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Figuur I. Schematische voorstelling van de mogelijke ontwikkelingen die in de loop van de evolutie in de Fagaceae
hebben plaatsgevonden, gebaseerd op het omwindsel, het aantal (vrouwelijke) bloemen per dichasium en de vorm
van de vrucht op dwarsdoorsnede. Uitgegaan wordt hierbij van een dichasium met 3 bloemen elk omgeven door 3
omwmdselbladen of kleppen en dnehoek1ge vruchten (op dwars doorsnede). Kleine niet opgevulde cirkels stellen
geaborteerde bloemen voor.
Overgenomen ui t Elias, The genera of Fagaceae in the southeastern United States, Joumal of the Arnold Arboretum, 52, (1971 ), p. 162.
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Ter completering van de artikelen over eikensortiment en monumentale eiken
wordt in onderstaande bijdrage een beknopt overzicht gegeven van de systematiek van dit geslacht. Basis hiervoor vormde een inleiding op de in 1977 aan
Quercus gewijde Dendrologendag, de jaarlijkse studiedag van de Nederlandse
Dendrologische Vereniging in Wageningen.

Met zijn 300-350 soorten, volgens sommige auteurs zelfs tot 600 soorten, is Quercus één van
de grootste en belangrijkste geslachten van de houtige gewassen met de meeste vertegenwoordigers in de gematigde klimaatzones . Van dit enorme aantal eikensoorten is in ons land
nauwelijks 150Jo in collecties te vinden. De grootste verzameling herbergt het Arboretum
Trompenburg in Rotterdam. Verder kunnen nog genoemd worden het Arboretum Belmonte
(Botanische Tuinen Landbouwhogeschool Wageningen), het Von Gimbom arboretum in
Doorn (Botanische Tuinen Rijksuniversiteit Utrecht), het Arboretum Poort-Bulten in de
Lutte bij Oldenzaal en het Zuiderpark in Den Haag .
Slechts 6 soorten vinden algemeen toepassing in de cultuur. Toch levert dit kleine aantal bij
het onderscheiden voor menig dendroloog al problemen op . Wat vertrouwd raken met eiken
vraagt de nodige training, maar men zal daarbij gaandeweg tot de ontdekking komen dat het
een boeiend geslacht is.
QUERCUS EN DE

F AGACEAE

De eik behoort tot de Fa ga c e a e, de familie van de beukachtigen of napjesdragers. Belangrijkste kenmerk is dat de eigenlijke vruchten (eikels, beukenoten, tamme kastanjes) geheel of
gedeeltelijk omgeven worden door een omwindsel of nap (cupula). Hoe dit napje morfologisch precies opgevat moest worden, is eigenlijk eerst vrij recent duidelijker geworden. Nadere studie van Chrysolepis (Hjelmquist, 1948) en de ontdekking van het geslacht Trigonobalanus leidden tot betere inzichten in de oorsprong van de nappen. Beide geslachten vertonen in de bouw van napjes nog de meest duidelijke oerkenmerken van de familie. Men veronderstelt nu dat er bij de voorouder van de familie sprake was van 3 uitsteeksels van het
steeltje (geen bracteëen of schutbladen) onder afzonderlijke bloemen, die uitgroeiden tot het
napje (zie fig . 1). De enorme variatie in schubben en aanhangsels van de napjes wordt in dit
verband beschouwd als ontstaan uit vertakkingen van deze uitsteeksels of omwindselbladen
(Forman, 1964, 1966).
De familie telt louter houtige gewassen en bijna altijd zijn dit bomen met enkelvoudige, verspreide bladeren met afvallende steunblaadjes. Zij zijn bladverliezend of wintergroen. Ze
bloeien bijna steeds eenhuizig met de mannelijke en vrouwelijke bloemen al of niet in aparte
bloeiwijzen. Wanneer beide geslachten in eenzelfde bloeiwijze aanwezig zijn, bevinden
laatstgenoemden zich steeds in het basale gedeelte (bijv. Castanea). Een dergelijke wijze van
bloeien kan beschouwd worden als de meer oorspronkelijke en dit geldt ook voor een sterke
geur van de bloemen en bestuiving door insekten. Een relatief recente ontwikkeling is het
optreden van windbestuiving zoals bij eiken en beuken.
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De bloeiwijzen zijn katjes of aren met daarop vaak dichasia van 3-7 bloemen. Van de 6
zaadknoppen in het vruchtbeginsel ontwikkelt zich steeds slechts één tot een zaad.
Binnen de familie worden 3 onderfamilies onderscheiden: de FAGOIDEAE met de geslachten Fagus en Nothojagus, de CAST ANOIDEAE met Castanea, Castanopsis, Chrysolepis
en Lithocarpus, en de QUERCOIDEAE met Quercus en Trigonobalanus.
In fig. 1. is weergegeven hoe deze onderfamilies afgeleid kunnen worden van een gemeenschappelijke voorouder, die in het bezit was van (vrouwelijke) bloemen, welke ieder voor
zich nog omgeven waren door 3 uitsteeksels of omwindselbladen. Tijdens de ontwikkeling
tot de huidige onderfamilies en geslachten verdwenen er omwindselbladen en traden er vergroeiingen op van deze bladen. Ook de op dwarsdoorsnede driehoekige vrucht evolueerde
bij enige geslachten tot een ronde. In fig. 1. is te zien dat beide ontwikkelingen geheel onafhankelijk van elkaar in de 3 subfamilies hebben plaatsgevonden. Quercus laat zich door het
napje dat de vrucht, de eikel, slechts ten dele omgeeft, goed onderscheiden van de overige
geslachten van de familie . Alleen enige Lithocarpus-soorten tonen grote gelijkenis (zie fig. 2,
2 en 5). Deze gelijkenis berust niet op verwantschap (zie fig. 1). Lithocarpus sluit verder qua
bloei veel meer aan bij Castanea: grote, al of niet vertakte, rechtopstaande bloeiwijzen, vaak
met zowel mannelijke als vrouwelijke bloemen. Bij Quercus zijn de mannelijke katjes steeds
hangend.

1.1 Sectie Quercus (syn. Lepidobalanus)
Bladeren meestal gelobd en niet wintergroen (uitzondering o.a. Q. i/ex). Vrouwelijke bloemen met zeer korte of zonder stijlen. Napjes met klein aanliggende
schubben (zie fig. 2, 1).
He.terogene sectie, vaak in veel series opgesplitst; 153 soorten, zowel voorkomend in de
oude als in de nieuwe wereld:
Areaal Europa, N.-Afrika, Azië, N .-Amerika tot in Mexico.
Soorten o.a.:
Q. aliena, Q. glandulijera: N.O .-Azië
Q. a/ba, Q. bicolor, Q. macrocarpa: Oostelijk N.-Amerika
Q. canariensis: N.-Afrika, Z.-Spanje
Q. garryana: Westelijk N.-Amerika
Q. i/ex, de steeneik: Middelandse Zeegebied
Q. petraea, de wintereik: Europa, overwegend op armere en drogere standplaatsen dan

Q. robur.
Q. prinus: Oostelijke U.S.A.
Q. pubescens, de zachte eik: Z.-Europa, Kaukasus
Q. robur, de zomereik: Europa, Kaukasus
1.2 Sectie Cerris
Bladeren meestal gezaagd of getand. Vrouwelijke bloemen met een lange dunne
stijl die nauwelijks verbreed is aan de top. Napje met lang afstaande of teruggeslagen schubben (zie fig. 2, 3). Eikels rijpen in 2 jaar. 33 soo5ten.
Areaal: Europa, N.-Afrika, Azië (overwegend Middelandse Zeegebied en W.-Azië).
Soorten:
Q. acutissima, Q. variabilis: China, Japan, Korea
Q. castaneijolia: N .-Iran, Oostelijke Kaukasus
Q. cerris, de moseik: Zuidelijk en Centraal Europa, Turkije
Q. coccijera, Q. suber, de kurkeik: Westelijk Middelandse Zeegebied
Q. libani: W.-Azië
1.3 Sectie Mesobalanus
Intermediar tussen de voorgaande secties. Vrouwelijke bloemen met 3-6 lange
stijlen met een verdikking aan de top. Eikels in één jaar rijp. 5 soorten.

Figuur 2. Typen napjes in Quercus en de gelijkenis met Lithocarpus soorten.
Imbricate type: I. Quercus, 2. Lithocarpus; 3. met lange afstaande schubben: Quercus sectie Cerris; Type met concentrische ringen; 4. Quercus (Subgenus Cyclobalanopsis); 5. Lithocarpus (naar Camus).

Areaal: Europa, W.- en 0.-Azië
Soorten:
Q. dentata: N.O.-Azië
Q. jrainetto, de Hongaarse Eik: Hongarije, Balkan, Z.-ltalië
Q. macranthera: Kaukasus, N.-lran
Q. pontica: Kaukasus, N.-Turkije
Q. pyrenaica: Z.W.-Europa, Marokko

INDELING VAN HET GESLACHT
De enorme verscheidenheid aan eiken heeft aanleiding gegeven tot een verdere onderverdeling in ondergeslachten, op hun beurt weer opgesplitst in secties. Bij een dergelijk groot
geslacht kwamen de systematici, die Quercus bestudeerden tot zeer verschillende indelingen.
O?derstaande indeling is van CAMUS, die een zeer uitgebreide monographie van Quercus publiceerde. Deze indeling is op enkele punten iets gewijzigd naar moderne inzichten zoals vermeld bij EUAS (1971) en BEAN (1976). Bij de secties zijn tussen haken de door CAMUS geaccepteerde soorten vermeld.
1.

Subgenus QUERCUS (syn. Lepidobalanus en Euquercus)
Bladeren gaafrandig, gelobd of getand, afvallendof wintergroen. Napjes van de
eikels met dakpansgewijs overlappende schubben (imbricaat). Geaborteerde
zaadknoppen bevinden zich basaal in de eikel.
In dit subgenus kunnen 5 secties onderscheiden worden, elk vaak weer verder in
series opgesplitst.
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1.4 Sectie Protobalanus
Intermediair tussen de Sectie Quercus en het Subgenus Erythrobalanus. Stijlen
van de vrouwelijke bloemen kort. Eikels rijpen in 2 jaar. Binnenzijde schil (endocarp) van de eikels behaard. Geaborteerde zaadknoppen bevinden zich basaal
in de eikels. 5 soorten.
Areaal: westelijk N.-Amerika, N.W.-Mexico.
Soorten:

Q. chrysolepis, Q. vaccinijolia
1.5 Sectie Macrobalanus.
Een tot Midden Amerika beperkte groep, die afwijkt door de ongelijke lengte
van de zaadlobben. Boven op de kortste zaadlob bevindt zich het worteltje.
Blad gelijkt op dat van tamme kastanje, wintergroen. Eikels rijpen in 1 jaar.
Geaborteerde zaadknoppen basaal in de eikels. 13 soorten.
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2.

3.

Subgenus Erythrobalanus.
Dit subgenus dat ook wel als een sectie van het subgenus Quercus wordt beschouwd, heeft alleen vertegenwoordigers in Amerika. De vrouwelijke bloemen
hebben lange stijlen met een verdikte top. De bevruchting vindt eerst enige tijd
na de bestuiving plaats en de eikels rijpen in 2 jaar. De geaborteerde zaadknoppen bevinden zich op de zaadhuid nabij de top van de eikel. De binnenzijde van
de schil van de eikel is behaard. Het is een heterogene groep, al naar de opvatting van de auteurs in een aantal groepjes onderverdeeld. Een meer praktische
indeling betreft het onderscheiden van wilg- en rode eiken. 136 soorten.
Areaal: Van N.-Amerika tot in het Andesgebergte van Colombia.
Soorten:
Q. coccinea, Q. palustris, Q. rubra, Q. velutina: oostelijk N.-Amerika
Q. i!icifolia, Q. shumardii, Q. marilandica: oostelijke U.S.A.
Q. imbricaria, Q. nigra, Q. phellos: Z.O. U.S.A.
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Subgenus Cyclobalanopsis.
Dit ondergeslacht wordt vooral onderscheiden door de napjes met concentrische
ringen (zie fig. 2, 4). De bladeren zijn leerachtig en steeds wintergroen. Vrouwelijke bloemen met korte stijlen en verdikte stempels. De schil van de eikels is aan
de binnenzijde behaard. Geheel tot oostelijk Azië beperkt, zuidwaarts tot in Indonesië. 87 soorten. Enigszins winterhard: Q. acuta uit Japan.

QUERCUS IN HET BEGRIP (BOTANISCHE) SOORT
Bij een complex geslacht als Quercus kan men gaan twijfelen aan wat nu als een soort (species) beschouwd kan worden. Bij de diverse auteurs vindt men zeer uiteenlopende opvattingen en dientengevolge grote verschillen in het aantal onderkende soorten. Op natuurlijke
standplaatsen blijken diverse soorten met elkaar te bastaarderen, waar de arealen elkaar
overlappen. Andere soorten hebben ver uit elkaar gelegen arealen.
Zijn de criteria, en dit zijn vooral de morfologische kenmerken die de systematici voor het
onderkennen en afgrenzen van de soorten hanteren, voldoende betrouwbaar?
Men kan zeker in het geval van Quercus stellen dat een definitieve, waterdichte revisie, dus
een afgeronde studie van dit geslacht nog lang op zich zallaten wachten. Levert deze onvolkomenheid nu veel praktische bezwaren op?
LINNAEUS voerde indertijd de soortnamen in voor op grond van morfologische kenmerken'
duidelijk te herkennen eenheden. Dit systeem is nu ruim 2 eeuwen in gebruik en het is bruikbaar gebleken, ook bij Quercus.
De soort is binnen de systematische indeling (classificatie) van het plantenrijk de basiseenheid, een goed onderscheidbare, constante groep van planten. Het begrip soort is echter in
het complexe plantenrijk niet zo te definieren dat het ook tot geheel gelijkwaardige groepen
zal leiden. Binnen een groep kunnen bijvoorbeeld zeer gemakkelijk kruisingen tot stand komen, bij de Maloideae zelfs op geslachtsniveau. Bij andere groepen komt dit juist zelden
voor, bijvoorbeeld het geslacht Allium. In de loop der jaren zijn er definities voor soort gekomen die tot beter te omgrenzen eenheden moesten leiden. Een voorbeeld hiervan is de biologische soort.
Waar trekt men nu grenzen in dergelijke onderling hybridizerende groepen? Als voorbeeld
kan hier Quercus macrocarpa genomen worden, een soort met een langgerekt areaal in
oostelijk Noord-Amerika. Deze soort is steeds heel goed herkenbaar aan de ongewone bladvorm en de typische eikel. Met 7 andere soorten, die ergens een deel van dit areaal overlappen vindt hybridisatie plaats. Deze hybriden zijn duidelijk in het veld herkenbaar en geven
op hun beurt weer nakomelingen, al of niet na terugkruising met een van de oudersoorten.
Dit proces is al duizenden jaren aan de gang en toch is Q. macrocarpa als herkenbare eenheid overeind gebleven (BURGER, 1975). Hetzelfde kan gezegd worden van Q. petraea en Q.
robur, die ook onderling bastaarderen. Ruimere definities van het begrip soort zullen voor
Quercus misschien wetenschappelijk meer verantwoord zijn. Maar taxa als Q. macrocarpa,
Q. petraea en Q. robur blijven als duidelijk herkenbare stabiele eenheden toch goede botanische soorten.
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Quercus robur 'Alpha'
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