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fé Hoya ltieuyebrief ís een tfSAsciïrrÈ voorin epifytische planten, in trei bi-izonder inEen Hoya en lEschidia (Ascleptadaèeae).

geinteresseerden
de fi.autengeslach-

De nieuwsbrief versehijnt ;Ëilerà;íà" p.F:r.r.AbonnementspriJe ie f iS,_ p*, 4 uo*."u,
ISSN 0920-606x

Hoya Nieuwsbrief no. 5 : februari tgAZ

In dit nunmer!

Redactioneel
Dischidia pecrenoídes Pue' 

IEpifytische Kalanchoers g
De reus en de dwerg nRhipsalissen j_n de oude wereld ZOïndex Kewensis 25Opgeprikr . 30

0p de voorpagina : Dischidia pectenoides
zie pag. 2

fotots, tekeningen en vormgevi-ng : Ruurd van Donkelaar

@ copyrighr IppS

De Hoya nieuwsbrief is een uitgave van :Institute for Protection and piopagation of Succulent plantsPosrbus L5, 4250 DA Werkendam tàiïór8:S_faso



Redactioneel

Eindelijk weer eens een nieur+e Hoya Nieuwsbrief. tr{e hebben een
rommeli-g jaar achter de rug. Een grondige verbouwing en een
verandering in de collectie hebben geresulteerd in een grote
succulentenshowkas die permaoent te bezichtigen is. Ook de ka-
merplantenkas is van een nieuw dek voorzien en op dit moment
vordt er hard aan de inrichti-ng gewerkL. De presentatie is nu
zowel voor binnen- a1s bultenplanten meer op elkaar afgestemd.
In de Hoya collectie zijn afgelopen maand alle planLen van
nieuwe grond voorzien en zijn de eerste stekken gemaakt. vorigjaar hebben r.{e weer vele nieuwe soorten er bij gekregen vooral
van de Phili-ppijnen en fndonesle. Ook het Herbarium onderzoek
begint nu te vlotten. De meeste Hoya exemplaren uit het Rijks-
herbarium staan nu op de foto. Hierdoor krijgen !/e een goeà o-verzicht van de vele soorten. De nadruk ligt in eerste instan-
tie op de fndonesische soorten en deze worden uitgebrei-der be-
werkt dan de overige. rn de komende Nieuwsbri-even zul1en ze re-
gelmatlg terugkeren.
rn de zomermaanden worden op ons bedrijf regelmatig activitei-
ten georganiseerd. rn de volgende Nieuwsbrief vindt u hier meer
informatie over. Deze Nieuwsbrlef omvat een artikel over tweetotaal verschillende Hoyats en over een Dischidia die recente-
lijk a1s karnerplant op grote schaal is geintroduceerd. Ook an-
dere epifyten krijgen aandacht.
l{ij willen hier ook vast uw aandacht vragen voor de internatio-
nale Asclepiadaceae verenlging. Deze vereniging van liefhebbers
en wetenschappers die zich met de familie der Asclepiadaceae
bezig houden heeft vooral in Engeland veel leden maar 1s ook 1n
Nederland groei-ende. reder jaar is er een contactdag ergens in
Nederland. Het belangrijkste van deze vereniging is- hei tijd-
schrift ASCLEPT0S. Dir engelsralig rijdschriir Àeeft vele ti:-
zonder goede art.i-ke1en over Asclepiadaceae en in het bijzondór
over de stapeliae en ceropegiars. Ook de Hoyats en DiscÉi-diars
komen regelmatig .aan bod. De kwaliteit ven de artikelen is
doorgaans erg hoog. vele tekeningen, zwart-wit en kleurenfotors
vergezellen de tekst. verdere informatie voor nederlandse en
belgische belangstellenden is te krijgen bij Drs.C.Boe1e,
SchultestraaL 68, 9406 NG Assen .
Achterln de Nieuwsbri-ef vÍndt u onder rOpgeprikt' de folder van
deze vereniging afgedrukt.
I,Iij víensen u veel succes en een rijke bloei i-n het komende
groeiseizoen.

Huibrecht. en Ruurd van Donkelaar



Dischidia pectenoides, een nieuwe kamerplant?

In de afgelopen zomer dook plotsellng een tot dan toe zeLdzame
Dischidia op a1s noviteit ln de bloemenwinkels. Fraale planten
\^raren het, klimrnend langs een rekje met prachtige grote hol1e
bladeren en meestal rijk van bloemen voorzien. Vergezeld van
een foto/verzorgings etiket gingen de planten als warme brood-
jes over de toonbank. Echt een nieuwe aanwinst 1n de kamerplan-
tenhandel zo concludeerden de diverse vaktijdschriften en ook
bladen a1s GROEI EN BLOEI en BLOEMEN EN PLANTEN besteedden er
aandacht aan. Zelfs in buitenlandse vaktl3dschriften werd dlt
nieuwe hollandse groenproduct uitvoerig belicht. 0p de grote
vaktentoonstelling in Aalsrneer werden door de kweker de planten
nog eens onder de aandacht van het publiek gebracht.

A1 deze promotie draait om de interessante Dischidia pectenoi-
des, een van de twee in cultuur zijnde Di;mi.t" met ho11e
bladeren. De andere bekende soort is Dischidia rafflesiana,
door RINTZ waarschijnlijk terecht a1s synoni-em verklaard van
Dischidia maior. In Hoya Nieuwsbrief no.1 hebben we a1 iets o-
ver deze soorten verrneld. Het opvallenste kenmerk van deze
planten zijn de ho11e bladeren die zich naasL de normale blaad-
jes aan de stengel ontrvikkelen. De grote ho1le ruimte in het
blad vormt voor de plant een reserveopslag van voedsel en
vocht. Via een opening bij de bladvoet kan vochtige lucht in
het blad komen. Door de geringe luchtstroming die zelfs nog be-
moeilÍjkt wordt door een soort klepje voor de opening za1 de
luchtvochtigheid in het blad veel constanter blijven dan er
buiten. Door de bladopening groeien wortels het blad binnen en
verspreiden zich over de binnenkant.. Condensatievocht dat zich
langs de binnenkant van dit blad zal vormen kan dan gemakkelljk
door de fijne haarwortels worden opgenomen. Kans op uitdrogen
van de wortels is vrijwel uitgesloten. In dit micromilieu leven
ook nog eeos vele kleine mieren die van zorn plant een colonie
hebben gemaakt. Deze mieren brengen nestbekledingsmateriaal aan
1n de vorm van fijne humusdeeltjes. Dit verteert weer en vormt
een rijke voedselbron voor de plant die het met dezelfde
aanwezige wortels tot zich kan nemen. Er wordt verteld dat de
bladeren echte kraterreservoirs zijn , rvij hebben echter nooit
een blad waargenomen dat door onze giet- en nevelwerkzaamheden
volgelopen was. Het lijkt me dan ook voor mieren niet zot., gu-
weldig onderdak. Deze zu11en juist in de regenwouden een be-
schutte droge plaats opzoeken. De bladeren zijn dus geen water
maar we1 vocht en voedsel reservoir.
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Dischidia pectenoides is een soort afkomstig van de Philippij-
nen waar hij epifytisch groeit in het laagland.
Het epitheton pecLenoj-des betekent kamachtig wat waarschijnlijk
op de ovale hol1e bladeren betrekking heeft. De soort is in
1902 beschreven door Henry Harold Welch PEARSON, een Engelse
botanicus die een groot deel iarl z' n leven in Zuid-Afrika ge-
werkt heeft a1s stichter van de bekende botanische tuin van
Kirstenbosch. MERRILL voegt in zijn ENUI'GRATION 0F PHILIPPINE
PLANTS de soort als synoniem onder de dan al bestaande soort
D.vidalii. Of dit terecht is heb ik nog niet kunnen nagaan daar
herbarium speci-men zowel in Utrecht als in Leiden ontbreken. De
FL0RA 0F MANILA geeft een uitgebreide beschrijving van de
soort: D.pect.enoides, een kruidachtige epifytische gladde klim-
mer, gewoonlijk groeiend op dode bamboe, twijgen dun hangend
vaak slingerend. Bladeren in twee soorten, tegenoverstaande
normaal gevormde, elliptisch-ovaal tot langwerpig, spits, dik,
vlezig, 1.5 tot 2.5 cm 1ang, enkele van sommige paren ho1 van
bi-nnen, gezwollen, 4 tot 6 cm 1ang, 4 tot 5 cm breed en ge!/oon-
lijk ongeveer 2 cm dik, binnenin meer of minder gevuld met wor-
tels van de bladoksel en met een kleiner binnenste blaas ge-
woonlijk het huis van een kolonie kleine zwarte mj_eren. De
bloeiwijze is okselstandig, alleenstaand schermvormig, de pe-
duncel is 1 tot 2 cm 1ang. Bloemen 3 tot 8 per scherm, de kelk
1s klein, groen, de corolla cylindrisch, rood, de top vernau-
wend, ongeveer 8 mm 1ang. De peulen zijn dun, 5 tot 7 cm 1ang.
Niet zelden ingevoerd vanuit de naburige provincies en gekweekt
i-n Manila; heel curieus j-s de symbiose met mi-eren, bloeit het
grootste deel van het. jaar. A11een bekend van Luzon.
Tot zover de FLORA 0F MANILLA. De beschrijvi,ng klopt prima meL
onze planten. De afmetingen van de hier gekweekte exemplaren

Di,tch)rlin pecLenild.z.t : hol Mad doozge,sneden



zijn echter veel groter. Di-t is te wijten aan de rijke mestgift
en-voedzame grond.door de kweker gegeven om een vloiter groei-end product te krijgen. Enkele prànien die bi-j ons a1 diversejaren in cultuur .?ij" groeien op varenwortelslammen en zíjnveel compacter en klei-ner. Hieraan is dus beter de natuurlÍjkegrootte te zien. Een tweede verschi-l is dat de beschri3vingvermeldt dat in het gezr+ollen blad een tweede blaasje zit. Ditkennen we ook bij D.complex maar zoals RrNTZ erover meldt isdat niet altijd ri3 ai.-"oo.t aanwezig. Bij onze planten heb ikdat eveneens nog niet waargenomen.

rn de cultuur is de soort a1.lang bekend maar altijd zeldzaamgebleven. Zotn tien jaar geledei ontvingen wij enkeÍe stekkenvan de botanische tuin G6ttingen. Deze neuben Ëet slecht gedaanen overleden a1 spoedig. via enkele orchideeënliefhebbers kregen," ::1 paar jaar geleden stekken van diverse planten die 1n hàtorchideeenliefhebbers circuit. de ronde doen. A1 deze planten,zowel a1s die exemplaren die nu overal opduiken zijt ver_moedelijk van .gn en dezelfde plant afkomÀtig en zowel doormiddel van stek a1s zaad vermeerdàrd.
vooral dit laatste is interessanL. Deze Dischidia blijkt spon-taan zel'f zaad te zetten. Hij vermeerdert zÍch dus door middelvan zelfbestuivÍng en dat ,o.àt bij Asclepiadaceae siechts ze1-den waargenomen. Bij Dischidia's rrËruen ,i5 ait allÀer, waarge-nomen bij- een nog onbekende species afkomsËig van de solomonei-landen. Voor de 

- 
kweek op giot" schaal U1eàt dit de mogelijk_heid. Het bekende bromelia vöredelingsbedrijf coRN. BAK ulr As-sendelft' heeft hieraan veel aandacht besteed. Het resultaat isdat nu reeds enkele tienduizenden planten ín enkele maandent.ijd hun weg naar de huiskamer hebben gevonden.

0f de plant zich ook r.rerkelijk leent voor algemeen gebrulk a1skamerplant is nog de vraag. Ë"t is.,rolgens ons een liefhebbers_plant bi-j uirsrek. A1s eàn echre laagïand priirippr:" dienr deplant-een hoge remperaruur en een hogó luchtuo.rriilËuid re heb-ben. Dit is in de tegenwoordíge huiskamers met centrale verwar-ming maar een moeilijk t.e ierwezenlijken 
"i".-fii-ri3r" vanproef hebben we , enkele planten aan kónnis"", gugË,r"n om dezeonder normale huiskameromsiandigheden te proberen zonder dat erechte groene vingers aan te paÀ koro.rr. Tot heden toe d.oen deplanten het redelijk goed. Hàe1ang dat nog go"a gàui is echrerde vraag. Nog een zràk punt van àe plant-ià het"wortelgestel.De aangevoerde planten stàan opgepot in Sphagnumturf. Dit iseen fijn turfmolmachtig surslràat waL een goede bervortelingLoestaat. Maar ook kan het erg lang erg nat blljven en diL ge_
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combineerd met een lager'e temperatuur en vochtÍgheid leidt ze-
ker tot wortelrot. zoals alle Dischidiars kweken wij de planLen
op DicksonÍa-varenwortel en hiernee hebben wij nog nooi_t tlor-
telproblemen gehad.

hlat moet u doen als u zo'n plant in een bloenenwinkel tegen-
komL. Als'eersLe zeker kopen omdat u daarnee een van de màest
interessante planten van 's werelds flora i.n huis haalt. yer-
volgens zet u deze plant op een warme lichte plaaLs voor het
venster. verrnijd wel fel1e zonnestraling. Geef de plant regel-
matig een klein beetje uater r'aar 1aat. nooit het schoteltje vo1
staan. Het overtollige vocht noet direkt weg kunnen. De turf
mag nooit geheel ui-tdrogen maar ook niet erg nat worden. veel
nevelen Ís een vereiste. ïIierdoor kan de plant de jui-ste on-
standlgheden vinden om verder te grrieien en ni.euwe nótte blade-
ren te maken. Ook zullen de bloemen zich regelmatig laten zien.

I'Iat nu te doen a1s het toch nis gaat. Zodra er blaad.jes afval-
1en of verdorren vi-jsÈ dat neestà1 op wortelproblenenl rn zotn
geval is het, raadzaan enkele stekken er af te neoen en die ver-
volgens op varenwortel vast Èe binden. Deze zullen onder hogere
luchtvochtigheid, bijvoorbeeld ruet behulp van een heldere pÍr"-
tíc zak spoedig wortelen en uw nieuwe Dischidia kan verder han*
gend aan dit starmoetje door het, 1even. Daar het water nu veel
gemakkeli-jker afvloeit zu11en de wortelproblemen aanzÍenlíjk
minder zijn. Eens in de maand wat Agluconmest of Bycobact gedu-
rende de zomer za1 een goede groei tot gevolg hebbàn.

Conclusie: Dischidia pecLenoides j_s een inLeressante liefheb-
bers plant ffir veel plezj-er aan za! bele-
ven. 0f deze soört ook echt een goede aanwinst voor de kamer-
plantenhandel is laten we nog even in het nidden. Het is het
proberen dubbei en dwars waard. en met wat groene vingerwerk
zullen er zëkef genoeg uensen zijn die er succÀs mee krijgen.

RVD

Belangri jkste litëratuur :

MERRILL, EN1]I,IERATIOI{ OF PHILIPPINE PLANTS
FLORA OF MANILLA
R.E.RM:rz, ïIE PENINSIILAR MÀIAYAN SPECTES oF DISCI{rDIÀ, BLIIHEÀ
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EpiÍytische Kalanchoe,s

rn een groot deel van de oude vereld komt het vetplantenge-slacht KalanchoË voor. KalanchoÉi-s behoren toi ae Èa*. c.assu-1?ceae, -tijEa;r l"r.À.ffie1e verplanren zoars: tctEïe_ria, Sedum ofwel verkruid gunou*a 
", S;ö;;;;;;;; net Eercen_aehuislook. De Kalanqhoë i" ,"8. Ààwaardeerd a1s bloeiende kamer_

Ë:;i:"-:: 
worat-là" o'k ;;-;';;e schaal i" 0i,.."" kruisingen

De r+ilde soorten van dit geslacht zijn voor een deel kleineplant-ies en voor eea. deel"giot"-'Àa.uikvormige planten. Ze komenvoor in Af-rika, Arabië en rndia in gebiedei ai.-..g"1matig aandroogte onderhevig zijn. Hieràoo.tnetuen de meeste Joorten zichror echre succulenrÀn ontrvikkeld. rn dà";;;;;; rcnter komenook soorten voor.in tret vocnlig. o..*oua \,Íaar ze terrestrisch(in de aarde) groeien, maar oofl- epirytisch. HÀt-zi;n kleinekruipende en hangende 
"oo.t.., die hun groeiplaats hebben inboomholtes en rotsÀpleten. Hiàr--.rà.r ze genoegen met een klei-ne portie verteerde plantenresten als ,à.t"rfiÀJi.ri. uua helejaar 1s de vochtlgheid matig aoa.,rii3.hoog en a"-t"*p"..tuur iser gematigd warm.

Deze planten laten zich zoals u wellicht a1 hebt opgemaakt uit
-d" g:?"]oTsLandigheden nÍer ou", ààn kam scheren mer de andereramilieleden. Terwijl au *".Ài"-c.g§.§gG;;-."o"tiouru drogewinterrust verdragen en dus priÀà =met cactussen sanen te kwekenzijn, vragen deze soorten hàt hele jaar r,rat vocht en een rede-lijke temperatuur.

De soorten:
Kalanchoë iongmannsii en Kalanchoë nrpneginÍi groeien zowel epi_:r-tisch a1s terrestri".n.-G-""?Eu heeft gele bloemen en smal_1e lancervormige blaadjes, à"-;;;;" heeft rode bloemen en be_haard ovaal blad. Verà.r'r;;r; K:;anelriniÍ vaak aan de uirge_bloeide bloemtrossen u",, groot-Ënta1 jonge plantjes. Helaaszijn beide soorten geen grote bloeiers, het aantaÍ bloemen ismeestal tot maar enkele è*erplaren beperkt.Bijna a11een epifyrisch gro"iu, &a;;ï;È- srqcilipes, K. -por_phvrocalvx en K' unifl0rà. Deze -iin a1le drie grootbl0emig,i-ood, rose en wit getint.

{:1"ï.}.i eracilipqq 1s de pgsre groeier. Ze vormr lange ranken
ili irj"iï;.rro.. gezaagde bladeràn en zit Ín her voorjaar vo1

=?#:ë 
ryIlbvïo:+I5 heeft de groorsre en mooisre bloemen dievarleren van rood ror gee1. Ze ,íin 2_3 .*--1;;;: D"r. p1u't
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groeÍL in de natuur tussen mossen op boomtakken en in holtes.
!i,er1i* b1j-ikt we1 dat ze besli-st nóit droog komen Èe staan.Bij de vorige planten staan de bloemen meesial i., trossÀ.r-oi:-
een, terw-ijl bij de laaÉste soort,.KalanchoË uniflora (zoa1s àe
naam al -zegt) er altijd naar één aaffit, meestal
aan heÈ eínd van de lange ret kl-eine blaadjes bezette : stengel.
De bloemkleur is. 

"ose-rfod 
van kleur. De plant groei-t Langzaam

-en het du.urt neestal ook lang voor de bloeàen rreíschijnea.

cultuuri '
a1le vijf de soorLen'zijn pianten voor de geuatigde kas. Ze 1a-ten zich'het beste kwekÀn .in hangpotten op"een iËtÀ l.s.rraduudeplaats. ze moeten regelmaËig uoàtrtig gehàuden te worden es zonu en dan,genest met een goeàu kamerplàntenmeststof,, De winter-tenperatud' ligt rond àe 15 oc. 

-Door 
af eu toe de planten tetoppen'*rijgt mer nooie vo11e planten. Ook in de kamer voor eenraam öp zuid of lrest bepeikt men goede resultatcn net dezeplanten, . '

varnrit deze soortea zijn de laatste jaren diverse kruisingengeuaakt- Dhr.[arpr van lui.nbouwplaatéàtee1t heeft hiermee eenaantal zeer rÍjkbloeiende gemakkè1i5ke hangplanten voor de ka-Eer ontwikkeld. rnmiddeLs worden dàz.e planiën op groÈe schaal
gekweekË en zijri ze aL voor weinig geld-als grotà f,rant te be-nachtigen in de blsenenr.,r1nkel. A1À i zorn mnöie .nitio., tegen-
komt probeer er dan echt,een .plekje voor te vinden. Zelden zagu zotn rijkbloeiende epifyt.'

HVD

Belangri jkste lit'eratuur :

H.JACOBSEI{, HÀNDBUCH DER SUCCULENÏEN PFIÀNZEN
I.,.RAUH, DrE GROSSARTïGE, $ELD DER SUCCULENTEN
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De reus en de dwerg

In het komertde art1kel stellen wij u twee Hoyars y€or die niets
met Flkaar te naken hebben en eigenlijk.elkaars tegenpolen
zijn. De ene soort is zo niet de grootsÈe dan tqch zeker eerr
van de reuzën onder de Hoyars waarvan de .naam,vertaztld zou moé-
ten worden als de Keizer Hoya, de tweede is juist.de voor zover
!{e nu weten kleinstbloemige s-oort die dus ook naar deze naam
luistert. LIe hebben het àus over Hoya imperialis en Hoya
parviflora
Beide soorten komen voor in het }daleiéische deel van Azië en
hebben daarmee hun enige overeenkomst.

HOYA IMPERIALIS LINDL.

Hoya imperialis is voor het eerst verzameld in 1846 door Lowe
in sarawak Noord-Borneo en hiervan zijn exemplaren in Engeland
in cultuur-genonen. Lindley'beschreef de plant "dat zelfd.e jaar
in EDhIARDTS BorANrcAL REGrsrER. Twee jaar later r+erd door
I.iilliam Hooker de plant'afgebeeld in cllRTrs's BorANrcAL MÀGAzr-
NE. weer twee jaar later verschijnt een artikel in TIÍE JOURNAL
0F HORTTCULTURAL socïETY r+aarin vermeld worót dar er rwee vor-
men in cultuur zijn. De ene vorn heeft zoals het origineel lan-ge rechte bladeren die op een punt uitlopen, de andere heeft
wat kortere bladeren met.éen gegolfde bladrand. Deze laatste
vorm kreeg in 1855 de naam H. impeiiatis var. rauschii naar de
Zwitser Rausch.

Hoya imperialis komt voor in Malaysia, Sumatra en Borneo engroeit daar in de laagland en mangrove bossen. De btraderen zijn
ovaal meL een stompe of licht hartvormige bladvoet en een toe-
gespitste bladtop. De lengte is 7 tot 15 cm. de breedLe is 5_7
cm. De bladeren zijn meestal vrijwel glad alleen zitten bij en
op de midden nerf waÈ fluwelige haartjes, vooral aan de. orràer-
kant, soms zijn vooral de jonge bladeien geheel licht fluwelig
behaard. De bladsteel is lichr flur+elig béhaard. De bladrand is
I".l! of golvend. De bladeren zijn vlezig ruaar niet echt dik.
De kleur van het blad is donkergroàn aan de bovenkant en licht
groen aan de onderkant. De stijf opgaande kli"mmende stelen zijn
glad of lÍcht fruwelig behaard. De bloenen verschijnen aan 1an-
ge bloeiètelen 1G-12 àm 1ang. Hieiaan zit de bloemtros met tot
wel 15 groLe bloemerr- tegelijk. De tros-is hangend bolvormig. De

lloenen zitten ieder op een 5 tot 8 cn lanle bloemsteel. De
bloemkroon doorsnede is 7-8 cn. De sli-ppen zijn ghd of licht
fluweelachtig behaard, dri-ehoekig tot àvaa1 oàr, iorr, spits. ?e

12
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Hoga )npe,ia-/-i-6 (IÍ'}PS 779)

zijn licht naar voren gebogen. De kleur van de corolla is crème-
groen Ëot zacht rose aan de onderkant, purperrood tot roodbruin
boveo. In het midden van de bloem onder de corona is de corolla
lichter tot crème wit van kleur. De conona is ivoor kleurig tot
crèue geel. De corona is 1.8 cm doorsnee en 1.2 cm hoog. De
punten van de binnen corona slippen staan recht onhoog.

De beschrijving die gegeven wordt voor H.imperialis var.
rauschii geeft aan dat. de verschi-llen tussen de varieteit en de
soort slechts zijn dat de bloemkleur helderder zou zijn en de
bloenslippen langer dan breed, teruijl de soortbeschri_jvi-ng
praat over even lang als brieed. De bijgeplaatste afbeelding
laat ook nog de gegolfde bladeren zien.
De planten in cultuur onder de naam H.imperialis zijn voor zo-
ver rrij ze gezíen hebben vrijwel gelijk aan de beschreven va-
rieteit. Toch r,rillen wij deze naam nÍet overnemËn aangezi-en het
ue1 duidelijk is 'dat ook deze.Hoya een grote variabilitei_t bin-
oen de soort kent.

13
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fa het BÍjksherbariun Èe Leiden bevinden. z-i-ch viér exemplaren,ëen y€ur Borneo, een van sil;Ir;; een uit Malacca ea een vanrnbon- Eer Ereuplaar van B";;" i"-I.arJiIiijr' ,,r"o echreffi 3ï_ïï,iiï.;jr:"n;::;F;:*:Lrjl, Yï ffi:bijgevoegde beschrij.li"g Ëi""i"jI. au-ui;;;ï; 22 cm lansmrden, de bijgevo"[a. Ëruaà..nïJt"n dir eehrer lang nier. Deo'udste plant toint vàn Maracca 
"n-i" door Maingay in 1g67 gevon-den' Eelaas ontbreken a" ur."*"r. 0p grond-"ài-à"-"aenge1 en debladeren twijfel ik echtei ;Ë;';"" de 

'dentiteir. 
De laarsteplant va', Aubon geeft ..r,ià, ;;i ;;"ti;;;;."il;. planr tijkrrij vrij duidelijk g*. È.iÀr.iialis maar H. ariedna. Naruur_lijk geerr de eroeiplà"t 

" ffiffi.*I' rïaËffnirïË I 
"'ö,de ltolukken koàt +l'ilp"rtii" iàrË."" de lir,eraruur nier voor.líel groeien daar 

-E -ariadna en H.pussuela, de naam door.de vin_der van deze plant ook Eeist op-ËEt herbarÍumvel gezet. Dat deplaat onder de verkeero. nààr-ïn"tet herbarir, ,ii-ià .u ,rijt"r,aan het feit dat zowel Blume ars uàrrir1 eertijds dachten datdry9 3rum synoniem r..;;.-H.;;i' I.""ii";:;':j'; -.ï-*ïc;íï'#' z i5n, 
- "i 

s 
" o=ffi, ï"""Lffi".i;

De recentste r*etenschappelijke publicatie van nint, geeft ooknog eenn een duidelijk beelà van deze ni3.rorra.r"'ï;;;.
rn de culturr geeft Ffup"rigli, rreinig probleueu. IIet is eenster&è plant aie-ecEEiGËrrl* rrrrgr. vaoral ruÍne klim-mgeli$àedeu in de-rarae 

"Àa.g"-k " geyen fraai+.resultaten.Gedureude de gehele ;*";-'Ë; de planr tienrallen bloenenvoortbreagea en is dan eeo ilLiurrg*r bij uitstek. ook in dekauer zijr goede resultaten t.- u"reit*n, mits ae staneptaatsvan de p1ant. voldoende vocfrti!, --;;* 
- en licht is. Zijn oor_spronkelijke groeipl,aatsen ï* a.Lrsroven bossen duiden hieral op. Regelmatig net a1s a" ."à"ie Hoyars bemesten eeË eengoede kanerplanrenmèsr en eeR royale írt ,àt irrJiïag" grondi::-f: prachtige'c::.19: pr""t.n. ÀJía impertaris is beslisr eensoorr die een grore versireidi"g Ëa.-ffiË".irË"..

EOYA PARVIFLOR.{ LIIGHT

IIl fS3 ontvi-ngen t/e epn nl anÈ.i^ ,.;+yq ; Ëi#ïï;i: §{;:,'Ë,H:,ï::.H;:t ;ï:ï"ffi.,51i3;hadden' opva'lËnd waren de smal1e lange blaadjes en de dunnestengeltjes' Meteen zoeken in ae-làeten! Nu is dat niet zo een_vmdig als het soms lijkt, A"i-t""tt u inaiddefs ,ei-legrepen.
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ÏGr e,erste ras er geen laad van herkomst bekend, Íe& tveede
list€u re de bloeoen. Daarop hebben we ec§Ëer nÍ.et lang hoeven
rrfrr.eo. Birmen een jaar zatèn er' twee kleine Èrösjes krroppen
mn de plant. Het i-s dan echt,spanrlend orn heE open gaaa van de
blm af te r+achLen. Toen eindelijk de kleine bloerèlaadjes
,iqË rrasr $uilsn toe oprolden kregen we een bi-Jeonder en Èype-
reod bloenetje te zien.

met de door RINIZ
besehreven en af-

Sij zagea hij deze plant"nu direkt gpli-jkeruis
in zijn publicatie over de'Maleisisihe,ÏIoyats
gebeelde lloya parviflora
Over deze soorl konden,,we peg meer gegevens vi-aden jn de di-ver-
* Elora's van Maleisie eh lndia. Zo schrijft ROBERT WIGXiT- in
ffiITRImmIOI{S To ïIfi BoTAN'i"'Op IN»tl (1834)"voor her eerst oyer
deze plant. Hlj schrijfti Hoya pdrviflora; klimmend, glad, dun-
ne stengels, bladeren. vlezig, onder en boven dun toelopend, pe-
dunculs slank bijne even lang als de bladeren, veel- en klein-
bloeuig, corolla g1ad, corona slippen breed ovaal zonder raaden
of wgekeerd hartvormigr'b,iànen coronaslip'goegespitst aanlig-
gend op de toegespitste steHÍjel-. :,:,

',_,jo
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A1 snel ofltstaat e*erdlriog o*.r deze plan. en een andere
Ë:g: w-ren-r besehreven aoorË ii wrcnr'§-icosËí..hÀlliïnrru TNDTAEo*ÍEsrÀLrs "*uiï.ï,up mriríor... pr. t*r aoià"íljk m Èrreev"erschiÍf.erde soorten gETËre.r, àt ,ài il-;Ëelding vanIl.pausiflsra ir rmfEs rrlnrmuu-;iu"; íiog-i. it]n"""n deze reverg*Lij&en rer de beschrijvirg 

""n U.p"i"iiforu- in e0NïffBU_
.ÏIWs-r ïseh haait rcn de plaiten"door elkaar in o.a. HAïíDB00KOF I§DIAI{-FIflRÀ -aar ondei H.parviflgra zowgl uaar bovengenoem_de beschrijyiry als-naar ai"ïGffiË;;;; ;;;;". zo zijndeze soorten zerfs fout in rNDEx rmmnsr§-,;i*';iË; in dezenieuwsbrief , terecht gekomen.grl{cr§ ELWA ffi' mE uliayan PENTNSULA vermerdr nög war Éee* ga-
Bev€,rs soels liËht terug gebogen bladranden, 2 t;; +*r.o.r, langebladeren er O,35 ror ö.ïs ii"t U"."a. veei b,loemen 0.1s uor0.25 ineh doorsaede bijna "ti.-o."rl;;;s;;";oËil=rïln'e de pedun_ctrls kort en srevig 

-en -praa! hij over rwre beharing .;- i;-;;_
:-?-1Bs-11ep*n, RtrDlev ucr'i3rt ii iózs rn zijn Ftoffi oF rï{E MA*
l.lYaN PEHTNS.LAR EroËendëeIs K'NG over. Arleen noemr hij a,_skleur rose-wir. A1s laarsre halen ,. ààn ililrri"r."""ï"i die inr-"rÀLAyAN NATURE JouRNAt ,"pi.ró7í'."" à"ia.i;j;"';;ri;e ring re_eehrijft op de corolla.
Als we nu onze plant naast deze beschrijringen zetten valt opdat de öloem i-dentiek is aan die-van RII{IZ, en dus ook overeen-kont nët Er$G en RTDIJ' die welris,raar niet over een harenkranssaar toch in iedergeval over rure beharirrg p"ai"olïypi*ot datI{tG]rx daar niers oier meldt. z"u-hij a[eàrr-eea ste.íi gedroogd
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BLaeta ltoga panti/_tontt l45B (IppS 267 )
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Po-{-liniun

Hoga potzuiflana f 458 (IP?S 267 )

ereuplaar hebben bekeken en dan zel-fs nog niet goed gekekea
hebben of behoort dit tot de variabilÍteit van de soort? Onze
plmt heeft ue1 de lange slanke pedunculs van WIGHT die volgens
fIlG rer korter zouden zijn. Dit kan zeker in de variabiliteit
ritten.
f,elars zit noch in hët Herbari-un in teidea noch in Utrecht een
ereryl.ltar van dit s{Iort en ttoeten we ilet deze gegevens uit de
literatuur voorlopig tevreden zijn. Toch denken r*ij daL er vo1-
doeode reden is o bij onze plant de naam H.parviflora op het
etilet te verrelden en dat hebben we dus ook gedaan.

I[ de eulttnrr geeft de plant geen wezelijke problemen anders
dm rortelrot bij te uattè voeterr. Daaron lijkt hij het jaist
ook goed te doen 6p eelr vàreÍrworÈelstametje. Een echte vlotËe
groeier is hij niet saar zeker we1 een goede bloeÍer. Zeker is
hij dus de noeile rraard o* uit te proberen, vooral voor a1 die-
geÉen die voor zijn groËe voorganger in dit artikel geen ruiote
hebben.

EYD

Belangrijkste literaÈuur :
LII{I}L.E[, ml,iARDrS BOTANICAL REGISTER 1846
mlruR, CURTISTS BOTANICAL I"IAGAZINE tab.4397 1848

"MRXÀI OF TI{E HORTÏCULTURÀL SOCIETY 1850
NreEL, GARTENFLORA 1855
}T[QUEL, FI.ORA INDIAE BATAVAE
BIIlIilE, RII{PHIA vol./r 1848
IENNIIJ., RITT]T-íPHÏUS }TERBARIIft,I AI,tsOINE}{SE 1917
N.IÍIGffi, @I{TRIBIffIONS TO THE BOÏANY OF INDIA 1834
N.YIGEÏ, ÏCONES PLÀNTARIJI,I INDIAE ORIENTALIS
ffAXI}B[[tr OF II'IDIAN FLORÀ
rMGIS FtOR.A OF THE MALAYAN PENINSUTA
nIDI T, FLORA OF MALAYAN PENINSUTAR
nfflZ, lUE PENII{SULAR MALÀYSIAN SPECIES OF IIOYÀ in TIIE HÀIÀYÀN
I{AIIIRE .IfiIRHÀL Yo1.30 (3/4) sept.1978
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RhÍpsalissen in de Oude llyereld

De farnllis der cactussen heeft a1s verspreidingsgebÍed het hele
Àsierikaanse continent met uitzondering van aI ie koude delen,Buiter Àrerika kunnen ye ze oiet i-a Íet *ila vinden, op enkele
uitzoaderillgëil na, Dit uijn nu ju1sÈ plaaten die men zo op het'éerste gezicht niet tot dó cactussen Lou rekenen, maar daar bo-tanieclt natuurlijk riel thuis horen.
De e1o9g van de epifytische cactussetr heeft een geheel andergroelmilieu dan de overige famiLÍelede.p,. k behoren- tot dé oa-derfanilie HÍloqereae- en komen vsornarnelíJk voor in tropische
gebied-en Eer een geniódeld hogere neerslagi Het zÍjn epifytisehof halfepifytisch hangende, kli.mende ór rtirrg*ienaà pianren
Tgt. de.neiging luchÈrrsrtels te vorm*ÍI. Hoe hogei de luchtvoch-tigheid Ín de groeigebieden hoe re: luehtwórte1s de pranten
vormen.
De. Hvleps'qae k@en voor vansf Flor:i-da, het CaraibÍsch gebled,
geàeel Midden-Àserika, Brazilie en €mnsrersende gebieden.
v?n, d..]l@".. is Één geslachi--de oceaan overgesroken en heeftzLcn i-n de oude wereld gevestigd. Ilit is het geslacht
§Bi*gglfg, _ d|. nu vosrkour zmrcl in zi5n Àmerikaans versprei-
dingsgebied als in eeo aautal §oarten i-a*uest Afrika, zu].d, À-f,rika, Oost Afrika, Madagasear, de C;moren, liauritiuà en Shri
Lanka. voornamelilk in gàbieden net éca hàge luchtvrehtigheid
gedurende het gehóle jaàr of e"" gr"ot gedeelte hiervao.
I"t geslachr Rhipsalis i-s groor à" ,o"ïriJr i. à"i.*irr..uo.Het-zijn gewoonlijk epifytisch groeiende plenten, $eest han-geud, slechts in uitzouderlijke gevallen op tle grónd. of rotgengroeieud. De stengels zijn zeer vÉrschillend, rónd, kantig ofbladvormig. Àan een plant. kunnen verechirieoae srcngel"Ë;*e"
voorkonen bijvoorbeel.d l.amge dunne stengels die ineens zeerkorte takjes vo-trnen a1 dan niet met kleii borstelachtige doorn-tjes. Deze dimorfi of zelfs multimorfi naakt de deËeruina.tiejuist zo moeilijk.
Bladachtig vergroeide stengels komen veel voor" Echte bladeren
daarentegen niet. I{el zien we bij soumige soorten bij à;-;;;;-
1en kleLne schubben ïat va&rschijalijk àe resten 

"rrr-d. blade-ren zijn.
De areolen zijn het kenue'k wirn de cactussen in het algemeen.I{et zÍjn de plaaËsen !Íaar de rudiuenËaire uraiaereni de LcÈus-doorns zich bevindea. Dit zijn ook de groeiprrnten waar groèÍ enbloeiknoppen zlch ontwikkelèn. Rhipsalisseo trubu"o hier §6msborerelaehtige doorntjes zitten. iri3 veet srorteÉ aÍ.jn dezeechter atrleen in de nieuwgroei te ziei en bij veel soorËen ont-
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::eken ze geheel. Uit de areolen komen ook de bloemen, soms a1-
:Een aan het uiteinde van de stengels, bij andere soorten weer

-angs alle zijden.
le bloemen van Rhipsalissen zijn over het algemeen k1ein, soms
-Àar enkele millimeters, toL bij de grote soorLen 2 cm. door-
s:ree. De bloemen bezÍtten vele meeldraden en één stamper. De
.,-ruchten zijn ronde bessen met soms maar enkele zaden. De kleur
i,-an de vruchten is meestal wit, een enkeling is geel, roze of
rood. Het vruchtvlees bevat een sterk kleverig sap. Uit een
zaadje komt een kiemplantje dat in eerste instantie lijkt op
jat van een zuilcactus met vaak een duldelijke bedoorning. Dit
"iiterlijk verdwijnt a1s het plantje gaat doorgroei-en en meer de
ïorm van een volwassen exemplaar gaat aannemen.
)e verspreiding van de zaden geschiedt voor het grootste deel
ooor middel van dieren. Voor een deel door mieren en insekten,
1-oor een ander deel door vogels. De opvallende kleverige bessen
:ebben een duideli-jke overeenkomst met onze mistletoe ook wel
naretak of vogellijm genoemd. Hieraan is dan weer de naam mist-
ietoecactus te wijten.:r zijn verschlllende theorieën o, te verklaren waardoor de
Rhipsalissen in Afrika en Azie terecht zijn gekomen. Sommige
zrjn bijzonder fantasierijk zoals die dat zeelieden bij gebrek
aan echte misletoe Rhipsalis takken meenamen voor hun kerst- en
nieuw.jaarsfeest. In dat geval zou de plant in maar enkele hon-
oerden jàren een grote ontr.rikkeling heben doorgemaakt. Ook in-

l?hip,sa-!-i,t ho,z,ilda (Rauh, ('lad.a.gaÀcaa 7555 )
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teressant klinkt de theorie dat de Rhipsalis misschien wel de
voorouder is van a1le cactussen en juist van Afrika naar AmerÍ-ka is gegaan r*aar de evolut,ie van cactussen dus geheel omge-keerd van rdat inen veronderstelt heefÈ plaatsgevor,à"n. cactus-
liefhebbers, denk dadr maar eens orrer na!
ÀannemeliJker is dat de planten tbij toevalt uit Amerika zijn
gekomen. Zoals bij ons na storÍren we1ëens afgedwaalde canadesevogels worden $Eargenomen-- kan daL in ÀfriÈa ook gebeurd zijn
met kustvogels uir het caraïbisch gebied. ook trekvàgels zoudóneen ro1 hebben kunnen spelen. Er zou eens duidelijk onderzoek
gedaan moeten worden naar de vogelsoorten die Rhipsalisbesseo
nuttigen en naar hun versprelding; ook zou het mogeliSk kunnenzijn dat afgebroken boomtakken eet epifyten de oceaan zijn
overgedreven. ftIe kennen namelijk nog zofn rreende oigrant inAfrika: een Bromelia soort pitcairnia felociana die zich eve'-
eeRs Ín west-Afrika heeft g@ft geen bessen
maar zeer fijn zaad. Een windverspreiding van deze soort is dus
ook mogelijk. Toch heeft deze plant Ín Airika geen groot areaal
weten Le veroveren, terwijl .de Rhipsalissen met hun eetbarekleverige vruehten een grooÈ ,e.sprèidingsgebied gekregen heb-
!"r. ze zj-in tor nu toe a1 gevondeo behàrve in wàst*Afrika in

. Ethiopie, Kenia, Moqambique, Transvaal en Madagascar. Van hier-uit is een soort in Sri Lanka terecht gekonen.
I'laar gelang de orrsLandigheden hebben zich alIer1ei vormen ont-.wikkeld, de een in een drogere omgeving meL taeèr borsteldoorn-tjes de ander in wat vochtiger omgeving,waar de planten door-
gaans kaal, lang en dun zijn.
De plant die het verste punt, bereiktue prant die het verste punt, sri Lanka, heeft bereikt behoort
Ëot de söort Rhipsalis cassutha. Dit soort heeft een enorm ver_
spreidingsgebi'edr, dat loopt van Florida naar peru i-n Amerika enverder 1n een groot deel van Àfrika. Het is dan ook niet ver_wonderlijk dat de soorE onder vele synonienen is beschreven. rnAfrika zijn dat o.a.RhÍpsaliF aethiopica, 'R. coooreasis, &-ra"-ziba{ica. A1 deze vormen wijken 

"1echts 
o[tïEe tennerken af

van de oorspronkelijke soortbeschrijving, àoa1s de kleur van devruchten en de afmeiingen van takjeà en bloernen.

Een van de eerste natuen voor ees Rhipsalis soort is die vanLinnaeus: Q+gtus. raraFi.tlc,us iilermis, wat troekerende, onbe-
schermde (zonder doornst cactus-beffit. Nog ouder Ís de naa*
cuscuËa bacqifera ,besdragend r+arkrui-d, l.ÍarË.ruid of duivels-naaigaren is een parasitaire plant die ook in neerdere soortenin Nederland voorkont maar tot de winde fani.lie behoort.0p grold van de priorÍÈeiLsregel in de nonenelatuur, dat wil
zeggen daL de eerst gepubl-Íceerde naÍren geldig zijn tenziJ de
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Rhipta-[Lt hc..,dCct

(l?,auh' f'iorl-agct-tca,z 7555 )

onjulstheid hiervan bewezen 1s, moet het epitheton baccifera
gehandhaafd blijven ten koste van cassutha aangezien het nu
toch wel duidelljk is dat het om de zelfde soort gaat. Dus
Rhi-psalis cassutha moet dus voortaan Rhipsalis baccifera heten.

Onderzoek van de laatste jaren verri-cht door prof. dr.-
W.Barthlott heeft een geheel nieuwe kijk op het geslacht..opge-
leverd. Zo blijken de soorten in de oude wereld polyploid te
zijn ,dat wi1 zeggen dat ze een veelvoudig aantal chromosomen
paren bezitten, terwijl de Amerikaanse soorten diploïd zlin
(twee stuks van ieder chromosoom).

Rhi"psalis baccifera (Mil1.)Stearn is een plant die rijk vertakt
is met meest hangende takken. Hij groeit epifytisch in bornen en
soms op rotsen en zelfs terrest.risch, op de grond. De planten
kunnen tot meer dan 3 meter lang worden en bezitten meeslal
luchtrvortels. De bloemen verschijnen aan de zijkanten van de
stengels. De knoppen zijn groen, de bloemen geel-wit. De vruch-
ten zijn bessen tot 8 mm groot, wit tot rosepaars van k1eur.
Een nauwkeurige beschrijvlng is nauwelijks te geven daar de
soorL door zijn groot verspreidingsgebied zotn enorme variatie-
breedte kent.
Rhipsalls fasciculata (!,ii11d\ Haw. was uit de literatuur bekend
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van Brazilie en Madagascar. Enkele ti'entallen jaren geleden
heeft de Zwitserse cactuskweker Zehntner de plant weer in 1e-
vende lijve in Eahia, Brazili-e gevonden en heeft prof.Rauh in
Iu[adagascar aan de OosLkust bij Fenerive levend materiaal verza-
meld.' Het is een epifytisch groeiende plant met ronde stengels' die sterk met borstelharen bezet zijn en tot 5 m. lang kunnen
rdo?den. De bloemen zijn zeer klein, groenw-iË en de beÀsen zijn

. wit. Merkwaardig is dat de op Madagasear gevonden planten di-
ploid zijn net zoals hun Brazillaanse soortgenoLen en niet po-
1yp1-oid zoals de andere Rhipsalissen var àe oude wereld. Uit
duidt toch sterk op een direkte en nieL verder ontwikkelde af-
stammtng van de Brazili-aanse planten.
Rhipslilis horrida Baker komt van l,Íadagascar en vermoedelijk ook
uit Zuid-Afrika. De onderzoekingen van. prof.Reuh hebben duide-
lijk gemaakt dat het hier inderdaad om een zel"fstandige soort
gaat en niet zoals de bekende cactusonderzoekers Britton en
Rose stellen dat het slechts een syaonieai van Bh.fasei.culata
.betreft. De plant groeit uitsluitend terrerstrisch--En--ií poty-
ploid. Het is een kleine uitstoelend.e planL die nauwelijks hà-
ger wordt dan 20 cm, Ze groeit op rotsen aan de Oosrkust van
Madagascar. De stengels zijn sterk vertakt en zeer dicht met
borstelhaqen bezet die een bruine tot wiLte kleur hebben. De
bloemen zíjn zeer klein rnÉrar voflren gemakkelijk bessen die
doorschijnend wit van kleur zijn. Rauh heeft diverse vormen ge-
vonden op Madagascar. Er ís een hypothese over het onÈstaan van
deze soorl. Al1e Rhipsalissen zijn als zaaíLi.ng sterk behaard
efl hebben een opgaande groeiwijze. Nu zou Rlr.horrida ontstaan
kunnen zi-jn uj.x zaad van Rh.baccifera en ffi$geve, om-
standigheden zoals terrestllEËElroei, groeiplaatà àn klimaat
in dit juveniele stadium eija gebleven. De gedrongen groei en
de sLerke beharing komen goed van pas óp de zonnige droge
groeiplaatsen eo de plant heeft deze eigenschappen verder onL-
wikkeld om zich zo daar te kunnen handhaven.
Naast deze drie soorten zijn er noB,.rneer Rhipsalissen uiL d.e
oude wereld beschreven maar deze kunnen zoals eerder is aange-
geven waarschijnlijk al1en a1s synoniemen vsn Rh.bacc.ifera ÍÍor-
den beschouwd.

HVD
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lnder Keuensis

tíi11eu ríe sLarten met een naamgevingsonderzoek van een bepaalde
planÈengroep dan Eoetec rre a1s eerste weten welke soorten er
vau die groep beschreven zijn. A11e plantensoorËen die tot 1965
officieel in een of andere publicatie zijn beschreven staan
bijeen in de II{DEI KEH$ISIS. Dit standaardwerk oilvat 15 banden
en verscheen Lussen 1895 en 1970 te Oxford. Ook staan hierin
bijna a1le l{qva en Dischidia nanen die ooit ergens beschreven
zijn. Achter de rraan staat de eerste literatuurvermeldíng.
Aan deze fndex hebben wij ook ons archiefsysteem. opgehangen. De
Index is een soort van Ínhoudsopgave voor onze literatuurregis-
tratie in de computer. Wij zijn hierree een zo compleet noge-
lijke literaLuurvermelding bij aIle soorten van'deze geslachten
aan het maken.
Zodra dit klaar is za1 de lijst. apart gepubliceerd worden maar
u begrijpt dat het een enorme klus is die nog we1 een enkel
jaar in beslag za1 nemen.
Om u alvast een lndruk te geven
beschreven aijn zullen we in de
plete Index Kewensislijst van
I,Ie doen dat in stukken omdaE de
één Nieuwsbrief.
De tekst is letterlijk overgenomen uit de Index, ook de afkor-
tingen van de literatuur staan daar zs in verrneld..Eventuele
fouten zoals iË eerds: in deze Nieuwsbrief heb verueld bij de
zogenaamde synonimie van H.parviflora en H.pauciflora.zijn ook
niet veranderd.
De lijst is een handig hulpmiddel om namen in te controleren op
bestaansrecht en schrijfwíjze, En a1s u de mogelijkhej-d hebt ou
eens in een botanlsche bibliotheek te kijken zult u van deze
Index veel plezier hebben.

RVD
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van de hoeveelheid soorten die
komende NieuwsbrÍeven de com-

Iloyats en DÍschidiats afàrukken.
hele lijst veel te lang is voor
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HEY*, Ë,Ër., l"l*rn"i{rrn,§rc.i. {1fi{i?} Ià,
È§CLEFIè§ËËËAE" §enth" et Hrsk.f"ii= 77É,

Acanthasteinma. Ell.rmen I'tr.is.Ërt,Lugd.Eat, i.17.t. 1+ {lE4?i.
f,athetn=te,nrn", Flu*e, 1,c.t.3?.t. f I {1§4?}.
f,entrustemn§" ËBCfie. u Ann.§c,l.lat.5er.Iï. i:l . iiË5Ei :71.t" 1=.f,yrtnrrras" Fsnn., pl,Jav.ftàr.?1.t.?i {tsf*},
0to*temna, §1umE" l,lr-rsnsnt.Lr_rgd.!*t. i,5+.t, 11 ilË4?],
Floroetenna, Blu.rïra, Ër"tinphia.ív,li* {iE4Ë} I et l.c,t.,l4 {1§4ti.
Fter**t*J. rna, hli.4ht, f,nntr i b, ;g { ls§4 } ,
§rhsl1ia" Jacq,{.. Eclrg"pl,1.5,t,?" {1*il},
Spert i ngi a. t/ah1,, Skri vt, t'lat, ËeL Ek, i,;.i ohenh. ui . i l§1iii . I if, .
ïr-i *cms" t/an Hass, ex Fli fi, " Ë1 . InC. Ëat. i i . Iï. ilS57i "

§§!r!lr4!Àr Senth.*n Hcrk.f . " Fl .§rít.Ind.iri.53.- Reg.Hirial .
atruta. Hai.l. " Ëey.Pl ,§ucc,4 = parasi.tica.
A§§§f.y'nff§hsf§§§o Elechter, Ëng1, Jahrh.xt.Beibt.?:! l3 ii?*E:.-

Sornes.
a{tiniE, HemEl ., ii..su Fr-rl1" {i§??} lEà;. E}iver, Hocl.:.Irun.pl .-xxiii. (lBq?:t,II47 B.- Ins.§*1orn.
af rirana, §erne. Irll.Fr*d. r,ii i . à3? = ËterygrrarFliË a$y=sinirus. -

Afr, trnp,
alba" l{nEtelt, rltIq.Fled,Fharnr,Fl,iii 

" 1ö§4 = rumphii?
alben=, Millers" ex *§ter-rd., Nofli.ed.ïL í"777 = parasitica.
alb"iÍ]ggà, ïipp. e.r Elr;me" Ei_rmphia. iv..l.l - ,java,
Ald.riqhii o l{errsl , " Jrurn,l-inn,§rc.r.íHv, ilEg{l} Ii5.- InE.-

ChrÍstrnaa.
Aled.Ë"à§.Ar Flrono f,*t.pt.tkyinn ï1 {1ËË4}:

in obE, r FÍo
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Ésrlepiaa alexicaca*
Jacq.

ësEsU]§EsÀF-n l{arh,, Fedde Flepert, §av. Sp. iii. f,41 i-l9(!7t . -
Arnhoi na.

Aítqefë., Ëakh"f." Blunea vi.38rl i195*).- Java..
Ënq!.15f ifËLiËn ïrai11" Trans.l,lrrt,§rc,vii." t1B30i ?g (sp.dub. ],-

f,hi na.
aryl eti{el§. Eliner" Lea{l.Phi1ipp.Bat.:r "Z,Z7Z ti?f,Et ang1i, re. -

ïns" Fhi I i pp" tLr-rer:n i .
anqllstisepal,g, Srhlerhter ex E1mer,, 1.c.SEES

syn, : l-í" rni ndanaiinEi s.
anu.l ëtÈ! §chl erhter " lr.. Schur, et Lauterb, Nachtr. Fl , -

DeurtEch. §iidEee 36I - N. Er-ti n.
asieulatEr §che{{. . Ann..lard,§nÍten.a. i, i1A76} 3?.* l!,Guines..
öFq&r §.HnËre" ïrans.Linn,§nr, Fnt.ix.114 {1?1É},- ï{,Ét_rin,

i,etrlifuujr"iiklllUrn-à*1ïÉif,.Jí:*il1É'Àk"-Eu-rtuot*,t-l-tl.LLr-! Li.l Lr.r, r.r.[-r+u.r.{.}.-r,



archbolÍiiana" f,'llcrnan. Sritt*nia ii "f,iE i1?371'- ii'Euin'
ariadna. tr)erne, " §f,"FroC,víii.&ï5.* Ins'*mb{lin'
ainottÍana, l{iqht" f,sntrib,37.* Flmg,Himal'

"tt"t"-t+ 
f,hri sloph " " Ei-tl 1 . Bi:hrip t'1-rE" Hsnsl ul;; nr" lfg' 1*7

(1?I5l "- ËamËa.

austra].iËr F:,Fr.Eri ïrait1, ïr-ans.Hr:i-t'§ac,viíi ' {1S3+} ?E'-
^---r-1HLI:]Ldt,

arcuata, Ëakh,i'

balansee, f,rnËtantin, Lecointe,Fl,§én. Ï*da*Chine iv' 15& i't?lll'-
ïnda-f,hina {Tc:nkin},

bandaqnEi§" §rhlschter. En61'Jahrb,xi.Eeibl'?3' 1f, illtl8i'*
1ns" l"litl ucc.

barbata. §prrng. . Évgt. i . ËilI = Tyl':Fhpra barb*'ta'
harrarí,:i " HËrne ex §al';*r, Jgurn. t i.nn ' Soc. iltl ' { 1§Ë3i 3&? =

ar-tetral i s"
bella" H**l:",Bat,l'ïa,;'t"44+:,* Ëurina'
t,=-r,qtret*nql ., Srhtechter-. Fhi 1 ipp- Journ. *ci " i. §r-tppI' . t-t!'

{1?*&}.* ïns'FhiiiPP"
bilsbatsr §rhlechter, 1.c.- lns.Fhi1ípp"
nl.*.1.'*t*." A.Eray. Frac.*m.Ér*d"v, ttËe1-&l) -135 = au=tralis'
billarrjieri. Ëscne. " IJÍl,Pr'*d.r'iií.à3& = au=trali='
bruneniana. hlight, f,antrib'17 = cariacea.
boniÍ, llastxntin, 1"c' 1+l:t.- Indtr*ChÍna {ïi:nilin't '
bordenii* Sch1*rhter, I'r'f*ï"- Ins'Fhílipp'
brool';siíu Ëidley, i':.ew Er-t} 1.1??5,Ë5.- *t:tnatra'
b;G i Bn§, F'corderË, Fioarders-§chun' -§y=t " 

tJer-e' i' Fam' ?48' 5
(19111.- Ja.va,

buluaaneïsi, Elmer, Lea.{I"Érritrpn'§at.x.3§ï3 i1?38} anglice'-
Ins, Ë'hi l iPP" {Lt-ternJ "

burmariqar Ëslf e, li.*r* Ëul i . lf3+, 313 * Ë*rna'
U*"*r,iit, Fliq. o Ann,I'lt-ts.Brt.Lugd.Bat ' iv.141'- Ins'Buru'

Eeqàyëfiel '5i§' §rhlichtËr ex Ël.mer, 1.r'35Ë3' in rbs'. pra
syn";H.nregregnrii'

cal ycinao §chLerhter-, Ëngl.Jahrb' 1,lffi i1?1f,i.- ltl"Et-tirr'
il*iËo"iiotia" ld*rb., Ferl:iRs Frag.Fl "Fhilipp"i' t:9"- Ins'-

=r***HitËï;**, 
Ei jdr' 1Í:r&4 i: Fhvsostelnra wallirhií) '

.*..=au RtBr' " l'lerr,i'trern"Ënc.i, t1**9: Í?.* ËE" et Austr*l '-
trnp,

trarnr:gai Ë.§r., Prrd.4àtl = australis
cardi ophyl tr au Flerri 1 1, Fhí I í pp, Jr:ur*. Ëc, 1?lt:t xvi i, 51i] { 1??1 } . -

ïns.Phi lipn, tlinagatl,
caudatal Hack.i., Fl 'Éril'Ind.ii'r,&{:t,- Í{41 acca'
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:Yï'Ë.;.ffïirÉ' Fr'r{ouv-ïchésu 4! {1?1+-rE}.- china

;jt'lxïh*ï:.Ëi;ï;ïï'' Ind' ii. 44{r {: cvrroceras

:li::Hi&,';:::l:-:'-;;;;:;.rt,!yr..,ii i. {i.sr(,} 27 = carnaEa.
**no".,.nrnger* Fedde Hep*rt. pi."" àe. y]iir.,*rr,r*r. *

ffiïËi,f:n'::n::r" Ën§r..ra!1.n.1. rr1: {r?rr),- il.Euin,.rr ; #i§Ï',::.§}#': ï:j;Hn.t.en§.iiu"i'iJI.**.,.qr FnaÍnoÍiii ror i a : i::1,, i"i 
" Ë§ : i :ï;;, jl';|Xil t oo. rni nJanarl,rr tri nër 

_RidI ey-, Journ. nr, So.]ii,
- Fenins.met ait*.iuxxyi.3rlr] (l?:?1 ._rlanCestina, *r::*,, F:umphÍa rv..f?,_ Ja,rà,

_".,..,*:rïfl};lï_lfï;i 
-Ëi]0.i.=*..*s 

sér. r. iv. {r§48} .rr* =
ffi#::.*rhr-tlt" §vst. yi. í?.- c'chinch.

ry5i"ïxrïr; l;';iii:, LiïÏ,;; ;;; ,,',ren _ rns _cnminsil, Henrsl ,. Ann Ei-+
xxiri. rrl_Ann.Bot.v. {tBglr^=:=, et in Hsqk.Icsn.Ft._

troriacea, ;i;il:tï=, t.:?48"- ins.satom.
qtrriëtrea, Lind. 

b'i jdr'.lÖót'- Halava.
coriaf,Ba. Zoil, ixofil;***;,,rï:=ï,_r: 18 = rnr-rttift$ra.
cot-ona-eriadnes, -rrr-r;i'*;;ilïi' 

r"lt;1 
t: 5l? = aui I inseri ana.E0rtrnària, Elume*Htri:rii-;j:ï'rÍïili*id; -:,,,,,,s,(I?38) descr.angl "- rn=.*niÏï1-_t"1jr.Fhilipp. Eor. n.r57?**#"::;:ï:, id;;.d:,;;;:;ii;ii;,i,flïJ," 

*,,,=, . _cra=si{oli*n Has* Iuppt,Fl.§*cr.Ei = rarnosë..

më,'ïlr;; ;:lf*:::_iiÏ§l r1,pii; s.**.
ELtrTii nqÍ Èinö, Def,nec'rriEii,,,,,,.,n ..'*ll;fFtÏ:i:Ïi!l;:-;;;l§iïi,J;l-'' rava'

tprigi, _ f_"ir=. À*ïï'",r" 
Í'ts. 5or, Beng. InxÍv, iI. Sóf,

1:lrynitliana, F. t"tuett, F:ep.Eurdek.E:qarwinií, Lnher. {
Qigyarrrr., r*irno,="I.1"$1r."'ïpï;:;i:?.'' 

1ó = aust'alis'

st;, Í;ríj :'u 
ií:ix : _Li: i,* j i:Ëj;; ï : ii ;ï:",, "",trltrtyqnEurë.. H. Scn11, r H. Srhr_rrn. et Lar-rterb, t{arhtr, FI . _Deutsch. §i:idsee :ar, --rrr. g_i;:LIEBrb, t{arhtr, FI. -

2g

Mqaq.qHreiu'uïïÈ'i1l,t*it+:ff§;*[r:jsi1Ë,ïrii{F,;:r,-rl]ni,r.,r,,.Lr.rr,{rr 
u lrii.rL}L.r*,,r,r",r,,*J
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diryEha" F.l,l.Bailey" fiueensl.&gric. J*r-rrn,m, l5a.* t{.Ëuin.
diotga, Seera* Ërnplandia ix" (L§t1) ?57a í:l ,Vit" 1É3"- In=.Fi ji.
digchorenEia, §chlnrhtsr, Enql.Jahrb.L.11'à {1?15}.- lS.Ëuin.
diver=ifalia. Elume" BÍ-icir" 1{je4,- Burrrai lïalaya.
dodecatheiflora, Fosberg, Lloydia I?4ö.iii. 1iB,- l,leLanes.-

{ Ins. §anta f,rlre i "
dolichasparte.* §rhlecht*r, §*ih. Frt. EeniraLb!,xr:tiv. 1t. 13

i1?16)"* f,elehes,

edeni, Hing eir Hnnh,{,, Fl,Brit.Ind,iv.5I.* Req,HÍrnal,
eitapensis" §rhlechteru l.c. 1{t9.* l,l.Euin.
eleqang. §terL. " Hsndl,Fl.hled. Ind,1i,44+ (:f,yrtocar*g

eleg*nsï.* Ëcrnea.
elegan=, lirsteJ,, A1 lg,lled.Ph*rn.Fl ,ii.i 1{i*4 = rumphii?
elliptica" Hnn!';-{. o Fi "§rit. ïnd,iv"§8.- f{alacca.
elmeri" l"lerri1I" Univ.f,ali{.F'ub1.§t:t.xv.?3* i1?:3}.* §*rner.
ensleriana. HrËsËlr*, F{nti:bl.§rt"§art.Esrlin iv,31ï {1§07).-

Ei am,
epeduncnlata, SchlerhtÈr. 1,r, 1f,3"- lrl,Er-rin.
erythfq5te$Ínqn H.err,, liew Br-r11.1?.1?" 4trl"- §urma (ïennaseerim) I

Siam,
etculent*, Tsiang, Sunyat*enia iii. 17e i19§àl : H.diver=ife1ia.
e=quir-o1 iio l.-*r,ei1lÉ, Fedde ftepert"r.lí"?98 t191:),- f,hina

iF.t+eichau) "
eueenioideE. Schierhter er.Í ËiÍner. Lea{1,Fhi1ípp.Bni., u.f,5EE

{1?3§} in r:bs"n*mEn,- Hab?
excavata, ïsi jsiii.et §inr., ïi-idschr.ilederl" ïnd.xx':. iiË631 4'-t.-

M-t -- --rrc{r dyd,
exilis' §chlechleri Ëngl"Jahrb. 1. tIl .t1+111,* I'1,Ér-iin.

finlaysonii" i{ight, f,nntrib.§ll,- §ingapore"
filiiqrmis. Rechinger. Fedde Ëepert.l{ov.5p,v, 13i {1?{tEi.-

odt!ÍLtd.
fischeri.$na,, lilarb., Ferl..:ins Frag, Fl.FhiliËp. í, 1??.*

Phí 1 ipp.
f Iaqellata. l{*rr. ! HËsiÍ, ïe .Pl .r+xxv,t.34í.17 1194$}.-
+laveFËeFE, §chlechter, 1.c. 1I:1"*,lrl,Guin.

Ins, -

§i am.

{lexuoÈ§, Spreng,. , §yst, i. §4,1 = ïylnphora ïlexursa.
{orbesii, Hinq et Eamfule. Jsurn.As.§ac,F*ng.lxxiv. II.E74

( t?*É) . * Penins.l{al .

*orÍnesanë. Yaínàraki " Jcurn.Jap,Bot,xliii.??3 (1?É§).- ïaiwan.
{raternër B1ume, Ëunphia iv.3?,* Jàvs
funeii, tlerrill" Lingrnan §c,Juurn,xiii.ÉB {1?34}.- f,hina

(Hainan).
{uscan htral1., Pl"As.nàr,i"ó8.- Ëeg.Hirna}.
f-uscomarsinatsr N,:8. §r.nwn" lq:eri Bsl 1, t?10. ?7Ë. - Hab. ?
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Opgeprikt

INTERNATIONAL
ASCLEPIAD
SOCIETY AIMS OF THE SOGIETY

The lnternational Asclepiad Society came
into being, in 1976, to bring together anyone
interested in growing and studying members
of the plant family Asctepiadacae. This is a
large group of plants, but inevitably interest
has centred around the succulent or
xerophytic species belonging to Stapetía,
C;aralluma, Huernia, ïrichocailan (anà tfre
other stapeliadsl , Ceropegïa, Bnehysretna,
Hoya, etc.

JOURNAL

All' members of the society reeeive the journal
rAsklepios' which is issued three times a year.
ïhe aim is to publish information on
Asclepiads which might othervtrise be inaccess-
ible to the collector. Articles ranp from
discussions of cultivation problems. through
travelogues to plant descriptions and detailed
aceounts of flower structure, and so on. We
have always aimed to illustrate as many
species as possible, so that ech issue of
'Asklepios' contains numerous line drarrings,
black and white photos and coloured plates,
all of a high quality, enabling plant identifica-
tions to be carried out. Thc material included
is a mixture of original work and articles
reprinted from often obscure sources, usually
with comments and observations from
members.

Back numbers of the journal are available and
further details can be obtained frsm either
the Secretary or Membership Secretary.
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trlost of the interesting succulent Asclepiads
are unobtainable Írom commercial suppliers,
so the society aims to provide members with
living material. There are regular offerings of
plants and unrooted cuttings from the Plant
Bank to supply authentic material to
members.

SEED DISTRIBUTION

There is also an annual seed list, which is
probably the world's finest source of
Asclepiad seed. lt brings together seed
donations from many of the best collections
around the world, as well as much field
collected seed. ln this way, our collections
have been greatly enriched over the years,
and the range of species in cultivation has
been significantly i ncreased.

SLIDE BANK

The society has a Slide Bank containing
several hundred slides which members can
use as a reference to aid in plant identifi-
cations.

FURTHER INFORMATION

For further information about the society and
its activities please contact one of the
following officials:

Membership Secretary: Mrs. M. Thompson,
10 Moorside Terrace, Drighlington, Bradford.
BD11 1HX, England.

Secretary: Mr. L. Delderfield, 136 Chanton-
bury Road, Burgess Hill, West Sussex,
England.
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MEMBERSI{IP

Membership of the lntemational Asclepiad Society is
open to ànyone interested in Asclepiads.

Please complete the applieation form attached to thís
leaflet, and return it with the appropriate remittance
to the MerÍïbership Secretary, Mrs. M. Thompson,
10 Moorside Terrace. Drighlington, Bradford BDï1
1 HX, England.

For Ordinary membership the annual subscription is
f8.00.

Associate membership is available for f2.OO. This is
open to any member of the household of an Ordinary
Member. An Àssoeiate Member has access to all
facilities, but does not receive the journal.

The Socie§ has a Giro AocouÍtt to assist members
paying subscriptíons; Giro Aecount Number
14 710 4009.

American Members may send subscriptions to
Mr. Dana Craig,67 Hill Street, Norwood, Ma.A2A62,
u.s.A.

Members in Europe may send their subscriptions to
one of our Continental Representatives:

Drs. C. Boele, Schultestraat 68, 9406 NG Assen,
Holland.

Mr. H. Broogh. Am Beisenkamp 78, Wattenscheid,
D 4630 Bochurn 6, W. Germany.

For Íurther details about Membership please contact
the Membership Secretary, Mrs. M. Thompson.

Coveri Camlluha dlstiÍcta E.A. Bruee, from 'Hook, lcon.
Pl,',35: t3415, 1940, drawn by Stella Ross-CÍaig.
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