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dank zij deels de Cacaomieren - niet. . Toch is de laatste niet de belangrijkste oorzaak,
dat de kevers niet te zeer vermenigvuldigen, neen, dat bewerkstelligt een uiterst klein
slu ipwespje, dat in de eiere n van Phyllochoris parasiteert. Deze kleine wespjes veroor
zaakten zelfs in mijn kamer, dat. de meeste eieren van Phyl locharis niet uitkwamen. Geparasi
teerde eieren worden spoe dig vuilgeel. Eieren, welke op 5 April gelegd werden, bleken
18 April sluipwespjes te bevatte n, waarvan men door het ei heen duidelijk het silhouet
kon waarnemen. Den volgenden dag verschenen ze bij tientallen. Tot dusverre zag ik in
elk ei maar één wespje. Bracht men nu bij deze wespjes een groep je eieren, dan kon
men spoedig wespjes waarnemen, die de Phyllocharis-eieren aanstaken. De larve van het
slu ipwespje leeft van den inhoud van het ei, dat natuu rlijk voor het Phyllocharis-'geslacht
verloren is.

, Zoo kunnen we hier eenige der factoren nagaa n, die het . evenwicht in de Natuur
bewa ren. De Clerodendron wordt in vele gevallen door de vreterij der kevers en hun larven
in toom gehoude n en de kleine sluipwespe n zorgen er weer voor, dat de kevers niet al te boud
optreden. En de parasiet van den parasiet ? Wel, die beperkt automat isch zijn eigen aantal.
Zoodra er te veel wespj es zijn, verminderen de kevers sterk en natuurlijk spoedig ook de
wespjes weer, daa r hun waa rd ontbreken gaat. Er komt dus een tijdperk, dat zeer veel
wesp jes sterven zonder eieren te hebben gelegd en dan kunnen de kevers zich weer
vermeerderen, opnieuw gevolgd door den ' paras iet en zoo ad infinitum.

'Ten slotte nog de verklaring van den wetenschappelijken naam. Phyllocharis
beteekent bladervriend en zinspeelt op de nu juist niet Platonische liefde, die deze kevers
voor blade ren gevoelen, undulata beteekent gegolfd en zinspeelt op de kleurverdeeling van
het dier. S. L EEFMANS.

DETERMINATIETABEL DER OP JAVA IN HET WILD GROEI ENDE
EN GEKWEEKTE SOORTEN VAN

CLERODENDRON L.

1. Kroonbuis bij geopende bloemen minstens 6 cM lang.
met rooden top . Stengels opgerich t.

Kroonbuis bij geope nde bloemen minder dan 4 cM lang.

Bloemkroon wit. Helmdraden
2.

. . 4.

2. Bladeren van onder kaal of zoo goed als kaal, gaafrandig of ond iep gekarte ld. Bloeiwijzen
niet zeer gedrongen . Bloemknoppen recht. Kelk onbe haard, meer dan 6 mM lang.
Kroon geelwit, slippe n bij geopende bloemen naar alle zijden gekeerd. Meeldraden
2-3 cM buiten de kroonbuis ste kend. 3.

Bla de re n van onder du idelijk be haa rd, langwe rpig-la ncetvor mig, op hetzelfde exe mplaar vaak gaaf
rand ig en grof gezaagd. Bloeiwijze n zee r ged ronge n. Bloe mknoppen met o mlaag geslagen top ,
eenigszins op een ko mma ge lijkend. Kelk 5-6 mM lang, behaard, bijna halfweg ingesneden.
Kroon helder wi t, de buis 8' /2- \"1 cM la ng, met afstaande klie rhar en bezet, zoo mslippen all e naa r
vo re n ge rich t, mee ldrade n 3' /2-6 cM ver buiten de kroonbuis s teken d. Opgerichte heester.
0,50- \,50. j anv-- Dec., me t tussche npooze n zee r rijk bloeiend. Bloemen 's avonds opengaand,
den daarop vo lgenden oc htend a fva lle nd. Afko mst ig uit tropisch Oost-Af rika, op Ja va vaak als
sie rheester in tui ne n. Kommabloem. - Yraagtee kenbtoem. . . . . ' . t Cl. m acrosiphon H OOK.

3. Bladeren lijnvormig of lijn- lancetvormig, minder dan 3 cM breed, zeer vaak in kransen
van 3 geplaatst, op minder dan 1 cM lange ste len. Bloemen in gestee lde, oksel
stan dige bijschermen. Kelk tijdens den bloei 8- 10 mM hoog, tot op of over het
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midden gedeeld. Kroonbuis 8-12 cM lang, zoomslippen 10-15 mM. Heester of
kruid , opgericht. 1,00- -3,00. Jan.-Dec. Grazige zonnige of licht beschaduwde
terreinen, wegrand en in bewoonde streken , in het wild van af de laagvlakte tot op
450 · zeehoogte, vrij zeldzaam, doch plaat selijk vaak in groote hoeveelheid.
In West- en Midden-Java tot op 1200 M zeehuog te wel eens in tuinen gekweekt
als vermeend opiumsurrogaat. I) (C I. f 0 r t u n á t u m BL. non L.). Bidoejoek, m.
-- Daoen ampioen, .j. - Gandja, m. - Gendjé, j. , s . . Cl. Siphonánthus R. BR.

Bladeren lan gw erpig, met spi tse n, stompen , afge kno tte n of afge ronden voet, 3-12 Cl\l' breed, 10-25 cM
lang, steeds tegen over staand, op 1- 6 cM lan ge s te len . B loe men in eindelingsche; a rmbloemige
plui me n. Kelk in den kn op met water gev uld, t ijd en s den bloei ± 2' /2 cM hoog, geelgroen met
roeden top, ove r ± '/4 der len gte ingesnede n, la te r don ker rood worde nd, bij het rijpen der vrucht
uit een sc he ure nd . Kroon bu is + 10 cM lan g, sli ppe n 2' /2-3 cM lan g. Opgerichte heester,
3,00-6,00. Jan .-Dec. ln heernsch in de Min ahassa en de Phili ppijnen , op Java hier en daar in
tuinen aa ngepla nt. (C I. B I á nco i NAVEZ) . . . . . . t Cl. i\1inahássae T. et B.

4. Kelk kort getand of bijna gaafrandig. Bladeren kaal. . '
Kelk tot op of over het midden ingesneden.

5.
6.

5. Bloemen in eindelin gsche, veelbloemige, 6-40 cM lange pluimen met groote schut
bladen. Kelk, nagenoeg vertikaal geplaatst. Kroonbui s 6-9 mM lang, minder dan
dubb el zoo lang als de kelk, voorste kroonslip omlaag geslagen, langer dan de
kroonb ~! s , 11-15 mM lang, paars, de 4 andere slippen kleiner, lichter gekleurd.
Meeldraden en stijl aan de achterzijde der bloem geplaatst, opgericht met voorover
gebogen bovenhelft. Langste stempelarm meer dan . dubbel zoo lang als de
kortste. Bladeren langwerpig, langwerpi g-omgekeerd eirond of langwerpi g- la ncet
vormig, met spitsen voet en top, duidelijk gezaagd, met harde tandjes, 8-30 cl'v\
lang, zeer vaak met gallen. Opgericht e heester. 1.00- 3.00. Vrij alge meen in geheel .
Java in struikwildernissen, in jong secundair bosch, op alangvelden, aan zonnige ravijn
randen, van. even achter het zeestrand tot op 1700 M zeehoogte. (CI. j a v á n i cum
WALP.) Kertasè, md. - Pinggir tosèk, md. - Sagoenggoe, j. - Senggoegoe, m. S.

Singoegoe, s. - Srigoenggoe, j. en nog eenige varianten op deze namen.
Cl. serrátum SPR.

. Bloemen in tegenoverstaand e, okselstandige, korter of langer gesteelde, 3-7-b loemige
bijschernien, waarvan het bovenst paar vaak schijnbaar op den top der twijgen, in
werkelijk,heid echter in den oksel van nog niet tot ontwikkeling gekomen bladeren
is geplaátst. , Kroonbuis 20-30 mM lang, 4-6 maal zoo lang als de kelk, slippen wit,
nagenoeg gelijk, 5:-8 mM lang, alle veel korter dan de buis. Meeldrad en en stijl rood,
wijd spreidend of neergebogen, langste stemp elarm minder dan dubb el zoo lang als de
kortste. .Bladeren ovaal, langwerpig of lancetvormig, met spitsen of stompen voet en
top, gaafrandig 11/ 2-14 cM lang, meestal echter korter dan 1 dM. Heester, dikwijls met
lange, zich door andere planten heen werkend e en dan overhangende takken. 1,00-1 0,00.
Jan.-Dec. Alleen aan of nabij zout of brak water, vooral aan riviermonden en in de
mangrove, minder vaak aan zandig strand. Gambir laoet, m. - Kembang boegang. S.,

Ketoewèr, m. Cl. inérme GAERTN.

') Belan gst ellenden worden ve rwezen naar de artikelen van BOORSAI A in jaargang IV, ' pag. 140
va n dit tijd schrift en in Mededeelingen van 's Lands Plantentuin Lil, p. 118.
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6, Bladeren aan de onderzijde bezet met zeer talrijke, dicht bijeenstaande. kleine, ronde
schubben, tusschen de schubben kaal of alleen op de .nerven en aderen behaard , van
boven kaal of met verspreide borstels bezet, doch nooit dicht kortharig. Bloemen in
groote einde lingsche, opgerichte pluimen, welke bestaan uit gesteelde, rijkbloemige
bijschermen, deze bijschermen 2-4 maal vertakt, hun hoofdtakk en in den regel meer
dan, 1 cM lang. Schutbl aden smal. Bloemen aan de uiterste pluimtakken vaak

\- schijnbaa r in trossen. Kelk en kroon rood of oranje, de kelk tot nabij den voet
gedee ld, met sp itse slippen. 7.

Andere planten, 8.

7. Bladeren, althans de lagere, diep 3-7-lobbi g, met groote eindlob en veel kleinere
. zijlobbe n, overigens nagenoeg gaafrandig of zeer oppervlakkig gekarteld-ge tand,
1150- 250 mM bij 170- 230 mM, de hoogere bladeren allengs kleiner en meer lang
werpig met minder ontwikkelde zijlobben, de bovenste bladeren vaak ongelobd, met
spiesvo rmigen voet. Bladeren van boven met verspreide borstel s bezet. Steel der
bijschermen 15-1 20 mM lang. Kelk 4-5 mM lang, korthari g, slippen schuinop
staand, eirond. Kroon oranjerood, van buiten korthari g, buis 15-18 mM lang,
zooms lippen in de keel door een witte streep gescheiden, ongelijk, de beide achterste
korter -en smaller dan de 3 aan den voet donkerder gevlekte voorste. Meeldraden
25-35 mM ·ver buiten de buis stekend. Stuifmeel bij de door mij onderzochte
exemplaren slecht ontwikkeld. Vrucht op java nog nooit gevonden. Opgerichte
heester. 1,00-1 ,50. Sept.-April. In bossc hen en op beschadu wde terreinen van
af de laagvlakte tot op 1000 M zeehoogte, ook wel als sierplant in tuinen.
Kembang boegang, s. - Sorot geni , j . Cr. paniculáturn L

Bladeren ongelobd, breed eirond, met hartvormigen voet en spits toegespitsten top,
scherp en ondiep getand-geza agd, 120- 240 · mM bij 110-220 mM, de hoogste
fl orale bladeren vaak zeer klein. Bovenzijde der blader en kaal of met verspreide
bors tels bezet. . Steel der bijschermen 20-70 mM lang, kelk 8-17 mM hoog, kaal
of kortharig. Kroon vlammend rood, van buiten kortharig of nagenoeg kaal, buis
15- 25 mM lang. Meeldraden en stijl zeer ver buiten de kroonbui s stekend.
Vruchtkelk vergroot , stervormig uitges pre id, rijpe vrucht blauw, 10-1 2 mM middel
lijn. Opger ichte heester. 1,00- 2,00. j an.-Dec. Bosschen, beschaduwd e terre inen,
verwaarloosde koffi etuin en, ravijnen, tusschen 10 en 1800 M zeehoogte, van af den
Wilis oostwaarts. Soms ook als sierheester in tuinen. Patrang , j. - Sorot geni, j.

Cl. squarnáturn VAH L.

Vera nde rlijk wa t betre ft de len gte van kelk en kroonbui s . De j a va an sch e exe mpla re n be hoore n
alle . to t de variete it jap ó n i c um lI ASSK AR L, waa rbi j de kelk 10-\7 mM hoog is en de
kraanbuis 15-20 mM lang. Op Su matra en ook elde rs vind t men de n typisc hen vorm,
waarbij de ke lk 8-10 m,\-', de kraanh uis 18- 25 mM lan g is. Op de Phi lip pijnen tr eft men,
behalve deze beide vor men, nog een tussc he nvo rm aa n. . <,

8. Bladeren van onder tusschen den voet der hoofdnerven en vaak ook elders in de
bladvlakte met groote, ronde of langwerpi ge, ingezonken klieren (geen kleine schubben),
lang gesteeld, breed eirond met hartvormigen, afgeknotten of wigvormigen voet en
stompen of spitsen top, nu eens nagenoeg gaafrandig, dan weer duid elijk uitgeschulpt
getand, beiderzijds vrij dicht afstaand zachtharig, 75-220 mM bij 60-220 mMo
Bloemen in zeer ged rongen tuilen, bij den thans op java voorkomenden vorm steeds
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gevuld, bleekrose, zwak geurig. Schutbladen bladachtig, met groote, ronde, ingezonken
klieren bezet. Kelk rood, met 5-8 spitse slippen, ijl behaard , klierdra gend, kroon
buis bij den dubbelen vorm niet langer dan de kelk, slippe n zeer talrijk. Opgerichte
heester, met vele wortelloten . 0,50-1 ,50. jan.-Dec. Inheemsch in China, op
Java soms gekweekt in paggers of als sierplant in tuinen en op meerdere plaatsen
van af de laagvlakte tot op 900 M zeehoogte verwil derd , steeds op beschaduwd
terrein nabij menschelijkewoningen. (C l. Bun g e i STEU D. -C I. fóe ti d u m BUNGE
Cl. m a c rad é n i u m MIQ. ) . Cl. frágrans VENT. flore pleno .

Bladeren zonder dergelijke klieren tusschen den voet der hoofdnerven. - . . g.

!:J . Kroonbui s der geopende bloemen minder
laatst e 10-25 mM lang._ .

Kroonbui s der geopende bloemen minstens

dan dubbel zoo lang als de kelk, deze
10.

dubbel zoo lang als de kelk. . 14.

10. Opgerichte, in het wild groeiende heesters met eironde of hartvormige, van onde r duid elijk
behaarde bladeren . Bladsteel bij de grootere bladeren meer dan 3 cM lang. Bloemen
in eindelingsche, opgerichte pluim en of tuilen. 11 .

Sierplanten. Bladeren van onder kaal of zeer ond uidelijk behaard, van onder uiterst fijn
kl ierac ht ig gestippeld. Bloeiwijzen èf meerendee ls okselstandig àf slap neerhangend. Kelk tot
ver over het midden gedceld. I31adsteel mind er dan 3 cM lang. . . - . . . . . . 13.

11 . Kroonbui s ongeveer even lang als de kelk, van buit en dicht aanliggend behaard.
Kroonslippen 8-10 mM lang, wit met groenen top, keel der bloemkroon roodpaars.
Kelk bleekgroen, dicht behaard, tot over het midden gedeeld, 10 - 12 mM hoog,
onder de rijpe vrucht stervormig uitgespr eid of teruggeslagen, dan wit of groenwit.
3-4 cM middellijn. Rijpe vrucht zwart of zeer donkergroen. Bladeren breed eirond
met meestal ondiep hartvormigen, zeldzamer afgeknotten voet en spits toegespits
ten top, beiderzijds vrij dicht afstaand zachth arig, niet of zeer onduidelijk klierachtig
gestippeld, 7 -- 25 cM lang, bij volwassen exemplaren gaafrandig, bij jonge gezaagd.
Opgerichte heester. 1,00 -3,00. j an.- -D ec. West- en Midden-java beneden 300 M
zeehoogte, aan boschrand en, in struikwildernissen, in kampongboschjes. aan wegran
den, gewoonlijk op licht beschadu wd terrein . Gelijkt bedrieglijk op de volgende
soort. Sitigoep, s. . Cl. vi1lósum BL.

Bloemen of bladeren anders . Kelk tijdens den bloei groen, onder de rijpe vrucht
helderrood. Rijpe steenvrucht blauwzwart. 12.

12. Kroonbui s 15- -20 mM lang, duid elijk langer dan de kelk. Kroonslippen 12-15 mM
lang. Kelk al of niet beschu bd (bij de javaansche plant en steeds beschubd), Bla
deren hartvormig of eirond, gaafrandig of gezaagd (bij de ja vaans che planten eirond
met afgeronden voet, 8-16 cM lang, 5-9 cM breed, van onder vrij duid elijk
klierachti g gestippeld) beiderzijds behaard, beharin g verand erlijk van dichtheid en
lengte (bij de javaansche plant steeds korter en minder dicht dan bij C I. v i I lo s u m
BL.). Opgerichte heester. 1,0'0 -- 3,00. Alleen op de Karimon-djawa eilanden en op
de kalkrotsen van Tji -s eën g bij Buitenzorg gevonden . Cl. infortunátum L.

Kroonbui s 10-12 mM lang, ongeveer even lang als de kelk. Bladeren breed eirond
met zwak hartvormigen, afgero nden of zeer stompen voet, 6 - 18 cM lang, 41

/ 2 - 13 ' / 2

cM breed. Overigens gelijk aan de voorgaand e. Op een paa r plaatsen bij Buiten
zorg gevonden. . Cl. infortunátum X vi1lósum BL. ?
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Deze soo rt houdt het midden tusschen Cl. v i l lós u m BL. en Cl . inf ortunátum L. Van
de eerste verschi lt ze door den roode n vruchtke lk en de kort ere, veel mind er dicht e beharing,
van de tweede door de veel kortere kroonbuis.

13. Bloemen in eindelingsche, slap neerhangende, 10- 30 cM lange pluimen. Kelk 10-12 mM hoog,
tijdens den bloei groen , vaak rood aan gelo open. Kroonbuis 12-1 5 mM lang, slippe n gee lwl t,
ongev eer even lang als de buis. Vrucht op java nog niet gevonden. Bladsteel 5-10 mM lang,
bladeren langwerpig- lancetvo rmig, 3- 5 maal zoo lang als breed, met spitse n voet en golven den
rand. j onge sten g els scherp vier kant. Opgerichte heester. 0,80-2,00. jan.- Dec. Inheemsch in
Engelsch Indië, op java niet zeld en als sierplant in tu inen . . . . . . . t Cl . n ütans , WALL.

Bloemen in okselstandige of 'ten deele eindelingsche, meest veelbloemige , ten slotte wijdve rtakte
bijs chermen. Kelk 15- 25 mM hoog, tijdens den bloei geelwit, met het rijpen der vrucht
paarsro od verkleur end. Kroonbuis bijna even lang als de kelk, vrij dic ht met gesteelde klieren
bezet , slippen donkerro od, ongevee r half zoo lan g als de buis. Bladsteel 10-25 mM lang.
Bladeren eirond, met stompen, afgeknott en of afger onden voet, niet mei golvend en rand . Aanvan
kelijk opge richte, later klimmende heester. 0,40-4,00. jan .- Dec. Inheemsch aan de westkust van
tropisch Afrika, op java zeer vaak als sie rplant in tuin en. Gebroken hartj es, - Nona makan sirih, 111 .

t Cl. Thoms önae HALF.

14. Bladeren alle of meerend eels meer dan 11 1" maal zoo lang als breed, met spi tsen, stompen
of ,afgeronden, doch I IOOit met hartvormigen voet. B'c emkroon wit, bleekgeel of groen
achtig. so ms van buiten wat rood aangeloope n, nooit geheel of groo tendeels rood. ' )5.

Bladeren óf minder dan )1/2 maal zoo lang als breed óf, met hartvormigen voet, vaak
zoowel het een als het ander. Bladsteel 2- 25 cM lang. Bloemkroon in den regel
rood, zelden wit. 18.

15. Bladeren van onder kaal, met gaven of zeer oppe rvlakkig ingesneden rand, nooit
grof gezaagd. . 16.

Bladere n van onder op de nerven vrij dicht behaard, al of niet grof gezaagd . Kelk
groen, vaak purper aangeloope n, 10- -) 2 mM hoog, tot nab ij den voet 5..deelig,
slipp en zeer spit s. Kroonbuis 25 - 35 mM lang, vrij dicht behaa rd, zoom geelwit.
Vruchtkelk donkerrood, onder de rijpe vrucht 'stervormig uitgespreid of terugges lagen.
Rijpe vrucht zwart , 17.

16. Bladeren langw erpi g of langwerpi g-omgekeerd eirond, met wigvormige n of stompen
voet en kort toegespitsten top, gaafrandig, 25- 45 cM bij 10- 15 cM. Bladsteel
3-6 cM lang. Pluimen eindelingsc h, met inbegrip van den steel 12-1 6 cM lang,
uit gesteelde bijschermen bestaa nd, steel dezer bijschermen 10 _.. 20 mM lang, krachtig,
fijn behaard. Kelk klokvormig, diep 5-dee lig, kroon wit. Opgerichte heester. 2,00.
Onvolledig bekende soort, in de laatste 90 jaar alleen op een paar plaatsen in
West-Java tussc hen 150 en 200 M zeehoogte gevonden. Toezending van materiaal
zeer gewenscht. (Cl. phy ll ó mega STEUD .) Ramo daging lalaki , s.

Cl. macrophyllurn BL.
Bladeren langwerpig of ovaal, met spitsen of stompe n voet en spits toegespitsten top,

steeds minder dan 20 cM lang, gaafrandig of nabij den top zeer oppervlakkig gekarteld
of uitgesch ulpt-getand, die van elk paa r nu eens gelijk, dan wee r in grootte verschillend,
het grootste 50 - 165 mM bij 20-70 mM, het andere nu eens even groot of bijna
even groot, dan weer veel kleiner, soms zelfs geheel ontbre kend. Bladsteel 8-60
mM lang. Bloemen in tegenoverstaand e bijschermen, deze op dunn e, fijn behaarde,
)5-55 mM lange, wijd afstaande stelen gezeten, lagere bijschermen in den oksel
van stengelbladen, de hoogere al of niet in den oksel van schutbladen geplaats t, alle
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bijschermen samen een ijle pluim vormend. Kelk 4-6 mM hoog, tot over het
midden gedeeld, slipp en schuinopstaand, van buiten purp er, nu eens kaal, dan weer
van buiten of alleen aan den top behaard . Kroonbui s dun, 20-30 lnM lang, kaal,
zoomslipp en langwerpig- omgekeerd eirond, groenwit of geelachtig, 6-10 mM lang.
Vruchtkelk rood, met stervormig uitstaande of teruggeslagen slipp en, rijpe vrucht
zwart. Opgericht e heester. 1,00-4,00. Jan. - -Dec. West-Java tusschen 50 en 700 M
zeehoogte, aan boschranden, in struikwildernissen, in jong secundair bosch, zelden
in oerbosch. Ki bangbara, s. . Cl. disparifólium BL.

17. Bladeren, althans ee nige ervan, vaak alle of de meeste, grof en vrij diep gezaagd-getand,
ovaal of langwerpig, met afgerond en, stompen of vrij spitsen top en spit s in den
bladste el overgaanden voet, van onder op nerven en aderen vrij dicht kortharig,
40-140 mM bij 20- 80 mM de hoogste fl orale bladeren vaak veel kleiner en spoedig
atvallend. Bladsteel 5-40 mM lang. Bijschermen alle of meerendeels okselstandig,
tot een althans aan den voet bebladerd e bloeiwijze samenkomend. Kelk van buiten
fijn behaard, kroonbuis vrij dicht korthari g, zoomslippen 8-12 mM lang, van buiten
behaard. Meeldraden 12-15 mM buiten de kroonbui s stekend. Stemp elarmen
kort, ongelijk, de langste minder dan dubb el zoo lang als de kortste. Rijpe vrucht
± 1 cM middellijn. Opgericht heestertje. 0,50-1 ,00. Dec.- Juli. Geheel Java
van af de laagvlakte tot op 750 M zeehoogte, vooral in streken met krachtigen
oostmoeson, op beschaduwd e terreinen in en om kampongs, in klapp ertuinen, aan
bosch- en wegrand en, steeds in de nabijhe id van mcnschelijke woningen. Af en
toe als sierplant in tuinen. (C 1. ph l om 0 i des MIQ. non Cl. ph l om i dis L.)
Glasetersplant. I) - Kajoc gambir, m. - Kedji beling, s. - Kambang bocgang. j .

Cl. calarnitósurn L.
Bladeren gaafrandig of oppervlakkig uitgeschulpt-getand , langwerpig of langwerpig

omgekeerd eirond, met spits toegespitsten top en spitsen of stompen voet, van onder
op nerven en aderen vrij dicht-, daartusschen ijl korthari g, 65 -230 mM bij 25-125
mM, die van eenzelfde paar soms zeer ongelijk, fl orale bladeren dikwijls veel kleiner.
Bladsteel 45-140 mM lang. Bijschermen, ten minste de lagere, okselstandig, alle
bijschermen samenkomend tot een althan s aan den voet beblad erde, pluimvormige,
rijkbloemige bloeiwijze. Kelk en asse n der bloeiwijze dicht behaard. Kroonbui s
afstaand lan,R"hari g. Opgerichte heester. 1,00-3,00. Dec. - April. West-Java en het
westelijk deel van Midden-Java tusschen 10 en 1500 M zeehoogte, in bosschen. Nog
niet ten O. van den Diëng gevonden. Ki bangbara, s. Cl. er-iosiphon SCHAU EI~ .

18. Bladeren eirond met hartvonni gen voet en spitsen top, oppervlakkig of vrij grof getand
gezaagd. Kelk doorgaans geheel rood. Bloem in den regel rood, zelden geelwit.
Kroonslippen alle naar de achterzijde der bloem gekeerd, de 3 achterste aan den
voet kort vergroeid. 19.

Bladeren ovaal of langwerpig, met spi tsen voet, gewoonlijk grof getand-gezaagd. Kelk
groen, vaak rood aangeloopen. Kroon wit. Zie Cl. calamitésum L. hierboven.

I) . Vol gens VORDERM AN wordt een scherf van glas of aardewerk, i n een blad dezer plant gewik
keld, door Javanen met goed geb it tot gru is gekauw d. Derge l ijke pl anten zij n er ook in de fami lie der
Acan thaceae. M en zie het arti kel van VORDERMAN in Teysmannia XI (1900) 217 en die van BOORSMA
in Mededeelingen van 's Lands Plantentuin XXXI, 57 en Lil, 22.
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19. Kelk 8 -10 mM hoog, slippen sc/mina/ staand, 2 1 /~ -3 1 / 2 mM breed. Pluim 10-25 cM
lang. 'Stelen der bijschennen 25 -- 90 mM lang. Bijschermen 3-1I-bloemig, zeer
vaak 5-bl oemig. Bloemen gewoonlijk vlammend rood, soms van binnen wit en van
buiten rood, zeer zelden en, voor zoove r mij bekend , alleen bij gekweekte exemplaren,
geheel ' geelwit. Kroonbui s 20-32 mM lang, slippen 15 -20 mM lang. Meeldr aden
40 - 50 mM buit en de kroonbui s stekend. Vruchtkelk eenigsz ins vergroot, de
zijwand en der vrucht omsluitend, steenvrucht meer breed dan hoog, 10-1 2 mM
midd ellijn , bij rijpheid donkerblauw. Bladeren breed eirond, steeds minder dan 11/2

maal zoo lang als breed, 10~ -300 m.V\ bîj 100 --250 mM, de hoogste fl orale bladeren
veel klein er. Bladeren van onder met verstrooide schubben bezet. Opgerichte
heester, gewoonlijk door vele wortelloten omgeven. 1,00 - 2,00. Jan. - Dec. Geheel
Java ' van af de laagvlakte tot op 1150 M zeehoogte, op beschaduwde terreinen en
in str uikwildernissen, vooral in bewoonde streken, ook (tot op 1400 M zeehoogte)
als sierhees ter in tuinen en daarvoor zeer aantebevelen. Geni, j. - Geni bang , j.
Kernbang boegang, s. - Kernbang geni, j. - Latoe abrit, j. - Regoelo g osong, j. 
Sekar bromo, j . - Sétan sétanan, rnd. Cl. speciosîssirnurn PAXT.

Deze soort is zeer vaak met andere, er meer of mind er ster k op geli jke nde, ve rw ard gewo rden en
diente ngevolge onder ceui ge haar ni et toe kome nde namen beschreven. Men vindt haar als
C l. f áll a x MIQ. non L1NDL., - CI. H o r s fi él di i MIQ. -C I. i nfortu nátum L1NDL. non L.

Kelk 5 ·- 6 mM hoog, slippen aangedruk t, langwerpig, hoogstens ]1/2 mM breed .
Pluim 5-20 cM lang. Stelen der bijscherm en 20-70 mM lang. Bijschermen
7-15-bloemig. Bloemen helderrood, kroonbuis 13- 30 mM lang, slippen 8 -15mM
lang. Meeldraden 20 - 25 mM buiten de kroon stekend. Vruchtkelk niet vergroot,
de vrucht alleen van onder bedekkend, vrucht meer breed dan hoog, bij rijpheid
blauwnaa rs, 8 - 9 mM middellijn. Bladeren eirond, 11 /~-1 1 / 2 maal zoo lang als breed,
140 - 300 mM bij 90 - 200 mM, de hoogste fl orale bladeren veel kleiner. Bladeren
van onder met zeer verstrooide of gehee l. zonder schubben. Opgerichte heester,
vaak zeer rijk vruchtdragend . 1,00 -- 2,00. Jan. -Dec. Bosschen en beschaduwde
struikwildernissen in West-Java tusschen 70 en 800 M zeehoogte. Kembang
boegang. s. - Singoep, s. Cl. Blumeánum SCHAUER.

Zeer na verwant aan deze soort is de op [ ava nog niet gevo nden C l. f á 11a x L1NDL. Deze
laatste ondersche idt zic h door de duid elijk driehoekige kel ktan den en de veel langere beharing.

Verklaring der wetenschappelijke namen.

Bldn coi, genoemd naar MANOEL BLANCO (t 1845) , een Augustijnenn onnik , die een Flora
der Philippijnen schreef.

Blumednum , genoemd naar C. L. BLUME (t 1862), van 1822-1 826 directeur van 's Lands
Plantentuin te Buitenzorg, daarna van 's Rijks Herbarium te Leiden.

B ûngei, genoemd naar A. VON BUNGE, Russisch plantkundige (t 1890), die de plant het
eerst beschreef als Cl. f 0 é t i d u m.

. calamiiásulil , onheil bren gend.
Clerodéndro n, kansenboom.
disparifoiium, met onge lijke bladeren in elk paar:
eriosiphon, met wollig behaarde kroonbuis.
fti llax, bedrieglijk. Zoo genoemd wege ns de bedrieglijke gelijkenis met andere soor ten.
fl áre pléno, met gevulde bloem(en).
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foe iidum, stinkend .
fo rtu tuitum, gelukkig.
frágrans , geurig.
Horsfiéldii, genoemd naar THOMA'S H ORSFI ELD (t 1859), Engelsch natuur onderzoeker, die

veel op j ava heeft gereisd.
in érme, ongewapend. Zoo genoem d ter ondersc heid ing van een veel erop gelijkende

Westindische soo rt, de met bladsteeldoorn en gewapende C I. a c u 1e á t u m.
infortundtum, ongelukki g.
infortutuitum X villásum, bastaard van infortunatuin en villosum.
japánicum, jap ansch.
javdnicum, javaansch .
laevijolium, gladbladig.
macradénium, met groote klieren.
macrophyllum, grootbladig.
Minaluissae, uit de Minahassa afkomstig.
nûtans, knikk end .
pa nicu ldtum, (met) tot pluim en vereenigd(e bloemen).
ph lomidis, op Ph l om i s, plant engeslacht uit de familie der Labia ten gelijkend.
phlomoides , hetzelfde als phlomidis.
phyll átnega, grootb ladig.
serrdtutn, gezaag d.
Siphotuinthus, buisbloem.

- speciosissimum, de allersch oonste.
squamdtutn, beschubd .
Thomsánae, genoemd naar Mevrouw T HOMSON, de echtgenoote van den zendeling

. W. C. TH OMSON, den ontdekker der plant.
vill ásum, lang zachthari g.

Buitenzorg, 29 Maart 1916. B.

KORTE MEDEDEEUNGEN.

Van den Heer j. Wolff te Garoet ont vingen we in dank de volgende korte mededeelingen :

1. Galeopitliecus volans. Dit eig enaardige zoog dier trof ik veelv uldig aan op 5500 voet hoogt e in
de bosschen van de Pcngalcngan-h oogvl aktc (Zuid-B andocng). De maaginhoud leverde bij onderzoek in
vele gevalle n ecn zaagselachti ge substant ie op, waarschijn l ijk f ij ngemalen, j onge boschvruchten. die i k niet
nader thuis kon brengen; één enkele maal tro f ik er de kl auw en van een jongen roo fvogel in aan, waardoor
het bewij s geleverd -word t, dat di t dier naast pla ntaa rdi g voedsel ook vleeschvoe ding niet versmaadt.

2. Arctiti s binturong . Van dezen vi erv oeter, di en i k in bossenen van 4 -5000 vt. boven zeehoogte
op 't M andalagiri -gebergt e aantrof, we rd mij eenige maanden gelcden ecn zeer merkwaardi g verhaal gedaan,
door een desahoofd in het onderdis tr ic t Singadjaj a (Zuid-Garoet) . Volgens dezen man, die het die r nooi t _
eerde r gezic n had, w erd op een morgen de geheele buurt in opschudd ing geb racht , door dat een vrouw ,
d ie bezig was met hout spro kkelen in het bosch, van achter door een zonderl ing dier aangeva lle n werd .
De vr ouw w erd danig toegetakeld, doch weerd e zic h met haar parang (cen soort kapmes) op zoodanige
wij ze, dat de aanra nder met vrij wel doorgekapte ru ggestren g bl eef l iggen.

Door de op ' t hulpgero ep van de vrouw toegeschot en bevolki ng werd het ·beest verder afgemaak t.
Uit de beschr ij vingcn van kl eur der huid en staart en vo rm van dcn kop, meende ik te kunnen opmak en, dat
het A. binturong moest zij n. Mijn ver moeden bl eek juist, want toen ik onzen rapp or teur bld z. 365 van Brelnu' s
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