Dendrova ria
I n eke van Teyli ngen

Mijn favoriete plant:
Symplocos paniculata
In onze voortuin, in zure
grond en volle zon, staat al
twintig jaar een struik waar
ik het hele jaar met veel
plezier naar kijk: Symplocos
paniculata.
Ter gelegenheid van Ward zijn
vijftigste verjaardag werd een
groen feest georganiseerd.
Familie en vrienden kregen
een letter toegestuurd met
het verzoek een kado te verzinnen voor een ‘groen’ ABC.
De meest verrassende cadeaus kwamen te voorschijn
en daarbij ook veel planten.
Eén van de vrienden had de
letter S en bracht acht bijzondere heesters mee waaronder
de Symplocos. De Nederlandse
naam is Parelstruik.
Wat maakt ‘m nou zo bijzonder? In de loop der jaren is
hij uitgegroeid tot een goed
gevormde, bladverliezende,
dicht vertakte struik van ruim
2 bij 2 meter. De bladeren
zijn eivormig, licht behaard
met een gezaagde rand 4-7
cm, het takkenstelsel is war-

rig. In april/mei bloeit hij
uitbundig met kleine witte
bloemen, doorsnede 8-10
mm, in behaarde pluimen die
goed worden bestoven. Hoewel je met meerdere planten
bij elkaar meer vruchtzetting
krijgt, mag ik niet klagen. In
de herfst zit de struik vol met
glanzende blauwe bessen, net
echte parels en daar ben ik
dol op. Helaas duurt het niet
lang tot de merels de vruchten ontdekt hebben, dan is
de struik in een week tijd
kaal gegeten. In de natuur
komt hij voor in de Himalaya

van Pakistan tot aan ZuidKorea en de Filippijnen, in
struikvegetaties en bossen
tot 2700 m. Van dit geslacht
komen in die gebieden meerdere soorten voor maar de S.
paniculata is voor ons klimaat
het meest geschikt.
Jammer dat je ‘m maar zo
weinig ziet.
Voor meer informatie over
Symplocos verwijs ik naar een
wetenschappelijk artikel van
Piet de Jong in AV 4, 2010,
p. 10-11. □

Bloeiende Symplocos paniculata
(Parelstruik)
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