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De aanleiding om over
Glyptostrobus te schrijven is het feit
dat in de tuin van de auteur, sinds
tien jaar, een exemplaar van deze
soort staat. De boom is nu 4 meter
hoog en heeft niet of nauwelijks
vorstschade gehad. Alleen in de
Elfstedentochtwinter van 199611997
waren enkele groeitoppen
ingevroren, maar de boom
herstelde zich zonder moeite.
De naam Metasequoia glyptostroboides is bij
velen bekend. De betekenis van de soortaanduiding is vaak niet bekend. Glyptostroboides betekent gelijkend op Glyptostrobus. Dit coniferengeslacht is voor velen totaal onbekend.
Glyptostrobus, in de Engelse literatuur ook wel
Chinese moerascipres genoemd, heeft de reputatie een subtropische boom te zijn, die onze WestEuropese winters niet overleeft.

Beschrijving
Boom tot 25 m, meestal veel lager en niet meer
dan 10 m. De stam heeft een vrij ruwe bast en
bladdert af. Oudere takken zijn geelbruin, de
Jongere takken grijsgroen. De twijgen en ook de
naalden zijn van twee verschillende typen. De
naalden aan sterke scheuten en aan takken met
kegels zijn radiaal geplaatst en overlappen elkaar. Naalden aan zijscheuten zijn lijnvormig
zoals biJ Taxodium . Ze zijn ca.l ,5 cm lang en
v~llen af met het scheutje waaraan ze gevormd
ZIJn. De kegels, die overigens bij ons niet verschijnen, zijn 2 cm lang, gesteeld; kegelschubben subovaal als bij Cryptomeria, met een soort
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ring met puntjes. De zaden zijn gevleugeld en
zeer klein.
Glyptostrobus loopt laat uit en ontsnapt zodoende aan nachtvorstschade. De naalden vallen in
november af en kunnen mooi oranjerood en geel
worden. in de herfst.

Verspreiding en standplaats
Glyptostrobus is een monotypisch geslacht en is
inheems in zuidoost China. Wellicht is de boom
in het wild uitgestorven. Glyptostrobus pensi/is
(de enige soort) wordt in subtropisch China vrij
veel geplant en groeit op natte gronden en moerassen. De boom wordt bijvoorbeeld gebruikt
voor het verstevigen van dijkjes langs rijstvelden
en soortgelijke toepassingen. Op droge gronden
heeft deze boomsoort grote moeite om te overleven. Vooral de jonge planten zijn moeilijk in
leven te houden en moeten vorstvrij overwinterd
worden.
Taxonomie
Glyptostrobus werd beschreven door Endlicher
in 1847. De geslachtsnaam Glyptostrobus leidde

hij af uit het Grieks en betekent, al bedoelde hij
eigenlijk Glyptostrobilus = met ingesneden kegels, een verwijzing naar de ingesneden rand van
de vruchtschubben.
Er is veel onduidelijkheid welke de geldige
soortnaam is voor de enige soort van dit geslacht. De soort werd het eerst benaamd in 1797
in het geslacht Thuja door Sir George Staunton,
verbonden aan de Britse ambassade in China, als
Thuja pensilis, maar zonder beschrijving
(Nomen nudum). Eerst in 1828 maakte D. Don
op basis van de soortnaam pensilis een geldige
beschrijving, nog steeds in het geslacht Thuja.
Maar eerder in 1807 was de soort door Poiret beschreven als Thuja lineata. Deze laatste naam is
dus volgens de regels de basis voor de Druce gemaakte combinatie in Glyptostrobus (G. linealus
(Poiret) Druce), maar er wordt getwijfeld of de
plant die Poiret beschreef wel een Glyptostrobus
was. Het zou gaan om een Taxodium distichum
f. nutans. Poiret beschreef zijn soort aan de hand
van een boom in de tuin van de Fransman Noisette, die de boom uit China zou hebben verkregen. Was het echt een Taxodium dan is de geldige naam de door Koch gemaakte combinatie
Glyptostrobus pensi/is (Staunton) Koch. Verder
is nog bekend de naam G. heterophyllus Brongniart, een synonym van een Taxodium . Als laatste circuleert in oude geschriften nog G. sinensis
Loder.

Verwante geslachten
Glyptostrobus behoort tot de familie der Taxodiaceae, samen met Taxodium , Athrotaxis,
Cryptomeria, Cunninghamia, Metasequoia, Sequoia, Sequoiadendron en Taiwania.
Taxodium, Clyptomeria, Metasequoia en Sequoiadendron zijn allen overbekend. Ook Cun-

ninghamia houdt het in ons klimaat goed uit, getuige de mooie exemplaren in het Arboretum
'De Dreyen' van de WUR in Wageningen.
Sequoia, de Coastal Redwood, is ook harder dan
men denkt. Op het perceel Rijneveld 74 te Boskoop staat een boom van ongeveer 25 jaar, die
nu meer dan 10 m hoog is.
Volgens "Bean" zijn er ook in Groot Brittannië
zeer weinig exemplaren aanwezig, enkele markante bomen staan o. a. in Nymans Gardens
(Handcross) en in Leonardslee Gardens. Eveneens is een groot exemplaar aanwezig op Dunloe
Castle, in Ierland.
Athrotaxis en Taiwania zijn onvoldoende winterhard in West Europa, behalve in Cornwall,
West Schotland en zuid Ierland.
Vermeerdering
Glyptostrobus kan worden vermeerderd door zomerstek en zeer waarschijnlijk ook door enten
op Taxodium distichum. Krüssmann vermeldt
knievorming bij Glyptostrobus, maar vermoedelijk is de knie gevormd door de onderstam T. distichum.
/
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Summary
The genus Glyptostrobus is fittie known in the Netherlands, mainly due to its rep~ttation for lack
of winter hardiness. Nevertheless, since ten years one of these plants has grown in the author 's
garden. It is over 4 metres high now and has suffered na ar only little frost damage. G/yptostrobus pensi/is is the only species and is native to South-east China. In the past there has been a lot
of confusion regarding the nomenclature of this species. At the end of the artiele some related
genera are mentioned.
Zusammenfassung
Das Geseh/echt Glyptostrobus ist in den Niederlanden kaum bekannt. Dies kommt var a/lem .
durch seinen Ruf, nicht gut winterhart zu sein. Es steht }edoch seit zehn Jahren ein Exemplar In?
Garten des Au tors, das jetzt bereits 4 Meter hoch ist und bisher kaum Frostschaden ge!ttten hat.
Glyptostrobus pensi/is ist die einzige Art und kommt in der Natur var im Siidosten van Chma.
Es ist bei dieserArt in der Vergangenheit viel Undeutlichkeit gewesen hinsichtllch des nchttgen
Artennamens. Schliesslich wird au[ einige verwandte Geseh/echter eingegangen
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