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Fagus hayatae, een Taiwan

beuk in Trompenburg

0p

níí1

t5\

hor

[oc

0sr

ma

De beukencollectie van Trompenburg

heeft nog niet alle soorten beuken van de

vat

Qut

wereld maar onlangs kon er toch weer één worden toegevoegd: de Taiwan beuk.
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De zuidpunt van het eiLand Taiwan

ligt ten

oosten van Hongkong, het Íaakt de Kreeftskeerkring en is dus een (sub-)tropisch eitand.
Vanuit zee rijst aan de oostkant van het eiland
een beÍgketen op met pieken tot boven de

3000 meter. Hier komen bomen en struiken
voor die vroeger (in de laatste ijstijden) in
dit qebied een groteÍ verspreidingsgebied

kteine gebiedjes in het noordoosten van Taiwan groeit onder andere Fogus hayotae. Deze
beukensoort vormt bossen op noordheLlingen
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(een koeLer ktimaat) in het gebergte geïso-

en 2000 meter
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geraakt. Verspreid en beperkt tot enkete

get

tussen 1300 en 2000 meter, van net onder
tot bovenop enkete bergruggen. De kroonlaag bestaat volledig uit beuken. De bomen
zijn door de wind vervormd en hebben vaak

hadden. Na de ijstijden zijn ze ten gevolge
van de temperatuurstijging op gÍotere hoogte
Leerd
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(neldichte ondergÍoei van o.a. baÍnboe)

vormt in Taiwan bossen op noordhettingen tussen 1300

Foto: Gert Fortgens
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een geringe hoogte (tot 12 m). Enkete oude
€xemplaren hebben een stam0mtrek van c]rca

375 cm. Het blad van Fogus hayotae is vrij
ktein (2 2,5 cm breed en 3,5 5,5 cm [ang)
en heeft een gezaagde bladrand, de beukennapjes zijn klein (tot 1 cm tang).
0p de bosbodem is d e bamboesoorÍ Yushanío
níítakoyomensís dominant. Het beukenbos zetf
is vrij soortenarm maar het grenst op lagere
hoogte op de berghetting aan attijd groene
loo[bosvegetaLies met o.à. Píeis joponico.
0s m a

nth us

h

eterop hy I[u s,

Rh od ode n dro n

for-

nosanum, Illicium tashíroí, Photinio viUosa
var. parvífolia, Schízophragma i ntegifo[i um,
Quercu

s sessi Lífo[i 0,
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chodendron araLíoídes. Varens op de grond
zijn o.a. Dryopteis formosana-

Fogus hoyatoe js voor het eerst veÍzameto
jn 1906 0p ïaiwan door de Japanner Konishi Nariaki, jn 1907 is de plant beschreven

door Hayata en pas in 1911 werd de naam
gepubticeerd door Palibin.
Later werden in China (in Hubei, Hunan,
5haanxi (hemetsbreed 1/00 km van Taipei),

meter. !n ook daar is de verspreiding zodanig
ver van etkaar dat gespÍoken wordt van een
disjunct verspreidingsgebied. Per locatie zijn
er kleine verschitten in kenmerken war er roe
heeft geteid dat er onderscheid werd gemaakt

in var. zhejíangensó, een populatie in het
zuidetijk én in het noordelijk deel van de
provincie Zhejiang, N.0. China en een subsp.
pashoníca. Thans wordt dit onderscheid njet

meer gemaakt en valten zij alten onder de
sootÍ F. hayotle.
De soort wordt verwant geacht aan F. [ucído
die zijn vers pre'idi ngsgebied heeft op het
vaste land van China (verschil o.a. groter
blad en langere bladsteet).
Deze beuk op Taiwan heeft de status van
'kwetsbaaí op de rode lijst van de IUCN.
Voor de bevolking van Tajwan is deze boomsoort bijzonder genoeg om er extÍa aandacht
aan te schenken. onder andere door de aanleg
van een Taiwan Beech National ïrail in de
bergen.
0p een zonnige dag in de herfst ats de bomen
mooi in herfstkLeur staan is dit hét uitje voor

Sichuan en Zhejiang (hemetsbreed 500 km van

bewoners in de omgeving van de hoofdstad

Taipei)) poputaties aangetroffen die ook

ïaipei om de beuken te gaan aanschouwen.

tot

de sooft. Fagus hayltoe woÍden gerekend. De

boomsoort komt óók daar voor op bergruggen en bergtoppen tussen de 1300 en 2300

Ingangsbord bjj Tajwan Beech National TrajI
Foto: Gert Fortgens
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nootjes. Wat opvalt aan de kiempLanten is
dat de kiemlobben kLein zijn. Ter vergetijking

Logisch want bijna atle vegetatie op de lager
geLegen delen vaf het eiland is wintergroen.
Dat is dus wel een wande[ing waard van een
paar uur bergop. Echter niet a[[e poputaties

is er een kiempfant van Fogus syLvatíc1 naast
gezet in de zaajpot.

zijn binnen enkete uren wandeie| goed te

Eerdere meLdingen

bereiken.

voorkomen in collecties in dit weretddeet van
deze beukensoort heb jk niet aangetÍoffen.

De boomsoor1 wordt op Ïaiwan als kwetsbaar
beschouwd doordat er nauwelijks natuurlijke

verjonging ptaatsvindt. Zaadzetting vindt
gemiddetd maar eens

in de drje jaar

pLaats,

de kiemkracht van de beukennootjes is niet
geweldig en díe nootjes die op de grond vatlen worden verstikt door het dichte pakket

van lage bamboes. De boomsoort zrt ook
klem wat betreft
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Het lij kt eÍ dus op dat er sprake is van een
succesvolte introductie

ir

West Europa van

een bedreigde boom.oorl oP Taiwar
Overigens, de kiemkracht en de natuurlijke
verjonging zijn bij de poputaties op het vaste
land van China wel zeer succesvo[. Wellicht
het gevolg van een toch nog grotere genetische variatje binnen die populaties? r
.

kan niet want daar is het te waÍm, hoger
kan njet omdat ze de kam van de bergrug a[
hebben beÍeikt. Voor botanici uit Taiwan een

oï Le rorger voor verspteidinq var
een aantaI zaden onder botanische tuinen
'eder

V

in West

Europa.

In 2014

was er een gOede zaadzettjng en twee

Sy

Taiwanese gastspÍekers op een studiebijeenkomst in augustus in Trompenburg Tuinen &
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Arboretum brachten voLd0ende beukennootles
mee om die jn een tientaI porties te verdeten.

Kjernptantjes van Fogus hayatde (Íechts) rnet klelne

va

Trompenburg heeft de verzending verzorgd en

kiemblaadjes; ter verqelijking een kjemptantie van Faguj

OT

jnmjddels is er van diverse ontvangers bericht
binnengekomen van kieming van de beuken

rylvdfico (tinks in de zaaipot)
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