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< De Iban minderheid woont middenin de jungle ver van de beschaving

Borneo is het derde grootste eiland van de wereld.
De Maleisische staten Sarawak en Sabah beslaan het noordelijke deel van Borneo en
worden gesplitst door het oliesultanaat Brunei. Het overige en grootste deel behoort
tot het Indonesische Kalimantan. Borneo heeft een unieke fauna en flora, die wordt
bedreigd door ontbossing en klimaatsverandering.
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Een trektocht door de wildernis is een
bijzondere ervaring met deze mensen.
Het stamhoofd liet ons ondermeer
zien welke planten geneeskundige extracten bevatten, welke verdovend of
giftig zijn. Voor hen is de jungle als een
apotheek en voorziet deze hen van levensnoodzakelijke behoeften.
Na enkele dagen keren we terug naar
Kuching en trekken we verder naar
het oudste en kleinste nationale park
van Sarawak, Bako. Het is een prachtig
park, gelegen aan de Zuid Chinese zee,
met grote kalkrotsformaties en een rijke vegetatie.
Het park is beroemd voor zijn neusapen en bekerplanten (Nepenthes
species). Ter plekke was ik getuige van
de herintroductie van Paphiopedilum
bullenianum. Sinds  werd deze ‘venusschoen’-orchidee als uitgestorven
beschouwd. ‘Orchideeënjagers’ hadden in de e eeuw deze plant massaal
Het herintroductie-project Pahiopedilum bullenianum

geroofd. Een intensief kweekprogramma, in samenwerking met botanische
tuinen en een lokale kweker, heeft het
mogelijk gemaakt dat P. bullenianum
terug een kans krijgt in de natuur. Ik
ondernam verschillende trektochten
door het park en vond ook nog heel wat
interessante orchideeën.

Orchideeën als epifieten op een boom >

< Een Bulbophyllum medusae in onze eigen kwekerij

Tijdens een pauze op een uitzichtpunt viel mijn oog op een Bulbophyllum medusae. De plant hing in de volle
zon en droeg tientallen bloemtrossen.
Hun bloemen zijn sneeuwwit en doen
denken aan elkaar geklitte spinnenwebben. Ze hebben een fantastische
parfum. Nog wat verder trof ik een
Claderia viridiﬂora. Deze orchidee is
verwant met Dipodium, Geodorum en
Grammatophyllum. De plant groeide,
diep in de schaduw, tegen een boomstam aan. Zijn wortelstok was zeer
lang en bij elke nieuwe scheut vormde
zich grote en zachte bladeren.
Op één van die scheuten stond een
 cm grote, volledig groene bloem met
donker groene nerven. Op mijn pad
vond ik nog tal van andere orchideeën,
zoals: Cymbidium ﬁndlaysonianum,
Coelogyne rochussenii en verschillende Bulbophyllum species.
Vanuit Bako National Park ging het per
vliegtuig naar het Gunung Mulu National Park. Dit park is zo’n  km  groot
en is vooral bekend om het grootste
grottencomplex ter wereld. Het park
telt  soorten zoogdieren,  soorten
kikkers,  soorten vlinders,  soorten mieren en  soorten orchideeën.
Van alle orchideeën ter wereld bevindt
zich hier één van de meest bijzondere soorten: Paphiopedilum sanderianum. Deze plant bloeit met de typische
‘venusschoen’-bloemen, maar dan met
zeer lange petalen. Deze krullen en
kunnen een lengte krijgen van , m.
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< Coelogyne rochussenii
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