
Barleria macrostegia    (Acanthaceae family) 
 
A:  tongklapper   (watter snaakse naam)       
 
 
Hierdie plant is een van die snaaksste plante wat ek hier in die Omaheke teegekom het. Dit groei in 
sandgrond. Dis 'n grondranker, die ranke is tot so 70 cm lank, maar jy sien eintlik nie die rank raak nie, 
 die blare is baie onopvallend, jy voel hulle net, hulle is stekelrig.. Wat jy raaksien, is enkele  hemelblou 
blomme wat op 'n aantal dig bymekaargegroeide blaaragtige "skubbe" sit. Hierdie "skubbe" vorm 'n 
langwerpige bollatjie omtrent so groot soos 'n pruim. Blomtyd is in laat somer. 
     
 

 
                                  Barleria macrostegia blom hemelsblou 

 
 
Uiteindelik sit die saadkapsule dan tussen die "skubbe", die saadkapsule lyk soos 'n baie mooi  pit. Die 
hele bollatjie is stekelrig. Wanneer dit uitdroog, lyk dit soos 'n opgerolde klein ietermagog of  houtluis 
 (Assel). In wintertyd sien jy dan hierdie bollatjies  op die grond. 
 
 

 
Barleria m.  so lyk hulle in wintertyd                                            skubbollatjie, saadkapsule, saadjies 



 
Of die plant enige medisinale waarde het, kon ek nie uitvind nie, maar dit is 'n lekker speelding, waarmee 
jy elkeen wat nie daarvan weet nie, kan verras. (Een van ons werkers het dit vir my gewys) 
 
"Towerkuns":  
Tel die bollatjie op. 
Soek tussen die skubbe die "pit" en haal dit uit . 
Benat (met jou tong, maak of jy vir hom iets fluister). 
Sit die "pit" plat op jou hand neer en hou dit in die sonlig. 
Na 'n rukkie skiet die "pit" met 'n klein klapgeluid van jou hand. 
 

  
  Barleria m  saadkapsule wat oopgeskiet het        saadhuisie tussen die blaarskubbe     

 
Ander Barleria spesies word medisinaal gebruik. Hulle groeivorm is egter opregte struike van verskeie 
hoogtes  tot amper 1 m). Almal is stekelrig, van hulle blom blou, wit en geel. In Namibia is tot sover ses 
of sewe soorte beskryf (sover ek kon uitvind). Hulle kom ook in klipperige dele van die land voor. 
 Dit lyk vir my, die Barleria macrostegia kom in hele suider Afrika in die sanderige gebiede voor ; 'n regte, 
egte Kalahari-plant? 
 
 
 
Inligtingsbronne:       Google search: Flora of Zimbabwe www.zimbabweflora.co.zw 
Eie versameling plante en aantekeninge  (plant ge-identifiseer deur wyle Willie Giess) 
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