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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 kamerplantenkas 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. vorig
jaar 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 Rijksherbarium staan nu op de foto. Hierdoor krijgen !/e een goeà overzicht van de vele soorten. De nadruk ligt in eerste instantie op de fndonesische soorten en deze worden uitgebrei-der bewerkt dan de overige. rn de komende Nieuwsbri-even zul1en ze regelmatlg terugkeren.
rn de zomermaanden worden op ons bedrijf regelmatig activiteiten georganiseerd. rn de volgende Nieuwsbrief vindt u hier meer
informatie over. Deze Nieuwsbrlef omvat een artikel over twee
totaal verschillende Hoyats en over een Dischidia die recentelijk a1s karnerplant op grote schaal is geintroduceerd. Ook andere 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 tijdschrift 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 broodjes over de toonbank. Echt een nieuwe aanwinst 1n de kamerplantenhandel 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 pectenoides, 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 over deze soorten verrneld. Het opvallenste kenmerk van deze
planten zijn de ho11e bladeren die zich naasL de normale blaadjes 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 bemoeilÍjkt 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., guweldig onderdak. Deze zu11en juist in de regenwouden een beschutte 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-

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 gewerkt 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 klimmer, 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!/oonlijk ongeveer 2 cm dik, binnenin meer of minder gevuld met wortels van de bladoksel en met een kleiner binnenste blaas gewoonlijk het huis van een kolonie kleine zwarte mj_eren. De
bloeiwijze is okselstandig, alleenstaand schermvormig, de peduncel is 1 tot 2 cm 1ang. Bloemen 3 tot 8 per scherm, de kelk
1s klein, groen, de corolla cylindrisch, rood, de top vernauwend, 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
nen waar

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 groeiend product te krijgen. Enkele prànien die bi-j ons a1 diverse
jaren in cultuur
groeien op varenwortelslammen en zíjn
veel compacter en .?ij"
klei-ner. Hieraan is dus beter de natuurlÍjke
grootte te zien. Een tweede verschi-l is dat de beschri3ving
vermeldt dat in het gezr+ollen blad een tweede
blaasje zit. Dit
kennen we ook bij D.complex maar zoals RrNTZ erover meldt
is
dat niet altijd ri3 ai.-"oo.t aanwezig. Bij onze planten heb ik
dat eveneens nog niet waargenomen.
rn de cultuur is de soort a1.lang bekend
altijd zeldzaam
gebleven. Zotn tien jaar geledei ontvingenmaar
wij
enkeÍe
van de botanische tuin G6ttingen. Deze neuben Ëet slechtstekken
gedaan
en overleden a1 spoedig. via enkele orchideeënliefhebbers kregen
," ::1 paar jaar geleden stekken van diverse planten die 1n hàt
orchideeenliefhebbers 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 door
middel van stek a1s zaad vermeerdàrd.
vooral dit laatste is interessanL. Deze Dischidia blijkt spontaan zel'f zaad te zetten. Hij vermeerdert zÍch dus door middel
van zelfbestuivÍng en dat ,o.àt bij Asclepiadaceae siechts
ze1den waargenomen. Bij Dischidia's rrËruen ,i5 ait allÀer,
waargenomen bij- een nog onbekende species afkomsËig
de solomoneilanden. Voor de kweek op giot" schaal U1eàtvan
dit
mogelijk_
heid. Het bekende bromelia vöredelingsbedrijf coRN.de
BAK ulr Assendelft' heeft hieraan veel aandacht besteed. Het resultaat
is
dat nu reeds enkele tienduizenden planten
ín
enkele
maanden
t.ijd hun weg naar de huiskamer hebben gevonden.
0f de plant zich ook r.rerkelijk leent voor algemeen gebrulk a1s
kamerplant is nog de vraag. Ë"t is.,rolgens ons een
liefhebbers_
plant bi-j uirsrek. A1s eàn echre laagïand priirippr:"
plant-een hoge remperaruur en een hogó luchtuo.rriilËuiddienr de
ben. Dit is in de tegenwoordíge huiskamers met centrale re hebverwarming maar een moeilijk t.e ierwezenlijken
van
proef hebben we enkele planten aan kónnis"",
"i".-fii-ri3r"
gugË,r"n om deze
,
onder normale huiskameromsiandigheden te proberen
dat er
echte groene vingers aan te paÀ koro.rr. Tot heden zonder
toe d.oen de
planten het redelijk goed. Hàe1ang dat nog go"a gàui
is echrer
de vraag. Nog een zràk punt van àe plant-ià het"wortelgestel.
De aangevoerde planten stàan opgepot in
Sphagnumturf. Dit is
een fijn turfmolmachtig surslràat waL een
goede bervorteling
Loestaat. 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 zekweken wij de planLen
op DicksonÍa-varenwortel en hiernee hebben wij nog nooi_t tlortelproblemen gehad.

ker tot wortelrot. zoals alle Dischidiars

hlat moet u doen als u zo'n plant in een bloenenwinkel tegenkomL. Als'eersLe zeker kopen omdat u daarnee een van de màest
interessante planten van 's werelds flora i.n huis haalt. yervolgens zet u deze plant op een warme lichte plaaLs voor het
venster. verrnijd wel fel1e zonnestraling. Geef de plant regelmatig 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 onstandlgheden vinden om verder te grrieien en ni.euwe nótte bladeren te maken. Ook zullen de bloemen zich regelmatig laten zien.
I'Iat nu te doen a1s het toch nis gaat. Zodra er blaad.jes afval1en of verdorren vi-jsÈ dat neestà1 op wortelproblenenl rn zotn
geval is het, raadzaan enkele stekken er af te neoen en die vervolgens 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 gedurende de zomer za1 een goede groei tot gevolg hebbàn.
Conclusie: Dischidia pecLenoides j_s een inLeressante liefhebbers plant ffir
veel plezj-er aan za! beleven. 0f deze soört ook echt een goede aanwinst voor de kamerplantenhandel 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
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EpiÍytische Kalanchoe,s

rn een groot deel van de oude vereld komt
het vetplantengeslacht KalanchoË voor. KalanchoÉi-s
behoren
toi
ae Èa*. c.assu1?ceae, -tijEa;r l"r.À.ffie1e
verplanren
ria, Sedum ofwel verkruid gunou*a S;ö;;;;;;;; zoars: tctEïe_
net Eercen_ae
huislook. De Kalanqhoë i" ,"8.
",
Ààwaardeerd
a1s
bloeiende
kamer_
worat-là" o'k ;;-;';;e schaal i" 0i,.."" kruisingen
Ë:;i:"-::
De r+ilde soorten van dit geslacht
zijn voor een deel kleine
plant-ies en voor eea. deel"giot"-'Àa.uikvormige
voor in Af-rika, Arabië en rndia in gebiedei planten. Ze komen
ai.-..g"1matig aan
droogte onderhevig zijn.
de meeste Joorten zich
ror echre succulenrÀn Hieràoo.tnetuen
ontrvikkeld. rn dà";;;;;; rcnter komen
ook soorten voor.in tret vocnlig. o..*oua
\,Íaar ze terrestrisch
(in de aarde) groeien, maar oofl- epirytisch.
HÀt-zi;n kleine
kruipende en hangende
die hun groeiplaats hebben in
boomholtes en rotsÀpleten."oo.t..,
Hiàr--.rà.r ze genoegen met een kleine portie verteerde plantenresten
als ,à.t"rfiÀJi.ri. uua hele
jaar 1s de vochtlgheid matig aoa.,rii3.hoog
en a"-t"*p"..tuur is
er gematigd warm.
Deze planten laten zich zoals
u wellicht a1 hebt opgemaakt uit
g:?"]oTsLandigheden nÍer ou", ààn kam scheren
-d"
mer de andere
ramilieleden.
Terwijl au
droge
winterrust verdragen en dus*".Ài"-c.g§.§gG;;-."o"tiouru
=met
priÀà
cactussen sanen te kweken
zijn, vragen deze soorten hàt
hele jaar r,rat vocht en een redelijke temperatuur.
De soorten:

Kalanchoë iongmannsii en Kalanchoë
groeien zowel epi_
:r-tisch a1s terrestri".n.-G-""?Eu nrpneginÍi
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
plantjes. Helaas
zijn beide soorten geen grote bloeiers, jonge
het
aantaÍ
bloemen is
meestal tot maar enkele è*erplaren
beperkt.
Bijna a11een epifyrisch gro"iu,
phvrocalvx en K' unifl0rà. Deze &a;;ï;È- srqcilipes, K. -por_
a1le drie grootbl0emig,
-iin
i-ood, rose en wit getint.
1s de pgsre groeier. Ze vormr lange
{:1"ï.}.i eracilipqq
ranken
gezaagde bladeràn en zit Ín her
voorjaar

ili irj"iï;.rro..

vo1

heeft de groorsre en mooisre
ryIlbvïo:+I5
varleren van
rood ror gee1. Ze ,íin

=?#:ë

bloemen die

2_3 .*--1;;;: D"r. p1u't

lfulcnchce hg{.,id,z

't0

groeÍL in de natuur tussen mossen op boomtakken en in holtes.
b1j-ikt we1 dat ze besli-st nóit droog komen Èe staan.
!i,er1i*
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.
van kleur. De plant groei-t Langzaam
"ose-rfod

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

'

cultuuri

a1le vijf de soorLen'zijn pianten voor de geuatigde kas. Ze 1aten zich'het beste kwekÀn .in hangpotten op"een
l.s.rraduude
plaats. ze moeten regelmaËig uoàtrtig gehàuden iËtÀ
te worden es zo
nu en dan,genest met een goeàu kamerplàntenmeststof,, De wintertenperatud' ligt rond àe 15 oc. -Door af eu toe de planten te
toppen'*rijgt mer nooie vo11e planten. Ook in de kamer voor een
raam öp zuid of lrest bepeikt men goede resultatcn net deze

planten,

.

'

varnrit deze soortea zijn de laatste jaren diverse kruisingen
geuaakt- Dhr.[arpr van lui.nbouwplaatéàtee1t heeft hiermee een

aantal zeer rÍjkbloeiende

gemakkè1i5ke

hangplanten

voor de kaEer ontwikkeld. rnmiddeLs worden dàz.e planiën op groÈe
schaal
gekweekË en zijri ze aL voor weinig geld-als grotà
te
bef,rant
nachtigen in de blsenenr.,r1nkel. A1À i zorn mnöie .nitio., tegenkomt probeer er dan echt,een
voor te vinden. Zelden zag
u zotn rijkbloeiende epifyt.' .plekje
HVD
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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 moéten 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
hebben daarmee hun enige overeenkomst.

deel van Azië

en

HOYA IMPERIALIS LINDL.

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 MÀGAzrNE. weer twee jaar later verschijnt een artikel in TIÍE JOURNAL
0F HORTTCULTURAL socïETY r+aarin vermeld worót dar er rwee vormen in cultuur zijn. De ene vorn heeft zoals het origineel lange 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
Hoya

Zwitser

Rausch.

Hoya imperialis komt voor in Malaysia, Sumatra en Borneo en
groeit daar in de laagland en mangrove bossen. De btraderen zijn
ovaal meL een stompe of licht hartvormige bladvoet en een toegespitste 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. orràerkant, soms zijn vooral de jonge bladeien geheel licht fluwelig
behaard. De bladsteel is lichr flur+elig béhaard. De bladrand is
of golvend. De bladeren zijn vlezig ruaar niet echt dik.
I".l!
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 1ange bloeiètelen 1G-12 àm 1ang. Hieiaan zit de bloemtros met tot
wel 15 groLe bloemerr- tegelijk. De tros-is hangend bolvormig. De
zitten ieder op een 5 tot 8 cn lanle bloemsteel. De
lloenen
bloemkroon doorsnede is 7-8 cn. De sli-ppen zijn ghd of licht
fluweelachtig behaard, dri-ehoekig tot àvaa1 oàr, iorr, spits. ?e
12

t',"j't
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Hoga )npe,ia-/-i-6 (IÍ'}PS 779)

zijn licht naar voren

gebogen. De kleur van de corolla is crèmegroen 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 zover rrij ze gezíen hebben vrijwel gelijk aan de beschreven varieteit. Toch r,rillen wij deze naam nÍet overnemËn aangezi-en het
ue1 duidelijk is 'dat ook deze.Hoya een grote variabilitei_t binoen de soort kent.
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gebeelde lloya parviflora
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ffiITRImmIOI{S To ïIfi BoTAN'i"'Op IN»tl (1834)"voor her eerst oyer
deze plant. Hlj schrijfti Hoya pdrviflora; klimmend, glad, dunne stengels, bladeren. vlezig, onder en boven dun toelopend, pedunculs slank bijne even lang als de bladeren, veel- en kleinbloeuig, corolla g1ad, corona slippen breed ovaal zonder raaden
of wgekeerd hartvormigr'b,iànen coronaslip'goegespitst aanliggend op de toegespitste steHÍjel-. :,:,
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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 vo1doeode 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 diegeÉen die voor zijn groËe voorganger in dit artikel geen ruiote
hebben.
EYD
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RhÍpsalissen in de Oude llyereld

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 botanieclt natuurlijk riel thuis horen.
De e1o9g van de epifytische cactussetr heeft een geheel ander
groelmilieu dan de overige famiLÍelede.p,. k behoren- tot dé oaderfanilie HÍloqereae- en komen vsornarnelíJk voor in tropische
gebied-en Eer een geniódeld hogere neerslagi Het zÍjn epifytiseh
of halfepifytisch hangende, kli.mende ór rtirrg*ienaà
pianren
de.neiging luchÈrrsrtels te vorm*ÍI. Hoe hogei de luchtvochTgt.
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 heeft
zLcn i-n de oude wereld gevestigd. Ilit is het geslacht
§Bi*gglfg,
_ d|. nu vosrkour zmrcl in zi5n Àmerikaans verspreidingsgebied als in eeo aautal §oarten i-a*uest Afrika, zu].d, Àf,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.
De

geslachr Rhipsalis i-s groor à" ,o"ïriJr i. à"i.*irr..uo.
I"t
Het-zijn gewoonlijk epifytisch groeiende plenten, $eest hangeud, slechts in uitzouderlijke gevallen op tle grónd. of rotgen
groeieud. De stengels zijn zeer vÉrschillend, rónd, kantig of
bladvormig. Àan een plant. kunnen verechirieoae srcngel"Ë;*e"
voorkonen bijvoorbeel.d l.amge dunne stengels die ineens zeer
korte takjes vo-trnen a1 dan niet met kleii borstelachtige doorntjes. Deze dimorfi of zelfs multimorfi naakt de deËeruina.tie
juist 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
blade-

ren zijn.

"rrr-d.
zijn het kenue'k wirn de cactussen in het algemeen.
I{et zÍjn de plaaËsen !Íaar de rudiuenËaire uraiaereni de LcÈusdoorns zich bevindea. Dit zijn ook de groeiprrnten waar groèÍ en
bloeiknoppen zlch ontwikkelèn. Rhipsalisseo trubu"o hier §6ms
borerelaehtige doorntjes zitten. iri3 veet srorteÉ aÍ.jn deze
echter atrleen in de nieuwgroei te ziei en bij veel soorËen ontDe areolen
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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. doors: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 mistietoecactus 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 honoerden 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
is van a1le cactussen en juist van Afrika naar AmerÍka is gegaan r*aar de evolut,ie van cactussen dus geheel omgekeerd van rdat inen veronderstelt heefÈ plaatsgevor,à"n. cactusliefhebbers, denk dadr maar eens orrer na!
ÀannemeliJker is dat de planten tbij toevalt uit Amerika zijn
gekomen. Zoals bij ons na storÍren we1ëens afgedwaalde canadese
vogels worden $Eargenomen-- kan daL in ÀfriÈa ook gebeurd zijn
met kustvogels uir het caraïbisch gebied. ook trekvàgels zoudón
een 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 kunnen
zijn dat afgebroken boomtakken eet epifyten de oceaan zijn
overgedreven. ftIe kennen namelijk nog zofn rreende oigrant in
Afrika: 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 eetbare
kleverige 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 hieruit 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 borsteldoorntjes de ander in wat vochtiger omgeving,waar de planten doorgaans kaal, lang en dun zijn.
plant die het verste punt,
De prant
ue
punt, sri Lanka, heeft bereikt
bereikt behoort
Ëot de söort Rhipsalis cassutha. Dit soort heeft een enorm ver_
spreidingsgebi'edr, dat loopt van Florida naar peru i-n Amerika en
verder 1n een groot deel van Àfrika. Het is dan ook niet ver_
wonderlijk dat de soorE onder vele synonienen is beschreven. rn
Afrika zijn dat o.a.RhÍpsaliF aethiopica, 'R. coooreasis, &-ra"ziba{ica. A1 deze vormen wijken
o[tïEe tennerken af
"1echts àoa1s de kleur van de
van de oorspronkelijke soortbeschrijving,
vruchten en de afmeiingen van takjeà en bloernen.
voorouder

Een van de

eerste natuen voor ees Rhipsalis soort is die van
Linnaeus: 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 duivelsnaaigaren is een parasitaire plant die ook in neerdere soorten
in 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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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..opgeleverd. 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 vruchten 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 variatiebreedte kent.
Rhipsalls fasciculata (!,ii11d\ Haw. was uit de literatuur bekend
?3

van Brazilie en Madagascar. Enkele ti'entallen jaren geleden
heeft de Zwitserse cactuskweker Zehntner de plant weer in 1evende lijve in Eahia, Brazili-e gevonden en heeft prof.Rauh in
Iu[adagascar aan de OosLkust bij Fenerive levend materiaal verzameld.' 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
Merkwaardig is dat de op Madagasear gevonden planten di. wit.
ploid zijn net zoals hun Brazillaanse soortgenoLen en niet po1yp1-oid zoals de andere Rhipsalissen var àe oude wereld. Uit
duidt toch sterk op een direkte en nieL verder ontwikkelde afstammtng van de Brazili-aanse planten.

Rhipslilis horrida Baker komt van l,Íadagascar en vermoedelijk ook
uit Zuid-Afrika. De onderzoekingen van. prof.Reuh hebben duidelijk 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 potyploid. Het is een kleine uitstoelend.e planL die nauwelijks hàger 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 gevonden 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,
omstandigheden 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 onLwikkeld 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 aangegeven waarschijnlijk al1en a1s synoniemen vsn Rh.bacc.ifera ÍÍorden beschouwd.
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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 literatuurregistratie in de computer. Wij zijn hierree een zo compleet nogelijke 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 van de hoeveelheid soorten die
beschreven aijn zullen we in de komende NieuwsbrÍeven de complete Index Kewensislijst van Iloyats en DÍschidiats afàrukken.
I,Ie doen dat in stukken omdaE de hele lijst veel te lang is voor
één Nieuwsbrief.
De tekst is letterlijk overgenomen uit de Index, ook de afkortingen 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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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.

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 identifications to be carried out. Thc material included

is a mixture of original work and

articles
reprinted from often obscure sources, usually

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 identifications.

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 Chantonbury 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

L
L
L
L
L
L

L

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
Membership Secretary, Mrs. M. Thompson.

the

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