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Familie: Vandeae

Onderfamilie: Aeridinae

De dicht op elkaar staande bloemen compenseren hun kleine formaat met een
heerlijke geur en blijven ook nog eens heel lang goed. Goed gekweekte planten
hebben vaak meerdere trossen bloemen die op hetzelfde moment bloeien. Dit
geslacht, dat in 1853 voor het eerst door John Lindley werd beschreven omvat
ongeveer 12 monopodiale, epifitische soorten. De naam komt uit het Grieks en
betekent "stijf", wat verwijst naar de stevigheid van de onderdelen van de bloem.
Qua bouw lijkt Acampe veel op een kleine Arachnis. De stammen zijn robuust en
staan rechtop. Soms buigen de stammen een beetje door en geven zo sommige
planten het voorkomen alsof ze hangen. De stijve, leerachtige bladeren zijn tot 30
cm lang, zijn tweelobbig aan het uiteinde en staan meestal naar ietsje beneden
gebogen. De korte bloeiwijze, die vaak meer als een dozijn bloemen draagt,
verschijnt precies tegenover een blad aan de stam. Meestal heeft elk blad zijn eigen
bloeiwijze. De basiskleur van de meeste bloemen, die ongeveer 2,5 cm in doorsnee
worden, is geel of roomkleurig met bruine of roodachtige vlekken. De petalen en
sepalen zijn qua vorm en grootte gelijk, maar de randen van de twee petalen staan
een beetje gebogen, zodat ze smaller lijken als de sepalen. De schitterende lip zit
aan de basis van de zuil vast en draagt een korte spoor. Alle bloemdelen zijn dik,
zodat de bloem een stevig geheel vormt.
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De heel korte, brede zuil staat iets naar boven gebogen en is afgezet met een
opvallende helmknop. Twee gele, bijna ronde pollen staan op een lange, smalle steel
met een klein voetje.
Zelf zag ik Acampe praemorsa in Malawi – Oost Afrika. We bezochten een bioloog Dr.
A.M. Whittle, iemand die te werkgesteld was in het ‘tea research Center’. Hij
woonde in een mooie villa met typisch Brits aangelegde tuin. In bomen die langs
het oprijpad stonden had hij orchideeën opgebonden, planten die hij er en der op
de plantage had gevonden. Onderhande ook een Acampe praemorsa. Op ideale
hoogte om te bestuderen en fotografferen, maar zelf verkies ik ze in het wild te
vinden. De Dr. Gaf ons gelukkig enkele tips. De theeplantages strekten zich uit
langs de flanken van Mt.Mulanje. Daar waar de plantage ophielt, waar het oogsten
tegen de steile hellingen niet meer haalbaar was, groeiden enkele oude, hoge
ficussen. Hoog in die bomen, waar toch vrij veel licht de planten konden bereiken
hingen mooie clusters Acampe praemorsa. Veel te hoog om te fotografferen,
gelukkig kreeg ik eerder dus kans.
Tijdens mijn Cambodia-reis vond ik overigens ook een Acampe. Nl. Acampe
papillosa. Deze groeide nabij de,kust, dus erg warm, erg luchtvochtig en de planten
leken het daar met iets minder licht te willen doen.
Cultuur:
Deze soort groeit dus in half hooggebergte in Zuid- en Oost Afrika. Iets koeler en
regelmatig bevochtigd door laag hangende wolken, die langs de hellingen over
plateau’s gedreven worden. De temperaturen kunnen over dag evenwel hoog
oplopen en daalt ook de luchtvochtigheid. Gewoonlijk worden planten gevonden
langs openplekken en op hellingen, waar veel licht bij de planten geraakt. De planten
maken dikke wortels, erg vergelijkbaar met deze van Vanda’s. De planten laten zich
dan ook erg graag in een mandje of zeer luchtig grof mengsel kweken. Qua
temperatuur is huiskamertemperatuur best haalbaar, al willen ze wel eens wat
nachtelijke temperatuursdalingen om tot bloeien te komen.
Bloei: zomer, herfst en winter
Andere soortnamen die ik registreerde: A. dentata, A. papillosa, A. Rigida,
A.longifolia, A.rigida, A.penangiana, A.pachyglossa, A.mombasensis, A.nyassana,
A.ochracea, A.multiflora,
Verspreidingsgebied: tropisch Azië tot in oost Afrika.
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