de volgende variëteiten opgegeven

:

var. rmtcrostachya.

var. fomenfosa.

var. scabrella.

var. celebica.

var. rugosissima.

en var. humdis.
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Van deze zijn do eerste 2 Engelsch-Indischo planten.

Do var. scahrella wordt gewoonlijk als synoniem beschouwd met B,

ourantha Miq. Ik heb deze laatste als var. van B. caudata hersteld.

In den botanischen tuin te Buitenzorg en onder de door den lieer

Hacker te Batavia verzamelde plant< n trof ik een plant aan, die zoo zeer

op eenige van Assam afkomstige, onder den naarn van B. scahrella ontvangen
specimina gelijkt, dat ik haar, daar ook de beschrijvingen er niet mee
in strijd zijn, onder dien naam opneem. Ook Don’s beschrijving van B.

platyphylla is hiermee in overeenstemmin,»’, doch door Weddell, IIooker f.

enz. wordt diens plant als van U. scahrella Roxb. verschillend beschouwd.
Verscheiden schrijvers, o.a. Blume, Miquel, Clarke, Prain, Cooke beschou-

wen B. scahrella (en andere) als een afzonderlijke soort. In hoeverre zij

gelijk hebben tegenover Weddele, IIooker f. enz. is alleen door een nieuwe
bewerking van het geheele geslacht uit te maken. Wel is het een feit,

dat de hier op Java voorkomende variëteiten, al is de bouw der bloemen
nagenoeg gelijk, uiterlijk gemakkeljjk te onderscheiden en niet door

tusschenvormen verbonden zijn. Over het algemeen schijnen zij slechts

een betrekkelijk klein verspreidingsgebied te hebben.

De var. celehica en var. rtigosissima zijn zeer scherp onderscheiden

variëteiten, die men geneigd zou zijn als soorten te beschouwen.
De var. humilis heb ik niet gezien. Naar de beschrijving acht ik het

niet onwaarschijnlijk, dat de plant B. pilosiuscula Hassk. is.

Behalve deze vond ik in tierb. Kds. nog een andere variëteit, die ik

var. pendula noemde. Zij vertoont nogal overeenkomst met de var.

macrosiachya van Engelsch-lndiö, doch heeft o.a. veel kleinere bloem-

kluwens.

Dit overzicht der Javaansche variëteiten geef ik voor beter. Een uit-

gebreide studie naar overvloelig materiaal van alle vormen on naverwante
soorten en vergelijking der authentieken, vooral ook van die van Engelsch-

Indië, zou noodig zijn om tot een bevredigende indeeling te komen.

Sleutel der Javaansche soorten.

1. ? blooiwijzen onvertakt, veel langer

dan de bladeren, met zeer kleine, niet

ineenvloeiende kluwens. Plant ijl en

zeer kort aanliggend behaard . . a. var. pendula J. J. S.

$ blooiwijzen korter of slechts weinig

langer dan de bladeren, vertakt of

enkelvoudig 2.

2. ? blooiwijzen verlengd, met zeer lange,

niet bundelvormigo zijtakken en vrij

groote, niet ineenvloeiende kluwens.

Plant zeer kort en ijl aanliggend

behaard. Bladeren elliptisch of meer
of minder ei vormig h. var. celehica J. J. S.

? blooiwijzen onvertakt, niet met zeer

lange zijtakken of bundelvormig ver-

takt. Plant sterker behaard, dikwijls

ruw. Bladeren ei- of hartvormig, soms

meer of minder elliptisch of bjjna rond 8 ,
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3. Bloeiwijzen aan den voet bundelvormig
vertakt, aanvankelijk met zeer in het

oogvallende, dakpansgewijs dekkende
schutbladeren, met kleine kluwens.

Bladeren groot, hartvormig, sterk hob-

belig, zeer ruw . . ... c. var. riujosissima ^ J. S.

$ bloeiwijzen enkelvoudig of met korte

zijtakjes; kluwens grootencleels in-

eenvloeiend. Schutbladeren niet zeer

in het oogvallend 4.

4. Geheele plant dicht meer of minder
Huweelachtig zachtharig . ... d. var. ourantha J, J. S.

Ruwharig. Bladeren dikwijls bijna rond. e. var. scahrdla J. J. S.

Niet voldoende bekend f. var. humilis J. J. S.

a. var. X)eil(luhl J. J. S. n. var.

Twijgen ijl aanliggend zeer kort behaard. Bladeren kruiswijs, meer

of minder ongelijk, ongelijk lang gesteeld, eivormig, toegespitst, met

stompen of kort wigvormigen voet, gezaagd, boven en onder ijl aan-

gedrukt zeer kort behaard, 3-nervig, de voetnerven tot ver voorbij

het midden (tot c. —
1/5 van den top) doorloopend, aan weerszijden

van de middelnerf met c. 3-4 schuin uitstaande, binnen den rand

anastomoseerende zijnerven, netaderig, c 4.5 — 9.5 cm. lang, 2—4.5 cm.

breed; steel aanliggend zeer kort behaard, c. 0.4— 2 cm. lang. Steun-

bladeren afvallend, vrij, lancetvormig, geleidelijk toegespitst, achter ge-

kield en vooral op de kiel wat zeer kort behaard, zeer kort gewimperd,

c. 0.5— 0.9 cm. lang. Bloeiwijzen okselstandig, aarvormig, verlengd,

hangend, enkelvoudig, ijl, met zeer veel van elkaar verwijderde, kleine,

veelbloemige, niet stengelom vattende kluwens, tot c. 25 cm. lang; spil

dun, zeer kort behaard. Schutbladeren klein, halfrond of kort

eivormig, kort toegespitst, concaaf, achter kort behaard en klein gewim-

perd, c. 0.075— 0.1 cm. lang, 0.075— 0.125 cm. breed. J bloemdek

samengedrukt, eivormig, aan den top licht samengetrokken en 2— 4-

tandig, ijl kort stijfharig, met gedeeltelijk haak vormige haren, c. 0.06—
0.07 cm. lang. Stempel draadvormig, kort behaard, c. 0.1 cm. lang.

Aanm. Beschrijving naar één exemplaar in Herb. Kds.
Hoewel deze variëteit door de lange bloeiwijzen veel overeenkomst vertoont

met B. caudata (Burm.) J. J. S. var. viac7-ostacJuja (Wall) J. J. S. (Splitgerbey'a
macï'ostachya Wight) en B. caudata (Burm.) J. J. S. var. longissima (Hook. f.)

J. J. S. van Engelsch-Indië, acht ik het ongewensclit, daar vergelijkingsmateriaal
ontbreekt, de Javaanscbe variëteit reeds nu daarmee te vereenigen.
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Geogr. verspreiding. Buiten Java: Onbekend. Op Java: In de
res. Besoeki, afd. Djember bij Tjoeramanis. — Voorkomen en stand-
plaats: Gezellig groeiend. — B 1 o e i - en vrucht tijd: Bloemen ver-

zameld in November. — Inlandsche naam: Lcmaing^ ].

var. pendula J. J. S. Jlainull paree adpresse puheruli. Folia decussata^

plus minusve inaequimagna et inaequilonge peiiolata^ ovata, acuminata,

basi ohtusa vel breviter cuneata^ serrata^ sapra subtiisque paree adpresse

puberida^ 3^-nervia^ nervis basilaribus long e ultra medium laminae (ad — 1-

infra apicem) prodiictis^ in utraque parte costae mediae nervis laieralïbus

e. 8—4 patentibus^ intra margmem anastomosantibus, reticulato-venosa,

c. 4.5 - 9.5 em. longa^ 2 — 4.5 cm. lata
; petiolus adpresse puberulus, c.

0.4 — 2 cm. longlis. Stipulae caducae^ libet^ae, lanceolatae^ sensirn acuminatae

et praesertim in carina levifer puberulae^ ciliolatae, c. 0.5 —0.9 cm. longae,

Infloreseentiae axillares. spiciformes, elongatae, pendiilae^ simplices, glo-

meruhs numerosissimis distantibus parvis multifloris rachide haud am-

qjlectentibus^ ad c. 25 cm. longae, raehide tenui puberula. Bracteae parvae,

semiorbicidares vel breviter ovatae, breviUr acuminatae, concavae, dorso

puberulae, ciliolatae, c. 0.075—0.1 em. longae. Perianthium ^ compressum,

ovatum, apice leviier contractum, 2-4-dentatum, paree Mrtellum, pilis

partim uncinatis, c. 0.06— 0.07 em. tongum. Stigma filiforme, puberulum,

e. 0.1 cm. longum.

b. celcbica J. J. S. — B. celebica Bl. Mus. bot. Lugd. Bat. ii,

217; Miq. F1. Ind. Bat. i, 2, 254. — B. platgphglla Don var. moluccana

Wedd. Mon. 366 (p.p.). — B. qdatypliylla Don var. celebica Wedd.

in DC. Prodr. xvi, 1, 211.

—

Urtica celebica Bl. Bijdr. 492.

Twijgen ijl aangedrukt zeer kort behaard. Bladeren kruiswijs, die

van een paar weinig ongelijk en ongelijk lang gesteeld, eivormig

elliptisch, toegespitst, met stompen voet, gekarteld of gezaagd, onder

en boven ijl aanliggend zeer kort behaard, 3-nervig, de voetnerven

ver voorbij het midden (de langste tot van den top) doorloopend, aan

weerszijden van de middelnerf met c. 3—6 schuin uitstaande, gebogen,

binnen den rand anastomoseerende, dunne zijnerven, netaderig, niet hob-

belig, papierachtig, c. 9-16 cm. lang, 4— 7.5 cm. breed; steel dun, ijl

aanliggend zeer kort behaard, de kleinste c. 2.5— 5 cm. lang, de langste

c. 5—8 cm. lang. Steunbladeren af vallend, vrij, smal lancetvormig,

geleidelijk toegespitst, achter vooral op de kiel aanliggend zeer kort

behaard, zeer kort gewimperd, c. 0.6—1 cm. lang. Bloei wijzen
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okselstandig, verlengd, even lang of langer dan de bladeren, kort

gesteeld, ijl pluimvormig vertakt, met lange, wijd uitstaande takken,

met talrijke wijd uiteenstae nde, bol vormige, niet kussen vormige,

stengelom vattende, zeer veelbloemige, met de stempels c. 0.5 — 0.6 cm.

in doorsnee metende kluwens, c. 1 3 — 28 cm. lang; algemeene bloem-

steel plat, c. 0.5—1.25 cm. lang, evenals de spil ijl zeer kort be-

haard; zijtakken tot c. 23 cm. lang. Schutbladeren klein, teruggebogen

,

eivormig, kort toegespitst, zeer kort behaard en gewimperd, c. 0.1 — 0.3

cm. lang. g bloemdek 4-deelig; slippen driehoekig, concaaf, buiten kort

stijfharig, met gedeeltelijk haakvormige haren. Meeldraden 4, langer

dan het bloemdek. Stamperrudiment vrij groot, ongeveer bol vormig,

aan den voet samengetrokken. ? bloemdek samengedrukt, elliptisch

omgekeerd eivormig, aan den voet steelvormig samengetrokken, aan

den top vrij lang samengetrokken en 2-tandig, buiten kort stijfharig

met gedeeltelijk haakvormige haren, c. 0.13— 0.14 cm. lang. Stempel

draadvormig, kort behaard, c. 0.15 cm. lang.

Heester van c. 1.5 m. hoogte.

Aanm. Beschrijving naar eenige $ exemplaren in Herb. Kds., die der cT bloem
naar een uit den botanischen tuin te Buitenzorg afkomstig specimen in Ilerb. Bog.
Vergeleken met talrijke exemplaren van Celebes (Menado, Gorontalo, Maros,
Pangkadjene, Bontbain).
De Javaansche exemplaren hebben over het algemeen grootere bloeiwijzen en

grootere bloemkluwens dan die van Celebes. De meeste specimina hebben dunne,
papierachtige of vliezige, vlakke bladeren; bij eenige door Teysmaxx bij Bonthain
en Menado verzamelde, niet onwaarschijnlijk van zonniger standplaatsen af-

komstige zijn zij echter dikker, rimpelig, ruwer en onder dichter behaard. De
vroeger te Buitenzorg gekweekte plant heeft zeer dunne bladeren, die nog minder
behaard zijn dan de Javaansche. Alle behooren zonder twijfel tot denzelfden
vorm.
Weddell beschrijft de bloeiwijzen dezer plant als enkelvoudig; bij alle door

mij geziene exemplaren zijn zij in overeenstemming met de opgaven van Blume
en Miquel vertakt.

Geogr. verspreiding Buiten Java: Celebes. Op Java: Verzameld
in de res. Madioen, ald. Ponorogo bij Xgebel. — B 1 oe i- en vruchttijd:
Bloemen verzameld in Augustus. — Inlandsche uaam: Tjelengan, ].

var. celebica J. J. S. Fnitex. Eamnli paice adpresse ptubendi. Folia

decussata, in qtioque pare parum inaequimagna et inaequilonge pjeiiotata^

ovaio-eUiqJica, acuminata, hasi ohtusa, crenata vel serrata, siipra suhtusque

paree adpresse piiheiula^ 3-mrvia^ ?iervis hasilaribus lange ultra medium

laminae (nervis longissimis ad 1- infra apicem) productis, in utraque p>arte

costae mediae nervis lateralibus c. 3—6 patentibus, curvatis, intra marginem

a.nastomosantibus^ tenuibus^ reticulato-venosa, playia^ papyracea^ c. 9 — 16 cm.

longa^ 4—7.5 cm. lata
;

petioli tenues^ paree adpresse pniberiiU^ minores
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c. 2.5— 5 cm..^ majores 5—8 cm. lomji. Stipulae cadiicae.^ liberaey anyusle

lanceolatae., sensim acuminalae, dorso praesertim in carina adprcssejmherulae.,

ciliolatae.^ c. O.G—1 cm. lowjae. Jnflorescentiae axillares, eJomjalaCj folia

aeqiiantes vel superantcs, hreviter qjeduncnlaiae, laxe q:>aniculafo-ramosae,

(jlomerulis ^numerosis, distantihusj globosis^ haud pulviniformibiis.^ rachidcm

amplectentibus^ vulde muUifloris^ curn stvjmulu c. 0.5— 0.0 cm. diam.., c.

13—28 cm. longue^ pediinculo compresso (in s/ccoj, c. 0.5— i.25cm.longo^

cum rachide paree puberulo^ ramis ad c. 23 cm. lomjis. Bracleae parvae^

reciirvae, ovatae^ brevitcr acuyninatae^ puberiilae., ciliolalae., c. O.i—0.3 cm.

longue. Perianthmm 5-parlitum, lacinüs Irlangnlis, concavis, exliis

hirkllis^ pilis puriim uncinatis. Slarnina i, perianthium superantia.

Fislilli riidimentum wajusculum, subglobosum, hasi conlractum. Perianthium

J compressum, ellipytico-obovatmn, hasi stipilatiim^ apice longitis contracium^

2dentalum.^ extus hirtelliim^ pilis pariim uncinatis., c. 0.13—0.14 cm.

loiKjum. Stigma filiforme, pubernlum, c. 0.15 cm. tongum.

c. var. riig’osissima J. J. S. — B. riigosissima Miq. PI. Jungii. i,

32; PI. Ind. Bat. i, 2, 251; Bl. Mus. bot. Lugd. Bat, ir, 222. — B.

p)latyphylla Don var. rugosissima Wedd. Mon, 365; in DC. Prodr.

XVI, 1, 2 !2. — Urtica rugosissima Reinw. ex Bl. Bijdr. 490. — Ramiuni

cauclatum O. K. var. rugosissimuin O. K. Kov. gen. pl. ii, 631.

Twijgen aanliggend of vrij grof uitstaand behaard. Bladeren kruis-

wijs, die van een paar ongelijk groot on ongelijk lang gesteeld, zelden

nagenoeg even groot, groot, hart-eivormig of soms wat elliptisch, met

vrij lang toegespitsteii top en kort hart-civormigen voet, geheel scherp

gezaagd, tusschen de aderen boven gebobbeld, onder met holten, boven ijl

vrij kort ruwharig, onder op de nerven en aderen ijl behaard, de jonge

boven ijl, onder dicht behaard, 3 nervig, de voetnerven ongelijk lang,

tot voorbij het midden doorloopend, aan weersz jden van de middelnerf

met c. 5—9 schuin uitstaande, licht gebogen, binnen den rand anas-

tomoseerende zijncrvcn, netaderig, de nerven en aderen onder uitsprin-

gend, de kleinste c. 5.5— 18.5 cm. lang, 3 — 1 3 cm. breed, de grootste

c. 1 1 - 30 cm. lang, 5.5— 20 cm. breed; steel aanliggend ot uitstaand be-

haard, die der kleinste bladeren c. 0.8— 5 cm
,
die der grootste c. 5 — 1 I

cm. lang. Steunbladeren vrij, afvallend, lancetvormig, toegespitst, achter

gekield en kort aanliggend, op de kiel lang behaard, in sicco kaneel-

bruin, c. 1.6— 2.5 cm. lang. Bloeiwijzen okselstandig, aan den voet



Urticaceae. — 712 — Boeiimeria.

bundelvormig vertakt, met talrijke bloemkluwens, aanvankelijk aan

den voet met talrijke dakpansgewijs dekkende schutbladeren, in den

regel veel korter dan de bladeren, c. 5— 22 cm. lang; spil zeer kort

of langer behaard. 5 schutbladeren smal driehoekig eivormig, gelei-

delijk versmald, achter en aan den rand ijl zeer kort behaard, c. 0.2—
0,3 cm. lang. g bloemkluwens vrij weinigbloeraig. § bloemen kort

gestoeld, met onder het bloemdek geleed, uitstaand kortharig steeltje.

Knoppen ongeveer vierhoekig bolvormig, wat neergedrukt. Bloemdek

voorbij het midden 4-deelig; slippen driehoekig, concaaf, buiten kort

stijfharig. Meeldraden 4, in den knop sterk ingebogen, langer dan

het bloemdek. Stamperrudiment vrij groot, ongeveer bolvormig, glad.

J schutbladeren eivormig, toegespitst, achter en aan den rand ijl en

zeer kort behaard, c. 0.3—0.325 cm. lang. J kluwens vrij klein,

veelbloemig. Schutblaadjes klein, lancetvormig $ bloemen zittend.

Bloemdek samengedrukt, omgekeerd ei vormig tot eivormig, aan den

top samengetrokken, 2-tandig, kort wat ruwharig, de haren met haak-

vormig ingebogen top, c. 0.06— 0.075 cm. lang. Vruchtbeginsel

samengedrukt; stempel draad vormig, gekromd, zeer kort behaard,

c. 0.15— 0.175 cm. lang. Dop vruchtje zijdelings samengedrukt, on-

geveer rond, c. 0.1 cm. in doorsnee.

Heester of halfheester van ongeveer 2 m. hoogte.

Aanm. Beschrijving naar een aantal exemplaren in Herb. Bog. en Herb. Kds-

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Onbekend. Op Java: Ver-

zameld in de res. Batavia, afd. Buitenzorg aan de Tjiapoes (Hallier)
;
in

de res. Preanger, afd. Tjiandjoer bij Tjibodas op 1450 m. zeehoogte
(Koorders, Boerlage), op den Gegerbintang (Boerlage), op den Pangerango
(Kurz). — Vo o r ko m e n en standplaats: Jn heterogeen oerwoud;
alleen op den Salak en den Gede aangetroffen. — Bladafval: Altijd

groen. — BI oei- en vruchttijd: Bloemen en vruchten in Februari,

Augustus en November. — Gebruik: Geen. — Inlandsche namen:
Haramaj badak, s. en Haramaj lemceung^ s. aan de Tjiapoes.

var. rugosissima J. J. S Fnitex vel suffrutex. Eamuli adpresse pu-

hescentes vel Jnrsuto villosi. Folia decussata, in quoque pare inaequimagna.

et inaequilonge petiolata, ra.ro subaequalia, magna, cord ito ovaia vel interdnm

suhelliptica^ longiuscule acuminata, hasi brevi-cordafa, omnino acute serrata,

supra inter venas hullata, siibtus lacunosa^ siipra paree hiria^ aspera,

subtus in nervh et venis pjarce pubesceniia^ hovella supra paree pilosa^

suhtus villosa^ 3-nervia, nervis hasilarihus inaequüongiSj ultra medium
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Imninae productis^ in iitraque parte costae mcdiae nercis laleralihns c. 5— 0

palentihus^ leviter ciirvatis^ intra marginem anastomosantibus, reticidato-

venosa^ nervis venisque siihtiis prominentihm^ minora c. 5.5— '18.5 cm. longa,

3 — 13 cm. lata, majot'a c. 11— 30 cm. longa^ 5.5—20 cm. lata; petioli

adpresse puhescentes vel villosi^ ci foliorum minoriim c. 0.8 — 5 cm.., foUorum

majoriim 5—19 cm. longi. Stipuhie liberae^ caducae^ lanceolalae, aciirninatae^

dorso carinatae et adpresse pubescentes, in carina qjilosae, in sicco fiiscae,

c. 1.6—2.5 cm. longae. Inflorescentiae axillares, basi fasciculato ramosae^

glomerulis numerosis, novellae inferne bracteis numerosis imbricatis donatae.

plerumque foUis multo breviores., c. 5—22 cm. longae., rachide pniberula vel

pubescenti. Bracteae anguste triangulo-ovatae., sensim angustatae., dorso

et margine paree puberulae, c. 0.2 — 0.3 cm. longae. Glomeruli satis

paucifiori. Flores ö' breviter pedicellati, pedicello infra perianthium

articidato, hirtello. Alabastra subquadrangido-globosa, leviter depressa.

Perianthium ultra medium é-partitum., laciniis triangidis., concavis^ extus

hirtellis. Stamina perianthio longiora. Pistilli rudimentiim majuscidum^

subglobosum, laeve. Bracteae $ ovatae^ acuminatae., dorso et margine pu-

berulae., c. 0.3—0.325 cm. longae. Glomeruli $ minusculi., muWflori.

Bracteolae minimae., lanceolatae. Flores $ sessiles. Perianthium compressum^

obovaium ad ovatum, apice contractum., 2-dentatum, hirtellum^ pilis uncinatis^

c. 0.06— 0.075 cm. tongum. Ovarium compressum ; stigma filiforme., cur-

vatum, puberulum., 0.15—0.175 cm. tongum. Achenium lateraliter com-

pressunij subo7dictdare^ c. 0.1 cm. diam.

cl. var. oiiraiitlia J. J. — B. oura^itha Miq. PI. Jüngii. i,

33; Bl. Mus. bot. Lugd. Bat. ii, 221. — B. scahrella Miq. (haucl

Gaud
)

Fl. Ind. Bat, i, 2, 252. — ürtica caudeda Bl. Bijdr. 492. —
U. uragera Steüd. Nomencl. ed. sec. 736.

Stengels forscb, fluweelachtig behaard, niet bovendien met langere

haren. Bladeren kruiswijs, wat ougelijk, vrij groot, eivormig of soms

wat elliptisch eivormig, toegespitst, met breed afgerondeo, soms kort

wigvormig versmalden veet, geheel driehoekig gezaagd, weinig of niet

hobbelig, boven vrij dicht eenigszins stijf behaard, onder wat fluweel-

achtig zachtharig, 3-nervig, de voetnerven gebogen, ver voorbij het

midden (tot 1/3 - 1/4 doorloopend, aan weerszijden van de

middelnerf met 3— 5 schuin uitstaande, gebogen zijuerven, nctaderig,

de nerven en aderen onder meer of minder uitspringend, c. 6— 16 cm.

lang, 3— 10 cm. breed; steel fluweelachtig behaard, c. 1— 7.5 cm. lang.
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Steunbladeren afvallend, vrij, ei-lancetvorrnig, toegespitst, gekield,

achter zeer kort behaard en op de kiel langer behaard, c. 0.7 — 1

cm. lang. Bloeiwijzen okselstandig, aarvormig, verlengd, korter dan

de bladeren, zittend of nagenoeg zittend, meestal enkelvoudig, soms

iets vertakt of in bebladerde zijtakjes overgaand, met veel grooten-

deels ineenvloeiende kluwens, c. 5.5— 15 cm. lang; spil meer of

minder fluweelachtig. § bloemdek 4-declig; slippen ei vormig drie-

hoekig, met een spitsje, zeer concaaf, buiten kort ruwharig. Meel-

draden 4, langer dan het bloemdek. Stamperrudiment vrij groot,

ongeveer omgekeerd eivorm^g, stomp, glad. ^ schutbladeren eivormig,

geleidelijk toegespitst, achter vrij grof aanliggend behaard, c. 0.15—
0.4 cm. lang. J bloemdek samengedrukt, elliptisch, aan den top kort

eamengetrokken en 2-tandig, geheel kort stijfharig, de haren niet

haakvormig, c. 0.1 cm. lang. Stempel draad vormig, zeer kort be-

haard, c. 0.1—0.15 cm. lang. Dopvruchtje door het bloemdek nauw

omgeven, ongeveer elliptisch, c. 0.1—0.125 cm. lang.

Aanm. Beschrijving naar eenige exemplaren in Herb. Bog.
Volgens de beschrijving behoort IJ. caudata Bl. tot dezer variëteit.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Onbekend. Op Java: (Forbes
n. 102); in de res. Preanger op den Papandajan (Bürck).

var. ourantha J. J. S. Ramuli validi, veluiini. Folia deciissaia, paulo

inaequimar/na, majuscula^ ovata vel inlerdum suhelliptico-ovata^ aciiminata^

hasi late rotiindata vel mterdam hreviter aineato-contracta., toto margine

triangulo serrata^ hand vel vix hullatO'rugosa., supra de?isius hirto-

imhescentia, suhtus suhvelutino-puhescentia., 3-nervia^ nervis hasilaribiis

curvatis, longe ultra medium laminae (ad j infra apicem) productis,

in utraque q^citde costae mediae nervis lateralihiis c. 3—5 q)atentibus.^ eurvatis.,

reüculato-venosa^ nervis venisque subtus plus minusve prominentibus^ c.

6'—13 em, longa^ 3—10 cm. lala; peiiolus velutinus^ c. 1— 7.5 cm. lo7igus.

Stiqmlae caducae^ liberae, ovato-lanceolatae, acuminatae^ carinatae^ dorso

imberulae, in carina pnlosae^ c. 0.7— 1 cm. longae. Inflorescentiae axillares,

spiciformes^ elongatae., foliis breviores, sessiles vel subsessiles, plerumque

simplices^ interdum vix ramosae vel comosae^ c. 5 5— 15 cm. longae^ glo-

merulis numerosis plurimis confluentibus, racJiide p>lus minusve velutina.

Perianthemum 4-partitus^ laciniis ovato-triangulis.^ apiculatis^ concavis-

simis, extus hirtelUs. Stamina 4, perianthium superantia. Pistilli rudi-



Büeiimekia. - 715 Ukticaceae.

nientum majuscuhim, subohovoideiim^ ohtusum, laece. Uracteue ^ oVrtlo.e^

sensim acuminatae^ dorso adpresse pilosae, c. 0.15-0.4 cm. lonr/ae. Pe-

rianthium ^ comj>ressiim^ ellijiticum, apice hrevilcr contractum ^2-dmtatnm.,

totiim hirtelluniy pilk non imcinatis^ c. 0.1 cm. lonpum Slhjma fUiformc^

puberidum.^ c. 0.1—0.15 cm. longmn. Achenium perianihio arde inclusum^

suhellipticum, c. 0.1— 0.125 cm. longum.

e. var. scabrclla J. J. S. — P. scabrelia Gaud. in Voy. Frcyc.

500; Clakke in lourn. Lirin. Soc. xv, 124; Prain, Bon|^. pl. 964;

CooKE, Fl. Pres. Bomb. ii, 636. — B. platyplujUa Don var. scabrelia

Wedd. (excl. syn. p.p.) Monogr. 365; in DC. Prodr. xvi, 1, 211;

IIooK. f. Fl. Br. Ind. v, 578; Watt. Dict. Ec. prod. i, 484. —
B. platypjhylla Tale. Trees Bomb. ed. 2, 334; Woodr. in Journ.

Bomb. Nat. xii (1899), 516. — Splityerbera Dalz. et Gibs.

Bomb. Fl. 239.— Urtica scabrelia Roxb. Fl. Ind. iii, 581
;
Wigiit.

Ie. t. 690.

Twijgen meer of minder neerliggend, aanliggend of schuin uit-

staand kort stijfharig. Bladeren kruiswijs, die van een paar in den

regel weinig ongelijk, middelmatig, gesteeld, rond eivormig, kort

toegespitst, met breed afgeronden voet, behalve de top grof gekarteld

gezaagd, boven en onder stroef, boven ijl behaard, onder ijl en kort

stijfharig, boven tusschen de aderen weinig hobbelig, 3-nervig, de

voetnerven voorbij het midden doorloopend, aan weerszijden van do

middelnerf met c. 3— 4 schuin uitstaande, licht gebogen, binnen den

rand anastomoseerende zij nerven, netaderig, nerven en aderen onder

uitspringend, vliezig, de kleinste c. 5.5— 9 cm. cm. lang, 4— 6 cm.

breed, de grootste 7—9 cm. lang, 5.2— 6.7 cm. breed; steel stijfharig,

die van de kleinste bladeren c. 1.5— 2.5 cm., die van de grootste

bladeren c. 3.5 cm. lang. Steunbladeren vrij, afvallend, lancetvormig,

toegespitst, achter op de kiel los aanliggend behaard, bruin (in sicco),

e. 0.7— 0.8 cm. lang. Bloei wijzen okselstandig, zittend of kort

gesteeld, enkelvoudig aarvormig of meestal beneden pluimvormig

vertakt, verlengd, even lang of langer dan de bladeren, met talrijke

kluwens, de $ korter dan de $ en soms met eenige $ kluwens, de

$ dikwijls aan den top met eenige 5 kluwens en soms met eenige

kleine bladeren, c. 5— 14 cm. lang; algemeene bloemsteel tot c. 1
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cm. lang; spil wat stijfharig. (f schutbladeren eivormig, toegespitst,

achter kort stijfharig, c. 0.17 cm*, lang. (ƒ bloemdek aan den voet

samengetrokken, 4-deelig; slippen driehoekig, concaaf, achter kort

stijfharig. Meeldraden 4, veel langer dan het bloemdek. Stamper-

rudiment vry groot, ongeveer rolrond of tonvormig, stomp. $ schut-

bladeren driehoekig, geleidelijk toegespitst, gekield, achter los aan-

liggend kort stijfharig, zeer kort en ijl gewimperd, c. 0.15—0.16

cm. lang. $ kluwens van elkaar verwijderd, bj rijpheid soms meer

of minder ineenvloeiend, vrij klein, ovaal, stengelomvattend zeer

veelbloemig, c. 0.3— 0.4 cm. in doorsnee (bloeiend). Schutblaadjes

zeer klein. Bloemdek elliptisch of omgekeerd eivormig, samengedrukt,

aan den top kort samengetrokken en gewoonlijk 2-tandig, het bovenste

deel met vrij ijl geplaatste, aan den top haakvormige haren bezet,

c. 0.07 cm. lang. Stempel draad vormig, zeer kort behaard, c. 0. 1 3—
0.15 cm. lang. Vruchtje samengedrukt, ongeveer rond, c. O.l cm.

in doorsnee.

Aanm. Beschrijving naar eenige door den Heer Backer verzamelde exemplaren
in Herb. Bog.
De plant schijnt met de Engelsch-Indische Urtica scahrella Roxb. goed overeen

te komen.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Engelsch-Indië, Ceylon, Assam.

Op Java: Alleen verzameld in de res. Batavia bij de hoofdplaats (Backer). —
Voorkomen en standplaats; Aan rivierkanten op eenigszins bescha-

duwde plaatsen. — Bloei- en vruchttijd: Bloemen en vruchten ver-

zameld in Maart.

var. scabrella J. J. S. Suffrutex. Rarnull plus minusve decumhcnles,

adpresse vel patenter liirti, Folia decussata^ in qiioqiie pare plerumque

parum inaequimagna, mediocria^ petiolata, orhiculari-ovata, hreviter acu-

minata, hasi late rotundata^ acumine excepto grosse crenato-serrata^ supra

suhtusque aspera^ supra p)arce pilosa, suhtus paree liirta, supra inter venas

leviter hullata, 3-nervia, nervis hasilaribus ultra medium laminae excur-

rentibus, in utraque parte costae mediae nervis lateralibus c. 3 — 4 patentibus,

leviter curvatis, intra marginem anastomosantihns, reticulato-venosa, nervis

venisque subtus pvom'mentïbus, membranacea, minora c. 5.5-9 cm. longa,

4—6 cm. lata, majora 7— 9 cm. longa, 5.2 -6.7 cm. lala; petioli hirti,

ei foliorum minorum c. 1.5 — 2.5 cm, foliorum majorum c. 3.5 cm. longi.

Stipulae liberae, caducae, lanceolatae, acuminatae, dorso in carina suhad-

presse qnlosae, fuscae (in sicco), c. 0.7— 0.8 cm. longae. Inflorescentiae
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axillares, sessilcs vel hrcviter pedunculatae, simplices^ splciformes vel

plerumque inferne anguste panienlato-ramosae, ramis hvevibus^ elongatae^

folia aequantes vel siiperantes, glomerulis numerosiSj quam J hreviores

et interdum nonnulis glomerulis $ instructae^ J saepe ad aqncem paiicos

glomerulos et interdum folia parva gerentes^ c. 5— 14 cm. longae^ qjedunculo

ad c. 1 cm. longo^ rachide hirtello-puhescenti. Bracteae ovatae^acuminatae.,

dorso hirtaCj c. 0.17 cm. longae. Perianthiiim hasi contractimi, 4-partitum^

laciniis triangiilïs., coticaviSj dorso hirtellis. Slamina 4, perianlhio multo

longiora. Pistilli rudimeniiim majiisculum^ suhcglindricum vel doliiforme.,

ohtusum. Bracteae J triangulaCj sensirn acuminatae^ carinalae., dorso suh-

adpresse hirtae^ paree clliolatae, c. 0.15—0.16 cm. longae. GlomeruU J
distantes., maturi interdum plus minusve confluentes., minusculi, ovales,

rachidern amplectentes, valde multiflori^ c. 0.3 — 0.4 cm. diam. (fiorentes).

Bracteolae niinirnae. Perianthium clUpticum vel ohovatiim^ compressurn.,

apice hrevitev contractum et plerumque 2-dentaium., superne hirtimiy pilis

nncmatis, c. 0.07 cm. tongum. Stigma filiformej qmherulumj c. 0.13—0.15

cm. tongum. Achenium compressum^ suhorhiculare^ c. 0.1 cm. diam.

f. var. liuiililis J. J. S. — B. humilis Miq. PI. Jüngii. i, 33;

Fl. Ind. Bat. i, 2, 253; Wedd. Monogr. 374. — B. plafgphglla Don

var. humilis Wedd. in DC. Prodr. xvi, 1, 212. — B. pilosiuscula

IIassk. var. humilis Be. Mus. bot. Lugd. Bat, ii, 223.

Heestertje met neerliggende, wortelende twijgen. Jonge twijgen,

bladstelen en nerven witachtig kort stijfharig. Bladeren overstaand,

middelmatig gesteeld, dikwijls ongelijk groot, breed eivormig of

elliptisch, toegespitst, met breed afgeronden voet, getand gezaagd,

boven ijl ruwharig, kaal wordend, onder rimpelig en ruw behaard,

3-nervig, 2.5— 5 cm. lang. Steunbladeren droogvliezig, lijnvormig,

achter behaard. Aren okselstandig, alleenstaand, zittend, met schut-

bladeren, wat korter' dan de bladeren, de hoogste geheel de on-

derste 5) middelste meestal tweeslachtig. Schutbladeren lancet-

vormig, gekield, achter kort stijfharig. Bloemen cénhuizig, kort

stijfharig.

Aanm. Beschrijving overgenomen. Het komt mij niet onwaarschijnlijk voor,
dat deze plant B. pilosiuscula Hassk. is.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Onbekend. Op Java: Ver-

zameld in de res. Semarang, op den Oengaran (Jungiiüiin).
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var. humilis J. J. S. Fruticulus decumhens^ radicans^ ramuJis j)^tioUs

nervisque jnniorihiis siihtus suhincano hirtellis. Folia opposita^ modice

petiolata, magnitudine saepe disparia, lato-ovuia vel elliptica, acuminata^

basi lato rotundataj dentato-serrata, siipra paree hispidiila glahrescenfia^

suhtus rugulosa scahro-pilosa, 3-nervia^ c. 2.5-5 cm. longa. Stipulae

scariosae, Imeares, dorso puhescentes. Spicae axillares, solitariae, sessiles,

hracteafae, foliis suhbreviores^ snperi07'es totae inferiores c^, mediae

vulgo androgynae. Bracteae lanceolatae^ carinatae, dorso hirtellae. Flores

monoicij hispiduli.

7. Boclimcria erythropoda Miq. in Zoll. Syst. Verz. ii, 101,

104; Wedd. in DC. Prodr. xvi, 1, 215.

Twijgen, bladstelen, nerven en bloeiwijzen in sicco roodbruin, fijn

behaard. Bladeren overstaand, vrij lang ongelijk gesteeld, eivormig

of ovaal, toegespitst, aan den voet afgerond ot vrij spits, behalve de

voet gezaagd, boven kaal en glad, 3-nervig, met ver doorloopende

voetnerven, met weinig zijnerven, dwars geaderd, vliezig, groen, onder

lichter en rood generfd, later eenigszins met holten, 8— 15 cm. lang,

3.5— G. 5 cm. breed. Steunbladeren lancetvormig, gekield, kaal,

tamelijk droog, bruin. Aren okselstandig, alleenstaand, dun, onder-

broken, ongeveer even lang als de bladeren. Schutbladeren lancet-

vormig. Bloembundels uiteengeplaatst. ? bloemdek kort behaard.

Stempel verlengd.

Aanm. Beschrijving overgenomen.
Deze beschrijving doet mij sterk denken aan B. caudata J. J. S. var. celebica

J. J. S.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Onbekend. Op Java: Ver-

zameld bij Lamadjang tenga (?).

Boehmeria erythropoda Miq. Bamuli, petioli, nervi et in-fiorescentiae

in sicco 7'uhro-fusci., tenerrime puheri. Folia opposita, longiuscule et

inaegualiter petiolata, ovata vel ovalia., aciminata^ basi rotundata vel

acutiuscula., basi excepta serrata, siipra glah^a laevia^ alte 3-nervia^pauci-

venosa^ transverse venulosa^ membranacea.^ saturate viridia^ subtus pallidiora

et rubrinervia^ deniuni sublacunosa^ 8 — 15 cm. longa^ 3.5— 6.5 cm. lata.

Stipulae lanceolatae.^ carinatae., glabrae, subsiccae, fuscae. Spicae axillares,

solitariae, graciles, interruptae^ folia subaequantes. Bracteae lanceolatae.

Fascirnli florum remoti. Perianthium $ puberum. Stigma elongatum.



Cypiiolopiius. — 719 — Urticaceaé.

3. CYPHOLOPHUS Wedd.

Bloemen één- of tweehuizig. 5 bloemdek 4-deelig met in den knop

klepsgewijs aaneensluitende slippen. Meeldraden 4, in den knop inge-

bogen. Stamperrudiment omgekeerd ei- of kegelvormig, aan den voet

door haren omgeven. J bloemdek buisvormig, langwerpig, wat ei-

vormig of omgekeerd eivormig, meer of minder scheef, aan den top

samengetrokken en 2- of ongelijk 4-tandig, het vruchtbeginsel inslui-

tend, blijvend. Vruchtbeginsel éénhokkig, met één opgerichten zaad-

knop; stempel draad vormig, teruggekromd, behaard. Dop vruchtje

meer of minder omgekeerd ei vormig, door het vleezige of sappige

bloemdek ingesloten. Zaden met veel kiemwit.

Heesters of boomheesters met overstaande, dikwijls in hetzelfde paar

meer of minder ongelijke, gesteelde, drienervige bladeren en vrije,

meest afvallende steunbladeren. Bloemkluwens okselstandig of aan de

knoopen, zittend, half stengelomvattend, dicht veelbloemig, meestal

één-^ zelden tweeslachtig.

Aantal soorten ongeveer 10, waarvan er 2 op Java voorkomen n.1.

:

C. moluccanus Miq. en

C. hitescois Wedd.
C. coenileus Wedd., eerst donr Blume voor Java aangegoven is, zooals

hij zelf later verbeterde, van de Molukken afkomstig.

C. ellipticus Wedd., eveneens voor Java vermeld is volgons Miourl van
Celebes afkomstig.

Sleutel der Javaansche soorten.

Bladeren ei- of langwerpig eivormig, groot.

5 bloemdek met langwerpige slippen. J
bloemdek langwerpig of iets ei vormig . 1. C. moluccanus Miq.

Bladeren langwerpig of lancetvormig, vrij

klein. J bloemdek met driehoekige slippen.

$ bloemdek omgekeerd eivormig . . . 2. G. lutescens Wedd.

Cypholophus Wedd. Flores monoici vel dioici. Perianthium (ƒ 4-

partituni^ seymentis in alahastro valvatis. Stamina 4, initio incurva.

Pistilli riidimentum ohoi'oideum vel ohconicimiy hasi pilis stipaturn. Pe-

rianthium $ tulmlosumj ohlonyum, suhovatum vel obovatum^ plus minusve

ohliquunij ore constrictmn et 2- vel inaequali- 4-denientum^ ovarium arcte

includenSy persistens. Ovarium uniloculare^ ovulo erecto ; stigma fdiforme^

recurvum^ pilosum. Achenium plus minusve ohovatum^ perianthio carnoso

vel haccato inclusum. Semen albumine copioso.
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Friitices vel arhiisculae foliis 02)2^ositis, saepe plus minusve inaequimagnisj

2)etiolatis, trinerviis, stipulis liheris, caducis. Glomeruli axillares

vel laterales^ sessileSj semiamp)lexicaules^ densi, niulliflori, saepissime 7-, raro

2-sexuales.

1. Cyplioloplms iiioluceaiius Miq. Ann. Mus. Lugd. Bat iv,

305. — C. macrocephaliis Wedd. in Ann. sc. nat. 4® sér. i, 198; Mon.

434, t. 12 C!; in DC. Prodr. xvi, 1, 235 ^o. Fl. Ind. Bat. i, 2,

262. — Urtica moluccana Bl. Bijdr. 491. — Boehmeria moluccnna

Wedd. in Ann. sc. nat. 4e sér. i, 201
;
Miq. Fl. Ind. Bat. i, 2, 254; Bl.

Mus. bot. Lugd. Bat. ii, 208. — B. sericea et crenala Bl. Lc. — B,

mollis Wedd. in Ann. sc. nat. l.c. 203. — B. foveolata Elmer ! in

Herb. Bog. — Fleurya ? rugossissima Miq. ! Fl. Ind. Bat. Suppl. 412.

Stengel dicht aanliggend grijs behaard. Bladeren kruiswijs, gesteeld,

de paarbladeren wat ongelijk groot en ongelijk lang gesteeld, wat

scheef, eivormig of langwerpig eivormig, soms iets haitvormig, toe-

gespitst, spits, gebobbeld, vrij gekarteld gezaagd, boven verspreid

aanliggend ruw behaard of bijna kaal, onder kort aanliggend behaard,

op de nerven langer, drienervig, de voetnerven tot het midden of

verder tot dicht bij den top doorloopend, nauwelijks gebogen, aan de

buitenzijde met talrijke evenwijdige, gebogen, anastomoseerende zij-

nerven, tusschen de 3 nerven op het onderste deel met rechthoekig

afstaande, stomphoekig gebogen, tralievormige aderen, de middelnerf

op het bovenste deel aan weerszijden met een ongelijk aantal (aan de

eene zijde 3— 6, aan de andere 6— 8) opstijgende, gebogen, binnen den

rand ingebogen en anastomoseerende zijnerven; de grootste bladeren

c. 10— 30 cm. lang, 5— 15 cm. breed, de kleinste c. 7.5—23 cm. lang,

3.5— 12 cm. breed; steel aanliggend vrij lang grijs behaard, die van

de grootste bladeren 2.5—1 1 cm., die van de kleinste 1.5— 6 cm. lang.

Steunbladeren vrij, lancetvormig, in een draad vormig puntje toegespitst,

achter vooral op de middelnerf aanliggend behaard, afvallend, tot

c. 1.5 cm. lang. Bloemen in zeer dichte, veelbloemige, één* of twee-

slachtige, half bolvormige, den stengel half omvattende en daartegen

aangedrukte kluwens, in de bladoksels en aan de knoopen. Schutbla-

deren langwerpig of lancetvormig, meer of minder spatelvormig, kort

toegespitst, naar den top met eenige borstels, 0. 1 cm. lang. $ bloemen
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gesteeld. Bloemdek 4-deelig; slippen langwerpig, achter aan den top

met een stompe verdikking, zeer concaaf, buiten een weinig behaard.

Meeldraden 4. Slamperrudiment omgekeerd kegelvormig, stomp, aan

den voet met ecnige borstels. J bloemdek buisvormig, langwerpig of

meer of minder omgekeerd ei vormig, aan den top ingesnoerd, klein

4-tandig en met eenige borstels, blijvend, het vruchtbeginsel insluitend,

Stijl draadvormig, met behaarden, teruggekromden stempel.

Heester of boomheester.

Aanm. Besclirijvino' naar één door Hallier aan de Tjiapoes verzameld
exemplaar, dat van een exemplaar van Priaman en een van Batjan in Hort. Bofj.

afwijkt door de moer aanliggende, kortere beharing. Ontbreekt in Ilerb. Kns.

Geo gr. verspreiding. Bulten Java: Sumatra, Celebes, Philippijnen,

Molukken, Sandwich eilanden. Op Java: Op den Salak aan de Tjiapoes

(Hallier).

Cypholophus moluccanus Miq. Friitex. Caulis adpjresse incano-hirto-

puhescens. Folia decussaia, leviter inaequimagna et inaxquilonge petiolataj

leviter ohlique ovata vel ohlongo-ovaia, interdum subcordata, acuminata^

acuta, rugosa^ crenato-serrata, supra sparsim hirta vel fere glahra, siibtus

adqwesse hirtello-pubescentia in nervis hirto-pubescentia^ 3-nerria^ nervis

basilaribus ad dimidiam laminam vel fere ad opicem productis, vix curvatis^

extiis nervos laterales numerosos parallelos curvatos anastomosantes emit-

tentlbuSj intra nervos in laminae parte inferiore venis patentissimis obtiis-

angiilo-curvatls clatliratis^ nervo medio in parte superiore utrinque fiervos

laterales numero dispare (c. 3— 6 et 6—8) adscendenles^ curvatos^ intra

marginem incurvo- anastomosantes emittente; folia maxima c. 10—30 cm.

longa, 5-15 cm. lata, minora c. 7.5—23 cm. longa, 3.5— 12 cm. lata;

petloli incano-lïirto-pubescentes^ c. 2.5-11 et 1.5— 6 cm. longi. Stipulae

lïberae, lanceolatae^ mucrone filiformi, subtus praesertim in costa intermedia

piibescentes, caducae, ad c. 1.5 cm. longae. Glomeruli axillares et laterales.,

semiglobosi, semiamplexicaules, uni- vel bisexuales, densissimi, multiflori.

Bracteae oblongae vel lanceolatae, siibspathulatae, breviter aciiminatae,

apAce setulosae, c. 0.1 cm. longae. Flores pedicellati ;
perianthium

l-partitum, segmentis oblongis, extus ad aqncem mucrone obtuso instructis,

valde concavis, extus puberulis. Stamina 4. Pistilli rudimentiim obconicum.,

obtiisum, basi setuloso-pilosum. Perianthium ^ tubulosum, oblongum vel

subobovoideum, apice constrictum, minute 4-dentatum et setuUs paucis

munitum, persistens. Stigma filiforme, recurvum, pilosum.

3. Cypholophus lutescens WEDD.in DC. Prodr. xvi, 1, 235ik —
Medcd. Dep. v. Landbouw No. 10. 46
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C. rufescens Wedd. Monogr. 436; Miq, Fl. Ind. Bat. i, 262. — ürtica

lutescens Bl. Bijdr. 494. — Dendrocnide ? coerulea Miq. ! PI. Jüngh.

I, 31. — Boelimeria lutescens Bl. ! Mus. Bot. Lugd. Bat. 2, 209.

Tweehuizige heester met uitstaaude takken. Twijgen stomp vierkant,

kort aanliggend ruw behaard. Bladeren kruiswijs, de paarbladeren

gewoonlijk wat ongelijk groot en ongelijk lang gesteeld, langwerpig

of lancetvormig, toegespitst, met spitsen of stompen voet, scherp

gezaagd, hobbelig, boven kaal, alleen op de middelnerf wat aanliggend

ruw behaard, onder verspreid behaard, 3-nervig, de voetnerven tot

ongeveer van den voet doorloopend, de middelnerf op de bovenste

V2— Vs weerszijden met 3— 5 opstijgende, zacht gebogen, binnen

den rand anastomoseerende zijnerven, met een boven ingezonken

adernet; grootste bladeren c. 7.5— 13 cm. lang, 2.5—4 cm. breed,

kleinste c. 4.5—

8

cm. lang, 2— 3 cm. breed; steel aanliggend vrij ruw

behaard, die der grootste bladeren 2— 4 cm., die der kleinste c. 0.5

—

1.5 cm. lang. Steunbladeren vrij, lijn-lancetvormig of lijnvormig,

achter op de middelnerf iets aanliggend behaard, afvallend, soms vrij

lang blijvend. Bloemen in zittende, half bolvormige, vast tegen den

stengel aangedrukte en dezen half omvattende, zeer dichte en veel-

bloemige kluwens in de oksels en aan de knoopen. Schutbladeren

breed langwerpig. 5 bloemen gesteeld; bloemdek 4-deelig; slippen

3-hoekig, spits, buiten iets behaard. Meeldraden 4. Stamperrudiment

omgekeerd eivormig, aan den voet kort behaard. 5 bloemdek het

vruchtbeginsel omgevend, scheef omgekeerd eivormig, aan den top

vernauwd, 2-tandig en met enkele borstels, blij vend. Dop vruchtje om-

gekeerd eivormig, op de dwarse doorsnee meer of minder ruitvormig,

hard, door het iets vleezige bloemdek omgeven.

Aa7im. Beschrijving naar eenige exemplaren in Ilerb. Kds. en in Ilerb. Bog. door
Hallier op den Gede verzameld. Vergeleken met een authentiek van Den-
di'ocnide coe^'ulea Miq. en een waarschijnlijk authentiek specimen van Blume.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Waarschijnlijk op Celebes

voorkomend. Op Java: Verzameld in de res. Preanger, afd. Tjiandjoer,

op den Gede bij Tjibodas (ook Hallier) op 1600—2100 m. zee-

hoogte; in de res. Semarang, afd. Salatiga bij Banjoebiroe op 1000 m.,

afd. Pati bij Ngarengan op 50 m.; in de res. Pasoeroean, op

den Tengger op 2000 m. — Bloei- en vruchttijd: Bloemen ver-

zameld in Januari, Augustus, November en December te Tjibodas, in Mei
te Ngarengan en bij Banjoebiroe, in Oktober op den Tengger. — Ge-
bruik: Geen.
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Cypholophus lutescens Wedd. Frutex dioicus ramulis patentihus^

ohiuse quadranguUs^ adp>resse hirtis. Folia decussata, plerumque leviter

inaequimagna et inaeguilonge petiolata^ ohlonga vel lanceolata, acuminata^

basi ohtusa vel acuta^ acute serrata^ rugusa^ supra glabra vel in nervo

intermedia tantum paree hirta^ subtus paree hirtella^ 3-nervia^ nervis basi-

laribus ad partem superiorem laminae productis^ nervo intennedio in

lominae parte siiperiore | ^ utrirqiie nervos laterales 3—5 adscendentes,

leviter curvatos^ intra marginem anastomosantes emittente; ^olia majora

e. 7.5—13 cm. longa, 2.5—4 cm. lata ; minora c. 4.5—8 cm. longa^2—3

cm. lata; petioli adpresse}iirti^2—4et0.5—1.5cm.longi. Stip)ulae liberae,

lineari-lanceolatae vel lineares^ exlus in nervo intermedia puberulae^ ca-

ducae. Glomeruli axillares, sessiles, semiglobosi, semiamplexicaules, densi.,

muUiflori. Bracteae late oblongae. Flores cf pedicellati; perianihium 4-

partitum^ segmentis triangulis, actitis, extus puherulis. Statnina 4. Fistilh

rudimentum obovoideum^ basi brevi-pilosum. Perianthium ^ ovarium in-

cludens^ oblique obovatum, apice constrictum^ 2-dentatum et setulis paucis

instructurrij persistens. Achenium obovaturn, sectione transversa plus mi-

nusve rhomhoideum^ durum^ perianthio carnosulo vestitum,

4. PIPTURUS Wedd.

Twee- of zelden éénhuizi^. 5 bloemdek 4— 5-lobbig, met in den

knop klepsgewijs aaneensluitende lobben. Meeldraden 4— 5, aanvan-

kelijk ingebogen. Stamperrudiment gewoonlijk behaard. J bloemdek

eivormig of elliptisch, aan den top vernauwd en 4— 5-tandig, het

vruchtbeginsel omvattend en ermee samenhangend. Vruchtbeginsel

éénhokkig, met één opgerichten zaadknop; stempel lang draad-

vorrnig, afvallend. Dopvruchtje eivormig, door het eenigszins vleezige

bloemdek omgeven. Zaad met weinig kiemwit.

Heesters of kleine boomen, soms klimplanten, met verspreide,

gestoelde, 3-nervige bladeren en meer of minder vergroeide steun-

bladeren. Bloemen in kogelvormige, dichte, zittende, alleenstaande

of tot ijle, enkelvoudige of vertakte aren vereenigde kluwens.

Aantal soorten ongeveer 9, waarvan er 2 op Java voorkomen:
P. incanus Wedd. en

P. repandus Wedd.
Het voorkomen van P. argenteus Wedd., die misschien beter als een va-

riëteit van P. incanus Wedd. te beschouwen zou zijn, op Java is twijfelachtig.

Onder de synoniemen, die Weddell in zijn Monographie voor die soort op-

geeft, behoort ook Urtica cinerascens Bl
,
de eenige naam, die betrekking
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heeft op een plant uit den archipel, terwijl hij Java onder de groeiplaatsen

aanhaalt. Blume vermeldt echter voor zijn C/. anerasceus de Molukken als

groeiplaats. Üaar bovendien l\ argenteus in Herb. Kds. cn in Herb. Bog.

van Java ontbreekt, meen ik die soort hier vooralsnog buiten beschouwing
te kunnen laten.

Wat P. mollissimus Wedd. betreft, een in Herb. Bog. aanwezig, door
Jh.uMK Urtica mollis geëtiketteerd exemplaar is sleclits een dicht behaarde
vorm van F. repandus Wedd.

Sleutel der Javaansche soorten.

Boomheester of kleine boom; bladeren hart-

vormig, van onderen grijswit. . . 1. P. incanns Wedd.

Klimplant; bladeren langwerpig of omge-
keerd eivormig, van onderen niet wit 2. P. repandus Wedd.

Pipturus Wedd. Flores dioici raro monoici. Perianthium 4— 5-lohwn,

lohis in alahastro valvatis. Starnina 4— 5^ini(io inciirva. PistilU 7'udimentum

plerumque pilosum. Perianthium $ ovaium vel ellipticnm, attenuatum, apice

contraetum.^ 4— ld denticulalum^ ovarium iwdudens et ei adnatum., persutens.

Ovarium uniloculare ovulo erecto; stigma elongato- fdiforme, deciduum. Ache-

nium ovoideuni^ perianihio carnosulo vestitiim. Seinen paree aihuminosum.

Frutices vel arlrusculae., inierdum scamhntes^ foliis alternis petiolaiis

irinerviis.^ stipulis connatis axillarihus. Flores glomfrati ; glomeruli densi,

scssiles, solitarii vel spicas laxas^ sirnplices vel ramosas formantes.

1. Pipturus iiicauiis Wedd. in DC Prodr. xvr, 1 ,

235i^^; Miq.

Ann. jNFus. Bot. Lugd. Bat. iv, 303. — P. velutlnus Wedd. in Ann.

SC. nat. 4® sér. i, 196; Mon. 446, t. xv D, f. 4—8 !; Miq F1. Ind.

Bat. T, 2, 268; Hook. i. Fi. Br. Ind. v, 589; Brandis, Ind Trees,

617. — Urtica incana Bl. Bijdr. 497. — Boehrnerla veluiina Dcne.

Herb. Timor. 163. — B. incana Hassk. Cat. Hort. Bog. 79; Pl.jav.

rar. 207; Miq. PI. Jungii. i, 36. — Morus paniculatalXoy^B.¥\.lndL.

III, 599; WiGiiT Ic. t. 676!— Botrgoïnorus paniculaia Miq. Fl. Ind.

Bat. I, 2, 283. — Perlarius incanus O. K. Rev. gen. pl. ii, 629. —
Rumpii. Herb. Amb. iv, 120, t. lvi.

Tweehuizig. Twijgen vrij forscli, gegroefd, kort en dicht fluweel-

achtig behaard. Bladeren verspreid, kruidachtig, groot, lang gesteeld,

hartvormig, vrij lang en spits toegespitst, aan den voet meer of minder

diep ingesneden en met breed afgeronde lobben, meer of minder

duidelijk gekarteld gezaagd, de tanden dikwijls met een nerfpuntje,
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boven groen, aanvankelijk meestal dicht aanliggend zachtharig, later

de beharing meer of minder verdwijnend en het blad meer of minder

ruw, onder grijswit viltig of kort fluweelachtig behaard, aan den voet

drienervig, de basaalnerven weinig gebogen, tot het midden of tot Yy

van den top doorloop'end en dan auastomoseerend, aan de buitenzijde

met vrij talrijke, uitstaand opstijgende, licht gebogen, binnen den rand

anastomoseerende zij nerven, de middelnerf op het bovenste Ys van het

blad ongeveer aan weerszijden met meestal 5— 6 uitstaand opstijgende,

gebogen, anastomoseerende zijnerven, de hoofd- en zijnerven door

tralievormige aderen verbonden, netaderig, c. 14—20 cm. lang,

10— 14 cm. breed, ook wel 11 — 18 cm. lang bij 10 — 16 cm. breed,

aan de dunnere twijgen kleiner; steel lang, kort fluweelachtig behaard,

c. 8— 17 cm. lang. Steunbladeren spoedig afvallend, tot een driehoekig,

aan den top meer of minder diep in 2 priemvormige slippen gedeeld,

achter zachtharig, 0.8— 1.3 cm. lang geheel vergroeid. Bloemen in

dichte, veelbloemige, zittende, kogelvormige kluwens, die tot oksel-

standige, verlengde, verspreid pluimvormig vertakte, ijle, kort fluweel-

achtig behaarde, niet zelden met kleine bladeren bezette of aan den top

doorgroeiende, c. 5 — 20 cm. lange bloeiwijzen vereenigd zijn. Schut-

bladeren klein, korter dan de bloemen, langwerpig of lancetvormig

driehoekig, achter bebaard. 5 kluwens c. 0.45 cm. in doorsnee. 5
bloemen zittend; bloemdek klokvormig, 4-lobbig met driehoekige

lobben, kort viltig, behaard, c. 0.175 cm. lang. Meeldraden 4, de

helmdraden wat langer dan het bloemdek. Sfamperrudiment lang

behaard. Bloeiende $. kluwens (zond.er stempels) wat kleiner dan de 5-

$ bloemen zittend; bloemdek blijvend, meestal omgekeerd eivormig

of elliptisch op de overlangsche doorsnee, overlangs diep meestal

6-groevig, aan den top met zeer kleine opening, door papillen fluweel-

achtig, lichtgroen, c. 0.075 cm. lang. Vruchtbeginsel geheel inge-

sloten, met een langen, draadvormigen, kort behaarden, uitstekenden,

witachtigen, c. 0.3 cm. langen stempel. Dopvruchtjes in diepe holten

van het vleezig geworden, sappige, onregelmatig bolvormige, aan den

voet ingedrukte, zeer kort behaarde, witte, c. 0.6—0.7 cm. in doorsnee

metende receptakel ingezonken, eivormig, spits, glimmend, bruin,

0.075 cm. lang, door het bloemdek nauw omsloten.

Boomheester of kleine boom; tophoogte 5— 20 m. bij een stam-
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doorsnee van 8—20, hoogstens 40 cm. Kroon ijl, onregelmatig. Schors

0.6 cm. dik, zeer taai, glad, met fijne, overlangsche barsten, met veel

kleine lenticellen en veel bladgroen, slijmerig, buiten grauw, in het

midden lichtrood, binnen vuil geelwit.

Aanm. Beschrijving naar talrijke exemplaren van Herb. Kds. en een levende
9 plant, in Hort. Bog.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Maleische Archipel, Christmas
Island, N. Guinea, Zuidzee- en Nicobarische eilanden. Op Java: In

de res. Banten, afd. Tjaringin, Java’s pte punt, op 10— 200 m. zee-

hoogte
;

in de res. Batavia, afd. Pamanoekan- en Tjiasemlanden (De
Monchy); in de res. Preanger, afd. Soekaboemi bij Palaboeanratoe,

afd. Limbangan bij Pangentjongan op 1250 m.
;

in de res. Banjoe-

mas, afd. Tjilatjap, op Noesa Kambangan; in de res. Pekalongan,
afd. Brebes bij Kalisalak, afd. Batang bij Soebah

;
in de res. Se-

marang, afd. Poerwodadi bij Karangasem op 200 m., afd. Salatiga

op den Telomojo op 1200 m., afd Semarang bij Kedoengdjati op
100—300 m.j afd. Pati bij Ngarengan op 50 m.; in de res. Madioen,
afd. Ponorogo bij Ngebel op 800—900 m.; in de res. Kediri, afd.

Kediri bij Gadoengan Pare op 350— 500 m.; in de res Pasoeroean,

afd Loemadjang op den Lamongan op 500 m.
;

in de res. Besoeki,

afd. Panaroekan bij Pantjoer-Idjen op 1000 m., afd. Banjoewangi bij

Kogodjampi. — Standplaats: In heterogeen oerbosch op vulkanisch

zand of gesteente, soms in periodiek nogal droge streken
;
ook in djati-

boscb; op de Duizendeilanden o.a. niet ver van de kust. — Voor-
komen: Algemeen, vooral in Midden- en Oost-Java. — Blad af val:
Altijd groen — Bloei- en vruchttijd: Het geheele jaar door bloeiend

en vruchtdragend aangetroffen. — Gebruik: Geen. — Kuituur: Niet

aan te bevelen. — I n 1 a n d sc h e namen: Met de andere van onder wit-

bladerige Urticaceae Ki-heunteui\ s., Ki-tjamoen, s. bij Palaboeanratoe;

Toetoeb, j. in Banjoemas, T. awoe, j. en T. ivesi (?), j. in Madioen
;
Tew-

besi, j. in Pekalongan en Semarang
;
Trembesi^ j. in Kediri

;
Bedreg^ j.

en Senoe^ j. in Semarang; Lawa,]. en Welawehan, md. of Bajlabajafi,

md. in Besoeki. — Habitus: Doet denken aan Mallotus; te herkennen
aan de van onder grijswitte, hartvormige bladeren.

Pipturus incanus Wedd. Arhuscula dioica. Ramuli incano-velutini.

Folia alterna, lange petiolaia, cordata, longiuscide et acute acuminata^ shiu

basilari plus minusve profundo^ lobis late rotiindatis, crenulato-serrulata^

dentibus pleriimque mucronulatis^ supra viridia^ initio saepissime pubescentia^

deinde plus minusve glahrescentia et asperula, subtus incano-tomentosa vel

velutina^ trinervia^ nervis basilaribus ad 4— j partem superiorem limbi

excurrentibus^ anastomosantibus^ extus nervos laterales patenti-

adscendentes^ leviter curvatos^ anastumosantes emitteniibus, costa inter-

media in I partibus superioribus utrinque nervis lateralïbus 5

—

6 patentU

adscendentibus curvatis instructa, venis clathratis, reticulato-venosa, c. i4—
20 cm. longa, 10—16 cm. lata vel interdum 11—18 cm. longa, 10—16
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cm. lata, in ramulis tenuiorihus minora
; petiolus longus^ veluiino-tomentosus^

c. 8—17 cm. longus. Stipulae caducacj in unatn, triangtdam^ hifidam^

extus puhescentem^ 0.8— 1.3 longam connatae.^ parUhus liheris subulatis.

Infloresceniiae axillares, elongatae^ alternatim laxe ramosae^ velutinae, non

raro folia parva garentes vel apice in ramulum foliiferum exeuntes, c.

5—20 c?n. longae. Glomeruli dissiti, sessilesj globosi, densi^ multifiori.

Bracteae floribus hreviores^ oblongo- vel lanceolato-triangulai'es^ dorso pu-

bescentes. Glomeruli c. 0.45 cm. diam. Flores sessiles
; perianthium

campanulatimi.) 4-lobum^ lobis triangiilis^ tomentosmn^ c. 0/175 cm, longum.

Stamina filaynentis perianthio paulo longioribus. Pistilli rudimentum

longe pilosum. Glomeruli ^ (absque stigmatis) quam paulo minores. Flores

$ sessiles; perianthium persistens^ sectione longitudinali pleruynque obovatum

vel ellipticum.^ longitudinaliter profunde plerumque G-sulcatwn, papilloso-

velutinuyn, dilute viride^ ore contracto., apertura minima, c. 0.075 cm. longum

Ovarium totum inclusum; stigma longum, filiforme, papillosum, exsertum.

c. 0.3 cm. longum. Achenia in excavationes profundas receptaculi carnoso-in-

crassati succosi irregulariter globosi basiimpressi brevissime puberuli immersa,

ovoidea, acuta, nutida, fusca, c. 0.075 cm. longa, perianthio arcte inclusa.

Pipturus repandus Wedd. (cura var.) Monogr. 448; in DC. Prodr.

XVI, 1, 23519; in Ann. sc. nat. 4® sér. i, 196; MiQ. Fl. Ind. Bat. i, 2,

268. — P. ellipticus Wedd. in Ann. sc. nat. l.c. — Boehmeria repanda

Hassk. Gat. Hort. Bog. alt. 79; Miq. in Zoll. Syst. Yerz. i, 101. — B.

trinervis Miq. PI. Jungh. i, 36.— Urtica repanda Bl. Bijdr. 501.—

Nothocnide repanda Bl. Mus. bot. Lugd. Bat. ii, f. xiv. — Perlarius

repandus O. K. Bev. gen. pl. ii, 630.

Takken en twijgen wortelend. Twijgen aan den top heen en weer

gebogen, aangedrukt kort behaard, eenigszins viltig of schuin uit-

staand zachtharig. Bladeren verspreid, gesteeld, omgekeerd eivor-

mig, langwerpig omgekeerd ei vormig, elliptisch of langwerpig elliptisch,

kort of vrij lang toegespitst, stomp of afgerond, dikwijls met

een nerfpuntje, met stompen, afgeronden of soms iets hartvormigen

voet, gaafrandig of iets bochtig, met zeer dicht bijeenstaande, boven

in sicco uitspringende, stipvormige cystolithen, boven en onder

zeer ijl, op de nerven en aderen wat dichter behaard, onder soms kaal

wordend, 3-nervig, de voetnerven tot dicht bij den top doorloopend,

aan weerszijden van de middelnerf op het bovenste deel der schijf met
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1— 2 schuin uitstaande, opstijgende, gebogen, binnen den rand anasto-

moseerende, door dwarsaderen verbonden zijnerven, klein netaderig,

de nerven en hoofdaderen onder uitspringend, lichter of donkerder

groen, soms met onder roodpaars gekleurde nerven, c. G— 15 cm. lang,

3— 6 cm. breed; steel boven met een groef, zeer kort behaard of

zachtharig, c. 0.8—4 cm. lang. Steunbladeren afvallend, aan den

verbreeden, driehoekigen voet vergroeid en binnen den bladsteel staand,

de vrije deelen priemvormig toegespitst, gekield, zachtharig, gewim-

perd, bleek groen, c. 0.4— l.l cm. lang. Bloeiwijzen okselstandig, in

den regel 3 bijeen, aarvormig, c. 3—8 cm. lang, met ijl geplaatste

kluwens; spil zeer kort behaard, g aren met c. 7— 17 zittende, ongeveer

bolvormige, de spil bijna omvattende, veelbloemige kluwens. Re-

ceptakel vrij lang uitstaand behaard. Knoppen neergedrukt vier-

hoekig bolvormig, met 4 overlangsche groeven. Bloemdek 4-deelig,

bleek geelachtig, met eivormig driehoekige, spitse, concave, buiten zeer

kort behaarde slippen. Meeldraden 4, in den knop ingebogen. Stam-

perrudiment zuilvormig, aan den voet door lange, wolachtige haren

omgeven, bleek groenachtig. $ aren met c. 5 — 8 ongeveer bol vormige,

zittende, de spil bijna omvattende, zeer veelbloemige kluwens. Recep-

takel vrij lang uitstaand behaard. Bloemdek bolvormig, eivormig, ovaal,

ellipsoid of omgekeerd eivormig, aan den top samengetrokken, met

kleine opening, buiten zeer kort behaard, lichtgroen, c. 0.06— 0.075

cm. lang. Vruchtbeginsel nauw ingesloten; stijl afvallend, draadvormig,

dicht en kort behaard, witachtig, c. 0.3— 0.43 cm. lang. Dopvruchtje

door het bloemdek nauw omgeven.

Klimmende heester; lengte tot c. 35 m. bij een stamdoorsnee

van 8 cm.

Aanm. Beschrijving nanr eenige exemplaren in Herb. Kds., Herb. Bog. en
Hort. Bog.
Ik geloof niet dat de variëteiten rubrinervius Miq. en ohlongifolius Wedd.

gehandhaafd kunnen worden
;
roodnervige vormen schijnen overal voor te komen

en de bladvorm is zeer veranderlijk.
Ook P. mollissimus Wedd. schijnt nauwelijks als vorm afgescheiden te kunnen

worden. Volgens de beschrijving bestaat het verschil alleen in de beharing, die
toch al veranderlijk is. Bovendien bevindt zich in Herb. Bog. een specimen,
door Blume als Urtlca mollis geëtiketteerd, dat zeer waarschijnlijk, hoewel de
naam niet geheel met dien door Blume in de Bijdragen aangenomen overeen-
komt, als authentiek van zijn U. mollissima beschouwd kan worden. Dit is niets

anders als een dichter behaarde vorm van P. repanchis.
De exemplaren van het oostelijke deel van den archipel, o.a, van Boeroe en

Ambon, onderscheiden zich door langer toegespitste bladeren, eenige van Ambon
ook door duidelijker hartvormigen bladvoet.
Ik vermoed, dat P. melastomatifolius K. Schum. tot dezelfde soort behoort.
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Geogr. verspreiding. Builen Java: Philippijnen, Celebes, Boeroe,

Ambon, Sumatra. Op Java: Verzameld in de res. Batavia, afd. Buitenzorg

op G Tjibodas bij Tjampea op 450 m zeehoogte (Hallier), op den

Sa’ak bij Bobodjong op 800 m.; in de res. Pasoeroean, afd. Malang bij

Tangkil op 500 m.; in de res. Besoeki, afd. Panaroekan bij Pantjoer, afd.

Banjoewangi bij Badjoelmati. — Voorkomen en standplaats: In

dicht en ijl heterogeen oerwoud, soms op kalkrotsen. — Bladafval:
Altijd groen. — Bloei- en vruchttijd: Bloemen verzameld in Juni bij

Tangkil en in September bij Badjoelmati, vruchten in Juni bij Ngebel,

in Septernber bij Bobodjong. — Gebruik: Geen. — I n 1 a n d sc h e na-

men: Nangsi areuj, s. bij Bobodjong; Dloendoeng,
j

bij Tangkil.—
Habitus: Door middel van wortels klimmend.

f. moMhsimws. — F iptiirus mollissirnus Wedd. Monogr. 449; in

DC. Prodr. xvi, 1, 235^^; Miq. F1. Ind. Bat. i, 2, 269. — Urtica

mollissima Bl. Bijdr. 501.

Bladeren elliptisch of ovaal, stomp, afgerond of kort toegespitst,

dikwijls met een nerfpuntje, boven zeer ijl, op de nerven dichter

behaard, onder vrij dicht zachtbarig, c. 8—11 cm. lang, 5 5 — 8.5 cm.

breed; steel dicht zachtbarig c 1.4 — 1.7 cm. lang.

Aanm. Beschrijving naar een exemplaar in Herb. Kds., vergeleken met een
door Blume als Urtica mollis geëtiketteerd exemplaar in Ilerb. Bog.
Volgens een aanteekening van Dr. Koorders zijn de nerven onder paars.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Volgens Weddell op Poeloe

Pinang. Op Java: Verzameld in de res. Besoeki, afd. Djember bij

Tjoeraraanis op 700 m. zeehoogte. — Voorkomen en standplaats:
Jn oerwoud op zandgrond in nogal droge streken.

Pipturus repandus Wedd. Frutex alle scandens, ramis ramulisque

radicantibus. Ramuli superne -fiexuosi^ adpresse breviter gmbescentes^ sub‘

lomentosi vel villosuU. Folia alterna, p)etioïata, obovaia, oblongo-obovafa,

elliptica vel oblongo -elliptica^ breviter vel longiuscule acuminata^ obtusa vel

roiundata^ saepe mueronata^ basi obtusa rotundata vel interdum levissime

cordata, integerrima vel subrepanda^ cgstolitliis punctiformibus densissimis

in sicco supra elevatis^ supra subtusque parcissime in nervis venisque densius

puherula vel pubescentia^ subfus inferdum glabrescentia^ 3 nervia, nervis

basilaribus usqiie ad apicem laminae fere percurrentibus^ in utraque parte

costae mediae nervis lateralibus 1- 2 patentibus, adscendentibus, curvatiSj

intra marginem anastomosantibus^ venis transversis conjunctis, minute reti-

culato-venosa^ nervis venisque majoribus subtus promineniibus, dilute

vel obscure viridia, nervis subtus interdum purpureis^ c. 6— 15 cm. longa,

3—6 cm. lata; petiolus supra sulcatus, puberulus vel pubescens.^ c.0.8—é
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cm. longlis. Stipulae caducae^ hasi dilatata triangiila connatae^ intei'petiolareSj

partihus liberis snhulato-acuminatis^ carinatae^ pubescentes, ciliatae, pallide

virides., c. 0.4—1.1 cm. longae. Infiorescentiae axillares^ plerumque ternae^

spiciformeSj glomernlis distantibus, c. 3— 8 cm. longae.^ rachide puberula.

Spicae <5* glomerulos c. 7—17 sessiles, subglobosos, rachidem subamplectentes,

multifioros gerentes. Receptaculum villosum. Alabastra depresse qnadrangiilo-

globosa. Perianthium 4-partiium, gjalLide fiavescens., laciniis ovato-triangulis^

acutis^ concaviSj extus puberulis. Stamina 4, in p>raefloratione infiexa.

Fistilli rudimentiim columnare^ bast pilis longis laneis stipatum., pallide

virescens. Spicae $ glomerulos c. 5—8 subglobosos, sessiles^ raclddem sub-

amplectentes^ valde multifioros gerentes. Receptaculum villosum. Perianthium

globosunij ovoideum, ovale, ellipsoideum vel obovoideum, apice contractum,

ore minuto, extus puberulum, dilute viride, c. 0.06—0.075 cm. tongum.

Ovarium arcte inclusum ; stigma deciduum, filiforme, dense et breviter pu-

bescens, alhescens, c. 0.3—0.43 cm. tongum. Achenium perianthio arcte

inctusum.

f. mollissimus.

Fotia ettiptica vet ovatia, obtusa, rotundata vel breviter acuminata, saepe

rnucronata, supra parcissime in nervis densius pubescentia, subtiis densius

molliter pubescentia, c. 8—11 cm. longa, 5.5— 8.5 cm. lata
;
petiolus dense

pubescens, c. 1.4— 1.7 cm. tongus.

5. DEBREGEASIA Gaud.

Eén- of tweehuizig. § bloemdek gewoonlijk 4-deelig met in den

knop klepsgewijs aaneensluitende, aan den top soms iets dekkende

slippen. Meeldraden gewoonlijk 4, in den knop ingebogen. Stamper-

rudiment kaal of aan den voet behaard. $ bloemdek eivormig of

omgekeerd eivormig, het vruchtbeginsel nauw omvattend, aan den top

vernauwd en zeer klein, gewoonlijk 4-tandig, blijvend, bij rijpheid

vleezig. Vruchtbeginsel éénhokkig, met één opgerichten zaadknop;

stempel gewoonlijk zittend, wat knopvormig, behaard. Dopvruchtje

door het sappige bloemdek omsloten en een schijnbes vormend. Zaad

met kiemwit.

Heesters of boomheesters met verspreide, onder grijs- of witviltige

bladeren en ver vergroeide steunbladeren. Bloemen in dichte, kogel-

vormige, één- of tweeslachtige kluwens, die tot meer of minder

vorksgewijs vertakte, gewoonlijk gepaarde bloei vijzen vereenigd zijn.
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Aantal soorten ongeveer 5, waarvan er 2 op Java voorkomen:
D. longifolia Wedd. en

D. dichotoma Wedd.

Sleutel der Javaansche soorten.

1. Bladeren smal lancetvormig. Bloei-

wijzen, gewoonlijk 2—3-maal gevorkt.

Beharing afstaand \. D. longifolia Wedd.
Bladeren breeder, meer of minder ellip-

tisch of eivormig langwerpig of soms
lancetvormig. Bloeiwijzen meestal

meer vertakt 2.

2. Bladeren aan den voet meer of minder
duidelijk 5— 7-nervig. Bloeiwijzen

gewoonlijk 3 — 4-maal gevorkt. Be-

haring afstaand D. longifolia Wedd.
var. affinis J. J. S.

Bladeren 3-nervig. Bloeiwijzen ge-

woonlijk 4— 6-maal gevorkt. Beha-
ring aanliggend 2. D, dichotoma Wedd.

Debregeasia Gaud. Flores monoici vel dioici. Perianthium (ƒ ple-

rumque 4-partitum, segmentis in alahastro valvatis vel apice leviter imbricatis.

Stamina plerumque 4, initio incurva. Pistilli rudimentum basi pilosum

vel nudum. Perianthium J ovoideum vel obovoideum^ ovarium arcte includenSj

ore cojitractum plerumque 4-denticulatiim^ persistens^ maturum carnosulum.

Ovarium unilocidare ovulo erecto; stigma saepissime sessile, subcapitatum,

penicillatum. Semen albuminosum.

Frutices vel arbusculae foliis alternis, subtus incano- vel albido-tomentosisi

stipulis alte connatis, axillaribus. Inflorescentiae axillares vel laterales^

geminatae (ex axillis inferioribus ramulorum rudimentarium)^ breves^

dichotomae. Flores glomerati.

1. Debregeasia longifolia Wedd. in DC. Prodr. xvi, 1,2352^;

Gamble Man. Ind. timb. 326; Brandis, For. Fl. 405. — D. l. Wedd.

var. virens Wedd. in DC. Prodr. xvi, 1, 235

—

Z). velutina Gaud.

Bot. Voy. Bonite, t. 90!; Wedd. Mon. 460, t. 15 A, f. 1— 91;

Brand. For. Fl. 405 (?); Ind. Trees 618; Kurz, For. Fl. ii, 428;

Hook. f. Fl. Br. Ind. V, 590; Trim. Fl. Ceylon, IV, 119; Gamble, Man.

Ind. timb. new ed. 660; Darj. list 78; Talb. Bomb. list 198; Trees

Bomb. ed. 2, 334; Woodr. in Journ. Bomb. Nat. xii (1899), 516;

Watt, Dict. Ec. Prod. iii, 54; Cooke, Fl. Pres. Bomb. ii, 640.

—
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Urtica longifolia Bltrm. F1. Ind. 297. — U. angustata Bl. Bijdr. 500. —
U. muricata Heyne in Wall. Cat. 4612. — Wall Gat.

4613. — r. verrucosa Moox, Cat. PI. Ceylon. — Boehmeria angustata

et dichotoma Hassk. Cat. Hort. Bog. 79. — B. ramiflora Giikii. C-at.

187. — Conocephalus niveiis Wigiit Ic. t. 1959 !; Dalz. et Gibs. Bomb.

n. 239. — Missiessga velutina Wedd. in Ann. sc. nat. 4® sér. i, 1 95. —
Mororarpus veïutinus Bl. ! Mus. bot. Lugd. Bat. ii, 156.— M. longifolius

Bl. ! I.C.; Miq. Fi. Ind. Bat. i, 2, 272; Kurz For. Fl. ii, 428; Bedd.

For. Man. 226, t. 26, fig, 5. — M. angustatus Bl. in Zoll. Syst.

Yerz. 101. — M. virens Bl. l.c.

Twijgen dun, rolrond, grauwbruin (in sicco), vrij lang uitstaand

behaard. Bladeren verspreid, kruidachtig, gesteeld, lancetvormig of

ei-lancetvormig, geleidelijk toegespitst, spits, met gewoonlijk stompen

of afgeronden, zelden iets hartvormigen of meer of minder spitsen voet,

gezaagd of gekarteld gezaagd, de tanden meestal met een nerfpuntje,

boven groen, hobbelig, ruw en vooral op de nerven verspreid aanliggend

behaard, onder met een dicht, grijswit of grijs vilt bekleed en op de

nerven afstaand, meer of minder dicht, vrij grof of zacht behaard, aan

den voet drienervig, waarvan de zijdelingsche tot voorbij het midden

doorloopen, terwyl de middelnerf op de bovenste of van het

blad aan weerszijden 4 — 7 sterk opstijgende en anastomoseerende

zijnerven afgeefr, nagenoeg rechthoekig netaderig, c. 7— 20 cm. lang,

1.4— 4 cm. breed; bladsteel dun, uitstaand vrij grof of zacht behaard,

c. 0.7—4 cm. lang. Steunbladeren 2, afvallend, binnen den bladsteel

ver vergroeid, elk lijn-lancetvormig, lang en fijn toegespitst, dun,

bruin (in sicco), vooral de toppen en de middelnerf buiten behaard,

c. 0.75— 4 cm. lang. Bloemen in kogelvormige, dichte, één- of twee-

slachtige, 0.4— 0.45 cm. breede kluwens, gemengd met eenigszins

eivormige, behaarde schutblaadjes. Kluwens tot gepaarde, in de blad-

oksels of aan de knoopen staande, 2— 3-maal gevorkte, 1 — 1.5 cm.

lange, zeer talrijke bloei wijzen vereenigd. Algemeene bloemsteel

c. 0.4 cm. lang, evenals de vorktakken uitstaand behaard
;
de uiterste

takjes zeer kort of soms ontbrekend en daardoor de beide kluwens

ineenvloeiend. § kluwens ijler dan de $, vrij weinigbloemig. 2 bloemdek

4*deelig, met langwerpig driehoekige, concave slippen, buiten afstaand

behaard, c 0.2 cm. lang. Meeldraden 4, veel langer dan het bloemdek.
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met aan den voet afgeplatten helmdraad en korten helmknop. Stam-

perrudiment knots peervormig, aan den voet lang behaard. ^ kluwens

zeer dicht en veelbloernig. $ bloemdek omgekeerd eivormig, het

vruchtbeginsel nauw omgevend, aan den top vernauwd en zeer klein

4 tandig, aan den voet steel vormig samengetrokken, c. O.l cm. lang.

Stempel lang behaard. Schijnvrucht rood, zeer klein.

Heester of boomheester; kruinhoogte tot 9 m. bij een stamdoorsnee

van 18 cm., meestal echter 3-5 m. hoog en 5— 10 cm. dik.

Aanm. Beschrijving naar talrijke exemplaren in llerb. Kds. Vergeleken met
een waarscliijnlijk authentiek specimen in Ilerb. Bog.
Hier werden geen zuiver cf kluwens aangetrot'fen, doch in de ? kluwens slechts

hier en daar een enkele d bloem gevonden.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Britsch-Indië, Ceyion, Su-

inatra. Op Java: In de res. Batavia, afd. Buitenzorg op den Salak bij

Bobodjong op 800 m. zeehoogte; in de res.‘ Preanger, afd. Soekaboemi
bij Pulaboeanratoe, afd. Tjiandjoer bij Takoka op c. 1000 m., afd. Bandoeng,
distr. Tjisondari op 1400— 1600 m., afd. Lirabangan bij Pangentjongan op
1450 ra.; in de res. Pakalongan op den Slaraat op 1300— 1500 m.

;
in de res.

Semarang, afd. Salatiga op den Telomojo, op 1400— 1500 ra.; in de

res. Kedoe, afd. Temanggoeng op den Sondoro op 2100 ra.
;
in de res. Madioen,

afd. Ponorogo bij Ngebel op 1200 — 1500 m.; in de res. Pasoeroean op
den Widodaren en den Tengger op 2200 ra.; in de res. Besoeki, afd.

Panaro-kan bij Pantjoer-Idjen op 1000—1500 ra. Niet beneden 800 ra.

aangetroffen. — Standplaats: Gewoonlijk in ijl heterogeen oerwoud
op vulkanisch zand. — Voorkomen: Op do genoemde plaatsen zeer

algemeen. — Bladafval: Altijd groen. — Bloei- en vruchttijd:
liet geheele jaar door; o.a. bloemen en vrucb'en gevonden in Januari bij

Pangentjongan, Takoka en TJigentong, in Februari bij Pangentjongan,
in April bij Palaboeanratoe, in Mei bij Pangentjongan, op den Telomojo
en bij Ngebel, in Juni op den Telomojo, in Augustus bij Ngebel, in

September bij Bobodjong en op den Slamat, in Oktober op den Sendoro
en bij Ngebel, in November bij Pantjoer-Idjen en op den Telomojo, in

December op den Widodaren. — Gebruik: Wordt niet gebruikt, alleen

worden de vruchtjes wel eens gegeten. — Kuituur: Niet aan te beve-
len. — Inlandsche namen: Toiongoan, oï Ki-tongo. s. in West-Java;
Tongo, j. in Pekaiongan

;
Orang-orangan, j., Oerang-oerangan of Hoerang-

hoeratigan, j., een vaste naam
;
ook wel Menjoegan^ hij Ègehel en Lang-

alang, rad. bij Pantjoer-Idjen. — Habitus: In het oog vallende heester

door de smalle, van onder witgrijze bladeren en de roode vruchtjes.

var. affillis J. J. S. — Leucocnide affinis Miq. PI. Jungh. i, 39. —
Mororarpus affinis Bl. Mus. Bot. Lugd. Bat. 2, 157; Miq. F1. Ind.

Bat. I, 2, 272.

Twijgen zachtharig. Bladeren langwerpig, geleidelijk toegespitst,
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met zwak hartvormigen voet, aan den voet meer of minder duidelijk

5— 7-nervig, onder witviltig en op de nerven zachtharig. Bloeiwyzen

kort, 3—4-maal vorksgewijs vertakt, uitstaand behaard.

Aanm. Beschrijving naar een enkel exemplaar in Ilerb. Kds., dat met de
beschrijving van Miquel’s Leucocnide affinis goed overeenkomt, en naar exem-
plaren in Herb. Bog.
Weddell vereenigde die soort met D. diehotoma, doch het komt mij voor.dat

ze door den vorm der bladeren, de beharing en de korte bloeiwijzen meer over-
eenkomst vertoont met D. longifolia.

Geogr. verspreiding: Buiten Java: Onbekend. Op Java: Verza-
meld op den Diëng; in de res. Semarang op den Oengaran (Jünghuhn)

;

in de res. Pasoeroean op den Tengger bij Tosari (Kobus)
;

in de res.

Besoeki, afd. Penaroekan bij Pantjoer op 145') m. zeehoogte, afd. Banjoe-

wangi op het Idjen-plateau op 1500 m. Standplaats: Als. de soort

Bij een exemplaar van het Idjen-plateau teekent Dr. Koorders aan
:
,,aan

den oever van de zure beek Banjoepait”. — BI oei- e n vruchttijd: In

November en December op het Idjen-plateau.— Inlandsche namen : Als

de soort.

Debregeasia longifolia Wedd. Frutex vel arhuscula. Ramuli tenues

j

sordide fusci, longiuscule villosi. Folia alterna^ petiolata^ lanceolata vel

ovato’lanceolata^ sensim acmninata, acuta, hasi iJerumque ohiusa vel ro-

tundata^ raro suhcordata^ vel acutiuscula^ serrata vel crenato-serrata^ den-

tibus saepissime mucronidaiis^ supra viridia, rugosa^ aspera, paree puhe-

scentia^ praesertim in nervis^ suhtus incano- vel albido-tomentosa^ in nervis sub'

hirsuta vel villosa^ bast trinervia^ nervis basilaribus ultra dimidiam laminam

productiSj nervo intermedio in f—f partibus superioHbus laminae utrinque

nervos laterales 4—7 valde adscendentes, anastomosantes emittente, rectangule

reticulato-venosa^ c. 7—20 cm. longa.^ i.4—4 cm. lata; petiolus tennis, sub-

hirsutus vel villosus, c. 0.7—4 cm.longus. Stipulae caducae, axillares, alte

connatae, lineari-lanceolatae, longe et tenuiter acuminatae, tenues, fuscae (in

sicco), extus praesertim apice et in costa pubescentes, c. 0.75—4 cm. longae. In-

florescentiae nmnerosae, axillares et laterales, geminatae, bis vel ter dichotomae,

1 — 1.5 cm. longae, villosae, peduncido c. 0.4 cm. longo. Glomeridi globosi, 1-

vel 2-sexuales, 0.4— 0.45 cm. diam., ultimi interdum sessiles et confluenies

laxiusculi, J densi. Bracteae subovatae, pubescentes. Perianthium

4-partitum, segmentis oblongo- triangidaribus, concavis, extus puberulum,

c. 0.2 cm. longum. Stamina 4, perianthio midto longiora, filamento bast

complanato, anthera brevi. Pistilli rudimentum clavato-ptjriforme, basi

pilosum. Perianthium $ obovoideum, ore contractum 4-denticidatum, basi

attenuatum, c. 0.1 cm. longum, maturum rubrum, carnosulum ; stigma

penicillatum.
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var. affinis J. J. S. Ramuli villosi. Folia ohlonga^ sensim acuminaia^

basi subcordata^ plus minusve 5—7-nervia, subtus albido-tomentosa^ in nervis

villosa, Inflorescentiae breves^ ter vel quater dichotomae^ villosae.

3. Debregeasia dicliotoiiia Wedd. Mon. 462; in DG. Prodr.

XVI, 1, 2352^. — Urtica dichotoma Bl. Bijdr. 499. — Boehmeria

dichotoma Hassk. Gat. Hort. Bog. 79. — Leucocnide dichotoma Miq.

PI. JuNGii. I, 38. — L. sororia Miq. Lc. 38. — Morocarpus dichotomus

Bl. Mus. bot. Lugd. Bat. ii, 157; Miq. F1. Ind. Bat. i, 2, 272.

—

M. sororius Miq. PI. Ind. Bat. l.c.

Twijgen aanliggend behaard. Bladeren afwisselend, gesteeld, lang-

werpig tot lancetvormig, meer of minder eivormig of elliptisch, toege-

spitst, zeer spits, met stompen of soms spitsen voet, gekarteld gezaagd,

de tanden meestal met een nerfpuntje, boven groen, hobbelig, ruw

en zeer verspreid behaard, onder dicht grijswit viltig en op de nerven

aanliggend, op de aderen meer of minder afstaand behaard, aan den

voet drienervig, waarvan de zijdelingsche tot voorbij het midden door-

loopen en anastomoseeren, de middelnerf op de bovenste of

van het blad aan weerszijden 4— 6 opstijgende en anastomoseerende

zijnerven afgeeft, rechthoekig netaderig, c. 11— 15 cm. lang,

4— 6 cm. breed; steel dun, aanliggend behaard, 2—4 cm. lang.

Steunbladeren 2, afvallend, binnen den bladsteel tot een lang-

werpig driehoekig, in 2 priemvormige toppen toegespitst, 2-nervig,

gewimperd, achter vooral op de nerven wat aanliggend behaard, dun,

bruin, c. 0.5— 0.7 cm. lang geheel vergroeid. Bloeiwijzen 4—6-maal

vorksgewijs vertakt, los aanliggend behaard, 2— 3 cm. lang. Kluwens

klein, bolvormig, dicht, c. 0.3 cm. in doorsnee, soms door de kortheid

der uiterste stelen ineenvloeiend, meestal (bij het voorhanden zijnde

materiaal) $ of tweeslachtig met slechts enkele 5 bloemen. Schut-

blaadjes behaard. $ bloemdek 4-deelig, met eivormig driehoekige,

concave, weinig behaarde slippen, 0.2 cm. lang. Meeldraden veel langer

dan het bloemdek, aanvankelijk naar binnen gebogen. Stamperrudiment

scheef knotsvormig. J bloemdek scheef peervormig, aan den voet

steelvormig versmald, aan den top samengetrokken, zeer klein 4-tandig,

0.1 cm. lang. Vrucht door het vleezige bloemdek geheel omgeven.

Heester; tophoogte ongeveer 5 m.
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iLLEBRUNEA .

Aanm. Beschrijving naar 2 exemplaren in Ilerb. Kds. en talrijke in llerh,
Bo”'., die geheel met het authentiek overeenkomen. Deze soort is van /o«///YoZ/o,

Wedd. te onderscheiden door de hrcedere, meer plotseling toegcsi)itste bladeren,
de aanliggende, zwakkere beharing, de langere, sterker vertakte bloeiwijzen en
de kleine kluwens. De onderzochte cT bloemen waren 4-tallig.

De verschillen tusschen de Javaansche Debrcyeasla's zijn slechts gering, zoodat
liet wenschelijk is meer en zoo mogelijk levend meteriaal te onderzoeken om
vast te stellen of de hier gegeven indeeling houdbaar is.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Onbekend. Op Java: In de

res. Batavia, afd. Buitenzorg cp den Salak, in de res. Preanger, afd.

Tjiandjoer bij 'l'jibodas, op den Gegerbintang, afd Limbangan op den
Papandajan (Burck), op den Wajang (Scheffer). Alleen in West-
Java. — Bladafval: Altijdgroen. — Bloei- en vruchttijd: Bloeiend

en vruchtdragend gevonden in Mei op den Wajang, in Juni op den
Papandajan, in Oktober bij Tjibodas en op den Salak, in November op
den Gegerbintang. — Gebruik: Niet bekend. — Inlandse he namen:
Totongoan^ s. — Habitus: Als D. longifolia Wedd, doch door de

bovenvermelde kenmerken te onderscheiden.

Debregeasia dichotoma Wedd. Frutex. Ramuli pubescenies. Folia

alternOj petiolata^ ohlonga lanceolaiave^ plus minus ve ovata, vel elliptica^

acuminata^ acutissinia^ basi obtusa vel interdum aciita^ crenato-serrata^

dentibus plerumque mucronulatis, supra viridia^ ru(josa^ aspera^ pareepube-

scentia^ subtus dense incano-tomentosa^ in nervis adspresse, in venis subpatenter

pubeseenHuy basi trinervia^ nervis basilaribus ultra dimidiam laminampro-

dnctis et anastomosantibus^ nervo intermedia in laminae J

—

pariibus superio-

ribus utrinque nervos laterales 4—6 asdeendentes anastomosantes emittente,

rectangule reticulato-venosa^ c. 11 — 15 cm. longa, 4 — 6 cm. lata; petiolus

tennis^ p)ubescens, 2— 4 cm. longus. Siipulae 2, cadiicae, axillares, in unam

oblongo-triangulam^ bicuspidatam., binerviam, 'extus praesertim in costis j)ube-

rulam., ciliatam, membranaceam^ fuscam, c. 0.5 -0.7 cm. longam connatae,

Jtjiorescentiae geminatac^ quater ad sexies dichotornae^ pubescentes, 2—3
cm. longae. Glomernli parvi^ globosi.^ densi, c. 0.3 cm. dia?n., ultimi in-

terdum confluentes, in speciminibus visis plerumque ^ vel bisexuales floribus

paucis. Bracteae pubescenlds. Perianthium 4-partitum., segmentis

ovato-iriangulis^ concavis., p)uberidum^ 0.2 cm. longum. Stamina perioMthio

multo longiora. Fistilli rudimentum ohlique clavatum. Perianthium $ oblique

qpiriforme^ basi attenuatum, ore contractu7n, 4-denticulatim^ 0.1 cm. longim^

7nat7irwn carnosiilum achenium includens.

6. YILLEBRUNEA Gaud.

Tweehuizig. 5 bloemdek 4-deelig, met in den knop klepsgewijs aan-

eensluitende of iets dekkende slippen. Meeldraden 4, in den knop in-
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gebogen, later teruggekromd. Stamperrudiment zuilvormig, aan den

voet dikwijls door haren omgeven. ^ bloemen aan den voet met een uit

vergroeide schutblaadjes bestaanden, bij rijpheid tot een vleezig napje

uitgroeienden ring. Bloemdek ei-buisvormig, aan den top vernauwd

en zeer klein getand, wat met het vruchtbeginsel samenhangend,

blijvend, by rijpheid vleezig. Vruchtbeginsel éénhokkig, met één

opgerichten zaadknop; stempel schijfvormig, meer of minder schild-

vormig, aan den rand behaard. Dopvruchtje met harden wand.

Kiemwit aanwezig.

Heesters of kleine boomen met verspreide, gesteelde, vin- of driener-

vige bladeren en meer of minder 'rerbonden steunbladeren. Bloemen in

kluwens, die gesteelde, alleenstaande of bundelsgewijs bijeenge*

plaatste, enkelvoudige of wat vorksgewijs vertakte bloeiwijzen vormen.

Aantal soorten ongeveer 8, waarvan één, V. rubescens Bl
,
op Java

voorkomt.

De 2^^® voor Java vermelde soort, V. sylvatica Bl., heb ik als variëteit

bij V. rubescens Bl. geplaatst.

Villebrunea Gaud. Flores dioici. Perianthium 4‘pariiium, seg-

mentis in alabasU^o vdvatis vel vix imbrkalis. Stamina J, infiexa^ sub

anthesi elastice recurva. PistilU rudumentum columnare^ basi saepe pilis

stipatum. Flores J basi annulo e bracteolis connatis compositOj maturo

cupulam carnosam formante suffulti. Perianthium tubuloso-ovoideum, apice

^onstrictum^ minute denticul'jtum^ ovario leviter adnatum., persistens^ ma-

turum carnosulum. Ovarium uniloculare, ovulo erecto; stigma discoideum,

subpeltatum.) margine ciliatum. Achenimn durum; semen albuminosiim.

Frutices vel arbusculae.^ foliis alter 7iis, petiolalis, penninerviis vel trinerviis.

Stipulae basi plus minusve cohaerentes^ subaxillares. Glomeruli in pedunculis

simplicibus dichotomisve plerumque fasciculatis.

Villebrunea rubescens Bl. Mus. bot. Lugd. Bat., 2, 16*7; Wedd.

Monogr. 454, t. 15 C, f. 12, 13, !; in DG. Prodr. xvi, 1,235^1.—

V. scabra Wedd. in Ann. Sc. nat. 4® sér. 1, 195. — V. glomerata

Bl. Mus. 2, 167.— V. pilosula Miq. PI. Junoh. i, 41; Fl. Ind.

Bat. I, 2, 270. — V. sylvatica Bl. var. serridata Wedd. in DG.

Prodr. l.c. — ürtica rubescens Bl. Bijdr. 506. — U. scabra Herb.

ZoLL. — Oreocnide major Miq. PI. Juxgit. i, 41; Fl. Ind. Bat. i, 2,

269. — Boehmeria rubescens Hassk. Gat. Hort. Bog. 79.

Meded. Dep. v. Landbouw No. 10. 47
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Twijgen nagenoeg rolrond, de jongste toppen meer of minder diep

overlangs gegleufd, met verspreide, vrij groote lenticellen, meer of

minder dicht bezet met zachte, uitstaande, wat naar boven gebogen

haren. Bladeren verspreid, kruidachtig, afwisselend langer en korter

gesteeld, langwerpig of langwerpig ovaal, dikwijls meer of minder

omgekeerd eivormig, meestal plotseling in een langen, smallen, stom-

pen top toegespitst, met stompen, afgeronden of eenigszins hartvor-

migen, zelden meer of minder spitsen voet, behalve aan den voet

meer of minder duidelijk bochtig getand, boven kaal, alleen op de

nerven gewoonlijk met enkele verspreide haren, onder op de nerven

dicht of ijl bezet met uitstaande, wat opgebogen, zachte haren,

verder kaal, verspreid of vrij dicht behaard, vinnervig, met aan

weerszijden c. 7— 9 opstijgende, gebogen, binnen den rand anasto-

moseerende zijnerven, aan den voet dikwijls meer of minder tri- of

quintuplinerf, het 2*^® paar nerven niet zelden minder gebogen en

een spitseren hoek met de middelnerf vormend dan de overige,

netaderig, met zeer talrijke kleine en een aantal grootere, half door-

schijnende stippen, die in sicco zich als verheven puntjes (cystolithen)

voordoen, glimmend groen, onder lichter met donkerder adernet, de blad-

stelen en de nerven onder gewoonlijk meer of minder rood getint, c. 10—
23 cm. lang, waarvan de top c. 1— 2.5 cm., 4.5— 8.5 cm. breed;

steel boven met een groef, 1—8 cm. lang. Steunbladeren afvallend,

vrij, gedeeltelijk binnen den bladsteel staand, nagenoeg tot aan den voet

lijn- of lancetvormig driehoekig, priemvormig toegespitst, concaaf,

gekield, achter op de kiel vrij lang behaard, verder korter en

verspreid behaard, lichtgroen, halfdoorschijnend, de jonge gewoonlijk

reeds met een vliezigen, bruinen rand, 0.6— 1.5 cm. lang. Bloei-

wijzen in de bladoksels en aan de knoopen der ontbladerde twijgen,

bundelsgewijs, enkelvoudig of hooger of lager zeer weinig vorksgewijs

vertakt, meest met 1— 3 kluwens uitstaand, korter dan de bladstelen,

kort behaard. Kluwens half kogelvormig, dicht, vrij veelbloemig.

Schutblaadjes zeer klein, driehoekig, zwak behaard, g bloeiwijzen

met groenwitte stelen. J bloemen zittend of zeer kort gesteeld.

Bloemdek 4-deelig, bleek geel- of groenachtig, aan den voet soms

rood, buiten zeer kort uitstaand behaard, c. 0.25 cm. lang; slippen

eivormig driehoekig, zeer concaaf. Meeldraden 4, 0.35— 0.4 cm.
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lang, bij rijpheid sterk teruggekromd, de helmdraad binnen dwars

gerimpeld. Stamperrudiment met meer of minder duidelijken, kegel-

vormigen top, aan den voet door lange, fijne haren omgeven. $
bloei wijzen tijdens den bloei c. 0.7— 1 cm. lang, met bleek groene

stelen. $ kluwens in bloei c. 0.3 cm., bij rijpheid bolvorijiig en

c. 0.5 cm. in doorsnee. J bloemen nagenoeg zittend, aan den voet

met een tijdens den bloei weinig in het oogvallenden, wat gelobden,

door vergroeide steelblaadjes gevormden ring, die bij rijpheid aan-

zwelt tot een vleezig, wit napje, waarin het vruchtje geheel (of

gedeeltelijk) ingezonken is. Bloemdek ei-urnvormig, aan den top

met een zeer kleine, zeer kleintandige opening, kort behaard, groen,

c. 0.07 cm. lang. Stempel breed, plat, zeer lang behaard. Rijp

bloemdek vleezig, groen, c. 0.15 cm. lang. Dopvruchtje ei-kegel-

vormig, hard, bruingeel, c. 0.07 cm. lang.

Boomheester of kleine boom; kruinhoogte 4— 10 m. bij een stam-

doorsnee van 5— 25 cm. Stam recht of nogal krom, bijna rolrond.

Kroon onregelmatig, ijl. Schors buiten grauwbruin of bruin, in het

midden bruinrood, binnen bruinachtig wit.

var. sylvati(3a J. J. S. — F. sylvatica Bl. Mus. Bot. Lugd. Bat.

2, 167, f. 15 !; Wedd. Monogr. 453, t. 15 C, f. 1 !; in DC. Prodr.

235^k — TJrtica sylvatica Bl. Bijdr. 506. — Boehmeria sylvatica

Hassk. Cat. Flort. Bog. 79. — Oreocnide sylvatica Miq. PI. Jungh.

I, 40; Fl. Ind, Bat. i, 2, 270.

Twijgen, bladstelen en nerven achter zeer kort aanliggend of soms

wat uitstaand behaard.

Aanm. Beschrijving naar zeer talrijke exemplaren in Herb. Kds. en Herb.
Bog., naar verscheiden levende planten in Hort. Bog. en naar levend materiaal
afkomstig van den Salak en van den Gede bij Tjibodas. Vergeleken met waar-
schijnlijk authentieke specimina in Herb. Bog.
Het eenige onderscheid, dat ik tusschen V. rubescens Bl. en V. sylvatica Bl.

heb kunnen vinden, is de beharing en hiernaar kan in verreweg de meeste gevallen
zonder moeite gezegd worden of een exemplaar tot de soort of tot de variëteit gere-
kend moet worden. Van de typische F. rubescens komen ook exemplaren voor (van
Pringombo in Banjoemas), wier bladeren onder geheel behaard zijn, en die daarin
dus overeenkomen met de Britsch-Indische F. appendiculata Wedd.
Zooals uit de opgaven onder Geogr. verspeiding blijkt is tot nog toe de soort

alleen aangetroffen op een hoogte van 50—1000 m., de variëteit van 600

—

1600 m.
Het is niet onmogelijk, dat F. rubescens tot dezelfde soort behoort als F. appen-

diculata Wedd.; Hooker vermeldt in Fl. Br. Ind. F. sylvatica reeds als een
variëteit van F. integrifolia Gaud. (F. appendiculata Wedd.). Exemplaren in Herb.
Bog. hebben echter nagenoeg gaafrandige bladeren eu een grooter aantal, dichter
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bijeenstaande, meer uitstaande nerven, zoodat vergelijking van goed materiaal,
liefst van levende planten, de zaak zal moeten lütmaken.

Bij volkomen rijpe vruchten schijnt het napje steeds even lang te zijn als het
vruchtje, dat vrij op den bodem ervan staat.

Dikwijls zijn de bloeiwijzen sterk heksenbezemachtig vertakt.

Geogr. verspreiding, a V. rubescens Bl. Buiten Java

:

Batoe-

eilanden. Op Java: Verzameld in de res. Banten, afd. Tjaringin bij Tje-

mara op 10— 200 m
,
afd. Pandeglang op den Poelasari op 700 m.

;
in de res.

Batavia, afd Buitenzorg bij Tjampea, op den Salak op 700 m.; in de res.

Preanger, afd. Soekaboemi, bij Palaboeanratoe, bij Tjipetir (De Monchy), afd.

Soemedang bij Tomo; in de res. Banjoemas, afd. Bandjarnegara bij Pringombo
op 700- 1000 m., afd. Tjilatjap op Xoesa Kambangan; in de res. Peka-
longan, afd. Brebes bij Kalisalak op 50 m., afd. Batang bij Soebah

;
in

de res. Semarang, afd Poerwodadi bij Karangasem op 10— 200 m., afd.

Semarang bij Kcdoengdjati
;

in de res. Rembang bij Ngandang; in de

res. Besoeki, afd Panaroekan bij Pantjoer-Idjen op 1000 m.

h. var. sylvatica J J. S. Buiten Java: Sumatra. Op Java: Ver-
zameld in de res Banten, atd. Pandeglang op den Poelasari op

1000 m. zeehoogte; in de res. Batavia, afd. Buitenzorg op den
Salak op 600 — 1000 m, aan de Tjiapoes (Hallikr), afd. Pamanoekan-
en Tjiasemlanden (De Moxchy); in de res. Preanger, afd. TJiaudjoer bij

Tjibodas op 14C0 m., bij Takoka op 1000 m., afd. Limbangan bij

Pangentjongan op 1600 m.
;
in de res. Pekalongan op den Slamat en bij Soer-

djo op 1400 m.
;

in de res. Semarang, afd. Salatiga op den Telomojo op 1400

m
;

in de res. Kedoe, afd. Magolang op den Telomojo op 1200—1400
m.; in de res. Madioen, afd. Ponorogo bij iSTgebel; in de res. Kediri,

afd. Toeloengagoeng bij Soekaradja; in de res. Besoeki, afd. Panaroekan
bij Pantjoer-Idjen op 1000 m., afd. Djember bij Tjoeramanis. — Voor-
komen en standplaats: Algemeen in altijd groen, heterogeen, hoog-

stammig oerbosch en in jong bosch
;
de soort ook in djatibosschen en

in periodiek nogal droge streken. — Bladafval: Altijd groen.

—

Bloeitijd: Het geheele jaar door. — G e b r u i k : Geen. — K u 1 1 u u r :

Niet aan te bevelen, tenzij wegens den snellen en gemakkelijken groei

voor reboisatie. — Inlandse he namen: Standvastig Nangsi, s, DJoe-

t'ang, j., Palanggoengan^ md. — Habitus: Niet bizonder opvallend.

Villebrunea rubescens Bl. Arhuscula. Ramuli plus minmve sulcati^

lenticellis majusculis plus minusve densis, _29^7is longiiisculis ptal^titissimis

saepe leviter inciirvis tecti. Folia alterna^ herhacea^ alternatim longius

breviusque petiolaia, ohlonga vel ovali oblonga, saepe plus minus obovaia,

qjlerumque abrupte longe et anguste obtuse acuminata, basi obtusa rotundata

vel leviter cordata raro plus minusve acufa^ basi excepta plus minusve re-

pando dentata^ supra glabra^ in nervis tantum sparsim pilosa^ subtus in

nervis dense vel paree qnlosa^ pilis patentissimis leviter incurvis, ceterum

glahra vel sparsim vel dense pubescentia^ penninervia^ in utraque parte

costae intermediae nervis lateralibus c. 7 — 9 adscendentibus, curvatis, intra

marginem anastomosantihus, basi plerumque subtri- vel subquintuplinervia^

nerLorum jugo stcundo quarn ceteros hand raro minus curvato et magis
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ad^cendente^ reticiilato-renosa^ cystolithis numerosis parvis punctiformhiis^

paucis majoribus intermixtis^ seniipellucidis^ in sicco prominentibus^ nitida^

viridia, subtus pallidiora et obscurius reiicnlata, nerois subtus et petiolo ple-

riimque plus rninusve rubra^ c. 10— 23 cm. longa., acumine 1 —2.5 cm. lonyo,

4.5 — 8.5 cm. lata; petiolus supra sulcatus, 1—8 cm. longus. Stipulae

caducae, subintrapetiolares, fere liberae, lineari- vel lanceolato-triangulares^

siibtdato-acmninatae, concavae, carinatae, extus praeserüm in carlna pjilosae^

ceterum parcius hreviusque pubescentes^ dilute virides, semipelliicidaey fusco-

7uarginatae, 0.6—1.5 cm. longae. Inflorescentiae axillares et laierales^

petlolo breviores., fasciculatae, simplices vel paulum ramosae^ glomerulos 1—3

semiglobosos densos parvos gerentes, puberulae. Bracteae tninimae triangulde,

puberulae. Flores sessiles vel brevissime pedicellati. Perianthium 4-par-

titmn, pallide fluvescens vel virescens, hasi inferdum 7'ubriim^ extus pube-

rtilum, c. 0.25 an. tongum, segmentis ovato-triangulis, concavis. Stamina

4, 0.35—0.4 cm. longa, maturitate valde recurva, filamento intus transvei’se

rugoso. Plstilli ludimentum apice plus rninusve conicum, basi pilis longis

tenuibus stipatum Glomeruli $ sub antJiesi c. 0.3 cm., maturi globosi

c. 0.5 cm. diam. Flores ^ fere sessiles, hasi annulo bracteolarum conna-

tarum suhobsoleto snblobulato maturitate in cupulam carnosam albam in-

crassato cincti. Perianthium ovoldeo-urceolatum, apertura minima minute

denticulata, puberulum, viridt, c. 0.07 cm. tongum, maturum carnosulum,

viride, 0.15 cm. tongum. Stigma la turn, long e pilosum. Achenium ovoideo-

conicum, durum, brunnescens, c. 0.07 cm. tongum. Cupula matura perianthio

fere aequilonga, carnosa, alba.

var. sylvatica J. J. S. Ramuli, petioli et nervi subtus adpresse vel

interdum subadpresse puberuli.

7. LEUCOSYKE Z. et M.

Bloemen meestal tweehuizig. J bloemdek 4— 5-deeli» met in den

knop klepsgewijs aaneensluitende slippen. Meeldraden 4— 5, in den

knop ingebogen. Stamperrudiment behaard of kaal. $ bloemdek vr[j,

zeer kort napvormig, 4— 5-tandig, blyvend, bij rijpheid niet ol nau-

welijks vergroot. Vruchtbeginsel scheef eivormig, éénhokkig, met

zittenden, meer of minder knopvormigen, behaarden stempel; zaadknop

opgericht; poortje dikwijls trechtervormig vergroot en met den top

van het hokje samenhangend. Dopvruchtje ei vormig, veel langer dan
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het blijvende bloemdek. Buitenste vruchtwand eenigszins vleezig.

Zaad met weinig kiemwit.

Heesters of boomheesters met verspreide, drienervige, onder wit-

of grijsviltige bladeren en ver vergroeide steunbladeren. Bloemen in

zeer dichte, kogelvormige, zittende of gestoelde, schijnbaar oksel-

standige, meestal gepaarde kluwens, zelden meer vertakte bloeiwijzen

vormend.

Aantal soorten ongeveer 9, waarvan er 2 op Java voorkomen:
L. capitellata Wedd. en

L. candidissima Wedd.
Bij dit en de verwante geslachten staan de bloeiwijzen schijnbaar ge-

paard in de bladoksels of aan de knoopen
;
inderdaad bevinden zij zich

in den oksel der 2 onderste schubben van rudimentaire ^of uitgroeiende

zij twijgen.

Sleutel der Javaansche sootden.

Bladeren langwerpig elliptisch, met spitsen

of vrij stompen voet, onder met een dui-

delijk, geelachtig adernet; middelnerf aan
weerszijden met 1— 3 zijnerven, die scherp

gescheiden zijn van de tralievormige ade-

ren tusschen de nerven 1. L. capitellata Wedd.

Bladeren eivormig tot elliptisch, met stompen
of zeer stompen voet; ondervlakte, ook de

aderen, grootendeels witviltig; middelnerf

aan weerszijden met tot 6 zijnerven, die

naar beneden toe geleidelijk in de dwarse,

tralievormige aderen tusschen de nerven
overgaan 2. L. candidissima Wedd.

Leücosyke Z. et M. Flores plerumque dioici. Perianthium ^ é—5-par-

titiim^ segmentis in alahastro valvatis. Stamina 4— 5, initio incurvis.

PistilH riidimentum pilosum vel glahrurn. Perianthium J liberum, hre-

vissime cupuliforme^ 4— 5-dentatum^ persistens^ maturum hand vel vix auctum.

Ovarium oblique ovoideum, uniloculare^ stigmate sessili subcapitato penicil-

lato ; ovulum erectum; micropyla saepe infundibuliformi-ampliata et vertici

loculi adnata. Fructus ovoideus^ perianthiopersistente multo longior, pericarpii

strato extimo carnosulo. Semen albumine parco.

Frutices vel arhusculae, foliis alternis^ trinerviis, subtiis albo- vel incano-

tomentosiSj stipulis alte connatis. Inflot escentiae pjseudo-axillares^ geminatae^

simplices, raro plus minusve ramosae, Flores pjarvi, dense glomerati.
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1. Leucosyke capitellata Wedd. in DC. Prodr. xvi, 1, 235^^ —
L. alha et bimensis Z. et M. Verz. 76; Miq. in Zoll. syst. Verz.

100; PI. Ind. Bat. i, 2, 265. — L. mutahilis Miq. F1. Ind. Bat. l.c.

266. — L. villosa Miq. l.c. 265. — L. elongata Miq. l.c. — L. falcata

Miq. l.c. — L. celtidifolia Miq. l.c. — ürtica capitellata Pom. Encycl.

suppl. IV, 244 (vel 224 vel 227). — Ij . alba Bl. Bijdr. 499. — U.

sphaerocephala Roxb. F1 Ind. iii, 589. — Missiessya fagifolia Gaud.

Voy. Bonite, t, 93 !; Bl. Mus. ii, 162; Wedd. Mon. 468, t. 15, f.

2 !; in Ann. sc. nat. 4® sér., i, 195. — M. alba Wedd. in Ann. sc.

nat. l.c. — M, bimensis Wedd. l.c. — M, mutabilis Bl. Mus. ii, 163;

Wedd. Mon. 471. — M. villosa Bl. l.c.; Wedd. l.c. — M. elongata

Bl. l.c.; Wedd. l.c. — M. falcata Bl. l.c. 164; Wedd. l.c. — M.

celtidifolia Gaud. Voy. Bonite, t. 93 !; Bl. l.c. 163; Wedd. Mon.

470, t. 15 B, f. 1 !; in Ann. sc. nat. l.c.— M. aspera Wedd. in

Ann. sc. nat. l.c.; Bl. Mus. 163. — Leucocnide aZèa Miq. PI. Jungh.

1, 37.

Tweehuizig. Twijgen rolrond, grauwbruin, bruinviltig en daar-

tusschen met los aanliggende, witachtige haren. Bladeren kruidachtig,

gesteeld, langwerpig elliptisch, toegespitst, spits, met spitsen of vrij

stompen voet, boven groen en door korte aanliggende haartjes ruw,

onder grijswit viltig en op de geelachtige nerven behaard als de

twijgen, gezaagd, de tanden met een nerfpuntje, c. 8— 17.5 cm.

lang, 3— 6.5 cm. breed, drienervig, de zijdelingsche nerven zacht

gebogen, tot niet ver van den top doorloopend en aan de buitenzijde

met talrijke opstijgende, anastomoseerende zijnerven, de hoofdnerf op

het bovenste Ys blad aan weerszijden met 1— 3 zijner-

ven, tusschen de 3 nerven horizontaal tralievormig geaderd, netaderig;

bladsteel middelmatig, behaard als de twijgen, 1.2 -3 cm. lang.

Steunbladeren spoedig afvallend, binnen den bladsteel vergroeid tot

een langwerpig of lancetvormig, meer of minder diep tweespletig,

tweenervig, buiten als de twijgen behaard, c. 1.75—2.7 cm. lang

geheel. Bloeiwijzen in den oksel der 2 onderste schubben van korte,

al of niet verder ontwikkelende twijgjes, bolvormig, zeer dicht en

veelbloemig, gesteeld. 5 kluwens c. 0.8— I cm. in doorsnee, met

lancetvormige, gewimperde, achter kort behaarde, c. 0.25 cm. lange

schutblaadjes; algemeene bloemsteel behaard als de twijgen, 1— 2.5
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cm. lang. $ bloemen gesteeld; steeltje kaal, tot 0.2 cm. lang. Bloemdek

in den regel 5-deelig, c. 0.175 cm. lang, met langwerpig driehoekige,

buiten naar den top wat aanliggend behaarde slippen. Meeldraden

5, tegenover de slippen, langer dan het bloemdek. Stamperrudiment

lang behaard. J kluwens 0.6 -0.8 cm. in doorsnee; pedunculus

0.5— 3 cm. lang. J bloemen met een kort, dik, plat of kantig, met

eenige behaarde schutblaadjes voorzien steeltje, in het geheel c. 0.2

cm. lang. Bloemdek zeer kort, zeer klein getand. Vruchtbeginsel

scheef eivormig, meest samengedrukt, aan den top versmald, groen,

naar boven toe kort aanliggend behaard, met zittenden, wat ver-

broeden, behaarden stempel. Buitenste vruchtwand groen (ook bij

volkomen rijpheid ?), vleezig, met kleverig sap; binnenste vrucht-

wand dun hoornachtig, wit.

Heester of boomheester; kruinhoogte 3— 8 m. bij een stamdoorsnee

van 6— 25 cm. Hout geelachtig. Schors met veel bladgroen (jong),

reukeloos, met wat bitteren, samentrekkenden, iets walgelijken smaak.

Aanin. Beschrijving naar talrijke exemplaren in Herb. Kds. en een paar
levende, $ planten in Hort. Bog.
Weddell onderscheidt van deze soort 9 variëteiten waarvan, alleen de var.

Blumei Wedd. Missiess^ja mutahilis Bl.) op Java voorkomt.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Borneo, Soembawa, Molukken
en Philippijnen. Op Java: In de res. Preanger, afd. Soekaboemi bij

Palaboeanratoe, afd. Tjiandjoer bij Tjibodas, afd. Limbangan bij Pangen-
tjongan op 1300 — 1450 m. zeehoogte

;
in de res. Banjoemas, afd. Bandjarne-

gara, bij Pringombo op 700- - 1000 m., afd Tjilatjap op Noesa Kambangan ;in

de res. Pekalongan, afd. Batang bij Soerdjo op 1400 m
;
in de res. Semarang,

afd. Salatiga op den Telomojo; in de res. Madioen, afd. Ponorogo bij Ngebel
;
in

de res. Pasoeroean, op den Ardjoeno op 2100— 2400 m
;
in de res. Besoeki, afd.

Panaroekan bij Pantjoer-Idjen op 1000 m. — Standp laats: In gemengd oer-

bosch, meestal op vruchtbaren, vulkanischen leemgrond, doch ook op zand. —
Voorkomen: Algemeen. — Bladafval; Altijd groen. — Bloei- en
vruchttijd: Het geheele jaar door. — Gebruik: Het hout zou sterk

en duurzaam zijn en wel eens voor het vervaardigen van kleine voor-

werpen gebruikt worden. — Kuituur: Niet aan te bevelen. — Inland-
sche namen: Ki-beunteur^ s., in West- Java; Mlantjogan, j. oï Kemlan-
tjogan^ j. in Banjoemas; Prengpreng, j

en Ipis koelit^ j. op Noesa
Kambangan; Prempeng kerho/]. in Pekalongan; Walikangin^]. in Semarang
en Madioen; Djoerang goenoeng^ j. in Pasoeroean; Pelanggoe?igan, md. of

Klangkongan^ md. in Besoeki. — Habitus: In het oogvallend door de

onder witte bladeren, evenals eenige andere Urticaceae

;

van Debregeasia
te onderscheiden door de on vertakte bloei wijzen en de ver naar den top

doorloopende zijdelingsche bladnerven.
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Iveucosyke capitellata Wedd. Frutex vel m'hiisciila dioica. Piamuli,

nervi subtus, petioli^ stipulae extus et pedunciili cinnamomeo-tomentosi^

pilis alhidis suhadpressis intermixtis. Ramuli teretes. FoUa petiolata^ ohlongo-

elliptïca, acute acuminata, bast acuta vel obtusiuscula^ supra viridia^ pilis bre-

vibus adpressis aspera^ subtics incano- tomentosa nervis ochraceis^ serrata^ ser-

raturis mucronulatis^ c. 8 — 17.5 cm. longa, 3— 6.5 cm. lata, trinerviaj nervis

basilaribus leviter curvatis^ fere ad partem guintam superiorem laminae

prodiictis^ extus nervos laterales numerosos adscendentes anastomosantes

emittefitibuSj nervo intermedia in parte superiore utrinque nervis latera-

libus 1— 3 muriito^ inter nervos venis clathratis horizontalibus, reticulato-

venosa; petiolus c. 1.2—3 cm. longus. Stipulae caducae, axillares, in una^n

oblongam lanceolatamve^ plus minusve alte bifidam, binerviam, c. 1.75 -2.5

cm. longam connatae. Inflorrescentiae pedunculatae^ pseudo-axillares,

geminafae^ (in axilla squamarum 2 inferiorum raynulorum brevium

rudimentarium vel evolutorum)^ shnplices, glomeratae^ globosae^ densis-

simaCj multiflorae. Glomeridi (j' c. 0.8— 1 cm. diam^ bracteis lanceolatis,

ciliatis, dorso strigillosis, c. 0.25 cm. longis, pedunculo c. 1— 2. 5 cm.

longo. Flores pedicellati.^ pedicello glabro, ad 0.2 cm. longo. Perianthium

plerumque 5-partiium., c. 0.175 cm. longum^ segmentïs oblongo driangulis.,

dorso ad apicem strigiUosis. Stamina 5,perianthio longiora, segmentis opposita.

Pistilli rudimentum longe pilosum. Glomeridi ^ 0.6 — 0.8 cm diam.,pedunculo

0 5—3 cm. longo. Flores ‘^pedicello brevi, crasso, complanato vel angulatOy

nonnidlis bracteolis puberulis munito^ ommino c. 0.2 cm longi. Perianthium

brevissimumy minufe denticulatum. Ovarium oblique ovatum^vulgo compressum,

apice attenuatum, viride, apicem versus strigillosum ; stigma sesile, leviter

dilatatum.^ pilosum. Pericarpii stratum extimum viride^ carnosum, succo

mucilaginosOj stratum mtimum tenuiter corneum^ album.

2. Leucosyke caiididissima Wedd. in DC. Prodr. xvi, 1,

235^^ — L. javanica Z. et M. Verz. 76; Miq. Fj. Ind. Bat, i, 2,

265. — L. gavensis Miq. in Zoll. Syst. Verz. 100. — Urtica candi-

dissima Bl. ! Bijdr. 498. — Boehmeria candidissima Hassk. Cat. Hort.

Bog. 79. — Ijcucocnide candidissima Miq. PI. Jungh. 1, 37. —
Missiessga javanica Wedd. in Ann. sc. nat. 4^ sér., i, 195. — M.

candidissima Bl. Mus. bot. Lugd. Bat. II, 165; Wedd. Mon. 466.

—

Touchardia candidissima Bl. Ic. t. xxiv!

Tweehuizig. Twijgen forsch, ongeveer rond, kort bruinwollig en

met aanliggende en langere, afstaande, zachte, witte haren. Bladeren
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groot, kruidachtig, gestoeld, eivormig tot langwerpig elliptisch, toe-

gespitst, spits, met stompen, dikwijls zeer broeden voet, behalve aan

den voet gezaagd en de tanden met een nerfpuntje voorzien, boven

groen en door zeer dicht staande, korte, aanliggende haartjes ruw,

onder met een wit, gewoonlijk ook de aderen grootendeels bedekkend

vilt en evenals de bladsteel met korte aanliggende en langere

afstaaande, witte haren bezet, met 3 onder sterk uitspringende nerven,

waarvan de zijdelingsche tot of 1/5 doorloopen,

gebogen zijn en aan de buitenzijde talrijke uitstaand opstijgende, even-

wijdige zijnerven afgeven, tusschen de middel- en basaalnerven met

talrijke, subhorizontale, stomphoekig gebogen, evenwijdige, tralievor-

mige aderen, die op het bovenste Ys <^eel van het blad meestal geleidelijk

in de opstijgende, weinig gebogen zijnerven van de middelnerf (bij de

grootere bladeren ongeveer 6 aan weerszijden) overgaan, netaderig,

15— 33 cm. lang, 7— 18.5 cm. breed; bladsteel 2.5— 10 cm. lang.

Steunbladeren groot, afvallend, binnen den bladsteel vergroeid tot een

lancetvormig, aan den voet stengelomvattend, aan den top in 2 korte,

priemvormige slippen gespleten, 2-nervig, achter met korte, aanliggende

en langere, uitstaande haren voorzien, 2.5— 5.5 cm. lang geheel. Bloei-

wijzen enkelvoudig, bolvormig, gestoeld, dicht en veelbloemig, 1— 1.5

cm. in doorsnee, cf kluwens met 2—2.5 cm. langen, als de bladsteel

behaarden algemeenen bloemsteel en talrijke langwerpige tot lancet-

vormige, buiten naar den top grof behaarde, c. 0.4 cm. lange schut-

blaadjes. bloemen gesteeld; steeltje tot 0.4 cm. lang, met enkele

verspreide haren. Bloemdek in den regel diep 5-deelig, met lang-

werpige, stompe of vrij spitse, éénnervige, verspreid grof behaarde

slippen, 0.2 cm. lang. Meeldraden 5, met helmdraden, die even lang

zijn als het bloemdek. Stamperrudiment klein, lang behaard. 5 kluwens

met 0.8— 1.7 cm. langen steel en zeer korte schutblaadjes, ^bloemen

zeer kort gesteeld. Bloemdek zeer kort, meest met 5 korte, stompe,

driehoekige tanden. Vruchtbeginsel scheef ei vormig met knopvormigen,

behaarden stempel. Vruchtje scheef eivormig, samengedrukt, met

vleezigen buitenwand.

Heester of boomheester.

Aanm. Beschrijving naar eenige exemplaren in Herb. Kds. en vergeleken
met een authentiek.



Le UCOSlKE~ Maouïia , 747 Urticaceak.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Philippijnen. Op Java: Ver-
zameld in de res. Banten, afd. Tjaringin bij Tjemara; in de res.

Preanger, afd. Soekaboemi bij Palaboeanratoe en afd. Tjiandjoer bij

Takoka op 1000 m. zeehoogte. — Standplaats: In gemengd oerbosch. —
Bladafval: Altijd groen. — Bloei- en vruclittijd: Bloemen en
vruchten verzameld in Februari bij Takoka, in Mei bij Palaboeanratoe
en in Juni bij Tjemara. — G e b r u i k

:

Geen — Kuituur: Niet aan
te bevelen. — Inlandse he namen: Evenals de verwante soorten
Ki-heunteur^ s., Ki-paraj, s, (bij Palaboeanratoe). - Habitus: In het

oogvallend door de van onder witte bladeren en door de grootte daarvan
van verwante planten te onderscheiden.

Leucosyke candidissima Wedd. Frutex vel arhuscula dioica. Ra-

muli validij teretiusculi^ fusco tomentosij adpresse albo-pubescentes praetere-

aque pilis longioribus albis patentibus vestiti. Folia magna, petlolata, ovata

ad ohlongo-elUptica^ acuminata, acuta^ basi obtusa vel saepe latissime rotun-

data, basi excepta serrata, serraturis mucronulatis, supra viridia, dense

strigillosa, aspera, siibtus cmn petiolo niveo-iomentosa, plerumque etiam in

nervis, pubescentia praetereaqiie patenter pilosa, nervis 3 subtiis valde promi-

nentibus, nervis basilaribus ad ^ vel
I
partem superiorem laminae pi'oductis,

extus nervos laterales nwnerosos patentl-adscendentes parallelos ernittentibus

,

inter nervos venis numerosis clathratis, transversis, obtusangule curvatis, ad

trientem partem superiorem limbi in nervos laterales (in foliis majoribus ut'

rinque ad 6) adscendentes leviter curvatos sensim transientibus, reticulato-

venosa, c. 15—33 cm. longa, 7

—

18.5 cm.lata;p>etiolus2.5—10cm.longus.

Stipulae magnae, caducae, axillares, in unam lanceolatum, basi ainplexicaulem,

breviler subulato-bicuspidatam, binerviam, dorso pubescentem pilosamque,

2.5— 5.5 cm. longam alte connatae. Glomeruli glohosi, dense multiflori, 1—1.5

cm. diam., pedunculo simplici,pubescenti pilosoque. Glomerulorum pedun-

culus 2— 2.5 cm. longus. Bracteae numerosae, oblongae lanceolataeve, dorso

apicem versus hirtae, c. 0.4 cm. longae. Flores ^ pedicellaii,ped.icello ad 0.4 cm.

longo, paree hirto. Perianthium plerumque profunde 5-partitwn, segmentis

oblongis, obtusis vel acutiusculis, 1-nerviis, sparse hirtis, 0.2 cm. longis.

Starnina 5, filamentis perianthio aequilongis. Pistilli rudimentum parvum,

longe pilosum. Glomerulorum ^ pedunculus 0.8— 1.7 cm. longus, bracteae

brevissimae. Flores ^ brevissime pedicellati. Pe?'ianthium brevissimum, denti-

bus 5 brevibus, obtuse triangulis. Ovarium oblique ovatum, stigmate capitato

piloso. Fructus oblique ovatum, compressum, pericarpii strato extimo carnoso.

8. MAOÜTIA V^EDD.

Één- of tweehuizig. cf bloemdek 5-deelig, met in den knop
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klepsgewijs aaneensluitende slippen. Meeldraden 5, in den knop

ing'ebogen. Stamperrudiment wollig behaard. J bloemdek zeer klein,

scheef, meer of minder napvormig, nagenoeg gaafrandig of klein getand.

Vruchtbeginsel eivormig, recht, met blijvenden, korten stijl en be-

haarden stempel; zaadknop opgericht. Dopvruchtje ei vormig, meer

of minder samengedrukt of driekantig; de buitenste vruchtwand wat

vleezig, de binnenste vrij hard. Zaad met weinig kiemwit.

Heesters met verspreide, gesteelde, drienervige, onder witviltige

bladeren en aan den voet vergroeide steunbladeren. Bloemen in

okselstandige, weinigbloemige kluwens, die tot vertakte, schijnbaar

okselstandige, gepaarde bijschermen vereenigd zijn.

Aantal soo ten ongeveer 8, waarvan er 2 op Java voorkomen n.1.

:

M. Fuya Wedd. en

M. diversifolia Wedd.

Sleutel dey' Javaamclie soorteti.

Bladeren eivormig of wat ruitvormig, zeer

grof gekarteld gezaagd. Steunbladeren
alleen aan den voet vergroeid. ^ bloem-
dek nagenoeg gaafrandig; stempel zeer

weinig omgebogen M. Fuya Wedd.

Bladeren langwerpig of lancet-eivormig,

vrij klein «ekarteld gezaagd. Steunbla-

deren vrij ver vergroeid. ^ bloemdek klein

getand; stempel teruggekromd . . 2. M. dioersifolia Wedd

Maoutia Wedd. Flores monoici vel dioici. Feriantliium 5-partitum^

seymentis in praefloratione valvatis. Stamina 5, initio incurva, Pistilli

rudimentum lanato-pilosum. Ferianthium J minutum^ ohliquam,

minusve cupuliforme^ suhintegerrimum vel denticulatum. Ovarium ovatiim^

rectum^ stylo persistente brevi, stigmate papUloso; ovulum erectum, Ache-

nium ovatum^ suhcompressum vel trigonum^ pericarpii strato extimo car-

nosulo, intimo duro. Alhumen parcum.

Frutices foUis aliernis^ petiolatis^ trinerviiSy subtus alhido-tomentosisy

stipuUs basi connatis. Infiorcscentiae pseudoaxillareSy geminataey laxe cymoso -

ramosae. Flores glomerati.

1. Maoutia Puya Wedd. in Anu. sc. nat. 4® sér. i, 193; Mon.

477, t. 16 B, f. 1— 8 !; in DC. Prodr. xvi, 1, 235*^; Brand. For.
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FI. 406; Ind. Trees, 619; Kurz, For. Fl. ii, 429; Hook. f. Fl. Br.

Ind. V, 592; Gamble, Man. Ind. timb. 323; new ed. 660; Darj.

list, 78. — M. odontophylla Miq. Fl. Ind. Bat. i, 2, 272; Wedd. in

DC. Prodr. l.c. — M. aspera Wedd. in Ann. sc. nat. l.c.; Mon.

478. — ürtica Puya Ham. in Wall. Gat. 4605. — Boeh>neria odon-

tophylla Miq. pi. Jungh. i, 35; in Zoll. Syst. Verz. 100. —
B. frutescens Don. Prodr. Fl. nep. 59. — B. Puya Hook. Journ.

of Bot. 1851, t. 7. — Lecanocnide scaberrima Bl. Mus. Bot. Lugd.

Bat. II, t. XII (B) !.

Twijgen dicht, langer of korter, meer of minder aanliggend be-

haard. Bladeren verspreid, kruidachtig, gesteeld, eivormig, toegespitst,

spits, met stompen of afgeronden voet, grol gekarteld gezaagd, boven

groen, met verspreide, aanliggende haren, zeer ruw, onder met een

ook de aderen bedekkend, wit vilt en zeer talryke, daarin inge-

zonken, zich als donkere stippen voordoende punten, op de nerven

aanliggend zachtharig, drienervig, de basaalnerven weinig gebogen,

tot c. V3 — Vi den top der schijf doorloopend en daar anastomosee-

rend, aan de buitenzijde met talrijke, afstaand opstijgende, evenwijdige,

binnen den rand anastomoseerende zijnerven, tusschen de 3 nerven

met vrij talrijke, horizontale, meestal wat stomphoekig gebogen,

evenwijdige, tralievormige aderen, die ongeveer op de bovenste

helft van het blad aan weerszijden door ongeveer 3—4 opstijgende

zijnerven van de middelnerl vervangen worden, netaderig, c. 9— 13

cm. lang, 5— 6.5 cm. breed; steel 1.5— 5.5 cm. lang, behaard als

de twijgen. Steunbladeren vrij lang blijvend, binnen den bladsteel

staand, alleen aan den voet vergroeid, smal iancetvormig driehoekig,

lang priemvormig toegespitst, achter en aan den rand lang behaard,

1— 1.25 cm. lang. Bloeiwijzen in de oksels der onderste 2 schubben

van korte, al of niet ontwikkelende twijgjes, één- of tweeslachtig,

sterk vertakt, los, veelbloemig, meer of minder dicht behaard,

c. 3— 6 cm. lang, uit zeer kleine, losse, weinigbloemige, één- of

tweeslachtige kluwens samengesteld. Schutblaadjes ei vormig driehoekig,

kort behaard, klein. cT bloemen zeer kort gesteeld. Bloemdek c.

0.13 cm. lang, tot op van den voet in 5 langwerpig driehoekige,

concave, éénnervige, verspreid en vrij grof behaarde slippen gedeeld.

Meeldraden 5; filamenten wat langer dan het bloemdek. Stamper-
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rudiment lang behaard. J bloemen kort gestoeld, met een zeer kort,

zeer scheef plat napvormig, schildvormig, eivormig, aan den top

versmald, stomp, vast tegen den stamper aanliggend, nagenoeg gaaf

bloemdek. Vruchtje zeer scheef eivormig, driekantig, aan den voet

scheef ingedeukt, grof behaard, aan den top in den zeer korten

stijl met zeer weinig omgebogen, behaarden stempel versmald.

Heester of boomheester; tophoogte 3— 5 m.

Aanm. Beschrijving geheel naar 2 exemplaren in Herb. Kns., waarop de
beschrijving van Miquel’s M. odonthophylla goed past. Het is mij echter niet
mogelijk deze soort van M. Puya te onderscheiden. De eenige verschillen, die
ik vond, zijn de bij de Javaansche exemplaren van onder over het algemeen wat
ruiger behaarde bladeren en het bijna gave 9 bloemdek, welk laatste bij een
paar onderzochte bloemen van één Britsch- Indisch exemplaar afkomstig wat
gelobd (door inscheuring ?) was. Veel meer materiaal zou noodig zijn om te

beslissen of de Javaansche plant als een variëteit behoort afgescheiden te

worden.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: In de tropische streken van
het Himalaya-gebergte en de Khasia- heuvels, Sumatra, Borneo, Celebes,

Ternate. Op Java: In de res. Madioen, afd. Ponorogo bij Ngebel op 700
ra. zeehoogte; in de res Besoeki, afd. Panaroekan bij Pantjoer-Idjen op

400 ra. — Bladafval: Altijd groen. — Bloei- en vruchttijd: Bloe-

men en vruchten verzameld in Mei bij Ngebel en in December bij

Pantjoer-Idjen. — Gebruik; In Britsch-Indië een gewichtige vezelplant.

Op Java nog niet aangewend. — Kuituur; Indien de vezel der

Javaansche planten even goed is als die der Engelsch-Indische, dan
zou de kuituur misschien aan te bevelen zijn. — Inlandsche
namen: Walïkangin^ j. bij Ngebel, evenals andere planten

met van onder witte bladeren
;

Tanggajoenga, md. bij Pantjoer-

Idjen. — Habitus; Door de van onder witte bladeren in het oog
vallend; van M. diversifolia te onderscheiden door de veel grover ge-

zaagde bladeren.

Maoutia Puya Wedd. Frutex vel arbuscida. Ramuli dense plus mi-

nusse adpresse villosi. Folia alterna^ petiolata^ ovata, acuminata, aciita,

hasi ohtusa vel rotundata^ grosse crenato-serrata^ supra viridia, sparsim his-

pida, asperrima, suhtus tota niveodomentosa^ punctis numerosis impressis^

nervis adjjresse pilosis, irinervia^ nervis hasilarihus vix curvatis^ ad\— \

partem superiorern ïaminae productis, anastomosantibus^ extus nervos laterales

numerosos^ patenti-adscendentes^ parallelos, intra marginem anastomosantes

emittentibus, inter nervos venis horizontalibus^ clatkraiis, saepe leviter

ohtusangulo-cnrvatis^ nervo intermedio in dimidia parte superiore nervis

lateralibus utrinque c. 5—4 adscendentibus munito, reticulato-venosa^ c.

9— 13 cm. longa, 5— 6.5 cm. lata; petiolus 1.5— 5.5 cm. longus, villosus.

Stipulae subpersisientes, axillares^ basi tantum connatae^ angustc lanceolato-
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triangulae^ longe subulato-acuminatae, dorso et margine longe pilosas^

1—1.25 cm. longae. Infiorescentiae pseudoaxillares, geminatae (in axilla

squamaruni 2 infimarum ramulorum hreviwn simplicium ramosonim),

1- vel 2-sexuales^ ramosissimae, laxae, plus minusve puhescentes, c.

3— 6 cm. longae. GlomeruU minuti., laxi, pauci(lori., 1- vel 2-sexuales.

Bracteae ovato-triangulae^ liirtae., minulae.' Flores hrevissime pedicellati.

Perianthium c. 0.13 cm. longum, 5-partitumj segmentis oblongo-trianguliSj

concavis^ l~nerviis, hirtis. Stamina 5, filamentis perianthium paulum su~

perantibus. Pistilli rudimentum longe pilosum. Flores ^breviter pedicellati.,

perianthio brevissmw, valde oblique peltato-cupuliformi, ovato, superne

attenuato., obtuso, subintegro, ovario arde adpresso. Achenium valde oblique

ovatum, trigonum, basi oblique hnpressum, hirtum, stylo brevisshno, stigmate

vix recurvo, pubesce?iti.

2 , Maoutia diversifolia Wedd. in DC. Prodr. xvi, 1, 235*^.

—

M. riigosa Wedd in Ann. sc. nat. 4® sér. i, 194; Mon. 479; Miq.

Fl. Ind. Bat. i, 2, 274. — M. Zollingeriana Wedd. in Ann. sc. nat.

I.C.; Mon. 480. — TJrtica diversifolia Bl. Bijdr. 498. — Boehmeria

diversifolia Miq. PI. Jungh. i, 34; Zoll. Syst. Verz. 100. — Leca-

nocnide diversijolia Bl. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii, f. xii !.

Eénhuizig. Twijgen meer of minder dicht zacht grijs behaard.

Bladeren "kruidachtig, verspreid, gesteeld, eivormig langwerpig tot

lancetvormig, geleidelijk lang toegespitst, zeer spits, met stompen,

afgeronden of wat hartvormigen voet, met van den voet af vrij klein

gekarteld gezaagden rand, de tanden met een nerfpuntje, boven groen,

meestal hobbelig en door aanliggende haartjes ruw, onder met

een de aderen meer of minder bedekkend, grijswit vilt en de

nerven, evenals de bladsteel, aanliggend zachtharig, 3-nervig, de

basaalnerven flauw gebogen, tot c. Yi— Vs den top doorloopend

en daar anastomoseerend, aan de buitenzijde met talrijke opstijgende

en binnen den rand anastomoseerende zijnerven, tusschen middel- en

zijnerven met talrijke horizontale, meer of minder stomphoekig

gebogen, dunne, tralievormige aderen, die op het bovenste i/, of V4
van

het blad in de opstijgende, anastomoseerende zijnerven van de middel-

nerf overgaan (aan weerszijden c. 3—4 grootere), netaderig, c. 8.5— 19

cm. lang, 3—

6

cm. breed, ook wel 14 cm. lang bij 7 cm. breed; steel

2.5— 8 cm. lang. Steunbladeren afvallend, binnen den bladsteel
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vergroeid tot een breed driehoekig, stengelomvattend, in 2 lange,

priemvormige toppen toegespitst, 2-nervig, bruin, achter vooral aan

den voet en op de nerven aanliggend wit behaard, 0.6— 1.2 cm.

lang geheel. Bloeiwijzen in de oksels der onderste 2 schubben

van korte, al of niet ontwikkelende twijgjes in de bladoksels of aan

de knoopen, verlengd, sterk los bijschermachtig vertakt, slap, uit

kleine, c. 0.3— 0.35 cm. in doorsnee metende, bolvormige, vooral

wat de 5 betreft, vrij losse, weinigbloemige kluwens samen-

gesteld, één- of tweeslachtig, c. 6— 12.5 cm. lang, aanliggend behaard,

cf bloemen bijna zittend; de knoppen bolvormig. Bloemdek 5-deelig,

met driehoekige, concave, éénnervige, aanliggend vrij grof behaarde

slippen, c. 0.13 cm. lang. Meeldraden 5; helmdraden ongeveer even

lang als het bloemdek, het onderste deel afgeplat. Stamperrudiment

klein', dicht . zachtharig. J bloemen kort gestoeld, met zeer klein,

zeer scheef, kort getand bloemdek. Vruchtbeginsel zeer scheef eivormig,

aan één zijde gekield, snavelvormig in den stijl verlengd, ruwharig;

stempel teruggebogen, behaard. Vrucht 3-kantig.

Heester, boomheester of klein boompje; tophoogte 3 — 8 m., bij een

stamdoorsnee van 6— 20 cm. Schors zeer taai, binnen vuil wit, vuil

geelbruin verkleurend, met zeer veel lenticellen en veel bladgroen,

reukeloos. De jonge stengels, bladstelen en bladnerven onder zijn

dikwijls paars gekleurd.

Aanm. Beschrijving naar talrijke exemplaren in Herb Kds.

Geogr. verspreiding. Buiten Java: Sumatra. Op Java: Op
de volgende plaatsen verzameld: In de res. Batavia, op den Salak op
600—1000 m.; in de res' Preanger, afd. Tjiandjoer bij Tjibodas op 1500
m., afd. Limbangan bij Pangentjongan op 1300 m.

;
in de res. Pekalongan

op den Slamat op 850 m., afd. Tegal bij Simpar op 1200 m., afd. Batang
bij Soerdjo op 1400 m.; in de res. Banjoemas, afd. Bandjarnegara bij

Pringombo op 800— 900 m.; in de res. Kedoe, op G. Andong op
1200 m., afd. Temanggoeng bij Kledoeng op 1400 m.; in de res.

Semarang, afd. Salatiga op den Telomojo op 1400 m.; in de res,

Madioen, afd. Ponorogo bij Ngebel op 800 m
;
in de res. Pasoeroean

bij Tosari op 1600 m. — Standplaats: In open, secundair bosch

meestal op vulkanisch zand. — Voorkomen: Op genoemde plaatsen

tusschen 800 en 1600 m. zeer algemeen; dikwijls gezellig groeiend.

—

BI adat val: Altijd groen. — Bloei- en vruchttijd: Bloemen en

vruchten verzameld in Mei op G. Andong en G. Telomojo, in Juni op
den Telomojo, in Augustus bij Pangentjongan, bij Pringombo en bij

Ngebel, in September op den Salak, op den Slamat en bij Simpar, in
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Oktober bij Tjibodas, Soerdjo, Kledoeng, Ngebel en Tosari, in No-
vember bij Pringombo. — Gebruik: Geen. — Kuituur: Niet aan
te bevelen. — Inlandsche namen: Met die der verwante Urticaceae

overeenkomende; Ki-heiinteur^ s.
;
Kebenter, j. in Pekalongan

;
Prengpeng^

j in Banjoemas en Pekalongan; Orang-aring^ j. in Semarang en Kedoe,

Walikangin^ j. in Semarang, Madioen en Pasoeroean. — Habitus: Ge-
lijkend op de andere Urticaceae met van onder witte bladeren, maar te

kennen aan de lange, sterk vertakte bloeiwijzen.

Maoutia diversifolia Wedd. PVutex vel arhuscula monoica. Ramuli

plus minusve dense molliter incano-villosi. Folia alterna, petiolata, ovato-

ohlonga vel lanceolata^ sensim longe acuminata^ acutissima^ basi obtusa

rotundata vel subcordata, a basi crenato-serrata^ dentibus mucronulatis^

supra viridia^ plerumque rugosa, aspera^ subtus incano-tomentosa^ nervis

cum petiolo adpresse villosis, S- Jiervia^ nervis hasilaribus vix curvatis^ ad ^

partem superiorem laminae productis^ anastomosantibus^ extusnervos laterales

numerosos, adscendentes, intra marginem anastomosantes emittentibus,

venis clathratis numerosis transversis, plus minusve obtusangulo-curvatis^

tenuibus^ nervo intermedia m j parte superiore yiervos laterales u-

trinque c. 3—4 adsceitdentes, anastomosantes emittente^ c. 8.5—19 cm.

longa, 3—6 cm. lata^ interdum 14 cm. longa, 7 cm. lata ; petiolus2.5—8

cm. longus. Stipulae caducae, axillares., in unam late triangulamj am-

plexicaulem, subulato-bicuspidatam^ biney^viam^ fuscam, dorso praeseriim

ad basin et in nervis adpresse albo^pubescentem, 0.6—1.2 cm. longam

connatae. Inflorescentiae pseudoaxillares vel laterales (in axilla squamarum

2 infimarum ramulorum brevium rudimentariumvel evolutorum)^ elongatae.,

valde cymoso-ramosae., laxae, flaccidae^ i- vel 2-sexuales, c. 6— 12.5 cm.

longae, adpresse pubescentes. Glomeruli minuti^ glohosij laxiusculij pauciflorij

c. 0.3—0.35 cm. diam. Flores (j' subsessiles. Perianthium 5-partitum, c.

0.13 longumj segmentis triangulis, concaviSj 1-nerviis, adpresse hirtis. Sta-

mina 5, filamentis perianthio subaequilongis, basi complanatis. Pistilli

rudimentum parvum., dense pilosum. Flores ^breviter pedicellati^ perianthio

minimo.^ valde obliguo.^ brevi-dentato. Ovarium valde oblique ovatum., unilatere-

raliter carinatum, hirtum., stylo rostrato-coronatumj stigmate recurvo, piloso.

Aehenium Uigonum.
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Addenda et Ëmeiidanda.

Blz. 7. Aan de Aanm. toe te voegen

:

(ZoLL. n. 2316).

Vergeleken met authentiek

Blz. 13. In plaats van Brideliae te lezen

:

Crotonae: Crotoneae.

Bridelieae

;

en in plaats van

Blz. 15. In plaats van Ricinae te lezen :

Galearinae: Gctleariinae.

Piicininae; en in plaats van

Blz. 16. In plaats van Geloniae te lezen

:

Gelonieae.

Blz. 22. Bp de literatuur van Codiaeum ohovatum Zoll. toe te voegen

:

Klotsch in Walp. Ann. i, 625

Blz. 31. Bij de literatuur van Jatropha p>odagrica Hook. toe te voegen :

In Walp. Ann. iii, 368.

Blz. 51. Bij Flueggia serrata Miq. toe te voegen : Volgens Koorders
(ia" Verslag Kon. Ak. Wetensch. Amst. van 29 Mei 1909,

51) is deze plant Celastrus paniculata Wlld.

Bij Flueggia virosa Baill. als synoniem toe te voegen : F. nova-

guineensis Val. in Buil. Dép. Agric, Ind. réerl. x, 26 (nomen).

Bij de literatuur van Securinega ahyssinica A. Rich. toe te

voegen: In Walp. Ann. iii, 378.

Blz. 123. Bij Glochidion obscurum Hook. f. als synoniem toe te voegen :

Agyneia ? pinnata Miq F1. Ind. Bat. i, 2, 388.

Blz. 160. Bij Glochidion insigne J. J. S. toe te voegen ; J. J. S. in Ic.

bog. XIII, t. cccvi.

Blz. 249. Aan de Aanm. toe te voegen

:

Nadat de beschrijving van B. defiexa Muell. Arg. voltooid was,

trof ik in Herb. Bog. eenige zeer goede, ongedetermineerde,

waarschijnlijk van een vroeger in Hort. Bog. gekweekten boom
afkomstige (ƒ exemplaren aan en ontdekte in Hort. Bog. eenige

ongetwijfeld tot dezelfde soort behoorende ^ boomen. Volgens
het naambordje zouden deze boomen afkomstig zijn van Bang-
ka. Hoewel deze opgave volstrekt geen zekerheid geeft omtrent
de herkomst, acht ik het toch veel waarschijnlijker, dat de

soort van Bangka of Sumatra afkomstig is dan van Java.
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Blz. 374.

Een volledige beschrijving en plaat der soort komt voor in

Ic. bog. IV, t. cccx.

Bij de literatuur onder Claoxxjlon affine Zoll. toe te voegen

:

Klotsch in Walp. Ann. i, 624.

Blz. 509. In den sleutel is A. hrachijstachya Horn. weggevallen. Hij

kan op de volgende wijze veranderd worden:
2. Bloeiwijzen dikwijls vertakt.

Schutbladeren der J bloemen
zeer klein, gaaf. j kelk 5*

deelig A. paniculata Miq.
Bloeiwijzen onvertakt. Schut-

bladeren der J bloemen meer
of minder getand of gedeeld 3.

3. $ schutbladeren zeer opper-

vlakkig getand, langer dan
de vruchten A. indica L.

$ schutbladeren duidelijk veel-

tandig, ongeveer even lang

als de vruchten . . . A. indica L.

5 schutbladeren diep 3—5-
deelig A. hrachijstachija Horx.

Blz. 534. Onder Geogr. verspreiding bij te voegen: Later werd in Herb.

Kds. nog een vruchtdragend, door Koorders bij Depok
verzameld exemplaar aangetroffen.

Blz. 578, Aan de Aanm. toe te voegen: Vergeleken met Zoll. n. 2452.



Index der Inlandsclie Namen.

(INDEX ALPHABETICUS NOMINÜM INDIGENORUM).

Adal-adal, j. 603.
Boengboelang peutjang, s.

Boeni. ra

449.

273.
Ampelas badak, s. . . 434. Boeni raenir, ra. 279.
Ande-ande, j. 275, 278

,
283 ,289 434. Boeniaga, s. 209.

Ande-ande dedek, j. . 279. Boerneh, rad. 273.
Ande-ande loemoet, j. . 279. Boeroeng randa. s. 79.
Ande-andean, j. 279, 283. Borao, j. 613.
Anggring, j. . . . 664. Botoran, j. .

Broenjah, j.

597.
Anggroeng, j. . 655, 658, 661, 664. 680.
Apen-apen, j. . . 453.

Areng-arengan, j. . 225, 615.

Cassave, ned. .Areuj kakapasan, s. 534. . . 34.

Areuj kakatoea, s. . . 184. Ceara rubber, eng. , 33,

Areuj tangtang angin.

Babadotan, s. . .

,

s. . • 529.

Danglot, j. . . 142, 453.

434. Daon katoek, ra. 189.

Babing, j. . . 189. Dawolang, s. 615.

Badjing, md. 312. Dawolong, s. 615.

Bajlabajan, rad. 726. Dedek, j. 130.

Balik angin, rad.

Baloeng kajoe, j. .

350, 416. Deloekan, j. 142.

579. Dempoel, j. 111, 116, 121, 126, 130,

Banjoeraas, s. . 96. 138, 142, 145, 152, 157, 168, 289.

Bareber, j. . . . 145. Derapoel daoen, j . 130.

Batoeng, j. . 209. Dempoel kebo, j. . . . 142, 478.

Bedreg, j. . . . 726. Dempoel leles, j. . 289.

Bentjoj, s. . . . 252. Dempoel lelet, j. 130, 135, 145, 156,

Beras, j. ... 648. 157, 165, 168.

Berasan, j . . . 478. Dempoel watoe, j 130, 142.

Beras-berasan, j. 225. Derwolo, j. .

Djalitri, s. .

615.

Berih, j. . 231. 86.

Bertoepoek, j. . 372. Djarah tjilik, j. 159.

Besi, j 301. Djarak, ra., s
, j. 541, 569.

Betah, j. 618. Djarak beureum. s. . 541.

Bintaos laoet, s 618. Djarak boedik, j. , 541.

Bito, j

Bleketoepoek, j.

86. Djarak brom o, j. . 350.

372. Djarak gede, j. . . 541.

Blirabingan, j. 301. Djarak goendoel. j* • • . 569.

Bobontengan, s. 145. Djarak kaliki, s. 541.

Boekat, rad. . 312. Djarak kebo, j. . . 541.
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Djarak kelapa, m. . 541.

Djarak kepjar, j. 541.

Djarak kosta, s. 569.

Djarak merah, m. . 541.

Djarak pager, s. 569.

Djarak pati, j. . 624.

Djarak pati gede, j. 627.

Djarak tjeleng, j. . 546.

Djarak tjina, s., j. . . 31,565.,569.
Djarakan, m. 339.

Djeboegan, j. . . 579.

Djebret, s. . - •

Djengkenang, j. .

462.

670.

Djeraman, j. 111.

Djeroekan, j. 648.

Djidjeg, j. . . 579.

DjiDgkat, j. . . . 680.

Djirak djowo, j. 478.

Djirak kebo, j. . 478.

Djirak woelan, j. . 478.

Djirak woeloeh, j. . 478.

Djirek, j., md. . . . 252, 256.

Djirek emprit, j. 256.

Djirok, j., md. . . 252.

Djoerang, j. . . . 740.

Djoerang goenoeng, j. 744.

Djoeroe hajam, j. . 372.

Dloendoeng, j. . 729.

Doewak, j. . 453.

Dredjeg, j. . . . . 469, 579.

Endog-endogan, j. 579.

Gadoh, j. . . . 216.

Gadok, 8., j. 216, 294.

Gambiran, m, . 152
,
182, 234.

Gandri, j. (zie ook Kandri) . 322.

Gandri kerbo, j. 309.

Gedangan, j. 495.

Gemblok, j. . . 393.

Gempol, s., j.

Gentoengan, j. .

. 116, 142.

294.

Getah, j. ... 618.

Getahan, j. . . 615.

Gimer, j. . . .

Gintoeng, j. . .

! 138, 179.

294.

Gintoengan, j. . . 294.

Glingga boemi, j. . . , 596.

Godo, j. . . . ,

Goprak, j. .

636.

512.

Hampang, j. . . . 142.

Hande-hande, j. . . . 279.

Handja, s 312.

Handjawan, s 512.

Haramaj, s 710.

Haramaj badak, s. . . 712.

Ilaramaj leuweung, s. . 712.

Haremang gede, s. 312.

Hawean, s 478.

Hendog'heudogan, j. . 209.

Heuntjip, s 256.

Heutjit, s 256.

Himer, j. . . . .
17*6, 182.

Hoehoenian, s 269.

Hoeni, s., j 273.

Iloeni beurit, s. . . . 434.

Hoeni liris, j. . 279.

Hoentjit, s 607.

Hoerang-hoerangan, j. 733.

Hoeroe, s 330.

Hoeroe angin, s. . . . 488.

Hoeroe dangdang, j. . 339.

Hoeroe koneng, s. . . 330.

Hoeroe manoek, s. . . 330.

Hoeroe minjak, s. . . . 330.

Hoeroe minjak leutik, s. . 330.

Hoewi dangdeur, s. 34.

Hoewi djindral, s, . . . 34.

Smer, j. . . 54, 69, 176, 179, 182.

Imer habang, j. . . . . 179.

Imer kebo, j 179.

Inger, j . 182.

Ipis koelit, j • 744.

Kajoe bawang, s. . . 591.

Kajoe pan, j 145.

Kajoe poeti, j . 225.

Kajoe sapi, md. . 304.

Kajoe soebah, j. . . . . 549.

Kajoe tjaboek, j. . 159.

Kakadoean, s . 299.

Kaliki banten, s. . . . 591.

Kandri, m., j
(zie ook Gandri)

312, 322.

168,

Kandri besar, m. . . . 312.

Kandri kebo, j. . . . 312, 318.

Kanjere, s. . .

Kanjere areuj, s. . . .

322.

• 318.
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Kanjere badak, s. 309, 312, 318. Ketela tapak, j. . . . . 34.

Kantjilan, j. . . , * . 469. Keteler, j . 442.

Kapalj . . . . 618. Keterbik, md . 372.

Kapasan, j
. 345, 359, 453. Ketjipir, j . 462.

Kapoendoeng, s. 256. Ketoembel, j . . 138.

Karahan, j. . . 499. Ketoepoek, j 368, 372.

Karembi, s. . . . 624, 627. Ki-bara, s

Ki-barahma, s

. 364.

Karembi badak, s. . 624 . 364.

Kasingsat, s. . 603. Ki-bajawat, s. . . 591.

Kasoembi, m. . . 631. Ki-beunteur, s. 726, 744, 747, 753.

Katerbih, md. . . 372. Ki-bewok, s 469, 546.

Katimoeroe
j . . . 449. Ki-boe1oe, s . 668.

Katoe, j. . . . 189. Ki-damar, s . 209.

Katoek, s. 189. Ki-djahe, s. . . . 299, 339, 597.

Katoek alas, j. . . 179. Ki-djeroek laoet, s. . 596.

Katoek badak s. . 192. Ki djeungkil, s. . . . . 643.

Katoek endog s. . 192. Ki-endog, s 239, 648.

Katoekan, j. . 189. Ki-hadji, s . 203.

Katomas, s. . .

Kawang, md.
96. Ki-hapit, s . 156.

. 465. Ki-harepang, s . . . . 484.

Kaworo, s. . . . . 591. Ki-harepang prongpeng, s. . 484.

Kebenter, j. . . . 753. Ki-hoë, s 203, 648.

Kedoeng leutik, s. . . 469. Ki-hoekoepoe, s. . . . . 354.

Kelatan badak, m . . 524. Ki-hoeni, s. . . 156, 203, 286.

Kelemaing, md 135, 142, 152, 157. Ki-hoeoet, s. . 130, 138, 142, 279.

Kemadoe, ofKemado,
j

691.
i- 680,,

683, 689, Ki-hoerang, s

Ki-kertas, s

138, 301.

. 156.

Kemadoe kerbo, K. kerboj of K. kebo, Ki-koehkoeran, s. . . . . 462.

j., md. . . 680, 683, 686. Ki'koeja, s • 234.

Kemadoe kodoek, md. 680, 686. Ki-koenir, s. . . . . 424.

Kemadoe lengis, j., md. . 680, 689. Ki'kopi, 8 . 156.

Kemadoe nerboj, md. . 680. Ki-ladja, s 212.

Kemadoe sapi, j. . 689 Ki-lampenas, s. . . 597.

Kemereh, md. . . 555. Ki-lehat, s

Ki-mahoeng, j. .

368, 378.

Kemiren, j. . 412, 591. . 294.

Kemiri, m., j. .

Kemiri spet, j, .

. 555. Ki-malakian, s. . . . 349, 591.

. 591. Ki-menteng, s . 252.

Kemlantjogan, j. . 744. Ki-meong, s 252, 453.

Kemliki, j. . . 91. Ki-mimis, s . 267.

Kemloko, j. . 73. Ki-njamploeng, s. . . . . 607.

Kemoendoeng, md. . 252. Kimjeli, j 86.

Kenjam, j. . 275, 289. Ki-pahang goenoeng, s. . 312.

Kepoendoeng, j. 252. Ki-pan tj ar, s . 162.

Kepoendoeng lanang, j- • . 256. Ki-paraj, s . 747.

Keraja, j . 648. Ki-pare, s. 126, 135, 138, 142, 145,

Kertaoe, s. . . . . 668. 152, 168, 172.

Ketapen, m.
Ketela djiEdral, j. .

. 406. Ki-pare goenoeng, s. . . 113.

. 34. Ki-pare lelaki, s. . . . 126.

Ketela mantri, j. . 34. Ki-rawaj, s

Ki-rendang, s. . . .

. 512.

Ketela pohon, j. 34. . 631.

Ketela sabekong, j. 34. Ki-sapi, s 86.

Ketela sarmoenab, j. 34. Ki-semir, s . 29.
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Ki-sempoer, s . 473. I Lamer tjilik, md. • • • • 152.
Ki-sengat, s 469.

1

Lampir, j . . 142.

Ki-sero, s. . . . . 449.
1

Landa, md. . 312.
Ki-seueur, s. . . 265, 267, 279, 283,

!
Landaan, j. . 312.

286. ' Landak, md. . !
.* 15*2, 312.

Ki-seueur goenoeg, s. . . 279. Lang-alang, md. 733.

Ki-seueur lelaki, s. . . . 265.
1
Langit, s. 330.

Ki-soeri, s 434. i Langgrangan, j. 412.

Ki-tai, 8 . 646.
i

Langsatan, j. 279.

Ki-tako, s 579.
j

Larlaran, j. . 512.

Ki-tales, s

Ki-talingkoep, s. . . .

597.
1
Laro, md. 520.

372.
1

Lateng, j. . . 691.

Ki-tamiang, s 643 646. Lateng kebo, j. 680.

Ki-tedja minjak. s. . . . 332.
i Lateng rambat, j. 524.

Ki-tembaga, s 86. Lateng sapi, j. . 691.

Ki-timboel, s 152. Latengan, m. 524.

Ki-tjaloeng. s 473 591. Latiam, j. 54.

Ki-tjamoen, s . 726. Lawa, j. . 726.

Ki-tjantoeng lalaj, s. . 205. Lawas, j. 225.

Ki-tjepel, s . 449. Lawoe, j. 512.

Ki-ljinde, s . 69. Lelet, j. . . . 138.

Ki-toelang, s . 203. Lemaing, j. . 709.

Ki-tongo, s . 733. Lerapir, j. . . . 145, 157.

Ki-weloeh, s 176. Lepban, md. 142.

Kidang, s. 86. Leprak, md. 339.

Kidangan, j 86. Lisoe loeki, s. . 88.

I^indjing, j . 168. Loket, md. . 152.

Kindjeng, j 121, 142.

Kirip, j

Klangkongan, md. . 512,

256.

744. Malaka, m
,

s. .... 73.

Klawo, j

Kiek ketoepoek, j. .

225. Malaman,j . . 596.

364. Mangir, j. . . 86.

Klepoe, j 643.
! Maoeng, j. . 256.

Kletek, md Mara, s. 412, 488
,
491, 499, 503, 507.

Koejam, j 368, 512. 1 Mara bangkong, s. . . . « 591.

Koekroep, j . 670. Mara bener, s. . 488.

Koepean, j 216.
i
Mara beureum, s. . 507.

Koeraj, s. . . . 658, 661, 664.
;

Mara kembang, s. 412.

Koeraj bodas, s. . . . , 661. : Mara leutik, s. . .... 449.

Koeraj lelaki, s. . . . 664. ' Mara minjak, s. 491.

Koeraj tjangkreng, s. . 664. Mareme, s. 113, 116, 121, 142, 145,

Koetoe, j 318. ! 152, 156, 165, 172.

Koetoe kebo, j 318.
’

Mareme gede, s. . 116, 145, 162.

Kojan, j 512. Mareme lemboet, s. . . . 76.

Koneng sari, s. . . 239, ; Marengpeng, s. . 495.

Konjam pasir, j. • 279.
1
Memer, md . 176.

Kopen, j 225.
1

Mendjalinan, j. . 145.

Kopi, md 478, ! Mendong, j. . 499.

Koto-koto, md 318. : Menengen, j. 618.

Meniran, j. . 283.

1
Menjoegan,j. . 733.

Lamer,j. 121, 130, 138, 142, 152, 157. Mentahos, j. 222.
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Menteng, s. . . . . 252, 256. Pendjalinan, j. . . . . 453,,670-

Menteng oetan, m. . . . 256. Pengoh, j. ... 680.

Mentengan, m. . . 256. Penjan, j 615.

Mentoelan, j. . . 469. Pepe, j 145.

Mer, rad. . 152, 176. Perkoso, j. . . . . 339.

Meranak, j. . . . . 469. Peuris, s 242.

Merangan, j. . 354, 457. Plalan, j . . . . 453.

Merong, rad. . . 312. Poehoen sikat, m. . 469.

Metjerraean, rad. . . 152. Poeloes, s
,

j. .

.*

478, 689.

Mlaka, rad. . 73. Poeloes areuj, s. 516.

Mlantjogaa, j. . . . 744. Poeloes djalantong, s. . 516.

MoentjaDg, s. . . 555. Poeloes djalatrong, s. . 689.

Mroewoc, j. . . . 624. Poendoeng,
j , . . 256.

Poendoengan, j. 256.

Namoek, s.

Peering, ra
,

s. . 23.

. . . 220. Poerwoko, j. . . . 205.

Nangsi, s . , . . 705, 740. Poesoe, j. ... 318.

Narigsi areuj, s. . . . 729. Poesoetan, j. . . 648.

Poetijan, j. . . . 478.

Oebi djindral, m.
Poris, ra 234.

. . 34. Poris kebo, ra. . . 234.

Oebi kajoe, ra. . . . 34. Poris ketjil, ra. . . 279.

Oedoe lada, . 534. Prerabiloetan, j. 54.

Oerang-oerangan, j. 733. Prengpeng, j . . . . 744, 753.

Oeris-oerisan, j. . . 126. Prengpeng kerbo, j. 744.

Ootjah-oetjahan, j. . . . 699. Pring woeloh, j. . 683.

Ojod giraeran, j. . . 69.

Onjara, j. . . .

Orang-aring, j

. . 289.

. . 753. Ramaj, s 701.

Orang-orangan, j- . 733. Ramboetan monjet, s. 389.

Oris, ra . 234, 242. Kami, m., j. . . . 701.

Ras-berasan, rad. . 225.

Padang, rad.

Rawan, j 615.
. . 403. Redjasan, j. ... 256.

PadjaDg, j. . . . , . . 403. Rehen, s 116.

Pakilan, j. . . . 473. Rememo, j
.*

142, 168.

Palao, j , . . 453. Renjoeng, s. . . 242.

Palanggoengan, of Pelanggoengan rad

.

Resep, j. rad. .283, 648.

512, 740, 744.

Panen, s, . . . . . 330.
Salam andjing, s. .Pantjal, s. . . 86. . 299.

Pantjal kidang, s,j. . 86, 301. Sambirodjo, j- . 596.

Papasan, j. . .

Parang dewo, j.

. . 453. Sarapeu, s. . . . . 34.

. . 453. Sasah, s

Para rubber, eng. . 28. Sasah goenoeng, s. . . 231.

Parengpeng, s. . . 339, 495. Sembirit, j 615.

Pari, j

Paroengan, j. .

126;, 138, 168. Seraoet, j
.'

121, 301.

. . 495. Semoetan, j. 86.

Paskapasan, j. rad . 339, 453. Senoe, j .
41*2, 726.

Patjahan, . . 534. Sentok, j 648.

Peleraan, s. . . 330. Sepat i. . . , 225, 289, 453, 648.

Penawar beas, s. . . 212. Sepreh, j 648.



— 762 —

Seueur badak, s. 286. Tjakarajam, j 478.

Seueur kopek, s. im. Tjalik angin, s., j., md. . 339,412,
Sigar djalak, s. 54. 416, 488.

Tjalirang, sSimpeureum, s. . 54. 156.

Singkong, s. 34. Tjantoeng laki, s 205.

Sintok, s. 343. Tjaratan, s 234.

Slangenblad, ned. 138. Tjareme, s 83.

Sligi, j. . . . 91. Tjarirang, s 156.

Sneeuwbes, ned. 54. Tjelengan, j 695, 710.

Soebah, j. 549. Tjembirif, j 615.

Soela ketan, j. . 263. Tjendono semoet, j 86.

Soeloeh, j. . 670. Tjengkek, s., j. . . 209, 646,
,

648.

Soeroe, j.

Soeroe dieng, j.

636. Tjereme, s

Ijerme, m
83.

25. 83.

Soeroe godo, j. . 636. Tjerme leuweung, s 89.

Soeroe hajam, j. 372. Tjermen, j 152.

Soeroe kebo, j. . 636. Tjermenan, j 130.

Soesoeroe, s. 26. Tjetjeremean, s. . 89, 176, 179
,
182.

Soloh, j. . . 670. Tjipi'-, J
591.

SOBO, j. . . 86. Tjit manoek, j 135.

Srintil, j. . . 603. Tjitig, j 646.

Tjoekilan, j 279.

Tai, j. . . . 618.
Tjoengbiloet, j 54.

Tjoentjoeng beloet, j. . . . 65.

Talingkoep, s. . 372. Toendjoeng, j 627.

Tamandilang, j. 269. Toetoeb of toetoep, m., j. 403, 412,

Tambelikan, j. . 699. 416, 488, 499, 507, 624, 627,

Toetoep antjoer, j. . 445, 499,
,
726.

Tampar kidang, s. . . 265. 507,

Tandjoeng watoe, j- • • 301. 512.

Tanem, j.

Tanggajoengan, n
646. Toetoep awoe, j. 403, 412, 416,

,

726.

ld*.
.*

283, 750. Toetoep binek, j . . . . 627.

Tanglar, j. . . 484. Toetoep dedek, j. . . .

Toetoep djoewawoet, j.

Toetoep goprak, j

412.

Tapen, s., j ,
md. . . 339, 359,,406, 412.

420, 424, 445, 453, 491. 12.

Tapen kebo, j. . ,, 339. Toetoep hawoe, j 488.

Tapen sajong, j 359, 424. Toetoep idjo, j 507.

Tapos, s. . . 574. Toetoep kantjil, j 416.

Tariti, j. . . 643. Toetoep ketjil, m 507.

Taritih, s. . 579. Toetoep lake, j., md. . . 499, 627.

Tekek, md. . 453. Toetoep lakek, md. 624.

Tekosa, j. 453. Toetoep latang, md. 627.

Telitih, j. . . 643. Toetoep lobang, md. . 624.

Telo marikan, j. 34. Toetoep lowo, j 416.

Telo tengkol, j. . 34. Toetoep poetih, m., j. . . 403, 412.

Telor kotok, s. . 192. Toetoep rama, j. ... 495.

Tembesi, j. . .
416,’ 51*2, 726. Toetoep sapi, j 416.

Tembiloetao, j. . 69. Toetoep sroewo, j. . . 488,

Toetoep wesi, j

507.

Teritig, j. . . 643. 726.

Teter, j. .

Tetoepoek, j.

403. Tokbrai, s 462, 465.

372. Tokolo, md
Tongo, j

318.

Tipis koelit, j. . . . 116. 733.

Tjaboek, md. . 121, 126, ]L4*2, 159. Totongoan, s 733, 736.
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Totop, md 412, 488. Welawehan, md. . 726.

Totop benek, md 412. Wengen, j 699.

Totop merah, md 412. Wesen, j 209.

Totop poteh, md 512. Winong, j 680.

Trembesi, j 726. Wisloewisjan, md. . . 646.

Trembiloe, j 65. Woeloeh, i. . . 301, 453, 648, 670.

Trembiloetan, j 54. Woenen, j 279.

Trenggoeloen goejoe, j. . 86. Woeni, s., j 273.

Treteg, md 643. Woeni ande-ande, j. 279.

Tritih, j 643. Woeni kebo, j. . . , 286.

Woeni liris, j. ... 279.

Woeni niris, j. . . . 279.
VValang, j 416. Woeni peutjang, s, . . 283.

Wal ik, j 339. Woeroe, j 330.

Walik angin, j., md. . 339, 359, 416, Woeroe dedek, j. . . 234.

453, 744, 750, 753. Woeroe kebek, j. . . 116.

Walik lar, j 339, 453. Woeroe njamploeng. 330.

Walilar, j 453. Woeroe pelem, s . . 330.

Welahan, j 330. Woeroe pinggang, j. . 256.



Index der Latljnsclie Namen.

(INDEX ALPHABETICUS NOMINUM SYSTEMATICORUM).

Aalius Rumph.
androgijna O. K. . . 187.

macrantha O. K . . 191.

rhamnoides O. K. . . 191

spectabilis O. K . , 193.

smnatra? 2a O. K . . 187.

Acalypha L 14, 508.

boehmeiioides Miq . 509.

brachystachya Horn. 509,

755.

Caturus Bl 510.

Caturus Bl f angustifolia.

511.

circinaia Seem. . . . 21.

Godseffiana Mast. . 17.

Hamiltoniana Hort. . 17.

Hamiltoniana Hort. f. mon-
strosa 18.

hispida Bürm. . . 18, 509.

hispida Bürm. var. Sanderi
J. J. S 19.

hispida Hoof. f. . . 19.

illustris Hort. . . . 20.

indica L 509.

Macafeana Hort. Angl. 20.

macrophijlla Hort. Veitch.

20 .

marginata Hort. . 17, 19.

margioata Spr. ... 19.

minahassae Kds. . . 510.

musaica Hort. Will. 20.

obovata Hort. ... 19.

paniculata Miq. . . 509.

rubra Norofh. ... 18.

Sanderi N. E. Br. . 19.

shnilis Kds 510.

stipulacea Klotsch. . 509.

Acalypha L.

torta Hort. Büll. . . 21.

tricolor 8eem. . . . 20.

triumphans L. Lisd. et

Rodig 20.

Wilkesiana Kds. . . 510.

Wilkesiana Müell. Arg 20.

Wilkesiana Mdell. Arg. f.

circinata 21.

Wilkesiana Muell. Arg. f.

illustris ... 20.

Wilkesiana Müell. Arg. f.

macrophylla. . . . 20.

Wilkesiana Müell Arg. f.

triumphans . . . 20.

Wilkesiana Müell. var. mar-
ginata Hort. ... 19.

Achudemia Bl 674.

Acidoton P. Br.

obovatus O. K, . . . 52.

vif'osus O. K. . . . 52.

Actephila Bl 11, 45.

bantamensis Miq . . 46.

excelsa Müell. Arg. . 48.

javanica Miq. . . . 46.

major Müell. Arg . 46.

Adelia L.

barbata BLA^xo. . . 409.

Bernardia Blafco. . . 409.

glandulosa Blafco. . . 467.

javanica Miq . ... 544.

monoica Blafco . . . 401.

neriifolia Roth. ... 547.

*) De synoniemen zijn cursief gedrukt. De cursieve cijfers -wyzen de bladzijde aan, waar de plant

of plantengroep beschreven lë.
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Adenocrepis Bl.

javanica Bl 253.

lanceolata Muell. Arg. 247.

Adenogijnum Rchb. f. et Zoll.

discolor Rchb f. et Zoll. 384.

Adenoropium Pohl.
elegans Pohl. . . . 562.

gossypiifolium Pohl. . 562.

integerrimum Pohl. . 29.

multifidum Pohl. . . 30.

Adisca Bl.

acuminata Bl. . . . 422.

albicans Bl .... 357.

floribunda Bl. . . . 418.

subfalcata Zoll. . . 482.

subpeltata Bl. . . . 404.

iimoriana Span. . . 455.

Zippelii Bl . . . . 409.

Agyneia Vent 12, 197.

affinis Rürz. . . . 199.

bacciformis Juss. , . 198.

glomerulata Miq. . . 146.

multiflora IIassk. . . 74.

obliqua Wlld. . . . 120.

ovata Miq 187.

pinnata Miq. . . 125, 754.

Alchornea SwARTz. . . .14, 466.

Blumeana Muell. Arg. 471.

javensis Muell. Arg. . 467.

rugosa Muell. Arg. . 467.

Zollingeri Hassk. . . 466.

Aleurites Forst. . . .

ambinux Pers. .

commutata Geisel,

cordata Muell. Arg
cordifolia Steud.

lanceolata Blanco.
lobata Blanco. .

moluccana Wlld,
saponaria Blanco.

triloba Forst.

trisperma Blanco

Alsodeia Thou.
bengalensis Wall

Amanoa Aubl.
pallida Thw.
tomentosa Baill.

15, 550.

. 552.

. 552.

551, 559.

. 552.

. 552.

. 552.

. 551.

. 556.

. 552.

. 556.

. 48.

. 302.

. 320.

Anaarantus L.

frutescens Bl. ... 18.

Andrachne L 11, 45.

apetala Roxb. . . . 292.

trifoUata Roxb. . . 292.

A rusonema A. Juss.

diibium Bl 63.

eglandulosnrn Dcne. . 65.

intennedmm Dcne. . 65.

multifioriim AV^ight. . 63.

retlculatum A.Juss. . 63.

Zollingeri Miq. . . . 63.

itidesma L 12, 258.

amboinense Miq. 261.

attenuatum Wall. . 284.

auritum Tul. 280.

bicolor Hassk. . 27.

Blumei Tul. . 280.

Bunius Spr. . . . 270.

ciliatum Presl. . . 270.

diandrum Roth. . 274
diandrum Roth f. javani-

cum 275.

Diepenhors ii Miq. . . 262.

erythrocarpum Muell Arg.
276.

filiformis Bl. . . 577.

floribundmn Tul. . 270.

Ghaesembilla Gaertn. 287.

glahrwn Tul. . . . 270.

heterophyllum Bl. . . 268.

Kingii Hook. t. . . 264.

lanceolariurn Mor. .

m
266.

lanceolarium Wall. , 274.

lanceolatum Tul. . 259.

leptocladum Tul. . 278.

Lobbianum Muell. Arg. 290.

longipes Hook. f. . . 265.

lunatum Miq. . 236.

minus Bl. ... 266.

molle Wall. . . . 284.

montanum Bl. . . 276.

Moritzii Muell. Arg. 276.

oblongifolium Bl. . . 276.

paniculatum Roxb . 287.

pubescens Bl. . 276, 288.

pubescens Roxb. . 287.

pubescens Roxb var. Moritzii

Tul 276.



766 —

Antidesraa L.

rostratum Tul. var. Lohhiana
Tul 290.

salaccense Z. et M. , 280.

stipulare Bl. . . 261, 265.
stipulare Bl. f. amboinense

262.

sylvestre Lamk. . 270, 287.

tetrandrum Bl. . . 280.

Thwaitcsianum Muell. Arg.
270.

tomentosum Bl. . . 264.

tomentosum Miq. . . 284.

velutinosum Bl. . . 284.

vestiturn Presl. , . 287.

Aparisthmium Endl.
javense Hassk. . . . 467*

Aphananthe Planch.
cuspidata Planch. . . 669.

AporosA Bl 12, 226.
arborea Muell. Arg. 232.

arhorescens Muell. Arg. 232.

aurita Miq 240.

campanulata J. J. S. 237.

Cumingiana Baill. . 240.

frutescens Bl. . . . 229.

fruticosa Muell. Arg. 229.

lunata Kurz. . . . 236.
microcalyx Hassk. . . 240.
microsphaera Hook. f. 243.
Roxburghii Baill. . 242.

sphaeridophora Merr. 239.

Axenfieldia Baill.

intermedia Baill. . . 428.

Baccaurea Lour, . . . 12, 245.

acuminata Muell. Arg. 253.

dasystachya Muell. Arg. 246.

deflexa Muell. Arg, 248, 754.

dulcis Muell. Arg. . 21.

javanica Muell. Arg. 253.

lanceolata Muell. Arg. 247.

minutiflora Muell. Arg. 257.

racemosa Muell. Arg. 249.

Baliospermum Bl. . . .16, 599.

angulare Dcne. . . 600.

axillare Bl 600.

indicum Dcxe. . . . 600.

montanum Muell Arg. 600.

Baliospermum Bl.

Moritzianum Baill. . 600.

polyandrum Wight. . 600.

Bennettia R. Br.

filiformis Muell. Arg. 577.

javanica R. Br. . . 577.

Bessera Spr,

inennis Spr. . . . 51.

Bischofia Bl 13, 290-

Cumingiana . . 291*

javanica Bl. . . . 291.

oblongifolia Dcne. . . 291.

Roeperiana Dcne. . 291.

Toui Dcne 291.

trifoliata Hook. . . 291.

Blumeodendron Kurz, 14, 395, 458.

Kurzii J. J. S. . . . 463.

Tokbrai J. J. S. . . . 460.

Tokbrai Kurz. . . . 463.

Boehmeria Jacq 692.

angusiata Hassk. . . 732.

candicans Hassk. . . 701.

candissima Hassk, . 745.

caudata J. J. S. . . 706.

caudata J. J. S var. cele-

bica J. J. S. . . . 709.

caudata J. J. S. var. humilis

J. J. S 717.

caudata J. J. S. var. longis-

sima J. J. S. . . 708.

caudata J. J. S. var. ma-
crostacliya J. J. S. . 708.

caudata J. J. S. var. ou-

rantha J. J. S. . . 713.

caudata J. J. S. var. pen-

dula J. J. S. . . . 708.

caudata J. J S. var. ru-

gosissima J. J. S. . 771.

caudata J. J. S. var. sca-

brella J. J. S. . . 715.

caudata Sw 693.

celebica Bl 709.

clidemioides Miq. 697, 705.

comosa Wedd, . . 696, 698.

comosa Wedd. var. neglecta

Wedd 696.

compacta Bl ... 700.

crenata Bl 720.

depauperata Wedd. . 694.
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Boehmeria Jacq.

dichotoma Hassk. 732, 735.

diffusa Wedd. . . . 698.

diversiflora Miq. . . 702.

diversifolia Miq. . . 751.

erythropoda Miq. . . 718.

foveolata Elmer . . 720.

frutescens Don. . . . 749.

glomeridifera Miq. . . 694.

humilis Miq. . . . . 717.

incana Hassk. . . 724.

lutescens Bl. . . . 722.

malabarica Wedd. . . G94.

malaharica Wedd. var. de-

pauperata Wedd . . 693.

malabarica Wedd. var. ne-

glecta J. J. S. . . 696
mollis Wedd. . . 720.

moluccana Wedd. . . 720.

neglecta Bl. . . . 696.

nivea Gaud . . . . 699.

nivea Gaud. var. candicans

Wedd. . . . . . 701.

nivea Gaud. var. tenacissima

Miq . . 701.

odontophylla Miq. . . 749.

ourantha Miq. . . . 713.

parvifolia Wedd. . . 693
pilosiuscula Hassk. . 703.

pilosiuscuUi Hassk. var. hu-

milis Bl . . ,. . 717.

platyphylla Aut. ,. . 706.

p)laty}diylla Don. . . 705.

platyphylla Don. var. cele~

hica Wedd'. . ,. . 709.

platyphylla Don. var. clide-

mioides Wedd. ., . 698.

platyphylla Don. var. humilis
Wedd 717.

platyphylla Don. var. macro-
stachya Wedd. . , 706.

|

platyphylla Don. var. moluc-
cana Wedd. . . . 709.

platyphylla Don. var. rugo-
sissima Wedd. . . 711.

!

platypJujlla Don. var scahrella ^

Wedd 715.
I

platyphylla Don. var. tomen- I

tosa Wedd. . . . 706,

platyphylla Talb. . . 715,

Puya Hook. . . . . 749,

ramiflora Grah. 732,

Boehmeria Jacq.

repanda Hassk. . . 727.

rnhescens Hassk. . . 737.

rugosisbima Miq. . . 711.

scahrella Gaud. . . . 715.

scahrella Miq. . . . 713.

sericea Bl , . . . 720.

sidae^olia Wedd. . . 698.

sidaefolia Wedd. var. neglecta

Boerl 696.

sylvalica Hassk. . . 739.

ten acissima Ga\ji\ . . 701.

travancoria Bedd. . . 694.

trinervis Miq. . . . 727.

ntilis Bl 701.

velutina Dcne. . . . 724.

Zollingeriana Wedd. . 702.

Bosea L.

trinervia Koxb. . . 647.

Botryomorus Miq.

paniculata Miq. . . 724.

Bradleia Banks.
arhorescens Steud. . 114.

Blumei Steüd. . . . 136.

dioica Vaiil. . . . 52.

glauca Hassk. . . . 123.

glaucophylla Hassk. . 123.

Kipareh Steud. . . 123,

lanceolaria Wall. . . 146.

Httorea Steud. . . . 109.

liicida Steud. . . . 112.

lutescens Steud. . . 169.

macrocarpa Steud, . 154.

ohliqua Spreng. . . 120.

Philippica Cav. . . 139.

philippinensis Wlld. . 139.

pinnata Roxb. . . . 123.

ruhra Steud. . . . 149.

Breynia Forst 12, 172.

cernua Muell. Arg. . 180.

microphylla Muell. Arg. 174.

racemosa Muell. Arg. 777,

182.

reclinata Hook. f. 173, 176.

rhamnoides Muell. Arg. 174,

177.

rhamnoides Muell. Arg. var.

hypoglauca Muell. Arg.
175.

ruhra Muell. Arg. . 180.
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Breynia Forst.

virgata Müell. Arg • 183.

Bridelia Wlld 13, 305.

Berryana Wall. 84.

glauca Bl. . . . 307.

lanceaefolia Roxb. . . 320.

lanceolata Kürz. 320.

Lot^mnï Hook etARN. 320.

minutiflora Hook. f. 310.

minutiliora Hook f. var. ab-

breviata J. J. S. 313.

montana Woodr. , 315.

multiflora Zipp. . . 309.

ovata Dcne . . , 324.

retiisa A. Jüss. 315.

rhamnoides Grief. . 320.

scandens Wlld. 315.

stipularis Bl . . 315.

tomentosa Bl. . . 320.

tomentosa Bl. var. rJiamyioi-

des Müell. Arg. 306.

Zollingeri Miq. . . • 315.

Buxaceae 3.

Buxus L.

coriaceus Spr. . . 5.

saligna Don. . . . • 5.

Calococcus Kürz.
sundaicus Kürz. 84.

Camirium Gaertn.
cordifolium Gaertn. 552.

moluccanum 0. K. . 552.

oleosum Reinw. . . * 552.

trispermum 0. K. . • 556.

Carumbium Reinw.
giganteum Miq. . . . 625.

populifolium Reinw,. . 621.

populneum Müell. Arg. 621.

sebiferum Kürz. . • 630.

Castiglionia R. et P.

lobata R. et P. . . • 567.

Caturus L.

spiciflorus Roxb. . • 18.

Celastrus L.

paniculata Wlld. . . 754.

Celtis L. ....... . 639,

amboinensis Wlld. 654, 659.

angustifolia Lndl. . . 651.

aspera Brongn. . . . 654.

cinnamomea Lndl. . 644.

Commersonii Brongn. . 656.

discolor Brongn. . . 656.

Djungiel Planch. . . 647.

dysodoxylon Thw. . . 644.

glabra Planch. . . . 641.

hamata Bl 644.

Hamiltonii Planch. . 641.

Hasseltii Planch. . . 647.

laurifoUa Planch. . . 647.

microphylla Zipp. . . 652.

montana Jüngh. 656, 663, 664.

napahnsis Planch. . 641.

orientalis Bl. . . . 659.

orientalis L 656.

philippinensis Blanco . 648.

reticulata Hook. f. . 669.

reticulosa Miq. . . . 644.

rigida Bl 656.

Roxburghii Planch. . 644.

serotina Planch. . . 641.

tetrandra Roxb. . . 641.

tetrandra Roxb. var. Hamil-
tonii Hook. f. . . . 641.

tetrandra Talb. . . 644.

timorensis Span. . . 644.

tomentosa Roxb. . . 659.

trinervia Lam. . . . 645.

trinervia Roxb. . . 643, 644.

virgata Roxb. . . . 652.

Waitzii Bl . . . . 644.

Wightii Planch . . 647.

Cephalocroton Hochst.

alhicans Müell. Arg. 357.

albicans Müell. Arg. var.

genuinus Muell Arg. 384.

discolor Müell. Arg. 384.

orientalis Scheef. . . 384.

Ceramanthus Hassk.

gracilis Hassk. ... 77.

Cheilosa Bl 16, 604.

montana Bl, .... 604.

Chloradenia Baill.

discolor Baill. . . . 384.
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Chorizandra Wight.
pinnata Wight. . . 54.

Cicca L.

acidissima Blanco . . 81.

decandra Blanco . . 63.

disticha L 81.

EmUica Kurz. . . . 71.

microcarpa Bth. . . 67.

microcarjya Bth. var. pu~

hescens Kurz. . . 68.

nodiflora Lam. . . . 81.

ol ovata Kurz. . . . 52.

pentandra Blanco. . 52.

reüculata Kurz. . . 63.

reiiculata Poir. var. glahra

Kurz 65.

Cladodes Lour.

riigosa Lour. . . . 467.

Cladogyncs Zipp 14, S83.

orientalis Zipp. . . 384-

Claoxylon Juss 13, 360.

abbreviatum J. J. S. . 376.

affioe ZoLL . . . 574, 755.

glabrifolium Miq. . . 362.

graciliflorumMiq. . . 374.

ir.dicum Hassk. . . 369.

indicum Hassk. f angus-

tifolium .... 371.

indicum Hassk. f. graci-

lius 371.

longifolium Miq. 364, 366
macrophyllum PIassk. . 369.

minus Hassk. . , . 369.

molle Miq .... 369.

muricatum Wight. . 428.

oligandrum Muell. Arg. 375.

parvtflorum Hook. et Arn.
369.

pauciflorum Stapf. . 377.

rubescens Miq. . . . 361.

spidfiorum Baill . . 369.

stipulosum Rchb. f. et Zoll.

432.

Wallichianum Muell. Arg.
377.

Clavistylus J. J. S . . .14, 517.

peltatus J. J. S. . . 519.

Cleidion Bl 14, 474.
javanicum Bl. . . . 475.

Cleidion Bl.

populifolium Zipp. . 475.

tricoccum Baill. . . 475.

Cleistanthus Hook. f. . .13, 295.

apodus Bth 301.

chartaceus Muell. Arg. 296.

lanceolatus Muell. Arg. 320.

minahassae Kds . . . 301.

myrianthus Kurz. . 297.

pallidus Muell. Arg. var.

subcordatus J. J. S. 302.

sumatranus Muell. Arg. 299.

Cluytia L.

androgyna L. . . . 187.

scandens Koxb. . . . 315.

stipiilaris L 315,

Cnesmone (Cnesmosa) Bl. 14, 575, 518.

javanica Bl ... 514.

Coccoglochidion K. Schüm.
erythrococcus K. Sch. 139.

Codiaeum Rumph. . . . . 16, 587.

chrysosticton Spr. . . 22.

cuneifolium Zipp. . . 22.

medium Baill. ... 22.

moluccanum Dcne. . 22.

ohovatum Zoll. . . 22, 754.

pictum Hook. . . . 22.

iimorense A. Juss. . 22.

variegatum Bl. . . . 22.

Coelodepas Hassk. . . .13, 379.

bantamense Hassk. . 380.

Commia Lour.
cochinchinensis Lour. . 617.

Conceveihum Rich.

javanense Bl . . . 467.

latifolium Zipp. . . 467.

tomentosum Span. . . 384.

Conocephalus Bl.

niveus Wight. . . . 732.

Cremostachys Tul.

filiformis Tul. . . . 577.

Croton L 13, 555.

acerrimum Reinw. . . 531.

acutus Thb 347.

albicans Rchb. et Zoll. 334,

357.
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Croton L.

apetalum Bl. . . . 467.

appendicnlatus Elm. . 413.

argyratus Bl. . . . 336.

bacciferus Wall. . . 455.

Baliospennum Span. . 22.

hicolor Roxb. . . . 336.

bractiferiis Roxb, . . 22.

cascarilloides Ralüscii. 450.

caudatus Geisel. . . 352.

coccineus Vahl. . . . 450.

denticulatus Bl . . 352.

diadenus Miq , . . 341.

distans Wall. . . . 450.

drupacem Roxb. . . 352.

glabrescens Miq. . 343, 544.

glandulosus L var. hirtus

Muell. Aug. . . . 334.

Halecum Roxb . . . 369.

Jamalgota Ham. , . 347.

Korthalsii Muell. Aeg. 341.

lacciferus Blanco . . 496,

lacciferiis Wall . . 455.

laevifolius Bl. . . . 341.

mollissimus Geisel. . 409.

moluccanus L. . . . 400.

montanus Wild. . . 450.

muUiglandulosus Reinw. 400.

muricatum Heyne. . . 428.

ovatus Noronh. . . . 443.

2)aniculatus Lam, . . 413.

Pavana Ham. . . . 347.

pendiiliis Hassk. . . 586.

philippinensis Lam. . 450.

pictus Lodd 22.

pigmentarius Noronh . 369.

p)olyanthus 'Bo'kb. . . 601.

punctatus Retz. . . 450.

repandus Wlld. . . 455.

rhomhifolius Wlld, . 455.

ricinoides Pers. . . . 409.

salicifolius Geisel. . 547

sehiferus L 630.

solanifolms Geisel. . 600.

spinosus L 538.

tiglioides Bl. . . . 34

L

Tiglium L 346.

Tiglium L. var. globosus J.

J. S 349.

tiliaefolius var. aromaticiis

Lam 443.

variegatus L. . . . 22.

Croton L.

Verreauxii Baill. 343, 345.

Zollingeri Miq. . . . 336.

Crozophora A. Juss.

mollissima Spr. . . . 409.

Curcas Adans.
indica A, Ricii. . . . 567.

purgans Med, . . . 567.

Cyclostemon Bl 12, 200.

assamicus Hook. f. . . 215.

celebicus Boerl. et Kds. 215.

celebicus Boerl. et Kds. var.

glaber J J. S. . . 215.

cuspidatum Bl . . . 669.

ellipticus Hook. f . . 216.

ïïelferi Hook. f. . . . 216.

longifolius Bl. . 205, 206.

macrophyllus Bl. 204, 208.

macrophgllus Hook f. 206.

minahassae Boerl. et Kds. 202.

mucronatus Bl. . . . 210.

nervosus Hook. f . . 216.

rhacodiscits Muell. Arg. 210.

seiTatus Bl . . . . 218.

subcubicus J. J. S. . 214.

subsessilis Hook f. . 216.

Teysmanni Muell. Arg. var.

genuiniis Muell. Arg. 218

zeylanicus Baill. . . 206.

Cypholophus Wedd 719.

coeruleus Wedd. . . 719.

ellipticus Wedd. . . 721.

lutescens Wedd. . . 721.

macrocephaliis Wedd. 720.

moluccanus Miq . . 720.

rufescens Wedd. . .722.

Dalechampia L 14, 530.

bidentata Bl. . . . 531.

Daphniphyllum Bl. . . .13, 326.

acutifolium MxjELh

.

Arg. 328.

hancanum Kurz. . . . 328.

Blumêa7inm Muell. Arg. 330.

glaucescens Bl. . . . 328.

glaucescens Bl. var . Blumea-
num J. J. S. . . . 330.

glaucescetis Miq. . . . 330.
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Daphniphyllum Bl.

laurinum Baill . 328, 330.

neilgherrense Tiiw 327, 330.

Zollingeri Muell Arg. 328.

Debregeasia Gaud .... 730.

dichotoma Wedd. . . 735.

loDgifolia Wedd. . . 731.

longifolia Wedd. var. affinis

J.J.S 733.

longifolia Wedd. var. virens

Wedd 731.

velutina Gaud . . . 731.

Dendrocnide Miq
coerulea Miq. . . . 722.

costata Miq 687.

crenulata Miq . . . 681.

peltata Miq 678.

Diasperus L.

acidissimus O. K. . . 81.

acutissimus O K. . . 88.

arhorescens O. K . . 114.

borneensis O K. . . 164.

huxifolius O. Iv. . . 90.

compressicaulis O. K. . 139.

cgrtophyllodes O. K. . 118.

cyrtostylns O. K. . . 143.

dalbergioides O K. . 67.

dasyantlms O. K. . 123.

distichus O. K. . . 81.

Emblica O. K. . . 71.

flavidus O. K. . . . 131.

fulvirameus O. K. . 158.

glomerulatns O. K. . 146.

gracilentus O K. . . 149.

gracilipes O. K. . . 98.

gracilis O K. . . . 77.

Hasskarlianus O

.

K. . 74.

indicus O K . . . . 84.

insignis O. K. . . . 161.

javanicus O K. . 87.

Kipareh O K. . . . 123.

Kollmannianus O. K. . 166.

Kurzianus O. K. . . 139.

Utloralis O . K. . . 109.

lucidus O. K. . . . 112.

lutescens O. K. . . 169.

macrocarpus O. K. . 154.

mollis O. K. . . . 136.

nanogynus O. K. . . 146.

nitidulus O. K. . . 149.

Diasperus L.

obscurus 0. K. . . . 123.

oligotrichus O K . . 149.

ornatus O. K. . . . 132.

p)allidifolius O. K. . . 97.

philippinensis O . K. . 139.

polycarpiis O. K. . . 164.

pidcher O. K. . . 94.

Reinwardtii O. K. . 149.

reticulatus O K. . . 63.

rhabdocarpus O. K. . 123.

rufoglaucus O K. . 128.

sclerophyllus O K. . 114.

semicordatus O. K. . 123.

sericeus O. K. . . . 170.

subohscurus O K. . . 123.

suhscandens O. K. 118, 149

sundaicus O K. . 84.

varians O. K. . . . 149.

Zollingeri O. K . 117.

Dichelastina Hance.
nodicaulis Hance. . . 71.

Distemon Wedd . 675.

Distylium S. et Z.

stellaro O. K. . . . 239.

Dodecastemon Hassk.
Teysmanni Hassk. . . 218.

Droguetia Gaud . 674.

pauciflora Wedd . 693.

Drypetes Yahl.
bengalensis Spr. . 51.

Echinus Lour.
mollissmius Baill. . . 409.

trisulcus Lour. . . . 413.

Elateriospermum Bl. . . . 15, 57

D

Tapos Bl, . . . . 572-

Tokbrai Bl. . . . . 460.

Elatostema Forst. . , . . 674.

Emblica Gaertn.
officinalis Gaertn. . . 70.

Epistylium Sw.
glaucescens Baill. . . 97.

pulchrum Baill. . 94.

Eriococcus Hassk.

glaucescens Z. et M. . 97.

gracilis Hassk. . . . 98.
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Eryihrochilus Reinw.
glomeriilatus Bl. . . 594.

indicus Reinw. . . . 369.

longifolhis Bl. . . . 366.

minor Bl 369.

mollis Bl 369.

spicatus Bl 596.

Euphorbia L 16, 632.

antiquorum L. . . 23, 634.

Atoto Forst. . . . 633.

Cattimandoo W. Ell 636.

congenera Bl . . . 633.

erythrophylla Bertol. 25.

hypericifolia L. . . 633.

javanica Jui^gh. . . 634.

microphylla Heyne. . 633.

Nagleri Boiss. . . . 633.

neriifolia L 26.

piluHfera L 633.

plumerioides Teysm. 24, 634.

plumerioides Teysm. var. ho-

mochroa Boiss. . 24, 634.

pulcherrima Wlld. 25, 633.

reniformis Bl. . . . 633.

rhipsaloides Lemaire. . 26.

serrulata Reinw. . . 633
thymifolia L . . . 633.

Tirucalii L. . . . 26, 634.

trigona Haw. . . 24, 634.

viminalis Mill. . . . 26.

Euphorbiaceae .... 9 .

Excoecaria L, 16, 608.

affinis Endl. . . . 617.

Agallocha L. . . . 616.

bantamensis Muell. Arg. 610,

612.

bicolor Hassk. . . 27, 609.

Camettia Wlld. . . 616.

cochinchinensis Lour. 610.

indica Muell Arg. . 615.

macrophylla J. J. S. . 611.

oppositifolia Grief. 609, 612.

oppositifolia Hassk. . 611,

612.

sebifera Muell. Arg. . 629.

virgata Zoll. et Mor. 610,

613.

Fimbristylis Vahl.
globulosus Kth. . . 499.

Fleurya Gaud 673.

rugosissima Miq. . . 720.

Flueggea Wlld 11, 50.

ahyssinica Baill. . . 51.

angulata Baill. . . 51.

arhorescens Boj. . . 51.

elliptica Buch. (Ham ) 51.

javanica Bl . . . 51.

leucophylla Wall. . 51.

Leucopyrus Dalz. et G]bs. 51.

melanthesoides F. Muell. 51.

microcarpa Bl. . . . 51.

novaguineensis Yal. . 754.

ohovata Buch. (Ham.) 51.

ovodis Baill. . . . 51.

senensis Klotsch. .• . 51.

serrata Miq. . . . 51, 754.

sinensis Baill. . . . 51.

virosa Baill. . . 51, 754.

Galearia Z. et M. . . .15, 576.

filiformis Boerl. . . 577.

pedicellata Z. et M. . 577.

sessilis Z. et M. . . 577.

Galumpita Bl.

cuspidata Bl . . . 669.

Gelonium Roxb 16, 592.

hifarium Dcne. . . 594.

glomerulatum Hassk. . 594.

glomerulatum Hassk. f. mon-
tanum 596.

obtusum Miq. . . . 594.

spicatum Hassk. . . 596.

Girardinia Gaud 673.

Gironniera Gaud 665.

costata Miq. . . . 666.

cuspidata Kurz. . . 668.

lucida Kurz. . . . 670.

nervosa Bl. var. subaequa-

lis Kurz . .... 666.

nervosa Planch. . . 667.

reticulata Thw. . . 668.

subaequalis Planch. . 666.

Glochidion Forst. . . . 12, 103.

arborescens Bl. . 114, 120.

bancanum Miq. . . 114.

Blumeanum^BBBh. Arg. 122.
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Glochidion Forst.

borneense Roerl. . . 1G4.

capitatum J. J. S. . 133.

celastroides Pax. . . 106.

compressicaule Kurz. . 139.

cyrtostylum Miq . . 143.

dasynnthum Kurz . 122.

distichum Haxce. . 122.
i

diversifolium Merrill. 149.

eriocarpon Zipp. . . 122.

tlavidura Kurz. . . 131.
\

fidvirameum Uerb DC. 114.
|

fulvirameum Miq. . 158.
\

glaucum Bl. . . . 122 *

(jlaucum Bl. depressitiscidum i

Herb DC. . . . 122.

glomerulatum Boerl. . 146.

gracüentum Boerl. . 149.

insigne J. J. S. . 160, 754.

Kollmannianum J. J. S . 166,

170. !

littorale Bl. ... 109.
\

lucidum Bl. . . . 112.
\

lutescens Bl. . . . 109. \

raacrocarpum Bl. 113, 154.
\

macrocaipum Bl. f. de-
j

presso-globosum . . 156.
\

naolle Bl 136.

montanum Tiiw. . . 152.
j

Muelleri Briq. . . . 122.
|

nanogijniim Hook. f. . 146. i

ohliqimm Dcne. . . 118.
|

ohscurum Bl. . . . 128. I

obscurum Hook. f. . 122,

131, 134, 754.

obscurum Hook. f. var. ma-
crocalyx J. J. S. 198, 131,

132.

oUgotriclms Boerl. . 149.

ornatum Kurz. . . 132.

philippicum Robinson. 120,

139.

phüippinefise Bth. . . 139.

quercimim Boerl. . . 139.

Reimrardtii Boerl. . 149.

Roxhurghiannm Muell. Arg.
122.

rubrum Bl 149.

rufo-glaucAim Boerl. . 128.

scderophyllum Hook. f. 114.

semicordatmn Boerl. . 122.

sericeum Hook. f. . 170.

Glochidion Forst.

mhscandens Z. et M. . 149.

sumatranum Miq. . . 118.

varians Miq. . . . 149.

villosum Miq. . . . 136.

zeylauicum A. Juss. . 116.

zeylanicum A. Juss. var. ma-
layanura J. J. S. 118, 151.

Zollingeri Miq. . . . 117.

Glochidionopsis Bl,

sericea Bl. . . . . 170.

Gonostegia Turcz . . . . 675.

Gyrostemon Desf.

Blancoi Llanos. . 139.

Haemafospennum Wall.
neriifolium Wall. . 547.

riparium Wall. . . 547.

salicinum Baill. . . 547.

Hedyaiostylus Hassk.

eornicidatus . . . . 527.

glaherrimus Hassk. . 527.

Hedycarqjus Jacq,

javanicus Miq . . . 87.

lanceolaius Miq. . 247,

Hemicyclia W. et A. . , 12, 917.

Gardneri Tiiw. . . 220.

lanceolata Tinv. , 220.

minahassae Kus. . . 215.

ovalis J. J. S, . . . 221.

rhal'odiscus Hassk. . 210.

sepiaria W. et A. . . 222.

serrata J, J, S. . 200, 218.

suraatrana Muell, Arg, 217.

Hevea Aubl 15, 571.

brasiliensis Muell. Arg. 97.

Homalanthus (Omalanthus) A. Juss,

16, 619.

giganteus Z. et. M. . 695.

LeschenauUianus A, >Juss. 621,

populifolius Graii. ., . 621.

populneus 0 K. . . 621.

Homonoia Lour 15, 542.

javensis Muell Arg . . 544.

riparia Lour. . . . 547.
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Hura L 16, 632.

brasiliensis Wi.ld. . . 28.

crepitans L. ... . ^28.

senegalcnsis Baill. . 28.

strepens Wlld. . . . 28.

Janipha II. B. et K.

Mcmihot H. B. et K. 33.

Jatropha L 15, 561.

Curcas L 566.

(HversifoUa A. Kien. . 29.

eleyarts Klotsch. . . 562.

(/ossvpiifolia Sw. . . 562.

gossypiifolia L. var. elegans

Muell. Aeg. . . . 562.

gossypiifolia L. var. staphysa-

griaefolia Muell. Arg. 564.

hastala Gris. . . . 29.

integerriraa Jacq. . . 29.

Janipha Blanco . . . 30.

Manihot L 33.

moluccana L 552.

moluccana Wall. . . 567.

montana Wlld. . . . 600.

multifida L. . . . 30^ 561.

podagrica Hook. . 57, 754.

stipulata Vell. ... 33.

Juglans L.

Camirium Loür. . . 552.

Junyhuhnia Miq.

ylahra Miq 22.

Kainhahurunyhos L.

myrianthus O. K. . . 297.

pallidus O. K. . . . 302.

sumatranus O. K. . . 299.

Kiryanelia Juss.

duhia Baill 63.

eylandulosa Baill. . 65.

intermedia Baill. . . 65.

muUiflora Baill. . . 65.

multiflora Baill. var. ylahra

Thw 65.

Frieuriana Baill . . . 63.

Prieuriana Baill. var. ylahra

Baill 65.

reticulata Baill. . . 63.

slHe)is(S Baill ... 67.

W’iyhtiana Baill . . 65.

Koikdepas Hafsk.

hantameme Hassk. 380.

Laportea Gaud. 675.

amplissima Miq. 676.

ardens Bl. 684.

contracta. . . 676.

costata Miq. . . 687.

costata Miq. var. contracta

Miq .... 676.

creuulata Gaud. 681.

evittata Wedd. 676.

yiyantea Gaud. . 681.

latifolia Gaud . . 681.

laxifiora Wedd. 678.

microstigma Gaud. 685, 690.

ohlonyata MIq. . 676.

peltata Gaud . 678.

sinuata Bl. . . 685.

stimulans Miq 687.

Vrieseana Wedd. 678.

Lasiostyles Presl.

salicifolia Presl. • • 475.

Lehidiera Baill.

pallida Muell. Arg. . 302.

Lecanoenide Bl.

diversifolia Bl. . . 751.

scaherrima Bl. . 749.

Lecanthus Wedd. • • 674.

Leiocarpus Bl.
arhorescens Hassk. 232.

arhorens Bl. 232.

fruficosns Bl . . 229.

serratiis Hassk. 240.

tinctorius Bl. . 242.

Leiopyxis Miq.
sumatrana Miq. . 299.

Jjepidopelma Klotsch.
podocarpifolia Klotsch. 5.

Leptoneraa A. Juss.

inelanthesoides F. Muell. 52.

Leucoemde Miq.

affinis Miq. . . . . 733.

alba Miq. . . . . 743.

candidissima Miq . . 745.

dichotoma Miq. . 735.

sororia Miq. . 735.
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Leucosykc /. et M. , . . 741.

aiba / et M . . 743.

himensis Z et M . . 743.

candiclissirna Wkdd. . 745.

capitellata Weod. . . 743.

capitellata Wedd var IJlu-

mei Wedd. . . . 744.

celtidifolia Miq. . . 713.

dongata Miq. . . . 743.

falcata Miq. . . . 743,

javanica Z . et M . . 745.

javensis Miq. . . . 745.

nnitahilis Miq. . . . 743.

villosa Miq. . . . 743.

Macaranga Tiiou . . . .14, 479.

bancana Muell Arg. 506.

bicolor Muell. Arg. . 502.

connita Muell Arg . 504.

denticulata Muell. Arg. 489.

g ummiflua MvEhh. Arg. 489.

javanica Muell. Aug 493.

rhizinoides Muell . Arg. 485,

491.

somiglobosa J. J.S. . 501.

stricla Muell. Arg. . 450.

subfalcata Muell. Arg 482.

Tanarius Muell . Arg . 496.

Tanarius Muell. Arg f.

tomentbsa .... 498.

triloba Muell Arg. . 004

Mallotus Lour. , . . .14, 394.

acuminatus Muell. Arg. 422.

amenUformis'S\\5EhE. Arg. 418.

angulatus Muell. Arg . 400.

barbatus Muell . Arg . 407.

Blumeanus Muell. Arg. 447.

calcosus Muell , Arg 400.

cochinchinensis Lour. 413.

dispar Muell Aug. 432,441.
dispar Muell Arg var. la-

sioneurus Muell. Arg. 432

dispar Muell Arg. var. psi-

loneiirus MvEhij

.

Arg. 428.

eglandulosiim Elm . . 544.

fioribundus Muell. Arg. 417.

glaberrimus Muell. Arg. 435.

Kurzii Hook. f. . . 463.

lotigifolius^lvEEE

.

Arg. 422.

macrostachyus Muell Arg.
395.

Mallotus Lour.
moluccanus Muell. Arg.

400.

Moritzianus Muell Arg. 439.

Morlizianus Muell. Arg. var.

laevigatus Muell. Arg. 435.

Moritzianus Muell. Arg. var.

scaher Muell. Arg 439.

inuricatus Muell Arg. 428.

oblongifolius Muell. Arg.
425.

paniculatus Muell. Arg 413.

philippinensis Muell Arg.
450.

pgcnostachys ¥

.

Muell. 409.

repandus Muell. Arg. 455.

ricinoides Muell Arg 409.

scandens Muell. Arg. 455,

Muell . Arg . 432.

stylaris Muell, Arg. 425.

subpeltatus Muell. Arg. 404.

tiliaefolius Muell Arg. 443.

Tokhrai Muell. Arg. 395,

460.

Walkerae Hook. f . 428.

Zippelii F. Muell. . 409.

Zollingeri Muell. Arg. 438.

Manihot Adans 15, 575.

edule A. Ricii. . . 33.

Glaziovii Muell Arg. 32.

utilissima Pohl. . . 33.

Maoutia Wedd 747.

aspera Wedd. . . . 749.

diversifolia Wedd. . 751.

odontophylla Miq. . 749.

Puya Wedd. . . . 748.

rugosa Wedd. . . . 751.

Zollingeriana Wedd. . 751,

Mappa A. Juss.

acAiminatissima Zirp. . 404.

acutifolia Zoll. et Mor. 422.

bancana Miq. . . . 493.

cochinchinensis Spr. . 413.

denticulata Bl. . . . 489.

denticulata Bl. var. . 485.

denticulata Bl. var. tomentosa

Mor 485.

floribunda Zoll. et Mor. 418.

glabra A. Juss. , , , 496.



776 —

Mappa A. Jus8, Missiessya G a u d .

(jmnmiflua Miq. . 489. mutahilis Bl. 743.

javanica Bl 493, velutina Wedd. . 732.

moluccana Wigiit. . , 496. villosa Bl. . . . 743.

paniculata Wall. . . 489.

rhyncliophylla Miq. 404. Morocarpms S. et Z,

atricta Kchb. f. et Zoll. 450. affinis Bl. . . . 733.

tanaria Spk 496. angustatus Bl. . . 732.

Tanarius Bl. . . 496. dichotomiis Bl. . 735.

Tanarius Bl. var. tomentosa longifolius Bl. . . . 732.

Z. et M 496. sororius Miq. . . 735.

tomentosa Bl. . . . 496. vel'utinus Bl. . 732.

truncata Muell. Aeg. 489. virens Bl. . . . , 732.

velutina Rchb. f. et Zoll. 506.

Wallichii Baill. . . 489. Morus L.

Zippelii Zoll. et Moii. 409. pa?iiculata Roxb. . • 724.

Megistostigma Hook. f. . . . 518. Nageia Roxb.
Putranjiva Roxb. 223.

Melauolepis Rchb. f. et Zoll.

amjulata Miq. . . .

calcosa Miq
401.

401.

Nanopetalum Hassk.

my?Hanthum Hassk. 297.

multiglandulosa Rchb. f. et Nothocnide Bl.
Zoll 400. repanda Bl . • 727.

Melanthesa Bl. Oreocnide Miq.

cernua Dcne. . . 180. major Miq. . 737.

microphylla Kciiz. . . 174. sylvatica Miq. . . 739.

racemosa Bl. . . . 177.
587.rhamnoides Bi 174. Ostodes Bl 16

,

rhamnoides Muell. Aro. 174.
corniculata Baill. . 588.

177.
' 7 macrophylla Bth. et Hook. t.

ruhra Bl 180,
paniculata Bl.

587.

virgoda Bl 183.
588.

Memorialis Ham 675.
Oxydectes L.

argyrata O. K. 336.

Microelus W. et A. hicolor O . K . . 336.

Roepjerianus W. et A. 292. caudata O. K. 352.

glabrescens O . K . 344.

Microsepala Miq. Korthalsii O.K. . 341.

acuminata Miq. 253. laevifolia O.K. 341.

Pavanae O.K. 347.

Missiessya Gaud . Tiglium O .K. 347.

alha Wedd 743.

aspera Wedd. . . .

himensis Wedd.
743.

743.

Pachysandra Michx.
coriacea Hook . 5.

candidissima !Bl. . .

celtidifolia Gaud. .

745.

743.
Pachystemon Bl.

bancanus Miq. 506.
etongata Bl 743.

trilobus Bl. 504.
fagifolia Gaud. . . . 743.

falcata Bl 743. Paracasearia Boerl .

javanica Wedd. . . 745. celebica Boerl. • 215.
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Paracroton Miq. . . . 16, 585.

pendulus Miq. . . . 586,

Parasponia Miq. . . . . . 662,

aspera Bl. . . . . 663.

parviflora Miq. . . . 663.

parviflora Miq. var. similis

Planch. . , . . 664.

similis Bl. . . . . 663.

Parietaria L . . 674.

Parinarium Aübl.
scabrum Hassk. var. lanceo-

latum K. et V. . . 670.

Pedilanthus Neck. . . . 16, 637.

Houlletii Baill. 35.

sp 34,

tithymaloides Poit. • 35.

Pellionia Gaud 674.

Perlarius Rumph,
incanus O. K. . . 724.

repandus O. K. . . • 727.

Phyllanthus L 11, 55,

acidissmius Muell. Arg. 81.

acidus Merr. . . 81.

accrescens J. J. S. 101,

acutissimus Miq. . • 88,

cdaternoides Rchb. t. . 63.

angulatiis^c^\5M. etTnoNN. 52.

arborescens Muell. Arg. 114.

Blumei Steud. . . . 180.

bof'neensis Muell Arg. 164.

buxifolius Muell. Arg. 90.

cernuus Poir. . . . 180.

Chamissonis Klotsch . 63.

Cheremila Roxb. . . 81.

Cicca Muell. Arg. . 81.

compressicauUs Muell. Arg.
139.

cyrtophylloides Muell. Arg.
118.

cyrtostylus Muell. Arg. 143.

dalbergioides Wall. . 67,

dalbergioides Wall. f. pube-
scens 68,

dasyanthus Muell. Arg. 123.

dioicus ScHUM et Thonn. 52.

distichus Muell. Arg. 81,

diversijolius Miq. . . 149.

Emblica L 70,

Phyllanthus L.

erythrococcus K. Scii. . 139.

flavidus Muell. Arg. 131.

fulvirameus Muell. Arg. 158.

glomerulatusMuKuh. Arg. 146.

gomphocarpus Hoor. f. 102.

gracilentus Muell. Arg. 149.

gracilipes Muell. Arg. 98^

102.

gracilis Baill. ... 77.

griseiis Wall. . . . 52.

gymnanthiis Baill. . 292.

Hasskarlianus Muell. Arg.
74.

indicus Muell. Arg. 84,

indicus Muell. Arg. f. ves-

titiis 85.

insignis Muell. Arg. 160.

javanicus Muell. Arg. 87.

Kipareli Mdell. Arg. 122.

Kirganelia Roxb. . 63, 65.

Kollmannianus Muell. Arg.
166.

Kurzianus Muell. Arg. 139.

leucophyllus Strach. et Wint.
52.

littoralis Muell. Arg. 109.

longifolius Jacq. . . 81.

lucidus Hort. . . . 52.

lucidiis Muell. Arg. . 112.

lutescens Muell. Arg. 169.

macrocarpus Muell. Arg. 154.

maderaspatensis Muell. Arg.
57.

microcarpus Muell. Arg. 67.

mollis Muell Arg. . 136.

multifioriis Wall. . . 65.

multifiorus Wlld. . . 63.

muriculatuH J. J. S. . 93.

myrtifolms Wall. . . 67.

nanogynus MvEhi.. Krg. 146.

Niruri L 58.

nitidulus Muell. Arg. 149.

obliquus Muell. Arg. 118.

obscurus Wlld. . . 122.

obtusus Schrank. . . 52.

oligotrichiis Mjjell. Arg. 149.

ornatus MueCtl. Arg. . 132.

pallidifolius Muell. Arg. 97.

philippinensis Muell. Arg.
139.

polycarpus Muell. Arg. 164.
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Phyllanthus L.

polygamus Hochst. 52.

Prieurianus Muell. Arg. 63.

pulcher Wall. 93, 94.
,
98.

quadrangularis Klein. 58.

quercinus Muell. Arg. 139.

racemifer Steud . . 177.

BeinivardtH Meull. Arg. 149.

reticulatus Merr. . . 180.

reticulatus Poir. . 63,

reticulatus Poir. f. glaber

68.

65.

retnsus Wall. . . . 52.

rhabdocarpus Muell. .Arg.
123.

rhamnoides Retz. . . 175.

rotundatus Herb. Wight. 52.

rufo-glaucus Muell. Arg. 128. 1

semicordatiis Muell. Arg. 122. ;

sericeus Muell. Arg. . 170.

simplex Retz. . . . 58.
'

sinensis Muell. Arg. 67.
i

spinescens Wall. . . 67.

Stocksii Muell. Arg. 84.

strictus Roxb. . . . 187. 1

subobscurus Muell. Arg. 122.

subscandens Muell. Arg. 118.
i

sundaicus Muell. Arg. 84.
i

superbus Muell. Arg. 160. ’

sylvaiicus Steud. . . 183. •

tetrandrus Wall. . . 81.

Teysmannii Muell. Arg. 114.
!

urinaria L. . . . 58.
1

varians Muell. Arg. 149.
1

virgatus Forst. . . 58. !

virosus Roxb. . . . 52.
i

Wightianus Wall. 54, 65. !

Zollmgeri Muell. Arg. 117.

ZolÜDgeri Muell. Arg. 93, 97.
\

Phyllaurea Lour.
1

Codiaeuni Lour. . . 22.
1

Piei'ardia Roxb.
1

i

dulcis Jacq 21.
1

racemosa Bl. . . . 249.

rhakodiscus Hassk. . 210.

Pilea Lndl 674.

Pipturus Wedd 723.

argenteus Wedd. . . 723.

ellipticus Wedd. . . 727.

incanus Wedd. . . . 724.

Pipturus Wedi).

melastomatifolius K. Schum.
728.

mollissimus Wedd. . 729.

repandus Wedd. . . 727.

repandus Wedd. f. mollis-

simus 729.
re'pandus Wedd. \&r. oblong i~

folius Wedd. . . . 728.

, repandus Wedd. var. rubri-

nervis Miq. . . . 728.

veluiinus Wedd. . . 724,

Plagianthera Reichb. f. et Zoll.

oppositifolia Rchb. f. et Zoll.

447.

Pleuradenia Rafin.

coccinea Rafin. ... 25.

Plukenetia L 15, 525.

corniculata Sm. . . . 526.

Warburgii Pax. . . 529.

Podadenia Thw 14, 387.

javanica J. J. S. . . 388.
Thwaitesii Muell. Arg. 389.

Poinsettia Grah.
pulcherrima R. Grah. 25.

Polydragma Hook. f.

mallotiformis Hook. f. 545.

Pouzolsia Gald 675.

Procris Forst 674.

Prosorus Dalz.
indica Dalz 84.

Pseudotreicia Miq.

macrophylla Miq. . . 471.

Psidium L.

Guajava L 289.

Pterococcus Hassk.

glaberrimus Hassk. . 526.

Putranjiva Wall. . . .12, 222.

amblyocarpa Muell. Arg.
225.

Roxburghii Wall. . 223.

sphaerocarpa Muell. Arg.
225.

Pycnosandra Bl.

serrata Bl 218.

timorensis Bl. . . . 220.
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Bamium Rumph.
caudatum O. K- . . 706.

caudatum O. K. var. rugosis-

sirnum O. K. . . . 711.

malaharicum O. K. . 695.

niveum O. K. . . . 700.

sidifolium O. K. . . 698.

ZolUngerianum O. K. . 702.

Beidia Wight.
glaucescens Miq.

gracilipes Miq. . .

gracilis Miq. . . .

97.

98.

98.

Ricinus L.
viridis Wlld. . . . 538.

vulgaris Moris. . . 538.

Bottlera Roxb .

acuminata A. Juss. . 443.

acuminata Baill. . . 422.

acutifolia Hassk. . . 422.

affinis Hassk. . . . 450.

albicans Hassk. . . 384.

alhicans Mor. . . . 357.

angulata Scheff. . . 400.

aurantiaca Hook. et Arn. 450.

arpiis A, Juss.

Catnrus 0. K. . . 510.

barbata Wall.
Blumeana Scheff.

407.

447.

Blumei Dcke. 443.

L 15, 536, calcosa Scheff . 400.

africanus Mill. 537. cordifolia Bth . 455.

armatus Akdr. . . . 538. dicocca Roxb. . 455.

hadius Rchb. . .
538. dioica Baill. . 455.

communis L. . . . 537, dispar Bl . 432.

dicoccus Rxb. . . . 401. dispar Mor. . 439.

digiiatus Nor. . . . 538. fiavigutta Miq. 422.

europaeus Nees. 538. -fioribunda Hassk. . 418.

glaucus Hoffm. . 538. glaberrima Hassk. 482.

hyhridus Bess. . . . 538. glaherrima Rchb. f. et ZoLL.

inermis Mill. . . 538. 435.

Krappa Hort. . . 538. Hassk denticulata

laevis DC. . . .
538. Hassk.... 489.

leucocarpus Bertol. . 538. indica Wlld. . 391.

lividus Wlld. . . 538. integrifolid Wall. 496.

macrocarpus Hort. . 537. javanica Hassk. . . 493.

Mappa Roxb. . .
496. longifolia Rchb. f. et ZOLL.

medicus Forsk. . . 538. 422.

megalospermus Del. . 537. mo/ZïS Wall. . 450.

montanus Wall. . ,
601. moluccana Scheff. 400.

nanus Balb. . . . , 538. montana Heyne. . 493.

perennis Hort. . . 538. montana Wall. . 450.

pictus Nor. . , . , 22. Moritziana Scheff. 439.

purpurascens Bertol . 538. multiglandulosa Bl.

muricata Thw
400.

ruher Rumph. .
.'

. 538. 428.

rugosus Mill . . . 538. ohlongifoHa Miq. . 426.

rutilans Desf. . . 537. oppositifolia Bl . . 447.

salicinus Hassk. . 547. panieulata A Juss. 413.

scaber Bertol. . . . 538. panicMlaia Wall. 455.

speciosus Burm. 538. peltata M q. . 409.

spectabilis Bl. . . . 538. philipphmisis Scheff. 450.

Tanariiis L. . . . . 496. repanda Scheff . 455.

Tanarius Lour. 418, 496. 7'hombifolia Thw. 455.

trilobus Reinw. . 504. rhynchophylla Miq . 404.

tunisensis Desf. 538. ricinoides A. Juss. 409.

undtdatus Bess. . 538. scabrifolin A. Juss. 455.
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Rottlera Roxn.
scandens Span. . . . 455.

stipulosa SciiEFF, . . 432.

stylaris Scheff. . . 426.

subfalcata Rciib. f. et Zoel.

482.

suhpeltata Baill. . . 404.

suff'ruticosa Wall. . 601.

Tanaria Hassk. . . 496.

tiliaefolia Bl. . . . 443.

tinctoria Roxb. . . . 450.

Tolxbrai Scheff. . . 460.

tomentosa Hassk. . . 496.

trinei'vis Zipp. . . . 455.

urandra Dalz. . . . 475.

viscida Bl 455.

Zippelii Hassk. . . . 409.

Zollingeri Scheff. . 438.

Zollingeriana Miq. . 396.

Sajorium Ednl.
corniculatum Baill. . 527.

Sapium- P. Br. . . 16, 609, 628.

sebiferum Roxb. . , 629.

virgatimi Hook. f. . . 613.

Sarcococca Lndl 4.

priiniformis Lndl. . . 5.

salicifolia Baill. . . 5.

saligna Müell. Arg. . 5.

saligna Muell Arg. var. Zol-

lingeri J. J. S. . . 5.

sumatrana Bl. ... 5.

trinervia Wight. . . 5.

Zollingeri Baill. . . 5.

Sauropus Bl 12, 185.

albicans Bl. . . 187, 195.

androgynus Merrill. 787,

192.

Gardnerianus Wight. 187.

indicus Wight. . . . 187.

macranthus F. Vill. 187.

mac7Xinthus Hassk. . 191.

quadrangularis Müell. Arg.
58.

rhamnoides Bl. . . 191.

ruber T. et B. . . . 193.

spectabilis Miq. . . . 193.

sumatranus Miq. . . 187.

zeylanicus Wight. . . 187.

Savia Wlld.
Actephila Hassk. . .

Scepasma Bl.

buxifolia Bl. . . .

longifolium Hassk.

Securinega Juss.

abyssinica A. Rich. 52,

Leucopyrus Brand. .

Leucopyrus Muell. Arg.
obovata Muell. Arg. .

Siphonia Rich.

elastica Kth. . . .

Solenostigma Endl.
consimile Bl ...
Djungiel Bl. . . .

Hasseltii Bl. ...
laiirifolium Bl. . . .

Wightii Miq. . . .

Spathiostemon Bl.

javense Bl
salicinus Hassk. . .

Sphragidia Thw.
zeylanica Thw. . . .

Splitgerbera Miq.

7nacrostachya Wight. .

scabrella Dalz. et Gibs.

Sponia Comm.
acuminatissima Miq. .

amboinensis Dcne. . .

annulata T. et B. . .

argentea Bth. . . .

argentea Planch. . .

asper

a

Dcne. . . .

Burmanni Planch.
carinata Miq. . . .

Commersonii Dcne.
discolor Dcne. . . .

glabrescens Bl. . . .

Griffithii Planch. . .

lucida Hassk. . . .

morifolia Planch. . .

orientalis Dcne. . .

orienialis Hassk. . .

pallida Miq
rigida Dcne
Samp>soni Hance. . .

46.

90.

88 .

754.

52.

54.

52.

27.

647.

647.

647.

647.

647.

544.

547.

206.

708.

725.

651.

659.

666 .

659.

656.

653.

659.

653.

656.

656.

652.

656.

644.

653.

655.

659.
653.

656.

653..



781

Spoitkt CoMM.
strijcluüfülia T. et 13. . G47,

subscrraia Kkz. . . 669.

timorensis Dcne. . . 653.

üüiulina Pi.ANcii. . . 659,

virgata Plancii. . . 652,

vinjata Plancii. vai. luxu-

rians Miq 653.

üirgata Plakcu. var. major
Plancii 653.

vinjata Plancii. var. scahrior

Miq 653,

viridis Plancii. . . . 654,

Wightii Plancii. . . 656.

lilago L.

Bunius L 270.

diandra Roxb. . , . 274,

lanceolaria Roxb. . . 274,

Stillingjleelia Boj.

sehifera Boj. . . . 630,

Stilling ia L.

Agallocha Baill. . . 617,

populnea Geisel . . 621,

sehifera Micii. . . . 629,

sinensis Baill. . . . 630.

virgata Baill. . . . 613,

Siglodiscus Benn.

trifoliatus Benn. . . 291.

Sumbaviopsis J. J. S. 13, 334, 356,

albicaus J. J. S. . . 357,

Suregada Roxb.
glomerulata Baill. . 594.

spicata Baill. . . . 596.

Sy mphoricarpus Dill.

racemosus Miciix. . . 54.

Tanarius Rumch.
hancanus O. K. . . . 493.

cornutus O. K. . . . 504.

denticulaliis O, K. . . 489,

glaher O. K 496.

javanicus O. K. . . 493.

paniculatus O. K. . . 489.

rhizinoides O. K. . . 486.

siibfalcatus O. K. . . 482.

trilohus O. K. . . . 504,

Tetracl inosiigma IJ assk .

microcalgx IJ assk. . 210.

Tetragastris Gaertn.
ossea Gaertn. . . . 391.

Tigliiim Klotscii.

officinale Klotscii. . 347.

Touchardia Gaud.
candidissima Bl . . 745.

Tragia L 14, 52/,

hastata Reinw . . . 514,

birsuta Bl. . .516, 522.

macrophylla Wall. . 514.

rugosa Wall. . . 514,

Trema Lour 643.

amboinensis Bl. . . 650.

angustifolia Bl. . . 651,

argentea Bl. . . . 655,

aspera Bl. . . . 653,

Burnianni Bl. , . 659,

cannabina Lour . . . 659.

carinata Bl. . . 653.

Commersoni Bl. . . 655.

discolor Bl . . . 655,

glabrescens Bl. . . 652.

Griffithii Bl. . . . 655.

imbricata Bl. . . . 659.

morifolia Bl. . . . 653,

orientaJis Bl. . . 6'55, 664.

orientalis Bl var, amboinen-

sis Kurz. . . . 659,

orientalis Bl. var. cannabina

O K. . . . 659.

orientalis Bl. var. orientalis

Kurz. . . . 655.

pallida Bl. . . . 653.

rigida Bl 655.

scaberrima Bi.. . . 651.

Sieberi Bl . . 655.

timorensis Bl. . . . 653,

velutina Bl. . . . 659.

virgata Bl. . . . 652.

virgata Bl. var, microphglla

Bl 652,

virgata Bl. var. scabra

Bl 653,

viridis Bl. . . 653,

Wightii Bl. . . 655.

Trewia L. . . 14, 389.
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Trowia L.

macrophylla, Bi,. 471.

macrophylla Rotii. 391, 471.

macrostachy

a

K lo r s

o

1

1

. 391.

nudiflora L 390.

tricuspidata Wlld. . 413.

Triadica Lour.

sinensis Lour. . . 630.

Tricera Sciireb.

nepalensis Wall. . 5.

Trigoïiostemon Bl. . . .16, 5S0.

ovatifolius J. J. S. 583.

serratus Bl 582.

Ulmaceae 638.

Urera Gaud.
amplisshna Bl. . 690.

Commersoniana Wedd. 681.

crenulata Wedd. . . 681.

(jigantea Gaud. . 681.

ja ven sis Gaud. . . . 681.

microstigma Wedd. 690.

Urtica L 673.

alba Bl. ..... 743.

angustata Bl. . 732.

ardens Bl 684.

atrox Lesch. . . . 678.

bicolor Wall. . . . 732.

candicans Burm. . . 701.

candidissima Bl. . . 745.

capitellata Poir. 743.

caudata Bl 713.

caudata Burm. . . . 706.

celebica Bl 709.

Churta Ham. . . . 681.

cinerascens Bl. . . . 723.

comosa Ham. . . . 698.

contracta Bl. 676.

crenulata Roxb. . . 681.

dichotoma Bl. 735.

diversifolia Bl. . . . 751.

gigantea Poir. . . . 681.

incana Bl . . 724.

longifolia Burm. 732.

lutescens Bl . . . . 722.

malabarica Wall. . . 695.

mollis Bl. . . . 724
:,
728.

mollissima Bl. . . . 729.

moluccana Bl. . .5121,
720.

Urtica L.

mnricala IIeyne. . . 732.

nivea L 7(JÜ.

peltaia Bl 678.

pilosliiscula Bl. . . 70 {.

Fuya ÜAM 749.

repanda I^l 727.

riibescens Bl. . , . 737.

riigosissinia Reinw. . 711.

scabra IIeub. Zoll. . 737.

scabrella Roxb. . . . 715.

sinuaia Bl . . . . 681.

spliaerocephala Roxb. 743.

stimulans L 687.

sylvatica Bl. . . . 739.

tenacisshna Roxb. . . 701.

uragera Steüd. . . . 713.

vtrrucosa Moox. . . 732.

Urticaceae 672.

JJHicasiriim Moehu.
coslütum O. K. . . . 687.

microstigma O. K. . . 690.

sinuaium O. K. . . 681.

stimulans O. K. . . 687.

Villebrunea Gaud. . . . 676, 756.

appendiculata Wedd. . 739.

glomerata Bl. . . . 737.

integrifolia Gaud. . . 739.

pilosula Miq. . . . 737.

rubescens Bl. . . . 737.

rubesceos Bl. var. sylvatica

J. J. S 739.

scabra Wedd. . . . 737.

sylvatica Bl. . . . 739.

sylvatica Bl var. scrrulata

Wedd 737.

Wetria Baill 14, 470.

macrophylla J. J. S. . 471.

treivioides Baill. . . 471.

.Xylosma Forst.

sp

Xglophglla L.

obovata Wlld. . . .

Zanthoxylon L.

rhizinoides Bl. . . .

Zizyplius L.

racemosus Wall. . .

396.

51.

485.

316 .














