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Coniferen zijn meestal altijdgroene, vaak decoratieve planten, die voor verschillende ornamentale
doeleinden zeer geliefd zijn. Op het eerste gezicht lijkt het een hechte groep, maar bij nader
beschouwen lijken ze toch niet zo erg op elkaar. Eigenlijk vormen de coniferen een nogal heterogene
groep van houtige planten. De oorzaak is dat ze heellang geleden zijn ontstaan.
TROPISCHE OORSPRONG

De geschiedenis is nog niet erg helder. Waarschijnlijk zijn ze naast de zaadvarens direct uit de
allerprimitiefste zaadplanten ontstaan. Ze zijn ontstaan als aanpassing aan droge omstandigheden,
zoveel is nu wel zeker. Daarbij werden de bladeren gereduceerd tot naalden en gingen de ontwikkelingen van pollenproducerende kegels en zaadbevattende kegels geheel verschillende wegen.
Onze kennis van coniferen in de periode van het Onder-Carboon en het onderste deel van het
Boven-Carboon (zie voor een overzicht en datering van alle tijdperken de tabel), tesamen zo' n 40
miljoen jaar is nog blanco. In het Boven-Carboon en Perm van Europa komen dan de eerste
coniferen voor en sindsdien zijn ze er steeds weer. Maar er is wel iets met die coniferen aan de hand.
Het waren namelijk tropische planten in Europa. Ze droegen zijtakken met een beperkte groei en
zagen er ongeveer zo uit als de recente kamerden (Araucaria heterophylla), compleet met kale stam.
Er zijn enkele geslachten bekend, onder meer: Walchia, Ortiseia en Otovicia. De zaden stonden
bijeen in een kegelachtige structuur (fig. 1), die als voorloper van de dikke kegels bij Pinaceae kan
worden opgevat. Het waren assen met schubben (dekschubben of bracteeën) (fig. 2) met in de oksel
een mini- zijtakje (dwerglootje). Aan de top van deze zijtakjes zaten de zaden omgekeerd, met de
opening naar de basis toe op een schub aangehecht. Gezien de losse structuur van de kegel was dat de
beste plaats en houding om stuifmeel op te vangen. Gedurende het Perm worden de minieme
zijtakjes in de kegel nog iets kleiner, het aantal blaadjes reduceert van circa 40 tot 3-5, deze raken aan
de basis met elkaar vergroeid, het geheel wordt afgeplat en zo ontstaat een structuur met een 3- tot
5-toppige schub met daarop tot drie omgekeerde zaadknoppen (Dolomitia, Pseudovoltzia, fig. 3,4).
Vandaar naar de recente Pinaceae met een dekschub (fig. 5) met daarop een enkelvoudige zaadschub
met twee omgekeerde zaadknoppen is dan nog maar een kleine stap. Zo is dus te zien hoe de
dekschub-zaadschubconstructie in een heel vertakkingssysteem zijn oorsprong vindt.
VERSCHILLEN AL VROEG ONTSTAAN

In het Carboon waren er ook gematigde streken; die moeten buiten Europa worden gezocht en wel op
het zuidelijk halfrond. In Zuid-Amerika zijn erg veel coniferen gevonden, behorend tot de Ferrucladaceae, met typische coniferenbebladering en ook kegels, maar daar is geen spoor van een
dekschub-zaadschubcomplex en ook staan de zaadknopjes rechtop. Dat komt veel meer overeen met
de situatie bij de Cupressaceae-Taxodiaceae. Dit wijst er al op, dat de coniferen vanafhet prille begin
al erg divers waren en de families van de coniferen weliswaar een gemeenschappelijke herkomst,
maar verder niet zo heel veel gemeen hebben.
Op het eind van het Perm is er een milieuramp geweest, die zijn weerga niet heeft gekend. Ongeveer
10% van alle planten en dieren bleef erna over, de meeste nog op het zuidelijk halfrond. Het duurde
ook een lange tijd voordat de aarde weer was bedekt met enigzins gevariëerde flora's, om precies te
zijn, ongeveer 6 miljoen jaar. Alleflora's uit het Trias, Jura en Onder- Krijt zijn naar verhouding arm
aan variatie en dat zou wel eens een gevolg hiervan kunnen zijn. Pas met de komst van de
Angiospermen komt er weer een grote variatie.
De coniferen waren min of meer dominant gedurende deze tijdvakken en deze pasten zich aan aan de
omstandigheden. Gedurende de Jura werd het overal op aarde warmer en vochtiger en de coniferen,
ontstaan als aanpassing aan een droog, of althans gedeeltelijk droog klimaat, ontwikkelden nu
vormen, die aan vochtige omstandigheden waren aangepast en daardoor bleven ze dominant in de
vegetatie. Het waren vooral de Taxodiaceae, die zich al vroeg in de Jura, 160 miljoenjaar geleden,
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manifesteerden met bomen, die qua opbouw nog het meest op Cunninghamia geleken, al waren de
naalden meer gelijk aan die van Cryptomeria. Uit de Boven-Jura zijn vormen bekend, die tot de
Cupressaceae worden gerekend en verder zijn er enige vormen bekend, die uiterlijk veel op
Cephalotaxaceae geleken, maar een overtuigend bewijs, dat die bij deze recente familie behoren, is
nog niet geleverd.
Daarnaast waren er nog tal van andere thans uitgestorven families, onder andere de Cheirolepidaceae
die gedurende Trias, Jura en Krijt erg dominant waren, zich soms ontwikkelden tot enorme bomen,
maar die in het Boven-Krijt van de aardbodem verdwenen. De nakomelingen van de tropische
coniferen uit het Carboon en het Perm zijn te verdelen in twee groepen: er zijn enkele kegels bekend,
die qua opbouw met die van de Pinaceae zijn te vergelijken, maar de andere groep, de Araucariaceae
is beter bekend. Al in de Onder-Jura worden bladeren en kegels van die bomen uit deze familie
gevonden. De zaadkegels vielen ook toen al uiteen en de dikke schubben, voorzien van een ligula, net
als de recente, en slechts één zaad bevattend, worden daarom terecht Araucarites genoemd; ze lijken
heel erg veel op die van Araucaria araucana, zijn nog breder, alleen veel korter. De bijbehorende
bladvorm, Brachyphyllum met hele kleine schubjes doet nu niet direct aan genoemde Araucaria
denken. Het geslacht Araucaria is dus ook al zeer oud. De Podocarpaceae zijn een omstreden groep.
Eenduidige aanwijzingen, dat ze er toen al waren zijn er maar weinig. Dat maakt ook het bepalen van
de verwantschap er niet gemakkelijker op. Uit de Jura zijn enkele vormen bekend met de typische
huidmondjes van deze familie, maar veel aanwijzingen berusten meer op "wishful thinking" dan op
echte argumenten.
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ECHTE "SURVTVORS"

Hoe is het nu verder gegaan met deze groep van oude families en geslachten? Eigenlijk hebben ze
zich erg goed kunnen handhaven. Als in het bovenste deel van het Onder-Krijt de Angiospermen
zich een weg banen in en over de aarde en haar vegetatie, is dit het einde voor tal van andere
plantengroepen. De Cycadeoidopsida en de Pteridospermopsida verdwijnen geheel, de Cycadopsida, Ginkgopsida en Equisetopsida worden sterk gereduceerd; alleen de varens en de coniferen
overleven zonder ernstige schade deze storm. Dat komt omdat de varens in de schaduw van andere
planten kunnen leven en omdat coniferen in hunjeugd vaak schaduwtolerant zijn en bovendien erg
snel kunnen groeien, even snel als de Angiospermen. Zo komen deze drie groepen als hoofdgroepen
in de Tertiaire vegetaties voor. Gedurende het Oud- Tertiair was het klimaat op aarde warm en
vochtig en vooral de Taxodiaceae voelden zich daar wel bij en domineerden bepaalde vegetaties.
Athrotaxis en Sequoia waren de belangrijkste altijdgroene geslachten, Metasequoia en Glyptostrobus de belangrijkste loofverliezende geslachten. Dit verliezen van het loof werd al in het Krijt
ontwikkeld. In de huidige poolstreken was het toen ' s winters wel donker, maar niet koud; de zomers
waren gekenmerkt door hoge temperaturen, veel neerslag en langdurige diffuse belichting van de
planten. Die pasten zich aan met zomergroene vormen, die bovendien een zodanige vorm aannamen,
dat ze het laag invallende licht optimaal konden opvangen, en dat was de kegelvorm. Van andere
coniferen is eigenlijk nog weinig bekend. Araucaria en Agathis zijn naar het zuidelijk-halfrond
verdrongen; Podocarpus is dat ook met uitzondering van Oost-Azië, waar die nu nog voorkomt.
Cupressaceae zijn nog niet met zekerheid gevonden. Pinus is bekend uit het Krijt met enkele soorten
en ook zijn er enkele zeldzame vormen uit het Oud-Tertiair bekend. Pinus had het moeilijk. Het was
een aan droogte aangepaste vorm en een passend klimaat kon dit geslacht gedurende lange tijd niet
echt vinden.
Aan het eind van het Eoceen, 35 miljoen jaar geleden, verandert er iets. Dan volgt de eerste grote
afkoeling. Er ontstaat ijs op Antarctica en de vegetatiezones trekken zich terug naar de Equator, zelfs
nog verder dan thans, dus koud was het toen wel. Er kwam een einde aan de polaire loofbossen en van
toen af aan was er langs de Poolzee een parktoendra of op zijn best taiga. Dit is het begin geweest van
een klimaatsafkoeling - met ups and downs - gedurende de rest van het Tertiair, een afkoeling die
culmineerde in de ijstijd, nu kort geleden. Tegelijk kwam de alpine gebergtevorming op gang: alle
hoge gebergten zijn toen pas gevormd en langzaam werd het klimaat droger, plaatselijk zelfs echt
droog. Er ontstonden nu woestijnen en boomloze vegetaties, maar ook droge bossen in gebieden met
zomerdroogte of andere onregelmatigheden in de jaarlijkse neerslag. Er ontstond nu ook een verschil
tussen landklimaat en zeeklimaat. Al met al duurde het 35 miljoenjaar om van het bijna tropische en
gedurende het gehele jaar vochtige klimaat te veranderen tot het klimaat van nu, maar het begon toen.
Dat was het begin van het einde voor de Taxodiaceae. Langzaam begint het areaal in te krimpen.
98

A

Fig. 1. Reconstructie van een deel van een zaadkegel van een conifeer behorend tot de Voltziales (Otovicia). Naar Kerp et
al. , 1990, Rev. Pal. & Pal. 62.
Reconstruction of a part of a seedcone from a conifer of the Voltziales (Otovicia). AfterKerpet al. , 1990, Rev. Pal. & Pal.
62.
Rekonstruktion eines Zapfenteiles einer Konifere der Voltziales (Otovicia). Nach Kerp et al., 1990, Rev. Pal. & Pal. 62.
Fig. 2. Reconstructie van een dekschub (B) met tweedelige top (B 1), dwergloot (D) en zaden (S) van een conifeer behorend
.
.
tot de Voltziales (Otovicia). Naar Kerp et al., 1990, Rev. Pal. & Pal. 62.
Reconstruction of a bract (B) with dichotomised apex (BI), dwarfshoot (D) and seeds (S) of a comfer of the Voltz1ales
(Otovicia). AfterKerpet al., 1990, Rev. Pal. & Pal. 62.
.
.
.
Rekonstruktion einer Braktee (B) mit gegabeltem Gipfel (B 1), Kurztrieb (D) und Samen (S) emer Komfere der VoltzJa!es
(Otovicia). Nach Kerp et al. , 1990, Rev. Pal. & Pal. 62.
Fig. 3. Reconstructie van een zaadschubcomplex van Dolomitia, behorend tot de Voltziales. A= aanhechtingsplaats van
een zaad. Naar Clement-Westerhof 1987. Rev. Pal. & Pal. 52.
Reconstruction of a seed scale complex of Dolomitia (Voltziales). A = place of altachment of seed. After ClementWesterhof 1987, Rev. Pal. & Pal. 52.
.
Rekonstruktion eines Samenschuppenkomplexes der Dolomitia (Voltziales). A = Anheftungsstelle emes Samens. Nach
Clement-Westerhof 1987. Rev. Pal. & Pal. 52.
Fig. 4. Reconstructie van een zaadschubcomplex van Pseudovoltzia, behorend tot de Voltziales. A= aanhechtingsplaats
van een zaad. Naar Clement-Westerhof 1987. Rev. Pal. & Pal. 52.
Reconstruction of a seed scale complex of Pseudovoltzia (Voltziales). A = place of altachment of seed. After Clement.
Westerhof 1987 , Rev . Pal. & Pal. 52.
Rekonstruktion eines Samenschuppenkomplexes der Pseudovoltzia (Voltziales). A = Anheftungsstelle emes Samens.
Nach Clement-Westerhof 1987 . Rev. Pal. & Pal. 52.
Fig. 5. Schematische weergave van dekschub (B) , zaadschub (D) en zaden (S) van een conifeer, behorend tot de Pinaceae.
Scheme of bract (B) , scale (D) and seeds (S) of a conifer of the Pinaceae.
Schema einer Deckschuppe (B), Samenschuppe (D) und Samen (S) einer Konifere der Pinaceae.
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Weliswaar ontwikkelt Taxodium nu meer, maar die verdwijnt toch ook op het eind van het Tertiair
buiten het huidige verspreidingsgebied. De Cupressaceae zijn iets beter tegen droogte opgewassen
en die worden zo nu en dan gevonden, al blijft het aantal vertegenwoordigers gering. De andere
families waren en bleven zeldzaam; op één na: de Pinaceae.

serotina, Robinia pseudoacacia, Buddleja, Galinsoga, Senecio inaequidens enz., waarvan de aanwezigheid van slechts één wordt gewaardeerd en dat slechts om politieke redenen. Van een
harmonische inpassing zoals bijvoorbeeld te zien is bij Mimulus op de Britse eilanden is meestal
geen sprake. Van de exotische coniferen blijkt vooral Pseudotsuga zich vaak spontaan te vermeerderen, maar ook dit gaat wel ten koste van de oorspronkelijke gemengd-bos-vegetatie.

DE BELANGRIJKE INVLOED VAN PINUS

Het werd droog in de atmosfeer en daar waren deze planten nu precies aan aangepast. Zo komt het
dat, deze systematisch gezien, primitieve groep coniferen juist nu zo ' n bloeiperiode meemaakt.
Binnen Pinus differentiëren zich tal van secties, binnen de secties werden vele nieuwe soorten
gevormd en dat gaat in enkele secties tot op vandaag nog door. Daarnaast ontstonden nieuwe
geslachten of kregen deze geslachten een kans: Abies, Cedrus, Pseudolarix, Keteleeria, Nothotsuga ,
Tsuga, Cathaya, Pseudotsuga, Larix en Picea. Al deze geslachten zijn af te leiden uit Pinus door
persistentie van de jeugdvorm en het onderdrukken - min of meer - van de verhouting van de
kegelschub ben. Ze ontwikkelen zich van dan af ineens in groten getale. Vele zijn van voor die tijd
niet bekend; een enkele is al in het Palaeoceen van Siberië gesignaleerd. In Europa zijn veel van die
geslachten verdwenen door de grimmige ijstijd, slechts Pinus, Picea , Larix en Abies hielden het hier
uit. Tsuga bleef tot in het eerste deel van de Ustijd, de rest verdween al eerder, maar de meeste
geslachten zijn buiten Europa nog steeds soortenrijk en vormen belangrijke, vaak dominante
elementen in de vegetatie.
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Er doen zich daarbij belangwekkende verschuivingen voor: De Europese dennen gedurende het
Mioceen en het Plioceen konden worden gerekend tot de secties Cembra, Pinus, Pinaster, Pinea en
Sula. De meeste behoorden tot de secties Pinus en Pinaster. Momenteel behoort er slechts één tot de
sectie Pinaster, vele tot de sectie Pinus, enkele tot de sectie Cernbra en Pinea. Maar de meest
voorkomende den, Pinus sylvestris, behorende tot de sectie Pinus is een immigrant. Pas in het
Plioceen wordt deze- zeldzaam - gevonden. Alle andere soorten van de sectie Pinus in Europa waren
en zijn verwant met Pinus nigra en P. mugo. P. sylvestris is geïmmigreerd uit het oosten van Siberië
en Mandsjoerije, waar zijn areaal grenst aan dat van P. tabulaeformis, waar deze soort zelf ook de
meeste verwantschap mee heeft. P. tabulaeformis is zelf ook mee geïmmigreerd, maar die is hier
weer verdwenen.
Van Abies zijn de kegelschubben van A. alba gevonden in het Bovenste- Mioceen. Sindsdien is er in
dit geslacht in Centraal-Europa niet zo veel meer veranderd.
Van Larix is al evenmin veel te vertellen. Aan de hand van houtmonsters is aannemelijk te maken,
dat het geslacht hier voorkwam, maar andere aanwijzingen zijn schaars en twijfelachtig.
Van Picea is thans de dominante soort in Europa P. abies. In het Plioceen waren hier twee soorten: P.
latisquamosa met zeer grove brede kegels en P. omorikoides, die vrijwel niet van P. omorika is te
onderscheiden.
INHEEMS EN EXOTISCH

Wat is nu de oorzaak geweest, dat bijvoorbeeld P. omorika hier nu niet meer wild voorkomt? Om te
beginnen was het klimaat in het Plioceen heel anders, veel warmer en zomers vochtiger. Er waren,
samen met deze coniferen ook andere planten in West-Europa aanwezig, die hier nu ook niet meer
voorkomen, omdat ze bijvoorbeeld zijn uitgestorven. Tenslotte is het mogelijk, dat de ijstijd een
selectie ten opzichte van het genetisch materiaal van een soort heeft uitgeoefend, zodanig, dat de hier
passende oecophysiologische rassen zijn uitgestorven en de soort hier dus niet langer thuishoort.
Als een soort, die hier vroeger voorkwam - en die hier aangeplant wordt - zich niet spontaan uitzaait
en vestigt, moet wel worden aangenomen, dat die soort thans hier niet meer thuishoort en dus een
exoot is. Het begrip inheemse plant moet men niet alleen binden aan het hier voorkomen of vroeger
zijn voorgekomen in natuurlijke vegetaties; de capaciteit om zijn oude plaats in de vegetatie weer in
te nemen is minstens zo belangrijk. Is een plant daartoe om welke reden dan ook niet (meer) in staat,
dan moet men van exoot spreken. Omgekeerd kan een immigrant zich hier spontaan uitzaaien en in
de vegetatie vestigen. Ook dan blijft het in de meeste gevallen een exoot; immers zijn relatie tot de
andere planten en schimmels kan niet vast liggen en veel van die immigranten zijn daarom zo
dominant, dat er van een plaag kan worden gesproken. De schimmel van de iepziekte is zo ' n- door
velen verwenst - voorbeeld; de bacterie van het bacterievuur een ander. Verder zijn er nog Prunus
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SUMMARY
The origin and history of the family Pinaceae is briefly
discussed. Their evalulion is explained following the evolution of the seed scale complex from the most primitive
seed-plants over the Voltziales with e.g. the genera Walchia, Ortiseia and Otovicia (fig. 1,2), foliowed by Dolomitia and Pseudovoltzia (fig. 3,4) to the Pinaceae (fig. 5). The
history of the other modern families of Coniferae is reviewed with reference to the fossil material present. The
relatively primitive Pinaceae turn out to have deve loped
very late. Their important role in the plant world dates from
the beginning of the Oligocene, circa 35 mA bp. The
problem of the "Exotes" is discussed. The author is of the
apinion that the harmonica! fitting of a species intherecent
vegetalion is an important criterium.
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ZUSAMMENFASSUNG
Die Abstammung und Geschichte der Koniferenfamilie Pinaceae wird kurz erläutert. Als Abstammungslinie wird die Evolution angefangen von den primitivsten Samenpflanzen über den
Voltziales mit den Gattungen Walchia, Ortiseia und Otovicia und später Dolomitia und Voltzia zu
den Pinaceae anhand der Entwicklung des Samenschuppenkomplexes erläutert (Fig. 1-5). Die
Geschichte der modernen Familien wird anhand des fossilen Materials - so weit varhanden dokurnentiert Es steilte sich dabei heraus, daB die verhältnismässig primitiven Pinaceae sich relativ
spät, also später als die anderen in der Evolution höher stehenden Familien entwiekelt haben. Sie
erreichten ihre bedeutende Rolle in der Vegetation der nördlichen Halbkugel im untersten Oligozän,
also vor 35 MiJlionen Jahren. Das "Exotenproblem" wird kurz gestreift. Der Autor behauptet, daB
die harmonische Eingliederung einer Art in die gängige Vegetation ein wichtiges Kriterium ist.
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