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Het moet voor een bui ten staan der, maar ook voor
me nig den dro loog of boom kwe ker, een vreem de
ge waar wor ding zijn: lo pend door een ar bo re tum
zie je op eens een naald boom met op olij ven ge lij -
ken de vruch ten, die wel erg af wij ken van de ver -
trouw de ke gels.  

Bij een verd ere ken nis ma king stuit je op nog veel meer za ken die Tor reya nu ci fe ra

tot een zeer in tri ge ren de co ni feer ma ken. Zo be schreef Lin nae us deze Ja pan se

naald boom in 1753 in Spe cies Plan ta rum (p. 1040) als Taxus nu ci fe ra. Hoe kwam

Lin nae us aan een her ba ri um van deze plant? Mo ge lijk was het een plant af kom -

stig van het her ba ri um dat Kaemp fer tij dens zijn ver blijf in de VOC ves ti ging op het

Ja pan se ei land De ci ma had aang elegd. De plant werd vol gens Bean al rond 1764

door een ze ke re Cap tain Corn wall gekweekt. Ook is het onduidelijk hoe die er aan

kwam.

Een Taxus was het ech ter niet en in 1846 plaat sten Sie bold en Zuc ca ri ni de plant in 

het ge slacht Tor reya: T. nu ci fe ra (L.) Sieb. & Zucc. Daar zou het niet bij blij ven. In

de loop van de tijd is een fraaie lijst van sy no nie men ont staan: Ca ry o taxus nu ci fe ra

(L.) Henk el & Hochst.; Foe ta taxus nu ci fe ra (L.) Nel son; Po do car pus nu ci fe rus (L)

Loud on, Taxo di um nu ci fe rum (L.) Brogn. Ex J.O. Voigt, Tu mi on nu ci fe rum (L.)

Gree ne; Tor reya as cen dens Na kai ex Uy e ki; Tor reya fru ti co sa Na kai; Tor reya

igaen sis Doi & Mo ri ka wa; Tor reya. ma cros per ma Mi y os hi en Tor reya unda  Miyo -

shi. Geen namen om te onthouden, alleen even een kijkje in de taxonomische

keuken.

Het gaat dus om een Ja pan se naald boom en in Ja pan be kend als ‘Kaya’. Ze

groeit van na tu re in de ber gen in het zui den van Hons hu en de ei lan den Ky us hu

en Shi ko ku. Ook op het ei land Che ju Du ten zui den van Zuid Ko rea komt ze voor.

In Ja pan is de plant in het wild vrij zeld zaam ge wor den en op de Red Data List van

de Inter na ti o nal Uni on for the Con ser va ti on of Nature (IUCN) geplaatst.

Op de na tuur lij ke stand plaat sen zijn het bo men die tot 20 m hoog kun nen wor den, 

al is het door gaans toch voor al een scha duw min nen de struik. In cul tuur blijft het

een struik van maxi maal 5-6 m hoog. De naal den lij ken op die van de Taxus en

voor al op die van Cep ha lo taxus. Het ver schil is ech ter goed zicht baar aan de on -
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der zij de. Daar heeft Tor reya twee smal le wit te stre pen met huid mond jes. Bij Cep -

ha lo taxus zijn dat er vele, bij Taxus zijn ze zeer onduidelijk.

De za den zijn het in te res sant ste ken merk. Ze zijn eet baar. In Ja pan wor den ze zo -

wel rauw als ge kookt ge ge ten en ge bruikt in ge bak. Ze heb ben een aang ena me

zoe te, aro ma ti sche en hars acht i ge geur. Ook de uit de za den ge pers te olie wordt

ge bruikt in de keu ken. Een ech te lek ker nij dus voor Ja pan ners, maar bij over vloe -

dig ge bruik wel sterk laxe rend. Er is ook een spe ci a le se lec tie in cul tuur voor de

za den, n.l. T. nu ci fe ra ‘Shibunashigaya’.

Ook in de ge nees kunst vin den de za den toe pas sing, o.a. voor me di cij nen te gen

lint- en rond wor men en als laxeer mid del, maar dit ge bruik is op zijn retour. 

De strui ken zijn vol gens di ver se bron nen twee hui zig, maar de twee strui ken in het

Von Gim born Arbo re tum pro du ce ren bei de za den en zijn dus dui de lijk een hui zig.

De ont wik ke ling van de za den vergt twee sei zoe nen. Ze staan in clus ters van 1-8

bij een. De plan ten zijn ge mak ke lijk van zaad te kwe ken; al kan het zon der stra ti fi -

ce ren (6 maan den bij 3-5° C) wel een paar jaar du ren al vo rens de za den kie men.

Jonge planten hebben uiterst scherpe naalden!

Ge maks hal ve had ik het in het be gin over no ten en vruch ten. We heb ben hier ech -

ter wel te doen met een naakt za di ge! Op de af beel ding zien we dus za den van de

vrou we lij ke ke gel tjes. Ze zijn om ge ven door een vle zi ge schil met daar on der een

har de schaal. Op het oog dus sterk over eenk omend met vruch ten van een no ten -

boom, maar met een zeer verschillende ontwikkeling. 

Tor reya is een klein ge slacht met ze ven soor ten, waar van vier in Chi na: T. far ge sii,

Franch., T. gran dis Fort. Ex Lindl., T. jac kii Chun en de in 2006 be schre ven T. par vi -

fo lia Yi L. Yang & Long. De Flo ra of Chi na geeft bij T. jac kii aan dat het een be dreig -

de soort be treft (vul ne ra ble), al is de si tu a tie op de na tuur lij ke stand plaat sen van

de drie ove ri ge vast ook niet echt roos kleu rig. T. gran dis wordt wel aanbevolen bij

herbebossing.

Even min roos kleu rig ver gaat het de Noord Ame ri kaan se soor ten T. ca li for ni ca

Torrr. en T. taxi fo lia Arn. De laatst ge noem de is in Flo ri da ui terst zeld zaam en zeer

be dreigd. De te rug gang is voor al ver oor zaakt door een schim me laan tas ting.

Deze kwam in 1984 op de eer ste Ame ri kaan se Red Data List. Het is de eer ste soort 

die in het ge slacht werd on der schei den en be kend als de ‘Stinking Yew’. Ze wordt

al leen nog ge von den in een smal le strook langs de Apa lachi co la Ri ver, het Tor -

reya Sta te Park. Een vrij wil li ger sor ga ni sa tie is be zig op een meer noor de lij ke plek

een nieuwe populatie op te bouwen (www.torreyagardians.org). 

T. ca li for ni ca hoort van na tu re thuis langs de Ca li for ni sche kust en aan de voet van 

de Sier ra Ne va da. Ze wordt in tus sen daar ook steeds zeld za mer. De soort is in

2006 ook op de IUCN Red List of Thre a te ned Spe cies ge plaatst .
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