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Stella ???
● Latijn & Grieks:  STELLA = ASTER = STER

> ASTERACEAE: plantenfamilie met o.a. genus 
ASTER – stervormige bloemen

= composieten, samengesteldbloemigen.
● Aster, astronomie, astronaut... > ster, 

hemellichaam
● STELLA ?: interstellair, constellatie, gesternte...

> meer in betekenis van sterrenbeelden, onderlinge 
stand (opSTELLing...)



  

STELLARIA
● Genus uit familie CARYOPHYLLACEAE, ANJER- 
(& Muur)FAMILIE.

● Klassieke indeling: tweezaadlobbigen
orde Caryophyllales, Anjerorde

orde Polygonales, Duizendknopen (Zuring...)

orde Plumbaginales, Strandkruid (Lamsoor...)
● APG-indeling: "geavanceerde" tweezaadlobbigen; 
samen in één orde Caryophyllales

met ook: Cactusfamilie, Zonnedauwfam., 
Tamariskfam.



  

STELLARIA

CARYOPHYLLACEAE, ANJER- (& Muur)familie
● Bloemen met vrije kroonbladen
● Doosvrucht met tanden of kleppen: 2 X aantal 
stijlen

● Éénslachtige bloemen: enkel in genus Silene
● Tweeslachtige bloemen

 Kelkbladen vergroeid, soms met bijkelk   
(Dianthus)

 = subfamilie Silenoideae



  

STELLARIA

CARYOPHYLLACEAE, ANJER- (& Muur)familie
● Tweeslachtige bloemen

 Kelkbladen NIET vergroeid

 EN bladeren MET vliezige steunblaadjes

 = subfamilie Paronychioideae

 Met o.a.: Breukkruid, SPURRIE,    
Hardbloem



  

STELLARIA

CARYOPHYLLACEAE, ANJER- (& Muur)familie
● Tweeslachtige bloemen

 Kelkbladen NIET vergroeid

 EN bladeren ZONDER (vliezige) steunblaadjes

 = subfamilie Alsinoideae

 Met o.a.: Vetmuur,Hoornbloem, Watermuur   
en... STELLARIA, MUUR !!!



  

STELLARIA

 Kelkbladen NIET vergroeid

 EN bladeren ZONDER (vliezige) steunblaadjes

 = subfamilie Alsinoideae

 >steunbladen aanwezig maar zonder vliezige rand

  Witte kroonbladen, < 1/3 ingesneden

  3 stijlen

 Plant kaal

 = Grote muur, Stellaria holostea 



  

STELLARIA

 Kelkbladen NIET vergroeid

 EN bladeren ZONDER (vliezige) steunblaadjes

 = subfamilie Alsinoideae

 >geen steunbladen

  Kroonbladen wit of ontbrekend én diep    
ingesneden

  3 stijlen

 = muur, Stellaria



  

muur, STELLARIA

> Stengel rond:

 Steel rondom behaard = nemorum, Bosmuur

 In één of twee rijen behaard

 = media, Vogelmuur

 Pallida, Duinvogelmuur



  

muur, STELLARIA

> Stengel vierkantig; SCHUTblaadjes met vliezige rand 
 en Bloemen < 18 mm

● Bladschijf kaal, schutbladen ongewimperd

 = palustris, Zeegroene muur
● Bladschijf ad voet gewimperd

 kroon.bl<kelkbl én schutbl ongewimperd

 = uliginosa, Moerasmuur
 kroonbl>=kelkbl én schutbl gewimperd

 = graminea, Grasmuur 
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