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BilZONDERE BOMEN IN CENTRAAL-CHINA
Cercidiphyllum, Daphniphyllum, Davidia,
Emmenopterys, Euptelea, Tetracentron en Trochodendron,
naar aanleiding van ervaringen in Centraal-China.

In het voorjaar van 1993 hebben vier leden van de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen
(KVBC) een reis naar Centraal-China gemaakt.
De reis had tot hoofddoel het bezoeken van de flora van de heilige berg Emei Shan (circa 3100 m) en
die van het dal van de gletscher van de Gongga Shan (Minya Konka), de hoogste berg van Sichuan
(ongeveer 7500 m). Dit dal is het stroomgebied van de Hailuogou-rivier, die uitmondt in de
Dadu-rivier. Aan het begin van deze eeuw zijn deze streken uitvoerig bezocht door Ernest H. Wilson
en Augustin Henry. Beide reisdoelen liggen in het westen van de provincie Sichuan, in het
zogenaamde grensland met Tibet.
Uit de vele bijzondere bomen en struiken die daar werden bestudeerd, worden er in dit artikel zeven
uitgelicht, eensdeels wegens hun interessante geschiedenis of hun zeldzaamheid tin cultuur, anderdeels vanwege taxonomische status. Hiervoor worden in dit verband enkele voorstellen gedaan.
De auteur wil uitdrukkelijk vermelden dat onderstaande bijdrage tot stand kwam in nauwe samenwerking met H.L. Plokkeren K.W. Verboom, twee dendrologen die de reis meemaakten. 1)
CERCIDIPHYLLUM
Cercidiphyllum is het enige geslacht van de Cercidiphyllaceae, met al naar opvatting een of twee
species. De plaatsing in de familie of orde is min of meer omstreden. De problemen liggen bij de
interpretatie van de onopvallende petalenloze (= bloembladloze) vrouwelijke bloemen. Op deze
problematiek wordt hier niet nader ingegaan. Zie hiervoor W.J. Bean " Trees and Shrubs, hardy in
the British lsles" (deel 1, p. 577).

Cercidiphyllum japooicum SIEB. & Zucc. (1864)
GROEIWUZE: hoge tot zeer hoge boom, dikwijls meerstammig (in cultuur vaak struikvormig); takken
doorgaans schuin afstaand, soms bijna horizontaal; schors min of meer glad, soms ook ruw en
afschilferend.
BLADEREN: bijna rond of breed-hartvormig, 4-8 cm lang en breed, meestal tegenoverstaand, groen,
soms blauwig groen of groengeel, herfstkleur vaak geel tot geeloranje.
BLOEMEN: tweehuizig; mannelijke met een klein kroonloos bloempje met meeldraden van 1 cm,
vrouwelijke met vier kleine, zeer onopvallende sepalen (= kelkbladen).
VRUCHTEN: kokervruchten, meestal 2-3 bijeen met enkele bruine zaadjes.
In Japan komt Cercidiphyllumjapanicum veel voor en is daar de grootste bladverliezende boomsoort. Vooral op het eiland Yezo worden ze zeer groot. De boom wordt wel Katsura-boom genoemd.
Zeer grote exemplaren zijn bekend in diverse tuinen en parken in Europa en Amerika. In Nederland
staan zeer grote bomen op het landgoed Sijpestein bij Loosdrecht en bij de Menkemaborg in
Uithuizen.
Lange tijd werd gemeend, dat C. japanicum alleen in Japan voorkwam, totdatWilsonde boom in
1910 in China ontdekte. De Chinese vertgenwoordiger wordt wel C. japanicum var. sinense
1)

Er is een zeer uitvoerig verslag van deze reis gemaakt en uitgebracht aan het bestuur van de KVBC. Dit verslag is op
verzoek te verkrijgen, indien gewenst in een Engelse versie.
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genoemd en deze variëteit werd door Rehder en Wilson in 1910 beschreven. Deze bomen zouden
verschillen van het Japanse type, omdat deze meer dan één stam vormen. Bovendien zouden de
bladstelen korter zijn en het blad minder hartvormig. Ook werd wel gesteld, dat de herfstkleuren
constant verschillend zijn.
Prof. C.S. Sargent vermeldt in Plantae Wilsonianae, dat deze bomen zeer gemakkelijk regenereren.
Gedeeltelijk losgescheurde en omgevallen stammen of gebroken takken- die nog aan de boom zitten
- lopen steeds weer uit, waardoor deze steeds breder en dichter vertakt geraken. Dit verschijnsel
hebben wij ook waargenomen.
Tijdens onze reis hebben wij op verschillende- vrij ver uiteengelegen-plaatsen vele exemplaren van
Cercidiphyllum gezien, die wij hebben genoteerd als C. japanicum var. sinense. Er werden net zo
dikwijls meerstammige als eenstarnmige bomen waargenomen. De bladeren van de bomen in China
waren niet van de Japanse bomen of die van de bomen in cultuur te onderscheiden.
Ook in cultuur in Boskoop kan geen verschil worden vastgesteld en het lijkt ons gewenst dat de var.
sinense naar de synonymie van C. japanicum wordt verwezen.
C. japanicum wordt van zaad vermeerderd, ook wel van zomerstek of door afleggen. Omdat de
boom vroeg uitloopt, is het gevaar groot, dat deze lijdt door late nachtvorsten.

Cercidiphyllum magoiticum

NAKAI

syn. Cercidiphyllum japanicum var. magnificum (NAKAI) NAKAI
doorgaans meerstammige boom of zeer grote struik met een iets "opener" kroon dan C.
japonicum; schors bruin tot bruingeel.
BLADEREN: rond tot hartvormig, tot 10 cm middellijn, duidelijk groter dan die van C. japonicum.
BLOEMEN: nauwelijks verschillend van die van C. japanicum (in China niet waargenomen).
VRUCHTEN: iets groter dan die van C. japonicum; zaden geelwit

GROEIWIJZE:
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Deze soort of variëteit, afhankelijk van de opvattingen over de status, verschilt alleen van Cercidiphyllumjaponicum in het grotere en enigszins taaiere blad. Volgens Nakai komt deze soort alleen
voor in Japan.
Het eigenaardige is, dat wij in China, zowel op Emei Shan als in het Hailuogou-dal, diverse malen
Cercidiphyllum hebben gezien, die sprekend op de typische C. magnificum - die we kennen van de
kwekerijen - gelijken.
Het komt ons daarom voor, dat wat als C. magnificum wordt aangeduid ook in Centraal-China wordt
gevonden en dat het te weinig van de typische C. japanicum verschilt om als aparte soort of variëteit
te worden onderscheiden.
Wij zijn ter plaatse niet over één nacht ijs gegaan. Bomen met vrijwel ronde, tot 10 cm brede en lange
bladeren zijn meer malen gezien en gefotografeerd. Bovendien waren wij ons toentertijd niet bewust
van Nakai's opmerking, dat C. magnificum uitsluitend een Japanse soort zou zijn.
Na ons bezoek aan China lijkt ons samenvattend de conclusie gewettigd, dat de populaties van
Cercidiphyllum in China nauwelijks verschillen van die in Japan en dat het onderscheiden van
variëteiten weinig zinvol is.
Er zijn ook enkele cultivars van Cercidiphyllum in cultuur. Volledigheidshalve worden deze hier
genoemd.

Cercidiphyllum japanicum ' Pendulum' wordt door enten vermeerderd. Laag geënt dienen de
planten te worden opgebonden om een goede doorgaande stam te krijgen; hoog geënt kan een
parasolvormige boom worden verkregen.

Cercidiphyllum japooicum 'Rotfuchs' (K. Fuchs, Neunkirchen, Duitsland, 1980)
steil-opgaande, slanke struik, na 15 jaar 8 m hoog.
donker purperrood, vooral in de voorzomer, later doffer.
BLOEMEN: onbekend.
VRUCHTEN : onbekend.

GROEIWIJZE:
BLADEREN:

Omstreeks 1977 verzamelde Karl Fuchs zaden van Cercidiphyllum japonicum, die geplant staan in
het Exotenwald te Weinheim. Uit de nakomelingen selecteerde hij een plant met mooie, purperrood
gekleurde bladeren. Vanwege de zuilvormige groeiwijze én de donker gekleurde bladeren wilde hij
de plant C. japanicum fastigiatum purpureurn noemen, een naam in Latijnse vorm, die sinds 1
januari 1959 niet meer is toegestaan. Intussen is hij akkoord gegaan met de cultivarnaam ' Rotfuchs',
die hij uitsluitend als werknaam voor de plant gebruikte.
Vrij spoedig kreeg de heer Reif een exemplaar van deze selectie voor de Botanische Tuin in
Dortmund. Hij verstrekte in 1986 een aantal griffels aan M.M. Bömer te Zundert, die de plant in
1990 in Nederland in de handel bracht.

Cercidiphyllum japooicum 'Ruby' (P.G. Zwijnenburg, Boskoop, 1990)
syn. Cercidiphyllum japanicum rubrum
/

hoge, steil-opgaande, dicht vertakte struik; schors roodbruin.
BLADEREN: bijna rond met hartvormige voet, iets puntig toegespitst, 4-6 cm lang en bijna even breed,
blauwgroen, aan jonge scheuten bruinrood, enigszins gerimpeld.
BLOEMEN: onbekend.
VRUCHTEN: onbekend.

GROEIWIJZE:

Deze cultivar is een aantrekkelijke struik met een aparte bladkleur en een iets steilere groei.
Vóór 1990 werd de plant op bescheiden schaal verspreid onder de ongeldige Latijnse naam rubrum.
In 1990 kreeg deze selectie de cultivarnaam ' Ruby' .
DAPHNIPHYLLUM
Van het geslacht Daphniphyllum zijn 25 soorten bekend. Het zijn fraaie wintergroene struiken of
kleine bomen. Alle soorten zijn in Zuidoost-Azië inheems; slechts 2 tot 3 soorten zijn in Nederland
min of meer winterhard.
Daphniphyllum wordt ingedeeld bij de Daphniphyllaceae, eveneens een monotypische familie.

Daphoiphyllum macropodum

MIQUEL

(1867)

wintergroene grote struiken of boomachtige struiken, tamelijk dicht vertakt en groeiend
als een Rhododendron; schors grijsbruin en tamelijk glad.
BLADEREN: sterk gelijkend op die van Rhododendron, 8-20 cm lang en 4-6 cm breed, op de bladstelen
en de bladvoet met een blauwachtige gloed.
BLOEMEN: klein, groenig, in trossen bijeen, weinig opvallend.
VRUCHTEN: noot, klein (circa 1 cm), eenzadig, rond tot ovaal.

GROEIWIJZE:

Cultivars:

Cercidiphyllum japooicum 'Peodulum' (Japan)
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kleine boom met afhangende takken; schors als die van de soort.
vrijwel gelijk aan die van de soort, iets ruwer en iets minder vlak, in de herfst oranjegeel.
BLOEMEN: onbekend.
VRUCHTEN: onbekend.
GROEIWIJZE:
BLADEREN:

Het is een in Japan zeer bekende prachtige treurboom, maar in Europa is deze pas sinds de zeventiger
jaren in cultuur. De boom moet in de jeugd worden opgebonden, bij voorkeur met één stam. Het is
niet gemakkelijk te zeggen, hoe groot deze treurboom op den duur wordt, aangezien 'Pendulum' pas
relatief kort in Europa wordt gekweekt.
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Daphniphyllum macropadurn komt voor in Centraal-China, met name in de provincies Hubei en
Sichuan. De plant wordt ruim 10 meter hoog en groeit aldaar in het lagere bergland, op open
plaatsen. Er werd een klein aantal zeer fraaie planten waargenomen op Emei Shan in een plantengemeenschap van allerlei andere mooie en zeldzame bomen.
Charles Maries zond zaden van Daphniphyllum naar J.H. Veitch & Sons. De nakomelingen hiervan
komen soms nog in oudere parken voor. In Nederland is D. macropadurn zeer zeldzaam; in
Arboretum Trompenburg te Rotterdam staat al sinds jaren een grote plant.
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Een tweede soort is Daphniphyllum humile, die bijzonder veel op D. macropodum lijkt, maar die iets
kleiner is en veellager blijft, zelden hoger dan 2 m. Deze soort is inheems op Yezo, Japan, waar de
plant voorkomt als ondergroei in bossen met een gemengde vegetatie.
Een derde soort is Daphniphyllum glaucescens, die - voor zover bekend - niet in cultuur is. Deze
soort komt voor in laag bergland in West-Hubei.
De zaden van Daphniphyllum kiemen zelden of nooit.

DAVID IA
De enige soort van het geslacht Davidia ontwikkelt zich tot een vrij hoge boom, die in bossen met
een gemengde vegetatie voorkomt en daarin dan een vrij overheersende plaats inneemt.
Er is één soort in Centraal-China, in de provincies Sichuan en Hubei. Davidia is met name zeldzaam
in West-Hubei; in Sichuan op Emei Shan komen er vele voor.

Davidia involucrata BAJLL. (1874)- zie kleurenfoto
GROEIWDZE: vrij hoge, eenhuizige boom tot 20 m (in cultuur meestal aanzienlijk lager); hoofdstam
meestal doorgaand, soms meerstammig; takken dik, stug en vrij kaal, schors afbladderend
(enigszins als bij Platanus), vaak fraai bruinrood, grijsbruin of groenig bruin; winterknoppen vrij
groot, paarsbruin.
BLADEREN: verspreid, breed-ovaal (op die van Tilia gelijkend), 8-15 cm lang, 5-10 cm breed, basis
hartvormig, top enigszins toegespitst, donkergroen, onderzijde soms zacht behaard, soms kaal of
vrijwel kaal, bovenzijde steeds kaal, glanzend, rand gezaagd, nervatuur vrijwel parallel; bladsteel
4-5 cm lang, bruinrood of bruingeel, zonder stipulae (zoals bij kersen).
bloemen: bloemhoofdjes 2 cm breed, omringd door (1-)2-3 neerhangende, geelwitte schutbladen
(bracteeën), 8-15 cm lang, 3-6 cm breed, asymmetrisch ovaal; fertiele bloempjes bruingroen, zeer
klein en onaanzienlijk; bloeitijd mei, soms nog in juni.
VRUCHTEN: nootvormig, ellipsoïde, 2.5-3 cm lang en 2 cm dik, bruin met bruinrood ringetje aan de
basis, lang gesteeld, laat in de herfst rijpend (in cultuur zelden kiemkrachtig).

Davidia involucrata var. vilmoriniana (DODE) HEMSLEY (1912)
syn. Davidia
Davidia
Davidia
Davidia

involucrata OuvER (non BA1LLON) (1891)
vilmoriniana DODE (1908)
laeta DoDE (1908)
involucrata var. laeta (DoDE) KRüssMANN

GROEIWDZE: gelijk aan die van de soort.
BLADEREN: doorgaans even groot, soms iets kleiner, steeds kaal aan de onderzijde.
BLOEMEN: gelijk aan die van de soort.
VRUCHTEN: soms iets kleiner dan die van de soort.

Davidia involucrata var. laeta (DoDE) KRüsSMANN
syn. Davidia involucrata var. vilmoriniana (DoDE) HEMSLEY
GROEIWDZE: geheel gelijk aan de voorgaande; takken groen in plaats van groenbruin.
BLADEREN: geelgroen, slapper van textuur.
BLOEMEN: als die van de soort.
VRUCHTEN: gelijk aan die van de soort.
De bovenstaande drie namen worden in de meeste literatuur genoemd. Sargent noemt in Plantae
Wilsonianae, Davidia laeta als synoniem van D. vilmoriniana. Desondanks heeft Krüssmann deze
toch weer als variëteit opgenomen. Sargent's argument is voornamelijk, dat de planten, die als D.
laeta werden beschreven, nauwelijks verschillen van D. vilmoriniana. Deze zouden minder licht
hebben gekregen in de bossen ter plaatse en daardoor ontbreken constante verschillen.
De schoonheid van Davidia wordt bepaald door de schutbladen om de bloemhoofdjes, een, maar
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doorgaans twee, soms drie per bloemhoofdje. Deze hangen als witte zakdoekjes in de boom, vandaar
de volksnamen zoals zakdoekjesboom, vaantjesboom, handkerchief-tree, farewell-tree, Nastüchlibaum (Zwitsers). Ook wel dove tree, Taubenbaum en wellicht nog meer.

Davidia werd in 1869 ontdekt bij Mupin in West-Sichuan, door de bekende Franse pater Jean Pierre
Armand David. Het geslacht is naar hem genoemd. De grote partij zaden werd door Wilson in 1903
naar Engeland gestuurd. Deze zaden behoorden tot de var. vilmoriniana. Gedurende zijn tweede reis
in 1904 werden zaden naar de firma J.H. Veitch & Sons gezonden, waar Wilson als "planthunter" in
dienst was.
Volgens Wilson waren de bladeren van de zaailingen van deze partij geheel kaal, maar na 8-10 jaar
werden deze opvallend behaard. In cultuur komen behaarde planten nauwelijks voor. Er zijn enkele
bomen in Groot-Brittannië, die inderdaad behaarde bladonderzijden hebben, onder andere in
Arboretum Westonbirt, Tetbury, The High Beeches, Handcross en Wakehurst Place in Haywards
Heath. Wellicht is dit terug te voeren op het feit, dat er slechts enkele honderden zaailingen van de
tweede introductie waren en ruim 13.000 van de eerste zending, die alle tot de var. vilmoriniana
behoorden.
Er wordt ook beweerd dat de var. vilmoriniana gemakkelijker is te kweken en winterharder is dan de
soort zelf.
Wilson merkt op dat de beharing een adult kenmerk is. Hij schrijft ook, dat de jonge takken van de
soort donkerrood zouden zijn en die van de var. vilmoriniana meer bruingroen.
Vervolgens lezen we dat de var. vilmoriniana in Hubei voorkomt, maar ook in Oost-Sichuan en veel
minder in het westen van deze provincie. Daar domineert de soort volgens hem, maar ze komen ook
gemengd voor.
/

De var. vilmoriniana was eerder in Europa dan de soort zelf. De toentertijd belangrijke boomkwekerij De Vilmorin, bij Parijs, ontving in 1897 van pater Paul Guillaume Farges 37 zaden. Er
kiemde er maar een, twee jaar later. Deze plant bloeide voor het eerst in het Arboretum Les Barres in
Nogent-sur-Vernisson, Frankrijk, in het jaar 1906.
Deze plant was het enige exemplaar tot Wilson's reizen en introducties. De eerste planten van
Wilson bloeiden bij J.H. Veitch & Sons in Coombe Wood, Engeland in 1911.
Dode - die de naam vilmoriniana introduceerde - beschreef ook een Davidia laeta, die echter te
weinig van var. vilmoriniana verschilde om deze naam nog te handhaven. Prof. C.S. Sargent maakte
aan dit epithet al een einde in Plantae Wilsonianae.
In cultuur lijken de jonge planten zoveel op elkaar, dat enige splitsing naar variëteit heel moeilijk is.
Later zijn er verschillen in blad en stam, maar die zijn zo weinig constant, dat er geen regelmaat in te
vinden is.
In Bean's "Trees and Shrubs, hardyin the British Isles" , staat de opmerking, dat er zeker geen
redenen zijn om meer dan één variëteit aan te houden in het licht van de hedendaagse kennis en
opvattingen van classificatie.
De variëteit-status, zoals die nu is vastgelegd, is gebaseerd op de veronderstelling, dat de verschilkenmerken constant zijn, zoals Wilson zegt bij zijn studies in het veld. Zou er ook een constant
verschil zijn in de bouw van de vruchten, dan zou dit oordeel moeten worden bekrachtigd.
K.A. Beckett (Journ. RHS Vol. 87, 1962, p.24) vergeleek de vruchten van beide typen. Er bleken
inderdaad verschillen te zijn, maar hij suggereert tevens, dat de verschillen niet altijd evident en
constant zijn. Er zou geen oordeel kunnen worden geveld, zonder een nieuwe studie van Davidia, bij
voorkeur ter plaatse in China.
Tijdens een bezoek in mei 1993 aan China, waren wij in de gelegenheid vele, zelfs honderden bomen
van Davidia in het wild te zien, veelal ook in volle bloei. De bomen zijn zeer indrukwekkend.
Natuurlijk werd ook naar de onderzijde van de bladeren gekeken. Wij hebben, althans op Emei Shan,
geen duidelijke, constante verschillen kunnen constateren. Wij hebben bladeren gezien met zwakke
beharing, bijna geen beharing, maar meestal waren ze kaal (eind mei), hetgeen in tegenspraak is met
hetgeen Wilson schrijft.
Onze ervaringen, gevoegd bij die van onder andere Becket, tonen aan dat er geen degelijke basis is
om binnen D. involucrata nog een variëteit te onderscheiden. De mate van beharing binnen de soort
is zeer variabel. Een aparte var. vilmoriniana is daarom overbodig.
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Voor het aanplanten van Davidia is geen speciale grondsoort nodig, elke redelijke tuingrond is goed,
mits niet te droog. Vele bomen van Davidia- geplant in parken en tuinen- zijn klonaal, omdat deze
meestal via afleggen zijn vermeerderd. De Boskoopse klonen bloeien zeer rijk na 8-10 jaar.
Zaailingen komen natuurlijk ook voor, maar de zaden kiemen vaak niet of zeer slecht en men moet er
vaak heellang op wachten. Soms kan het drie tot vier jaar duren alvorens de zaden opkomen.
Davidia is in Nederland volkomen winterhard. Door late nachtvorst in mei kan het jonge gewas
ernstig worden beschadigd, maar doorgaans herstellen de planten zich goed.

EMMENOPTERYS
Het geslacht Emmenopterys behoort tot de familie van de Rubiaceae. Het is een monotypisch
geslacht, hetgeen wil zeggen, dat het uit één soort bestaat. De boom is inheems in Centraal-China.
Wilson zond in 1907 zaden naar Groot-Brittannië. Hij vond de boom in het district Ichang, op 1600
m hoogte en beschreef deze als "zeer opvallend mooie boom in de bossen van China".
Emmenopterys henryi

ÜLIVER

(1889)

bladverliezende boom tot 20 m hoog, bijna even breed (in cultuur in Europa aanmerkelijk kleiner, vaak alleen als struik tot 3 m hoog).
BLADEREN: tegenoverstaand en bijeenstaand aan de top van de scheuten (enigszins als bijvoorbeeld
bij Rhododendron), vrij dik en leerachtig, dof bruinachtig groen, ovaal, variabel in grootte, soms
20-25 cm lang en 10-12 cm breed, vaak ook veel kleiner, aan beide zijden onbehaard, lichtgroen;
bladsteel roodachtig.
BLOEMEN: in eindstandige, ronde of kegelvormige trossen, 2-3 cm breed en trechtervormig, crème;
kelk bladachtig uitgegroeid, niet afvallend, de vrucht omvattend, aanvankelijk wit, later roze.
VRUCHTEN: in vakjes verdeelde doosvrucht met veel kleine gevleugelde zaden.
GROEIWIJZE:

Deze boom is inheems in China en is ook daar zeer zeldzaam. Emmenopterys is redelijk winterhard
en is vooral gevoelig voor late nachtvorst, omdat het jonge blad zich al vroeg in april ontwikkelt.
In de Royal Botanie Garden Kew in Groot-Brittannië, staat een groot exemplaar van 12 m hoog, die
tot tot nu toe nog niet heeft gebloeid. Een kleinere boom in het Arboretum Kalmthout in België,
bloeide enkele jaren geleden voor het eerst. Ook in de botanische tuin Villa Taranto in Noord-Italië
staat een boom, die in 1971 voor het eerst bloeide. In cultuur bloeit Emmenopterys dus vrijwel nooit.
Bij de bloemen van Emmenopterys is een van de kelkbladen verder uitgegroeid, waardoor deze op
een bractee gelijkt, enigszins als bij het geslacht Schizophragma.
De Boskoopse reizigers hadden bijzonder veel geluk, omdat zij zeven grote bomen van deze soort
vonden op Emei Shan, op een hoogte van ongeveer 1500 m. De bomen stonden solitair verspreid,
maar wel binnen een straal van 500 m. Gedurende de verdere reis is deze boom niet meer gezien. Er
waren helaas geen bloemen aanwezig.
In de nabijheid van deze bomen groeiden ook Daphniphyllum macropodum, Trochodendron
aralioides en nog vele andere zeldzame bomen en heesters.
Emmenopterys henryi kan worden vermeerderd door zomerstek, hoewel het niet gemakkelijk is. In
Boskoop zijn enkele struiken aanwezig van circa 150 cm hoog. Er is ook een iets ouder exemplaar
geplant in Arboretum "De Dreijen" te Wageningen. Deze plant was aldaar jarenlang foutief
geëtiketteerd. Tijdens het 60-jarigjubileum van de Nederlandse Dendrologische Vereniging identificeerde de gastspreker van die dag, Roy Lancaster, deze "mysterie-struik" in een oogopslag als
Emmenopterys henryi.

EUPTELEA
Euptelea is ingedeeld bij de Eupteleaceae, een monotypische familie. Er zijn twee soorten van dit
geslacht bekend. Deze vormen doorgaans kleine bomen met opvallend mooi gebladerte.
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Ribes sanguineurn 'Carneurn'

Ribes sanguineurn 'Pink Rain'

Ribes sanguineurn 'Atrorubens Select'

Ribes sanguineurn ' Splendens'

Euptelea pleiosperma HooK. & THOMAS (1864)
syn. Euptelea davidiana BAILL. (1875)
Euptelea franchetii VAN TIEGHEM (1900)
GROEIWDZE: kleine boom tot 10 m hoog met schuin opgaande takken; schors glanzend bruin.
BLADEREN: breed-ovaal met een lange bladspits, 5-10 cm lang, 3-7 cm breed, onregelmatig getand of
gezaagd, herfstkleur rood tot oranje.
BLOEMEN: onopvallend, kroonbladen ontbreken, met meeldraden en stampers in hoofdjes bijeen,
vóór de bladeren.
VRUCHTEN: gevleugeld, enigszins op vruchten van U/mus gelijkend.
De in China voorkomende soort is Euptelea pleiosperma, die in West-Sichuan tamelijk algemeen is
op hoogten van 1000-2500 men daar opvalt door het fraaie blad en de mooie vorm van de boompjes.
In Japan komt een tweede soort voor, namelijk E. polyandra, die alleen in details van E. pleiosperma
verschilt.
E. pleiosperma werd voorheen in vier soorten onderverdeeld. De verschillen waren hoofdzakelijk
gebaseerd op de onderzijde van de bladeren, hetzij blauwig, hetzij groen en meer of minder met
klieren bezet (papillate).
Rehder en Wilsou dachten, dat voor het handhaven van de soort E. franchetii wel redenen waren,
onder andere vanwege het afgescheiden verspreidingsgebied, maar deze argumentatie bleek niet
steekhoudend. Daarom werden die namen in de synonymie gebracht.
Wij hebben E. pleiosperma veel gezien op verschillende hoogten, vooral tussen 1000 en 2500 m,
zowel op Emei Shan als in Hailuogou.
E. pleiosperma en de Japanse E. polyandra zijn ook in cultuur opvallende bomen. E pleiosperma is
pas omstreeks 1900 naar Engeland gebracht. Wilsou verstuurde zaden uit de provincie Hubei naar
J.H. Veitch & Soos, als E. franchetii. Pater Parges zond al eerder zaden naar Franlérijk en in 1900
bloeiden de planten voor het eerst in het Arboretum Les Barres.
In Nederland komt E. pleiosperma zeer weinig voor. Als hier al eens een Euptelea staat, is het
vrijwel altijd de Japanse E. polyandra, die iets regelmatiger gezaagd blad heeft en iets anders
gevormde vruchten.
De vermeerdering zou gemakkelijk zijn uit zaad, maar zaden zijn slechts zelden beschikbaar.
Zomerstek is eigenlijk de beste vermeerderingsmethode, maar de beworteling van de stekken is vaak
maar matig.
Beide soorten hebben dikwijls prachtige herfstkleuren en ook de uitlopende bladeren zijn fraai
gekleurd.
TETRACENTRON
Dit monotypische geslacht behoort tot de Tetracentraceae en groeit in Centraal-China uit tot een zeer
grote boom van 30 m hoog en soms meer. De boom wordt ook zeer breed. Het is in Europa en
Amerika een zeer zeldzame boom, die in tuinen vrijwel nooit voorkomt. Alleen in enkele arboreta is
Tetracentron te vinden, onder andere in de botanische tuin "De Dreijen" te Wageningen.
Tetracentron lijkt wel iets op Cercidiphyllum en is daaraan ook relatief verwant.
Tetracentrou sinense OuvER ( 1901) - zie kleurenfoto
GROEIWDZE: dichtvertakte bomen tot 30 m hoog, soms hoger (in cultuur aanmerkelijk kleiner);
takken breed-afstaand met bruine schors.
BLADEREN: tegenoverstaand, 8-12 cm lang en 5-8 cm breed, ovaal met hartvormige voet en met een
tamelijk lang uitlopende top (veel op die van Cercidiphyllum gelijkend), rand licht gezaagd.
BLOEMEN: hangende, 10-15 cm lange, katjesachtige trossen met zeer kleine, tweeslachtige, gele
"bloempjes", bestaande uit vier kleine, kelkachtige bloemdekbladen.
VRUCHTEN: gelobde vierhokkige doosvrucht, 1-2 cm; zaden klein, ovaal.
Deze zeldzame boom is inheems in Centraal-China, Noord-Burma, Tibet tot Oost-Nepal. Tetracentron werd ontdekt door Henry in de provincie Hubei. Wilsou voerde deze boom in 1901 in als
botanisch aardigheidje wegens het fraaie blad en de elegante bloeiwijze.
Tetracentron is goed winterhard, maar is zeer weinig in cultuur te vinden. De voornaamste reden
daarvan is de moeilijke vermeerdering. Zaden zijn vrijwel nooit te verkrijgen en stekken bewortelen
zeer moeilijk.
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Grote exemplaren staan in de tuinen van Caerhays Castle, The High Beeches, Edinburgh en
Cambridge in Groot-Brittannië. Er zijn enkele jonge exemplaren in Boskoop aanwezig. De bladeren
zijn tamelijk windgevoelig en hebben dikwijls bruine randen.
In 1963 werd in Oost-Nepal een grootbladige vorm ontdekt, die bovendien langere bloeiwijzen had.
Ook bleek deze vorm voor te komen in Assam en Bhutan, die werd beschreven als var. himalense
Hara & Kanai.
In het dal van de Hailuogou-rivier hebben we diverse zeer grote bomen gezien. Door de iets lichter
groene, haast geelgroene kleur, vielen deze direct op. In het Hailuogou-dal komen hier en daar
warme bronnen voor en op enkele plaatsen kan men bij de kampementen ter plaatse ook baden. Het
is een bijzondere ervaring een bad te nemen in zulk een bron, met Tetracentron sinense en
Rhododendron davidii als schaduwbomen!
Ook op Emei Shan was Tetracentron sinense aanwezig, gemengd voorkomend met Davidia,
Cercidiphyllum, Alangium en nog andere zeldzaamheden.

TROCHODENDRON
Trochodendron is een monotypisch geslacht in een monotypische familie, de Trochodendraceae.
Het geslacht is verwant aan Tetracentron, reeds beproken in deze bijdrage.

Trochodendron aralioides SIEB. & Zucc. - zie foto blz. 71
GROEIWDZE: grote wintergroene struik of boom tot 15 m hoog en bijna even breed; eindknoppen
groot en puntig.
BLADEREN: leerachtig, tot 15 cm lang, grof getand of gezaagd, donkergroen, glimmend aan de
bovenzijde, lichtgroen aan de onderzijde; bladstelen ongeveer 5 cm lang.
BLOEMEN: in eindstandige, trosvormige bloeiwijze op slanke stelen, zonder perianth (=bloemdek),
gerangschikt als spaken in een wiel, 2 cm diameter, groenig, meeldraden geelbruin.
VRUCHTEN: kokervrucht, met veel kleine, bruine zaden.

Davidia - A surv.ey of the genus Davidia is given. Same memhers of the Royal Boskoop Horticultural
Society travelled to Central China and have had the opportunity to see many Davidias in full flow er
on Emei Shan.
It may be wel! known, that the main dif.ference between the species and its variety vilmoriniana are,
that tbe leaves of the species are tomentose beneath, whilst the leaves of var. vilmoriniana are
.
glabrous. 99% of the trees in cultivarion have glabrous leaves.
We saw liundreds of trees and the dif.ferences in the wild are minor and hardly separable m the same
area.
The author ofthis artiele proposes todrop the varietal epithet vilmoriniana and to reduce this variety
to the species.
Emmenopterys - Emmenopterys henryi is a rare tree in its habitat. Up to now this tree has rarely
jlowered in cultivation. We had the opportunity to see seven trees on Emei Shan. The tree is also very
rare in cultivation and sametimes wrongly labelled. In 1984, during the celebration ofthe 60 years'
Jubilee of the Dutch Dendrology Society, the guest speaker, Mr Roy Lancaster, recognized the
mystery plant immediately in the University Botanical Garden of Wageningen.
Euptelea - Euptelea is an interesting genus, which was frequently seen during our joumey.
Tetracentron - Tetracentron sinense was seen several times during our trip, usually as large trees.
We saw it on Emei Shan and in Hailuogou. In this valley there are hot springs, and it was quite an
experience to take a bath in the shade of Tetracentron sinense and Rhododendron davidii trees!
There are only few plants in cultivation.
Trochodendron - Trochodendron aralioides is usually known as a Japanese plpnt and is not
mentioned in the dendrological handhooks as growing in Central China. Nevertheless our group
sawlotsofthem growing on Emei Shan, and lateralso in Hailuogou. It is puzzling that Wils on should
not have seen this species.

Trochodendron aralioides is inheems in Japan, Taiwan, de Ryukyu-eilanden en Korea. In de ter
beschikking staande literatuur is niet vermeld, dat deze ook voorkomt in China. Wij hebben evenwel
op Emei Shan (provincie Sichuan) enkele tientallen zeer grote struiken gezien. Ook Wilson maakt
geen melding van Trochodendron, die hij toch ongetwijfeld moet hebben gezien. Ook in Hailuogou
kwam Trochodendron voor, hoewel veel minder. Al met al is dit een vreemde zaak.
T. aralioides blijft in cultuur meestal veel lager dan 15 m, hoewel er in Brodick Castle, GrootBrittannië 15 m brede bomen aanwezig zijn. In Nederland is Trochodendron ten naaste bij hard
genoeg. Er staan enkele fraaie grote exemplaren onder andere in Arboretum Trompenburg te
Rotterdam en in de Hortus Botanicus te Amsterdam.
De vermeerdering is moeilijk. Zaden worden er maar zelden geoogst en kiemen doorgaans moeilijk
of helemaal niet. Stekken is ook lastig, de beworteling is zeer langzaam en de hergroei slecht.
Niet alleen Tetracentron, ook Euptelea is tamelijk verwant aan Trochodendron.

SUMMARY
Cercidiphyllum - The author stafes that Cercidiphyllum japanicum var. sinense is not distinct
enough to be maintained as a variety. During the study voyage to China, many trees we reseen and
studied. The dif.ferences with C. japanicum are minor and not constant.
The same can be announced for C. magnificum, said to be uniquely Japanese. We saw several trees,
indistinguishable from C. magnificum as cultivated in the nurseries. In our apinion C. magnificum is
nothing but a large-leaved C. japanicum and does not deserve a special status.
Daphniphyllum - Daphniphyllum macropadurn was another impressive shrubby tree. We observed
it in a few natura! stands.
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Trochodendron aralioides
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