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Fledactioneel

Hoya Nieurr'rcbrief nrurmer aót ligt nu voor u. Een
niermsbrief
rnet voo'ar ook aardactrt voor ascie4:iadaceae *
Èi
Het hoofdartikel van deze nierx,,rsbriier is *rr-";;;J r,i_ra.
Jonkers, over Asclepi-adaceae i,, ft,,.n. Hier rod-Genvan Beït
Hoya's
voor maar we1 tal v-an m-irrstens zo interessante
Voor zijn werk is Bert. cp d_iverse plaatsen i.rt de
"órepiasjes.
trcpen ge_
stationeerd gs,reest. oreiaf *.u, nil -*= n""* ni:
irnren_
tarisatie-s genaalct

van de suco:r-ente plantenwererd

en
s-"+ zijn belarqsteuirg ui-t naar àe ascrepiua."".".net
r*g
zo
heeft_hij op Nieuv{rirrea aiierse Hoya's en Disctridiars vervan zijn star&:1aats i.n sorËfi.e a"r,:*r,-*i: aiverse
:ry1d...
Er4Èorbia's en staperia's. rn or.""--t""rg--;roi
grordig
gedaan r'ar het voorkornen van a="iËpiua..".".
-o-rderzoel<
Hierroor heeft hij vele nonaeraen-kii*,*;'JËiöu
door de
woestijnerr en bergen van dit sctri3rrbaar vorledig verrà:ooq.de
l-and. Dit heeft een p::actrt co[ed-ie ,,.--t".i;JGdlevenr
en

v_eel gegevens

over de _vo:spreidirg en ga:oeiomstardiqheden van
deze pranten. De nrceite
waar.l
a""r
van de Nieurnrcbrief te resenreren."r-ni-à.í"o. IJt*ffit=t"
Zelf hebben we ook niet stil gezeten. Een eerste

expeditie
naar het t^uisr-ard
on-ze uofr'r heeft
-van
plaatsgevorden. veer
voorrereióirgen qi,g;-É-àÀ*
"rgài"Ë voorjaar
voor:af
rnaar het resur-taat is er ,raur- reí,
í.i=t
e.Ëit
5"rt.k.,r=n we er :-eesi
u in deze Nie,r,sbrief. Uitq.ebÀroer
in de
voJ-gende op tenry.
Met nranrer acht zijn r.re aan het eirde gek.oren
van de tweede
serie van vier. Hierna g-*t à. iolra_Nier:wsbrief
wel_ ved.er
aLl-een niet neer j-n een abonnsrenten vor:ln.
u blijft als inte]<enaar op de hoogte r,an de xoona.
nuïrr=rs. atË*"riik van
de dilte van een nrmrrrer en het aantal
kleurenfoto,s zal_ de
prijs per numner wat v-arieren.
N".i,"t
ieder
nummqr ster-r'en we u net esr briefje
op"..=.irij;;van
de rr#" en krnt u
-a."
dit nrmrner bestellen.
,i1" ?"
10s op ons reoriir i-n
te.zist en te verJ«:-;gen.
^o"x
llij ri\'ensen u veer- iÍezier rnet deze nieuwsbrief en
korerde tijd eens op een Asclepiadaceae_nij"*il*Ë hotrren u
ui: ons
of elders te nrcgen verruelkomen.
Huibrectrt err Ruurrd van Donkelaar

Hoyats zoeken op Java
rn rnaart van dit jaar was het zover- De rargvennachte
naar het thuisrard van d.e .Hoya's was een riit. Danrsijreis
de
nedeweririrgi van het nijksrrerlcarium en het Herbarilnn
Bogoriense korden we een studieTverzanreltoctrt ordernemen

rraar
West{ava. Het was de bedoelirq om Hoyars en Disc}ridia,s
op
hu:r natur:rlijke stardplaatsen ie bestuderen en zo een beter

fA?:, te lrljgen van de levensomstarrdigheden vëu1 deze
epifieten. ook wilden ri/e uat materiaar- r,Ërzamelen
van de
verschi-l-l-errde soorten en dan het riefst van meerrxere
exerq:raren van elk om de variabiliteit van de soort te }«ruren
bej<ijken.

uitgaade van oude vidplaatsgegevens geccurrbineerrl met adviezen vanuit reiden rreuren we eó p.ar
$/aar
we
kijkje wilden nemen. Natrrurrijk !"oi"oe'gàprikt
Éu" j" :." àri" we)<en
nooit
=nheel Java belcijken. !r/e kozen d.aarom íoor
gebi{
nE! @or, het botanisch centrr:rn van Irdonesiè
". beperlcL
al_s
uitval-sbasis. Eenrnaal in @or aangel<onren werden we bijzonder
gastvrij ontvangen en konden we een kamer betrei<r<err in het
g'uestàouse van de planterrtuin.
ligt op 3oo m.hoogte en
1s nirrder ï/ía',n n'ar wel natter @or
aai ,raxarta. De tuin van meer

dan B0 ha.is een schitterend oud tropisch

rnet
prachtige coll-esties parnren, ficussen, tiopisctrea:Àreum
*.r"rrtroo=o,
bamboes en orctrideeen. we treuren rneerrdere a.s"r., en
vele avonden door de tuin gezwonren en geprobeenl iets
van de
tropische ovenrloed aan soortsr i, ons op te nernen. overar
i,
de tuin ]§^ràmen we Hoya diversifolia o, 'oi="rriàià Lrgur""=i=
tegen. Deze groeien daar in de volle ,o.r@
bomen. Ook Hova lacunosa was op diverse plaatsen
vertegrenwoorrligd en op een grote pl_uneria naast
ons
ggesthorrse groeit een pr:actrt o,"npf.*@
(D. rafflesiana) .
rn overleg r,"t mensen van het Heràariun hebben we wat toctrten
q.epland. De
.enige plaatsen nret primair bos É"irrd; zictr in
de bergen. Hier
zoud.en we het nreeste l«:rnren vi_rxlen.
Een dag l-ater br:actrt een ctrauffeur wan het Herbariun
ons naar
de depe.dance ,.an @or, de bergtuin van cir*n"=l'i»ze
rigÈ
ten zuiden van @or op r-4oo m.noogte tegen de vur-kanen Gede
en Parg,:ango. Het is hier koel en vocrrtió
,er'.rt«"tijk om
te verö1ijverr. Naast het bezicrrtigen
".,
van
de
fr-aaie 100 ha.
g-rote tuirr net oude ArauqAriars ó agathis f"o*o,-gi,go,
*
met een nredewerker van aé tuin ae-@
cJ;
ip.
Deze
vuLkaan is 2958 rn. hoog en bedelÉ nret dictrie jrrrSf".
-"pifi*r.In het
bos waren de
boomstanmren

volledig
2

beder<t
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verwarrerrx z]-ln de vegetatlet voll-edrg op Hoya gel]-lkende
Aesphynanthussen. Daarnaast waren de - bomen voI rret
orchideeen/ varens- en Lycopodirms. u7e lvaren speciaar naar
twee soorten opzoek, twee Disctridiars die daar ïoor oro""t".,
konen. op 1450 m vonden we de eerste-D.rhombiferia_die tussen
l-450 en 1550 m. zeer frequent bleel< te-rrn. rets hoger en
hreer een slagrje koel-er troffen we de echte-D.lanceo1ata aan.
Deze soort was voor ons al_l-een feXena van frertariun
rnateriaal . wat we in cr:ltur.rr hebben onder deze naam mag daar
geen aansplsak op naken. De ga:ote D.l-anceolata groeit in ee,
koere voctrlige oÍqey',q op met nos@iaeTaÍxÀ
van hoge
bonren en dichrt strui-)<gewas. Erkere.e<enplaren hadden b]oenren
3

Hoya's zoeken op Java
In nnart van dit jaar was het zover. De largverwactrte reis
naar het thuislard van de Hoyars was een feit. Dankzij de
nedewerking van het Rijkstretàarium en het Hertrarirm
Bogoriulse korxlen \,{e een studie/verzaneltocht ondernemen naar
West-rfava. Het tas de bedoeling om Hoya's en Disctridiars op
hun natuurlijke stardplaatsen te bestuderen en zo een betei

idge te iaijgen veln de levstsomstandighederr van deze
epifieten. Ook wil-den hre wat rnateriaal vèrzarnelen van de
verschillende soorten en dan het liefst van nreerrlere
exenq:laren van elk om de variabiriteit van de soort te l«rru:en
beici-jken.

uitgaarrde van oude vindpraatsgegevens gecom,bineenl met adviezen vanuit r.eiden hebben we een paar gebieden geprikt waar
\À/e een kijkje wil-den nemen. Natuurlijk l<an je i:r arie we]<en
nooit heel Java bel<ijken. ï{e kozen daarom íoor een beper}<b
gebied nret @or, het hotanisch csrtnrn van rndonesid al-s
uitval-sbasi-s. Eenn'aa] in Bogor aarqekomen wer:den we bijzonder
qast\rrij ontvangen en korxlen we een kaner betrel<lcen in het
guesthouse van de Planterrtuin. Bogor liqt op 300 m.hoogte en
is mirder wàrtn tr,àar wel natter aan Aa:<arta. De tuin van neer
dan 80 ha.is een schitterend oud tropisch arboreturn net
practrrtige collecties palrnen, ficussen, tropisctre wructrtbornen,
bamboes en orchrideeen. we hebben meerrdere dagen en vel-e avonden door de tuin gezwowen en geprobeerrl iets van de
tropische ovs:rloed aan soorten in ons-op te nemen. overal i-n
de tuin ]§\rdn€n we Hoya diversifolia err -OiscfriOia fenqat_ensis
tegen. Deze groeien daar in de volle zon tot vaaX nooq in de
bomen. ook Horra racrrnosa v,as op diverse plaatsen

en op een grote pluneria naast ons
groeit een pracht orenplaar van Disctridia rnaior

vertegerwoorrligd
guestJror:se
(D.

rafflesiana)

rn overleg

.

nret merrsen van het Heràarirm hebben we wat toctrten
gepland. De errige plaatsen met primair bos bevinden zich in
de bergen. Hier zouden we het neeste ],runnen vinden.
Een dag rater brachrt een chauffeur v-an het Herbarir.:rn ons naar
de dependance rran @or, de ber,.Etuin van cibodas. Deze ligt
ten zuiden v-an Bogor op 1400 m.hoogte tegen de vulkanerr Gede

en Pangrqlgo. Het is hier koel en voctrtig en vernrl<lcelijk om
te verblijven. Naast het bezictrtigen van de fraaie roó ha.
grote tuil met oude Àr'aucariars ó aqathis bomen gllgen we
met een medewerker van de tuin de Gunlrg Gede op. Deze
vul-kaan is 2958 m. hoog err bedelct nret dictrCe junqle. rn het
bos waren de

boomstariunerr

volledig bedelt nret épi-ryren.
2
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zt)n de vegetaurer volledl_g op Hoya gellll<ende
Aeschvnanthr.ssen. Daarnaast T/Jaren àe - mnren vor met
orctrideeen/ varens en Lvcopcdir.*s. we waren speciaar naar
twee soorterr opzoek, b^'ee oiscniala's die daar'voor nroesten
komen. op 1450 m vorxlen .vie de
p.fU*UifSbA_à1e tr:ssen
l-450 en 1550 m. zeer frequent"".=t
breek te ziln. rets hoger en
I,\,reer een slag.je koeler troffen we d.e ectrte_D_IAngeo1aEa
aan.
Deze soort rra-s voor ons alreen rerena van nercarir-un
rnateriaal-. Wat we in cuftuur hebben onder deze naam mag daar
geel aanspraak op nnken. De grote D.lanceolata go:oeit in een
koele voctrtige oryeyrrg op met *o=@ia"-taiL"n van
hogre
borten en didrt struikgewas. Erkele exenpraren tradden broerren
verwirrend

3

en zaadpeulen. De bloemerr
prachtig violet van kler:r.

zijn relatief grcot, l--l-.5 cm en

tenrg in @or werden we door Dr.IÍar4/ Wiliadinata neenaar de ernunq t{alfunr:x. Na een bcht per lardrcnrr,
vaak stapvoets rijdend cnrer de slectrte wegen, bereilcten we nr
een paar uur dit afgelegen pr^actrtige bosqebied. De vreg er
naar toe voende ons door rijst velden en lmridnagelplantages
met j-n de weg::ardbomen volop Hoya lacrrnosa en Dischidia
r:unctata. Met nërrrle de laatste ga:oeit op droge zonnige
plaatsen kaal tegen de boomstanrunen aan. De wortels van deze
plant voïrnen schuilgelegeriheid voor mieren, die op hr:n beurt
\A/eer organisctr materiaal naerr de plant toe slepen. Een
dusdanige sarretrÀrerkiry geeft de plant nngelijl<heden om verrjler
uit te groeien en de rnieren biedt het dariczij de ga:oeiende
Weer

genomen

wortelomrarg rneer nes@elegenheid. De javaanse vorm van deze
soort heet D.p:rrctatoides ma.er \^re nyogen er we1 van uitgaan
dat dit birnren de variatiebreedte van de soort D.punctata
valt. D.punstata is voor de cultun:r een nieurpe soo:t. Ook
vonden we een e:<erq>Iaar van D.tnrncata eveneens nog niet in
cultuur. In de bonen largs de weg door de jurrqle hebben we
een aantal Hoyars gevorden die mogelijk tot de gïoep vaïl
H.l<uhlii behoren.
Een tocht per openbaar veta/oer, ove::ro1 gepal<te autobusjes,
naar de zuid]«rst l-everde de vordst wan grote exenq:laren van
Hova diversifolia op. Een vijf nreter boven de zee op een kJ-if
groeien deze planten in de b::ardende zon. De rots waarop de
ta]<l<en houvast hadden was ret blote harden haast niet vast te
pai<J<en, zo heet! Ook zagen we hier il de bcmen Hqfa par-asi-

tica.
l{eer net Dr.IIana/ op stap, nu naarr het bosgebied van
Iengkorg. fn de rubberplantages largs de wegen groeien veel
o<enplaren van Hoya rnacrophvllar/II.polvstact[ra, de juiste naam
moet binnenlcort rnaar ëens uitgepuzzeld worrCen. Ze groeierr
vaak in diepe schaduhr order tegen de boomstarmen. Ook
H.parasitica korÈ hier voor en vrij veel H.lacunosa en
D.punctata. Àan de mrd vem een ttreeplantage vinden we enl<ele
o<enq:Iaren van wat vermoedelijk de echte Dischidia saggitata
is. Een prachtig ga:oot o<enplàar van Uoya nru:_tift_ora fiarg.ern
vanuit een boom op 4 nreter hooqÈe is de laatste beloning voor
deze schritterende dagtocht door het binnenlard van l{est-rfava.

Na een daSje heröarium.lerk waar we ons rnateriaal hebben
]«.ruren verj-fiererr giryen ï/e nret een assistent van het
Herbarir-un de salak bel<Iifinen. per nLinilcus bereilrten we deze
hoge vulkaan ten westen van @or. Het was bijzorder nat en
de tocht berrgop vas vrij zr^raar. lr7e verzamel_den daar op een
hooqte tussen de 1000 en L30o nreter versctrirrerde o<enplaren

4

van i{ova }§rhr-ii v"hasseltii en varr Dischidia
uat hoqer vryden ue p_ractrtige e>(eup@. rhc,nlcifolia. Nog
op_
jtrcnenAe -r=d;fi*,
tenrEtocirt
over_
-de en voor het verrden rre door
va11en
eerst in deze vrei<es-r hadden we het koudr
onze pranterrtoctrten sloten hn* af ret esr aantal uitstapje
een neer toeristisc*r lerakter, al venrolgens via JakarLa ret
terug. te vliegen naar Brr:sser-. Een sueesvolre reis enweer
een
qn:andioze enrarirrq die om eerr
Tïee nrgzal<Jcen
-veelvr:aagt.
met stel< en zàOen en eenvenrolg
betere kijk op de
omstardigheden waa5ondS a:-rze planten ga:oeian
het
direct'e resurtaat. De uitwerki,g..à .r onze gegevenszLln
roet op

5

I"let Dr. Harry Winiadinata HoYa's
verzanëJ-en op Gunung HaJ-imun

6

Wardi met Hoya kuh):-: v.àasse_Ztri
op Gunung Sa-taÀ

wat larEere termijn- ons een goed beeld gaan geven van het
voork-otnen van deze pl_anten op Jàva.
Hiericij wilr-en we iedereen'reoantcen die ons hier en in rnqehrolpen heeft bij het welslagerr v.n àeze-reir.
9""":1?
rn
het bijzorder rqir ir< aant<zegqen aan kof.c.I*lr<.r^n
en
Dr.Ed
de Vcgel van het rujxsherirarirm, r_eiden, À-;Ë;;
-g"k bij onze
voorbereidirgen y."i hulp en adr,,ies ir"fbe"
Dr'Riswan, Herbariun scqoirense/ voor de welwirl-erde"q*.,/ aan
hulp bij
de orgranisatie va.t) gnze trips, aan. onze gidsen Narrarrg
wardi die zo entngr:siast qe"'o-r''d;r zijn vËr 1"y"'; zodat en
er
weinig over het hcofd g"ii"n *.oa * rovenaÍ aan Dr.Ha',lz
-Ëij
t{ixiadinata voor zijn nilp en Ànstante uitr.eg
plant di.e we op onze to*.ten tegen ,otarrie.,, a""i.ríl ï"* iedere
nu iets r'ieer van de lnloiesische ilora tó zijnA"nX*
'/e
S;."
@rijpen.
Een uitgebreid reisda*oek volg:t in de volgende
Nietrwsbri-ef
waarin ook een bS_* vrordt g*;ukt met
een Éotaal prrffif*t:-"
over de Hoyats en biscniaia'é van java.
Rr/D

en Df
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Aselepiadaceac! in Elrnan
Bert Jonlcers
Ee6Ë oostelijl<e Iarrl cp het ÀEbiscih sctrierei-l-arx1, oÍlaÍI,
kort voor'rrrcnsen zorder zakelijke of famili
nelaties noeilijk toeqarÍe1ijk. llonenteel vrcdt een pogirq
gedaan h€È toèri"§ne te orrtrrril<]celqr, waardoor een bezoel< err
vodigen ga,rorden is. ffieu:ritiëIe reizigers lnmnen rs r,rj:rters
rekenerr W dagEspel:atursr tuss€n 20"en 30' C, naar rs zcarers
zijn waarrlen \ran 40'- 50' C nornnal en tdJscat betroort dan tot
ds hedste hoofdsÈeden te rrrereld. Iarys de lqrst van D:ofar
(zuid{manl zijn de tengemturen in de zorrer mirder e:treeun,
I{eË

lrlàs tsÈ voor

\rar§,!,ïeqe hëÈ,

dan aarnreziqe tmll<endel<.

ïn hèt land lnmen hre drie fysioqmfische g&ieden
ordersctreiden:
- de noor:delijkè beL,rgl<eten (IIajar), vn1. uit kal]<steen en
laistallijne, nragnatisctre qesteenten bestaard, toË 3000 m
hoog, Ípt jrt het noorden een l«rstrrla}cte,
- de uiQestre]<te cent::ale rroestijn, niet hoger dan zorn 300
m, ret grirxÍvIakts, duirrpbieden, zoutpannen (sabJfiats) en

lage kal}<steen platsaus en
- de zuidelijtce bergnrq rran Brofar, ma:<irnaal L800 ïÍr hoog,
rnar het noorden geleidelijk aflcpend, maar in het zuidsr
abnpt eirdismd fuI sÈei1e kliffen. In hët. cerrtrale deel
sclpidt een gnalle losbrlal<te beÈg€n en ze. Deze nrg is
uniel< €flÍdat ze \ran juni tot septsrber zcmerreqens onbÈrsrt
rran de ZW:rcesson.

I
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Rhyt idocaul-

on ful Teri

HAJ 747 (ïPPS 3883)

Sarfait

heeft zich hoofdzakelijk feeer}<t tot
irnierrtarisaties, raaràij tijdens de laatste jaren veel
rnateriaal verzameld is in het kader van de tstudi-es in tlre
F1o::a of Arabiar. Een c,\rerzictrt van de Àsclepiadaceae, rnet
nrcrnerÈeel 26 bel<erde soorten uaarr/an ongeveer tweederríe
suld«r1ent, is tort ö:srrer niet eder verschenen.
Botanisctr onderzoel<

Ql groeivorm ]arnnen we de zijdeplantfamilie in vier
)«rnst:natige grcepen irdelen:

1.I(midige

gemrassen (Glmsonema) .

2.Stmiken, rret grote (Calotropis, GcrÍptrrccalTms) of sterk
gcedueerle bladeren (IepÈadenia, Periplrca), of met een
kIi:mrende g::oeiwijze (pentalgSei§, Fergularia) .
3.I(rrolgeraassen, waa:rcrder klfunners (Cerrcpegia), ]arripels

(Cibirhiza) en planten net een otrryerictrte groeiwijze

GapbionacÍne).
4.Su]<]anlerrte dqrcrrïstruif<en (ca::alluna, QmanctLun, Eclridnopsis, Rlltidocaulon, Sarcostsruna) .

De planten uit de eerete twee groepen zijn het Ídnst
gespecialiseerd en hebben dan ook de gn:ootste verspreidi:rg
(zie de tijst aan het eird van dit a:ti-l<eI). npifieten zijn
aftnrezig, daa:rzoor is het klinaat van OÍran te drooq.
Het eerste lid van de Arclepiadaceae liaan:ïEe een bezoeker
ongetwijfeld wondt gekonf::onteerd is Calotropis pr:oegrA. Dit
is een forse strli}< met grote, grijsviltige bladeren, rmak op
gestoorde grord bij betuizirg aan te treffen, Inaar ook groei10

erd in de wadirs van de ilajar en tot aan de rarden van duingebieden il het biff,enlard. ook konren we de sbrrik tegen in
Drofar, waar ze door menselijk toedoen in aantal toeneenrt. oe
trossen paars nret witte bloenren worrien vaak door grote zwarte
honmel-s bezoctrt, tervuijl de br-aderen het favorÉte voedser
vonnen voor de rups \ran hnaus ch::rsippus, de Mrikaanse
perxlant van de Monarctvl-irder. Deze ontleerd zijn giftiqheid
aan de glycoside calatropine in zijn voedsel. oe {itstórren
uii.eirdelijk in de volwassen vrinaer brecht -en vogels
tf*
die ooit een D. clrr:zsipus hebben geprrobeerrc scÈrr-appan deze
voor de rest van hun reven wan het nrenu. oeze afi,éÀr is zo
succesvol dat het wijfje van de Diadeerwrirder (Hipoli:rrns
pui) ar.s een_ pertercce kopie is geevorueerd. iffip
lrsig
calotropis worden de vlirdereitjes ook op Ferqrilaria en zelfs
-interessante

caralluna gelegd. E bestaat ook eerr
t:="1 Calotropis en lieve heersbeestjes (evernls bijreratie
trer_
grularia. en pentatropis) , die hr:n ona.a:<eiii]<l:eid móa_iiX
zelfs qiftigheid te dan]<en hebben aan het cons,:neren van een

9p deze zijdeplant reverxle bradruj-ssoort. rn D:ofar wonden de
bladeren toch ook wel door vee gegeten, echter alleen na
regens, \danneer het gif waarscrrijnlijk mirder geconcentreerd

is.
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CaralTuma species
HAJ 74 (rPPS 3416)

Wadi Mistal-

ffi
Pemularia tonentosa is evenè€Íts zw algeÍneen, gB:oeit in
hetzelfde areaal- als Calotrogis, rnaar is mj:rder o$/a11erd
varmege haar gerirEere afrnetirgen. Het is een warrige kUJn-

pl-ant die bij gebrek aan hourast vaak in z:-ctrzelf klimt. De
qrí1ze blaadjes zijn harb,,orrnig en de bloem bezit een dictrt
met haren bezette corolla. De sterk qelijkende !. daenia is
nrer)«,nardigerr,rijs nog niet uit NoorrC-Onnn gerapporteerrC. Een
veel grotere kli:nner, die vaak een netwerk cnrer Àcaciars
vormt, maar ook bijv.tegen hekken kfitnt, is pentatropis niva1is. Deze vorrnt rneterslange, vertroutende stergels waaïaan
iancetvormige Eïoene bladeren van variabele grootte. De
bloe:nen, waarvan de corollaslippen aan het eirrd ged::aaid
zijn, vinden we afzonderlijk of i-n trosjes. fn de literatuur
worrlt de scort doorqaarrs met p. spiralis aanqeduid, hetqeen
een erfenis is van Decaisners j_n 1B3B gedane misinterpretatie
1.:an de door Forsskal- verzarnelde Asclepiaq nivea, zoals de
pl-ant. oorspror:Jcelijk werd genoelrd.
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PeripToca

Af

aPhYTTa

Ansab

slordig uitziende stmik \ran !,,Eldirs en berghellirgen is
Feriploca atr*ryl-la. De potldi-l<lce, gpsene takl<en zijn bladloos, hosrrel jonge t&rijgen aamankefljk mi.niene blaadjes
bezitten. De otrcl1aslippen zijn rijkelijk mn viol voorzien
en de bloeren gieuren slecirts zï,ak. Ze blijken bijzorder
attralctief voor de wesp Polistes rruatti en een metallisctr
groene vlieq, beide )<ennelijk verzot op de neltaï. ïn Dhofar,
net zijn veeteelt, werrden ta]<l<en in het !,,ater van drin§:oelen
geplaatst om bloedzuigers te ver:radjderen.
Feriploca visciforrnis qlroeit in de liajar 1okaa1 in
rotsspleten van wadiflan)<en, tenijl de plant in Dhofar op
hooqvlaLtes en hellirrgen voorksrÈ die nog juist i,rat mist
ontrrangen van de ncesson. Hier is ze als voedsel in trck bij
de steeribok (CepLa ibex). De r:aam strgger:eert, gelijl<enis Íret
Viscwn, rnaar de blaadjs zijn vee"L kleixer aan Uij de ons
bel<ende naretak. Voor het orqeoefsrd oog is de soort te
Een
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Caral-fuma fl-ava

HAJ 1 (IPPS 34OO)
AL Fair Supermarket
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ilEt de s/enfreens re1ksaFhcrdende Er+*roràia larica,
die echter licht€r $:osr van kler:r is. In teg€nstel1i.ry acÈ
!. aphyll-a bezittgr de bloqnen geen ha::en, naar va:sp:=iden
esr sterke geur, ver gelijlöaar net die wan rpapqÈritesr.
verr'ràr::€[

De Noord-omaanse Ca:al-Imars zijn p1_anten \Ërn heurrels en
geberrgte. Hoewel ze onbesctrut g::oeien kcmen ze i:r kler:r zo
goed overeen rnet het gesteente, dat ze qemald<elijk cnrer het
hoofd wor:den gezian. Ze zijn rrrijwel uitsluitend aan kalksteernroorkcrnens geborden; de ui@estreJcte ketens laistallijne
ge-steenten worden door deze planten gemeden. Bij voorkeur
grroeien ze orde::aan klifferr of tr:ssen g:rcte rotstcl_oXfen.
Hrinïrellirgen aan de basis wan dergelijke forrnaties zijn geen
gewild sr:bsb:aat; Ínqelij k speelt de g:rctere dlmaniek hier
een ro1. De reest ver=preid g:rceierde soort betroort toÈ de
groep van C. arabica err heeft zeer don]<er bnrinrrde bloenen
van l- crn , rraalrran de uiteirden van de corollaslig>en voorzien zijn rzan }«uastjes, die dmr het gerirgste zucfrtje wirn
il beweqing worrden geb:=cirt. Vegetatief is de plant nogal

variabel en qr ]n:nrsr versch.illende fenotypen worrCerr
orderscheiden. De soort grceit rran zeeniveau tot 22OA m
hoogte en

bloeit in

de winterrnaarden.
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CarafTuma fTava
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fraai konfu:astererde cilien. De soort hlzlcridj_seert
:*s
ryt de C. arabica g:rcep.
Een prant uit het gostelijk deet van de Hajar,
net neestal
qrijsgroene stannretj?s en gele bloernen,
tot C. -f1ava
gerel<erd worden en is nronrenteo_ van tweekan
ptaut="n= tr rË
Tbctr werd deze zeldzaamheid e9ls, als qrént" uu.g"foaor,
aangetroffen in een
_hoofdsterdelijke sr-rpennart<t! De b1;eiwijzÉ
tel-t soms wer- 100 bloenren,
aie Étra<Ëerijt xrein ziin en ae
van
bezitten. tOeiíe f"".=-rii., ni..
.zoetigg.geur
kennelijk d"_1 pp. De versctrillen nret de planien
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CaraLfuma

759
S arfait

HAJ

-luntii

(TPPS 3B87)

'.emgrgeslagen coroll_a sliptr=n, bulterrste corona }:cr_e.:e Ej
dild<er rechrtvaarrligen eerr àpaït€ taxonomische statr-rs.
I1'at §. audreriana, af in 1838 jn N.-onan verzanreld, voorsr.e-L-is tot op heden orduidelijk. De door white en sloane in 'The
_stapelieaer geciteerrde geJ-e bloenkleur, ontreerd aan ee..r

beschrijvrng \ran Boissier

uit Lg'rg, is intrigererd, maar
onjuist
,arnuege
de
zeldzaam heid van planten net
T"S.lill
dergelijke bloemen. Bij het holot1pe, i:r het Hddca.ir* vun
zijn geen bloenen gepresenreerrt (sctrr. med. p.v.
Frij=r
Bnrlms), zodat de ware iderrtiteit wel èen raadsel za1
blijven. Ze is dan ook niet opgenonren in de soorf.enlijst.
De berghellingerr bieden tevens plaats aan de onopvallerxle
Gl-oqsonema varians (9. edulis auctt.). rn zuiderijk örnan zijn
de jorrg_e, rnar peultjes srnkerde wru"frten gewild als groeÍtte
en op de Krrria mrria eilarden werden ze zelfs verzarneld voor
verkoop op het wastel_ard of aan opvarerden van passererde
schepen.

Het centrale deel \ran o'nan is het armst aan vegetatie, welke
gebiederr nret nobieré aui-r,en en de
zoute sab]<ha's. Aan de rarxl van de zard.zeeen zien we wer eens
lepladenia pyrotectnica, een op brem lijkerde stmik waars/an
de bloemen ovenrloedig ne}ctar produceren. slechts het horderden hilornets:s lange klif van àe rtuqf, in het oosten van het
land, lijlt interessant, want aaar vinoen we carall-rma flava,
nu op dezelfde rnanier bl0eierd a1s il, D:ofar,-EÏ7 met een
annere ll0eiwijze en grotere b10emen, die aan de basis een

w'ijwel getreel ontbreelct irr

konwornr-ig verr^rijde

corolla

hebben.

de reeds gerroende stmira,rorrnige soorten j-s in Dtrofar
{aas!
q,onphocarcus fr,ticosus aanwezig nret largwerpi-ge braderen
en

trossen bloenren waars/an de groté groene óroÀ'l opval1en. ze
groeit op. pJ-aatsen waar ài< sul<lcul_ente ascfepiàaàceae te
virden .z.ijn. Deze gïoeien voorrnnelijk in tr^ree-;o.=, een
noorrcelijke strook waar het aan reger err mist blootgestelde
deel
het gebergte cnrergaat in óe woestijn en de heuvels
-van
aan de
voet van de op het zuiden gerictrte Éirren. Ertussen
bevirrdt zictr een zone-rnet herrinsbos en soms grasla.d.
Een karalcteristiel<e rage stmik van de noordher-l_ingen is
Euphprbia balsamifera ssp. adenensis, die sctradr:ru verscrraft
aan kl-ei,e asclepiadacegen, zoar
rr:ntii en Ecrlidnopsis scutel-lata ssp. dhofarensis en houvast biedt aan kl-irn-

rners zoal-s Ceropegia bulbosa.

§- luntii is een buitenbeentje met haar getande en gevlel<te
stergels en nietgeurerde broenen. De betraarde
is
variabel van vor:ln en kLeur. De corona is wit, corol_l_a
niet paars
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Hoya glotrulosa
algreree soorten Hcpa's d.ie a1 jaren il
Hp[a grcÈxÈsa. ileÈ i-s eerr cgnra[eme gnrcte soort
\^laatf/an voor:al de bladersr cumi§<srbaar zijn.
J.D.Hooker kchreef de soo:t in 1882 in -Ganteners cïonicre.
De prant vi-rdt zijn oorq:rug i:r sii<ldlr irimalal.a (Noorrt-oost
rndia), i,, de ler@ossen tcÈ r.5oo rn. veel vondstverneldingen
zijn er niet van bel<sd.
Een \ran de wat rreer

cult,ur is

Hoya

glch:losa !tk.f.

HooE cpg:rceierde

soorten ,oet berraalde slirgererde en wirdende
t.ld<en- Gtote *-+.rarghreq)ige, bladeren ts't zs or larq en 7
cm breed, lemchtig. Bladvoet afger:orxl, tce toegespitst.
Blad:=rd gaaf, sterk .gego1fd, fozenziiae. blJd donXeegroen,
spaarzaam flur,reelactrtig behaaad net doril<erl.ere dr:ióerijk
zichtbare nqrr/en. Onderzijde dictrtf}Lreel_achtiS beluaÉ,
lictrtgroen.
Bloemen in hangerde bolle trossen tot neer dan i_00 bloenrsr
per tros. De bloemen zijn 1-L.5 crn doorsnee ret naar actrtererr
t-enrggeslagen. slippen. De cororla is crenrewit tot geergnroen,

de coronaslippen zijn
gprnostegiun.

ivoor:trit op een

Hoya g)obulosa
TDDC 1OA
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"à"i"Uori"

Hoya qlobulosa ?dt"t. we1' Aarqezren
de soort ook
gematioàeï @
vrii nÀn*', iarenlang ean prant in

Een gema)<1<elijke

hij uit esr

plant is

war koetere *,=diÏil;;.
een van onze .""+tGx"=* gólaa v/aar de wjrrtert
rord de tien qradÀ rrías' oóf arcgere lucht

soort

-9x:a-* zijn.
niet zo. om in bl;i te konren *o"ide plant vrij_groot
Ditisdanoox-zexer-eerrm:-n-prrntvoordek.].eirrbelruisde
-ii3, niet echt spectaculair IIEar
De bi""n.t't

liefh&ber.
grrote plant
meerdere iloemtroJseri-t díiix aan een nrooie
de pranten
mogen
bLoeien
effÉt' om te
geven toctr een f;;i
Hawaii
Ted-Green.op
collega
Onze
te warm-staan'
ook niet
-"tdàt
in
nooit
soo§.
o.rysla1aiqÉeden
dpiscrre
;ii"
$e geduld stuldcen
Ëï:qt
enig
nret
bloei. Bij o.,= g.J-Ëi, zí) net
beter.
Naast de algenrene vorm helcben we een bijzorder
^decoratieve
bladrand
grootbladige ,o* in-a; curluur Yaaràij dó gegolfde
ziln'
zrcirtJraar
en de don]<ere nel1/en nog rlno:.er
-àri-ri.r't"
tlo.ga--globula§A rrraagt
991 =qdryd
praats,

Hoyairord' Luctrtig

en

nièt te nat en in de
waterdoorlaterd,
die hij
zoïrer regelrnatig nrest. De lagere wirrtertenperatuur
succulenterÈ<as
de
voor
verdraagt rnaken nÀ-,o"i in Éuis en
tot een zeer gescttilcte aanlcevelenswaardige plant'
RVD

geraadPleegde

literatuur:

J.D.Hooker, in Garrdeners Cronicle (l-BB2) Í p'-7-??'
p'307
u.ll"f<ur',iifa:- e.a- FLora of Assam; vo1 '1II' 1-939'
741
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U bent

ook zo

gefascineerd door Hoya,s,

Ceropegia 's en aL dje andere ÀseJepiadaceae?
Dan is er voor u een specia-Le vereniging:
De ÍÀTIERIVÀTIONAL ASCLEP ïAD SOCTETY.

,Stapelja's,

Liefhebbers vanover de hel.e werej.d àouden via deze vereniging
contact met e_lkaar.
Drie jaarlijks
verschijnt àet blad. ASCLE?ïOS met daarin
artike-l.en over cul-tuur, systematie,k, bToembouw, voorkomen en
vee-L andere wetenswaardigheden over deze verbazingwekkend.e

pTantengroep.
U kunt via de

jaarTijkse zaadTijst zaden verkrijgen, Er js een
verenigingsbjbLjotàee}< en een djatàeek.
In Neder-i.and is hjerrzan een actieve werkgroep die jaarlijks
bijeenkomsten organiseert en contacten ond.erhoudt met de
Tiefhebbers onderl.jng. Zo komt u nogeens wat te weten!

Meer informatie over het .IÀS en de nederl.andse werkgroep kunt
u krijgen bij:
Anton van Woerkom,
Nyenàeim 957L, 3704 W Zeist teL.03404-53t18
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