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HET GESLACHT COTONEASTER
Naar een voordracht, gehouden op de Dendrologendag van de Nederlandse
Dendrologische Vereniging op 13 oktober 1965 te Wageningen.

He t geslacht Cotoneaster is vooral in Azië thuis; in Europa komen slechts enkele soorten
voor. Linnaeus kende er slechts één, die in zijn Species plantarum (1735) onder het geslacht
JJ espilus voorkomt , als NI. cotoneaster. Het woord cotoneaster, dat Linnaeus aan oudere
auteurs ontleende, zou men het best met dwergkwee (cotonea = cyclonia = kwee) kunnen
yertalen, als dit woord niet voor het geslacht Chaenomeles in gebruik vvas .
Deze Alespûus cotoneaster omvatte -naar de huidige opvattingen twee soorten , n.l.:
Cotoneaster integerrima met rode vruchten en C. melanocarpa met zwarte vruchten. Beide
soorten komen in Scandinavië in het wild voor. Nog in de 18cle eeuw leerele men een derde
soort kennen: C. t01nentosa uit de bergen van Z.-Europa.

Toen men meer soorten leerele kennen, werden deze al spoedig in een apart geslacht
ondergebracht, waaraan B. Ehrhart in 1761 de naam Coloncaster gaf.
In de eerste helft van de 19cle eeuw werd het sortiment, dat in Europa in cultuur \\·as,
uit gebreid met soorten uit de Himalaya en uit Siberië. Na 1860 leerele men ook Chinese
soorten kennen. De invoer van Chinese soorten dankt men aan reizigers als de Franse
missionarissen David, Delavay en Soulié, aan de Britse reizigers Forrest en Kingclon Ware! ,
maar 't meest van allen aan \Vilson, die van 1899 tot 191 1 in China verzamelde , eerst voor
de Engelse firma J ames Veitch , later voor het Arnold Arboretum. De resultaten met betrekking tot Cotoneaster zijn bewerkt door Rehcler en Wilson en gepubliceerd in Plantae
Wilsonianae 1: 154-177 (Public. Arnolcl Arb. Nr. 4. 1913).
De Duitse dendroloog Koehne verdeelde in zijn Deutsche Dendrologie ( 1893) het geslacht
in t\1 ee secties, die nog steeels algemeen aanvaard 1vorden. Dit zijn de volgende:
O rthope t alum met rechtopstaande , min of meer rood of rose gekleurde kroonbladen, en
Ch aenopetalum met uitgespreide, 1vitte kroonbladen.
Pas in de laatste tijd zijn sommigen ook deze secties 1veer gaan onderverdelen, o.a. de
Z1veclen Flinck & Hylmö, die ook de cotoneasters uit de collectie van de Zweedse Chinareiziger Harry Smith ( 1922- 1934) bewerken. Van hun 11·erJ.c is nog slechts weinig gepubliceerd. I n het bijgaand overzicht vindt men echter de voornaamste species gegroepeerd in
een tiental groepen van nauwverwante soorten.
GEOGRA.FISCHE VERSPREIDI:'-iG. Uit het overzicht blijkt, dat vrijwel alle hier onderscheiden
groepen vertegenwoordigers in \Vest- en Zuidwest-China en jof in de oostelijke Himalaya
he bben . Hier komen ook de meeste soorten voor. î\>1en beschouwt dit gebied als het centrum
, -an verspreiding, waar de meeste groepen en soorten ontstaan zijn , en van waaruit het geslacht zich in verschillende richtingen verspreiel heeft.
De cotoneasters groeien uitsluitend in bergachtige streken, vooral op open plaatsen ,
maar ook in struikvegetaties. In bossen komen zij zelden voor, en alleen in de warmere
delen van hun verspreidingsgebied. De vvegen 1vaarlangs zij zich verspreiel hebben zullen
dus wel in hoofdzaak bergketens en hoogvlakten geweest zijn. De verbreid ing naar het
11·esten moet langs de volgende twee wegen gegaan zijn:
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Himalaya:-:: Noord-Perzië- Kaukasus - Klein-Azië - Zuid-Europa - Midden-Europa _
Scanclmavte. Langs deze weg beretkten o.a. C. integerrima, C. tomentosa en C. racemijtora
Europa.
2. West-China - Noord-China - Mongolië - bergen Centraal-Azië - Oeral _ Midden-Ruslanel - l'l..arpathen en Scanclina vië. Langs deze weg m igreerelen o.a. C. melanocarpa en
venvan ten.
I.
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De kennis van de verspreiding is ook voor de praktijk van belang, omelat het een globale
indruk van de winterhardheid geeft. De meeste soorten van de zuidhellingen en de oostelijke
uitlopers van de Himalaya zijn min of meer gevoelig, maar die uit Siberië en Centraal-Azië
zijn volkomen winterhard.
CYTOLOGISCH ONDERZOEK. Het onderzoek naar het aantal chromosomen bij de kerndeling
is in het Arnolcl Arnoretum ter hand genomen door Sax. De resultaten zijn gepubliceerd in
het Joumal van het Arnolcl Arboretum 35: 334- 365( 1954). Het grondgetal van het aantal
chromosomen is 17. Onder de onderzochte soorten waren er echter maar \\·einig met 34
chromosomen, dus cliploiclen, de meeste hadden er volgens Sax 5 1 of 68, waren dus tri- resp.
tetraploiden. Ook Broertjes verrichtte eeti. aantal chromosomen-tellingen bij cotoneasters,
(zie De Boomkwekerij I I : 67- 68; 1955), maar hij vond geen enkele triploicl, alleen di- en
tetraploiclen . Zeilinga onderzocht planten uit Boskoop en uit het Arboretum te Wageningen.
Zijn resultaten, gepubliceerd in Mededeling 226 van het I.V .T. ( 1964), bevestigden die van
Broertj es. Sax telde de chromosomen bij de reductiedelingen, die aan de vorming van
stuifmeelkorrels voorafgaan. Bij polyploicle cotoneasters verloopt de paring van de chromosomen bij deze reductiedeling echter- vaak onregelmatig, wat tot de verkeerde uitkomsten
van Sax moet hebben geleid. Zeilinga telde daarom de chromosomen bij de gewone kerndeling in cellen van worteltopjes. Bij deze deling treedt geen paring van chromosomen op
zodat de bovengenoemde bron van fouten u itgeschakeld is.

Het blij kt nu, dat de onderzochte Cotoneaster soorten op een aantal clipioiclen na, alle
68 chromosomen hebben. Slechts enkele cultivars, o.a. ' Little Gem', hebben er 51 maar dit
zijn steriele klonen. In het bijgevoegde overzicht ziet men, dat alleen in de Himalaya en
China cliploiclen voorkomen. Alle soorten uit Europa en W .-Azië zijn, voor zover onderzocht,
tetraploiden. Zo zijn cliploiclen in het algemeen primitiever clan tetraploiclen, die immers
gewoonlijk door verdubbeling van het aantal chromosomen uit diploiclen ontstaan zijn. Ook
het voorkomen van de cliploiclen alleen in de Himalaya en China wijst er dus op dat men
hier de oorsprong van het geslacht heeft te zoeken.
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Hierboven is vermeld, dat bij Cotoneaster polyploiclie vaak samengaat met een
onregelma tig verloop van de reductiedeling. Dit heeft tengevolge dat er minder fertiele
eicellen gevormd worden dan normaal, of in het geheel geen meer zoals bij enkele triploiele
cultivars. De meeste tetraploiele cotoneasters zetten echter volop zaad, dat goed kiemt. De
kiem van dit zaad ontstaat echter zonder bevruchting uit een eicel met 68 chromosomen,
m.a.w. door apomixis. Hjelmqvist heeft dit voor een aantal polyploicle cotoneasters vast gestelel door mikroskopisch onderzoek van de vorming van de kiem , zie Botaniska Notiser
115 : 208-236. ( 1962).
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Doordat het zaad zonder bevruchting gevormd wordt, moeten alle zaailingen volkomen
gelijk worden aan de moederplant en aan elkaar. Bij amphimictische, dus normale geslachtelijke voortplanting, is dit in de regel niet het geval.
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Cït het bijgevoegde schema blijkt, dat er van de tien groepen slechts drie zich tot in WestAzië en Europa verbreid hebben, n.l. de venranten van C. integerrima, van C. melanocarpa
en van C. racemiflora. Alle andere groepen zijn tot de Himalaya en China beperkt gebleven.
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Het blijkt, dat de diploiclen zich allen langs geslachtelijke weg voortplanten. Hieronder
zijn soorten als C. dammeri , C. frigida en C. salicifolia, waaruit in cultuur bast aarden ontstaan zijn. Maar de tetraploiclen zijn niet allemaal apomieteR : soorten als C. microphylla
en C. multiflora planten zich op de normale wijze voort .

a mph . = amphimictisch , cl . \\' .z. zic h voortplantenel door middel \'an bevruc ht zaa d .
ap .
= apomi ctisch , cl . \\' .Z. zic h voortp lantenel door middel van o nbevruc ht za ad .
pol.
= poly ploicl .
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