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Van die interessantste veldblomme w at in die 
Vrystaat aangetref word, is die bolplante. Baie 
van hulle het 'n uiters kort groeiseisoen. Dit bly 
altyd ’n heerlike verrassing om skie likop 'n dag 'n 
blom hier onder jou voete raak te sien, en as jy 
opkyk sien jy hier en daar en sommer oral skielik 
blomme.

Een van hierdie bolplante w at volop in die 
Vrystaat voorkom, is A m m ocharis  coranica. 
Am m ocharis is afgelei uit die Grieks: ammos  
(sand) w at verwys na die grondvoorkeur van die 
plant en charis w at verwys na die plant se 
opva lle n de  sko u sp e la g tig e  b lo e iw yse . A.
coranica  is in 1816 beskryf op grond van n 
blommende plant w at Burchell in 1812 in die
d e s ty d s e  Ko r a n n a - g r o n d ge  b ie d , n o u
Vryburgdistrik, versamel het.

Drie spesies van Am m ocharis, nl. A  coranica, A. 
tinneana  en A. herrei, kom wydverspreid in Suid- 
A frika, uitgesonderd die Suid-W es Kaap, voor.

A. coranica  staan algemeen as G ifbol, Berglelie
of Seeroogblom bekend. Baie van die bolplante
met groot opvallende bloeiwyses behoort, soos
A m m o c h a r i s ,  a a n  d ie  l e l i e f a m i l i e
Am aryllidaceae en gevolglik is van die genera
soos N erine , B odphane, B ru n s v ig ia  en
Haem anthus  ook onder die algemene name van
Am m ocharis  bekend.

Die blare en bloeiwyse van die Seeroogblom 
verskyn vanaf November tot Januarie  bo die 
grond m itsgenoegsam e somerreen geval het. Die 
afgeplatte bloeisteel verleng vinn ig  en groei 
skuins van die grond af weg. Die bloeiwyse is 'n 
groot skerm w at aan die bo-punt van die 
bloeisteel gedra word. Tot 50 tipiese gesteelde 
letie-agtige blomme word per bloeiwyse gedra. 
Die bloeiwyses se kleur kan wissel van ligpienk 
tot amper donkerrooi. Daar word d ikw els twee 
bloeiwyses per bol gevorm.

Die 10 tot 14 blare van die Seeroogblom is 
bandvorm ig en groei in twee rye plat op die grond 
sodat dit waaiervorm ig vertoon. Die blare kan tot 
40 cm lank w ord en is gemiddeld sowat 5 cm

breed. Aan d ieeinde van 'n groeiseisoen s terfd ie  
blare van die punte af terug. Daar is waargeneem 
dat die blare tot drie maal in een somerseisoen 
afgesterf het en na goeie reen weer uitgeloop het.

Die bolle van die Seeroogblom word tot 1 6 cm in 
deursn it en-is met droe bru in skubbe bedek. Die 
skubbe word deur die Swazis verbrand en die 
verkoolde materiaal word dan gebruik by die 
maak van hoofbande vir hul kapteins en 
hoofmanne. Sommige stamme verwyder die 
skubbe en kook dan die oorblywende bolgedeelte 
tot 'n taai sw art pasta waarmee hulle hul 
kleipotte waterdig en heel maak. Die bol is 
klaarblyklik g iftig, maar die blare en bloeiwyse 
w ord deur vee gevreet.

Die sade is vlesig en kan net soos die vanC rinum  
spp., byvoorbeeld die O ranjerivierlelie, sonder 
vog ontkiem. Soms ontkiem die sade reeds in die 
verdroogde vrughok.

Die Seeroogblom is nie 'n tipiese tu inp lan t nie, 
maar tog n interessante plant om in jou tu in  te 
he. Bolle moet m in verplant word, want die plant 
kan dan 'n paar jaar neem om weer te blom. Die 
plant vereis in die somer baie water maar n droe 
rustyd in die w in ter. IjTiTTH
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