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Even een korte historische beschrijving en
overzicht van de tuinen en bijhorende collecties :

INHOUD

Ingang tot de tuin

Marie Selby Botanical Gardens

De Marie Selby Botanical Gardens (2,8 hectare) is
een uitgestrekte botanische tuin gewijd aan
onderzoek en collectie van epifyten, vooral dan
orchideeën en bromelia's. Ze worden tentoon
gesteld in een met hun bladerdak-ecosysteem
vergelijkbare omgeving. (Het bladerdak is het
bovenste deel van het regenwoud, gevormd door
de kruinen van de bomen, met een eigen bijzonder
ecosysteem.)

Een uitgave van P&P Orchids.
Niets uit deze publicatie mag op enigerlei wijze worden
overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de
uitgever. Het verlenen van toestemming tot publicatie
strekt zich tevens uit tot het in enige vorm elektronisch
beschikbaar stellen.
Hoewel aan deze publicatie
uiterste zorg is besteed, aanvaarden de uitgever noch
de redactie enige aansprakelijkheid voor schade
ontstaan door eventuele fouten en/ of onvolkomenheden
in deze uitgave.
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De tuinen bevinden zich op het terrein van het
voormalige huis van Marie en William Selby
(Oprichter van de Texaco Oil Company) op
nr.811 in South Palm Avenue, in het hart van
Sarasota, Florida, USA.

Zicht op de kassen vanop de straat.
• De tuinen bevatten ongeveer 2300 geregistreerde tropische en subtropische planten, wat
neerkomt op ongeveer 1200 soorten, 620
geslachten en 165 plantenfamilies. Een
belangrijk deel zijn goed gedocumenteerde
soorten, waarvan het referentietype werd
verzameld in inheemse habitats.
Orchideeën en Bromelia ruimte
Ze zijn elke dag open voor het publiek tijdens de
kantooruren behalve op Kerstmis.
Na het overlijden van Marie Selby is het domein
in handen gekomen van een trust.
Belangrijkste delen van de tuin :
• Het Mulford B. Foster Bromelia Identificatie
Center werd opgericht in 1979 ter ere van
Mulford Foster, een van de toonaangevende
bromeliaverzamelaars, wiens planten dienden
om informatie te voorzien op vlak van tuinbouwen botanische aspecten van de Bromeliaceae.
Het centrum bevat taxonomische bestanden voor
meer dan 2800 soorten, geslachten en
subfamilies. Ze beschikken over meer dan 2000
foto’s en die ze ter beschikking stellen van
personen, instellingen en verenigingen. Het
wordt ondersteund door lokale en internationale
bromeliaverenigingen.
• De 7 kassen bevatten meer dan 10.500 planten,
uit
meer
dan
600
geslachten
en
vertegenwoordigen
92
plantenfamilies,
waaronder 4900 Orchideeën, 3600 Bromelia's,
660 Aronskelken, 240 Varens, 140 Gesneriaceae,
en 1300 andere planten.
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Zowat alle huizen in de straat maken deel uit van
de botanische tuin, zoals hier het Herbarium.
• Het Herbarium bevat meer dan 100.000
gespecialiseerde collecties van tropische flora,
met de nadruk op epifyten. Verzamelingen uit de
Ecuadoriaanse flora en epifytische flora van de
Andes zijn goed vertegenwoordigd. Actuele
collecties van families met aantal types voor elk
zijn: Orchidaceae (1200), Bromeliaceae (109),
Gesneriaceae (105), Araceae (62), Marantaceae
(16), Heliconiaceae (14) en diversen (61).
• Het Orchid Identification Center werd
opgericht in 1975 om de in het wild verzamelde
planten te bestuderen en de in de serre geteeld
orchideeën te bewaren om te dienen als een
kenniscentrum voor hun identificatie. Zo is een
collectie tot stand gebracht van meer dan 20.000
taxonomische
referentiebestanden,
een

Pagina 2

Jaargang 7 # 1

verzameling van foto's en 24.000 op alcohol
bewaarde exemplaren met bijzondere sterke
aandacht voor collecties van Mexico, MiddenAmerika, de Andes, Zuid-Amerika en
Venezuela.

Nu pleeg ik te stellen dat Amerikanen al wat
Amerikaans is graag wat grootster zien, maar
deze tuin verdient echt wel wat aandacht.
Er is een zeer mooie permanente verzameling
met heel wat orchideeën! En de bloeiende
exemplaren mogen vaak echt wel spectaculair
genoemd worden.

Payne Mansion
• Het Christy Payne Huis dient als galerij voor
wisselende exposities van botanische kunst en
fotografie. Het Christy Payne huis is op 25
september 1998 als een uniek voorbeeld van
eclectische Zuid-koloniale architectuur genoteerd
als waardevol erfgoed in het ‘Amerikaanse
National Register of Historic Places’.
Wat bracht mij eigenlijk in deze Botanische tuin?
Wel: een verplicht standje en een halve dag vrij.
Ik moest beroepshalve naar Florida – Clearwater
en op maandag had ik nog een halve dag vrij
voor het congres van start ging. Sarasota was
slechts een half uurtje rijden en die tuin trok al
eerder mijn aandacht. Een niet te missen kans
dus.

Angraecum distichum

Cattleya hybriden
Er stonden vooral planten met enorm veel
bloem. Vaak hybriden, maar ook erg veel leuke
species. Vooral de bekendere, maar heel af en
toe ook iets wat mij alvast onbekend was.

Angraecum Veitchii
Trichoglottis geminata
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Zo was die Trichoglottis geminata een kruipende
stok met massaal veel knopen, met telkens 2-3
bloempjes. Het viel me op dat de doorsnee
bezoeker liever aandacht gaf aan de grote lekker
ruikende Cattleya’s.
Ook de prachtige
Bulbophyllums werden voorbijgelopen tot
iemand meekeek op het schermpje van de
camera en de vergroting zag..

tentoonstellingsruimte. Maar blijkbaar kregen ze
die enkel dààr in bloei en zo heeft hij dus zijn
eigen plekje opgeëist.

Ik zou de tuin onrecht aandoen als ik enkel bij de
orchideeën bleef stil staan. Er was echt heel veel
meer te zien: als je de serre uitkomt is er een
hoekje met wat bonsaï. Volgens een liefhebber
op mijn werk enkele zeer mooie exemplaren.

Bulbophyllum miniatum

Pleurothallis species
Ondertussen heb je al door dat men zowel
aandacht voor grote bloemen als kleiner grut
toont.
Van één joekel moest ik spijtig genoeg de bloei
missen. In de tentoonstellingruimte hing een
pracht van een Bulbophyllum phalaenopsis. Zo
groot zag ik die nog nergens! Van iemand uit de
organisatie vernam ik dat het zelden gebeurt dat
niet-bloeiende planten blijven hangen in de
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Verder was de tuin aangekleed in diverse
thema’s. Zo was er de Oosterse tuin met
prachtige beelden, een koyvijver en een Oosterse
gong,...

De tuin is een oase van rust. Een mooi pad
slingert door de tuin en geeft af en toe zicht op
de baai. Overal eigenlijk zijn er doorkijkjes,
want de hele tuin ligt op een kleine landtong,
omgeven door water. Langs één kant loop je
door een echte mangrove-rand. Daar groeit zelfs
de inheemse Encyclia tempensis (al was die
duidelijk aangepland).
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Het is te veel om op te noemen, maar ik hou er
aan enkele details te vermelden. Het domein en
de verzameling zijn in handen gegeven van een
trust, die het wonderwel goed doet. Blijkbaar
zijn er gulle sponsors die historische banden
zouden hebben met de tuin. (Texaco, denk ik
dan...?) Maar vooral de vele vrijwilligers trokken
mijn aandacht. Ze zijn met zo’n honderdtal en
maken quasi wekelijks wel één dag gratis de
dienst uit: de kassa, de shops, het theehuis, het
info karretje en noem maar op. Enkel het
gespecialiseerde werk zoals in het herbarium, in
de serres, bij de identificatie en beheer van het
archief wordt door betaalde specialisten gedaan.

Een andere leuk detail dat de rust van de tuin
benadrukt, is de aanwezigheid van vogels zoals
deze witte steltloper.

Die vond ik nabij het ‘huwelijks pavilioen’ met
de mooie glasramen.

Wat wil je weten?

Eén van de shops.

Overigens de gastvrijheid kent geen grenzen: ik
was er al om 08:00u. en toen ze hoorden dat ik
uit het verre België kwam, mocht ik prompt
binnen. Al openen ze officieel pas om 10:00...
http://www.selby.org/
Het theehuisje
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