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Meise, 5 augustus 2008

Bloei reuzenaronskelk bereikt hoogtepunt
Vandaag al begint de grootste ‘bloem’ ter wereld, de reuzenaronskelk of Amorphophallus titanum aan
haar apotheose. Op dit moment is ze zich aan het openvouwen en zal onmiddellijk haar
doordringende geur beginnen afgeven, in de natuur ruikbaar tot op 800 m, om de bestuivers aan te
trekken. De spectaculaire bloei zal slechts 72 uur duren, daarna zal het schutblad en de bloeikolf
verwelken en is alles voorbij. Het ging allemaal wat sneller dan voorzien (zie persbericht 28 juli 2008:
http://www.plantentuinmeise.be/PUBLIC/GENERAL/EVENTS/EVENTSNL/Persbericht%20Reuzenaro
nskelk.pdf)
Het water is gebroken
Het schutblad dat als een groen plooirokje de afgelopen dagen rond de bloeikolf (reuzenpenis) zat, is
nu helemaal rood verkleurd en ontvouwt zich zienderogen. Dat duurt slechts een tweetal uur.
Tegelijkertijd neemt de warmte toe in de bloeiwijze. Door deze warmte verspreidt de lijkgeur zich noch
makkelijker en worden de bestuivers naar binnen gelokt.
Zakdoek of wasknijper aanbevolen
De bloei trekt niet enkel bestuivers aan want sinds meerdere dagen is het in Meise een komen en
gaan van bezoekers uit het hele land en zelfs buiten de landsgrenzen. Velen willen deze weinig
bekende en zeldzame plant in bloei komen bewonderen. Dat het schutblad nog niet opengevouwen
was, deed menigeen besluiten om nog eens terug te komen om de verschillende stadia te kunnen
vergelijken. Toch even een waarschuwing, uit andere botanische tuinen weten we dat zich telkens
tussen de duizenden bezoekers, enkele mensen bevinden die onwel worden bij de combinatie van de
penetrante geur en het tropische klimaat van de kas. Een zakdoek in de aanslag houden is hier de
boodschap.
Uitzonderlijke nocturnes
Alle hens aan dek in de Nationale Plantentuin: om zoveel mogelijk mensen van dit kortdurende
spektakel te kunnen laten ‘genieten’, blijven we uitzonderlijk lang open gedurende drie dagen (5, 6 en
7 augustus 2008). Een nocturnebezoek kan tot 22 uur, waarbij we in het Plantenpaleis de verlichting
aansteken wat voor een bijzondere sfeer zorgt.
En daarna?
Na drie dagen is de bloeiwijze compleet verwelkt en zal dan langzaamaan verdorren. Van de knol van
9,7 kg zal er nauwelijks nog iets overblijven. Na een rustperiode zal hopelijk een blad verschijnen dat
tot 6 m hoog kan worden met een bladschijf van 5 m omtrek. Zo kan de knol via fotosynthese opnieuw
krachten opdoen voor een nieuwe bloeiwijze die ten vroegste –het zijn weinig voorspelbare plantenover een jaar of drie verwacht wordt zodra de knol weer dik genoeg is. Komt er geen nieuw blad na de
bloei dan is het afgelopen met de plant. Inmiddels is onze grotere knol (18 kg) ook al een knop aan
het vormen. We wachten de komende maanden met spanning af of daaruit een blad of een bloem zal
komen. Wordt vervolgd...
Praktisch
Op 5, 6 en 7 augustus
• zal de Plantentuin uitzonderlijk lang open blijven van 9u30 tot 22 uur
• toegang € 4, 60+, personen met beperkingen, studenten: € 3, kinderen -12 jaar en
begeleiders van personen met beperkingen: gratis
• A12 Brussel-Boom(Antwerpen), afrit 3 Meise
• De Lijn 250 en 251 vanuit het Brusselse Noordstation
• Info: 02 260 09 70, info@br.fgov.be en www.plantentuinmeise.be
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