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HET GESLACHT FRAXINUS

Deze bijdrage is bedoeld als een aanvulling op het Keuringsrapport van Fraxinus, waarin slechts een
beperkt aantal soorten wordt behandeld.
Het onderscheiden van de soorten van het geslacht Fraxinus is in de praktijk zeer moeilijk. Een grote
bijdrage om de niet geheel en al heldere systematiek van Fraxinus tot klaarheid te brengen werd
geleverd door de Duitse plantkundige Alexander von Lingelsheim, die tussen 1907 en 1923 negen
publikaties aan essen wijdde. De belangrijkste hiervan is zijn monografie in Engler' s "Das
Pflanzenreich" ( 1920).
Een zeer interessant recent artikel is gepubliceerd in de "Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Geselischaft" van Hans Schèller ( 1977). Hierin wordt een aantal nomenclatorische problemen
besproken. Zijn studie is vooral interessant door de grote aandacht die wordt besteed aan de
/
morfologische kenmerken.
In het Von Gimbom-arboretum te Doorn van de Botanische Tuinen van de Rijksuniversiteit te
Utrecht zijn als onderdeel van Gedecentraliseerde Nationale Plantencollectie veel Fraxinus-soorten
bijeengebracht. Behalve over de winterhardheid is nog weinig over gebruikswaarde van deze
soorten te zeggen. Ook in de Botanische Tuinen van de Landbouwuniversiteit te Wageningen
bevindt zich een interessante essencollectie.
De bespreking van de soorten zal worden beperkt tot soorten, die in cultuur of in collecties aanwezig
zijn, óf waarvan introductie nog wenselijk is.
SYSTEMATIEK

Fraxinus L. behoort tot de Oleaceae en neemt daarin binnen de onderfamilie Oleoideae een
enigszins aparte positie in als de stam (tribus) Fraxineae.
Scheller vond Lingelsheim 's indeling van het geslacht onbevredigend, maar constateerde tevens, dat
de kennis van het geslacht nog steeds onvoldoende is. Hij volstond daarom met een provisorische
indeling, die overigens vrijwel overeenkomt met die van Lingelsheim, namelijk:
Sectie Fraxinus (syn. Fraxinaster DC.)
Bloeiwijzen uit bladloze okselknoppen van eenjarige twijgen.
Subsectie Fraxinus (syn. Bumelioides (ENDL.) LINGELSH.)
Bloemen zonder kelk en kroon.
Serie Fraxinus (syn. Paniculatae Z. KARPATI)
Bloeiwijze een pluim; areaal: Europa, N.-Amerika, C.- en N.O.-Azië; soorten: F. excelsior,
F. hookeri, F. mandshurica, F. nigra, F. quadrangulata.
Serie Racemosae Z. KARPATI
Bloeiwijze een tros; areaal: Z.-Europa, N.-Afrika, W.-Azië; soorten F. angustifolia, F.
holotricha, F. potamophila.
Subsectie Dipetalae LINGELSH.
Bloemen met kelk en kroon; areaal: Westelijk N.-Amerika; soorten: F. dipetala.
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Subsectie Pauciflorae LINGELSH.
Bloemen met kelk en zonder kroon, bloeiwijze met weinig bloemen, kleine vruchten,
gevleugelde bladsteel; areaal: N.- en C.-Amerika; soorten: F. greggü, F. purpusü, F.
rufescens.
Subsectie Sciadanthus (Coss. & DuR.) LINGELSH.
Bloemen met kelk en zonder kroon, bloeiwijze veelbloemig, grote vruchten, gevleugelde
bladsteel; areaal: N.-Afrika, Westelijke Himalaya; soorten: F. xanthoxyloides.
Subsectie Melioides (ENDL.) LINGELSH.
Bloemen met kelk en zonder kroon, ongevleugelde bladsteel; areaal: Amerika, 0.-Azië (I
soort); soorten: F. americana, (F. anomala), F. herlandieriana, F. hiltmoreana, F. caroliniana, F. latifolia, F. papillosa, F. pennsylvanica, F. platypoda, F. profunda (syn. F. tomentosa),
F. velutina.
Sectie Ornus (NEcK.) DC.
Bloeiwijzen eindstandig aan bebladerde twijgen.
Subsectie Ornus (syn. Euornus KoEHNE & LINGELSH.)
Bloemen met kelk en kroon; areaal: Z.-Europa, Westelijk N.-Amerika, Azië; soorten: F.
apertisquamifera, F. hungeana, F. cuspidata, F. florihunda, (F. griffithü), F. lanuginosa, F.
ornus, F. paxiana, F. raibocarpa, F. retusa, F. sieboldiana.
Subsectie Omaster KoEHNE & LINGELSH.
Bloemen met kelk en zonder kroon; areaal: 0 .-Azië; soorten: F. baroniana, F. chinensis, F.
japonica, F. longicuspis, F. rhynchophylla, F. yunnanensis.
Van de tussen haakjes geplaatste soorten is Scheller niet zeker of deze tot de betreffende groepen
behoren. De opsomming van soorten is in zoverre incompleet, daar gedurende de laatste jaren vooral voor China - een aanzienlijk aantal nieuwe soorten is beschreven.

MORFOLOGIE
Essen zijn bladverliezende bomen, soms struiken, die worden gekenmerkt door de tegenoverstaande, geveerde bladeren. De eindknop is steeds duidelijk groter dan de okselknoppen. De
knoppen hebben 2-4 paar knopschubben en zijn meestal bruin of zwart en soms grijs gekleurd. Bij
diverse soorten zijn de knopschubben min of meer sterk gelobd en met name de binnenste paren
kunnen vaak op bladeren lijken. De bladeren hebben l(zelden)-3-15 blaadjes met meestal een
gezaagde rand. Bij de indeling was het al duidelijk dat de bloeiwijzen - en dan vooral de plaatsing aan
de twijgen en de aanwezigheid dan wel het ontbreken van kelk en kroon bij de bloemen- belangrijke
onderscheidende kenmerken zijn. De soorten met eindstandige bloeiwijzen bloeien in het algemeen
tijdens of na het ontvouwen van de bladeren en bij deze worden de bloemen door in sekten bestoven.
De soorten met okselstandige bloeiwijzen bloeien vóór de bladontwikkeling en zij worden door de
wind bestoven. De bloemen zijn twee- of éénslachtig. De kelk is klein, klokvormig met 4 slippen of
onduidelijk ingesneden en kan ook ontbreken. De kroon bestaat uit 4, soms 2 of 6 witte blaadjes,
maar ontbreekt bij de door de wind bestoven soorten. Er zijn meestal2 meeldraden, zelden 3 of 4. Bij
vrouwelijke bloemen zijn ze steriel of ontbreken ze. Het bovenstandige vruchtbeginsel bestaat uit 2
vruchtbladen met elk 2 hangende (anatrope) zaadknoppen, waarvan er meestal slechts één zich tot
een zaad ontwikkelt. De vrucht is een gevleugelde noot, die door de wind wordt verspreid. De lange,
cilindrische holte van de vrucht wordt geheel gevuld door het zaad met zijn gestrekte kiemlobben.
De bast van volwassen bomen varieert van glad (F. ornus), licht gegroefd (F. excelsior), diep
gegroefd (F. americana, F. pennsylvanica) tot zeer diep gegroefd (F. angustifolia). Bij een aantal
soorten is de bast wel gegroefd, maar blijft de bast vrij vlak en bladdert af. Een dergelijke bast lijkt
sterk op d1e van Acer campestre en komt onder andere voor bij F. latifolia, F. quadrangulata en F.
velutina.
AREAAL
Het geslacht Fraxinus komt verspreid voor over een groot areaal op het Noordelijk Halfrond. In
Europa komt F. excelsior noordelijk voor tot Midden-Scandinavië. In Azië ligt de noordgrens in het
westen en midden vrij zuidelijk om vervolgens in N.O.-Azië met F. mandshurica zijn noordgrens te
hebben in het Amurgebied en het noorden van het schiereiland Sakhal in. In Amerika zijn F. nigra en
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F. pennsylvanica noordelijk verspreid tot inZ.-Canada. De zuidgrens ligt in de Middenamerikaanse

staten Cuba en Honduras. In Azië ligt de zuidgrens in de gebergten van Java en de Philippijnen. Op
het continent loopt deze grens door de zuidelijke Himalaya en westwaarts daarvan door Afghanistan,
Irak en het noorden van Israël. Tot slot komen nog essen voor in de Noordafrikaanse gebergten.
In het algemeen wordt de es aangetroffen in berggebieden. De meest noordelijk verbreide soorten
groeien ook in de vlakten. Enkele soorten zijn gevestigd in de stroomgebieden van rivieren, met
name die van de Donau en de Mississippi.
DE SOORTEN

Fraxinus americana L. - Oostelijk Noord-Amerika
De "White Ash" wordt in zijn herkomstgebied tot 40 m hoog en is voor de bosbouw in Amerika de
belangrijkste es. F. americana werd in 1720 al in Nederland ingevoerd en er zijn hier op diverse
plaatsen fraaie oude exemplaren te bewonderen. Zeer karakteristiek van deze es is de gegroefde
stam, maar een dergelijke stam hebben ook de verwante Amerikaanse soorten F. hiltmoreana en F.
pennsylvanica. De soort is tweehuizig en bloeit enige weken later dan F. excelsior en ook later dan F.
pennsylvanica. Met de laatstgenoemde kan F. americana gemakkelijk worden verwisseld. Beide
soorten hebben bladeren met meestal 7 blaadjes, die bij de laatstgenoemde enigszins hangend zijn.
De belangrijkste verschillen zijn: de jonge twijgen van F. americana zijn altijd kaal, bij F.
pennsylvanica van onbehaard tot dicht viltig behaard. De eindknop is bij F. americana meestal
breder dan de twijg, stomp en heeft 3-4 paar knopschubben; bij F. pennsylvanica is de eindknop
smaller dan of hoogstens even breed als de twijg, is deze spits en heeft steeds 3 paar knopschubben.
Bij de zijknoppen is het juist omgekeerd, namelijk bij F. americana zijn deze spits en bij F.
pennsylvanica stomp tot niervormig. Bij de eerstgenoemde liggen ze ook duidelijk veel meer
verscholen achter de bladsteel. Ook aan het bladlitteken is dit verschil goed waarneembaar. Bij F.
americana is het sikkelvormig, steekt het duidelijk uit en omgeeft het voor een groot deel de knop;
bij F. pennsylvanica is het veel compacter, loopt het vrijwel parallel aan de twijg en varieert de lijn
aan de bovenzijde van iets hol tot duidelijk bol.
In het natuurlijke herkomstgebied is F. americana een belangrijk bestanddeel van de loofbossen. De
soort voldoet beter op hogere standplaatsen dan F. pennsylvanica, die het areaal van de eerstgenoemde geheel overlapt. Het grote areaal houdt verder in, dat er duidelijke verschillen zijn tussen
noordelijke en zuidelijke herkomsten in winterhardheid en herfstkleuren. Bij noordelijke herkomsten is deze kleur vaak purperviolet, bij zuidelijke geel. In het midden van Texas en in Oklahoma
groeien op kalkbodems populaties, die zich van F. americana onderscheiden; ze hebben kleinere
bladeren met minder blaadjes en worden aangeduid als F. americana subsp. rexensis (A. GRAY)
MILLER of ook wel beschouwd als een aparte soort F. texensis (A. GRAY) SARGENT. In het verleden
zijn binnen F. americana verschillende variëteiten onderscheiden, ten dele ook in de cultuur. Ze
worden in de flora's niet meer gehandhaafd, maar in de dendrologische literatuur, in collecties en in
de cultuur komt men hun namen nog vaak tegen, bijvoorbeeld var. acuminata, var. juglandifolia en
var. microcarpa.

Fraxinus americana subsp. biltmoreana - zie Fraxinus biltmoreana
Fraxinus angustifolia VAHL - Zuid-Europa, Noord-Afrika, West-Azië
syn. Fraxinus
Fraxinus
Fraxinus
Fraxinus

oxycarpa WILLD.
parvifolia LAMARCK, nom. illegit.
rotundifolia MILLER
syriaca Bo1ss.

Deze es is al bijna twee eeuwen in cultuur en er is toch nog al eens verwarring, met name vanwege
verwisseling met F. excelsior. Zeer karakteristiek voor deze soort en verder voor enkele verwante,
maar veel minder bekende soorten, is de bladstand in kransen van drie, vooral aan twijgen waaraan
later de bloeiwijzen ontstaan. Andere verschillen met F. excelsior zijn de dunnere twijgen, de kleine
bruine knoppen, de veel kleinere bladeren, de lancetvormige blaadjes, bloemen in trosjes en niet in
pluimen en ook de zeer diep gegroefde bast.

F. angustifolia komt in een zeer uitgestrekt areaal voor, waarvan de begrenzingen eerst sinds kort
beter bekend zijn geworden. Vooral het voorkomen in het stroomgebied van de Donau werd lang niet
onderkend en men dacht daar met F. excelsior van doen te hebben. Laatstgenoemde groeit in die
landen niet in de vlakten, maar in de berggebieden. In Hongarije werd deze " water-es " onderscheiden als F. angustifolia subsp. pannonica Soa & T. SrMON.
Het areaal van F. angustifolia strekt zich in oostelijke richting nog uit tot in Iran en mogelijk nog
verder. In dit deel van het areaal worden nog enkele ondersoorten onderscheiden, met name subsp.
syriaca (syn. F. syriaca) . Van deze laatste is een " bosje" aangeplant op de Wageningse Berg nabij
Arboretum Belmonte. Deze ondersoort onderscheidt zich door het kleinere aantal blaadjes, namelijk
I tot 7. Scheller beschouwde F. oxycarpa- die vooral verschilde van F. angustifolia in de beharing
van de nerven in het onderste deel van de blaadjes - als een synoniem van F. angustifolia. Hij vond dit
wisselvallige kenmerk geen goede basis voor een dergelijk onderscheid. In "Flora Europaea " en in
" Flora of Turkey" wordt dit taxon als een ondersoort van F. angustifolia beschouwd: subsp.
oxycarpa (BrEs. ex WrLLD.) FRANCO & RoCHA AFONSO.
Aan de naamgeving van de soort heeft Green ( 1985) in het Kew Bulletin een artikel gewijd, waarin
hij aantoonde, dat F. rotundifolia MrLLER volgens de regels voor naamgeving de juiste benaming is
voor deze soort. Hij heeft echter tevens voorgesteld, deze naam op het eerstvolgende Botanische
Congres te laten verwerpen.

Fraxinus biltmoreana BEADLE - Oostelijk Noord-Amerika
syn. Fra.xinus americana subsp. hiltmoreana (BEADLE) E. MuRRAY
Een es die zowel gelijkt op F. americana als op F. pennsylvanica en die wel wordt beschouwd als een
natuurlijke hybride van deze soorten. Aangetoond is dat deze es afwijkt in het aantal chromosomen.
Met het aantal 2n = 92 en 2n = 138 is de soort deels tetraploid, deels hexaploid. Het verschil met F.
americana is de sterke beharing van de eenjarige twijgen en de spitse eindknop, maar dit zijn juist
weer kenmerken waardoor verwisseling met F. pennsylvanica mogelijk is. Laatstgenoemde soort
mist - als enige van de drie -papillen op de onderzijde van de bladeren. In het herkomstgebied wordt
F. hiltmoreana vaak samen met F. americana aangetroffen, maar volgens Schenck ( 1939) wel vaak
op (nog) drogere standplaatsen en ook op kalkbodems. Een exemplaar van F. hiltmoreana is
aanwezig in Arboretum Belmonte te Wageningen.

Fraxinus bungeana DC. - Noord-China
Een sierlijke struik van 2-3 m hoog, die in het Nederlandse klimaat waarschijnlijk de warme zomers
van het herkomstgebied mist voor een goede bloemknopaanleg en die dientengevolge weinig bloeit.
ln cultuur wordt deze es zeer zelden aangetroffen en is meestal niet soortecht. F. hungeana is van de
verwante soorten en met name F. sieholdiana te onderscheiden aan de bladeren met 5 gesteelde, grof
getande, eironde en kort toegespitste blaadjes. Een oud exemplaar staat in Arboretum Belmonte te
Wageningen.

Fraxinus chinensis Roxs . - China, Korea
Rond deze ~oort is er een aantal nog niet beantwoorde vragen. De soort zelf wordt in China gekweekt
voor het wmnen van was en het natuurlijke areaal is onduidelijk.
ln diverse dendrologische handboeken wordt gemeld, dat de soort in Europa niet in cultuur is. Wel in
cultuur rs de var. rhynchophylla (HANCE) HEMSLEY, maar deze wordt ook wel als een aparte soort, F.
rhynchophylla HANCE, beschouwd. Scheller voelt voorlopig ook voor die laatste opvatting, maar het
door hem afgebeelde blad lijkt niet op dat van de in het Von Gimbom-arboretum aanwezige
mtroduc~~es. Deze vallen daar op door het zeer grote topblad en de verdikte twijg bij de eindknop.
Verder ZIJn d~ze planten zeer winterhard en is de bladontwikkeling in het voorjaar niet zo vroeg, dat
ze kunnen liJden van nachtvorst. De vertakking is vrij onregelmatig en om die reden lijkt var.
rhynchophylla niet echt interessant om in cultuur te worden genomen.
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Fraxinus excelsior L. - Europa, Kaukasus, Noord-Turkije, Noord-Iran
Bij F. angustifolia werd al opgemerkt, dat op de Balkan F. excelsior alleen in gebergten wordt
aangetroffen. Dit geldt in het algemeen voor de zuidelijke herkomstgebieden, met name Pyreneeën,
Apennijnen, Karpaten en Kaukasus . Mogelijk is het interessant om materiaal van dergelijke
herkomsten in Nederland op drogere gronden aan te planten.
In " Flora Europaea" wordt de subsp. coriariifolia (ScHEELE) E. MuRRAY vermeld, met als areaal
N.-Iran en de aangrenzende Kaukasus. Van deze ondersoort zijn de jonge twijgen, bladstelen en
bladnerven dicht behaard.

Fraxinus holotricha KoEH NE - Oostelijke Balkan
syn. Fra.xinus pallisae WrLLMOTI
De beschrijving van deze soort baseerde Koehoe ( 1906) op een exemplaar in het arboretum van de
boomkwekerij Späth in Berlijn. Het herkomstgebied was onbekend. Scheller trof in 1973 in Berlijn
geen exemplaren van F. holotricha meer aan. In het herbarium van de Landbouwuniversiteit te
Wageningen bevindt zich materiaal van deze soort dat Valekenier Suringar in het bovengenoemde
arboretum verzamelde. O.O. Wijnands heeft dit aangeduid als neotype voor F. holotricha.
Zowel de vorm en de rangschikking van de bladeren als de diepe groeving van de stam komen sterk
overeen met die van F. angustifolia. Het belangrijkste verschil is de dicht viltige beharing van de
eenjarige twijgen . Een dergelijke beharing hebben ook de introducties van F. pallisae, die van nature
thuishoort in het stroomgebied van de Donau. Uit dit gebied kwam mogelijk ook het materiaal van
Späth. Oude exemplaren van F. holotricha in de Royal Botanie Gardeos te Kew, waarvan er één
afkomstig is van Späth, vielen op vanwege de smalle groeiwijze en de doorzichtige kroon.
In "Flora Europaea" is F. pallisae opgenomen met als toevoeging "(F. holotricha AUCT. ?an
KüEHNE)" . De auteurs hebben kennelijk hun twijfels over Koehoe 's soort. Hier wordt F. pallisae als
synoniem beschouwd.

Fraxinus lanuginosa Komz. - Japan , Korea
In Japan komen drie zogenaamde pluim-essen voor, die in Europa nauwelijks bekend zijn. Hiervan
groeit F. apertisquamata op het eiland Honshu in de bergen op 1400-1800 m hoogte. Tussen 800 en
1400 m is F. lanuginosa aan te treffen en beneden 800 m F. sieholdiana.
De eerstgenoemde werd nog niet geïntroduceerd, de laatstgenoemde is bekend van introducties uit
West-China onder de naam F. mariesii. De verschillen tussen deze drie soorten zijn vrij klein. Het
zijn struiken of kleine bomen. In het Von Gimbom-arboretum staan enkele jonge planten van
natuurlijke herkomst van F. lanuginosa.

Fraxinus latifolia BENTH. - Westkust Noord-Amerika
syn. Fra.xinus oregona Nurr.
Deze es is het meest bekend onder de synoniem F. oregona. Door Milier (1955) werd deze soort
beschouwd als een ondersoort van F. pennsylvanica. Met de laatstgenoemde soort heeft deze es de
beharing gemeen, maar verschilt er duidelijk van door de veel grotere eivormige, zittende blaadjes.
De stam heeft niet de diepe groeven van F. americana en F. pennsylvanica, en gelijkt op die van F.
velutina. Laatstgenoemde soort heeft een veel kleiner blad met omgekeerd eironde blaadjes en het
blijft ook een veel kleinere boom.
F. latifolia wordt in het herkomstgebied tot 25 m hoog. Volgens waarnemingen van Scheller komt F.
latifolia bijna een maand later in blad dan F. pennsylvanica. Eén van de introducties in het Von
Gimbom-arboretum groeit zeer snel en vormt een smalle, opgaande boom. Deze boom wordt op
" De Dorschkamp" nog nader getoetst. In Arboretum Belmonte te Wageningen staat een groot
exemplaar van F. latifolia.

Fraxinus longkuspis SrEB. & Zucc. - Japan, West-China
syn. Fraxinus puhinervis BL.

Deze aan F. chinensis verwante soort en waartoe Scheller ook F. pubinervis rekent, komt in
Nederland - voor zover bekend - alleen voor in Arboretum Belmonte te Wageningen. In het
herkomstgebied kan deze es een boom van 20 m hoog worden en verschilt van F. chinensis in de
beharing van de bladstelen, de jonge twijgen en de knopschubben.

Fraxinus mandshurica RuPR. - Noordoost-Azië
Deze es is de Aziatische tegenhanger van de Europese F. excelsior en de Noordamerikaanse F. nigra.
In Amerika heeft men verwachtingen van deze soort als straatboom, maar voor Nederland is de soort
waarschijnlijk niet geschikt. Tot nu toe hebben de introducties zeer te lijden van nachtvorst. Het
natuurlijke areaal van de soort is zeer groot en in principe kunnen nog klonen worden gevonden, die
beter zijn aangepast aan het Nederlandse klimaat.

...

Fraxinus mariesii - zie Fraxinus sieboldiana

Fraxinus nigra MARSH. - Noordoost Noord-Amerika
Van nature groeit deze es op zeer vochtige standplaatsen, onder andere op venige gronden langs
oevers van meren en rivieren en in gebieden met hoge grond waterstanden. In de cultuur heeft men tot
nu toe alleen maar slechte ervaringen met deze soort.

Fraxinus oregona - zie Fraxinus latifolia

Fraxinus ornus L. - Zuid-Europa, Klein-Azië - zie tek. blz. 22 en 37 en kleurenfoto
De Pluim-es is een vormenrijke soort en is al eeuwen in cultuur, maar eerst kortgeleden is men gaan
zoeken naar bomen met een opgaande groeiwijze. Verdere selectie lijkt nog nodig, ook al omdat er
aanzienlijke verschillen zijn in bloeirijkheid en gevoeligheid voor vorst.

Fraxinus oxycarpa - zie Fraxinus angustifolia

Fraxinus paxiana LINGELSH. - West-China, Sikkim
Een zeer fascinerende es met enorme grote bladeren (tot 40 cm lang) en de grootste (tot 1800
bloemen volgens Scheller!) en wits te bloemtrossen van het gehele geslacht. De boom bloeit in juni
na de bladontwikkeling en is in Nederland waarschijnlijk niet in cultuur. Een 4 m hoge, vrij losse
struik bevindt zich in de Botanischer Garten van de Universiteit van Mainz.

Fraxinus pennsylvanica MARSH. - Oostelijk Noord-Amerika- zie kleurenfoto
Het areaal van deze soort valt samen met dat van F. americana, maar dit is zowel in het noorden als in
het westen meer uitgebreid. Bij de beschrijving van F. americana werd al opgemerkt dat F.
pennsylvanica de es van de vlakten en de stroomgebieden van de rivieren is. Ook de verschillen met
andere Amerikaanse essen werden daar genoemd. F. pennsylvanica wordt in het herkomstgebied tot
20 m hoog en dat is de helft van de maximale hoogte van F. americana.

Fraxinus platypoda Ouv. - Japan, West-China
syn. Fraxinus spaethiana LINGELSH.
Een op de kwekerijen zeldzame soort die gemakkelijk is te herkennen aan de grote eindknoppen met
slechts één paar knopschubben en aan de grote bladeren met zeer brede blad voet. Oude exemplaren
bevinden zich in de Botanische Tuinen van de Landbouwuniversiteit te Wageningen en in het
Zuiderpark te Den Haag. De Japanse plantkundige Nakaike ( 1972) concludeerde, dat de Japanse en
Chinese populaties tot dezelfde soort moeten worden gerekend en aldus werd F. spaethiana,
gebaseerd op Japans materiaal, een synoniem. Hoewel er kleine verschillen zijn volgde Scheller toch
Nakaike. In het Supplement van Bean's "Trees & Shrubs" wordt F. spaethiana toch nog als een
aparte soort genoemd.
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Fraxinus ornus
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Fraxinus potamophila HERD. - Centraal-China
syn. Fra.xinus sogdiana AUCT. non BuNGE
De soortaanduiding is afgeleid van het Grieks en betekent rivierminnend. De soort groeit in de
Sovjetrepublieken in Centraal-Azië langs stromen en beken en in stroomgebieden. F. potamophila
heeft evenals F. angustifolia en F. holotricha aan bloeitakken de bladeren in kransen van drie, maar
deze soort onderscheidt zich van de laatstgenoemden door de lang gesteelde blaadjes.
Volgens de literatuur is F. potamophila een interessante kleine boom, die meer aandacht verdient. In
Nederland zijn - voor zover bekend - geen bomen van deze soort aanwezig. In het Von Gimbomarboretum te Doorn staan enkele planten, recentelijk geïntroduceerd uit het herkomstgebied.
In de literatuur, onder andere in de Flora van de USSR, vol. 18, wordt deze soort vaak aangeduid als
F. sogdiana BuNGE. Volgens Scheller is de laatstgenoemde een synoniem van F. angustifolia subsp.
syriaca.

Door Milier werd de soort beschouwd als een ondersoort van F. pennsylvanica, maar dit wordt in
Amerika niet gevolgd. De stam gelijkt op die van F. latifolia. Het lijkt een soort, die ook in Nederland
als kleine straatboom mogelijk goed bruikbaar is.

Fraxinus xanthoxyloides (G. DoN) DC. - Noord-Afrika, Westelijke Himalaya
Een s0ort met twee sterk gescheiden arealen, maar met volgens Scheller zo weinig van elkaar
verschillende populaties, dat er geen noodzaak is om voor Noord-Afrika en de Himalaya de var.
dimorpha en var. dumosa te onderscheiden. De soort heeft vaak een zeer lange jeugdfase, waarin de
bladeren veel kleiner zijn. De eenjarige twijgen zijn zeer dun en de bruine eindknoppen hebben twee
paar bladachtige knopschubben.
Deze struik of kleine boom lijkt - mits op stam geënt of geoculeerd - als kleine straatboom
mogelijkheden te bezitten, vooral ook omdat de boom van nature op vrij droge standplaatsen groeit.
Bekend is de sterke invloed van de onderstam F. excelsior op de bladgrootte van deze soort.

Fraxinus quadrangulata MicHx. - Oostelijke Verenigde Staten

LITERATUUR:

Een es die gemakkelijk kan worden herkend aan de vierkante, licht gevleugelde eenjarige twijgen.
Alleen F. anomala heeft vierkante twijgen, maar die zijn veel dunner. Verder is F. anomala een struik
en wordt F. quadrangu/ara in het herkomstgebied een boom van 25 m. Deze soort groeit daar ten
zuiden van de grote meren vooral op kalkrijke gronden. De Amerikanen noemen F. quadrangu/ara
de "Blue Ash". De binnenzijde van de bast bevat een blauwe kleurstof, die men kan winnen door de
bast in heet water te leggen. Volgens Scheller is deze es in de grotere verzamelingen te vinden. In
Nederland is deze es alleen bekend van een recente introductie in het Von Gimbom-arboretum en het
Arboretum Belmonte.

CLARKE, D.L., \988. Supplement of W.J. Bean's Trees & Shrubs, eighth revised edition, p. 248-249. London.
FRANCO, 1. DO AMARAL & M.L. DA ROCHA AFONSO, 1972. Fraxinus. In: T.O. Tutin (ed. ), Flora Europaea, 111: 53-54.
Cambridge.
GREEN , P.S ., \985. Fraxinus rotundifolia M tLL., F. parvifolia LAM. or F. angustifolia VAHL? Kew Bulletin, 40: 13 1- 134.
KOEHNE, E., 1906. Über neue und interessante Holzgewächse. Mitt. de r Deutschen DendroL Ges. , I 5 : 67.
KuRATA, S., \968. 11\ustrated Important Forest Trees of Japan, 2: I 54-155 , 240. Tokyo.
LtNGELSH EIM , A. voN, \920. 0\eaceae - 0\eoideae - Fraxineae. In Engler: Das Pflanzenreich IV, 243, Heft 72: 1-65 ,
\I 5-116. Le ipzig.
MILLER, G.N., 1955. The genus Fraxinus, the Ashes, in North America, North of Mexico. Corne\1 Agr. Exp. Sta Mem.,
335: 1-64.
NAKA IKE, T. , 1972. A synoptica\ study on the genus Fraxinus from Japan, Korea and Formosa. Bull . l>/at. Sc i. Mus., Tokyo,
15: 475-512.
SCHELLER, H., 1977. Kritische Stuctien über die kultivierte n Fraxinus-Arten. Mitt. der Deutschen DendroL Ges. , 69:
49-162 .
Sc HENCK, C.A., \939. Fremdländische Wa\d- und Parkbäume, lll. Berlin.
VASILIEV, Y.N., 1967. Fraxinus. In VL. Komarov, Flora of the USSR, XVIII: 357-369. Jerusalem .
YALTIRI K, F., 1979. Fraxinus. In P.H. Davis ed. Flora ofTurkey, 6: 147- 154.

Fraxinus rhynchophylla - zie Fraxinus chinensis
Fraxinus rotundifolia - zie Fraxinus angustifolia

Fraxinus sieboldiana BL. - Centraal-China, Japan, Zuid-Korea - zie kleurenfoto
syn. Fraxinus mariesii HooK.

F.

In cultuur zijn vooral de introducties uit China bekend onder de naam F. mariesii. Nakaike ( 1972)
vond dat deze Chinese planten niet verschilden van de in de gebergten van Midden- en Zuid-Japan
thuishorende F. sieholdiana. Hoewel volgens de "Illustrated Important Forest Trees of Japan"
(Kurata 1968) het een boom kan worden van 12 m hoog, groeit deze soort in cultuur steeds langzaam
tot een struik die zelden hoger wordt dan 5 m. Het is een pluim-es, die overdadig kan bloeien en
alleen al daarom meer aandacht verdient. Van F. ornus is deze soort gemakkelijk te onderscheiden
aan de dicht vertakte kroon en de dunne twijgen en het kleinere blad met ovaal- tot lancetvormige
blaadjes. Verder is karakteristiek de met een loupe goed waarneembare, fijne, klierachtige beharing
van bloeiwijzen, bladstelen en knopschubben.
Wellicht is het mogelijk, dat uit Japanse en Koreaanse introducties beter groeiende selecties - dan de
aanwezige Chinese herkomsten - kunnen worden gemaakt. Alleen al voor gebruik als onderstam
voor de al aanwezige zeer rijk bloeiende struiken zouden deze, uit Japan en Korea afkomstige
planten interessant kunnen zijn.

Fraxinus sogdiana AUCT. - zie Fraxinus potamophila
Fraxinus sogdiana BuNGE - zie Fraxinus angustifolia subsp. syriaca (onder F. angustifolia)
Fra.xinus spaethiana - zie Fraxinus platypoda

Fraxinus velutina ToRR. - Zuidwest Verenigde Staten
Een es, die in het herkomstgebied veel als straatboom wordt gebruikt en die zoutresistent is. Het is
een kleine boom met opgaand groeiende takken en kleine bladeren. Bladeren, eenjarige twijgen en
knopschubben zijn meestal dicht behaard. Bij de var. coriacea is het blad onbehaard en verder ook
leerachtig.
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Fraxinus ornus ' Meczek '
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