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Inleiding tot Die Veldgids vir
die Oes van Veldblomme
Baie mense in die Overberg maak ’n bestaan uit die streek se veldblomme, wat
bekend staan as fynbos. Sommige pluk blomme vir markte waar dit verkoop word,
party verwyder uitheemse indringerplante en ander is by bewaring en natuurtoerisme
betrokke. Dis belangrik dat mense wat in die veld werk, fynbosplante ken. Hierdie
Veldgids vir die Oes van Veldblomme beskryf 41 van die gewildste soorte fynbosplante wat
in ons omgewing gepluk word vir die veldblommark. Dit verskaf ook nuttige inligting
oor volhoubare oespraktyke, asook oor fynbosbewaring in die algemeen.
Die oes van veldblomme het ’n uitwerking of impak op die veld. As ons nie versigtig
is nie, kan ons plante seermaak of selfs doodmaak. Dis waarom dit belangrik is om die
volgende vrae te vra voordat blomme gepluk word:
• Watter blomme kan gepluk word?
• Hoeveel kan gepluk word?
• Hoe behoort blomme gepluk te word?
Hierdie gids help mense om te verstaan:
• wat die verskille is tussen die baie soorte fynbosplante wat in die veld groei; en
• watter fynbosplante gepluk kan word en watter skaars is en eerder in die veld gelaat
moet word.
Hierdie veldgids is in al drie hooftale van die Wes-Kaap beskikbaar, naamlik Afrikaans,
Engels en isiXhosa.
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Woordelys
In hierdie Veldgids vir die Oes van Veldblomme is botaniese woorde en verduidelikings vereenvoudig sodat dit maklik
verstaanbaar kan wees. Mense wat met fynbos werk, gebruik baie woorde wat die algemene publiek nie ken nie.
Indien jy ’n woord in hierdie boek kry wat jy nie verstaan nie, kan jy die betekenis in hierdie gedeelte naslaan.
Bestuif [sê: be-stuif] – Om stuifmeel van een blom na ’n ander te
neem sodat die plant saad kan vorm. Wind en diere (soos voëls
en insekte) is dikwels by die proses van bestuiwing betrokke.
Bewaring [sê: be-waa-ring] – Die daad om die natuur en die
omgewing te beskerm en noukeurig te bestuur.
Biodiversiteit [sê: bie-oo-die-ver-sie-tyt] – ‘Bio’ beteken lewe en
‘diversiteit’ beteken verskillende soorte. ‘Biodiversiteit’ beteken
dus die verskillende soorte plante en diere in ’n area. Die fynbos
het baie verskillende soorte (of spesies) plante; daarom sê ons dit
het ’n ‘hoë vlak van biodiversiteit’. ’n ‘Biodiversiteitsbrandpunt’
is ’n area waar jy ’n hoë vlak van biodiversiteit kry asook baie
skaars en/of bedreigde plante of diere.

Erikoïde [sê: e-rie-ko-hie-de] – ’n Woord wat klein blare beskryf
wat hard en leeragtig voel. Die blaarrande krom terug na onder
en vorm ’n smal groef aan die onderkant van die blaar. Hierdie
tipe blaar is vernoem na die blare van die plante in die erikafamilie.
Fynbos [sê: fyn-bos] – ’n Soort veld wat hoofsaaklik in dele van
die Wes-Kaap aangetref word waar dit in die winter reën. Baie
min bome groei in die fynbos. Die meeste van die plante is
struike (bossies), bolplante en riete. Baie van die bossies het klein
of ‘fyn’ blare; daarom word dit fynbos genoem.
Habitat [sê: ha-bie-tat] – Die natuurlike tuiste of omgewing van
’n dier, plant of ander lewende ding.

Bioom [sê: bie-oom] – ’n Natuurlike streek soos ’n woestyn,
woud, fynbos of grasveld. Die klimaat, grond en ander toestande
in ’n natuurlike streek beïnvloed die plante en diere wat daar
kan leef.

Heruitloper [sê: her-uit-loo-per] – ’n Plant wat weer kan groei
nadat dit in ’n veldbrand gebrand het. Nuwe takke en blare
groei uit botsels onder die bas van die houtagtige takke, of uit
ondergrondse knolle.

Bloeiwyse [sê: bloe-hie-wy-se] – Saamgegroepeerde blomme
aan een stingel. Dit word ook ’n ‘blomkop’ genoem. Die ‘blom’
van ’n protea is in werklikheid ’n bloeiwyse bestaande uit ’n
magdom kleiner blommetjies. Hierdie blommetjies word deur ’n
sirkel skutblare (omwindselblare) omring. Baie ander plante, bv.
aalwyne en kandelare (agapanthus), het ook groepe blomme of
blomstande.

Indringer [sê: in-dring-er] – Hierdie woord beskryf sommige
uitheemse plante en diere wat in die landskap versprei het en dit
oorgeneem het van inheemse plante en diere. Indringerspesies
vaar gewoonlik beter as inheemse spesies omdat hulle nie
natuurlike peste en siektes in hul nuwe omgewing het nie. Nie
alle uitheemse spesies is indringers nie. Sommige uitheemse
indringerplante wat fynbos bedreig, is mirte, rooikrans, Port
Jackson-bome en swartwattel.

Blommetjie [sê: blom-me-kie] – ’n Eenvoudige blom wat saam
met ander blommetjies ’n blomkop vorm. Dit word ook ’n
bloeiwyse genoem. Die ‘blom’ van ’n protea bestaan eintlik
uit ’n blomkop met ’n menigte blommetjies in die middel en
skutblare (of omwindselblare) daar rondom.
Botanie [sê: bo-ta-nie] – Die studie van plante. ’n ‘Botanis’ is ’n
persoon wat plante bestudeer. ‘Botanies’ beteken iets wat met
plante te doen het.
Ekosisteem [sê: ee-ko-sis-teem] – ’n Gemeenskap bestaande uit
plante, diere en kleiner lewende dinge. Hulle almal leef, eet en
plant voort in dieselfde area of omgewing, waar hulle ook in
wisselwerking met mekaar is.
Endemies [sê: en-dee-mies] – Tipes (spesies) plante en diere wat
net in ’n sekere area aangetref word. Hulle word nêrens anders
in die natuur aangetref nie.
Enkelsteelplant [sê: en-kel-steel-plant] – Plante wat van ’n saad
groei en een hoofstam het (soos ’n boom) eerder as baie takke
(soos ’n struik).

Inheems [sê: in-heems] – Hierdie woord beskryf ’n plant of dier
wat van nature in ’n sekere area of ekosisteem leef. Met ander
woorde, mense het nie dié plant of dier na die area gebring nie.
Ons kan ook sê dat die plant of dier ’n ‘boorling’ van die area is.
Kaapse Blommeryk – Daar is ses blommeryke op aarde. Dit
is groot gebiede waar jy spesiale groepe of families blomplante
kry. Die Kaapse Blommeryk word hoofsaaklik in die Wes-Kaap
aangetref. Dis die kleinste blommeryk op aarde. Plantfamilies
wat in die Kaapse Blommeryk voorkom, sluit die protea-, erikaen restio-families in.
Klassifikasie [sê: klas-sie-fie-kaa-sie] – Die praktyk om goed
in groepe of klasse in te deel op grond van hoe eenders of
hoe verskillend hulle is. Klassifikasie help ons om groot getalle
verskillende items of spesies te orden en beter te verstaan.
Nektar [sê: nek-tar] – ’n Soet vloeistof wat deur plante
(gewoonlik deur blomme) geproduseer word. Nektar word deur
kliere gemaak wat heuningkliere genoem word. Nektar lok
insekte, voëls en ander diere wat die blom bestuif terwyl hulle
die soet vloeistof drink.

Woordelys
Omgewing [sê: om-gee-wing] – Die omgewing of
omstandighede waarin ’n persoon, dier of plant leef.
Pionierplant [sê: pie-o-nier] – ’n Plant wat goed groei in grond
wat versteur of skoongemaak is deur ploeg, brand of vertrapping.
Pionierplante is gehard, want hulle moet in volson en arm grond
groei. Hulle ‘koloniseer’ ’n area en maak dit geskik vir minder
geharde plante om in te groei.
Plantegroei [sê: plan-te-groei] – ’n Ander woord vir ‘plantlewe’.
Daar kan baie verskillende soorte plantegroei in ’n bioom wees.
In die fynbosbioom kan jy byvoorbeeld verskillende groepe
fynbosplante kry wat in die berge, naby die see, in moerassige
gebiede en in verskillende soorte grond groei.
Saailing [sê: saai-ling] – ’n Baie jong plant wat van ’n enkele
saad groei.
Skutblaar [sê: skut-blaar] – ’n Gedeelte van ’n plant wat soos ’n
blaar lyk; ’n mens kry dit waar die blom uit die stam groei. By
sommige plante soos proteas is die gedeeltes van die blom wat
soos blomblare lyk, in werklikheid skutblare.
Spesie [sê: spee-sie] – ’n Groep diere of plante wat dieselfde lyk,
kan voortplant en vrugbare jong diere of plante kan voortbring.
Struik – ’n Houtagtige plant (bossie) wat kleiner as ’n boom
is. Dit het gewoonlik verskeie stamme wat uit die basis groei,
eerder as ’n enkele stam.
Uitheems [sê: uit-heems] – Hierdie woord beskryf plante en
diere wat nie van nature in ’n sekere area leef nie. Uitheemse
plante en -diere word deur mense in ’n area ingebring, soms per

ongeluk. Sommiges is so suksesvol in hul nuwe tuiste, dat hulle
die area begin ‘inneem’ en die plante en diere wat van nature
daar leef, verdring.
Uitsterf [sê: uit-sterf] – ’n Woord wat ’n tipe plant of dier
beskryf wat nie meer lewend op aarde aangetref word nie. Dit
het heeltemal uitgesterf. Die proses word uitsterwing genoem.
Sommige spesies het ‘uitgesterf in die natuur’. Dit beteken
hulle oorleef nie meer in die natuur nie, maar kan nog in tuine
voorkom.
Uitstrooi – Om saad te saai deur handevol saad op die grond
uit te strooi. Dis onwettig om saad op hierdie manier in
fynbosveld te saai, want die plante wat só gesaai word, kan die
grond inneem en die plante wat van nature daar voorkom,
verdring. Dit sal biodiversiteit verminder.
Vlei [sê: vly] – Swak gedreineerde grond wat soms oorstroom
word.Vleie kom dikwels aan die rand van mere, strome en
vleilande voor.
Volhoubaarheid [sê: vol-hou-baar-heid] – Indien ’n aktiwiteit
volhoubaar is, kan dit op die lange duur voortgaan. Om fynbos
volhoubaar te oes, moet ons dit versigtig pluk sodat die plante
aanhou om jaar na jaar blomme te produseer.
Wortelstok [sê: wor-tel-stok] – Dit is die deel van ’n plant wat
onder die grond is. Dit bestaan uit wortels en ’n ondergrondse
stam waaruit stamme en takke bo die grond kan ontwikkel. In
die vrugtebedryf is die wortelstok of onderstok ’n stomp met
gesonde wortels waarop die boer ’n steggie van ’n hoëgehalte
vrugteboom ent.

Die belangrikste eienskappe
van 'n blomkop

Kroonblaar

Stempel

Helmknop

Helmdraad

Kroonblaar

Stingel
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Fynbos
6

Besoekers aan SuidAfrika beskryf dikwels
die Wes- en Oos-Kaapse
provinsies as van die
mooiste plekke op aarde.
Die Suid-Kaap rondom
George staan inderdaad
as die ‘Tuinroete’ bekend
danksy die asemrowende
berge en valleie wat
meestal oortrek is met
fynbos.

Wat is fynbos?
Fynbos is ’n soort plantegroei of veld. Die naam kom van die
Hollandse woord ‘fijnbosch’, wat beteken ‘fyn bos’. Dit beskryf
hoe die plante lyk. Die meeste fynbosplante het klein (of fyn)
blare en is struike (of bosse) eerder as bome.
Die fynbosbioom is ’n natuurgebied wat vanaf Vanrhynsdorp
in die weste tot by Grahamstad in die ooste strek, in ’n 100 tot
200 kilometer wye strook langs die kus. Hierdie gebied het ’n
Mediterreense klimaat met koue, nat winters en warm, droë
somers. Die grootste gedeelte van die res van Suid-Afrika kry
somerreën en die winters is droog. Fynbosplante moet taai wees
om die lang somerdroogtes te oorleef.

Fynbos kom hoofsaaklik voor in grond wat arm is aan
voedingstowwe, asook op plekke waar die water skaars
voedingselemente uit die grond geloog (weggespoel) het. Dis
nog ’n eienskap van fynbos aangesien baie min plante sulke
onvrugbare grond verkies. Fynbos het by hierdie grondtoestande
aangepas; daarom kan dit in areas groei waar baie ander plante
nie kan nie.
In die warm, droë, winderige somers kom brande algemeen
voor in fynbos. Fynbos moet in werklikheid elke 15 jaar of wat
brand. Brande help om die veld te vernuwe omdat dit ou plante
vernietig, terwyl die vuurrook veroorsaak dat saad in die grond
ontkiem en in nuwe plante ontwikkel.

Die Kaapse Blommeryk
Wetenskaplikes het die wêreld in ses streke genaamd
blommeryke verdeel. Die soort plante wat in dié streke groei,
maak elkeen spesiaal. Die Kaapse Blommeryk is die kleinste
blommeryk ter wêreld en het die grootste getal verskillende
soorte (of spesies) plante van al die blommeryke. Dit is ook die
enigste een wat geheel en al in een land geleë is.

Byna 9 000 verskillende plantspesies groei van nature hier.
Fynbos word gedefinieer deur die drie plantfamilies:

Die vernaamste soort plantegroei in die Kaapse Blommeryk is
fynbos. Ander soorte plantegroei groei ook in hierdie gebied,
byvoorbeeld renosterveld,Vetplantkaroo, subtropiese struikgewas
en bergwoud.

Nege-en-sestig persent van alle fynbos-plantspesies groei net
in hierdie gebied en nêrens anders op aarde nie. Ons noem dié
spesiale soorte plante ‘endemiese’ spesies.

• Proteaceae [sê: pro-tee-y-see] – die protea-familie,
• Ericaceae [sê: e-rie-ky-see] – die erika-familie,
• Restionaceae [sê: res-tio-ny-see] – die restio-familie.
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Die waarde van fynbos

Plante van Suid-Afrika
Suid-Afrika het ’n groot aantal inheemse plantspesies: sowat
20 000 altesaam. The Red List of South African Plants (Raimondo
et al. 2009) vertel ons watter van hierdie spesies bedreig word.
Byna ’n kwart (of 25%) van Suid-Afrikaanse plante word óf:
• bedreig met uitsterwing: Dit beteken daar is so min plante oor
dat hulle gevaar loop om uitgewis te word (of uit te sterf); óf
• daar is besorgdheid oor hul bewaring: Dit beteken mense is
bekommerd dat hierdie plante se getalle afneem. Dié plante
kan met uitsterwing bedreig word indien ons hulle nie nou
oppas nie.

In die hele Suid-Afrika:
• het 39 spesies plante (of 0,2% van alle plante) reeds uitgesterf;
• word 2 569 spesies plante (12,6%) met uitsterwing bedreig; en
• is daar besorgdheid oor die bewaring van 2 409 spesies plante
(11,8%).

Fynbos is ’n kosbare skat vir alle Suid-Afrikaners. Dit verskaf
’n direkte inkomste wanneer dit vir blommarkte of medisyne
gepluk word. Dit lok ook miljoene toeriste van regoor die
wêreld wat hierheen kom om dit te bewonder. Saam lewer
die fynbosplukbedryf en toerisme sowat R77 miljoen per jaar
(Turpie et al. 2003). Dit gee ’n aanduiding van die ekonomiese
waarde van die Kaapse Blommestreek.

Die fynbos-ekosisteem verskaf ook gratis dienste aan ons:
• Fynbosblomme voorsien kos aan heuningbye wanneer die bye
nie gebruik word om vrugtebome te bestuif nie.
• Fynbos gebruik baie minder water as uitheemse
indringerplante soos swartwattelbome. In fynbosgebiede
beland meer afloopwater dus in riviere en damme.

Fynbos en vuur
N

SOUTH

Fynbos en vuur werk nou saam. Wanneer ’n kol fynbos brand,
verskaf die vuur die aansporing wat dormante saad laat ontkiem.
Baie kleiner fynbosbolle en plante wat na ’n jaar of twee
doodgaan, kry ook die kans om te blom en saad te skiet, want
die sonlig kan hulle nou bereik en daar is volop voedingstowwe
wat hulle kan gebruik. Wanneer die plante langs hulle weer
hoog groei, sal hulle dormant raak tot die volgende brand. As

fynbos elke 10 tot 15 jaar brand, is dit goed vir die fynbos. Maar
as daar meer dikwels brande is, kan dit daardie fynbosplante
wat lank neem om volwasse te raak, doodmaak. Indien daar nie
genoeg brande is nie, kan fynbosplante vrek voordat die vuur by
hulle uitkom. Die heel beste is om ’n kombinasie van beheerde
brande en wegholbrande wat op die regte tyd brand te hê.

Clanwilliam

The Cedarberg

Klassifikasie van plante

Ceres

CAPE TOWN
Cape
Peninsula

Daar is miljoene verskillende plante in die wêreld. Om sin te
maak uit al hierdie verskillende plante, groepeer ons plante wat
dieselfde lyk saam en gee name vir al hierdie groepe (bv. malvas,
kropslaai, sitrusvrugte, proteas).

Villiersdorp

Kleinmond
Hermanus

Caledon

Elim

Critically endangered

Bredasdorp

Cape
Agulhas

Endangered

INDIAN OCEAN

Vulnerable
0

kilometres

100

Least Threatened

Bedreigings vir fynbos
Sowat driekwart (of 75%) van Suid-Afrika se bedreigde plante
groei in die fynbosbioom (Le Roux et al. 2012). Die meeste van
hierdie plante is endemies aan die fynbos. Dit beteken dat hulle
net in die fynbosbioom groei en nêrens anders op aarde nie. So,
mense wat met fynbos werk, het ’n verantwoordelikheid om
hierdie kosbare plante op te pas.
In die fynbosbioom:
• word 1 805 spesies plante deur uitsterwing bedreig – 1 745
hiervan is endemies; en
8

• is daar besorgdheid oor die bewaring van 3 296 spesies plante
– 3 151 hiervan is endemies.

In 1735 het ’n Sweedse botanis en mediese dokter met die
naam Carolus Linnaeus [sê: Ka-ro-lus Lin-ny-us] ’n manier
ontwikkel om die verskeidenheid in die natuur in groepe te
klassifiseer. Alles wat dieselfde lyk, is in dieselfde groep geplaas.
Hy het sy klassifikasiestelsel in ’n boek genaamd Systema Naturae
gepubliseer. Die naam beteken ‘’n stelsel van die natuur’.
Linnaeus het die verskeidenheid in die natuur in die
volgende groepe ingedeel:

• Klasse word verder verdeel in Families, bv. die protea-, erikaen restio-plantfamilies in die fynbos;
• Kleiner groepe plante of diere wat min of meer dieselfde lyk,
word in Genera (enkelvoud: Genus) gegroepeer; en
• Elke Genus bevat gewoonlik ’n aantal Spesies. Hierdie
individuele soorte diere of plante kan met ander van dieselfde
soort teel of voortplant.
Na byna 300 jaar gebruik ons steeds hierdie klassifikasiestelsel.
Moderne genetiese tegnieke sorg dat botaniste boonop die
stambome van bekende plantspesies akkuraat kan bepaal.

• Drie baie groot groepe genaamd Ryke: diere, plante en
minerale;
• Ryke word in Klasse verdeel, bv. gewerwelde en
ongewerwelde diere in die diereryk;

Fynbosplante word bedreig deur:
• vernietiging van hul habitat – as gevolg van stedelike,
landbou- en industriële ontwikkeling;
• die verspreiding van uitheemse indringerplante;
• onvanpaste landboupraktyke;
• onvolhoubare plukpraktyke;
• veld wat te gereeld brand.
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Plantname
Linnaeus het ook ’n stelsel ontwikkel wat wêreldwyd deur alle
wetenskaplikes gebruik word om vir lewende dinge name te
gee. Ons noem dit die ‘binomiaalstelsel’ [sê: bie-no-mie-aal],
want elke spesie kry twee (bi) name. Die eerste is die genusnaam
en die tweede is die spesienaam. Albei hierdie name (binome)
word dikwels skuins gedruk. Die binomiaalstelsel is gebaseer op
antieke tale (Latyn en Grieks) wat nie meer gepraat word nie.
’n Voorbeeld van ’n binoom:

‘Protea compacta’
• Die eerste naam vertel ons dat dit tot die groep (of genus)
Protea behoort.
• Die tweede naam, compacta, vertel ons watter spesifieke soort
of spesie protea dit is.
Die wetenskaplike naam vertel jou soms iets omtrent die plant.
In hierdie geval vertel die naam ‘compacta’ ons dat die blare
saamgedruk, op ’n ‘kompakte’ wyse, rondom die stam sit.

Hier is ses wetenskaplike name (of binome) wat jy in hierdie veldgids
sal teenkom. Elkeen van hulle is die naam van ’n ander spesie:

Aulax umbellata, Leucadendron platyspermum, Leucadendron
xanthoconus, Protea cynaroides, Protea neriifolia, Protea
susannae.
Die name gee ’n aanduiding dat sommige van hierdie plante
nader verwant is aan mekaar as ander. Byvoorbeeld: Daar is twee
spesies in die genus Leucadendron. Hulle is albei tolbosse en is dus
in een groep geplaas.
Daar is drie spesies van die genus Protea. Die meeste mense weet
hoe die blom van ’n protea lyk, en al drie hierdie plante het
blomme wat soos dié van proteas lyk.
Wanneer jy die plantbeskrywings in hierdie gids lees, sal jy
ontdek dat al ses plante op die lys aan dieselfde familie behoort:
die Proteaceae [sê: pro-tee-y-see] of protea-familie. Selfs al lyk
die blomme van ’n Aulax, ’n Leucadendron en ’n Protea heel
verskillend, is dié genera eenders genoeg om aan dieselfde
familiegroep te behoort.

Pluk fynbos versigtig
Hier is ’n paar feite om oor na te dink:
• Wanneer fynbosblomme uit die veld verwyder word, verhoed
ons die blomme om saad te maak waaruit nuwe plante kan
groei. Dis waarom ons altyd van die blomme in die veld moet
agterlaat.
• As ons nie weet watter plante gepluk mag word nie, kan ons
dalk skaars spesies pluk wat gevaar loop om uit te sterf.
• As ons toelaat dat uitheemse indringerplante in die veld
groei, kan hulle veroorsaak dat die fynbosplante wat in die
skaduwee onder hulle staan, ophou groei. Ons moet hierdie
indringerplante uit die veld verwyder.

• Omdat fynbos so waardevol is, word dit deur die wet
beskerm (waaronder die Nasionale Omgewingsbestuur:
Biodiversiteitswet 2004). Dit is byvoorbeeld onwettig om
ongerepte fynbosveld (wat nog nooit vantevore skoongemaak
is nie) te ploeg of skoon te maak (om bv. ander gewasse in
die fynbos se plek te plant). Ons moet die reëls wat fynbos
beskerm, ken en respekteer.
• Dit is onwettig om fynbos sonder die regte lisensies van
bewaringsowerhede soos Kaapse Natuurbewaring te pluk.
Hierdie lisensies verskaf riglyne wat ons help om fynbos op te pas.

Indien ons verstaan watter uitwerking die oes van fynbos op die veld het, kan ons die veld meer doeltreffend bewaar. As ons vanjaar
al die fynbos pluk, gaan daar op die ou end geen fynbos wees om in die toekoms te pluk nie. Dit sal dit moeiliker maak vir mense
om hul brood te verdien.

In hierdie Veldgids vir die Oes van Veldblomme gebruik ons die
familie-, genus- en spesie-name van die plante. Namate jy
hierdie gids gebruik, sal jy die wetenskaplike name van plante
al hoe beter leer ken. Dit sal jou help om die klassifikasie van
plante beter te verstaan.

Die mark vir fynbos
Die veldblombedryf – waarin veldblomme gepluk en verkoop
word – is meer as 100 jaar oud, en droë blomme is reeds in die
negentiende eeu na Duitsland uitgevoer. Daar is tans sowat 700
besighede in die Wes-Kaap wat veldblomme oes (Middelman
2012). Die fynbosbedryf is baie belangrik, want dit skep werk en
inkomste vir baie mense.

Van die ruikers word in Suid-Afrika in supermarkte,
bloemistewinkels en deur informele handelaars verkoop.
Baie ruikers word uitgevoer, hoofsaaklik na Europa. Die
varsfynbosbedryf voer die meeste van die fynbos wat in die veld
gepluk word, na Aalsmeer in Nederland uit. Daar word dit by
blomveilings verkoop.

Die blomplukkers oes fynbos in die veld of in boorde. Daarna
neem hulle die vars blomme na pakstore, waar blompakkers
ruikers daarvan maak. ’n Tipiese ruiker sal beide ‘fokusblomme’
soos proteas bevat, en ’n aantal stele met ‘groenigheid’ (loof).
Party fokusblomme word in die veld geoes, maar baie word in
boorde gekweek waar die kwaliteit makliker beheer kan word.

Die droëblombedryf is ook baie belangrik. Groot hoeveelhede
droë, gebleikte of gekleurde fynbos word uitgevoer, meestal na
Duitsland.
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Die Volhoubare Oesprogram
Die Volhoubare Oesprogram (VOP) is in 2003 begin om beide die fynbos en mense se werksgeleenthede
wat afhanklik is van fynbos, te beskerm. Die Flower Valley Bewaringstrust, Kaapse Natuurbewaring, botaniste,
markkundiges en die fynbosbedryf het almal saamgewerk om die VOP oor ’n tydperk van tien jaar te ontwikkel.
Die VOP voorsien fynbosplukkers en -verskaffers van
hulpmiddels om hulle te help om fynbos op ’n verantwoordelike
manier te oes. Dit moedig ook plukkers aan om die fynbosveld
gereeld na te gaan (of te monitor) om ons langtermyn-impak op
die veld beter te verstaan.

5. Geleenthede vir opleiding en kapasiteitsbou
6. Ondersteuning met voortgesette navorsing
7. Toegang tot ’n gebruikersvriendelike databasis (of
inligtingsrekord) om doeltreffender grondbestuursbeplanning
moontlik te maak.

Tien beginsels vir goeie oespraktyke
Die VOP Kode vir Beste Praktyk vir Veldblomplukkers in die
natuur lys tien beginsels vir goeie oespraktyke. Plukspanne wat
blomme in die veld oes, behoort hierdie beginsels toe te pas:
1. Sorg dat jy altyd ’n geldige lisensie van Kaapse
Natuurbewaring het.
2. Gebruik ’n kaart en sorg dat jy die area ken waar jy pluk.
3. Moenie spesies beskadig wat jy nie pluk nie.
4. Moet nooit meer as 50% van hierdie jaar se blomkoppe of
stele van enige plant pluk nie.

5.
6.
7.
8.

Maak seker dat jou snoeiskêr skoon en skerp is.
Maak seker dat jy die stingel skuins afsny.
Moenie rommel (insluitend tou) in die veld laat agterbly nie.
Pluk net wat jy nodig het. Pas die markstandaarde toe sodat
blomme nie afgekeur word nie.
9. Raak op die regte manier ontslae van plante-oorskiet.
Moenie dit op hope in die veld weggooi nie.
10. Hou rekord van waar en hoeveel jy geoes het.

Die VOP-hulpmiddels sluit die volgende in:
Blomplukkers, fynbosverskaffers en grondeienaars kan lede van
die Volhoubare Oesprogram word.

Die VOP Kode vir Beste Praktyk vir Veldblomplukkers
Die Volhoubare Oesprogram (VOP) Kode vir Beste Praktyk
vir Veldblomplukkers in die natuur verskaf riglyne oor:
• Hoe om fynbos met versigtigheid te pluk;
• Sosiale en arbeidstandaarde – om mense se lewensbestaan te
verbeter;
• Hoe om aan Suid-Afrikaanse wetgewing te voldoen.
Die Kode vir Beste Praktyk het vier beginsels wat die
omgewing beskerm:
1. Bewaar biodiversiteit:
Fynbosplante, veral bedreigde spesies, word deur die wet
beskerm. Nadat die blomme gepluk is, moet die plante tyd
gegee word om weer te groei.
2. Gebruik fynbos in die natuur volhoubaar:
Plukkers moet genoeg fynbos in die veld agterlaat sodat die
plante ná die oestyd kan herstel en nuwe plante produseer.

3. Voldoen aan nasionale en provinsiale regulasies:
Plukkers en verskaffers moet alle betrokke wette
gehoorsaam: beskerm die veld, pluk net wettige fynbos, en
help fynbosbesighede om fynbos op ’n wettige wyse aan
markte te verkoop.
4. Beskik oor eiendomsbestuursplan:
Fynbosverskaffers, plukkers en grondeienaars het ’n plan
nodig om te verseker dat die fynbos met sorg hanteer word
op elke stadium van die besigheid.
Die Kode vir Beste Praktyk bevorder ook etiese arbeidspraktyke
en ’n beter lewensbestaan.

Die Kwesbaarheidsindeks en die Rooi Datalys
Die Kwesbaarheidsindeks wat deel is van die VOP-hulpmiddels
help ons om te kontroleer watter blomme in die veld vir
die mark gepluk word. Dit verskaf tans inligting oor 150
fynbosspesies wat in natuurlike bevolkings op die Agulhasvlakte
groei.Van hulle word 71 geoes en 79 het moontlik potensiaal
om geoes te word. Die indeks is ooreenkomstig biologiese
kriteria opgestel en verskaf riglyne oor hoe die oes van blomme
die langtermyn-bevolking van elke spesie sal beïnvloed. ’n Punt
op ’n skaal van 0-11 word aan elke spesie toegeken. ’n Hoë
telling dui op ’n groter risiko vir die oorlewing van spesies
indien hulle geoes sou word.
Die Kwesbaarheidsindeks vertel ons watter fynbosplantspesies:
1. ons kan pluk;
2. ons kan pluk, maar moet monitor omdat hulle dalk in die
toekoms nog meer bedreig kan raak; en
3. ons nie moet pluk nie omdat die oesproses te ’n groot risiko
vir hul oorlewing inhou.

Uitgesterf
Uitgesterf in die Natuur
Plaaslik Uitgesterf
Krities Bedreig, Moontlik Uitgesterf
Krities Bedreig
Bedreig

Bedreigde
spesies

Spesies waarvan
die bewaringstatus
sorgwekkend is

Kwesbaar
Byna Bedreig
Krities Skaars
Skaars
Dalend
Gebrek aan Data – Onvoldoende inligting
Gebrek aan Data – Taksonomies Problematies

Die Rooi Datalys van bedreigde spesies word onder toesig van
die Suid-Afrikaanse Nasionale Biodiversiteitsinstituut (SANBI)
geproduseer. Dit verskaf die bewaringstatus van plantspesies
en vestig die aandag op die mate waartoe individuele spesies
in die land as ’n geheel bedreig word. Instansies wat die
bedryf reguleer, soos Kaapse Natuurbewaring, gebruik die
Kwesbaarheidsindeks saam met die Rooi Datalys.
Daar is twee aansienlike verskille tussen die Kwesbaarheidsindeks en
die Rooi Datalys: (i) Die Kwesbaarheidsindeks fokus spesifiek op die
risiko’s vir plante wat gepluk word; en (ii) dit fokus net op natuurlike
spesiebevolkings op die Agulhasvlakte.Verskille in die puntetelling
tussen die Rooi Datalys en die Kwesbaarheidsindeks word deur
hierdie verskillende fokusse verklaar.
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Suid-Afrikaanse Rool Lys Kategorieë

Toenemende risiko van uitwissing

1. Die Volhoubare Oesprogram Kode vir Beste Praktyk vir
Veldblomplukkers
2. ’n Kwesbaarheidsindeks wat spesifiek vir die VOP ontwikkel
is en die spesies wat gepluk kan word, help identifiseer
3. Hulp met die verkryging van ’n blomlisensie
4. Hulp met die beoordeling van die veld en opnames van
spesie-bevolkings op elke eiendom

Minste Bedreig
Uitgesterf
Bedreig
Ander Kategorieë van bewaringskommer
Ander Kategorieë

Source: http://redlist.sanbi.org/redcat.php
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Die vasstelling van die hulpbronbasis is deel van die
VOP-hulpmiddels. Dit stel fynbosplukkers, verskaffers en
grondeienaars in staat om uit te werk watter en hoeveel fynbos
op ’n sekere stuk grond gepluk kan word.

Dit help hulle ook om te meet hoe die soorte en getalle plante
oor ’n tydperk verander het. Met behulp van hierdie inligting
kan hulle beter verstaan of, en hoe, die pluk van fynbos die
struktuur van die veld verander, of nie.

Fynbosplante van die Agulhasvlakte en verder
Die res van hierdie Veldgids vir die Oes van Veldblomme beskryf 41 spesies (of tipes) fynbosplante wat op die
Agulhasvlakte groei. Hierdie spesies is gekies omdat dit die fynbosplante is wat die meeste gepluk word. Baie van
dié plante groei ook in ander dele van die Kaapse Blommeryk. Hulle word almal vir hul blomme of loof geoes.
Die Agulhasvlakte is ’n biodiversiteitsbrandpunt. Baie van die
plante wat hier groei, is kwesbaar (in gevaar) weens uitheemse
indringerplante, stedelike en landbou-ontwikkeling en omdat hulle
geoes word. ’n Groot aantal plante is endemies (uniek) aan hierdie
gebied. As hulle hier uitsterf, kan hulle nie vervang word nie.

Die 41 inheemse plantspesies behoort aan agt plantfamilies.
Die plante word heel eerste volgens hul families in alfabetiese
volgorde gerangskik: die lys begin by die Asteraceae en eindig
met die Rutaceae. Daarna word hulle alfabeties volgens hul
genus en spesiename gelys.

Daar is ook sommige uiters skaars soorte fynbosplante wat in
verskillende tipes grond groei, bv. sandfynbos, kalksteenfynbos en
die krities bedreigde Elim-ferrikreetfynbos. Die hoogs bedreigde
renosterveld-plantegroei groei ook op die Agulhasvlakte. Die
natuurlike plantegroei van hierdie gebied het beskerming nodig.

By elke plantspesie is daar ’n beskrywing en ’n foto wat jou
sal help om dit in die veld te herken. Jy gaan uitvind waar
elke spesie die meeste voorkom. Jy sal ook leer watter spesies
algemeen is en gepluk kan word, en watter bedreig is en in die
veld gelaat moet word.
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Hier is 41 fynbosspesies
van die Agulhasvlakte wat
die meeste gepluk word.
Belangrike biologiese
inligting oor elkeen van
hierdie spesies word
verskaf, asook inligting oor
waarom hulle geoes word.
Die Agulhasvlakte is ’n
biodiversiteitsbrandpunt en,
omdat baie van die spesies
kwesbaar is, moet hulle
versigtig bestuur word.

Plante

Weet hoeveel fynbos jy het
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Plantbeskrywings
Familie			

Genus & Spesie

1 Asteraceae			
Phaenocoma prolifera
2					Stoebe plumosa
3 				
Syncarpha vestita
4 Bruniaceae			
Berzelia abrotanoides
5					Berzelia lanuginosa
6					Brunia albiflora
7					Brunia laevis
8					Brunia noduliflora
9					Staavia radiata
10 Ericaceae			
Erica coccinea
11				Erica imbricata
12				Erica plukenetii
13 Proteaceae			
Aulax umbellata
14				Leucadendron coniferum
15				Leucadendron laureolum
16				Leucadendron linifolium
17				Leucadendron meridianum
18				Leucadendron muirii
19				Leucadendron platyspermum
20				Leucadendron rubrum
21				Leucadendron salicifolium
		
22
			
Leucadendron xanthoconus
23				Leucospermum cordifolium
24				Leucospermum truncatulum
25			
Mimetes cucullatus
26				Protea compacta
27				Protea cynaroides
28			
Protea eximia
29				Protea longifolia
30				Protea neriifolia
31				Protea obtusifolia
32				Protea repens
33				Protea scolymocephala
34				Protea speciosa
35				Protea sulphurea
36				Protea susannae
37 Restionaceae			

Thamnochortus insignis

38 Rhamnaceae			

Phylica ericoides

39 Rubiaceae			

Anthospermum aethiopicum

40 Rutaceae			
Acmadenia heterophylla
41				Agathosma betulina
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Plantbeskrywings
Elkeen van die plantbeskrywings sluit die volgende in:
•
•
•
•
•
•
•
•

’n Kleurfoto van die blom;
Die naam van die familie waaraan die plant behoort;
Die wetenskaplike naam van die plant (die genus en spesie);
Gewone name van die plant;
’n Beskrywing van elke plant: sy struktuur, hoogte en wydte, hoe die blare en blomme lyk, en hoe dit groei;
Waar die plant groei: die dele van die land;
Waarvoor die plant gebruik word, bv. dit word gepluk vir die vars- of droëblombedryf;
Bewaringsinligting ooreenkomstig die Rooi Lys van Suid-Afrikaanse Plante (wat die bewaringstatus van al die flora of plantegroei
in Suid-Afrika beoordeel): bedreigings vir die oorlewing van die spesie.

’n Kleuretiket wat jou inlig of die plant algemeen of bedreig is, soos aangedui deur die Rooi Datalys:
• Groen etiket – hierdie plant is algemeen (die minste bedreig); dus kan dit vir die mark gepluk word, mét die betrokke lisensies van
		
Kaapse Natuurbewaring.
• Oranje etiket – hierdie spesie is byna bedreig. Dit kan met die toestemming van Kaapse Natuurbewaring gepluk word.
• Oranje etiket – hierdie spesie neem af. Dit kan met die toestemming van Kaapse Natuurbewaring gepluk word.
• Rooi etiket – hierdie spesie is kwesbaar. Dit kan met die toestemming van Kaapse Natuurbewaring gepluk word.
• Rooi etiket – hierdie spesie is bedreig en moenie gepluk word nie.
• Rooi etiket – hierdie spesie is kritiek bedreig; dus mag dit nie gepluk word nie.

Die telling van plante op die Kwesbaarheidsindeks dui aan:
•
•
•
•

1 – 4: Algemene spesies;
5 – 6: Spesies wat gemonitor moet word;
7 – 8: Dis baie belangrik dat hierdie spesies gemonitor word;
9 – 11: Spesies wat geensins gepluk moet word nie.

Let wel: Nie alle spesies het kwesbaarheidstellings nie. Dis omdat die meeste van dié spesies nie van nature op die Agulhasvlakte voorkom nie.
Hulle kan egter hier groei en mag gepluk word indien hulle kunsmatig gesaai is.

Verklaring van plantkenmerke:
Hoogte van plant 			

Gebruik

Blomseisoen				Bewaringstatus

Voortplanting				Geografiese voorkoms

Waar groei dit				Volopheid
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September tot Maart
Saaddraende plant, insekte

Familie:

Asteraceae – die madeliefie-familie

Asteraceae – die madeliefie-familie

Genus:		

Genus:		

Phaenocoma

Syncarpha – wat beteken ‘vrugte word saamgevoeg’

Spesie: 		

Spesie: 		

prolifera – wat beteken ‘om vinnig meer te word’

vestita – wat beteken ‘bedek’ of ‘geklee’

Gewone naam:

Gewone naam:

Rooisewejaartjie, Strooiblommetjie

Sewejaartjie, Strooiblommetjie, Matras Sewejaartjie

Kwesbaarheidstelling: 4

Kwesbaarheidstelling: 5

Hoe plant dit voor?

Waarvoor word dit gebruik?

Phaenocoma prolifera is ’n houtagtige
struik met ’n enkele stam wat tot
1,2 meter hoog word. Dit het
piepklein grysgroen blare wat dig
op mekaar aan kort sytakke groei.

Phaenocoma prolifera word deur
verskeie insekspesies besoek en
bestuif.

Dit word in die droëblombedryf
gebruik.

Hoe lyk die blomme?

Droëblombedryf

Die blomkoppe is helderpienk
en voel soos papier. Namate die
blomme ouer word, verbleik dit
totdat hulle wit is. Die plante blom
tussen September en Maart.

Wydverspreid

Familie:

Hoe lyk die plant?

Skiereiland tot Bredasdorp

Minste bedreig

Syncarpha vestita

Waar groei dit?
Dit groei in suur sandgrond vanaf
die Skiereiland tot Bredasdorp. Dit
kom voor op hoogtes wat wissel
van seespieël tot 1 500 meter bo
seespieël.

Bewaring
[Rooi Lys: Minste bedreig]
Phaenocoma prolifera het een stam
wat nie uitloop nie; daarom moet
nuwe plante van saad gekweek
word. Soos alle plante wat ná
brande uit saad ontkiem, kan dit
maklik vrek indien die plante
te jonk is wanneer hulle gepluk
word.

Hoe lyk die plant?

Hoe plant dit voor?

Waarvoor word dit gebruik?

Syncarpha vestita word deur baie
verskillende insekspesies besoek en
bestuif en plant voor deur middel
van saad.

Skiereiland tot George

Syncarpha vestita is ’n regop struik
met ’n enkele stam en baie takke.
Dit kan tot 90 cm hoog word. Die
takke – groot en klein – en blare
is oortrek met baie klein, grys,
donserige hare wat sag voel. Die
regop blare kan 75 mm lank en 8
mm breed word.

Die blomkoppe van Syncarpha
vestita is destyds gebruik om
matrasse op te stop. Dit was een
van die eerste fynbosplante wat
laat in die 1800’s van Suid-Afrika
na Europa uitgevoer is. Dit word
tans in die droëblombedryf
gebruik.

Droëblombedryf

Hoe lyk die blomme?

90cm
November tot Januarie
Saaddraende plant,
insekte

Minste bedreig

Algemeen

Die blomkop is blinkwit. Heelparty
oorvleuelende skutblare omring ’n
klein trossie pers blommetjies. Dit
blom van November tot Januarie.

Waar groei dit?
Dit groei in groepe bestaande
uit derduisende plante. Dit groei
in sanderige, goedgedreineerde
laagtes en teen hellings tussen die
Kaapse Skiereiland en George.

Syncarpha vestita

Phaenocoma prolifera
1.2m

Phaenocoma prolifera

Bewaring
[Rooi Lys: Minste bedreig]
Syncarpha vestita is nie bedreig nie.

Berzelia abrotanoides

Familie:

Familie:

Asteraceae – die madeliefie-familie

Bruniaceae – die brunia-familie

Genus:		

Genus:		

Stoebe

Berzelia

Spesie: 		

Spesie: 		

plumosa – wat beteken ‘veeragtig’
Gewone naam:

abrotanoides – wat beteken ‘lyk soos ’n alskruid
(absint)’

Slangbos

Gewone naam:

Berzelia abrotanoides

Stoebe plumosa

Stoebe plumosa

Bloed kol-kol
Kwesbaarheidstelling: 3
1m
April tot Junie
Saaddraende plant,
insekte, wind
Kaapse Blommeryk
Vars - en droëblombedryf,
medisyne
Minste bedreig
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Kwesbaarheidstelling: 4

Hoe lyk die plant?

Hoe plant dit voor?

Waarvoor word dit gebruik?

Stoebe plumosa is ’n struik met baie
takke. Die plant lyk donserig en
kan tot een meter hoog word. Die
ligtegrys blare is baie klein, oortrek
met wollerige hare en het nie ’n
duidelike stingel waarmee die blare
aan die takke vas is nie.

Stoebe plumosa word deur baie
verskillende insekte besoek en
bestuif, maar dit kan ook deur die
wind bestuif word. Dit plant voort
deur middel van saad.

Dit word in die vars- en
droëblombedryf gebruik. Dit
word ook as medisyne gebruik;
al is min mediese navorsing tot
dusver gedoen om die moontlike
geneeskrag daarvan vas te stel.

Hoe lyk die blomme?
Die blomme is ligbruin of pers en
groei aan die punte van die langste
stingels. Die plante blom tussen
April en Junie.

Waar groei dit?
Dit groei oral in die Kaapse
Blommeryk. Die plante groei
dikwels in digte stande (groepe).

Bewaring
[Rooi Lys: Minste bedreig]
Stoebe plumosa is nie bedreig nie.

1.5m
April tot Oktober
Saaddraende plant,
insekte en heruitloper
Clanwilliam tot Port
Elizabeth
Varsblombedryf
Minste bedreig

Wydverspreid

Wydverspreid

Algemeen

Gelokaliseerd

Hoe lyk die plant?

Hoe plant dit voor?

Waarvoor word dit gebruik?

Berzelia abrotanoides is ’n struik wat
tot 1,5 meter hoog word. Dit is
’n heruitloper. Die plant het baie
klein, naaldvormige blare.

Berzelia abrotanoides word deur
verskeie insekspesies besoek en
bestuif. Die meerderheid plante
van ’n gegewe generasie sal na
’n brand uitloop. ’n Klein aantal
saailinge sal egter ook ontkiem.
Dié plante se wortelstokke sal
vinnig ontwikkel sodat hulle na
die volgende brand kan uitloop.

Berzelia abrotanoides is ’n gewilde
vars snyblom.

Hoe lyk die blomme?
Die blomkoppe is romerige wit
bolle wat in trosse groei. Elke
blomkop word aan ’n geswelde
rooi stingel gedra. Die plante blom
van April tot Oktober.

Bewaring
[Rooi Lys: Minste bedreig]
Dit word nie tans bedreig nie.

Waar groei dit?
Dit kom voor in vleiagtige
gebiede tussen Clanwilliam en
Port Elizabeth.
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Junie tot November
Saaddraende plant,
insekte
Clanwilliam tot
Bredasdorp
Varsblombedryf
Minste bedreig
Wydverspreid
Gelokaliseerd

Hoe lyk die plant?
Berzelia lanuginosa is ’n struik met
’n enkele stam en lang, skraal takke.
Dit word tot twee meter hoog. Die
blare is klein en naaldvormig.
Hoe lyk die blomme?
Die blomkoppe is klein,
lemmetjiegroen bolle. In jong
plante groei die bolle in alle
rigtings uit die punte van die
hooftakke. Namate hulle ryp word,
verander die kleur van die bolle na
maroenrooi. Wanneer die plante in
volle blom is, is die bolle oortrek
met wit stuifmeeldrade wat soos
stukkies wol lyk. Dit het aanleiding
gegee tot die plant se spesienaam
(lanuginosa kom van die Latynse

Brunia laevis

Familie:

Familie:

Bruniaceae – die brunia-familie

Bruniaceae – die brunia-familie

Genus:		

Genus:		

Berzelia

Brunia

Spesie: 		

Spesie: 		

lanuginosa – wat beteken ‘wollerig’

laevis – wat beteken ‘glad’

Gewone naam:

Gewone naam:

Kol-kol

Silwer Brunia

Kwesbaarheidstelling: 6

Kwesbaarheidstelling: 6

woord vir wol). Die plant blom van
Junie tot November.
Hoe plant dit voor?
Berzelia lanuginosa word deur baie
verskillende insekspesies besoek en
bestuif, en groei van saad.
Waar groei dit?
Dit groei net in die Wes-Kaap
tussen Clanwilliam en Bredasdorp.
Dit groei op sanderige laagtes en
hellings in gebiede waar syferwater
die grond altyd klam hou.

Waarvoor word dit gebruik?

90cm

Dit word meestal as ’n groen
vuller in die varsblombedryf
gebruik.

Augustus tot Januarie

Bewaring
[Rooi Lys: Minste bedreig]

Saaddraende plant,
insekte (heruitloper na
’n brand)

Hierdie spesie is nie bedreig nie
maar die nat habitats waar dit
groei, bv. oewers van waterstrome,
plekke waar syferwater voorkom
en vleilande, kan bedreig word
deur onwettige en skadelike
landboupraktyke soos ploeg,
vertrapping (deur mense of vee)
en die dreinering van vleilande.

Caledon tot Bredasdorp
Vars- en droëblombedryf

Hoe lyk die plant?

Hoe plant dit voor?

Waarvoor word dit gebruik?

Brunia laevis is ’n struik met baie
stamme. Dit word tot 90 cm hoog.
Die plante het smal, grys blare wat
oorvleuel.

Brunia laevis word deur ’n
verskeidenheid insekspesies besoek
en bestuif. Die plante het ’n
permanente, houterige wortelstok
wat ná ’n brand uitloop.

Dit word dikwels in die varsen droëblombedrywe gebruik.
Dit behaal hoë pryse in die
uitvoermark.

Hoe lyk die blomme?
Die blomkoppe bestaan uit
kompakte, romerige wit bolle wat
tot 2 cm in deursnee kan wees.
Die plante blom van Augustus tot
Januarie.

Waar groei dit?
Dit groei teen berghange tussen
Caledon en Bredasdorp, van die
laer hange tot halfpad teen die
berge op.

Minste bedreig

Brunia laevis

Berzelia lanuginosa
2m

Berzelia lanuginosa

Bewaring
[Rooi Lys: Minste bedreig]
Brunia laevis is nie tans bedreig nie.
Vir die voortgesette beskerming
van die spesies word volhoubare
landboupraktyke aangemoedig
wanneer daar met Brunia laevis
gewerk word.

Beperk
Gelokaliseerd

Familie:

Brunia noduliflora

Bruniaceae – die brunia-familie

Bruniaceae – die brunia-familie

Genus:		

Genus:		

Berzelia

Brunia

Spesie: 		

Spesie: 		

albiflora – wat beteken ‘wit blomme’

noduliflora – wat beteken ‘die blom is soos ’n klein

Gewone naam:

knoop’

Knopbossie, Koffiebossie, Stompies

Gewone naam:

(Let wel: Hierdie spesie se naam het verander. Die ou naam was Brunia albiflora.)

Knopbossie

Brunia noduliflora

Berzelia albiflora

Berzelia albiflora

Familie:

(Let wel: Hierdie spesie se naam het verander. Die ou naam was Brunia nodiflora.)

Kwesbaarheidstelling: Nie gelys nie
3m
Maart, April
Saaddraende plant,
insekte
Hottentots Holland tot
die Kleinrivierberge
Varsblombedryf
Minste bedreig
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Hoe lyk die plant?
Berzelia albiflora is ’n lang, skraal
struik met ’n enkele stam en baie
takke. Dit kan tot drie meter hoog
word. Die lang, dun takke is dig
bedek met blare. Die pragtige
donkergroen blare laat die struik
soos ’n denneboom lyk. Die blare,
wat tot 12 mm lank kan word,
het swart punte en is met fyn hare
bedek.
Hoe lyk die blomme?
Die blomkoppe groei aan die ente
van stingels wat sowat 40 mm
lank en 15 mm in deursnee is. Die
blomkoppe vorm aantreklike, bleek,
silwergrys trosse.Wanneer die plant

blom, ruik dit soos koffie. Dit blom
in Maart en April.
Hoe plant dit voor?
Berzelia albiflora word deur ’n
verskeidenheid insekspesies besoek
en bestuif en groei van saad.
Waar groei dit?
Dit groei in digte groepe in
klammerige gebiede vanaf die
Hottentots-Holland- tot die
Kleinrivierberge.

Kwesbaarheidstelling: 2

Waarvoor word dit gebruik?

50cm-1.5m

Dit word meestal vir die
varsblombedryf gepluk.

Maart tot Junie

Bewaring
[Rooi Lys: Minste bedreig]
Die huidige Rooi Lys-data dui op
’n stabiele bevolking. Uitheemse
indringerplante kan hierdie spesie
egter bedreig.

Saaddraende plant,
insekte (heruitloper na
’n brand)
Suidwes- en suid-Kaap
Vars- en droëblombedryf
Minste bedreig
Wydverspreid
Gelokaliseerd

Hoe lyk die plant?

Hoe plant dit voor?

Brunia noduliflora is ’n struik met
baie stamme. Dit word tussen 50
cm en 1,5 meter hoog. Die takke is
oortrek met ’n magdom piepklein
hare. Baie van die smal, 2-3 mm
lange, naaldvormige blare lê plat
teen die takke.

Brunia noduliflora word deur ’n
verskeidenheid insekspesies besoek
en bestuif. Die plante het ’n
permanente, houtagtige wortelstok
wat uitloop na ’n brand.

Hoe lyk die blomme?
Die blomkoppe bestaan uit grys
bolle wat sowat 10 mm in deursnee
is. Die groot, knoetserige, grysbruin
blomknoppe bly sit vir ’n hele
paar jaar aan die bos. Dit blom van
Maart tot Junie.

Waar groei dit?
Brunia noduliflora is endemies
(of beperk) tot die suidwes- en
suid-Kaap. Dit groei in volson
op rotsagtige sandsteenhange.
Dit kom algemeen voor op
heuwels en berghange van
die Olifantsrivierberge tot
Piketberg, die Kaapse Skiereiland,
Jonkershoek, die HottentotsHolland- berge, en vanaf

Kogelberg tot by Hermanus en
Elim. Dit kom ook voor op die
Van Stadensberge en rondom
Uitenhage.
Waarvoor word dit gebruik?
Dit is ’n gewilde vars of droë
snyblom.
Bewaring
[Rooi Lys: Minste bedreig]
Hierdie spesie is nie bedreig nie.
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Erica imbricata

Familie:

Ericaceae – die erika-familie

Familie:

Bruniaceae – die brunia-familie

Genus:		

Genus:		

Erica – die heide

Staavia

Spesie: 		

Spesie: 		

90cm
September tot Desember
Saaddraende plant, insekte
(heruitloper na ’n brand)
Malmesbury tot
Riversdal
Varsblombedryf
Minste bedreig

Erica imbricata

Staavia radiata

Staavia radiata

radiata – wat beteken ‘om van die middel af uit te sprei’

imbricata – wat beteken ‘oorvleuel soos dakteëls’,
met verwysing na die blomblare

Gewone naam:

Gewone naam:

Glasogies, Altydbossie

Kêr-kêr

Kwesbaarheidstelling: 3

Kwesbaarheidstelling: 4

Hoe lyk die plant?

Hoe plant dit voor?

Waarvoor word dit gebruik?

Staavia radiata is ’n struik met
baie stamme en dun takke. Dit
kan 90 cm hoog word en het
naaldvormige blare.

Staavia radiata word deur ’n
verskeidenheid insekspesies besoek
en bestuif. Na ’n veldbrand loop
die plante se wortelstokke uit.

Dit word as ’n vuller in ruikers
gebruik.

Hoe lyk die blomme?

Waar groei dit?

Die klein blomkoppe groei een-een
of in klein trossies aan die toppe
van die stamme. Hulle lyk soos
madeliefies met hulle wit skutblare
rondom ’n klein groepie individuele
blommetjies. Dit blom van
September tot Desember.

Dit groei op sanderige vlaktes en
teen lae hange vanaf Malmesbury
tot Riversdal.

Bewaring
[Rooi Lys: Minste bedreig]
Staavia radiata is nie bedreig nie
omdat dit so geil uitloop na ’n
brand. Dit kan egter plaaslik
bedreig raak indien fynbosveld
onwettig geploeg word, of die
veld te dikwels gebrand word.

Hoe lyk die plant?

Hoe plant dit voor?

Waarvoor word dit gebruik?

Junie tot Desember

Erica imbricata is ’n regop struik met
takke waaraan baie blomme is. Dit
kan 80 cm hoog word.

Dis ’n snyblom wat in die
varsblombedryf in aanvraag is.

Saaddraende plant,
insekte

Hoe lyk die blomme?

Erica imbricata word deur ’n
verskeidenheid insekspesies besoek
en bestuif. Die piepklein saadjies
word vrygestel wanneer die
blomme verdroog het.

80cm

Gifberg tot Port Elizabeth
Varsblombedryf
Minste bedreig
Wydverspreid

Wydverspreid

Die wit of pienk blomme is sowat
3 mm lank en hang afwaarts. Die
manlike blomdele (helmknoppe)
hang by die blomkop uit.
Hierdie spesie is alombekend by
blomplukkers as ‘kêr-kêr’ weens
die geluid wat die plante maak
wanneer iemand teen hulle skuur.
Die plante blom van Junie tot
Desember.

Waar groei dit?
Dit groei op droë kusvlaktes en
berghange vanaf Gifberg tot Port
Elizabeth.

Bewaring
[Rooi Lys: Minste bedreig]
Hierdie spesie is nie bedreig nie.
Sommige van die habitats waar
dit groei, word egter bedreig, bv.
gebiede waar dit seisoenaal nat is.

Algemeen

Algemeen

Erica plukenetii

Familie:

Familie:

Ericaceae – die erika-familie

Ericaceae – die erika-familie

Genus:		

Genus:		

Erica – die heide

Erica – die heide

Spesie: 		

Spesie: 		

plukenetii

coccinea – wat beteken ‘rooi’ of ‘pers’

Gewone naam:

Gewone naam:

Hangertjie

Hangertjies,Vlakteheide

Kwesbaarheidstelling:
E. plukenetii subsp. plukenetii – 3
E. plukenetii subsp. lineata – 8

Kwesbaarheidstelling: 2
1.2m
Deur die jaar
Saaddraende plant, insekte
(heruitloper na ’n brand)
Sederberge in die
weste, tot die Kaapse
Skiereiland, Agulhasvlakte
en die Kamanassieberge
Varsblombedryf
Minste bedreig
Wydverspreid
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Gelokaliseerd

Hoe lyk die plant?
Erica coccinea is ’n stywe struik met
’n enkele stam en baie takke. Dit
kan 1,2 meter hoog word en die
blomme kan rooi, oranje of groen
wees. Twee subspesies (subsp.)
kom op die Agulhasvlakte voor:
Erica coccinea subsp. Coccinea, wat
in sandsteengrond groei; en Erica
coccinea subsp. Uniflora, wat in
kalksteen of kussand groei.
Hoe lyk die blomme?
Die hangende, buisvormige blomme
groei drie-drie aan die punte van
kort takke. Die blomme is 6-17 mm
lank en kan glad of klewerig wees.
Die kleur van die blomme kan
rooi, oranje, geel of groen wees. Die

manlike dele van die blom (bruin
helmdrade en helmknoppe) hang
uit die blombuis. Die plante kan
regdeur die jaar blom, afhangende
van die plek waar hulle groei.
Hoe plant dit voor?
Erica coccinea word deur
suikerbekkies bestuif. Die plante
kan óf uitloop óf uit saad groei
en dis dikwels moontlik om
albei hierdie metodes in ’n
enkele subbevolking aan te tref;
daarom is dit belangrik dat elkeen
dienooreenkomstig gepluk word.
Die klein saadjies word vrygestel
nadat die blomme verdroog het.

Waar groei dit?
Dit groei vanaf die Sederberge
in die weste tot by die Kaapse
Skiereiland, Agulhasvlakte en die
Kamanassieberge naby George.
Dit groei op sanderige vlaktes
naby die kus en op rotsagtige
bergriwwe regdeur hierdie gebied.

1m
Deur die jaar
Saaddraende plant, voëls
Kaapse Blommestreek

Waarvoor word dit gebruik?

Varsblombedryf

Hierdie plant word in die
varsblombedryf gebruik.

Minste bedreig/bedreig

Bewaring
[Rooi Lys: Minste bedreig]

Wydverspreid

Nie een van die twee subspesies
van Erica coccinea is bedreig nie.

Algemeen

Hoe lyk die plant?
Erica plukenetii is ’n regop struik met
’n enkele stam wat tot een meter
hoog kan word, en naaldvormige
blare wat opwaarts buig.Vier
subspesies kom op die Agulhasvlakte
voor: 1.) Erica plukenetii subsp.
plukenetii in sandsteengrond; 2.)
Erica plukenetii subsp. bredensis in
kalksteen- en laterietgrond; 3.)
Erica plukenetii subsp. penicellata in
sandsteen; en (4.) Erica plukenetii
subsp. lineata wat net in neutrale
grond van kalksteenformasies tussen
Gansbaai en Soetanysberg groei.
Hoe lyk die blomme?
Dit het buisvormige blomme wat
na onder hang. Die helmknoppe
(manlike blomdele) hang by die
blomme uit. Blomme kan rooi, wit,

pienk, groen of geel wees en soms
is die mond van die blom ’n ander
kleur as die buis. Die plante kan
regdeur die jaar blom, afhangende
van die plek waar hulle groei.
Hoe plant dit voor?
Alle subspesies Erica plukenetii
op die Agulhasvlakte word
deur suikerbekkies bestuif. Die
piepklein saadjies word vrygestel
nadat die blomme verdroog het.
Waar groei dit?
Dit kom algemeen teen berghange
voor in die meeste gebiede van die
Kaapse Blommestreek, alhoewel die
verskillende subspesies dikwels net
in spesifieke grondtipes groei.

Erica plukenetii

Erica coccinea

Erica coccinea

Waarvoor word dit gebruik?
Dit word as vars snyblomme
gebruik.
Bewaring
[Rooi Lys: Minste bedreig]
E. plukenetii subsp. plukenetii is nie
bedreig nie [Rooi Lys: Minste
bedreig] / E. plukenetii subsp.
bredensis is nie bedreig nie [Rooi
Lys: Minste bedreig] / E. plukenetii
subsp. penicellata is nie bedreig nie
[Rooi Lys: Minste bedreig]
[Rooi Lys: Bedreig hangende
ondersoek]
E. plukenetii subsp. lineata is bedreig
en moenie gepluk word nie [Rooi
Lys: Bedreig hangende ondersoek]
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September tot Februarie
Saaddraende plant, insekte
Kogelberg tot Stilbaai
Vars- en droëblombedryf
Byna bedreig
Wydverspreid
Algemeen

Saaddraende plant, wind
Agulhasvlakte,
kusgebiede van Kaapse
Skiereiland en Bettysbaai
Varsblombedryf
Kwesbaar
Wydverspreid
Gelokaliseerd
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Familie:

Proteaceae – die protea-familie

Proteaceae – die protea-familie

Genus:		

Genus:		

Aulax – die kanariebosse

Leucadendron – die tolbosse

Spesie: 		

Spesie: 		

umbellata – wat beteken ‘soos ’n sambreel’

laureolum

Gewone naam:

Gewone naam:

Krismisblom

Louriertolbos

Kwesbaarheidstelling: 2

Kwesbaarheidstelling: 3

Hoe plant dit voor?

Waarvoor word dit gebruik?

Aulax umbellata is ’n struik met ’n
enkele stam wat 2,5 meter hoog
kan word. Die blare het geronde
punte. Hulle kan 110 mm lank en
15 mm in deursnee word.

Aulax umbellata word deur ’n
verskeidenheid insekspesies besoek
en bestuif.Vroulike blomme word
ryp en verdroog om ’n houterige,
koppievormige struktuur te vorm
wat die saad vir etlike jare kan
bewaar voordat dit vrygestel word.

Die vroulike blomme word in
beide die vars- en droëblombedryf
gebruik. Die manlike blomme
verwelk gou nadat dit gepluk
is; daarom is dit nie geskik vir
snyblomme nie.

Hoe lyk die blomme?
Manlike en vroulike blomme groei
aan verskillende plante.Wanneer
die plant blom, verander die blare
van kleur en word persbruin. Die
vroulike blomme is ’n delikate,
roomgeel. Plante blom van
September tot Februarie.

Waar groei dit?
Dit groei in goedgedreineerde,
sanderige kusgrond van Kogelberg
tot Stilbaai.

Bewaring
[Rooi Lys: Byna bedreig]
Aulax umbellata word as byna
bedreig op die SANBI Rooi
Lys van Suid-Afrikaanse plante
aangedui. Dit word bedreig deur
uitheemse indringerplante, die
aanplant van woude, verstedeliking
en, in sommige gevalle, die
verbouing van proteas en wingerd.

2m
Junie tot Augustus
Saaddraende plant,
insekte en heruitloper
Kaapse Skiereiland tot
Potberg, binnelands tot
by Paarlberg
Vars- en droëblombedryf
Minste bedreig
Wydverspreid
Gelokaliseerd

Waarvoor word dit gebruik?

Leucadendron laureolum is ’n groot
struik wat twee meter hoog kan
word. Die manlike bos het ’n
ronde vorm. Die vroulike bos is
minder simmetries en het minder
takke. Die blare kan 95 mm lank
en 20 mm in deursnee word. Die
skutblare is effens langer as die res
van die blare.

Leucadendron laureolum word deur
insekte bestuif. Saad word in
die vroulike tolle gehou tot na
die volgende brand, wanneer dit
vrygestel word.

Dit word in beide die vars- en
droëblombedryf gebruik. Dit is
een van die ouers van gewilde
kommersiële hibriede (kruisings)
soos ‘Chameleon’ en ‘Safari
Sunset’.

Hoe lyk die blomme?

Waar groei dit?
Dit groei van die Kaapse
Skiereiland tot by Potberg, en
binnelands tot by Paarlberg.

Bewaring
[Rooi Lys: Minste bedreig]
Leucadendron laureolum is nie
bedreig nie.

Die langwerpige tolle is 40 mm lank
en 30 mm in deursnee. Die saad bly
in die tolle totdat ’n veldbrand die
plant gebrand het. Die blomkoppe
ruik effens na vrugte. Die plante
blom van Junie tot Augustus.

Leucadendron linifolium

Familie:

Familie:

Proteaceae – die protea-familie

Proteaceae – die protea-familie

Genus:		

Genus:		

Leucadendron – die tolbosse

Leucadendron – die tolbosse

Spesie: 		

Spesie: 		

coniferum – wat beteken ‘om tolle te produseer’

linifolium – wat beteken ‘blare soos vlas’

Gewone naam:

Gewone naam:

Duinegeelbos, Geelbos

Tolle

Kwesbaarheidstelling: 5

Kwesbaarheidstelling: 4

Hoe plant dit voor?

Waarvoor word dit gebruik?

2m

Leucadendron coniferum is ’n regop
struik met ’n enkele stam. Dit
kan vier meter hoog word. Die
langwerpige blare het ’n effense
kronkeling en skerp punte. Die
blare is 80 mm lank en 9 mm in
deursnee.

Leucadendron coniferum word deur
die wind bestuif. Saad word in die
vroulike tolle gehou tot na die
volgende brand.

Dit word as vuller in ruikers
gebruik.

September en Oktober

Bewaring
[Rooi Lys: Kwesbaar]

Saaddraende plant,
insekte

Die tolle word rooi namate hulle
volwasse word, maar word later
groen. Hulle bly sit aan die struik.
Die skutblare is geel. Die plante
blom gedurende Augustus en
September.

Hoe plant dit voor?

Leucadendron coniferum

Hoe lyk die plant?

Hoe lyk die blomme?

Hoe lyk die plant?

Waar groei dit?
Dit groei in neutrale fynbossand
waar baie ander plante van die
protea-familie ook voorkom.
Dit groei op die Agulhasvlakte,
in kusgebiede van die Kaapse
Skiereiland, en in die omgewing
van Bettysbaai.

Leucadendron coniferum word
bedreig deur uitheemse
indringerbome, degradasie, verlies
aan habitat, besoedeling en, in
sommige gevalle, onvolhoubare
oespraktyke.

Kaapse Skiereiland en
die Overberg
Vars- en droëblombedryf
Kwesbaar
Wydverspreid

Hoe lyk die plant?

Hoe plant dit voor?

Waarvoor word dit gebruik?

Leucadendron linifolium is ’n
kompakte struik met ’n enkele
stam. Dit kan ’n hoogte van
twee meter bereik. Die smal, plat,
gekronkelde blare is 5-30 mm lank
en 1-3 mm in deursnee.

Leucadendron linifolium word deur
insekte bestuif. Saad word in
die vroulike tolle gehou tot na
die volgende brand, en daarna
vrygestel.

Dit word algemeen gebruik
in beide die vars- en
droëblombedryf.

Hoe lyk die blomme?
Die manlike blomme groei effens
bokant die bos aan stingels met
baie min blare. Die vroulike
blomme groei aan die boonste
takke en is omring deur ’n kraag
skutblare. Die plante blom in
September en Oktober.

Waar groei dit?
Dit kom in seisoenale vleilande
regdeur die Kaapse Skiereiland en
die Overberg voor.

Leucadendron linifolium

Augustus tot September

Familie:

Hoe lyk die plant?

Leucadendron coniferum
4m

Leucadendron laureolum

Leucadendron laureolum

Aulax umbellata
2.5m

Aulax umbellata

Bewaring
[Rooi Lys: Kwesbaar]
Leucadendron linifolium word as
kwesbaar beskou omdat baie
van die vleilande waar dit
vroeër gegroei het, vernieting
is. Dit word ook bedreig deur
uitheemse indringerplante,
habitatvernietiging en wanneer te
veel daarvan gepluk word.

Gelokaliseerd
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Julie en Augustus
Saaddraende plant,
insekte
Gouritsriviermond tot
die Agulhasvlakte
Vars- en droëblombedryf
Minste bedreig

Familie:

Familie:

Proteaceae – die protea-familie

Proteaceae – die protea-familie

Genus:		

Genus:		

Leucadendron – die tolbosse

Leucadendron – die tolbosse

Spesie: 		

Spesie: 		

meridianum – wat beteken ‘middel van die dag’

platyspermum – wat beteken ‘plaatvormige saad’

Gewone naam:

Gewone naam:

Geelbos

Tol, Tolle

Kwesbaarheidstelling: 7

Kwesbaarheidstelling: 7

Hoe lyk die plant?

Hoe plant dit voor?

Waarvoor word dit gebruik?

Leucadendron meridianum is ’n struik
met ’n enkele stam. Dit word twee
meter hoog. Die smal blare is 40
mm lank en 7 mm in deursnee.
Hulle is effens krom naby die stam
en het kort, silwer hare en ’n skerp
rooi punt.

Leucadendron meridianum word deur
’n verskeidenheid insekspesies
besoek en bestuif. Die saad is plat
met vlerkies daaraan en word vir
etlike jare binne-in die vroulike
tolle gehou nadat die plante
geblom het.

Dit word in beide die vars- en
droëblombedryf gebruik.

Hoe lyk die blomme?

Waar groei dit?

Die skutblare is heldergeel en die
tolle is oortrek met piepklein, silwer
hare. Die plante blom gedurende
Julie en Augustus.

Dit is endemies (beperk) tot
kalksteenfynbos. Dit groei in groot
groepe van Gouritsriviermond tot
die Agulhasvlakte.

Bewaring
[Rooi Lys: Minste bedreig]
Leucadendron meridianum is nie
bedreig nie, volgens die SANBI
Rooi Lys van Suid-Afrikaanse
plante. Daar is egter voortgesette
kommer omdat groot gedeeltes van
die plante se habitat vernietig is.

1.7m
September
Saaddraende plant,
insekte
Kleinmond tot Villiersdorp
en die Agulhasvlakte
Vars- en droëblombedryf
Kwesbaar

Beperk

Beperk

Gelokaliseerd

Gelokaliseerd

Die ryp, donkerbruin tol is baie
groot: tot 50 mm lank en 40 mm
in deursnee. Die plante blom
gedurende September.

Bewaring
[Rooi Lys: Kwesbaar]
Leucadendron platyspermum word as
kwesbaar gelys. Dit word op groot
skaal gesaai: dit word in ongerepte
veld in die suidelike Overberg
en Agulhasvlakte uitgestrooi. Dié
saai-metode kan ’n impak hê
op die natuurlike diversiteit van
fynbos.

Leucadendron – die tolbosse

Spesie: 		

Spesie: 		

muirii

rubrum – wat beteken ‘rooi’

Gewone naam:

Gewone naam:

Kruiphout

Tolle

Kwesbaarheidstelling: 7

Kwesbaarheidstelling: Not listed

Augustus en September

Bewaring
[Rooi Lys: Minste bedreig]

Saaddraende plant, wind

Leucadendron muirii word nie
bedreig nie.

Kaapse Blommestreek

Waar groei dit?
Dit groei in kalksteengrond van
Bredasdorp en die Agulhasvlakte
tot Stilbaai.

Droëblombedryf
Minste bedreig

Hoe lyk die plant?
Leucadendron rubrum is ’n regop
struik met ’n enkele stam wat 2,5
meter hoog kan word. Die manlike
plante is meer bosagtig en het
kleiner blare as die vroulike plante.
Die sagte, jong blare is oortrek met
silwerwit hare, maar die ouer blare
verloor die meeste van die hare en
is groengrys van kleur.
Hoe lyk die blomme?
Manlike blomkoppe is baie klein
(sowat 11 mm lank) en heldergeel.
Vroulike blomkoppe vorm ’n
tol van sowat 40 mm lank. Die
skutblare wat die tol vorm, is ’n
kleurvolle mengsel van geel, groen,

blou en rooi. Die geel stempels
(vroulike dele) steek by die bokant
van die tol uit soos ’n kwassie.
Die plante blom in Augustus en
September.
Hoe plant dit voor?
Leucadendron rubrum word deur die
wind bestuif. Die saad word in die
tolle gehou tot na die volgende
brand.
Waar groei dit?

Leucadendron rubrum

Leucadendron muirii

Genus:		

Dit word in die droëblombedryf
gebruik.

Gelokaliseerd

Dit kom voor van Kleinmond tot
Villiersdorp in die weste, en van
die Agulhasvlakte in die suide. Dit
groei in beide sand en gruis.

Leucadendron – die tolbosse

Leucadendron muirii word deur
die wind bestuif. Die saad bly in
die tolle tot na ’n brand en word
daarna vrygestel.

Beperk

Hoe lyk die blomme?

Waar groei dit?

Genus:		

Leucadendron muirii is ’n struik met
’n enkele stam en min takke. Dit
kan twee meter hoog word.

Minste bedreig

Groen tolle (wat nog nie ryp
is nie) word vir die Europese
Kersfeesmark gepluk. Wanneer die
tolle ryp en bruin is, word hulle
vir die droëblombedryf gepluk.

Proteaceae – die protea-familie

November en Desember

Die blomme het bruin skutblare
en ’n groen hart. Hulle het ’n
suurdeegreuk en blom gedurende
November en Desember.

Leucadendron platyspermum word
deur insekte bestuif. Saad bly in
die tolle agter tot na ’n brand en
word daarna vrygestel.

Proteaceae – die protea-familie

2.5m

Hoe lyk die blomme?

Leucadendron platyspermum is ’n
regop bos met ’n enkele stam.
Dit word 1,7 meter hoog. Die
blare van die manlike plant is
opvallend heldergeel. Die blare
van die vroulike plant is ’n ligte
lemmetjiegroen. Die blare word
gewoonlik 70 mm lank en 13 mm
breed.

Familie:

Waarvoor word dit gebruik?

Droëblombedryf

Waarvoor word dit gebruik?

Familie:

Hoe plant dit voor?

Bredasdorp en die
Agulhasvlakte tot
Stilbaai

Hoe plant dit voor?

Leucadendron rubrum

Hoe lyk die plant?

Die blare is lank, vlesig en dik en
het ronde punte. Die jong blare is
naaldvormig, maar die ouer blare
kan 40 mm lank en 13 mm breed
word.

Hoe lyk die plant?

Leucadendron muirii

2m

Saaddraende plant, wind
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Leucadendron platyspermum

Leucadendron platyspermum

Leucadendron meridianum

2m

Leucadendron meridianum

Waarvoor word dit gebruik?
Die tolle word in die
droëblombedryf gebruik.
Bewaring
[Rooi Lys: Minste bedreig]
Die SANBI Rooi Lys van SuidAfrikaanse Plante lys hierdie
spesie as nie bedreig nie. Daar is
nietemin kommer oor die spesie
en voorstelle is gemaak dat dit
gemonitor word.

Dit groei op berghange regoor die
Kaapse Blommestreek by hoogtes
tussen 250 en 1 500 meter bo
seespieël.
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Familie:

Leucospermum cordifolium

Proteaceae – die protea-familie

Familie:

Proteaceae – die protea-familie

Genus:		

Genus:		

Leucadendron – die tolbosse

Leucadendron – die speldekussings

Spesie: 		

Spesie: 		

salicifolium – wat beteken ‘blare soos ’n wilger’

3m
Julie tot September
Saaddraende plant, wind
Olifantsrivier tot die
Langeberge by Riversdal
Vars- en
droëblombedryf
Minste bedreig

Gewone naam:

cordifolium

Geelbos

Gewone naam:

(Let wel: Leucadendron strictum is die ou naam van Leucadendron salicifolium. ’n Soortgelyke verkeerde benaming wat in die snyblombedryf gebruik word, kom by Leucospermum truncatulum voor.)

Luise, Luisies, Speldekussing

Kwesbaarheidstelling: 5

Kwesbaarheidstelling: 4

Hoe lyk die plant?

Hoe plant dit voor?

Waarvoor word dit gebruik?

1.5m

Leucadendron salicifolium is ’n regop
struik met ’n enkele stam wat drie
meter hoog kan word. Sy blare is
haarloos en is effens sekelvormig.
Hulle kan 60 mm lank en 5 mm
breed word. Die plante is groen.

Leucadendron salicifolium word deur
die wind bestuif. Saad word in
die tolle gehou tot nadat die plant
deur vuur doodgebrand is.

Dit word in beide die vars- en
droëblombedryf gebruik.

Augustus tot Januarie

Hoe lyk die blomme?
Die tolle kan 35 mm lank en 25
mm in deursnee word en het
heldergeel skutblare. Die tolle bly
sit aan die struik vir etlike jare.
Die plante blom van Julie tot
September.

Waar groei dit?
Dit groei van nature op
rivieroewers en in nat plekke
tussen die Olifantsrivier en die
Langeberge by Riversdal.

Bewaring
[Rooi Lys: Minste bedreig]
Leucadendron salicifolium is nie
bedreig nie, maar onwettige
landboupraktyke, soos wanneer
grond geploeg word, kan ’n
nadelige uitwerking hê op die
habitats waarin dit groei, bv.
rivieroewers en moerassige
gebiede.

Saaddraende plant, voëls
Kogelberg, Groenlandberge,
Houwhoek, Caledon
Swartberg, Kleinrivierberge,
Akkesdisberg &
Bredasdorpberge, &
Soetanysberg
Varsblombedryf
Byna bedreig
Wydverspreid
Gelokaliseerd

Augustus
Saaddraende plant,
insekte
Kaapse Skiereiland en
Potberg
Vars- en droëblombedryf
Minste bedreig
Wydverspreid

Waarvoor word dit gebruik?

Leucospermum cordifolium is ’n struik
met ’n geronde vorm, ’n enkele
stam en horisontale takke (die
takke steek reguit uit die stam). Dit
kan tot 1,5 meter hoog word. Die
blare kan 80 mm lank en 20 mm
breed word. Die jong blare is harig,
maar die ouer blare is glad.

Leucospermum cordifolium word
deur suikervoëls en suikerbekkies
bestuif. Die saad word 1-2 maande
na die blomtyd vrygestel.

Dit word slegs vir die
varsblommark gepluk.

Hoe lyk die blomme?
Die blomkoppe van die
speldekussings is met ’n regte hoek
aan die stam vas. Hulle kan tot 70
mm breed wees en hul kleure wissel
van oranje tot donkerrooi, en soms
geel. Die plante blom van Augustus
tot Januarie.

Waar groei dit?
Dit groei van nature in klipperige
en suur sandsteengrond in die
Kogelberg, Groenlandberge,
Houwhoek, Caledonse Swartberg,
Kleinrivierberge, Akkedisberg en
die Bredasdorpberge, asook in
vlaktes rondom Soetanysberg.

Bewaring
[Rooi Lys: Byna bedreig]
Hierdie spesies word as ‘Byna
bedreig’ in die SANBI Rooi Lys
van Suid-Afrikaanse Plante gelys
weens habitatverlies, algemene
besoedeling en omdat te veel
blomme geoes word.

Familie:

Familie:

Proteaceae – die protea-familie

Proteaceae – die protea-familie

Genus:		

Genus:		

Leucadendron – die tolbosse

Leucospermum – die speldekussings

Spesie: 		

Spesie: 		

xanthoconus – wat beteken ‘geel tol’

truncatulum

Gewone naam:

Gewone naam:

Blinkblaartolbos

Buxi, Buxifolium

(Let wel: Hierdie spesie word dikwels verkeerdelik “Salignum” genoem. Leucadendron
xanthoconus en Leucadendron salignum kan maklik verwar word, maar Leucadendron
xanthoconus is ’n hersaadskieter – wat herhaaldelik saad kan vorm – en Leucadendron
salignum is ’n heruitloper – wat herhaaldelik kan uitloop.)

(Let wel: In 1809 het Salisbury hierdie plant die spesifieke (spesie-) naam van
“truncatulum” gegee, terwyl Brown dit in 1810 “buxifolium” genoem het. Die naam
“truncatulum” is dus korrek, maar baie botaniste, veldblomplukkers en -kwekers gebruik
steeds die verwarrende naam “buxifolium”.)

Kwesbaarheidstelling: 2

Kwesbaarheidstelling: 6

Hoe plant dit voor?

Waarvoor word dit gebruik?

Leucadendron xanthoconus plante
is digte struike. Hulle het enkel
stamme en kan tot twee meter
hoog word. Hulle groei betreklik
vinnig. Die blare is effens
sekelvormig. Jong blare is oortrek
met silwerkleurige hare.

Leucadendron xanthoconus word deur
insekte bestuif. Saad word in die
vroulike tolle gehou tot na die
volgende brand en dan vrygestel.

In die snyblombedryf word dit
as ’n vuller (of ‘groenigheid’) in
ruikers gebruik. Die vroulike stele
met tolle is baie gewild in die
uitvoermark vir droë blomme.

Die manlike en vroulike tolle groei
nie aan dieselfde plante nie en lyk
verskillend. Die skutblare rondom
die blomkoppe is geel. Die plante
blom in Augustus.

Hoe plant dit voor?

Leucadendron xanthoconus

Hoe lyk die plant?

Hoe lyk die blomme?

Hoe lyk die plant?

Waar groei dit?
Dit groei dikwels in groot groepe
van die Kaapse Skiereiland tot
Potberg.

Bewaring
[Rooi Lys: Minste bedreig]

Leucospermum truncatulum

2m
Augustus tot Desember
Saaddraende plant,
insekte

Hoe lyk die plant?

Hoe plant dit voor?

Waarvoor word dit gebruik?

Leucospermum truncatulum is ’n dun
struik met een stam en min takke.
Dit kan tot twee meter hoog word.
Die ovaalvormige, harige blare is
10-25 mm lank en 5-10 mm breed.
Die blare oorvleuel by die stam.

Leucospermum truncatulum
word deur ’n verskeidenheid
insekspesies besoek en bestuif.
Die saad word 1-2 maande na die
blomtyd vrygestel.

Dit word in die vars- en
droëblombedryf gebruik.

Kogelberg tot Agulhas

Hoe lyk die blomme?

Vars- en
droëblombedryf

Die blomme is geel wanneer hulle
jonk is en verander na dieprooi
namate hulle ouer word. Die klein
blomkoppe is rond en 15-20 mm
in deursnee. Blomkoppe groei in
trosse van 2 tot 8 en het nie ’n
ooglopende stingel nie. Die plante
blom van Augustus tot Desember.

Byna bedreig

Waar groei dit?
Dit groei regoor die Overberg
in groot groepe. Dit kom tussen
Kogelberg en Agulhas voor op
sanderige vlaktes wat tot 400
meter bo seespieël kan wees. Die
plante verkies die koeler suidelike
en oostelike hange.

Leucospermum truncatulum

Leucadendron xanthoconus

2m

Leucospermum cordifolium

Leucadendron salicifolium

Leucadendron salicifolium

Bewaring
[Rooi Lys: Byna bedreig]
Leucospermum truncatulum raak
al hoe meer kwesbaar, meestal
as gevolg van habitatverlies,
uitheemse indringerplante en
landbou.

Algemeen
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Protea cynaroides

Familie:

Familie:

Proteaceae – die protea-familie

Proteaceae – die protea-familie

Genus:		

Genus:		

Mimetes – die stompies

Protea – die suikerbosse

Spesie: 		

Spesie: 		

cucullatus – wat beteken ‘gevorm soos ’n kap’
(hoedvormig)

cynaroides – wat beteken ‘soos ’n artisjok’

Gewone naam:

Koningsprotea, Reuseprotea

Protea cynaroides

Mimetes cucullatus

Mimetes cucullatus

Gewone naam:

Rooistompie
Kwesbaarheidstelling: 4

Kwesbaarheidstelling: 2
2m
Augustus tot Maart
Saaddraende plant, voëls
Sederberge tot Kogelberg
en Agulhasvlakte tot
Kougaberge
Varsblombedryf
Minste bedreig
Wydverspreid
Algemeen

Hoe lyk die plant?

Hoe plant dit voor?

Waarvoor word dit gebruik?

Mimetes cucullatus is ’n struik met
baie takke. Dit kan twee meter
hoog word, maar die meeste plante
word nie hoër as 50 cm nie. Die
blare is ovaalvormig en 25-55 mm
lank. Hulle is simmetries rondom
die stam gerangskik (soos ’n
spieëlbeeld).

Mimetes cucullatus word deur
suikervoëls en suikerbekkies
bestuif. Die plante loop weer
uit na ’n brand – dit het ’n
permanente wortelstok wat
uitloop.

Dit word in die varsblombedryf
gebruik.

Deur die jaar

Bewaring
[Rooi Lys: Minste bedreig]

Saaddraende plant, voëls

Hoe lyk die blomme?
Die blomkoppe kan 100 mm lank
word. Dit bestaan uit ’n kroon
rooi skutblare en hangende wit
blommetjies (10-15 mm lank) wat
by hierdie kroon uitsteek. Die plante
blom regdeur die jaar, maar veral van
Augustus tot Maart.

April tot September
Saaddraende plant, voëls
Kaapse suidweskus:
Kleinmond, Houwhoek,
Hermanus, Elim, Napier,
Bredasdorp en Struisbaai
Vars- en droëblombedryf
Byna bedreig
Wydverspreid
Gelokaliseerd
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Dit groei van die Sederberge in
die weste tot Kogelberg en die
Agulhasvlakte in die suide en die
Kougaberge in die ooste.

Kaapse Blommestreek:
Sederberge tot
Grahamstad
Varsblombedryf
Minste bedreig

Protea cynaroides is ’n struik met
baie takke. Die meeste van die
struike is sowat een meter hoog,
maar hulle kan tot twee meter
groot word.

Protea cynaroides word deur
suikervoëls en suikerbekkies bestuif.
Die saad word in die blomkoppe
bewaar tot na die volgende brand.
Die plante het permanente
wortelstokke wat weer uitloop na
’n brand.

Hoe lyk die blomme?
Blomkoppe is groot en komvormig
en tot 30 cm in deursnee. Die
omwindselblare (blomblare) is
pienk tot karmosynrooi. Die plante
blom regdeur die jaar afhangende
van die plek waar hulle groei.

Gelokaliseerd

Waar groei dit?
Dit groei dwarsoor die Kaapse
Blommestreek van die Sederberge
in die weste tot Grahamstad in die
Oos-Kaap. Dit groei van seespieël
tot op ’n hoogte van 1 500 meter.
Omdat dit op soveel verskillende
plekke met verskillende
klimaatstoestande groei, is daar

talryke variasies van Protea
cynaroides waarvan die blare en
blomme grootliks verskil.
Waarvoor word dit gebruik?
Protea cynaroides is Suid-Afrika se
nasionale blom. Dit is besonder
gewild as snyblom en word
wêreldwyd gekweek.
Bewaring
[Rooi Lys: Minste bedreig]
Protea cynaroides word nie bedreig
nie.

Protea compacta

Protea eximia

Familie:

Familie:

Proteaceae – die protea-familie

Proteaceae – die protea-familie

Genus:		

Genus:		

Protea – die suikerbosse

Protea – die suikerbosse

Spesie: 		

Spesie: 		

compacta – wat beteken ‘met ’n kompakte vorm’

eximia – wat beteken ‘uitnemend’ of ‘buitengewoon’

Gewone naam:

Gewone naam:

Botrivierprotea

In Engels staan dit bekend as: ‘Broad-leaf Sugarbush’

Kwesbaarheidstelling: 7

Kwesbaarheidstelling: Nie gelys nie

Hoe plant dit voor?

Waarvoor word dit gebruik?

5m

Protea compacta is ’n regop struik
met een stam en yl takke. Dit kan
3,5 meter hoog word. Die blare
is ovaalvormig en, by die basis,
hartvormig. Hulle krul opwaarts
rondom die stam.

Protea compacta word deur
suikervoëls en suikerbekkies
bestuif. Die saad word in
blomkoppe gehou tot na die
volgende brand.

Dit is gewild as beide ’n snyblom
en in die droëblombedryf. Dit
word op uitgebreide skaal gekweek.

Julie tot Desember

Die blomkleur wissel van
donkerpienk tot wit. Die plante
blom van April tot September.

Hoe plant dit voor?

Wydverspreid

Hoe lyk die plant?

Hoe lyk die blomme?

Hoe lyk die plant?

Waar groei dit?
Dit groei langs die Kaapse
suidweskus in die omgewing
van Kleinmond, Houwhoek,
Hermanus, Elim, Napier,
Bredasdorp en Struisbaai.

Bewaring
[Rooi Lys: Byna bedreig]
In sommige gevalle is die saad van
Protea compacta oor varsgeploegde
fynbosveld uitgestrooi. Hierdie
manier van saai het buitengewoon
digte aanplantings tot gevolg.
Dié praktyk is onwettig, want dit
vernietig die natuurlike diversiteit
van fynbos.Volgens die Rooi Lys
is Protea compacta byna bedreig
weens habitatverlies, uitheemse
indringerplante en kruisteling.

Hoe lyk die plant?

Worcester oor Van
Stadensberg tot Port
Elizabeth

Protea eximia is ’n groot struik
met ’n enkele stam en min takke.
Dit kan vyf meter hoog en drie
meter in deursnee word. Die blare
is persgroen en oortrek met ’n
wit poeier wat afgee wanneer dit
aangeraak word. Die blare voel soos
leer en is 60-100 mm lank en 3065 mm breed.

Varsblombedryf

Hoe lyk die blomme?

Saaddraende plant, voëls

Minste bedreig

Die blomkoppe is 100-140 mm
lank en tot 120 mm in deursnee.
Die skutblare is oortrek met klein
hare op hul buitenste oppervlakte.
Die buitenste skutblare is kort en
roomkleuring tot wit. Die binneste

skutblare is langer en lig- tot
donkerpienk. Die punte van die
individuele blommetjies in die
middel van die blom is oortrek met
donkerpienk hare wat so sag soos
fluweel voel. Die plante blom van
Julie tot Desember maar veral van
Augustus tot Oktober.
Hoe plant dit voor?
Protea eximia word deur suikervoëls
en suikerbekkies bestuif. Die saad
word in blomkoppe gehou tot na
die volgende veldbrand.

Protea eximia

Protea compacta
3.5m

Waar groei dit?

Mimetes cucullatus is nie ’n
bedreigde spesie nie.

2m

Waar groei dit?
Dit groei op hoogtes van tussen
200 en 1 600 meter, en kom van
Worcester oor Van Stadensberg tot
Port Elizabeth voor.
Waarvoor word dit gebruik?
Dit word in die snyblombedryf
gebruik.
Bewaring
[Rooi Lys: Minste bedreig]
Hierdie spesie word nie bedreig
nie.
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Mei tot September
Saaddraende plant, voëls
Hottentots-Holland, Du
Toitskloofberge, tot die
Agulhasvlakte
Varsblombedryf
Kwesbaar

Familie:

Familie:

Proteaceae – die protea-familie

Proteaceae – die protea-familie

Genus:		

Genus:		

Protea – die suikerbosse

Protea – die suikerbosse

Spesie: 		

Spesie: 		

longifolia – wat beteken ‘lang blare’

obtusifolia – wat beteken ‘blare met geronde punte’

Gewone naam:

Gewone naam:

Swartbaard

In Engels staan dit bekend as: ‘Limestone Sugarbush’

Kwesbaarheidstelling: 3

Kwesbaarheidstelling: 7

Hoe lyk die plant?

Hoe plant dit voor?

Waarvoor word dit gebruik?

Protea longifolia is ’n spreidende
struik wat ’n maksimum hoogte
van 1,5 meter bereik. Die blare
krul opwaarts en is 90-200 mm
lank en 5-17 mm breed.

Protea longifolia word deur
suikervoëls en suikerbekkies
bestuif. Die saad bly in die
blomkoppe tot na die volgende
veldbrand.

Dit word in die snyblombedryf
gebruik.

April tot September

Bewaring
[Rooi Lys: Kwesbaar]

Saaddraende plant, voëls

Hoe lyk die blomme?

Waar groei dit?

Die blomkoppe is groen, pienk of
wit. Die blomme is 80-160 mm lank
en 40-90 mm in deursnee. Hulle het
’n gepunte, swart, wollerige punt in
die middel. Die plante blom van Mei
tot September, maar veral in Junie
en Julie.

Dit groei in suur fynbossand waar
baie ander plante van die proteafamilie ook voorkom. Dit groei
van die Hottentots-Holland- en
die Du Toitskloofberge tot by die
Agulhasvlakte in die suide.

Protea longifolia is ’n bedreigde
spesie weens habitatverlies,
uitheemse indringerplante,
proteaverbouing en omdat te veel
blomme in die verlede gepluk is.

2-3m

Stanford tot Kaap
Agulhas, Stilbaai en tot
die Gouritsriviermond
Varsblombedryf
Byna bedreig

Wydverspreid

Beperk

Algemeen

Gelokaliseerd

Hoe lyk die plant?

Hoe plant dit voor?

Waarvoor word dit gebruik?

Protea obtusifolia is ’n regop struik
met ’n enkele stam en takke. Dit
word tussen twee en drie meter
hoog. Die smal, ovaalvormige blare
krul opwaarts. Hulle is 100-150
mm lank en 20-40 mm breed.

Protea obtusifolia word deur
suikervoëls en suikerbekkies bestuif.
Die saad bly in die blomkoppe tot
ná die volgende veldbrand.

Dit word in die snyblombedryf
gebruik.

Hoe lyk die blomme?
Die blomme is glansend pienk.
Die punte van die skutblare en
die middel van die blomkop is
donkerpienk. Die plante blom van
April tot September, maar veral in
Junie en Julie.

Waar groei dit?
Dit groei in kalksteenfynbos
aan die kus, van Stanford tot
Kaap Agulhas, Stilbaai en tot by
Gouritsriviermond.

Bewaring
[Rooi Lys: Byna bedreig]
Hierdie spesie word deur
aktiwiteite bedreig: in sommige
gevalle word te veel van die plante
geoes, terwyl meer as 20% van
hul kalksteenfynbos-habitat deur
uitheemse indringerplante en
landbou bedreig word.

Protea repens

Familie:

Familie:

Proteaceae – die protea-familie

Proteaceae – die protea-familie

Genus:		

Genus:		

Protea – die suikerbosse

Protea – die suikerbosse

Spesie: 		

Spesie: 		

neriifolia – wat beteken ‘blare soos ’n selonsroos’

repens

Gewone naam:

Gewone naam:

Baardsuikerbos

Suikerkan

Kwesbaarheidstelling: 3

Kwesbaarheidstelling: 3

Hoe lyk die plant?

Hoe plant dit voor?

Waarvoor word dit gebruik?

2.5m

Hoe lyk die plant?

Hoe plant dit voor?

Waarvoor word dit gebruik?

Februarie tot November

Protea neriifolia is ’n groot struik
met ’n enkele stam. Dit kan tussen
drie en vyf meter hoog word.

Protea neriifolia word deur
suikervoëls en suikerbekkies
bestuif. Die saad bly in die
blomkoppe agter tot na die
volgende brand.

Dit word in die snyblombedryf
gebruik.

Deur die jaar

Protea repens is ’n regop struik met
’n enkele stam.

Bewaring
[Rooi Lys: Minste bedreig]

Saaddraende plant, voëls

Hoe lyk die blomme?

Protea repens word deur suikervoëls
en suikerbekkies bestuif. Die saad
bly in die blomkoppe en word net
vrygestel nadat die plant deur ’n
veldbrand vernietig is.

Hierdie spesie word nie tans
bedreig nie.

Suidwes-Kaap tot oos
van Grahamstad

In die verlede het mense die
nektar versamel om ’n soet
stroop te kook. Dis waarom dit
’n suikerbos genoem word. Die
stroop is as hoesmedisyne gebruik.
Deesdae word Protea repens
hoofsaaklik in die droëblombedryf
gebruik.

Kaapstad tot Port
Elizabeth
Varsblombedryf
Minste bedreig
Wydverspreid
Algemeen

Hoe lyk die blomme?
Die blomme se kleure wissel van
pienk tot romerig-groen. Hulle het
’n swart, wollerige baard en ’n wit
blomkern. Die plante blom van
Februarie tot November.

Waar groei dit?
Dit groei in sandsteengrond in
die suidelike kusbergreekse tussen
Kaapstad en Port Elizabeth. Dit
kom voor op hoogtes wat wissel
van seespieël tot 1 300 meter,
maar groei nie van nature op die
Agulhasvlakte nie.

Droëblombedryf
Minste bedreig
Wydverspreid

Die blomme is keëlvormig. Die
buitenste skutblare het skerp punte
en hul kleur wissel van roomwit
tot wit met pienk, tot dieprooi.
Die plante blom gedurende die
reënseisoen. In die weste is die
reënseisoen in die winter en in die
ooste is dit in die somer. Blomme
is dus regdeur die jaar beskikbaar.

Waar groei dit?
Dit groei regdeur die
fynbosbioom, van die suidwesKaap tot oos van Grahamstad in
die Oos-Kaap.

Protea repens

Protea neriifolia

Protea neriifolia

3-5m

Saaddraende plant, voëls

32

Protea obtusifolia

Protea obtusifolia

Protea longifolia
1.5m

Protea longifolia

Bewaring
[Rooi Lys: Minste bedreig]
Protea repens kom taamlik
algemeen voor en word nie as
kwesbaar beskou nie.

Algemeen
33

Familie:

Familie:

Proteaceae – die protea-familie

Proteaceae – die protea-familie

Genus:		

Genus:		

Protea – die suikerbosse

Protea – die suikerbosse

Spesie: 		

Spesie: 		

scolymocephala – wat beteken ‘blomkop soos ’n
dissel’

sulphurea – wat beteken ‘geel’

Gewone naam:

Skaamroos

Protea sulphurea

Protea scolymocephala

Protea sulphurea

Gewone naam:

Skollie
Kwesbaarheidstelling: Nie gelys nie

Kwesbaarheidstelling: Nie gelys nie
1.5m
Julie tot November
Saaddraende plant,
insekte

Hoe lyk die plant?
Protea scolymocephala is ’n netjiese,
geronde struik wat 1,5 meter
hoog kan word. Die blare is lank
en smal – tot 150 mm lank en 15
mm breed.
Hoe lyk die blomme?

Olifantsrivier tot Kaapse
Skiereiland en deur die
Overberg tot Hermanus
Vars- en
droëblombedryf
Kwesbaar

Aanvanklik vou die skutblare
rondom die blommetjies en vorm
so ’n perfekte bal. Dan gaan die
blomkop oop om bestuif te word.
Die skutblare vou plat terug om
’n groep klein blommetjies in die
middel te ontbloot. Die blommetjies
in die buitenste rye is effens harig
maar die binneste blommetjies het
geen hare nie. Die blomkleure wissel

Junie tot Januarie
Saaddraende plant, voëls
(heruitloper)
Kaapse Skiereiland tot
die Agulhasvlakte
Vars- en droëblombedryf
Minste bedreig
Beperk
Gelokaliseerd

van sagte room met ’n tikkie pienk
tot liggroen. Die plante blom van
Julie tot November, maar veral tussen
Augustus en September.

Waarvoor word dit gebruik?

Hoe plant dit voor?

Bewaring
[Rooi Lys: Kwesbaar]

Protea scolymocephala word deur
’n verskeidenheid insekspesies
besoek en bestuif. Die saad bly
in die blomkoppe en word slegs
vrygestel nadat die plant deur ’n
veldbrand vernietig is.

Protea scolymocephala is kwesbaar.
Bedreigings sluit die volgende
in: uitheemse indringerplante,
stedelike ontwikkeling, landbou
en onvolhoubare oespraktyke.

Dit word in die vars- en
droëblombedryf gebruik.

Waar groei dit?

50cm
April tot Augustus
Saaddraende plant, klein
soogdiere (knaagdiere)
Hexrivierberge tot
die Swartberg en
Waboomsberge
Vars- en
droëblombedryf

Dit groei op sandvlaktes naby die
kus, van die Olifantsrivier in die
weste tot die Kaapse Skiereiland
en regdeur die Overberg tot
Hermanus.

Waarvoor word dit gebruik?

Protea sulphurea is ’n lae, baie
digte struik met talryke takke wat
horisontaal uit die stam groei.
Dit kan 50 cm hoog word. Die
grysgroen blare is ovaalvormig en
het ’n skerp punt.

Protea sulphurea word deur klein
soogdiere soos knaagdiere en
klaasneusmuise bestuif. Die diere
word deur die gisreuk en nektar
in die blomkoppe gelok. Die saad
word etlike jare lank in die droë
blomkoppe gehou voordat dit
vrygestel word.

Dit word vir die vars- en die
droëblombedryf geoes.

Hoe lyk die blomme?
Die blomme is vlak komvormig en
hang afwaarts. Hulle is swawelgeel
met persgroen skutblare en gee ’n
suurdeegagtige geur af. Die plante
blom van April tot Augustus.

Bewaring
[Rooi Lys: Minste bedreig]
Protea sulphurea word nie tans
bedreig nie.

Waar groei dit?
Dit groei op hoogtes van
meer as 1 000 m van die
Hexrivierberge tot die Swartberg
en Waboomsberge.

Protea speciosa

Protea susannae

Familie:

Familie:

Proteaceae – die protea-familie

Proteaceae – die protea-familie

Genus:		

Genus:		

Protea – die suikerbosse

Protea – die suikerbosse

Spesie: 		

Spesie: 		

speciosa – wat beteken ‘pragtig’

susannae

Gewone naam:

Gewone naam:

Bruinbaardsuikerkan, Bruinbaardprotea

Stinkblaarprotea

Kwesbaarheidstelling: 7

Kwesbaarheidstelling: 7

Hoe plant dit voor?

Waarvoor word dit gebruik?

2-3m

Protea speciosa is ’n struik met
verskeie regop stingels en kan 1,2
meter hoog raak. Die blare is 90160 mm lank en 10-60 mm breed.

Protea speciosa word deur
suikervoëls en suikerbekkies
bestuif. Die saad bly in die
blomkoppe en word slegs
vrygestel nadat die plant deur ’n
veldbrand vernietig is. Die struik
kan weer uitloop ná ’n brand.

Dit word vir die vars- en
droëblombedryf geoes.

April tot September

Bewaring
[Rooi Lys: Minste bedreig]

Saaddraende plant, voëls

Al word Protea speciosa gelys
as een van die spesies wat
die minste bedreig word, kan
onvolhoubare oespraktyke en
gereelde, onbeplande veldbrande
dit benadeel.

Stanford tot Albertinia

Die blomkoppe het opvallende
skutblare wat soos fluweel voel.
Hulle kleur kan van romerig-wit
tot salmpienk in verskillende streke
wissel. Die blomkop het ’n reguit
punt wat in ’n roomkleur tot bruin
baard eindig. Die plante blom van
Junie tot Januarie, maar hoofsaaklik
gedurende September en Oktober.

Hoe plant dit voor?

Minste bedreig

Hoe lyk die plant?

Hoe lyk die blomme?

Hoe lyk die plant?

Waar groei dit?
Dit groei in bergagtige gebiede
van die Kaapse Skiereiland tot
die Agulhasvlakte. Dit groei in
die Riviersonderend- en die
Langebergreeks tot so ver oos as
Riversdal.

Varsblombedryf
Byna bedreig
Beperk
Gelokaliseerd

Hoe lyk die plant?
Protea susannae is ’n groot struik
met ’n enkele hoofstam. Dit word
2 tot 3 m hoog en 3 tot 4 m in
deursnee. Die blare is 80 tot 160
mm lank en het ’n ovale, gekartelde
vorm. Die blare gee ’n swawelreuk
af wanneer jy hulle stukkend vryf.
Die jong blare is met klein haartjies
oortrek wat afval namate die blare
ouer word. Die volwasse blare voel
leeragtig.
Hoe lyk die blomme?
Die blomme is 80 tot 100 mm lank
en 70 tot 110 mm in deursnee.
Die blomme is sagtepienk en byna
wit in die middel. Die skutblare
is bruin en word met ’n taai laag

bedek. Die plante blom tussen
April en September.
Hoe plant dit voor?
Protea susannae word deur
suikervoëls en suikerbekkies
bestuif. Die saad bly vir etlike jare
in die blomkoppe agter nadat die
plante geblom het.
Waar groei dit?
Dit groei hoofsaaklik in neutrale
sand in fynbosgebiede wat ryk is
aan plante van die protea-familie.
Dit groei van Stanford in die
Overberg tot Albertinia.

Protea susannae

Protea speciosa
1.2m
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Protea scolymocephala

Waarvoor word dit gebruik?
Protea susannae het deur middel
van kruisteling kultivars soos
Pienk Ys, Spesiale Pienk Ys,
Kardinaal, Sylvia en Susara
geproduseer.
Bewaring
[Rooi Lys: Byna bedreig]
Die habitat van Protea
susannae word deur uitheemse
indringerplante bedreig, veral
rooikrans, stedelike uitbreiding en
die verbouing van proteas.
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Anthospermum aethiopicum

Familie:

Familie:

Restionaceae – die restio- of Kaapse riet-familie

Rubiaceae

Maart tot April
Saaddraende plant, wind
Suid-Kaap (ook langs
paaie van Port Elizabeth
tot die Sederberge)
Rietdakke

Thamnochortus

Anthospermum – wat beteken ‘die saad in die blom’

Spesie: 		

Spesie: 		

insignis

aethiopicum – wat beteken ‘kom van Afrika’

Gewone naam:

Gewone naam:

Mannetjiesriet, Albertinia-dekriet, Dekriet

Seeroogbossie, Katstert

Kwesbaarheidstelling: 3

Kwesbaarheidstelling: 3

Hoe lyk die plant?

Hoe plant dit voor?

Waarvoor word dit gebruik?

Thamnochortus insignis is ’n groot
restio of Kaapse riet. Dit kan 2,5 m
hoog word, terwyl sy basis tot een
meter in deursnee kan wees.

Thamnochortus insignis word deur
die wind bestuif. Die sade is baie
klein en word 1 tot 2 maande
nadat die plante geblom het,
vrygestel.

Dit word gebruik om rietdakke
te dek en is ook baie gewilde
tuinplante.

Hoe lyk die blomme?
Soos in die geval van baie ander
restio-spesies, is die manlike en
vroulike blomme bruin en groei dit
aan verskillende plante. Die plante
blom gedurende Maart en April.

Minste bedreig
Beperk

Waar groei dit?
Thamnochortus insignis groei dig en
kom van nature in die suid-Kaap
voor, veral rondom Albertinia.
Die saad is egter deur vragmotors
versprei wat dekriet vervoer,
gevolglik groei die spesie nou ook
langs paaie van Port Elizabeth tot
by die Sederberge – ’n aansienlike
afstand vanaf sy werklike ‘tuiste’.

Gelokaliseerd

Deur die jaar
Saaddraende plant, vlieë
Saldanhabaai tot Port
Elizabeth
Varsblombedryf
Minste bedreig
Wydverspreid
Algemeen

Bewaring
[Rooi Lys: Minste bedreig]
Thamnochortus insignis is die
belangrikste restio-spesie wat in
die dekrietbedryf gebruik word.
Baie gebiede tussen Kaap Agulhas
en Gouritsriviermond word
bestuur met die oog op hierdie
spesie, bv. die veld word gereeld
gebrand om groei te bevorder.
In baie gevalle is dit tot nadeel
van die plante wat van nature in
daardie gebiede voorkom.

2m
Augustus tot Januarie
Saaddraende plant, wind
Kaapse Blommestreek
Varsblombedryf
Minste bedreig
Wydverspreid
Algemeen

Hoe lyk die plant?

Hoe plant dit voor?

Waarvoor word dit gebruik?

Anthospermum aethiopicum is ’n
kompakte struik met ’n enkele
stam wat tot twee meter hoog kan
raak. Die naaldvormige blare kan
tot 6 mm lank wees en groei direk
uit die stam in groepies van drie.

Anthospermum aethiopicum word
deur die wind bestuif. Die sade is
baie klein en word elke seisoen na
afloop van die blomtyd vrygestel.

Dit word as ’n vuller in
fynbosruikers gebruik.

Hoe lyk die blomme?

Waar groei dit?
Dit groei regoor die fynbosbioom.

Bewaring
[Rooi Lys: Minste bedreig]
Anthospermum aethiopicum is ’n
pionierplant wat op ou landerye
groei. Dis dus nie bedreig nie.

Die manlike en vroulike blomme
groei aan verskillende plante. Die
klein geel blomme groei in klossies
naby die toppe van die stamme.
Die plante blom van Augustus tot
Januarie.

Phylica ericoides

Agathosma betulina

Familie:

Familie:

Rhamnaceae

Rutaceae – die sitrusfamilie

Genus:		

Genus:		

Phylica (wat beteken ‘blaarryk’) – die hardebosse

Agathosma (wat beteken ‘goeie reuk’) – die boegoes

Spesie: 		

Spesie: 		

ericoides – wat beteken ‘lyk soos ’n Erica’

betulina

Gewone naam:

Gewone naam:

Hardebos

Boegoe, Rondeblaarboegoe

Kwesbaarheidstelling: 3

Kwesbaarheidstelling: Nie gelys nie

Hoe lyk die plant?

Hoe plant dit voor?

Waarvoor word dit gebruik?

2m

Phylica ericoides is ’n kompakte
struik met ’n netjiese ronde vorm.
Dit het een stam en baie takke.
Dit kan tot 90 cm hoog word. Die
klein blare is 4 tot 8 mm lank en
lyk soos Erica-blare.

Phylica ericoides het ’n muwwe reuk
wanneer dit blom. Hierdie reuk
trek vlieë aan, veral kelpvlieë, wat
die blomme bestuif. Nadat die
blomme verdroog het, word die
sade uit die saadhuisies vrygestel.

Dit word as ’n vuller in vars
blomruikers gebruik.

Junie tot November

Hoe lyk die blomme?

Waar groei dit?

Die blomkop is 4 tot 7 mm in
deursnee. Dit bestaan uit klein
blommetjies wat omring word met
plat skutblare. Indien die plante
op die regte plek groei, kan hulle
dwarsdeur die jaar blom.

Dit groei op skuinstes en in sand
by die kus van Saldanhabaai tot
Port Elizabeth.

Bewaring
[Rooi Lys: Minste bedreig]
Phylica ericoides word nie bedreig
nie.

Saaddraende plant,
insekte (heruitloper na
’n brand)
Calvinia, deur die
Sederberg, Tulbagh en
Ceres, tot by Piketberg
Medisyne
Byna bedreig

Hoe lyk die plant?

Hoe plant dit voor?

Waarvoor word dit gebruik?

Agathosma betulina is ’n struik met
baie stamme en kan tot twee meter
hoog word. Die blare groei tweetwee aan weerskante van die stam
en is omtrent 20 mm lank en 10
mm breed. Aan die onderkant van
die blare is sigbare oliekliere. Die
olie gee die plant ’n aangename
reuk.

Verskeie spesies insekte besoek
Agathosma betulina, veral bye en
vlieë om die blomme te bestuif.
Nadat die blomme verdroog het,
word die saad vrygestel. Die plant
se vrug bestaan uit ’n omhulsel
met vyf huisies. Wanner dit ryp is,
bars dit oop en stel die sade vry.
Die struik kan weer uitloop na
’n brand.

Dit word algemeen gebruik
as medisyne en in die
parfuumbedryf. Boegoetee en
boegoebrandewyn word gedrink
om probleme met spysvertering
en die urinekanaal te behandel.

Hoe lyk die blomme?
Die klein stervormige blomme het
vyf kroonblare aan ’n kort stam.
Die plante blom van Junie tot
November.

Waar groei dit?
Dit groei op sanderige berghange
op hoogtes van 300 tot 700 meter
en kom vanaf Calvinia regdeur die
Sederberg, Tulbagh en Ceres tot
by Piketberg voor.

Agathosma betulina

Phylica ericoides
90cm
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Genus:		

Genus:		

2.5m

Anthospermum aethiopicum

Thamnochortus insignis

Thamnochortus insignis

Bewaring
[Rooi lys: Byna bedreig]
Agathosma betulina word deur
menslike bedrywighede bedreig,
soos wanneer mense te veel
daarvan oes of die plante se habitat
beskadig.
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Familie:

Rutaceae – die sitrusfamilie
Genus:		

Acmadenia
Spesie: 		

heterophylla – wat beteken: ‘blare met
verskillende vorms’
Gewone naam:

Boegoe
Kwesbaarheidstelling: Nie gelys nie
2m
September tot Maart
Saaddraende plant,
insekte
Bredasdorp, Caledon en
Mosselbaai
Varsblombedryf
Minste bedreig
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Hoe lyk die plant?

Hoe plant dit voor?

Waarvoor word dit gebruik?

Acmadenia heterophylla is ’n struik
met een hoofstam en baie takke.
Dit word 40 cm hoog en van die
plante kan tot 60 cm wyd groei.
Dit sprei op die grond uit soos ’n
mat. Die klein blaartjies groei in
’n trossie naby die toppe van die
rooierige stamme. Die blare het ’n
vars suurlemoenreuk.

Verskeie spesies insekte besoek
Acmadenia heterophylla en bestuif
die blomme. Nadat die blomme
verdroog het, word die saad
vrygestel.

Dit word as ’n lekkerruik vuller in
fynbosruikers gebruik.

Hoe lyk die blomme?
Die blomme het vyf ligpienk
kroonblare en ’n donkerder pienk
hart. Die plante blom van September
tot Maart.

Waar groei dit?
Dit groei op kalksteenrotse in
die omgewing van Bredasdorp,
Caledon en Mosselbaai.

Bewaring
[Rooi Lys: Minste bedreig]
Hoewel Acmadenia heterophylla
dikwels in tuine voorkom, word
dit al hoe meer in die natuur
bedreig omdat mense soms te veel
daarvan pluk en omdat die plante
se habitat vernieting word.

Die Flower Valley
Bewaringstrust
(wat in 1999 gestig
is) is ’n openbare
weldaadsorganisasie
sonder winsoogmerk
wat die volhoubare oes
van fynbos in die natuur
bevorder. Die Trust werk
sedert 2003 saam met
die fynbosbedryf en
Kaapse Natuurbewaring
(dieWes-Kaapse
natuurbewaringsowerheid)
om dieVolhoubare
Oesprogram te bevorder.

Flower Valley Bewaringstrust

Acmadenia heterophylla

Acmadenia heterophylla
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Die Flower Valley Bewaringstrust
Die Flower Valley Bewaringstrust (wat in 1999 gestig is) is ’n openbare
weldaadsorganisasie sonder winsoogmerk wat die volhoubare oes van fynbos in die
natuur bevorder. Die Trust werk sedert 2003 saam met die fynbosbedryf en Kaapse
Natuurbewaring (die Wes-Kaapse natuurbewaringsowerheid) om die Volhoubare
Oesprogram te bevorder.
Om meer oor die Volhoubare Oesprogram – en hoe om daarby betrokke te raak – te
wete te kom, kontak asb. die Flower Valley Bewaringstrust:
Telefoon:
E-pos:
Webtuiste:

028 425 2218
fynbos@flowervalley.co.za
www.flowervalley.org.za

Erkennings
• Die Economic and Social Research Council (ESRC) Impact Acceleration Scheme
van die Universiteit Newcastle het fondse beskikbaar gestel vir hierdie veldgids.
Die gids is gebaseer op navorsing oor die volhoubare oes van veldblomme wat deur
ESRC (toekenningsverwysing ES/K005626/1 onder leiding van dr.Alex Hughes)
en deur Die Leverhulme Trust (toekenningsverwysing RF150138 onder leiding
van prof. Cheryl McEwan) befonds is. Dr. David Bek en Gerhard van Deventer het
hierdie projekte ten uitvoer gebring.
• Fernkloof Natuurreservaat en vriende, insluitend Sandy Jenkin en Ronnie Hazell,
wat baie van die foto’s en botaniese inligting verskaf het.
• Tony Rebelo, Nicky van Berkel en Carina Lochner, wat foto’s verskaf het van die
iSpot platform (http://www.ispotnature.org/communities/southern-africa).

Verdere inligting oor die skrywers en redakteurs.

• Kobus Tollig Fotografie en Heather D’Alton, wat baie van die foto’s verskaf het.

Skrywers:

• Ronel Beukes wat die teks in Afrikaans vertaal het.

Gerhard van Deventer

• Roger Bailey, Bewaringsbestuurder by die Flower Valley Bewaringstrust, wat
vakkundige advies verskaf het.

Gerhard is die eienaar van Sandberg Fynbosreservaat, ’n biodiversiteitsbrandpunt
naby Elim, ’n dorp op die Agulhasvlakte. Hy het ’n gedetailleerde begrip van fynbosekologie en het hom verbind tot verskeie bewarings- en opvoedingsprojekte op die
Agulhasvlakte. Sy betrokkenheid by die Volhoubare Oesprogram strek terug tot 2003,
toe dit begin het. Hy het ook die opleidingsprogram in volhoubare oespraktyk vir
fynbosplukkers help saamstel.
Dr David Bek
David is ’n navorsingsgenoot aan die Universiteit Newcastle. He het in 2000 begin om
navorsing in Suid-Afrika te doen, en werk sedert 2006 nou saam met die Flower Valley
Bewaringstrust.
Dr Alice Ashwell
Alice is ’n opvoeder, lewensafrigter en fasiliteerder en skep geleenthede waar mense
nader kennis kan maak met bewaring.
Redakteurs:
Heather D’Alton

• D Millenium Multi Events, Mntambo Nakwa, Londeka Zondi en Mkhululi
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