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ACER - SECTIE MACRANTHA
(Streepjesbast-esdoorns)

Het geslacht A cer t elt een aantal soorten met een fraai gestreepte bast . Van deze soorten,
die behoren tot de Sectie M acrantha PAx, worden in ons land in cultuur aangetroffen : A cer
pensylvanicum, A. rufinerve en een enkele keer A. capillipes en A. grosseri. De sectie bevat
n og enkele soorten die sierwaarde hebben, maar deze bijdrage is niet bedoeld om een meer
algemene toepassing van deze soorten t e propageren. Op korte termijn is namelijk onvoldoende geselecteerd m ateriaal voorhanden. Op wat langere termij n zullen selectie en
kruisingen zeker kunnen leiden tot een welkome aanvulling van het sortiment. Streepjesbast esdoorns groeien snel en zijn als 3- 4 jaar oude plant al zeer aantrekkelij k. H et blad is bij een
aant al soorten sierlij k ingesneden en krijgt een mooie herfstkleur. Na hun 25e jaar gaan ze
m eestal op hun retour en loopt de sierwaarde, met n ame van de bast, sterk terug.
·SYSTEMATIEK EN VERSPREIDINGSGEBIED
/

Taxonomisch vormen de Macrantha's een zeer gemakkelijk te onderscheiden natuurlijke
groep. Allereerst door de ka rakteristieke streepjesbast, hoewel niet bij alle soorten even
opvallend en ook buit en de Sectie soms voorkomend , bijvoorbeeld bij A. cappadocicum, A.
lobelii en A . stachyophyllum (syn . A . tetramerU1n). Vervolgens bezitten ze gesteelde okselknoppen, zoals we ook bij de els aantreffen. De knoppen hebben t wee paar knopschubben,
waarvan het buitenste paar aan de randen met elkaar vergroeid is en aldus het binnenst e
paar geheel bedekt (valvaat). De bloeiwijze is een t ros met vrij kort gesteelde bloempjes.
Deze bloeiwijzen verschijnen uit gemengde eindstandige knoppen met één paar bladeren.
Aan langloten verschijnen ze soms ook uit okselknoppen.
De bloempjes hebben vij f kelkbladen, vijf kroonbladen en acht meeldraden. De inplanting
van deze meeldraden is aan de buitenzijde van de honingschijf (intrastaminale discus).
De vrij kleine, kale vruchten hebben - met uitzondering van die v an A. rufinerve en A .
sikkimense - aan één zijde een kuiltje. Ondanks de duidelijke omgrenzing van de groep
plaatste P AX ( 1902) in zijn monografie van het geslacht A eer de vijftien soorten die hij kende
toch in t wee secties. In de Sectie M acrantha bracht hij negen soort en onder, die alle gelobde
bladeren hadden. De overige zes soorten rangschikte hij met nog negen anderen in de Sectie
I ndivisa. Laatstgenoemde sectie was zeer heterogeen en het enige gemeenschappelij ke kenmerk vormde het ongelobde blad . In de monografie van MuRRAY ( 1970) omvat de sectie
Macrantha achttien soorten onderverdeeld in drie series. DE JoNG (1976) onderscheidde
slechts t wee series, namelijk Tegmentosa met 17 (-20) soorten en Wardiana m et als enige
soort de in veel morfologische kenmerken sterk afwijkende A . wardii.
H et areaal van de sectie strekt zich uit van de zuidoostelijke Himalaya tot even t en noorden
van Mantsjoerij e. Dit betreft dus vooral China en verder J a pan, K orea, F ormosa, B hutan,
Sikkim , Nepal en N.O. Birma. Geïsoleerd van dit Aziat ische areaal wordt nog één soort
(A . pensylvanicum) aangetroffen in het oosten van Noord-Amerika.
Hoewel de soorten op hun natuurlijke standplaatsen de respectabele afmet ingen kunnen
bereiken van I 5- 25 m hoogt e, komen ze t och hoofdzakelijk in de struiklaag voor. Ze worden
meestal aangetroffen op vochthoudende gronden en met name langs beekj es. Ook bij ons,
waar ze kleiner blijven, is voor de meeste soort en enige schaduw gewenst, vooral op droogt egevoelige standplaatsen.
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DE BAST
De sierlijke st reping van de b ast verschijnt, afhankelijk van de groeisnelheid, wanneer de
t akken 2-4 jaar oud zijn. Als gevolg van de diktegroei ontstaan in de bast lengt e scheurtjes.
H et jonge weefsel in deze scheurt jes wordt nu door een witte waslaag bedekt . Wanneer de
st am en de takken een zekere omvang bereikt hebben (diameter 10-20 cm) verdwijnen de
strepen doord at ze in de breedte worden uitgerekt tot ruitvormige figuren, of doordat
diepere scheuren ontst aan . De één jarige t wijgen zijn vaak met een waslaag bedekt, vooral
bij A. rufinerve en A. tegmentosum. De dikte van deze laag vertoont weinig of geen verband
met de mate van streping van de b ast op wat lat ere leeftijd. Naast de gestreepte bast kunnen
d e planten in het winterseizoen ook zeer de aandacht t rekken wegens de rode jonge t wijgen
en knoppen. A. pensylvaniwm 'E rythrocladum ' is een cultivar , die speciaal om zijn rode
t akken werd geselecteerd .
DE HABITUS
Van veel soorten groeien de individuen uit t ot brede struiken . Ze zij n dientengevolge in
hoofdzaak geschikt voor aanplant in parken en plantsoenen. A . pensylvanicum en A .
rufinerve komen wegens hun doorgaans min of meer opgaande groeiwijze nog wel in aanmerking voor toep assing in particuliere tuinen . Binnen de overige soorten lijkt het echt er
mogelijk meer rechtopgaande groeivormen te selecteren.
HET BLAD
Binnen eenzelfde soort en binnen eenzelfde individu is het blad vaak vrij va riabel van vorm
(aantal en grootte van de lobben) en afmeting. T och is het wel m ogelijk de soorten op bladkenmerken te onderscheiden . Belangrijke kenmerken hierbij zij n het aant allol:)ben , de wijze
van t oegespit st zijn van deze lobben, de wij ze waarop de bladrand ingesneden is, de beharing
van de onderzijde van het blad (o.a . de aanwezigheid van okselbaarden) en het al of niet
voorkomen v an t onget jes in de oksel van de nerfvert akkingen. Bij veel soorten is het blad
zeer sierlijk door de lang t oegespitste lobben (de z.g. druipspitsen), de rode bladst eel of de
prachtige herfstkleuren.
DE BLOEI
De kleine, geelgroene bloemen zij n niet zo opvallend. Interessant echter is de geslachtsexpressie ervan, vooral voor wat betreft de verdeling van de m annelijke (mnl.) en vrouwelijke
(vr.) bloemen binnen eenzelfde b oom . In de lit eratuur worden de Macrantha's meest al als
tweehuizig beschouwd, dus planten die uitsluitend mnl. of uitsluitend vr. bloemen hebben.
Bij deze esdoorns is echt er geen sprake van zuiver genetisch b epaalde tweehuizigheid , ook
al vindt men vaak slechts bloemen van één geslacht . H et geslacht dat bij een boom het ene
jaar ontbreekt kan er het andere jaar wel zijn . Soms is er zo'n ingewikkelde situat ie dat er
binnen eenzelfde individu een taksgewij ze verdeling van de geslachten is.
V oor een b eter begrip van deze wisselvalligheid is het allereerst n odig wat nader in te gaan
op de bloemknop ontwikkeling . De bloemaanleg vindt al in de voorafgaande zomer plaats.
De jonge bloemknoppen zijn alle gelijk , er is t ot minder dan één m aand voor de bloei geen
verschil waarneembaar tussen de bloemknoppen die uiteindelijk mnl. en degene die vr.
zullen bloeien. H et enige wat waargenomen kan worden zijn kleine verschillen in ontwikkelingsfase van de bloemknoppen . Binnen een bloeiwij ze zijn deze verschillen gering. De
onderste bloemknoppen en vaak ook de eindknop liggen iets vóór in ont wikkeling op de
overige. De verschillen t ussen de diverse bloeiwijzen kunnen grot er zij n als gevolg van
tijdstipverschillen met bet rekking t ot het begin van de bloem aanleg. Ook k an in zwakgroeiende t akken en t akken m et een zware vruchtdracht de ontwikkeling van de bloemknoppen wat t rager verlopen.

Fig. 1. A cer grosseri: 1. takj e met mnl. bloeiwij ze en oud vruchthout van voorafgaand jaa r.
bloeiwij ze met mnl. en vr . bloemen. 3. mnl. bloem. 4. vr. bloem.
Getekend door G. Langedijk. Overgenomen uit Med. Landbouwhogeschool 76- 2 (' 76)
2.
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E nkele weken vóór het begin van de bloei kan nu in de verst ont wikkelde bloemknoppen de
verdere ontwikkeling van de st amper t ot stilstand komen (st amperabortie). Dit verschijnsel
kan zich in zeer korte tijd t ot alle bloemknoppen uitbreiden , t ot een gedeelt e van de bloemknoppen beperkt blijven of in het geheel niet optreden. Aldus verkrijgt men respect ievelij k
uitsluitend mnl. bloemen , mnl. en vr. bloemen (éénhuizige bloei) of uitsluitend vr. bloemen.
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De bloemknoppen waarin geen stamperabortie plaatsvindt zullen uiteindelijk vr. bloemen
opleveren. Op het oog, oftewel morfologisch , lijken ze tweeslachtig, maar de meeldraden
functioneren niet. De helmhokjes gaan niet open (functionele mnl. sterliteit), waarschij nlijk
omdat de stamper van de desbetreffende bloem vlak vóór de bloei een remstof produceert
die de rijping van de meeldraden verhindert.
Bovengenoemd verschijnsel komt bij alle eenhuizige esdoorns voor. De doorgaans veel
grotere, in ieder geval meer vertakt e bloeiwijzen vertonen een ritmische bloei m et fasen van
mnl. en vr. bloemen. Dit ritme is zeer moeilijk waarneembaar b ij de Macrantha's. Enig
houvast bieden, indien aanwezig, bloeiwijzen met zowel mnl. als vr. bloemen. Hieraan kan
waargenomen worden dat de mnl. fase altijd als eerste verschijnt . Deze faseverschillen zijn
niet altijd even duidelijk, maar in ieder geval duidelijker dan tussen geheel mnl. en geheel vr.
bloeiende takken van eenzelfde plant. De oorzaak van het moeilijk waarneembare bloeiritme bij de Macrantha's heeft dus veel te maken met de geringe variatie in stadia van
bloemknopontwikkeling in vergelijking t ot andere esdoornsoorten . Bij een soort als A.
pse·udoplatamts is er minstens één maand tijdsverschil tussen de aanleg van de eerste en de
laatste bloemknop van een bloeiwijze, bij de Macrantha's is dit een verschil van enkele
dagen. Jaarlijkse schommelingen en ook onderlinge verschillen tussen de bloeiwijzen in
eenzelfde boom voor wat betreft het aandeel van de mnl. bloemen zullen bij A . pseudoplatanus vanwege de grote aantallen bloemen (25-125) per bloeiwij ze minder sterk opvallen. Bij
de Macrantha's ( 10- 25 bloemen per bloeiwijze) is het meer een kwestie van alles of niets
oftewel een boom die jarenlang uitsluitend mnl. of uitsluitend vr. bloemen produceert kan
in een volgend jaar hier toch st erk van gaan afwijken; zelfs een volkomen ommezwaai is
daarbij niet uitgesloten .
Nu gedurende 10 jaar de bloei van een groot aant al vertegenwoordigers V<),ll deze sectie
bestudeerd is, zijn er geen exemplaren meer overgebleven die niet in één of meer jaren mnl.
en vr. bloemen hebben voortgebracht. Hiermee lijkt het bewezen d at zuiver mnl. en vr.
individuen niet voorkomen.

BESTUIVING EN VRUCHTZETTING
Zelfbestuiving (in dit geval buurbestuiving of geitonogamie) is mogelij k wanneer mnl. en
vr. bloemen op dezelfde plant aanwezig zijn. Door de sterk wisselende verhoudingen van het
aantal mnl. en vr. bloemen , waarbij één geslacht vaak geheel ontbreekt, is de vruchtdracht
meestal zeer wisselvallig.
Een andere bijkomstigheid is het gemakkelijk bast aarderen van de soorten onderling . Op
de natuurlijke standplaatsen zal dit slechts zelden het geval zijn maar in de cultuur en met
name in de botanische tuinen zal dit wel gebeuren. De nakomelingschap van dergelijke
kruisingen is vaakvrij uniform en bezit een grotere groeikracht dan de oudersoorten. Wanneer de bloemen niet bestoven worden kan er nog enige vruchtontwikkeling volgen maar
het overgrote deel zal spoedig afvallen. Bij veel andere esdoornsoorten, o.a. A . griseunt en
A. negundo, kunnen on best oven bloemen wel tot norm ale vruchten uitgroeien . Dergelijke
(parthenocarpe) vruchten bevatten geen zaden.

DE BELANGRIJKE SOORTEN

Acer p ennsy 1vanicum
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Acer pensylvanicum:L.
Afkomstig uit oost elijk Noord-Am erika. Komt daar voor op de noordhellingen van het
Apalachengebergte en vanaf het gebied rond de Grote Meren oostwaarts tot Nova Scotia.
Groeit van n ature op vochtige en licht beschaduwde standplaatsen.
Boom of struik van 6- 12 m hoog. Aanvankelijk vrij rechtopgaande groeiwij ze, later toch,
vooral als vrij st aande plant, een brede kroon vormend. F raaie groene, witgestreept e bast.
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Jonge twijgen en knoppen roodachtig. Blad breed drielobbig met zwak hartvormige voet (818 cm breed); zijlobben naar voren gericht en kort toegespitst; bladrand vrij regelmatig
scherp gezaagd; jonge blad groen, herfstkleur geel. Bloemen geel aan lange, hangende
trossen. Vruchten met groene vleugels.
Een cultivar met rode jonge twijgen en rode knoppen in de winter is 'Erythrocladum' .

Acer rufinerve SrEB & Zucc.
Deze soort heeft heel Ja pan als areaal met uitzondering van het noordelijk gelegen eiland
Hokkaido. Vrij algemeen voorkomend op vaak vrij droge standplaatsen in de middelste en
bovenste zone van hellingen (300- 2000 m). Aldaar een kleine boom tot 15 m hoog. Groeiwij ze meestal vrij opgaand. De bast is grijsgroen met witte strepen. Jonge twijgen en knoppen meestal blauwberijpt. Blad 3- 5 lobbig, (6-10 cm breed), in het laatste geval onderste
lobben klein , (overige) zijlobben kort, zijwaarts gericht toegespitst ; hartvormige voet ;
bladkleur dof lichtgroen, herfstkleur geel tot dieprood; bladrand onregelmatig scherp gezaagd. Jonge blad, vooral aan de onderzijde, evenals bladstelen, bloemtrossen en jonge
vruchten aan vankelijk dicht roestbruin behaard. Bloemen geel in enigszins opstaande trossen; bloemsteeltjes kort (3- 4 mm); vruchten klein, kogelrond, vleugels vaak rood.
Duidelijk onderscheidbaar door de bla uwberijpte jonge twij gen en knoppen, het lichtgroene blad en de kleine kogelronde vruchten .
'Albolimbatum' is een cultivar met een smal tot zeer smal witachtig bladrand je.
Acer capillipes MAXIM.
Soort uit Ja pan, van nature voorkomend in een klein gebied ten westen van Tokyo op het
eiland Rondo. Zuidelijker hiervan en op het eiland Sjikokoe steeds vrij zelc!zaam . Wordt
aangetroffen op tamelijk vochtige, goed doorlatende , vruchtbare bodems langs rivieren en
beekjes (600- 1300 m) als grote breedgroeiende boom tot 25 m hoog .
Bast fraai witgestreept (bruin-) groen . Jonge twijgen roodachtig, aanvankelijk licht berijpt .
Knoppen roodachtig. Blad donkergroen, drielobbig; lobben zwak toegespitst, middenlob
driehoekig; voet hartvormig; bladrand gezaagd; bladsteel meestal helderrood . Jonge blad
bronskleurig; herfstkleur karmijnrood. Bloemen geel, in lange hangende trossen; bloeitijd
enige weken na het uitlopen . Vruchten klein , evenals de vleugels bronskleurig. Onderscheidbaar van de overige belangrijke soorten aan het diepgroene blad met rode bladsteel en de
kleine bronskleurige vruchten .
Tot deze soort rekent men meestal ook A. morifolium Komz. (A . ca pillipes var. morifolium) (Komz.) HATUSIMA. Deze wordt gevonden op het eiland Yakushima en heeft ongelobde bladeren.

Acer da v idii
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A eer grosseri PAX
Herkomstgebied centraal China, met name d e provincies Honan en Shensi. Kleine boom of
brede struik , t ót I 0 m hoog.
Bast varierend van fraai olijfgroen tot meer geelgroen, witgestreept. Jonge twijgen groen
tot roodachtig groen , licht berijpt. Blad drielobbig, bij wat oudere bomen vaak grotendeels
ongelobt, hartvormige voet; bladrand scherp gezaagd. Jonge blad groen of enigszins bronskleurig, aan de onderzijde aanvankelijk op de nerven roestbruin behaard; vaak fraaie rode
herfstkleur. Bloemen groengeel in overh angende korte trossen . Vruchten groen met groene
of gedeeltelijk rode vleugels.
Zeer variabele soort, nauw verwant aan A. tegmentosum en A. davidii . In cultuur treft men
in hoofdzaak de door REHDER aanvankelijk als A. hersii en later als A. grosseri var. hersii
benaamde introducties van Hers uit de provincie Honan aan . Taxonomisch gezien kan var.
hersii in deze variabele soort niet als een natuurlijke variëteit worden beschouwd en dient
deze benaming dus te vervallen. De cultuurwaarde van het onder deze benaming geintroduceerde materiaal is evenwel groter dan die van andere als A . grosseri aangeduide
introducties. Oude exemplaren hebben vrijwel uitsluitend ongelobd blad en zijn daardoor
moeilijk van A. davidii te onderscheiden. H et Sint-Janslot is echter meestal wel gelobd. De
vruchten van A. grosseri zijn relatief groter en de vleugels maken onderling een stompe
hoek; bij A. davidii liggen de vleugels practisch in elkaars verlengde.
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Acer davidii FRANCH.
Zeer variabele soort die van nature voorkomt in het grootste deel van·China. In de provincie
Yunnan tot4000mboven zeeniveau.
Boom of hrede struik tot IS m hoog.
Bast grijsgroen, lichtgroen of roodachtig groen, witgestreept. Jonge twijgen rood, roodbruin of groen. Blad groen tot diepgroen, ongelobd of zeer zwak drielobbig, aan de bovenzijde kort toegespitst, basis rond of hartvormig, bladrand vrij stomppuntig gezaagd; bladsteel rood tot roodachtig. Jonge blad bronskleurig; herfstkleur geel, soms oranjeachtig
('Ernest Wilson'). Bloemen groengeel in korte overhangende trossen zoals bij A. grosseri, bij
andere herkomsten juist in lange hangende trossen en met een latere bloeitijd zoals bij
A. capillipes. Vruchten groen; vleugels meestal min of meer in elkaars verlengde , groen of
gedeeltelijk rood.
Aan twee groepen van elk drie introducties van deze variabele soort werd door KEE NAN een
cultivarnaam gegeven. Onder de benaming 'Ernest Wilson' rangschikte hij de meer compact
groeiende introducties van Wilson (no. 34 1) uit westelijk Hupeh, van Ringdon Ward uit
westelijk Yunnan en van Marais (uit Yunnan ?) .
'George Forrest' betreft drie introducties van Forrest uit Yunnan. Laatstgenoemde herkomsten groeien sneller en vormen een zeer brede struik of boom. Jonge twijgen en bladstelen rood . Als jonge plant mogelijk minder winterhard. Onder deze benamingen worden
dus geen uniforme klonen aangeboden.
Potentieel bevat A. davidii zeker materiaal met cultuurwaarde. Het maken van onderlinge
kruisingen en verdere selectie is gewenst .
'Serpentine' is een onlangs in Boskoop in cultuur genomen selectie die door zijn kleine
bladeren op het eerste gericht doet denken aan A. crataegifoli%m; heeft een fraai gestreepte
bast.
Acer tschonoskii MAXIM.
Deze variabele soort komt van nature voor in Japan, Korea en Mantsjoerije. In Japan
betreft dit in het noordelijke gedeelte tot op de Koerillen de eigenlijke soort oftewel A .
tschonoskii var. tschonoskii en in het zuidelijke gedeelte de waarschijnlijk weinig winterharde
var. a~tstrale MoMOTANI. Variëteit tschonoskii is zeer winterhard en komt vrij algemeen
voor in de subalpine zone van de hogere bergen, namelijk vanaf 1400 m tot aan de boomgrens .
Kleine boom van 5-8 m, soms tot 13 m hoog.
Bast grijs tot roodbruin en weinig opvallend witgestreept. Jonge twijgen rood tot roodbruin.
Blad 5-lobbig, sierlijk ingesneden; bladrand vrij grof gezaagd; bladsteel rood; herfstkleur
rood. Zeer dieprood zijn de bladstelen en de jonge twijgen van var. rubripes KOMAROV uit
Korea en Mantsjoerije. Bloemen geel in korte hangende trossen; vrij grote, smalle kroon- en
kelkbladeren . Vruchten groen met gedeeltelijk rode vleugel.
Deze soort, met name var. r%bripes bezit beslist cultuurwaarde, maar is op dit moment
vrijwel nergens in cultuur; verdient te worden geïntroduceerd.

Fig. 2. A eer capûlipes: I. de Jong(]) 10 18, Trewithen (Eng.); 2-3. J 605 Kew Gard ., no. 10 10.
A eer pensylvamcum: 4. Roy 4258, Quebec (Can.); 5. J 850, Zuicterpark.
A eer rufmerve: 6-7. J 1156, Westonbtrt Arb. (Eng.); 8. J 526 Belm . Arb. no. 12481.
(Herb. Vadense).
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Acer micranthum SrEB & Zucc.
Soort uit Ja pan en wel van de eilanden Rondo, Kioesjoe en Sjikokoe. Heeft van nature een
enigszins zonnige standplaats in de bossen van het middelste en bovenste gedeelte van
hellingen (hoogte 700- 1800 m). Boven 1500 m gering in aantal, terwijl A. tschonoskii dan
juist talrijker wordt.
Kleine boom tot I 0 m hoog. Stam grijsachtig tot groen, enigszins witgestreept. Jonge
twijgen roodbruin. Blad meestal 5-lobbig, kleiner en fijner gezaagd dan A. tschonoskii;
herfstkleur rood. Bloemen klein, roodachtig geel in overh angende trossen. Bloeitijd begin
juni. Vruchten klein, bronskleurig.
In vele kenmerken een verkleinde uitgave van A. tschonoskii. Bloemen en vruchten duidelijk
sterk afwijkend. Bloeitij d enige weken later. Ook veel minder variabel dan A. tschonoskii.
In cultuur in Gimbom Arboretum en Diergaarde Blijdorp.
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Acer crataegifolium SmB & Zucc.
Inheem3 in zuidelijk Ja pan met als noordgrens centraal Hondo. Wordt voornamelijk aangetroffen op open plekken zoals rivieroevers en wegbermen of in jonge bossen als een struik
van maximaal? m hoog op 200- 1100 mboven zeeniveau. Takken bij wat oudere struiken aan
de uiteinden zeer bossig. Bast karmijnrood tot diepgroen met fijne witte strepen en lenticellen . Blad klein , zwak drielobbig of ongelobd; donkergroen met bruinrode, fijngezaagde
bladrand; herfstkleur rood. Bloem en geelgroen in korte , h angende trossen. Vruchten met
de vleugels in elkaars verlengde. In Engeland hier en daar in cultuur (Westonbirt Arboretum, Winkworth Arboretum) .
A eer maximowiczii PAX
Kleine b oom of struik van 5 tot maximaal 12 m hoogte uit centraal China (provincies
Hunan, H upei, Kansu en Szechuan). Bast grijsgroen, witgestreept. Bladeren variabel,
3- 5-lobbig, lobben onregelmatig dubbelgezaagd; onderzijde blad blauwgroen, witte beharing in de nerf oksels. Bloem en groen tot iets rood, vrij groot en in korte hangende trossen.
Vruchten groen met gedeeltelijk rode vleugel.
Variabele soort die aan de zuidwestgrens van zijn areaal overgaat in A. forrestii .
In Engeland aangetroffen in Wisley Gardens, Westonbirt Arboretum , Jermyn Arboretum.
Acer forrestii DIEL S
Afkomstig uit zuidwest China (provincies Yunnan en Szechuan). Boom van 10 tot maximaal
17 m ho ogt e. B ast variabel: grijs- of geelgroen tot roodbruin , witte streping opvallend tot
nauwelijks zichtbaar.
Jonge twijgen meestal karmijnrood. Blad sierlijk drielobbig met lang toegespitste lobben en
hartvormige voet; soms zwak 5-lobbig; bladrand regelmatig scherp gezaagd; bladsteel vaak
rood . In alle kenmerken overeenkomend met A . maxi11wwiczii, doch grover. Herfstkleur
geel, soms fraai rood.
In Engeland in cultuur, soms onder de benaming A. laxi/lorum . Goede selecties lijken
interessant.
Acer laxiflorum Pax
Eveneens uit zuidwest China (Szechuan, Tibet en Yunnan). Boom van ongeveer 5 tot
maximaal 15 m hoogte. Bast vuil donkergroen, witgestreept . Jonge twijgen bruinrood. Blad
donkergroen, ongelobd met lange spits of drie-lobbig met meestal weinig toegespitste zij lobben. Onderzijde blad groen met meestal een sterke roestbruine beharing, vooral op de
nerven. Bloemen en vruchten ongeveer als bij A. maximowiczii.
Nauwelijks in cultuur (Trewithen , Cornwall) . Het in 't herkomstgebied verzamelde herbaritummateriaal bevat exemplaren die nauwelijks van A. forrestii verschillen . Waarschijnlijk geen sierwaarde.
Acer tegmentosum MAXIM.
Deze soort heeft het meest noordelijke areaal van de sectie , namelijk Mantsjoerije, Korea en
het Amurgebied . T och is er in ons klimaat kans op ernstige beschadiging door nachtvorst of
late vorst, omdat de bomen al zeer vroeg in het voorjaar uitlopen .
Kleine boom, die weinig takken vormt. Bast geelgroen, al of niet witgestreept . Jonge
twijgen wit-blauwberijpt . Blad, bloemen en vruchten sterk overeenkomend met A. pensylvanicum; herfstkleur geel.
A. grosseri uit China lijkt zeer nauw verwant aan deze soort.

NIET WINTERHARDE SOORTEN

/0
Fig. 3. Ace:_ grosseri: 1, 3 en 4. J 64, Arb. Des Barres (Fr. ); 2. J 564, Belm. Arb. no. 17788.
Acer dav~dH: 5. Boom 27547, Hort. Vilmorianus (Fr.); 6 en 9. J 1000 Billier (Eng.);?. J 116,7

Westonb1rt Arb. (Eng.); 8. J 1166, Westonbirt Arb. (Eng.).
A eer crataegtfohum: 10- 11. J 1170 Westonbirt Arb. (Eng.); 12.

J 964 Winkworth Arb. (Eng.)
(Herb. Vadense).
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Acer pectinatum WALLU. ex NrcHOLSON
Oostelijke Himalaya (Nepal, Sikkim, Bhutan) .
Twijgen roodbruin ; blad 3-S-lobbig, scherpgezaagd, aan de onderzijde op de nerven roestbruin behaard.
Oudste geldig gepubliceerde naam van een grote, complexe soort, waartoe ook A. forrestii en
A . maximowiczii en mogelijk ook A. taronense en A. laxiflorum gerekend kunnen worden.
13

Acer taronense HANDEL-MAZETTI
Variabele soort uit zuidwest China (Szechuan, Tibet en Yuunan) en noord Birma. Grote
boom tot 20 m hoog . Jonge twijgen en bladstelen m eestal rood. Blad 3- 5-lobbig, in het
eerste geval soms met het silhouet van een tulp door de sterk naar voren gerichte zijlobben ;
onderzijde blad zeer dicht b ehaard. Bloeiwijze meestal vrij lang, hang4md met kortgesteelde
kleine groene bloemen.
Herbariummateriaal toont een zeer variabel taxon met overgangsvormen naar A . pectinatum
en A . forrestii . Twee onderling sterk verschillende exemplaren in Engeland in cultuur op
Caerhays Castle (Cornwall).
Acer hookeri MrQ.
Soort uit de oostelijke Himalaya (Sikkim , Bhutan) , naar morfologische kenmerken nauw
verwant aan A. davidii. Het ongelobde of zwak drie-lobbige , sterk glimmende blad is echter
minder sterk gezaagd. In Engeland op een enkele plaats in cultuur.
Acer sikkimense MIQ .
Deze soort heeft een areaal van Nepal tot in China (provincie Yynnan) . Gelijkt sterk op
A . davidii en A. hookeri . Blad echter altijd ongelobd en zeer fijngezaagd (var. serrulatum) of
bijna gaafrandig.
Andere verschillen betreffen de zeer grote bloemtros met 25- 40 bloemen, de zeer kort
(1 - 2,5 mm) gesteelde bloemen (en vruchten) en de zeer kleine vruchten zonder kuiltje . In
Engeland in cultuur bij Rillier & Sons.
Acer metcalfii REHD .
Van deze soort uit zuidoost China (provincie Kwantung) is we1mg bekend. Het blad is
groot, drielobbig en leerachtig; bladrand grofgezaagd. Mogelijk verwant aan A . davidii.
Acer insulare MAKI NO
Inheems op Formosa en het eiland Anami-6shima van de Liu-Kiu Archipel. Blad 1- 3-lobbig ,
bladrand scherp gezaagd.
Juiste benaming niet geheel duidelijk. Synoniemen o.a. A . caudatifolium HAYATA, A.
kawakamii HAYATA, A, morrisonense Komzen A . taitonmontanum HAYATA .
Acer robeseens HAYATA
Morfologisch gezien lijkt deze soort van Formosa verwant aan A . capillipes uit Japan.
Verschillen met A. insufare zijn het grover gezaagde, 3-5-lobbige blad en de kleinere
vruchten. Verwisseld met de voorafgaande soort en onder de benaming A. morrisonense
verspreid en beschreven (A . morrisonense sensu Lru NO N HAYATA). In Engeland in cultuur
op Trewithen (Cornwall).

1!

Acer wardii W . W. SMITH
Aparee soort uit zuidwest China (Yunnan en Tibet) en noordoost Birma. Blad vrij klein,
dne-lobbig met lange druipspitsen .
Jonge twijgen met een stekelige beharing. Bloeiwijze met zeer grote bracteëen en soms
samengesteld. Meeldraden in het midden van de honingschijf ingeplant (amphistaminale
discus) . Deze sterk van alle bovengenoemde soorten afwijkende esdoorn is niet in cultuur
aangetroffen.

Fig. 4. Acer maximowiczii: 1. Doorenbos, Eng. 1955; 2. J 952 Knighthayes Court (Eng)· 3 J
1160, Westonbirt Arb. (Eng.).
· ' ·
Acer micranthum: 4-6. J 518, Belmonte Arb. no. 17530.
Acer tschonoskii: 7 en 9. J 1162, Westonbirt Arb. (Eng.); 8. Faurie 702, Japan.
A eer forrestn: 10. J 1055, Hergetscroft (Eng.); 11 - 12. J 980, Caerhayes Castie (Eng.)
(Herb. Vadense).
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SUMlVIARY
The A eer section M acrantha, the snakebark 1naples, camprises r7(-2o) species of which
jour are cttltivated in the Nether lands: A. pensylvanicum, A. rufinerve, A . capillipes and A .
grosseri.
Eight other species arehardyin o·u r elimate and jour of them, A . davidii, A . forrestii, A .
micranthwm and A. tschonoskii, could be grown more aften after introduetion and selection of
good clones. Breeding might also be helpjul in this connection.
The author /'Vtrther discusses the taxonomy, the Ilowering and sex expres si on and the /ruiling of
the species of this section.
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