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Beschrijving          L 003 

Lignum No:  003   : Curupixa    Micropholis gardneriana (A. DC.) Pierre 

Lokale naam : Curupixa, Guajará, Rosadinho, Guaiçara, Glícia, Curupita 

(Brazilië), Robijnhout, Riemhout (Suriname) Moraballi (Guyana) 

Barilla de agua (Peru) 

Synomiemen : Micropholis burchelliana Pierre 

Micropholis glazioviana Pierre 

Pouteria arenicola Baehni 

Pouteria burchelliana (Pierre) Baehni 

Pouteria obtusifolia Baehni 

Sideroxylon gardnerianum A.DC. 

Sideroxylon gardnerianum var. glabratum Miq. 

Familie    : Sapotaceae: Subfamilie: Chrysophylloideae 

Herkomst monster  : Suriname 

Volumieke massa  : 680 kg/m³ 

Datum    : 7 mei 2019 

Samensteller(s)  : Raimund Aichbauer,  

 

Curupixa  Micropholis gardneriana (A. DC.) Pierre  

Algemeen  

Het geslacht Micropholis telt 38 soorten, die genoemd worden als neotropische Sapotaceae 

en alle in Midden- en Zuid-Amerika thuishoren, inclusief het Caribisch gebied. 

CITES noemt geen enkele soort. Op de IUCN-Redlist worden 26 soorten als kwetsbaar 

genoemd, maar Micropholis gardneriana staat daar niet bij. 

Micropholis is door Pierre in 1891 afgesplitst van het geslacht Sideroxylon. Daarvoor werd 

Micropholis als een sectie van Sideroxylon gehandhaafd.  
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Na uitgebreide studie van de houtanatomie verkreeg Micropholis een eigen status als 
genera. Micropholis werd door enkele auteurs ook ingedeeld bij het geslacht Pouteria, zie de 
vele synoniemen. 

De boom, tot 30m hoog, heeft veelal plankwortels tot 2m. Daarboven een takvrije 
cilindrische stam die tot 15-20m hoogte en tot ± 1m diameter kan bereiken.  

Verspreidingsgebied 

Micropholis gardneriana heeft een groot verspreidingsgebied, is een typische boom van de 
Caatinga, de Cerrado en de Terra firma, maar komt ook in het tropisch regenbos voor, zowel 
in het stroomgebied van de Orinoco en de Amazone, alsook in de aangrenzende gebieden. 
Brazilië, Venezuela, Colombia, Peru, Bolivia en de Guyana ’s inclusief Suriname behoren tot 
zijn groeigebied. De boom geeft de voorkeur aan de wat vochtigere grond van de 
savannegebieden. 

 Houtkenmerken 

Het hout heeft veel overeenkomsten met Chrysophyllum (± 100 soorten), Sideroxylon (± 100 
soorten) en Pouteria (± 250 soorten) waarvan veel soorten in hetzelfde groeigebied 
voorkomen.  

Hout van de verschillende Micropholis soorten lijken veel op elkaar. Het spint is tot 20cm 
breed en is van het kernhout niet of nauwelijks te onderscheiden. Het kernhout is geelbruin 
tot grijsbruin, vaak met een roze tint. De draad is over het algemeen recht, soms komt 
kruisdraad voor. De gelijkmatige nerf is fijn tot matig grof. Het gewicht varieert van 600-
850kg/m³. Dit monster gem. 680kg/m³.   

 

Kops oppervlak 15x vergroot     Kops oppervlak  100x vergroting 
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De vaten zijn 75-150µm van diameter en overwegend in radiale groepen van 2-4 (6) 

gerangschikt, zelden meer. Enkelvoudige doorboring, 5 -20 vaten per 1mm², gemiddeld 12. 

Het parenchym is in 1 tot 2 cellen brede al dan niet onderbroken banden aanwezig en 

netvormig.  

 

Tangentiaal  100 x vergroting    radiaal, beide bij 100x vergroting 

De stralen zijn 1-3 cellen breed, waarbij de 3-rijige soms ook 4 cellen brede delen hebben. 

Stralen met 2 tot meer dan 4 cellen vierkante en/of staande cellen. Sommige 1-rijige stralen 

bestaan uitsluitend uit staande en/of vierkante cellen. Het aantal varieert van 8 tot 15 per 

tangentiale mm.  Silica in het parenchym en de straalcellen is aanwezig. 

 

Toepassing 

Niet bekend waar het voor wordt gebruikt. 

 

Herkomst afbeeldingen: 

Foto scan monster R.Aichbauer 

Micro afbeeldingen R.Aichbauer 

 


