Boomvarens.
Algemeen.

eenblaadje
met éénlaagcellenen haarworteljes
uit éénrij cellen,de rizoïden.

Uit de nevelen der tijden àjn ze tot ons
gekomen:de varens.De dinosaurussen
rustten
uit in hrmschaduw,de eerstevogelsleerdenhun
eerste glijvlucht uit hun koon, zij dienden
honderden miljoenen jaren als voedsel en
schuilplaatsvoor milliarden wezens.En nu zijn
zeveredeldonlauidgeworden,met debosmaaier
gerooid sÍrmenmet de braamstruikenin de
laatstebossen.
Voor de meestemensenbetekenenvarensniets
meer dan wat lage ondergroeiin het bos of in
een schaduwrijkehoek in de tuin, waar ze toch
niets anderskwijt kunnenen ze hebbengelijk.
Dezelevenskunstenaars,
die ooit over de aarde
geheerst hebben stellen zich met weinig
teweden. De soorten die als siergroen in
bloemstukkenprijken zijn meesal tropisch of
subnopisclr, doch zij vertegenwoordigenzeÍ
weinig van de varenfamilie.Er komenop onze
planeetnog altijd 10.000vaÍensoortenvoort.Zii
in allerhandetoestandenen
zijn gespecialiseerd
kunnen samen alle omstandighedenaan. De
topen herbergendrie vierderudus7.500,van de
soorteq met het grootstegedeeltevan de 700
soortenboomvarens.ln het andereuiterste,de
arctischestekerg overleventoch nog zo'n 500
soorten.De grootste concentratieaan soorten
bevindt zich op Jamaïcamet maar liefst 500
soortenop eeneilandvan ampeÍdrie Belgische
provinciesgroot(11.655l<ln).
In de gematigdestrekenvinden we l57o of ca
150soorten.We kunnendus stellendat we hier
dekeuzezoudenkunnenhebbenuit 650 soorteÍL
die de vorst kunnenoverleven.Daarbij zijn er
die leven als waterplanteÍLals klimmers, als
ondergroeiin bossen,als microscopischkleine
kolonisators van bladeren en als verstikkend
onkruidin onzebloembaliken.

De vermeerdering.
Alle varens hebben een gemeenschappelijke
maniervan voortplanten.Zlj vonnen sporenop
de onderkant van de bladeren die ofivel in
sporendoosjeszitten, owel beschermdworden
doorhet omgekruldeblad.
Dezesporenvallen op de bodemen vonneneen
voorkienL het prothalliu4 die bestaat uit

ffi
SPOREN
SPORENDOOSIDS
Er ontwikkelen zich Deze sporen zitleÍn in
sporen op de onderkant sporcndoosjes
of onderhet
van de bladeren
omgekulde blad.

IIET PROTHÁLLII]M
De sporevalt op de grond
en ontkiemt na verloop
van drie maand.

GESLACTITSORGANEN
Daarop ontwikkelen zich
marrrelijkeen wouwelijke
geslachtsorganen.
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DE SECUNDAIRE
ITETPRIMÁIRBLAI)
BLADEREN.
Na
de
bevnrchting
ontwilftelen zich een Daarop ontwilckelenzich
primair blad en primaire de secundairebladereir.
De wijken meestalnog af
haarwortels.
van de definitievevomr.

Op dit blaadjeontwikkelenzich mannelijkeen
De zaadcellen
wouwelijke geslachtsorganen.
slechts
kunnende wouwelijke geslachtsorganen
bereikenindien eÍ eenwaterfïlm aanwezigis. ln

dat geval zweÍlmen àj tot aan de eicellen en
bevnrchtenze.
Het bevnrchte eitje ontrvikkelt zich op de
voorkiemen vormt eennieuw plantje.
Het hele pÍoces neemt ongeveereen jaar in
beslag.Pasna tweejaarzal de plantzelfsporen
dragen.
De vochtigheidsgraad
moet gedurendede hele
levensduurvan
deplanttenminste50% bedragen
met7ff/oalsideaal.
Vele varensoortenvonnen uitlopers of groeien
met een wortelstok. Deze vaÍiëteiten Àjn
gemakÍ<e$kte vermeerderen.
BoomvaÍensontwikkelen mestal luchtwortels
langs de stanLde samengegroeide
bladnerven.
Zij kunnen relatief gemakkelijk vermeerderd
worden door een shrk stam in stekaardeop te
potten.De temperatuurmoet dan wel op l8 tot
24oblijven en de pot wordt in eengroteÍe,met
grind en sphanumgevulde pot gezet om de
atnosfeer in de omgevingvan de plant vochtig
te houden.

vochtigheidsgraad
te komen.
Bemestingen verpotten.
Na verpottendrie maandniet bemesten.
Verder twee maal per jaar een halve dosis
vloeibareof oplosbaremeststoftoedienen.Voor
wie het biologischwil is vismestof bloedmeel
gemengdmet beendenneelaante raden.
Het verpotten kan om de twee jaar of later
waÍlneerde groei stilvalt.

Áu stralische boomvaren.
Alsophila australis.

EnkelesoortenBoomvarens.
Deze keer hebbenwe ons oog laten vallen op
boomvarens.
Daarvanzullenwe slechtseenDaaÍ
interessante
van dichtbij bekijken.
Het zijn allen (sub)tropischesoorten zodat
zijenkele eigenschappenen vereistengemeen
hebben.
Licht, vochtigheiden temperatuur.
De boomvarens hebben nood aan indirect
zonlicht of gefilterd zonlicht. De weerkaatsing
van eenwitte muur of scherrnis ideaalevenals
gefilterdlicht.
De warme kas is aan te radenomwille van de
vochtigheid-Eenverandaofbinnenshuisis zeker
te droogyssl langereperioden.
De nachttemperatuurmoet l0 tot 15oC
bedragen,
de dagtemperatuur
2l tot26oC.
De luchtvochtigheid moet rond de 600/o
schommelen.

Alsophilaaustralis.
Met een staÍnvan 4,5 tot 6 meter hoog en een
waaiervonnigekruin tot 6 meterdoorsneekomt
goedtot zijn recht.
hij op de standplaats
Het zetmeelrijkemerg van de stamwordt door
de aboriginalgegetenen gegist tot drank., het
houd wordt aangewendom voorwerpenvan te
vervaardigen.
De harigeuitsteekselwerkenirriterend.
Gekweektin pot kan de stam 150 tot 250 cm
hoogwordenentot 30 cm perjaargloeien.

HawaïaanseboomvarerL
Cibotiumglaucum.

Substraat.
Het volgendemengselis zowatuniverseel:
l/3 potgrond;
1/3scherpzand;
1/3hrfrnotn of bladaardeof compost;
Als toevoeging6 eetlepelsbeendermeel
per l0
liter substraat.
De potgrond steeds vochtig houden. Dit
betekenduitbundig water gevendoch de kans
geven om terug naar een lagere

De bladverenÀ1nznusierlijk en vol. Zij worden
tot 1,5 meter lang, wat een kruin geeft van 3
meterbreed.
De stamis vezelig en goudgeelbehaard.Deze
haren worden ter plaatse gebruikt als
kussenvullingen zijn dus zekerniet irriterend.
De varenwordt tot 5 meterhoog.Er ontspruiten
veel luchtwortelsuit de stam.
In pot wordt dezesoort I meterhoogen 2 meter

breed.De plant heeft eenruime pot nodig en is
enkelin eenkuip te houden.

kr hetïvild tot 5 meterhoog,kunnenwe van een
successprekenindienwe hemin pot tot eenstam
van lm kunnenkrijgen.

Zachte boomvaren
Di c lrsonia antarctica.

Cibotiumglaucum
Van dezevariëteit worden somssfirkkenstarr
aangebodenom te stekken. De beworteling
neemteendrietal maandin beslagen verdraagt
zesmaandgeenbemesting.
Tijdens de koelere perioden vochtig houden
doch niet overgieten wegens gevaar vooÍ
wortelrot.

Mexicaanseboomvaretu
Cibotium scheidei. (ook D iclaonia scheidei)

Cibotium scheidei

Dezevarenontrvikkeltslechtszeerlangzaameen
stam.De bladverenzijn mindergevuld.
De stamvan de Cibotiabezit ook eenmergkern.

Dic lrsonia antarctica.

De zuidelijke boomvaren is afl<omstig uit
Brazilië. Door hun njàge gestaltetot 15 meter
hooog en 2 meter lange veren krijgt hij het
aanzienvan een palmboom.De nervenvan de
bladerenzijn geel,eengoedherkenningspunt.
Dezesoortis wel resistenterdanveel andere.Zij
kunnen zelfs korte perioden tot -7o overleven
indien de wortelsniet geraaktzijn. Toch dienen
we de hogeraangeduidetemperaturenin achtte
nemenom geenrisico'ste lopen.
In Portugalsraandezeplantenin enkeleparken
op beschutteplaatsenbuiten geplant.Na bijna
100jaar àjn ze er eenviertal meterhoog.
In empotbereikenwe al snellmeter.Indienwe
ze niet verpottenblijven ze zonderproblemen
jaren dezehoogtebehouden.
Door al dezeeigenschappen
kornt dezevarieteit
als bestekeusnaarvoor. Wie snelresultaatwil
hebbenzal de planttochde eerstejarenhetjaar
rondin dewarmekasmoetenhouden.Indienwe
zetijdensde zomerbuitenplaatsenzullen we ze
er langzaarnmoetenaangewennen.
Alle varensoortenwaarderen een dagelijkse
nevelbeurt met water op omgevingtemperatuur.
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