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In het begin van de maand krijgen we een tweede hittegolf te verwerken. Planten die tot nu de droogte redelijk hadden
doorstaan krijgen het nu wel
moeilijk. Davidia involucrata
verliest zeker driekwart van zijn
bladeren evenals Magnolia
tripetala.
Donderdag viel het enorm op
dat meer dan de helft van de
bladeren geel verkleurd waren,
om verder te verdrogen en vier
dagen later had de boom deze
laten vallen.

Buddleja japonica, wordt dikwijls verward met Buddleja lindleyana. Maar B. japonica is
minder dicht vertakt en de bloemen zijn meer rose tegenover paars bij B. lindleyana. Uit
Japan waar hij op stenige berghellingen groeit tussen 600 en 1600 m hoogte. De plant
verdraagt dus geen natte voeten. Er wordt gezegd dat de struik vorstgevoelig en kortlevend
is.

Pileostegia viburnoides, Deze wintergroen
klimplant uit China, Taiwan en Indië heeft
mooie langwerpige leerachtige bladeren.
Volgens recent moleculair onderzoek zou
de plant Hydrangea viburnoides moeten
heten. In ieder geval zoals met ander
klimhortensias duurt het enkele jaren
alvorens de eerste bloemen te voorschijn
komen.

Scutellaria incana, een vaste plant van zo een 80 cm hoog die de zomer
perfect heeft doorstaan. Lavendeblauwe bloemen en geschikt voor drogere
bodems.

Sinacalia tangutica, is een plant die nog maar één jaar in de tuin groeit. Uit China en behoort tot de Asteraceae. Mooie diep
ingesneden bladeren. Ook de vruchtpluizen zouden aantrekkelijk moete zijn. Geschikt voor half-schaduw.

Veratrum schindleri, eveneens ui China heeft aparte donker rode bloemen.
V. nigrum verschilt met deze door zijn nog donkerde bijna zwarte bloemen in
dichtere aren. Veratrum groeit in het wild op beschaduwde vochtige plaatsen,
dus ook in de tuin is een dergelijke staanplaats vereist.

Boehmeria platanifolia

Dit geslacht bestaat uit meer dan veertig soorten, en behoord tot de Urticaceae.
Vermits de meeste soorten subtropisch tot tropisch zijn, zijn deze planten recent in
onze tuinen verschenen.
De grote ingesneden bladeren lopen roodachtig uit. De witte bloemaartjes zijn
volgens de meeste niet van tel, maar ik vindt ze toch wel opvallend.
Dit jaar heb ik Boehmeria tricuspis aangeplant. Deze soort heeft kleinere dieper
ingesneden bladeren en zou rode aartjes hebben.

Ampelopsis glandulosa var. brevipedunculata,
deze prachtige klimplant met zijn mooie diep
ingesneden balderen begint zich nu op zijn
mooist te vertonen. De bessen hebben kleuren
van groen, turkoois, blauw, paars, roze tot wit.

Indiaanenaardappel, Apios americana is een
klimplant met leverkleurige bloemen. De plant
sterft in de winter bovengronds af, maar komt elk
jaar talrijker terug (een beetje woekerend). De
knollen kunnen gegeten worden.

Colchicum 'Lilac Wonde’ , herfsttijloos of ook
wel naakte begijntjes genoemd is een
bolgewas dat bloeit zonder bladeren. Deze
verschijnen pas het volgende voorjaar.
De cultivar heeft wel te grote bloemen, wat
ervoor zorgt dat ze nogal vlug neervallen.

Nepeta govaniana, is een gemakkelijke
vaste plant, geschikt voor half schaduw.

