D. M. VAN GELDEREN

PICEA EN ABIES
TREUR- E N KRUIPVORMEN

Het aantal treurvormen van sparren is niet groot; bovendien is het een kwest ie va n opvatting wat men onder een treurvorm verst aat .
In dit artikel worden ook de cultivars met neerhangende of kruipende takken beschreven,
tenzij zij het karakter van een dwergvorm hebben.
In het zeer uitgebreide verspreidingsgebied van P icea abies, de fijnspar, komen hier en daar
spontane afwijkingen voor, vaak veroorzaakt door klim atologische omstandigheden . Zodoende zijn in de n atuur treurvormen te vinden, steil opgaande vormen, heksenbezems, die
het aanzien kunnen geven aan kruipende vormen en dwergsparren .
De treurvormen van de fijnspar worden meestal samengevat onder de naam Picea abies var.
pendula. Dit zou men kunnen beschouwen als een verzamelnaam. Een cu ltivar hieruit met
grote naalden wordt gekweekt onder de naam P icea abies 'Pendula Major' .
Ongeveer 15 jaar geleden zij n in Zwit serland een drietal nieuwe cultivars geselecteerd. Het
betreft hiet niet in het wild gevonden planten , doch zaailingen van de treurvorm P icea abies
'In versa', geselect eerd en in de handel gebracht door de boomkwekerij Haller AG, AarburgOftringen, Zwitserland. Haller zaaide in 1945 zaad van Picea abies 'Inversa'; vermoed
wordt dat deze plant was best oven door een in de n abijheid st aande P icea apies 'Pendula
1\Iajor' . Uit de vele zaailingen, die n iet alle " treurden" werd eerst een kortnaaldige dicht
vertakte cultivar gekozen die als Picea abies 'Halleri' werd verspreid . Daar deze naam niet
meer toelaatbaar is werd deze in 1965 omgedoopt in 'Frohburg'. In 1965 werden nog twee
klonen geselecteerd, nl. 'Aar burg' en 'Wart burg'.
Het sortiment van de treur- en kruipvormen van P icea en Abies is gekeurd door de Keuringscommissie van de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen. De bekende waarde sterren zijn vermeld in dit rapport.

KEURINGSRAPPORT
Waardering:

*** = uitstekend (excellent)
** = zeer goed (very good)
* =goed (good )
s = voor speciale doeleinden (tor special purposes)
o = kan vervallen (can be eliminated)

PICEA
P icea abies ' F rohburg'
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*

Picea abies 'Aarburg' (Haller, Zwitserland 1965)
GROEIWIJZE : grillig groeiende boom, stam niet recht, wel zichzelf verlengend.
Ta kken onregelmatig afstaand, zijtakken eveneens afstaand of hangend. Een
bizarre, vrij dicht vertakte groeivorm .
NAALDEN: zeer donkergroen, vrij klein aan zijsocheuten 8~ 10 m m, aan snelgroeiende kopscheuten 10~ 1 5 mm .
Opmerkelijk is, dat het jonge schot zeer laat verschijnt, zodat hij vrijwel nooit beschadigd wordt door lat e n achtvorst.
De cv. 'Aar burg' is alleen geschikt voor grote t uinen of parken . Jonge bomen vertonen
de eigenaardige habitus nog niet duidelijk. De originele boom staat in Aarburg,
Zwitserland en is nu ongeveer 8 m hoog.
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**

Picea abies 'lnversa' (Smith, Engeland 1855)
syn. Picea abies 'Inversa Pendula'
opgaande kleine boom of vrijwel kruipende struik, indien de koptak
in het jeugdstadium niet wordt opgebonden. Indien wel opgebonden kan hij
4 meter hoog worden. De stam verlengt zich niet meer, als er niet meer wordt
opgebonden; hij vormt dan een smal zuilvormige boom met bijna loodrecht
afhangende takken . Als de takken de grond weer bereiken kruipen deze weer
over de grond.
NAALDEN: fris groen, tamelijk stijf, even groot als die van de soort ( 12- 20 mm),
dicht bijeenstaand.
KNOPPEN: lichtbruin, sterk teruggeslagen .

GROEIWIJZE:

Deze oude treurvorm werd door R. Smith in Shropshire, Engeland in 1855 gevonden.
Het is de best bekende treurspar. Men neemt wel aan dat er meer dan één kloon zou
zijn die enigszins in naaldgrootte verschillen. Dit is waarschijnlijk terug t e voeren naar
standplaatsverschillen.

*

Picea abies 'Loreley' (Grootendorst 1975) -

foto blz. 40

langzaam groeiende cultivar met opgaande koptak, die waarschijnlijk op oudere leeftijd zal overbuigen. De onderste takken kruipen over de
grond.
NAALDEN: dofgroen, klein (10- 16 mm).
K NOPPEN: lichtbruin ; knopschubben teruggeslagen, doch minder sterk dan bij
'Inversa'.

GROEIWIJ ZE :

Deze nieuwe cultivar is in alle delen kleiner dan de 'In versa' . De oorsprong van de
betrekkelijk weinige 6- 8 jaar oude planten, die t e voorschijn kwamen bij de verkoping
van het Proefstation voor de Boomkwekerij te Boskoop is niet bekend. De enten
waren geleverd onder de naam 'In versa' .
Een aardige, langzaam groeiende treurvorm met kleine naalden ; bij de tot nog toe
gekweekte planten, die nu 60-80 cm hoog zijn, is steeds de koptak opgebonden. Het
lijkt erop, dat op den duur deze koptak zal ombuigen, zoals bij ' Inversa'.

Picea a bies 'Loreley'

s Picea abies 'Pendula Major' (Simon-Louis Frères, Frankrijk 1868)
bijzonder st erk groeiende, opgaande boom met rechte stam. De wij d
uit elkaar st aande t akken staan bijna horizontaal af, zelden afhangend. De
zij t akken hangen loodrecht naar beneden.
NAALDEN : groen , bijna gelijk aan die van de soort of iets groter, 15- 25 mm lang.
KEGELS: oudere bomen dragen rijk kegels, gelijk aan die van de soort .

GROEIWIJ ZE :

***
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Picea abies 'Frohburg' (Haller, Zwitserland 1965) - foto blz. 38
syn. Picea abies 'Halleri'
GROEIWIJ ZE : goed groeiende boom met min of meer recht doorgaande stam .
Hoofdtakken afhangend, zijtakken loodrecht neerhangend tot op de grond,
dan kruipend en de grond volledig bedekkend.
NAALDEN: lichtgroen, kleiner dan de soort (8- 12 mm) ook aan de fors groeiende,
scheuten.
KNOPPEN: lichtbruin ; knopschubben weinig t eruggeslagen .
De cultivar 'Frohburg' is de eerste, door de winner Halier AG. in Zwitserland geselect eerde vorm. Hij onderscheidt zich van de oude 'In versa' door de zichzelf verlengende
koptak, de kleinere naalden en de dichtere en vollere groei.
Op de tentoonstelling Flora Nova 1966 te Boskoop werd hieraan een Zilveren Medaille
toegekend. In 1973 verkreeg de Firma C. Esveld, Boskoop voor deze nieuwe treurspar
een Getuigschrift van Verdienst e van de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse
Culturen.

Het is een aardige solitairboom; soortgelijke vormen zijn in de natuur, vooral in
bergachtige streken, regelmatig te vinden.

Picea abies 'Reflexa' (Frankrijk 1890)
treurvorm met af en toe een kort e koptak, die na enige tientallen
centimeters weer omknikt en zodoende een grot e mat van ongelij ke takken
over de grond vormt.
NAALDEN: donkergroen , donkerder dan die van 'In versa', stevig, aan tamelijk
dikke twijgen ( !) , 12-15 cm lang.

GROEIWIJZE :

Deze plat over de grond groeiende, tamelijk dichte struik komt voornamelijk m
E ngeland voor. Lijkt op een grove, platgroeiende 'Inversa'. Niet gekeurd.
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o Picea omorika 'Expansa' (Van Hoey Smith 1940)
GROEIWIJZE :

platte, sterk groeiende struik met aan de buitenzijde opstijgende

twijgen .
NAALDEN :

groen met zilverwitte onderkant, 15- 20 mm lang.

In het Arboretum "Trompenburg", Rotterdam komt hiervan een fraai exemplaar
voor. Nakomelingen, verkregen door enten, vertonen nauwelijks de originele habitus;
zij vormen meestal spoedig een sterkgroeiende koptak
Niet waardevol voor de cultuur.

s Picea omorika 'Pendula' (Duitsland 1920) -

foto blz. 42

slank opgroeiende boom met eerst schuin, daarna loodrecht afhangende takken.
NAALDEN: gelijk aan die van de soort met zilverwitte onderkant, 15- 20 mm.
GROEIWIJZE:

De treurvorm van Picea omorika is vrij zeldzaam maar verdient zeker de aandacht .
De boom wordt hoog, blijft echter smal door de vrijwelloodrecht afhangende takken.
Door de hangende takken maakt hij een zilverachtige indruk, daar de onderkant van
de naalden gedeeltelijk naar de buitenzijde is gekeerd en zodoende goed zichtbaar
wordt.
De reeds in 1920 in Duitsland beschreven P. omorika 'Pendula' komt zeer weinig voor.
In de loop der jaren zijn meer ,onderling afwijkende bomen als 'Pendula' in de handel
gekomen. De echte treurvorm, zoals hierboven beschreven wordt nu in beperkte
mate in Nederland gekweekt . Een jong exemplaar bevindt zich in het "Mini-Pinetum"
bij het Proefstation voor de boomkwekerij te Boskoop.

o Picea orientalis 'Nutans' (Hesse, Duitsland 1905)
kleine boom met doorgaande stam, zijtakken onregelmatig afstaand of overhangend, als het ware knikkend . Ook de jonge zijscheuten
groeien onregelmatig, de boom heeft een moeilijk te beschrijven habitus .
NAALDEN: zeer donkergroen, klein, 4-7 mm, zeer dicht geplaatst.

GROEIWIJZE:

Langzaam tot matig groeiende boom, die door H.A. Hesse, Weenerin Duitsland in de
handel werd gebracht. Men kan deze vorm nauwelijks een treurvorm noemen.
Picea omorika 'Pendula'

s Picea pungens 'Glauca Pendula' (Koster & Co 1895)
scheef opgaande boom met gedeeltelijk sterk hangende twijgen, die,
als ze de grond weer bereiken, kruipen.
NAALDEN : zilverblauw, gelijk aan die van P. pungens 'Glauca Koster'.

GROEIWIJZE:

De treurvorm van de blauwspar, in 1895 door de firma Koster & Co in de handel
gebracht, heeft een zeer variabele habitus. Een mooi exemplaar bevindt zich in het
Pinetum "Blijdenstein" te Hilversum. Zeer moeilijk te vermeerderen.

o Picea abies 'Wartburg' (Haller, Zwitserland 1965)
boom met doorgaande kop, takken horizontaal afstaand of met een
flauwe boog naar de grond buigend. Zijtakken schuin afstaand of schuin naar
beneden groeiend. De gehele boom doet denken aan een paraplu met etages.
NAALDEN : gelijk aan die van 'Frohburg'.

plat op de grond liggende plant, takken soms opstij gend, daarna
weer afhangend. Als opgebonden plant nauwelijks te onderscheiden van de
voorgaande vorm .
NAALDEN: zilver blauw, als die van Picea pungens 'Glauca Koster'.

Deze door Halier geselecteerde cultivar vormt een grote boom en wordt zo niet de
hoogste, dan toch wel de breedste van alle treursparren. Als jonge boom gelijkend op
'Frohburg', later niet meer.

In het Arboretum "Trompenburg" te Rotterdam bevindt zich een prachtig exemplaar, ca. 2.5 min doorsnede en slechts 40- 50 cm hoog.
Weinig verspreid; bij zonder moeilijk te kweken.

GROEIWIJ ZE:
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s Picea pungens 'Glauca Procumbens'
GROEIWIJZE:
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SUMMARY

AB IES

*

Abies alba 'Pendula' (Godefroy, Frankrijk 1835)
syn. Abies pectinata 'Pendula'
boom tot ca. I 0 m hoog . Stam eerst opgaand later scheef groeiend.
Takken loodrecht naar beneden hangend . Meestal heeft de boom een bizarre
habitus .
NAALDE N: fris groen, vrij lang (25-35 mm), bleekgroen, zilverachtig groen aan de
onderzijde.
GROEIWIJZE:

D.eze zeer oude cul.h~rar, die ontstond in de vroegere boomkwekerij Godefroy, FranknJk wordt zeer we1mg aangetroffen . In de Botanische tuin t e Sankt Gallen, Zwitserland staat een exemplaar, die gelijkt op een Dinosaurus. Gemakkelijk te enten op
Abies alba.

Abies amabilis 'Spreading Star' (Pinetum "Blijdenstein" 1963)
syn. Abies amabilis 'Procumbens'
laag en breed uitgroeiend, met korte stam tot I m; takken horizontaal afstaand .
NAALDE N: dicht bijeenstaand, borstel vormig, lichtgroen, 20-30 mm lang, naaldpunt stomp of lichtelijk hartvormig, met twee zilverwitte strepen aan de
achterzijde.
GROEIWIJZE :

Deze platgroeiende cultivar is ontstaan in het Pinetum "Blijdenstein" , Hilversum.
Jonge exemplaren behouden de platte habitus .
Niet gekeurd.

Abies nordmanniana 'Pendula' (Courtois, Frankrijk 1869)

Many weeping andfor creeping fom~s of Picea abies are known from the wild. Only a few
have been cultivated in recent years, to any ex tent, of which cv. 'I nversa' is the best known.
The appearance of three new clonesof Picea a bies from Switzerland and one in Holland gave
the Selection Com,mittee of the Royal Boskoop Nurserymen Association reason for making a
camparalive study and evaluation of the weepingfcreeping farms of Picea and A bies.
The usual merit stars (see page 39) were given to:
* Picea abies 'Aarburg' (Haller I965) - pituresque growing tree, leader not straight.
Branches irregularly spreading, side twigs spreading or pendttlous.
Needles: very dar!? green, smal! (8-Io nim) slightly larger (IO- I5 mm) on the main stem.
Starts into growth rather late. A tree for large gardens.

* * * Picea

abies 'Frohburg' (H aller I965) - smal! tree with more or less erect main stem.
Branches pendulous, side twigs drooping vertically, creeping when they reach the ground.
Needles: light green, smal! (8-I2 mm) .
Excellent cultivar, distinguishable fro m cv. 'Inversa' by its self-supporting leader, the
smaller needles and denser habit.

* * Picea abies 'Inversa' - wellknown weeping or creeping form. The leader rarely stays
erect unless supported. N eedles stijf, I2-20 mm.

* Picea

abies 'Loreley' (Grootendorst I975) - slow growing plant developing leader, when
supported , probably drooping later on and spreading over the ground. N eedles green, quite
smal! (Io- I6 mm). Similar to 'Inversa', but smaller in every part.

s Picea abies 'Pendula M afor' - large tree, narrow and upright in habit, straight trun!? and
pendulous branches. Needles large (IS-25 mm). A tree for large parks.
s Picea omorika 'Pendttla' - of German origin. Side branches first semi-upright, then
drooping vertically. Hard to propagate, hence rare in cultivation .

* Abies alba 'Pendula'

-

Old (I835) cultivar, pituresque tree up to IO m. Trunk upright,

branches drooping.

boom tot ca. 10 m, stam min of meer opgaand, later gebogen.
Takken schuin naar beneden hangend, dunne takken loodrecht hangend.
NAALDEN : donkergroen, 20- 30 mm lang, met twee zilverwitte strepen aan de
ach terzij de.

GROEIWIJZE:

Zeldzame boom met karakteristieke habitus. In Engeland komen diverse exemplaren
voor. Moeilijk te enten; vormt slecht als jong exemplaar.
Niet gekeurd.

Abies numidica 'Pendula'
boompje met neerbuigende kop en hangende takken . Als deze takken niet worden opgebonden vormt hij een onregelmatige mat , volstrekt
kruipend met hier en daar een korte koptak, die weer teruggaat naar de grond.
NAALDEN : zeer dicht staand, borstelvormig omhoog gericht, 15- 20 mm lang, dik
en stijf, blauwachtig groen, niet te onderscheiden van die van de cultivar
'Glauca' .
GROEIWIJZE:

Zeer weinig gekweekte cultivar, die meer aandacht verdient . In het Arboretum
"Trompenburg" te Rotterdam is een jonge plant aanwezig van ongeveer 2 m doorsnede. Niet gekeurd.
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