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AFWIJKINGEN IN DEN BLOEI BIJ PAPAJA.

De eers te van de bij dit opstel behoorende photo's vertoont het bovenste deel van
een Papaja-boom, die verkregen werd uit een pit van een Papaja soesoe. Papaja soesoe
is een groote, eenigszins langgerekte Papaja , die naar den top wat verdikt is. Het is een
vrucht van betere hoedani gheid dan de meeste Papaja 's hier te land e : dik, smakelijk
vruchtvleesch en in het minst geen onaangename geur.

Papaja's groeien in den regel alleen daar , waar men ze niet hebben wil. Opzettelijk
uitgelegde zaden komen dikwijls niet op, terwijl men daarentegen op de ondenkbaars te
plekken jonge Papaja-b oom pjes ziet opschieten.

Ditmaal leverde één van een aantal uitgepote zaden een plant, en wel een vrouwelijke.
Het is van algemeene bekendh eid, dat de Papaja gewoonlijk tweehuizig is. Terwijl

de vrouwelijke bloemen meest ieder afzonderlijk aan een korten, dikken steel hangen, groeien

Fig. 1.

de mannelijke in dunn e langgesteelde, sterk vertakte , veelbloemige bloeiwijzen. De vorm
van de bloemkroon is bij beide geslachten zeer verschillend. Bij de vrouwelijke bloem
bestaat de kroon uit 5 forsche, in den knop dakpan swijs dekkende, doch geheel of nagenoeg
tot onder toe los van elkaar zijnde bloembladen, bij de r] zijn de kroonbladen vergroeid
tot een lange, dunn e buis met slippen, die veel korter zijn dan die buis. De meeldraden
zijn in de keel van de kroonbui s ingeplant , zoodat ze er in den ~ege l even bovenu it steken.
De 3' bloemen bevatt en een zeer klein en slank rudimentair vruchtbe ginseItje, welks vorm
al heel weinig overeenkomst vertoont met de buikige eierst okken met wijd uitstaand e,
vertakte stempels der 9 bloemen. Bij sommige 3' planten komen, behalve de talrijke
gewone bloemen, enkele 9 exemplaren voor, die een bevruchtbaren eierstok bezitten ;
hieruit ontwikkelen zich de langgesteelde vruchten, die Papaja gantoeng (G ëdang ga ndoel)
genoemd worden.

De hierbed oelde boom nu gedroeg zich heel ongewoon. In het eerst niet. Er kwamen
normale 9 bloemen aan met goed ontwikkelde vruchtbeginsels. Spoedig echter werd en
ook andere bloemen gezien. Op het oog hebben deze het voorkomen van vrouwelijke
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bloe me n, maar bij iets nauwlettend er beschouwin g bespeurt men, dat het onderste deel
va n de kr oon ve rgroeid is tot een buis, waaraan echter van buiten duidelijk de afscheiding
der 5 oo rs p ro nkelijke blaadjes te zien is . In de kro on vertoonen de bloemen dus een
ne iging om de 0" en de 9 neven kenmerken in zich te vereenigen. Dezelfde neiging uit
zich oo k in andere opzich ten. De bloemen zitten aan dikke, eenigszins vertakte stelen,
w ier len gte groo te r is dan bij vr. : bloemen gewoonlijk het ge va l is, maar toch niet meer
be draagt dan omstreeks 1 dM. , zoodat ze op verre na niet met de lange, sterk vertakte
ste len der mann. bl oeiwijzen te ver gelijken zijn . Het aantal bl oemen aan éé n steel klimt
o p tot 12 en meer. Somtijds draagt ee n tak van den steel 2 tot 4 onmiddellijk naast elkaar
ge p laats te zitte nde bl oem en. (Zie tekstfig. 1).

Dat ee n steel meer dan éé n bl oem draagt, komt bij de ge wone vr. Papaja oo k wel
voor; men vindt n.l. vaak dicht" onder de
ei ndb loe m nog een kleine vr. zijbl oem, die
echter bij de eindbloem in ontwikkeling
ac hte r is en, naar ik vermoed, geen vrucht
voortbre ng t. Ik heb althans no oit tw ee Pa
paja's aa n éé n steel gezien.

Fig. 2 . Fig. 3.

Het merkwaardigst e bij de hier besproken pl ant is nu, dat van de afw ijke nd gev ormde
bloe me n so mmige ó" , ande re 9 zijn. De eerste blijven betrekkelijk klein , de kroon brengt
het tot ee n len gte va n 3 of 4 cM., waarvan bijna de helft buis is; in de keel zitten meel
drade n va n den gewon en vorm in het gewon e aa nta l en op den bod em bevindt zich het
ge wone rudim entaire vruchtbeginsel (Fi g. 2) . Bij de 9 bl oemen wordt de kro on tot omstreeks
6 cM. lan g; de vergr oeiïng gaat oo k hier tot 1 of 2 cM . ho ogte.

Bij ve rsche ide ne va n deze vr. bloemen werden me eldraden wa argen omen, sommige
me t normaal uitziende, ande re met rudimentaire helmknoppen. In enke le bl oem en waren
bui ten het vruchtbeginse l ' nog ee n of tw ee afzo nde rlijke vruc htb lade n te vinde n, di e óf
geheel tegen het gesloten vru chtbeginse l aan gegr oeid óf daarvan ten deele los waren ge bleve n,
zoo dat men in het laat st e geval, daar di e los se vr uc htb laden niet volkom en ges loten waren ,
de eitjes kon zien liggen. Der gelijke ove rta llige vru chtb lade n zijn bij Papaja wel meer
waarge nome n. In éé n ge val droeg zulk ee n open vruchtbl ad tev ens ee n helmknop!

Alle rle i afwijkin gen dus. Men zou kunn en s preke n van een pogin g om tot twee
s lac htighe id te komen , waarbij de plant de kluts kwijt geraakt is.

Een bij zond erh eid vormen oo k de sma lle , eenige cM. lan ge schutbladen, di e onder
vele bl oem en voorko me n.

Ik wee t niet, of ee n geval a ls het hier kortelijk ve rme lde ree ds vroege r beschrev en is :
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Wel bestaat er over de afwijkingen , die Papaja-bloem en kunnen vert oon en , vrij wat litt eratuur.
In de Bot. Zeitung van 1889 heeft Gr af z u SOLMS L AUBACH, een ove rzicht gegeven van
deels door hem zelf waargen om en , deels elde rs, uit verschillende deelen der aa rde, besch reve n
abnormaliteiten; een vorm als de hier bed oeld e schijnt hem niet bekend gew eest te zijn.

Zu SO LMS L AUBA CH meent evena ls DE CANDOLLE, dat het vad erland van de Papaja te zoeken
is in Midden-Amerika, en dat de ge kwee kte plan ten ba staarden zijn van ve rsc hi llende wilde
soorten; .de tal rijke afw ijkinge n va n den gewo nen tweehuizigen vorm zoude n dan a ls atav ismen
beschouwd kunnen word en, di e herinneren aa n eenhuizige of tweeslachtige voo rvade rs.
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Omtrent ons exemplaar zij nog gezegd, dat het reeds getoond heeft, goede vruchten
te kunnen voortbrengen. Er zijn er eerst enkele tot rijpheid gekomen, en deze hadden zich
ontwikkeld . uit normale vr. bloemen. Ze waren veel grooter dan de vrucht, uit wier zaad
de plant is opgegroeid, een er van woog 3 kilo. Het vruchtvleesch was van uitst ekende

hoedanigheid , het omsloot een matig aa ntal pitten.
Op de eers te photo *) is duid elijk te zien, dat naar boven toe bloemen en vruchten

*) Beid e photo's zijn te danken aan de vriende lijke hul pvaardigh eid van den Heer H. HUYSMANS
te Buitenzorg.
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- deze laatste soms van eigenaardigen vorm - aan dikke vertakte , maar korte stelen hangen.
De tweede photo geeft den afgesneden en van bladeren ontdanen top van de plant

weer. Zij is n.1. onlangs getopt, om te zien, hoe zij zich daarna gedragen zal. Men zegt
wel eens, dat deze behandel ing bij 0' Papaja's somtijds de vorming van ~ bloemen ten
gevolge heeft of omgekeerd. De plant schijnt zich na het topp en rijk te gaan vertakken.
Althans in den oksels van vele der overgebleven bladeren hebb en zich jonge takjes gevormd.

Een and eren afwijkenden Papaja-boom trof ik op het erf van een Inland er aan.
Deze nog jonge boom had de verwondering van zijn eigenaar opgewekt. Hij noemde hem
Papaja bantji (2-s lachtige Papaja), omdat hij vr. bloemen had (Kembang tempel, dus vlak
tegen den stam -aangroeiende), maar zich toch als een mannetje gedroeg, n.l. geen
vrucht en leverde.

Ik vond den boom tegen den grond liggende, want de eigenaar had hem juist,
wegens zijn bedrie gelijken aard, ter dood veroordeeld.

De bloemen geleken inderdaad op het eerste gezicht wel op ~ bloemen. Ze groeiden
aan dikke stelen van -+ 1 cM. lengte en ook haar voorkomen deed eenigszins aan ~ bloemen
denken. Niettemin waren het uitsluitend mannelijke, met normale meeldraden en het gewone
rudimentai re vruchtbeginsel, maar ze hadd en een korte, wijde buis, -+ 1'/2 cM. lang, en
slippen, die de buis in lengte evenaarden, terwijl bij de gewone ó bloemen de buis zeer
dun is en omstreeks 2-maa l zoo lang als de slippen. Verder had het uiterlijk in zooverre
iets mann elijks, dat aan één steel telkens verscheidene opeengedrongen bloemen zaten
een stuk of 6 - terwijl, gelijk boven reeds gezegd werd, bij ~ planten in den regel slechts
één of zeer enkele bloemen aan één stee l voorkomen .

Nu is het niet zeldzaam, dat bij de ó Papaja, beha lve de bloemrijke bloeiwijzen aan
in het oog vallende lange stelen, ook andere gevonden worden met stelen van 1 of een
paar dM. of zelfs van weinige cM.; deze drag en dan echter een groot aantal bloemen, van
den gewonen mannelijke vorm.

De hierbedoelde plant vertoonde derhalv e duid elijk onrege lmatigheden : ook hier,
evena ls in het eerste voorbee ld, bestaat een zekere neiging om de bijkomstige geslachts
kenmerken van de twee sexen te vereeni gen. Wie weet, of niet bij den verderen groei het
vrouwelijke element de overhand zou gekregen hebben, zoodat bevruchtbare eierstokken tot
ontwikkeling kwamen. Doordat de boom ontijdig geveld werd, blijft dit een open vraag.

Zooveel sch ijnt wel vast te staan, dat hier te lande afwijkingen in de bloeiwijze bij
Papaja's niet ongewoon zijn. En ook, dat men van zulke afwijkingen nog te weinig weet.
Als ieder belangstellende eens op de exemplaren in zijn omgeving ging letten, dan zou
vermoedelijk het resultaat dier waarnem ingen wel de moeite loonen.

W. G. B OORSMA.

ST RAN DBEWONE RS.

Als giJ 111 Petit Trouvi lle *), de meest fashionable badplaats van java's noorder
strand, in 't zilte nat geplast hebt, wande l dan eens oostwaarts langs de baai, waar een
smalle , zandige strook aan de zoom van Rhizophoren-moerassen en visvijvers door de
golven is opgeworpen.

*) Bij Tandjong Pr iok.
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