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De Gewone lijsterbes, Sarbus aucuparia, is vanwege zijn vruchtdracht een van de aantrekkelijkste
bomen. Er zijn diverse minder bekende soorten, die minstens zo aantrekkelijk zijn. Deze hebben
vruchten, waarvan de kleur varieert van oranje tot geel of van paars via roze tot zuiverwit De planten
van deze soorten variëren in hoogte van bomen tot 30 m via struiken van zeer uiteenlopende grootte
tot dwergstruiken, die slechts 10 cm hoog worden.
Alle soorten groeien het beste in de volle zon op lichte grond, maar als het klimaat voldoende koel en
vochtig is, zoals in grote delen van West- Europa, voldoen ze ook goed op zware gronden. Als de
bodem voldoende vochtig is groeien de meeste soorten ook nog goed in een droog klimaat. Alle
soorten horen van nature thuis in het gebergte en groeien ook goed op een onbeschutte en schrale
standplaats. Op vruchtbare bodems groeien ze daarentegen veel sneller. De pH-waarde van de grond
is van weinig invloed op de groei. Lijsterbessen groeien goed zowel op zeer zure als op kalkrijke
grond. S. aucuparia kan in het wild worden aangetroffen op zure granietrotsen en op kalksteen, maar
komt op zure gronden toch wel algemener voor en groeit er slechts matig hoog.
Bosbouwers en ecologen beschouwen de Gewone lijsterbes als een "onkruid" dat door vogels wijd
wordt verspreid. De zaailingen kunnen zich heel snel ontwikkelen op verstoorde terreinen of rotsige
bodems, maar uiteindelijk moeten ze toch, als de bosvegetatie zich verder kan ontwikkelen, het veld
ruimen voor de nog hoger groeiende soorten van het climaxbos (climax = opklirrup.ing in kracht).
Onder het dichte bladerdek van het bos zijn er vaak talloze zaailingen, die zeer langzaam groeien,
maar als er een open plek in het bos ontstaat, kunnen zij deze zeer snel innemen.
Het Subgenus Sorbus is door een aantal taxonomen bestudeerd. Publikaties zijn er van Hedlund
(1901), Koehne (1913) en Gabriellian (1978). Van de studies van J. Hutchinson en J. Keenan resten
ons alleen determinaties van herbariummateriaal in de herbaria van de Royal Botanie Garden Kew,
respectievelijk Royal Botanie Garden Edinburgh. De diverse auteurs zitten met de classificatie en de
taxomische inzichten bepaald niet op één lijn. De gebrekkige kennis van het ondergeslacht Sorbus,
mede veroorzaakt door de ontoereikendepublikatiesen sleutels(= determinatietabellen), heeft erin
geresulteerd, dat het met de nomenclatuur van de soorten in herbaria en botanische tuinen droevig is
gesteld. Zelf werd ik daar mee geconfronteerd toen ik een poging ondernam om de collectie van dit
ondergeslacht in Ness Gardens - de Botanische Tuin van de Universiteit van Liverpool - te
identificeren (McAllister, 1986).
CHROMOSOOMAANTALLEN EN APOMIXIS

Chromosoomtellingen van enkele lijsterbessen met witte vruchten in Ness Gardens leidde tot de
ontdekking dat de bomen tetraplaid (2n=68) waren, in plaats van diploïd (2n=34) zoals in S.
aucuparia. Bijna alle tetraploide soorten in de Subfamilie Maloideae, met name in de geslachten
Cataneaster, Crataegus, Malus en het Subgenus Aria van Sarbus zijn apomiet Dit leidde tot de
veronderstelling, dat dit met deze soorten ook wel eens het geval zou kunnen zijn. Apomixie is een
vorm van ongeslachtelijke voortplanting. De zaden ontwikkelen zich zonder dat de eicellen door
stuifmeel zijn bevrucht. Dit leidt er toe, dat alle nakomelingen identiek zijn aan de moederplant. Uit
experimenten in de tuin bleek, dat er inderdaad sprake was van apomixie. De geveerdbladige S.
farrestii werd bestoven met S. intermedia en dit resulteerde in echte S. farrestii-zaailingen. Het
stuifmeel van S. intermedia had dus niets bijgedragen.
Het voorkomen van apomixie bleek dus de oorzaak te zijn van de ingewikkelde taxonomie van het
subgenus. Wanneer in een geslacht apomixie voorkomt, zoals in Cat011easter en in Noordamerikaanse Crataegus, dan is er een relatief klein aantal diploïde soorten met een normale voortplanting en
een normale variatie tussen de individuen en een groot aantal tetraploide soorten. Deze tetraploiden
zijn apomiet en kunnen worden beschouwd als klonen, die zich verder ongeslachtelijk via zaad
reproduceren.
1) Adjunct-directeur Ness Botanie Gardens (University of Liverpool Botanie Gardens), Ness, Neston, South Win·aJ,
Engeland.
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van bekende wilde herkomsten. Ze variëren sterk in grootte. Zo zijn er stijf vertakte struiken,
gekweekt van herkomsten uit het hooggebergte, die in 15 jaar niet hoger werden dan 2.5 m.

De soorten met oranjerode vruchten zijn in vrucht bijzonder aantrekkelijk, zoawel in cultuur als op
hun natuurlijke groeiplaatsen, bijvoorbeeld in de Schotse hooglanden, waar de vruchten op kleur
komen aan heteind vanjuli en dikwijls aan de struiken blijven tot in december. Ook George Porrest die zoveel verschillende wit-karmozijnrode soorten in West-China zag en er de vruchten van
verzamelde in het begin van deze eeuw - zei, dat geen van hen de vergelijking met de Schotse
lijsterbes, S. aucuparia, kon doorstaan. In de verstedelijkte gebieden is er echter meestal ook een
grote dichtheid van vruchten- en zadenetende vogels (merels, lijsters, spreeuwen, vinken enz.),
vanwege de nestmogelijkheden in groenblijvende struiken en hagen. Hierdoor zijn de struiken na het
rijpen van de vruchten al binnen een tot twee weken kaalgevreten. Op enkele plaatsen, bijvoorbeeld
langs wegen en in voortuinen van straten met veel verkeer blijven de bessen langer onaangeroerd.
Ook vrijstaande bomen worden lang ontzien. Het is kennelijk voor de vogels van groot belang om
zich zo weinig mogelijk bloot te stellen aan gevaar van roofvogels en om bij gevaar snel dekking te
kunnen zoeken in dichtbijstaande wintergroene heesters, met name coniferen en hulst. In dergelijke
situaties zijn de soorten met wit- karmozijnrode vruchten in het voordeel, omdat ze door de vogels
inclusief trekvogels, minder snel als mogelijke voedselbron worden onderkend.

Sorbus sargentiana
Een soort uit West-China, kleiner dan Sarbus aucuparia en S. commixta. Deze is verwant aan de
laatstgenoemde, maar verschilt in de grote bladeren, de dikke twijgen en vooral in de grote kleverige
knoppen, zoals bekend van de paardekastanje. S. sargentiana heeft ook een fraaie herfstkleur.

Sorbus cascadensis
Deze Lijsterbes van de Cascade Mountains ten westen van de Rocky Mountains in Noord-Amerika
is een van de kleinste soorten met oranjerode vruchten en een potentiële tuinplant. Het is een apomiet
maar de diverse "klonen" zijn tot nu toe niet als aparte microspecies benaamd. De hoogten van de
diverse herkomsten(= klonen) in Ness Gardenslopen zeer uiteen. Na 15 jaar is de grootste4 mhoog,
terwijl er diverse zijn, die nog niet hoger zijn dan 1 m. De struiken fructificeren al vanaf hun derde
jaar. S. cascadensis is opvallend bestand tegen droogte, maar moet wel worden aangeplant op een
zonnige en niet te arme standplaats.
Het is dus een apomictische soort en kan prima van zaad worden vermeerderd. De zaailingen groeien
wel langzaam en stoppen vroeg met de groei. In het eerste jaar worden ze slechts 5 cm hoog en
daarbij groeit de stengel ook min of meer horizontaal. De zaailingen ontwikkelen wel een uitgebreid
wortelstelsel, hetgeen wijst op een aanpassing aan een droge omgeving.
Sorbus commixta
Hoewel de Gewone lijsterbes een aantrekkelijke boom is, is de herfstkleur in de cultuur zelden
bijzonder opvallend. Vooral op plaatsen waar de vruchten direct bij het rijpen worden gegeten,
kunnen soorten met een fraaie herfstkleur een alternatief vormen. Sarbus commixta, waarvan de
bladeren in de herfst vlammend oranjerood verkleuren, is een lijsterbes uit Japan en Korea van
dezelfde grootte als S. aucuparia. De kloon, die (ook in Nederland?) het meest wordt aangeboden
groeit uit tot een grote zuilvormige boom, die zelden goed frutificeert. Meestal heeft ze een klein
aantal vruchttrossen met harde kogelronde vruchtjes. Andere klonen, die werden geïdentificeerd als
behorend tot S. commixta, worden verhandeld onder de namenS. americana ' Belmonte', S. discolor
en S. serotina. De mooiste kloon vanS. commixta, die altijd rijk fructificeert en een fraaie herfstkleur
heeft, wordt verhandeld onder de naam S. 'Jermyns'. Van deze kloon van S. cammixta wordt
beweerd, dat het om een kruising vanS. sargentiana en S. aucuparia gaat (Hillier, 1972). Uit zaad
van dezeS. cammixta 'Jermyns' worden uniforme soortechte zaailingen verkregen. Bij een hybride
zouden de zaailingen altijd zeer sterk variëren. De selectie van HiJlier heeft verder ook de typische
kenmerken vanS. commixta: kegelvormige, glimmende, donkerrode knoppen met roestbruine haren
op de randen en toppen van de schubben, blaadjes die naar de top geleidelijk smaller worden en geen
(onder de mieroskoop bij x 100 vergroot) zichtbare kliertjes op de onderzijde hebben en glimmende
vruchten. S. aucuparia daarentegen heeft eivormige zwartachtige knoppen, die meer of minder zijn
bedekt met lange witte haren, langwerpige blaadjes met onder de microscoop (x 100) zichtbare
kliertjes op de onderzijde en vruchten, die er in vergelijking met die van S. cammixta dof uitzien.
Hoewel S. cammixta op zich heel gemakkelijk met andere lijsterbessen zou kunnen hybridiseren,
komt dit weinig voor, omdat de soort meestal later bloeit dan S. aucuparia. De zaden zetten na
zelfbestuiving, hetgeen resulteert in zaailingen, die sterk op de ouderplant gelijken.
In het wild in Japan en Korea is S. cammixta waarschijnlijk even variabel als S. aucuparia in Europa.
Hoewel er op de kwekerijen dus maar een beperkt aantal klonen van deze soort wordt gekweekt, zijn
er in verzamelingen meer herkomsten. In Ness Gardens zijn er diverse bomen gekweekt van zaden
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Sorbus scalaris
Deze soort afkomstig uit West-China blijft eveneens aanzienlijk kleiner dan Sarbus aucuparia en S.
commixta. Deze is verwant aan S. aucuparia, waarvan ze verschilt in het blad, dat een groot aantal
smalle leerachtige blaadjes heeft. S. scalaris kan fraai verkleuren in de herfst, maar de soort is vrij
gevoelig voor droogte en de takken sterven vaak in ten gevolge van Nectria.

Li jst e r be ss en me t ge l e v ru c h t en
Sorbus aucuparia 'Dickeana'
syn. Sarbus aucuparia 'Fructo-lutea'
Sarbus aucuparia 'Xanthocarpa'
Deze selectie van de Gewone lijsterbes lijkt op dit moment nog de meest geschikte Sarbus met gele
vruchten te zijn. In vergelijking met de volgende heeft deze weliswaar geen herfstkleur, maar de
boom is minder ziektegevoelig, met name minder vatbaar voor bacterievuur.
Mij is te kennen gegeven, dat ' Dickeana' de j uiste naam is voor deS. aucuparia met gele vruchten en
dat ' Fructo-lutea' en 'Xanthocarpa' synoniemen zij n. Het is evenwel goed dat er meer klonen zijn
met gele vruchten, omdat bomen met gele vruchten weer nakomelingen hebben met gele vruchten.
Sorbus sp. nov. ' Joseph Rock'
Geen enkele soort heeft uitsluitend gele vruchten, maar van minstens vier soorten zijn er selecties
met gele vruchten bekend. Veruit de bekendste daarvan is ' Joseph Rock', een kloon van een nog
onbenaamde Chinese soort, die ik Sarbus rockii wil noemen, maar ik moet nog nagaan of deze naam
mag worden gebruikt. Ook de cultivars ' Pink Pearl' en ' Pearly King' wil ik onder deze nieuwe soort
rangschikken. Veel zaailingen van ' Joseph Rock' hebben donkeroranje vruchten. Enkele ervan
werden ook benaamd, onder andere 'Ethel' s Gold' en ' Sunshine'. Evenals 'Joseph Rock' zijn ze zeer
vatbaar voor bacterievuur.
Lij s ter b essen me t k a rmo zijnk le ur ige vr u c ht en
Sorbus sp. 'Ghose'
Dit is de enige Lijsterbes met echt karmozijnrode vruchten, die ook bij het afrijpen op kleur blijven.
De vruchten rijpen laat, dikwijls pas in november en blijven dan nog twee maanden, oflanger, aan de
boom. Aan de kale takken steken deze karmozijnrode vruchten prachtig af tegen de winterlucht Het
is een langzaam groeiende struik met mooie, grote bladeren. Het is nog onduidelijk tot welke soort
deze selectie moet worden gerekend.
Sorbus sp. nov. 'Pink Pearl' -zie kleurenfoto blz. 72
Deze Lijsterbes behoort volgens mijn bevindingen tot dezelfde soort als 'Joseph Rock' met gele
vruchten. Beide komen sterk overeen in de kenmerken van het blad, de blaadjes, de knoppen en de
detailstructuur van de vruchten. 'Pink Pearl' is een kleine boom met een brede kroon. Het is niet
bekend of de boom gevoelig is voor bacterievuur, omdat de selectie nog weinig is verspreid, met
name niet op plaatsen met een hoge infectiedruk voor deze ziekte.
' Pink Pearl' is niet erg gevoelig voor droogte en lijkt op veel plaatsen een goed alternatief voor S.
vilmorinii. Deze cultivar verschilt van de laatstgenoemde in het blad, omdat deze minder en grotere
blaadjes heeft. De vruchten zijn aanvankelijk dof karmozijn en verkleuren via schitterend roze
uiteindelijk naar bijna wit. Het opvallende is verder, dat de vruchten voor vogels onaantrekkelijk
lijken. Ze blijven nog lang na de bladval aan de boom.
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Sorbus vilmorinii
De overige lijsterbessen met karmozijnrode vruchten behoren tot Sarbus vilmorinii en daaraan
v~rwante s.o~rten .. !"foewel de. ~ruc~ten aanva~elijk karmozijnrood zijn, worden ze bleker bij het
nJpen en.mtemde.hJk roze of biJna wit met karmiJnrode vlekken of blos. S. vilmorinii is afkomstig uit
West-Chma. Het IS van nature een struik en zo gedijt ze ook beter dan als gekweekte boom. Het is een
apomiet en dat levert dus identieke zaailingen op, maar het is één van de gemakkelijkste om door
stekken te vermeerderen.
Ondan~s het i.ets tere vo~~komen groeit S. vilmorinii zeer krachtig en blijft de plant in groei in de
eerste Jaren met achter biJ S. aucuparia.
Helaas is S. vilmorinii vrij droogtegevoelig en gedijt deze - vooral op zware grond - slecht, zeker in
gebieden met weinig regenval. Ook is de plant gevoelig voor ziekten.
Lijsterbessen met roze vruchten:

Sorbus hupehensis HoRT.
De vorm van Sarbus hupehensis met roze vruchten wordt vaak beschouwd als de meest aantrekkelijke Lijsterbes. Het is de enige veel gekweekte soort met blauwgroen blad, een kenmerk
waarmee deze zich onderscheidt van alle andere gekweekte lijsterbessen. Het blad verkleurt in de
herfst eerst chocoladebruin en uiteindelijk scharlakenrood. De boom produceert grote aantallen
kleine, harde, rozegetinte witte vruchten, die vaak tot in november aan de boom blijven. Vooral als
het blad is g.~vallen, verkrijgt men in de herfst een prachtige indruk. De harde vruchtjes lijken
onaantrekkeliJk voor vogels. Zaadeters als groenvinken en mezen kunnen de zaden uit de vruchtjes
halen. De droge restanten van de vruchtjes zitten daarna nog aan de takken of liggen op de grond
onder de boom. In Engeland heeft deze Lijsterbes vaak beurtjaren, mogelijk komt dat in warmere
streken niet voor.
Helaas behoort de naam S. hupehensis niet bij de plant die in Europa wordt gekweekt. Het
type-exemplaar, waarop door C.K. Schneider de soort S. hupehensis werd gebaseerd, werd verzameld in de Chinese provincie Hu bei (Hupeh). Het is een exemplaar met witte vruchten. Uit recente
introducties van dezelfde Lijsterbes uit hetzelfde gebied is gebleken, dat het om een diploïde soort
gaat met vrijwel witte vruchten. Dat is - naar mijn mening - dezelfde Lijsterbes, die eerder werd
beschreven voor provincies ten noorden en noordwesten van Hubei, namelijk S. discolor. Dit
betekent dus dat S. hupehensis een synoniem is.
De Lijsterbes_, die als S. hupehensis in cultuur is, werd waarschijnlijk door George Porrest geïntroduceerd mt Yunnan, ongeveer 1500 km zuidelijker dan Hubei. Deze plant is dus foutief
geïdentificeerd. Het is overigens aan een levend exemplaar veel gemakkelijker te zien, dat de
gekweekte vorm afwijkt dan bij vergelijking van herbariummateriaaL Nu ontstaat dus de situatie dat
volgens de Chinese flora S. hupehensis de diploïde soort is met een normale voortplanting en d~t in
het westen dezelfde naam wordt gegeven aan een volslagen andere tetraploide apomictische soort uit
Yunnan. Er zal derhalve, aan de laatstgenoemde, een nieuwe naam moeten worden gegeven.
Sorbus 'Pink-Ness' - zie kleurenfoto blz. 72
~eze. krachtig.groeien?e selectie vo~mt een boom met een piramidale kroon. Het is een spontane,
d1plmde . hybnde en IS ontstaan Uit Sarbus discolor (Pon·est Nr 22622) en waarschijnlijk S.
aucupana. Deze laatste zou - afgaande op de gelijkenis - als bestuiver hebben gefungeerd.
Deze cultivar lijkt een uitstekende selectie vanwege de mooie opgaande vorm en de geringe interesse
van vogels voor de roze vruchten. 'Pink-Ness' ontstond in de zeventiger jaren in Ness Gardensen
werd er later benaamd. De plant is, evenals S. discolor, gemakkelijk in mei-juni door stekken te
vermeerderen.
S. discolor wordt zelden in cultuur aangetroffen en in Nederland waarschijnlijk op dit moment in het
geheel niet. Deze soort lijkt op S. glabrescens, maar ze heeft vrij zachte vruchten.
Sorbus reducta
Deze dwergstruik vormt vaak worteluitlopers en wordt ongeveer 1 m hoog. De planten produceren
grote aantallen roze vruchten, die bij het rijpen bleker worden. Het blad is glimmend donkergroen en
verkleurt in de herfst naar feloranje en scharlakenrood.
Sarbus reducta voldoet het beste op een vochtige humusrijke grond op een zonnige standplaats. De
plant wordt in Nederland ook op stam gekweekt.
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Lijsterbess-en met witte vruchten:

Sorbus cashmiriana
In het algemeen zijn zuiverwitte vruchten het minst aantrekkelijk voor vogels. De witte vruchten
blijven daarom langer aan de boom dan die van de meeste andere soorten, met uitzondering van die
van Sarbus vilmorinii en verwante soorten. De opvallend grote witte vruchten van S. cashmiriana
trekken sterk de aandacht van begin augustus tot oktober. De grote, zachte vruchten kneuzen echter
gemakkelijk en ze blijven het langst intact aan bomen op een vrij beschutte standplaats. De boom
zelf hoeft overigens niet te worden aangeplant op een beschutte standplaats. S. cashmiriana heeft in
het voorjaar grote, opvallende, bleekroze bloemen en rond half september verkleurt het blad al naar
geel. Het is een van de eerste bomen, waarvan het blad afvalt. Een recente introductie (SEP. 516) ~.an
de Zweedse expeditie naar Pakistan uit een gebied nabij Gilgit in het noordwesten van Pakistan hJkt
heel sterk op de gekweekte kloon, maar deze lijkt dichter vertakt, heeft een fraaiere groeivorm en
verkleurt oranjegeel in de herfst.
S. cashmiriana is evenals de Zweedse introductie een apomiet en dus zaadvast. Van nature zijn het
struiken met een gering aantal stammen en de vorm daarvan is beter dan wanneer er een boom van
wordt gekweekt op een onderstam. Op eigen wortel wordt ook de resistentie tegen droogte beter.
Sorbus forrestii
Deze soort met witte vruchten is verwant aan Sarbus hupehensis HoRT. Het kleine aantal planten in
cultuur was gekweekt van door George Porrest in Zuidwest-China verzamelde zaden (Forrest
19583). Het stond als gevolg van een foutieve identificatie door Handell-Mazetti van het herbariummateriaal van Porrest bekend als S. prattii, een geheel andere soort. In 1980 werd S. forrestii door de
auteur van dit artikel als nieuwe soort beschreven. De vruchten vanS. forrestii zijn veel groter dan
van andere, nauwverwante soorten. Deze hebben de grootte van S. aucuparia, / maar zijn bijna
zuiverwit met rond de kelk rozige en zwarte verkleuring. Het is overigens een aantrekkelijke
Lijsterbes met in de herfst zalmroze gekleurde bladeren en late vruchten, die minstens tot Kerstmis
aan de boom blijven. De 40 jaar oude boom in Ness Gardensis 5 m hoog, een hoogte die al snel werd
bereikt. De kroon blijft wel in breedte toenemen.
Sorbus glabrescens
In schril contrast met de grote en vroegrijpende vruchten van Sarbus cashmiriana heeft S. glabrescens harde vruchtjes, die niet rijpen voor oktober, niet kneuzen en tot in februari aan de boom
blijven. Het is de enige Lijsterbes, die in het nieuwe jaar nog zo vol in vrucht staat en daardoor de
indruk wekt van een bloeiende kerseboom. De soort wordt wel aangeduid als een vorm van S.
hupehensis HoRT. met witte vruchten. S. glabrescens is inderdaad nauw verwant. Een verschil ermee
is wel, dat S. glabrescens geen beurtjaren heeft.
Sorbus koehneana
Dit is een diploïde soort met een groot areaal in Noord-China, die zich normaal voortplant. Het
geveerde blad heeft 17-33 blaadjes. De planten die in Groot-Brittannië in cultuur zijn groeien slecht,
zijn droogtegevoelig en zijn zelden aantrekkelijk. De planten in Ness Gardens, die zijn gekweekt van
zaden - die onder de naam S. koehneana van een groot aantal botanische tuinen zijn verkregen verschillen sterk van de Britse, die in ieder geval soortecht is.
Sorbus aff. koehneana (S. "fruticosa") - zie kleurenfoto blz. 72
Enkele lijsterbessen uit China komen sterk overeen met Sarbus koehneana, maar kunnen daar toch
niet toe worden gerekend, omdat ze tetraplaid en apomictisch zijn.
Eén daarvan is een Lijsterbes, die door de Zweed Harry Smith werd gevonden in de provincie
Sichuan (Szechuan). Ik verkreeg hiervan materiaal van de Botanische Tuin van Gotenburg onder
Smith's verzamelnummer. Deze Harry Smith 12799 is in Ness Gardens na 12 jaar een 3 m hoge
struik, verschillend van S. koehneana in het nog grotere aantal blaadjes en de rijke vruchtdracht
Een andere interessante apomiet werd ingevoerd uit Oost-Tibet. Op de natuurlijke standplaats was
het een struik van 2-3 m hoog met een karmozijnrode herfstkleur. In Ness Gardens waren 10 jaar
oude struiken nog maar 1 m hoog en na 15 jaar 2 m. Zaailingen gedragen zich in het eerste jaar
hetzelfde als die vanS. cascadensis. Ze sluiten het eerste groeiseizoen vaak niet af met een normale
eindknop, maar met een ro~et van niet ontvouwde bladeren. Dit betekent, dat deze gevoelig zijn voor
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herbiciden. D~planten produceren in ~et ~erd~ j~ar al v~uchten en zijn dan slechts 45-50 cm hoog.
De vruchten nJpen heel vroeg, namehjk emd Juh, en bhjven tot november aan de struik. Het blad
verkleurt in september via chocoladebruin tot vuurrood. De planten zijn al kaal aan het eind van die
maand en de vruchten zijn dan nog beter te zien.
Van de groep lijsterbessen met witte vruchten en sterk geveerde bladeren is dit veruit de meest
droogteresistente. De_ plant is verder herkenbaar aan de chocoladekleurige twijgen en de zwarte
~oppen met lange Witte haren. Alle vergelijkbare lijsterbessen hebben lichtere twijgen en roodachtig zwarte knoppen met r~estbruine haren. Deze nieuwe soort lijkt identiek aan een Lijsterbes die
Joseph Rock verzamel~e m een kloof nabij Quinghai Hu in Noordoost-China en die volgens de
gegevens op _het herbarmmvel 1.5-2 m hoog was. Het was mijn bedoeling om deze Lijsterbes de
naam S. f~utzcosa te geven, _maar deze naam blijkt al eerder in het geslacht te zijn gebruikt. In
~~geland I~ de plant verspreid onder de naam S. koehneana fruticosa. Het lijkt een veelbelovende
hjsterbes, die_heel geschikt is voor de te~~t_in container. S. ''fruticosa" wordt in Nederland getoetst op
het Proefstatwn voor de BoornkwekenJ m Boskoop.
A~.le besc?reven lijster?~ssen met witte vruchten, met uitzondering vanS. koehneana zijn "zaadvaste aporructen. De zaallmgen zullen dus volkomen identiek zijn aan de moederplant.
RECENTE INTRODUCTIES

Bo~en~enoemde li~ster~~s.sen zij~ in Groot-Brittannië meer of minder bekend. Ze worden gekweekt
~n m T_he P~antfmder IS te ~-mden w~ar de planten zijn te verkrijgen. Er zijn nog recente

mtroduct~es, die. veelbelovend hjken en die onder andere in Ness Gardens worden getoetst.
Sarbus sltchenszs van de Rocky Mountains in het westen van Noord-Amerika is evenals S.
cascadens~s een kleine struik. De vr~c~ten zijn kersrood en de knoppen zijn niet kleverig. Deze lijkt
gemakkeliJk te kweken. De plant, die m cultuur onder de naam S. sitehensis wordt aangetroffen, is
vaak S. cascadenszs, zelfs al Is het zaad afkomstig van Noordamerikaanse botanische tuinen en
arboreta.
V:an de Sino~_British Expedi~o?. to China (SBEC! werden zaailingen verkregen van een Lijsterbes,
die ster~ gehjkt op _S. vllmonnu, maar beter ~roeit en beter bestand is tegen droogte. De zaailingen
werden m h~tvoorpar van 198_1 verzameld m Cangshan boven Dali in de provincie Yunnan. Ook
latere expedities hebben matenaal van deze diploïde, nog onbenaamde soort meegebracht.
De al eerder genoemde Zwe~?se expeditie van 1983 naar Pakistan (SEP) vond daar een Lijsterbes
~et roze vruchten sterk gehjkend op S. cashmiriana. De enige boom die men daar vond leek
mteressant voor de cultuur. Ook het gekweekte materiaal lijkt veelbelovend, maar dit moet nog
verder worden getoetst.
S. laxiflora gelijkt sterk op S. hupehensis HORT., maar is mogelijk beter winterhard. Ze heeft iets
grotere vruchten en minder blauwachtige bladeren, die in de herfst meer geel en oranje verkleuren
dan rood.
Ook twe~ soorten met :Vitte vru~hten, die door Roy Lancaster werden geïntroduceerd van de Gongga
Sha~ (Mmya Konka) m de Chmese provincie Sichuan lijken een belofte in te houden. De sterkst
groeiende ~an de twee, waarvoor de naam S. gonggashanica wordt voorgesteld, heeft grote
vruchten, d1e verkleuren van rozeachtig naar vrijwel wit en die fraai afsteken tegen de donkere
bladeren. De planten van de kleinste zijn na 10 jaar pas 0.5 m hoog en hebben glimmende
heldergroene bladeren.
'

SLOTOPMERKING
Een aantal van de in deze bijdrage genoemde lijsterbessen is op dit moment nog niet officieel
benaamd. De namen zul_len worden gepubliceerd in 1996 in de monografie van het geslacht Sm·bus,
die zal worden gepubhceerd als Kew Monograph door de Royal Botanie Gardens van Kew
Engeland.
'
AANBEVOLEN LIJSTERBESSEN
Op grond van de er~aringen in Groot-Brittannië en met name ook in Ness Gardens is een lijstje
samengesteld met biJ elke vruchtkleur de als beste aanbevolen lijsterbessen.
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ORANJEROOD: S. cascadensis (struik), S. cammixta 'Jermyns' , S. scalaris (droogtegevoelig).
GEEL: S. aucuparia 'Dickeana', S. sp. nov. ' Joseph Rock' .
KARMOZIJNROOD: S. sp. nov. 'Ghose' , S. sp. nov. 'Pink Pearl', S. vilmorinii (droogte- en warmtegevoelig).
RozE: S. hupehensis, S. ' Pink-Ness' (boom), S. reducta.
WIT: S. glabrescens (boom), S. ''fruticosa" (struikje), S. Harry Smith 12799 (grote struik).
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SUMMARY
The Subgenus Sarbus includes with the exception of S. domestica all pinnate-leaved rowans. Most of
the species are rather poorly known and the plants both in collections and in cultivation oftenare not
welllabelled. The species are partly diploïd (2n=34), partly tetraplaid (2n=68). Thé diploïd species
have a normal sexual reproduction. The tetraploid, however, are always apomictic. They can be
considered as asexually reproducing clones all seedlings being identical. This quality is poorly
known among nurserymen and deserves more attention when growing these rowans. They can be
grown true to type from seed. These apomietic rowans form separate units taxonomically. They were
partly described as microspecies, but most of them are still grouped under a species name,
sametimes even a diploïd one. Some of them are unnamed.
The red fruited rowans, amongst them S. aucuparia and S. cammixta are mostly diploïd. The best
selection of the latter is S. cammixta ' Jermyns' known in the trade as S. ' Jermyns' and supposed to be
a hybrid. A tetraplaid red fruited rowan is S. cascadensis from western North America. It is a
promising drought tolerant small shrub.
The best known yellow fruited rowan is S. sp. nov. 'Joseph Rock', but it is very susceptible to fire
blight.lt belongs to the same, not yet named, species as the crimson fruited cultivars ' Pink Pearl' and
' Pearly King' . Another rowan with truly crimson fruits is S. sp. 'Ghose' .
S. vilmorinii is an apomietic crimson fruited species, that is also the easiest to propagate from
cuttings.
S. hupehensis HoRT. is known as a most attractive rowan with pink fruits and bluish-green leaves.
However the cultivated plants are tetraplaid apomicts and probably introduced by George Porrest
from Yunnan, while the true S. hupehensis turned out to be a white fruited diploïd from Central
China.
S. ' Pink-Ness' is a vigorous hybrid with a dense upright habit selected in the Ness Gardens. lts pink
fruits are relatively bird resistant.
The paper further deals with a number of apomictie white fruited rowans. The first is S. cashmiriana
with its large, early ripening, but delicate fruits. By contrast S. glabrescens has small, late ripening
fruits that often remain on the tree till February. Two other promising white fruited rowans are
related to the diploïd S. koehneana. The first is a large shrub grown under the collectors number
Harry Smith 12799. The second is a small and very early fruiting shrub, provisionally named S.
(koehneana) ''fruticosa ". Because of its compact habit and the early fruiting it looks suitable for
growing and marketing in containers.
Some recent introductions, tested for their commercial value, are also briefly mentioned.
The author is preparing a monograph ofthe genus that will be publisbed in the Kew Bulletin in 1996.
He is going to describe and name a number of rowans that are presently unnamed or provisionally
named in this paper.
At the end of the paper is a list of the most recommended rowans.
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ZUSAMMENFASSUNG
In der Unterart Sarbus sind alle gefiedertblättrigen Ebereschen untergebracht mit Ausnahme des S.
damestica . Die meisten Arten sind kaum bekannt und die Pflanzen in Sammlungen und in
Baumschulen sind längst nicht immer mit den richtigen Namen benannt. Es gibt diploïde (2n=34)
und tetraploide (2n=68) Arten. Die diploiden Arten vermehren sich normal sexuell. Die tetraploiden
Arten vermehren sich immer apomiktisch. Sie können als Klone betrachtet werden, die sich
ungeschlechtlich fortpflanzen, so daB alle Sämlinge identisch sind. Diese Eigenschaft der Ebereschen ist in der Praxis kaum bekannt, aber sie sol! te von den Baumschulen mehr beachtet werden.
Die tetraploiden Arten können auf einfache Weise von Saat "sortenecht" gezüchtet werden. Die
apomiktischen Ebereschen formen - taxonomisch gesehen- besandere Einheiten und werden zu
einem Teil als Mikrospecies beschrieben, wobei die meisten immer noch einer Art zugeordnet
werden, manchmal selbst einer diploiden Form. Manche sind noch unbenannt.
Die Ebereschen mit roten Früchten, darunter Sarbus aucuparia und S. cammixta sind meistens
diploïd. Die beste Selektion der letztgenannten ist S. cammixta 'Jermyns', im Handel besser bekannt
als S. 'Jermyns', von dem unterstellt wird, daB es si eh urn eine Hybride handelt. Eine tetraploide Art
mit roten Früchten ist S. cascadensis aus dem Westen von Nord-Amerika. Hierbei handelt es si eh urn
einen vielversprechenden kleinen Strauch, der Traekenheit gut aushält.
Die bekannteste Eberesche mit roten Früchten ist Sarbus sp. nov. 'Joseph Rock', aber dieseist sehr
empfindlich gegenüber dem Befall durch Bakterienfeuer. Sie gehört zur gleichen noch nicht
benannten Art wie die karmesinroten Cultivare 'Pink Pearl' und 'Pearly King'. Eine andere
Eberesche mit rein karmesinroten Früchten ist S. sp. 'Ghose'. S. vilmarinii
ist eine apomiktische Art mit karmesinroten Beeren, die auch sehr einfach durch Stecklinge
vermehrt werden kann.
Sarbus hupehensis HoRT. ist als sehr attraktive Eberesche mit rosa Früchten und bläulichen Blättern
bekannt. Die gezüchteten Pflanzen sind alierdings tetraploide apomiktische Arten und wahrscheinlich durch G. Porrest aus Yunnan eingeführt, während die echte S. hupehensis eine diploïde Pflanze
aus Zentral-China zu sein scheint und weiBe Früchte trägt.
Sarbus 'Pink-Ness' ist eine Hybride mit einer kompakten, kräftig aufrechten Wuchsweise, die in
Ness Gardens selektiert wurde. Die rosa Früchte werden von Vögeln nicht geschätzt.

Im Artikel wird weiter eingegangen auf eine Reihe von apomiktischen Ebereschen mit weiBen
Früchtén. Die erste ist Sarbus cashmiriana mit seinen groBen, früh reifenden, aber sehr zarten
Beeren. Im Gegensatz dazu hat S. glabrescens kleine, spät reifende Früchte, die sehr lange (bis
Februar) am Baum bleiben. Zwei andere vielversprechende apomiktischen Ebereschen mit weiBen
Früchten sind mit der diploiden S. koehneana verwandt. Die ers te ist ein groBer Strauch, der unter der
Sammelnummer Harry Smith 12799 gezüchtet wird. Diezweiteist eine kleiner, sehr früh fruchttragender Strauch, vorläufig benannt als S. (kaehneana) "fruticasa".
Durch die kompakte Wuchsweise und das frühe Entwickeln der Früchte scheint der Strauch für die
Zucht und die Verhandlung in Containern sehr geeignet.
Einige neuerliche Einführungen, die nunmehr auf ihren Gebrauchswert getestet werden, sind in
kurzer Form aufgeführt.
Der Autor dieses Artikels bereitet derzeit eine Monografie der Gattung vor, die 1996 im Kew
Bulletin publiziert werden sol!. Er hat sich vorgenommen, eine Reihe von Ebereschen, die in diesem
Artikel noch unbenannt sindodereine vorläufige Benennung er halten haben, zu beschreiben und zu
benennen.
Am Ende dieses Artikels ist eine Liste aufgeführt, die die meist empfohlenen Ebereschen nennt.
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