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BETULA
Problematiek van de systematiek en de benaming.
Betekenis en mogelijkheden voor de cultuur.

De berk is één van de weinige bomen, die iedereen kent. De witte bast is daarbij een zeer
karakteristiek kenmerk. Zodra echter de soorten moeten worden herkend, wordt het anders. De in
Nederland van nature thuishorende " zachte berken" (Betula pubescens) blijken niet altijd duidelijk zacht (behaard) te zijn en de twijgen van de "ruwe berken" (B. pendu/a) zijn niet steeds zo
sterk met wratjes bezet, dat ze ruw aanvoelen. De enorme vormenrijkdom heeft allereerst te
maken met het vermogen van de berk om zich aan te passen aan zeer extreme omstandigheden in
de natuur. De meeste soorten produceren enorme aantallen gevleugelde " zaden" (vruchten) die
door de wind worden verspreid. Het stuifmeel kan door de wind over nog weer grotere afstanden
worden verspreid en aldus kan er bastaardering plaatsvinden met op andere standplaatsen in
eenzelfde gebied voorkomende soorten, leidend tot introgressie (zie hierover later).
Op de natuurlijke groeiplaatsen is vanwege het totaal vervagen van soortsgrenzen het onderscheiden van de soorten dus vaak al moeilijk. Bij de berken, die in cultuur zijn genomén komen daar
nog enkele factoren bij. Het is vaak niet (meer) bekend waar het materiaal oorspronkelijk vandaan
kwam. Ook kan een boom zijn geteeld van zaad afkomstig uit een verzameling, waarvan de kans
op bastaardering groot is. In het gekweekte sortiment komt als gevolg daarvan een aantal
probleemgevallen voor en zijn correcties in de benaming noodzakelijk.
De "Lady of the Woods" zoals de Engelse dichter Samuel Coleridge de berk ooit roemde is een
zeer grillige, bijna ongrijpbare dame voor al degenen die zich er dendrologisch of wetenschappelij k
voor interesseerden. Linnaeus begon er al mee door de ruwe en de zachte berk als één soort op te
vatten, namelijk B. a/baL. Alleen al binnen dit soortencomplex werden in latere jaren met name
door Scandinavische en Russische botanici tientallen (mini)soorten beschreven.
Een recente monografisch-systematische studie van het gehele geslacht ontbreekt helaas, en het is
ook geen aanlokkelijke opgave om zo'n studie te maken. De dendroloog Fontaine schreef in 1970
een publikatie over berken, die hij bestempelde als "een bijdrage tot een monografie" . Deze biedt
een overzicht van het geslacht, vooral gebaseerd op informatie uit een aantal dendrologische
standaardwerken.
Dendraflora 10 (1974) bevat het tot nu toe enige keuringsrapport van Betula. De Keuringscommissie van de NAKB keurde hiervoor 10 soorten en 8 cultivars. Erg hoog vielen de waarderingen niet
uit. Slechts 3 berken waren naar de mening van de Keuringscommissie geschikt om als straatboom
te worden gebruikt en dan nog slechts onder bijzondere omstandigheden.
Op enkele plaatsen is gedurende de laatste jaren aandacht besteed aan dit geslacht en daar werden
ook veel soorten geteeld uit in het wild verzamelde zaden. Dit werd gedaan in Engeland door de
Royal Botanie Gardens Kew in Wakehurst Place, de University of Liverpool BotanieGardensin
Ness en de Stone Lane Gardens in Chagford (Devon) en in Nederland de Botanische Tuinen van
de Rijksuniversiteit te Utrecht in het Von Gimbom-arboretum te Doorn. Enkele publikaties
hierover zijn geplaatst in de Plantsman (K. Ashburner: Betula- A survey; vol 2, 1, June 1980en K.
Ashburner & T. Schilling: Betu/a utilis and its varieties; vol 7, 2, September 1985) en in Groen
(P. C. de Jong; Berken, bekend en onbekend; 37e jaargang, 12, december 1981).
Nu er gaandeweg op de bovengenoemde plaatsen steeds meer berkesaorten aanwezig zijn afkomstig van de natuurlijke standplaatsen is het mogelijk om het geteelde sortiment te analyseren en de
mogelijkheden van het geslacht voor de cultuur nader te bezien.
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SYSTEMATIEK

Het onderscheiden van de soorten wordt sterk bemoeilijkt door de enorme vormenrijkdom en de
sterke bastaardering, zowel in de natuur als in de cultuur. De berken in de arboreta en botanische
tuinen zijn doorgaans voor het merendeel onjuist benaamd. Een aantal soorten is aan de hand van
dendrologische handboeken goed op naam te stellen, maar vaak ziet men hier zo sterk tegenop, dat
er zelfs geen serieuze poging wordt ondernomen. Het geringe aantal soorten in cultuur van
bekende natuurlijke herkomsten hield zonder meer in, dat voor het identificeren weinig (levend)
referentiemateriaal ter beschikking stond.
Betu/a is nauw verwant aan Alnus, de els. Het meest kenmerkende verschil vormen de vruchtkatjes. Bij de berk vallen deze na rijping uiteen, bij de els niet.
Op basis van enkele kenmerken - met name de aanwezigheid van één of meer vruchtkatjes, een
witte afschilferende bast, dwerggroei, de vruchtkatjes hangend of staand- zijn indelingen van het
geslacht gemaakt. Enkele kenmerken zijn inderdaad goed bruikbaar om natuurlijke groepen te
onderscheiden, dus groepen van soorten die terug te voeren zijn tot één en dezelfde voorouder. In
de bestaande indelingen zijn enkele van deze natuurlijke groepen goed te onderscheiden (Sectie
Acuminatae, Sectie Humiles), maar andere secties zoals Sectie Costatae zijn zeer heterogeen.
Een aantal voor de indeling van het geslacht eveneens belangrijke kenmerken werden tot nu toe bij
indelingen nog nauwelijks gebruikt, vooral het al of niet voorkomen in de bast van gaultherin
(Engels: "oil of wintergreen") = methylsalicylate, een sterk geurende stof, die onder andere in
tijgerbalsem zit. Verder het al of niet gevleugeld zijn van de "zaden", het aantal "zaden" per
bractee en het aantal chromosomen. Maar deze verschillen betekenen niet dat er kruisingsbarrières
zijn tussen de soorten van de diverse groepen. Zowel in de cultuur als in de natuur zijn veel
bastaarden gevonden en dit wijst er sterk op, dat het geslacht nog duidelijk in ontwikkeling is en
dat de soorten nog niet duidelijk zijn uitgekristalliseerd (=aan het einde van hun evolutie).
Het gemakkelijk bastaarderen van natuurlijke populaties van verschillende soorten berken heeft
vooral tot gevolg dat er tussen de soorten onderling zeer veel genenmateriaal wordt uitgewisseld en
dat uiteindelijk de vormenrijkdom van deze soorten nog verder wordt vergroot. Dit wordt
introgressie genoemd. De bastaard is daarbij als het ware een intermediair tussen twee soorten. De
bastaard is zelf meestal geen blijvend element, omdat deze onvoldoende voldoet aan de eisen, die
aan elk van beide oudersoorten op de natuurlijke standplaatsen worden gesteld. Ook de fertiliteit is
vaak laag. De tijdelijke aanwezigheid van dergelijke hybriden in de populatie van één van de
oudersoorten leidt weer tot terugkruising met die oudersoort. Aldus kunnen kenmerken van die
andere soort worden teruggevonden. Zo ziet men bijvoorbeeld in Betu/a pubeseens subsp.
tortuosa aan de gekartelde bladranden de invloed van dwergberken (B. nana). De vormenrijkdom
is dus behalve door de aanpassing aan situaties op verschillende standplaatsen vaak ook vergroot
door introgressie, wanneer er meer soorten in eenzelfde gebied voorkomen of voorkwamen.
In het volgende overzicht zijn in het geslacht zes groepen onderscheiden op basis van eerder
genoemde kenmerken. Ten dele stemt dit overeen met de indelingen in de literatuur.
1. Betu/a alnoides, B. maximowicziana (Sectie Acuminatae - lange hangende katjes in bundels;
bast bevat gaultherin).
2. Betu/a alleghaniensis, B. austrosinensis, B. corylijolia, B. globispica, B. grossa, B. insignis, B.
lenta, B. medwediewii (rechtopstaande vruchtkatjes; bast bevat gaultherin).
3. Betu/a albosinensis, B. occidentalis, B. papyrijera, B. pendu/a, B. platyphylla, B. populijolia,
B. pubescens, B. utilis (hangende vruchtkatjes; witte bast).
4. Betu/a costata, B. davurica, B. ermanii, (?) B. nigra (rechtopstaande vruchtkatjes; (aanvankelijk) witte of witachtige bast).
5. Betu/a chichibuensis, B. chinensis, B. delavayi, B. fargesii, (?) B. schmidtii (ongevleugelde
"zaden"; rechtopstaande vruchtkatjes).
6. Betu/a fruticosa, B. humilis, B. middendorffii, B. nana, B. pumila (Sectie Humiles) .
SOORTEN EN ONDERSOORTEN

Voor degenen, die zich verdiepen in de systematiek van zo'n geslacht als Betula, is de begrenzing
van soorten een uiterst moeilijke zaak. Bij sterke introgressie gaat de ene populatie geleidelijk over
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in de andere en komt men tot het onderscheiden van complexe soorten, die soms over zeer grote
arealen zijn verspreid. De grote vormenrijkdom kan er ook toe leiden, dat men een zeer groot
aantal soorten onderscheidt (zg. minispecies). Zoals eerder werd opgemerkt, is deze laatste
opvatting in het geval van Betu/a veel gevolgd en op die manier zijn zelfs enige honderden soorten
beschrëven, waarvan de helft alleen al in de U .S.S.R.
Bij een ruimere opvatting van de begrenzing van de soorten (species) wordt het aantal van 60
soorten, zoals vermeld in Krüssmann (Die Laubgehölze) en Willis (Flowering Plants & Ferns, 8th
edition, 1980) bij lange na niet gehaald en ligt het tussen de 30 en 35 soorten. Volgens deze laatste
opvatting zullen de soorten hier naderhand worden besproken.
..
Dit laatste neemt niet weg, dat men voorlopig nog wel door zal gaan met het beschn]ven van
nieuwe soorten in dit geslacht. In de achter ons liggende 30 jaar werd dit nog gedaan met een
gemiddelde van één soort per jaar, de meeste daarvan in de U .S.S.R . met Chin~ als goede tweede .
Bij een ruime soortopvatting worden binnen vormenrijke soorten thans m hoof~zaak nog
ondersoorten (subspecies) onderscheiden. Zo'n ondersoort omvat de in een bepaald gebred van het
areaal van de soort voorkomende populaties. Ze onderscheiden zich bijvoorbeeld in morfologische kenmerken en verder kunnen ze zich in dat gebied hebben aangepast aan geheel andere,
plaatselijke omstandigheden. Meestal werd zo'n ondersoort eerder beschouwd als een aparte
soort.
In het bekende standaardwerk Flora Europaea wordt uitsluitend het begrip subspecies gehanteerd
en worden dus nergens variëteiten vermeld. In principe is het mogelijk om binnen een ondersoort
weer variëteiten en farma's te onderscheiden, maar dit wordt weinig gedaan en dient te zijn
gebaseerd op een uitvoerige biosystematische analyse. Een dergelijke anal~~e ontbreekt nog. voor
de meeste berkesoorten. Voor bepaalde zeer goed te onderscheiden en vnJ lokale popuiatres of
voor een duidelijk in de populaties afwijkend genotype is de aanduiding forma toch nog wel aan te
bevelen.
/
Cultivars zijn of worden geselecteerd uit een bepaalde ondersoort. Ook nu zal in de p:aktijk door
toevoeging van de cultivarnaam achter de ondersoort de naam t~ lan_g worden. Weglatr~~ betekent
wel, dat een stuk informatie achterwege blijft. In deze pubhkatre zal, waar mogeliJk, tussen
haakjes worden aangegeven tot welke subspecies de cultivar dient te worden gerekend.

DE BERK IN DE NA TUUR

De in Nederland van nature voorkomende zachte en ruwe berk zijn duidelijke pioniersoorten,
belangrijk bij de opbouw van een bosvegetatie. Vooral de witstammige soorten vervullen ook
elders die rol in de natuur. Andere soorten zijn duidelijk een element van het gemengde bos. Soms
zijn dit dan ook soorten die geen grote behoefte aan licht hebben, zoals de meeste soorten met witte
stammen.
De gevleugelde "zaden" worden gemakkelijk en snel verspreid . Vooral bij de pioniersoorten
komen dergelijke "zaden" voor en deze soorten kunnen hele bossen vormen (voorbeelden: B.
ermanii, B. pendu/a, B. platyphylla en B. utilis) . Andere lichtsoorten als B. albosinensi~ en B.
costata worden in de natuur hooguit in kleine groepen aangetroffen in meer open terremen.
De soorten met smal gevleugelde "zaden" vormen in de regel een element van gemengde
loofbossen en deze kunnen meestal nog redelijk schaduw verdragen (B. alleghaniensis, B. corylijolia en B. medwediewiz). De soorten met ongevleugelde "zaden" groeien op zeer extreme standplaatsen, bijvoorbeeld in kloven in de rotsen. Het gaat hierbij meestal om zeer kleine locaties,
waarbuiten deze soorten zich niet kunnen vestigen (B. delavayi en B. schmidtiz).
Bij een aantal soorten (dwergberken en B. platyphylla) kunnen op de ~atuurlijke standplaa.tsen
nauwelijks mogelijkheden aanwezig zijn voor een voortplanting door middel van zaden. St~mk~n
en bomen sterven regelmatig af en lopen onderaan op de wortelhals of lager weer mt (zre
afbeelding). Zoals op de afbeelding is te zien ontwikkelen er zich op de wortelhals en lager hele
rozetten van knoppen. Dergelijke rozetten kan men overigens ook in Nederland aantreffen op ~e
stammen van de zachte berk (B. pubescens). Heel illustratief is het voorbeeld van B. platyphylla m
Japan. Onder deze bosvormende soort groeit op zijn natuurlijke standplaatsen b~boe . Deze
bamboe vormt een geheel gesloten vegetatie waarin de zaailingen van de berk geen schiJn van kans
hebben. Deze kunnen zich alleen maar ontwikkelen op momenten, dat de bamboe ten gevolge van
bloei tijdelijk sterk terugvalt. Alleen met sterke grondscheuten lukt het de berk wel om boven het
bamboedek uit te komen.
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Dergelijke aanpassingen lijken ook van belang bij enkele soorten om zich in bepaalde gebieden te
kunnen handhaven, omdat ze bijvoorbeeld door nachtvorst ernstig kunnen lijden. Roy Lancaster
zag dergelijke nachtvorstschade in Mantsjoerije bij B. fruticosa (persoonlijke mededeling) . Het
lijkt mij mogelijk, dat het insterven van takken bij een aantal dwergberken in de cultuur met
bovengenoemde eigenschap heeft te maken en dat dit afsterven het beste zou kunnen worden
ondervangen door dergelijke struiken regelmatig af te zetten.
In het grootste deel van het areaal zijn het de dwergsoorten als B. humi/is en vooral B. nana, die
voorkomen op de meest extreme groeiplaatsen en die in gebergten en boven de poolcirkel de
boomgrens vormen . In delen van Japan, in de Himalaya en in West-China ontbreken bovengenoemde dwergsoorten en hebben populaties van soorten van andere groepen deze rol overgenomen (B. delavayi, B. ermanii en B. utilis).
GESCHIKTHEID VOOR DE CULTUUR
De grote vormenrijkdom in de natuur vormt een schril contrast met de berken in het sortiment.
Van een aantal soorten zoals B. albosinensis, B. ermanii, B. maximowicziana en B. nigra zijn er
slechts enkele klonen in cultuur, soms zelfs maar één. Aan deze smalle basis van diverse houtige
gewassen en met name van berken in cultuur werd door mij al eerder een artikel gewijd in de
Plantenbeurs (De Jong, 1987). Vooral de soorten uit Azië zijn sterk ondervertegenwoordigd,
zowel in verzamelingen als in het sortiment.
Juist die grote variatie in de natuur en het voorkomen op zeer uiteenlopende standplaatsen, ten
dele onder zeer extreme omstandigheden, geeft een indicatie, dat er in dit geslacht de nodige
potentiële mogelijkheden aanwezig zijn voor een zeer gericht gebruik in de cultuur. Vooruitlopend
op de selectie van dergelijk materiaal zullen er op ruime schaal zaden of planten moeten worden
geïntroduceerd uit de natuurlijke herkomstgebieden.
Al eerder werd opgemerkt, dat op enige plaatsen in Engeland en in Nederland in de Botanische
Tuinen van de Rijksuniversiteit te Utrecht aandacht wordt besteed aan dit geslacht. In het Von
Gimbom-arboretum en in Wakehurst Place kunnen uiteindelijk goede referentiecollecties tot
stand worden gebracht, dus met een betrouwbare benaming van het aanwezige materiaal en met zo
mogelijk van de meeste soorten vertegenwoordigers van verschillende natuurlijke herkomsten, dus
uit ve~schillende populaties van de betreffende soorten. Uit deze verzamelingen zal zeker uitgangsmatenaal kunnen worden geleverd voor de cultuur. Allereerst soortecht materiaal, dus de zuivere
botanische soorten. Verder kunnen er ook exemplaren worden geselecteerd, die voldoende
waardevol zijn, om als cultivar in het sortiment te worden opgenomen. Idealer en effectiever zou
het zijn als hele populaties van dergelijke natuurlijke herkomsten als genenreservoirs zouden
kunnen worden opgenomen in bijvoorbeeld niet op houtproduktie gerichte recreatiebossen. Het
duurt nu eenmaal bij bomen lang, voordat men zich een goed oordeel kan vormen over de
mogelijkheden in Nederland van bepaalde soorten en de verschillende populaties daarvan.
Op basis van de kennis, die met name de laatste jaren kon worden verworven, zal bij de bespreking
van de afzonderlijke soorten aan de mogelijke geschiktheid voor de cultuur aandacht worden
besteed.
HET GEKWEEKTE SORTIMENT

Betula albosinensis

Betula pendula

Toch bieden hybriden juist voor de cultuur veel perspectieven. Via gerichte kruisingen kunnen zeer
functionele typen worden geselecteerd. Door witstammige soorten en dwergsoorten te kruisen,
kunnen mogelijk kleine boomvormen worden gewonnen met aantrekkelijke stammen en transparante kronen .
Bij het telen van de (botanische) soorten dient bastaardering juist te worden vermeden en zal er
vegetatief moeten worden vermeerderd. Bij enkele soorten met een geïsoleerde plaats binnen het
geslacht is hybridisatie vaak niet waarschijnlijk: B. corylifolia, B. medwediewii, B. nigra en B.

schmidtii.

OVERZICHT SORTIMENT

Alleen van B. pendu/a zijn er diverse selecties in cultuur. Bij de andere soorten gaat het om één of
hooguit enkele cultivars of wordt een kloon onder de soortnaam geteeld. Van de herkomst van
deze klonen is meestal weinig of niets meer bekend. Enkele van deze klonen blijken tot geheel
andere soorten te behoren dan waaronder ze bekend zijn. Zo behoort de als B. costata gekweekte
kloon tot B. ermanii (zie aldaar) . Mede ter voorkoming van verdere verwisseling met andere
selecties van dergelijke soorten zullen voor enkele veel gekweekte klonen cultivarnamen worden
voorgesteld.

In het nu volgende overzicht van soorten (species), ondersoorten (subspecies) en cultivars worden
gedetailleerde beschrijvingen, uitgebreide opsommingen van synoniemen en literatuur achterwege
gelaten. Hiervoor wordt verwezen naar de dendrologische literatuur.
Weinig aandacht zal verder worden besteed aan de hybriden en de vele mini-species uit met name
de U .S.S.R. Binnen zeer afzienbare tijd is van Russische zijde een belangrijke publikatie te
verwachten over de berken in de U.S .S.R. en uit het onderzoek, dat hiervoor is verricht is bekend
geworden, dat het aantal soorten tot minder dan 20 zal worden teruggebracht.

HYBRIDISATIE

Betula albosinensis BuRKILL -

Een groot aantal bastaarden werd reeds beschreven en gezien het gemakkelijk ontstaan van
spontane hybriden, zullen er in de toekomst nog vele aan het sortiment worden toegevoegd. Tot op
heden echter zijn de hybriden in de cultuur van geringe betekenis en vaak is ook hier het materiaal
niet soortecht.

De belangrijkste kwaliteit van deze soort ligt in de kleur van de bast. Deze varieert van
oranjerood tot diep roodbruin met daaroverheen een wit poeder (betuline) zoals bij de witstammige soorten. Zuiver wit is de stam nooit bij deze in het herkomstgebied steeds in open terrein
groeiende soort.
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China -

foto blz. 7
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De boom wordt gevonden in de Westchinese provincies Sichuan, Gansu en Hubei en mogelijk ook
nog in het noorden van Yunnan. B. albosinensis lijkt verder zeer nauw verwant aan B. utilis of
mogelijk behoort deze hiertoe. B. utilis groeit aldaar echter juist in bossen en hybriden werden in
het veld niet waargenomen. Het blad van B. utilis is donkerder gekleurd en glimt. De bladvorm en
de bast zijn dermate variabel, dat er op basis daarvan geen argumenten zijn voor het onderscheiden van de var. septentrionalis. Deze laatste heeft een zeer donkere bast en iets langwerpiger
bladeren, althans Wilson's originele introductie (Wilson 900).
Gezien de grote variatie binnen deze soort is het gewenst voor de cultuur zeer geschikte klonen een
cultivarnaam te geven.

Betula albosinensis 'Fascination' (nieuwe naam)
Deze fraaie berk werd door firma C. Esveld te Boskoop verkregen vanuit Engeland onder de
benaming B. caerulea-grandis.
Gefascineerd door de rode stam werd deze berk in cultuur genomen en als B. caerulea-grandis
verspreid. De kloon behoort echter tot B. albosinensis. Het smalle, langwerpige blad wijst verder
in de richting van de hier niet meer geaccepteerde var. septentrionalis. Type: De Jong 1203 (U).

Betula albosinensis 'Hergest'
In Hergest Croft Gardeos (Herefordshire, Engeland) als spontane zaailing ontstaan. Het is een
snel groeiend goed type, dat soortecht lijkt.
Deze berk werd in Engeland geïntroduceerd als B. 'Hergest', maar de boom wordt hier tot B.
albosinensis gerekend.

Betula aUeghaniensis BRITT. -

Noord-Amerika

Een vrij grote boom, vooral in het noordelijk deel van het verspreidingsgebied, dat zich in NoordAmerika uitstrekt van New Foundland tot in het Appalachengebergte en het gebied ten zuiden van
de Grote Meren. De boom groeit aldaar in gemengde loofbossen en meestal op vochthoudende
grond. In dat deel van het areaal, waar ook B. lenta voorkomt, is er sprake van introgressie. Beide
soorten zijn nauw verwant en hebben gaultherin in de bast. B. alleghaniensis is grover dan B. /enta
en sterker behaard. De vruchtkatjes zijn blijvend behaard. Een kenmerkend verschil is verder de
bast van de stam, die bij B. alleghaniensis in fijne krulletjes afschilfert en bij B. /enta in het geheel
niet.
Van deze forse boom met een vrij brede kroon zijn er ook typen die veel smaller blijven. Deze
laatste zouden van betekenis kunnen zijn voor laanbeplanting.

Betula alnoides Buc H.-HAM. ex DoN -

Himalaya , China

Deze nauw aan de Japanse B. maximowicziana verwante soort heeft een verspreidingsgebied, dat
zich uitstrekt van de zuidelijke Himalaya tot in Centraal-China.
Er worden twee ondersoorten onderscheiden:

Betula alnoides subsp. alnoides
syn. Betu/a cylindrostachya LrNDL.
Betu/a rhombibracteata P.C. Lr
Deze berk hoort thuis in de subtropische zone van de zuidelijke Himalaya en Z .W .-China en is de
enige berk, die in het Nederlandse klimaat in het geheel niet winterhard is. Evenals bij B.
maximowicziana zijn er 2-4 zeer lange hangende vruchtkatjes aan eenzelfde takje en bevat de bast
gaultherin. De bloei valt in de late herfst.
Ook in Wa kehurst Place waren de verschillende introducties tot nu toe niet winterhard .
In de Royal Botanie Gardeos Kew is er een boom te zien in het Temperate House. Elders in cultuur
is deze ondersoort nooit soortecht.
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Afb. 1: a . Betulacostata, b. B. delavayi subsp. dalavayi, c. B. dela~ayi_ subsp. potaninii, d .
B. ermanii 'Blush', e. B. ermanii 'Holland', f. B. allegharuensrs, g. B. lenta subsp.
lenta, h. B. lenta subsp. uber, i. B. grossa.
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Betula alnoides subsp. luminifera (WINKL.) DE JoNG

basionym Betu/a luminifera WINKL. in Engler, Pflanzenreich IV, 61 (Heft 19 : 91 (1904))
Deze ondersoort heeft de noordelijkste verspreiding, namelijk de Chinese provincies Hubei en
Sichuan. De meest kenmerkende verschillen met de eigenlijke soort (subsp. alnoides) zijn de
alleenstaande katjes en de donkere, niet afschilferende bast. Deze ondersoort is volkomen
winterhard in Wakehurst Place.
Het is een aparte berk, maar niet met de kwaliteiten van de verwante B. maximowicziana. In
cultuur wordt deze boom slechts zelden aangetroffen.
Betula apoiensis NAKAI -

Ja pan

Een tot I m hoge struik, die in een zeer klein areaal voorkomt op de rotsige hellingen van de berg
Apo op het Japanse eiland Hokkaido. Deze zeldzame berk wordt beschouwd als verwant aan de
soorten van de Sectie Humi/es en de plant heeft ook knoprozetten op de wortelhals. De in het Von
Gimbom-arboretum aanwezige introducties hebben een zekere verwantschap met B. ermanii,
onder andere vanwege de vorm van de bladeren en de grote lenticellen op de twijgen. Een
introductie van de berg Sorak in het noorden van Zuid-Korea gelijkt opmerkelijk veel op het
Japanse materiaal .
Betula austrosinensis CHuN -

Betula corylifolia REG. & MAXIM. -Japan

Een op het Japanse hoofdeiland Honshu voorkomende berk, die direct is te herkennen aan het
voor een berk ongewone blad. De bladrand is namelijk zeer grof gezaagd ~-et evenveel tanden als
nerven. De soort groeit vrij verspreid in het centrale bergland en er ZIJ_n verder nog enkele
vindplaatsen in het noorden van het eiland. Het is een middelgrote strmk of boom met een
grijswitte bast, die gaultherin bevat.
.
.
.
In cultuur is er alleen één struik bekend in de Royal BotanlC Garden te Edmburgh, gekweekt_~rt
door Wilson verzameld zaad (Wilson 7651). De planten, die verder in cultuur soorte~ht ZIJn,
stammen af van deze struik, onder andere aanwezig in de collectie in het Von Grmbornarboretum.

China

Van deze soort werd aanvankelijk gedacht, dat ze behoorde tot B. utilis. Een kenmerkend
verschil is echter, dat de bast hiervan gaultherin bevat.
De soort werd beschreven aan de hand van herbariummateriaal uit de Chinese provincie Guangsi.
De planten in cultuur stammen van de Kew-expeditie naar de noordelijk van Guangsi gelegen
provincie Guizhou. Hoewel de soort aldaar op geringe hoogte groeit, is de introductie waarschijnlijk toch winterhard. B . austrosinensis lijkt verwant aan B. grossa uit Japan.
Betula x caerulea BLANCHARD

syn. Betu/a caeru!ea-grandis BLANCHARD
Deze hybride is door Blanchard beschreven van slechts één vindplaats in het zuiden van de staat
Vermont (U.S.A.). Later is de plant ook op enkele andere plaatsen aangetroffen. Door de
blauwachtige kleur van de bladeren zijn de bomen al op afstand te herkennen (Blue Birch).
Blanchard was van mening, dat het hier ging om een hybride van B. popu!ifolia en de eveneens
door hem van dezelfde vindplaats beschreven B. caerulea-grandis (Large Blue Birch). Uit onderzoek van Brittain & Grant (I 97 I) bleek, dat het hier gaat om een hybride van B. popu!ifo!ia en B.
papyrifera subsp. cordifolia. B . caerulea-grandis is grover en lijkt iets meer op de laatstgenoemde
oudersoort. Het is dus absoluut geen aparte soort en daarom wordt deze hier verder als een
synoniem van B. x caeru!ea beschouwd.
Deze hybride heeft een witte stam en is door zijn blauwachtige bladerdek vrij apart. De plant wordt
in cultuur maar zelden soortecht aangetroffen.
Betula chichibuensis HARA -

Het is een struik; die opvalt door de zeer dichte bezetting v~n de t:-vijge~ met grote. '_Vitte lenticellen.
In de oksels van de bracteeën van de opstaande vruchtkatJes bevmdt zrch slechts een ongevleugeld
"zaad" . De struik in de Royal Botanie Gardens te Kew (Hers I 768), valt in de winter op door de
witberijpte mannelijke katjes aan de uiteinden van de twijgen. Het lijkt mede daarom een voor de
cultuur mogelijk interessante struik.

Ja pan

Deze zeldzame soort uit Japan wordt gevonden op twee kleine standplaatsen in het noordoosten
en het oosten (westelijk van Tokyo) van het eiland Honshu. Het is een struik of kleine boom
voorkomend in de bergen op kalkbodems.
Waarschijnlijk is deze soort verwant aan de Chinese soort B. de!avayi. Dit mede vanwege de
ongevleugelde "zaden" en het voorkomen op overeenkomstige standplaatsen. B. chichibuensis is
nog niet ingevoerd.
Betula chinensis MAXIM. -Noordoost-China, Korea

Betu/a chinensis heeft ongeveer hetzelfde verspreidingsgebied als B. costata. De plant werd de
laatste jaren uit Zuid-Korea ingevoerd en komt niet in Japan voor, hoewel dit in Bean (1970) is
vermeld. In cultuur waren al enkele introducties aanwezig van Hers, Purdom en Wilson, die onder
andere zijn te vinden in Edinburgh en Kew.
IO

Betula costata TRAUTV. -

Noordoost-China, Korea

Enige jaren geleden werd deze soort, die thuishoort in Noordoost-China en Korea,_ uit Zuid-Korea
(her-?)ingevoerd. Op de natuurlijke groeiplaatsen worden de bomen zeer versprerd aangetroffen
op open terrein of in gemengd loofbos, soms als zeer grot~ exempla_ren .. .De boll)en vormen een
dichte kroon met zeer dunne twijgen. De kleur van de bast rs roomwrt; biJ oude bomen wordt de
stam echter donker roodbruin. De dunne smalle bladeren hebben een groot aantal nerven. De
opstaande vruchtkatjes zijn zeer kort (1.5 cm).
..
..
.
Afgaapde op de beschrijvingen van de bomen op de natuu;hJke sta~dplaatsen liJkt drt een voor de
cultuur interessante soort. Vooralsnog ontbreekt de nodrge ervanng met deze berk.
..
N.B. De in Nederland onder de naam B. costata gekweekte kloon behoort tot de soort B. ermanu
(zie aldaar) .

Betula davurica P ALL. -

Noordoost -China, Zuidoost-Siberië, Japan

Een soort, die verspreid wordt gevonden in het gebied van d~ hierboven ge~oemde soort maar
verder ook noordelijk in Zuidoost-Siberië en op de Japanseerlanden Hok_~ar_do en Honshu. De
bast gelijkt enigszins op die van B. nigra, vooral die van de dunne takke~ . ~IJ dr.~kere ta~ken en de
stam laat de bast wellos maar de lagen blijven aan elkaar kleven tot mtemdehjk een drk pakket.
Door de diktegroei ontstaan wellengtescheurtjes in dit witte tot vuil_rose omh~lsel. Aangaa~de de
bast heeft deze middelgrote boom een hoge sierwaarde. De boom rs veel klemer dan B. ntgra en
deze is er verder van te onderscheiden door de sterk bewratte jonge twijgen, die daardoor zeer ruw
aanvoelen.
·· h
Het is een soort die zonder meer de aandacht verdient. In het Von Gimborn-~rbor~tu~ ZIJn t ans
diverse introducties waarvan er zich slechts enkele goed ontwikkelen. Het rs dmdehJk dat deze
soort breed moet w~rden geïntroduceerd om met succes goed uitgangsmateriaal voor de teelt te
kunnen selecteren.

Betula delavayi FRANCH. -

West-China

Het is een kleine boom of struik uit het westen van China, die gekenmerkt is door de zeer diep
liggende bladnerven en de ongevleugelde "zaden". Vooral aanvankelijk zij~ jonge twijgen en
bladeren viltig behaard met lange witte tot geelachtige haren. De boom groeit t~t op z~er grote
hoogten in de hooggebergten van West- en Zuidwe~t-China, meest~ op zeer steile hellmgen..en
kalkrotsen. Omdat B. de!avayi geïsoleerd voorkomtmeen groot gebred en omdat de vormenrr~~
dom zeer groot is werden er diverse soorten onderscheiden, waarvan er hier 3 als ondersoort ZIJn
opgevat.

I1

Betula delavayi subsp. delavayi
syn. Betulaforrestii (\N.W. SM.) HAND.-MAzz.
Een brede ~truik of kleine boom (5 m) met een bruine, glimmende bast uit de hooggebergten van
Yunnan, Sichuan en Gangs u. De plant is zeer zelden in cultuur en dan onder de naam B. forrestii
(onder andere Royal Botanie Garden, Edinburgh). Er zijn geen recente introducties geweest.

Betula delavayi subsp. calcicola (\N.W. SM.) DE JoNG
basionym Betu/a delavayi FRANCH. var. caleicola W. W. SMITH in Nat. Bot. Gard. Edinb. 8 :
133 (1915)
syn. Betu/a calcicola (\N.W. SM.) P .C. Lr
Dit is een dwergstruik uit het hooggebergte van Yunnan, namelijk van de kalkrotsen van de
':"ulung Shan in de Lichang Range op een hoogte van 3300-3600 m. Deze ondersoort onderscheidt
zich van de andere ondersoorten door de zeer viltige knopschubben die na het uitlopen niet
af~allen en door de zeer sterke beharing. De plant is zeer recent door Roy Lancaster, Engeland
gemtroduceerd.

Betula delavayi subsp. potaninü (BATAL.) DE JoNG

Betula ermanü subsp. japonica (SHIRAI) DE JONG
basionym Betu/a bhojpattra var. japonica SHIRAI in Bot. Mag. Tokyo 27 : 149 (1913)
syn. Betu/a nikoensis Komz.
Betu/a ermanii var. japonica (SHIRAI) Komz.
In de Flora of Japan wordt deze ondersoort als soort vermeld en komt voor in een klein gebied op
het eiland Honshu (Centraal District en Kanto District). De plant wordt daar zeer verspreid in de
valleien aangetroffen. Kenmerkend zijn de veellangere en slankere bladeren met tot 30 nerven en
met een regelmatige, fijn getande bladrand. Deze in Japan als zeldzaam beschouwde ondersoort
werd nog niet geïntroduceerd.

Betula ermanü 'Biush' (nieuwe naam)
Deze naam wordt hier voorgesteld voor de als B. costata geteelde berk. De naam slaat op de kleur
van de bast en op het blosje op de wangen van al die dendrologen, mijzelf niet uitgezonderd, die er
zolang niet toe kwamen deze soortechte berk te identificeren. Type: De Jong 1201 (U).
Betula ermanü 'Grayswood'
Hier gaat het om de fraaie berk op Grayswood Hili (Haslemere, Surrey, Engeland), die ook al is
aangezien voor B. costata. Deze heeft minder stijve katjes dan 'Blush'.

basionym Betu/a potaninii BATAL. in Acta Horti Petrop. 13 : 101 (1893)
~et

is een lag~ brede struik, groeiend op rotsige steile hellingen in de hooggebergten van WestSichuan (Omei Shan). De plant is gekenmerkt door de zeer lange smalle bladeren met zeer veel
nerven (tot meer dan 40!). In cult~ur is deze zeer zeldzaam: Mount Usher (Noord-Ierland),
Hergest Croft Gardens (Herefordshire, Eng.). In Wakehurst is een zeer recente introductie.
N.B. D_e ~itstam~ge ~oo~, _die tot voor kort door enkele boomkwekers als B. potaninii werd
verspreid, IS een met te Identificeren hybride (B. papyrifera x B. u ti/is?). Ook de door T . van den
Oev~r Boomkw~ker~jen B.V., Haaren verspreide B. forrestii is een nog niet geïdentifiçeerde
hybnde afkomstig wt het Arboretum Kalmthout, België.

Betula ermanü CHAM. -

Noordoost-Azië

Een zeer vormenrijke soort met een groot verspreidingsgebied in N.O.-Azië (Z.O.-Siberië
Kamtschatka, Sachalin, Korea, Mantsjoerije, Hokkaido, Honshu), die voorkomt op zeer extrem~
standplaatsen, onder andere zeer rotsige bodems. In een deel van het areaal komt de soort zeer
talrijk voor en is er bosvormend. Op lager gelegen hellingen is het een grote boom (tot 25 m) maar
'
hoger komt de soort voor als struik en vormt daar op veel plaatsen de boomgrens.
Betu/a ermanii is genoemd naar Adolph Erman, die het typemateriaal van de soort in 1860
ve~~amelde in de bergen van Kamtschatka. De soort wordt aldaar gekenmerkt door vrij dikke
~WI]gen met grote lenticellen en stijf opgerichte vruchtkatjes en hiermee komt zeer sterk overeen de
m N~derland en elders als B. costata gekweekte kloon. Dit lijkt vooral het hoger in de bergen
groeiende type. Een aantal introducties krijgt een geheel andere stam dan de boven beschreven
namelijk met een bast die in veel kleinere stroken afschilfert en kleine lenticellen heeft. Ook d~
vruchtkatjes zijn slanker, maar wel duidelijk opgericht. Mogelijk zijn deze afkomstig van lagere
hoogten en vertonen ze introgressie met B. platyphylla.
In de literatuur zijn er ondanks de vormenrijkdom toch erg weinig variëteiten onderscheiden. De
var. subcordata is een bepaald type zonder areaal en deze is her en der in populaties te vinden. In de
Japanse flora wordt één variëteit als aparte soort beschreven en deze is hier als ondersoort
beschouwd.

Betula ermanü subsp. ermanü

Betula ermanü 'Holland' (nieuwe naam)
Deze naam wordt voorgesteld voor de als B. ermanii (type Holland) in cultuur voorkomende berk.
Het is eigenlijk nog niet geheel duidelijk of deze berk wel tot deze soort behoort. ~jet zou ook een
hybride kunnen zijn. Type: De Jong 1200 (U).
Betula fargesü FRANCH. - China
De status van deze berk is nog onduidelijk. Het geraadpleegde herbariummateriaal bevatte geen
vruchtkatjes. In de Flora Republica Popuiaris Sinica (1979) wordt deze berk beschouwd als een
variëteit van B. chinensis (B. chinensis var. fargesü). De boom is niet in cultuur. Een recente
introductie (SABE 183) benaamd als B. insignis zou deze B. fargesii kunnen zijn.
Betula fruticosa PALL. - Noordoost-Azië- tek. blz. 14
syn. Betu/a ovalifolia RuPR.
Betu/a tatewakiana M. OHKI & S. WATANABE
Dwergberk uit N.O.-Azië (Oost-Siberië, Korea, Mantsjoerije en Hokkaido) met een klein eivormig, kort toegespitst blad, met een normaal getande bladrand. Dit in vergelijking met andere
dwergberken waarbij de bladeren een ronde top hebben en een meer gekartelde bladrand (B.
humilis, B. pumila en B. middendorffiz). Deze plant wordt evenals de drie genoemde soorten
vooral aangetroffen op moerassige standplaatsen. Nadere studie van de verwantschappen van
bovengenoemde dwergsoorten en met het B. nana-complex is gewenst, alvorens de soorten meer
definitief kunnen worden afgebakend. Zonder gegevens over het gebied van herkomst zijn in de
cultuur de meeste dwergberken niet te identificeren ten gevolge van de grote vormenrijkdom en de
introgressie van de diverse populaties.
In de Russische literatuur wordt een iets grovere struik binnen deze soort onderscheiden als subsp.
ruprechtiana (TRAuTv.) KnAG. Het is daarbij niet duidelijk of hierbij ook s~:ake is van
gescheiden arealen. In een klein gebied op het Japanse eiland Hokkaido (moeras biJ Sarabetsu,
Prov. Tokachi) werd een dwergberk gevonden die werd beschreven als B. tatewakiana. Deze berk
werd geïntroduceerd, maar blijkt niet te verschillen van de herkomsten van B. fruticosa van het
continent.

syn. Betu/a lanata (REG.) VAssruEv
I?~

eigenlijke soort is in cultuur maar slecht bekend. Enkele typen worden als kloon gekweekt en
ZIJn dan vervolgens anders benaamd of mogelijk niet eens soortecht. Duidelijk is hiermee wel dat
deze vormenri~ke soort nader dient te worden getoetst op zijn mogelijkheden voor de boomteelt.
In het Von Gimbom-arboretum staat een aantal introducties van diverse herkomstgebieden.
12

Betula globispica SHIRAI - Japan
Een vrij zeldzame soort met een klein verspreidingsgebied in het centrale bergland van het
Japanse eiland Honshu (westelijk van Tokyo). De plant groeit aldaar op steile hellingen en rotsige
bodem. Het wordt volgens de literatuur een boom van 20 m hoog met een grijswitte afschilferende
13

bast. B. globispica wordt wel beschouwd als verwant aan B. chinensis. Beide soorten hebben één
ongevleugeld "zaad" in de oksels van de bracteeën. In Wakehurst is er een recente introductie
waarvan de b~~t gaultherin ~evat. Dit wijst eerder op een verwantschap met B. corylifolia.
Kenmerkend ZIJn de grote, biJna kogelronde vruchtkatjes (3 x 2.5 cm). De boom is in cultuur
verder nergens soortecht aangetroffen.

Betula grossa SrEB. & Zucc. -

Japan

Di~ is eveneens een Japanse soort met een wijde verbreiding op de eilanden Honshu, Kyushu en
Shikoku en wordt da~ op zeer uiteenlopende standplaatsen aangetroffen.
De bast bevat ~aultherin en mede daarom is de soort steeds beschouwd als zijnde nauw verwant
aan de ~~rikaanse soorten B: alleghaniensis en B. lenta. B. grossa blijft kleiner dan B.
alleghamens~~ en h~eft geen.~fschil~~rende bast. In vergelijking met B. lenta is de bladrand grover
g~zaagd en ZIJn ~e JOnge ~WIJ gen VriJ dof. De boom is nauwelijks in cultuur. Er zijn overigens wel
diverse recente mtroducties.
Betula humilis ScHRANK -

Europa, Noord-Azië

Deze Europese dwergberk is nog verder verspreid in Siberië tot in het AJtai-gebergte. Van de voor
de Flora van de ~~SR beschrev~n dwergrerken behoort B. saposhnikovii SuK. waarschijnlijk tot
deze soort. Het 7IJn meestal VriJ co~pacte struiken van 0.5 tot 2 m hoog. De vruchtkatjes zijn
verg~leken met die van overeenkomstige dwergberken vrij klein. Zie verder de opmerkingen bij B.
fruttcosa.

Betula insignis FRANCH. -West-China
Deze berk_lijk~_nauw ~erwant aan B. medwediewii en heeft ook dezelfde compacte groeiwijze. De
P_l~nt groeit v~I} hoog m _de geber~en van West-China (Hubei, Guizhou, Sichuan en Yunnan). Er
ZIJn enkele VriJ recente mtroducties, doch ten dele zou het hier gaan om B. jargesii.

Betula lenta L. -Noord-Amerika

De~e aan B: allegha~iensis_nauw verwante Amerikaanse soort heeft een verspreidingsgebied van
Zmd-C?ntario en Mru~~ tot m het n~or~_en van Tennessec en Georgia. Vooral in het Appalachengebergte IS de soort op ZIJn best, ter~IJl biJ B. alleghaniensis juist in het noordelijk deel van het areaal
het zwa~el?unt ligt. De verschillen tussen beide soorten en met B. grossa werden onder B.
alleghamenszs en B. grossa vermeld. Tot B. /enta wordt hier ook de zeldzame B. uber gerekend en
wel als een ondersoort.
Betula lenta subsp. lenta
De_ e~genlijke s?.ort is in Nederland meestal een grote struik. De introducties verschillen onderling
weirug. M_ogehJk kunnen kleine, smal blijvende bomen worden geselecteerd. Deze is minder
algemeen m cultuur dan B. alleghaniensis.

Betula lenta subsp. uber (AsHE) DE JoNG
basionym Betu/a lenta var. uber AsHE in Rhodora 20 : 64 (1918)
syn. Betu/a uber (AsHE) FERN.
In 1914 vond W.W. Ashe langs de oever van de Dickey Creek, Smyth County in de staat Virginië
een dwergberk die hij beschreef als B. tenta var. uber. Fernald zag er geen B. /enta in en beschreef
deze als een aparte soort behorend tot de groep van de dwergberken (Sectie Humiles). B. lenta
kwam verder in dat gebied ook niet voor. De berk raakte in de vergetelheid tot Mazzeo een boom
in het Arnold Arboretum identificeerde als B. uber. Deze was ongeveer in dezelfde tijd - dat B.
uber werd ontdekt- verzameld bij de Cressy Creek in hetzelfde gebied. Hier werden door O.W.
Ogle in 1975 14 volwassen en 26 jonge exemplaren gevonden. Via het Arnold Arboretum werd van
deze zeldzame berk materiaal verspreid; onder andere in het Arboretum Kalmthout staat een
ongeveer 10 jaar oude boom van bijna 4 m hoog. Het is een struik of boom die 4-7 m hoog wordt.
De kenmerkende verschillen met de eigenlijke soort zijn de kleine bladeren met een ,mrtvormige
voet en de dwerggroei. Bast en katjes verschillen niet van de soort evenmin als de jor ;re twijgen. In
de winter is er geen enkel verschil aan twijgen en knoppen waar te nemen.
B. lenta subsp. uber is een aparte berk, die vooral interessant lijkt als kleine ooom en als
kruisingsouder. Ook in het Von Gimbom-arboretum is deze berk in cultuur.

Betula maximowicziana REG. -Japan
Deze snel groeiende, grote boom (tot 25 m hoog) heeft een uitgestrekt areaal in de noordelijke helft
van Japan. De soort wordt daar aangetroffen in de vlakten en is bosvormend. Zeer karakteristiek
is het grote, scherp gezaagde blad dat aan dat van een linde doet denken. De herfstkleur is diepgeeL
De tot 7 cm lange vruchtkatjes hangen met 2-4 bijeen. De stam is wit-grijsachtig Cl) bezet met grote
lenticellen.
In cultuur wordt deze berk meestal vegetatief vermeerderd. Het beperkte aantal introducties geeft
vooralsnog onvoldoende inzicht in de natuurlijke variatie van de soort. Andere toepassingen dan
als parkboom dienen te worden onderzocht.

Betula medwediewii REG. -Kaukasus
syn. Betu/a megrelica SosM.
Een zeer aparte berk uit de Kaukasus, die in eerste aanblik meer aan een els doet denken. In de
natuur op grote hoogte in de bergen is deze berk een compacte struik; op lager gelegen hellingen
een boom van meer dan 10 m hoog in het gemengde loofl:os. De stam is geelachtig wit en de bast
bevat gaultherin.
Door de late bloei en het afwijkend chromosomenaantal is het mogelijk om deze soort zonder kans
op bastaardering van zaad te vermeerderen. Het is een soort, die in de cultuur meer aandacht
verdient.

Betula medwediewü 'Gold Bark'
Een selectie van Alph. van der Bom Boomkwekerijen te Oudenbosch (circa 1965). Het bijzondere
van 'Gold Bark' is dat het een boomvorm is met aanvankelijk een opgaande groeiwijze en later een
ovale kroon. De kleur van de bast is zoals bij de soort. Deze cultivar verkreeg een Zilveren Medaille
op de vaktentoonstelling "Herfstweelde '85" te Boskoop.

Betula middendorffü TRAu Tv. & MEY. - Oost-Siberië
5cm

Adventiefknopvorming bij Betula fruticosa
(overgenomen uit Mem. Coll. Sci. Univ. Kyoto (B) 32, p. 254)
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Deze soort groeit in het oosten van Siberië ten dele in hetzelfde gebied als B. jruticosa. De plant
verschilt daarvan in de groeiwijze (een kleine boom tot 3 m hoog), het ronde gekartelde blad en de
grote vleugels van de "zaden".
Mogelijk ook ten gevolge van introgressie is een groot deel van het herbariummateriaal uit het
betreffende gebied niet overtuigend te identificeren als behorende tot één van deze soorten en ten
dele lijkt het materiaal ook op B. humilis.
Deze berk is in cultuur zeldzaam, maar zou als kleine boom mogelijk interessant kunnen zijn .
15
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Betula nana L. - Circumpolair
Deze soort is hier opgevat als circumpolair en met slechts twee ondersoorten:

Betu!a nana subsp. nana
syn. J;Jetula michauxii SPACH
Dit is het behaarde type, voorkomend in het oosten van Canada (New Foundland: B. michauxü),
Groenland en oostwaarts tot in West-Siberië en verder op moerassige standplaatsen in de Europese
gebergten. De plant is aan de zeer kleine bladeren en de dwerggroei verder direct te herkennen.
Deze Betu/a is algemeen in cultuur.

Betula nana subsp. glandulosa (MICHX.) DE JoNG
basionym Betu/a glandulosa MicHx. in Fl. Bor.-Am. 2 : 180 (1803)
syn. Betu/a exilis Su K.
Betu/a nana var. sibirica LEDEB.
Bij deze ondersoort zijn de twijgen dicht met harsachtige kliertjes bezet en nagenoeg onbehaard.
Het verspreidingsgebied is van Oost-Siberië oostwaarts tot op Groenland.
In de literatuur worden de in Oost-Siberië en West-Alaska voorkomende populaties als overgangsvormen beschouwd tussen de behaarde B. nana en de sterk beklierde B . glandulosa. Dit beeld
wordt door in Oost-Siberië verzameld herbariummateriaal niet bevestigd. Een verder verschil met
de eigenlijke soort vormen de vaak grotere knoppen en soms ook forsere groei. Ten dele kan dit
een gevolg zijn van introgressie met onder andere B. pumila. In cultuur is deze ondersoort
zeldzaam en soms betreft het als B. glandulosa benaamde materiaal B. pumila sulisp. glandulifera
(B. glandulosa var. glandulifera).

Betula nana 'Giencarry'
Goede selectie uit Schotland. In Nederland is deze berk sinds kort op bescheiden schaal in cultuur.

Betula nigra L. -Zuidoost-Verenigde Staten- foto blz. 18
Deze bekende berk uit het zuidoosten van de Verenigde Staten voldoet in Nederland op vrij droge
standplaatsen, terwijl deze in de natuur juist wordt aangetroffen in moerasgebieden en op de
overstromingsoevers van de Mississippi. De vruchtkatjes rijpen aldaar al in het begin van de zomer
en de zaden worden deels via water verspreid en kiemen direct.
In de cultuur is uitsluitend sprake van vegetatieve vermeerdering van één of hooguit enkele klonen
van deze grote, vaak zeer brede boom. Wanneer er zou worden uitgegaan van zaad of van selecties
op de natuurlijke standplaatsen, zouden smallere groeivormen kunnen worden geselecteerd. De
boom is vrij algemeen in cultuur.

Betula nigra 'Heritage'
Er zijn over deze cultivar geen nadere gegevens voorhanden.

Betula occidentalis HooK. -Westelijk Noord-Amerika
syn. Betu/a jontina/is SARG.

Afb. 2: ~· ~etu~a corylifolia, b. B. ,davurica~ c., B: nigra, d. B. schrnidtii, e-f. B. pendula
, g-h. B. pendula Dalecarhca , 1. B. pendula 'Bircalensis' , j . B. 'EdinbCnshp~
urg .
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Struik of kleine boom uit het westen van Noord-Amerika (Alaska tot Noord-Californië) en komt
verspreid voor in de Rocky Mountains, vooral langs de rivieroevers. In The Flora of Canada (part
3) wordt een groter areaal vermeld, narnelijk oostwaarts nog tot in New Foundland en New
Brunswick en het aangrenzende noordoosten van de Verenigde Staten.
B. occidenta/is heeft een donkere, grauwe stam, sterk beklierde twijgen en kleine eironde bladeren.
In cultuur is deze berk vrij zeldzaam en uit de diverse recente introducties wordt niet de indruk
verkregen, dat deze soort voor de cultuur interessant zou kunnen zijn.
17

Betula papyrifera subsp. humilis (REG.) HuLTEN

Betula papyrifera MARSH. -Noord-Amerika- foto blz. 21
Een van de meest vormenrijke soorten met een verspreidingsgebied in Noord-Amerika van kust
tot kust. Uit Amerikaans en Canadees onderzoek is wel meer inzicht verkregen in de complexiteit
van deze berken, maar de kennis is nog altijd onvolledig.
Door introgressie tussen de populaties en met andere soorten is een verdere indeling in ondersoorten op basis van morfologische kenmerken nauwelijks mogelijk. De hier onderscheiden ondersoorten hebben duidelijk aparte arealen en ze verschillen verder in chromosoomaantallen.

Betula papyrifera subsp. papyrifera
Dit is een zeer vormenrijke polyploide deel van de soort (chromosoomaantallen: 56, 70 en 84).
Twijgen en bladeren zijn aanvankelijk zeer dicht behaard. De bast is meestal wit, maar er zijn
populaties met een oranje tot donkerbruine bast (var. commutata) of met een roodachtige bast
(var. subcordata). De nakomelingen van dergelijke populaties blijken bij zaaiproeven lang niet
altijd uniform te zijn. Voor zo'n rijke soort met zoveel kwaliteiten voor de cultuur is het opvallend,
dat er nauwelijks of niet in is geselecteerd. Enkele als natuurlijke variëteiten beschreven papierberken worden als kloon op zeer beperkte schaal geteeld. Er is ook veel in de cultuur verzameld zaad
gezaaid, waardoor er bij oude bomen nogal eens twijfels zijn over de soortechtheid.

Betula papyrifera subsp. cordifolia (REG.) DE JoNG

syn. Betu/a a/ba subsp. papyrijera var. humi/is REG.
Betu/a papyrijera var. humi/is (REG.) FERN. & RAuP.
· Betu/a neo-alaskana SARG.
Betu/a resinifera BRITTON, non RoYLE
De systematiek van deze ondersoort is nog onduidelijk. Dit blijkt al uit de opsom~ng van
synoniemen. Ook deze ondersoort is diploid (28 chromosomen) en de plant heeft bekherde en
nauwelijks behaarde twijgen. Men neemt aan, dat deze berk is ontstaan uit introgressie van B.
papyrifera (subsp. papyrijera) en B. platyphylla (subsp. platyphylla). Laatstgenoemde soort heeft
nog een kleine verbreiding in het zuiden van Alaska. Deze populatie werd zowel opgevat als een
aparte soort (B. kenaica) of als een variëteit van B. papyrijera (var. kenaica), hetgeen wel
illustratief is voor de ingewikkeldheid van de problematiek rond de Amerikaanse berken. De
ondersoort wordt gevonden in Alaska en oostelijk tot in Manitoba en de Northwest Territories.
De subsp. humi/is wordt een boom van maximaal15 mmeteen roodachtige bast en een blad dat
aan het blad van B. pendu/a doet denken. Jonge planten kunnen gemakkelijk voor de zachte berk
(B. pubescens) worden aangezien. De boom is echter zelden in cultuur.

Betula pendula RoTH -

Europa, Azië -

foto blz. 7 en 23

syn. Betu/a verrucosa EHRH.

basionym Betu/a cordijolia REG. in Nouv. Mém. Soc. Nat. Moscou, 13, 2 : 86 (1861)
Dit is de meest oostelijke vertegenwoordiger van de soort (het oosten van Quebec tot in New
Foundland en zuidwaarts tot in de bergen van Noord-Carolina en het noorden van Minnesota).
Deze nauwelijks behaarde ondersoort is diploid (28 chromosomen). Het is een langzame groeier
met een witte stam en een veel kleinere boom dan de eigenlijke soort. Deze ondersoort is in cultuur
zeldzaam en er is nadere ervaring gewenst. Er zijn enkele recente introducties.

De ruwe berk is in de boomkwekerij veruit de belangrijkste soort. Hij is als volwassen boom goed
herkenbaar aan de afhangende twijgen en het is de enige berk waarvan de schors vanaf de
,
wortelhals groeven krijgt.
De soort is in Europa wijd verbreid. In Flora Europaea worden geen ondersoorten vermeld.
Onduidelijker is hoe de ruwe berk in Azië is verbreid. In het noordoosten worden bepaalde
populaties dan weer tot B. pendu/a dan weer tot B. platyphylla gerekend.
In het zuiden (Noord-Turkije oostwaarts tot in de Pamir en verder in Centraal-Azië) is de soort
duidelijk zeer vormenrijk. Diverse soorten die voor deze gebieden werden beschreven, dienen tot
B. pendu/a te worden gerekend. Van een groot aantal ervan is weinig bekend, noch konden z_e
worden geïntroduceerd. Ook in Europa zijn enige ruwe berken wel als aparte soort onderkend. Dit
betreft bomen uit duidelijk onderscheidbare populaties van een vrij beperkte omvang, die beter als
forma's kunnen worden beschouwd. Het gaat hier onder andere om: f. athnensis (syn. B.
athnen,sis RAF.), een zeer ruwe berk voorkomend op Sicilië; f. fontqueri (syn. B_· fontqueri
ROTHMALER) uit Marokko; f. obscura (syn. B. obscura KoTULA), met een tot hoog m de kroon
sterk gegroefde donkere stam uit Hongarije; f. oycoviensis (syn. B. oycoviensis BEsSER), een
struikvormige berk uit Zuid-Polen, volgens Pools onderzoek (Stasziewics, 1986) een natuurlijke
hybride van de ruwe berk en B. szaferi STASZIEWICS, hier beschouwd als f. szaferi, een dwergberk
met een klein ruitvormig blad en met slechts enkele nerven.
De in het Aziatische gebied beschreven soorten zijn onder andere: B. litwinowü DoLUCH. (N.O.Turkije, Kaukasus), B. platyphylloides VASSIL. (Kazakstan), B. recurvata (IG. VASSIL.) V.
VASSIL. (Turkije).

Betula pendula 'Bircalensis'
Bladeren diep ingesneden; lobben met zeer fijne, nauwelijks opvallende tanden; duidelijk ver~chi~
lend van de andere selecties met ingesneden blad. Een fors exemplaar van deze oude selectie Uit
Finland werd aangetroffen in de Royal Botanie Gardeos Kew en van deze boom is vermeerderd.
De boom in de Kew Gardeos heeft een rechte stam en een doorgaande harttak en lijkt een goede
laanboom. In sommige dendrologische werken staat 'Birkalensis'.
Betula pendula 'Crispa'
Volgens Hylander (1957) en Jörgensen (1980) was de originele boom uit Ornäs in Zweden - die is
beschreven als f. dalecarlica- duidelijk verschillend van de boom, die thans als 'Dalecarlica' wordt
geteeld. De juiste aanduiding hiervoor is 'Crispa'.
Betula pendula 'Cunningham's Variety'
Betula nigra
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Een treurberk met schuine zijtakken; een type dat tussen 'Tristis' en 'Youngii' in staat.
19

Betula pendula 'Dalecarlica'
Van de originele boom in Ornäs werd - eerst kort vóór 1887 - ruim een eeuw na de ontdekking in
1767 vermeerderd en op zeer beperkte schaal gekweekt.
De echte 'Dalecarlica' heeft een vrij open kroon en alleen aan de buitenkant hangen de takken af.
De bladeren zijn klein, zeer diep ingesneden en met weinig lobben. Ze gelijken zeer sterk op die van
'Gracilis', maar deze selectie heeft veel sterker afhangende twijgen.

Betula pendula 'Gracilis'
Deze cultivar blijft kleiner dan 'Crispa' en heeft de hangende twijgen aan de uiteinden van de
takken (paardestaarten). Waarschijnlijk is deze niet in cultuur.

Betula pendula 'Laciniata'
Het meest geteelde type met ingesneden bladeren. De bladeren zijn kleiner dan van 'Crispa' en
gelijken op die van de originele 'Dalecarlica', maar zij hebben niet de wigvormige basis van de
laatstgenoemde (zie afbeeldingen).

Betula pendula 'Fastigiata'
Deze zuilvorm heeft een stam die geen groeven krijgt en wordt wel aangezien voor een hybride.

Betula pendula 'Obelisk'
Een zuilvorm door P .L.M. van der Bom (firma Al ph. van der Bom, Oudenbosch) in een bos bij
Arras in Frankrijk gevonden en omstreeks 1970 in de handel gebracht.

Betula papyrifera nabij Edmonton (Aiberta), Canada

Betula pendula 'Purple Splendor'
Een door D . Belcher, Powell Valley Nurseries, Gresham, Oregon, USA, geïntroduceerde berk met
purperbruine, vrij diep ingesneden bladeren. De groeiwijze is opgaand, doch de takken zijn later
meer overhangend. De takken worden spoedig wit. U.S. Plant Patent 2107.

Betula pendula 'Purpurea'
Een zeer oude selectie met purperbruine bladeren.

Betula pendula 'Tristis'
Bekende treurberk met als opvallend kenmerk, dat de stam geen groeven krijgt. Er zijn vermoedelijk meer typen onder deze naam in cultuur.

Betula pendula 'Youngü'

Betula platyphyUa subsp. platyphylla
syn. Betu/a
Betu/a
Betu/a
Betu/a

verrucosa EHRH. var. platyphylla (Su K.) LINDQ.
kamtschatica (REG.) JANS.
kenaica Ev ANS
kamtschatica var. kenaica (EvANS) lANS.

Tot de eigenlijke soort worden hier de meest noordelijke en noord~estelijk~ populati~s g~r~kend
(Baikalmeer tot Yakutsk en oostwaarts tot Zuid-Alaska, verder zmdwaarts lil Oost-Sibene '': h~t
noorden van het eiland Sachalin, op het schiereiland Kamtschatka en een geïsoleerde populatie lil
Binnen-Mongolië. De morfologische verschillen met de andere ondersoorten zijn niet groot..Bij de
eigenlijke soort is het blad dunner en heeft het gelijkenis met dat van B. pendu(a. In cultuur IS d_~ze
ondersoort nauwelijks bekend. Een probleem in de cultuur zou het te vroege mtlopen kunnen ZIJn.

De bekende prieelberk met sterk afhangende twijgen.

Betula platyphyUa SuK. - Noordoost-Azië, Centraal-China
Deze soort uit N.O.-Azië en Centraal-China komt zeer sterk overeen met B. pendu/a. De takken
hiervan zijn echter nooit afhangend en de stam is nooit gegroefd. Diverse herkomsten lopen in
Nederland in het voorjaar zeer vroeg uit en hebben soms van nachtvorst te lijden. De systematiek
van de hier onder deze soort gerangschikte taxa kent zeer uiteenlopende opvattingen.
Jansson (1962) onderscheidde niet minder dan vijf soorten, waarvan één B. pendu/a was (B.
verrucosa var. platyphylla). Aanvankelijk werd deze berk onder B. a/ba (syn. van B. pendu/a)
gerangschikt of gekend onder de ongeldige benaming B. japonica SIEB. In de dendrologische
literatuur worden door Krüssmann en Bean zeer verschillende en sterk overlappende arealen
opgegeven voor de onderscheiden variëteiten. Voorlopig is deze problematiek nog niet bevredigend op te lossen. De soort wordt hier opgevat als bestaande uit drie ondersoorten, namelijk:
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Betula platyphylla subsp. mandshurica REG.
syn. Betu/a mandshurica (REG.) NAKAI
Betu/a tauschii (REG.) Komz.
Betu/a platyphylla var. japonica (M!Q.) HARA
Deze ondersoort heeft een groot verspreidingsgebied, narnelijk Japan, de Kurillen, Sachalin,
Korea, Z.O.-Siberië, Mantsjoerije en verder de Chinese provincies Hebei, Shanxi en Henan. In de
cultuur zijn het vooral herkomsten uit Japan.
.
De bomen blijven in Nederland kleiner dan die van B. pendu/a en ook verder IS deze ondersoort
geen echte concurrent. In de Verenigde Staten is er veel belangstelling voor deze berk vanwege
resistentie tegen de aldaar zeer schadelijke "Bronze Birch Borer" (zie onder B. platyphylla
'Whitespire').
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Betula platyphyUa subsp. szeehuaniea (Sc HNEID.) DE JoNG
basionym Betu/a japonica var. szechuanica Sc HNEID. in Sargent, Pl. Wilson 3 : 454 (1917)
syn. Betu/a szechuanica (Sc HNEID.) JANS .
Betu/a rockii (REHo.) JANS .
D~ze ondersoort hoort thuis in de gebergten van de Westchinese provincies Sichuan, Yunnan,
Xizang, Gansu en Qinghai. Hij valt op door de vrij horizontale stand van de takken, de zeer sterk
bewratte twijgen en de blauwe gloed op de bladeren. De boom heeft wel een aantrekkelijke witte
stam, maar op iets oudere leeftijd kwijnt hij meestal weg en takelt snel af. In cultuur is deze
ondersoort zeldzaam.
Door een aantal recente introducties kan de mening mogelijk nog positief worden beïnvloed.

Betula platyphyUa 'Whitespire'
Deze berk werd geselecteerd uit zaailingen van een introductie van Dr. John L. Creech van het
U.S. Plant Introduetion Station in Glenn Dale. Hij verzamelde het zaad in het Yatsugatakegebergte op het Japanse eiland Honshu in 1956. De zaailingen werden verspreid onder P.I.
235128, onder andere naar het University of Wisconsin Arboretum in Wisconsin. De bomen
bleven daar vrij van de "Bronze Birch Borer" en één ervan werd uiteindelijk geselecteerd vanwege
de slanke groeiwijze (Hasselkus, 1987) en onder de naam 'Whitespire' verspreid.

Betula populifolia MARSH. -

Noord-Amerika

Een nauw aan B. pendu/a verwante soort met een vrij klein verspreidingsgebied in het grensgebied
van Canada en de Verenigde Staten ten oosten van de grote meren en ten zuiden van het Erie- en
Ontariomeer. De soort vervult aldaar dezelfde rol in de vegetatie als B. pendu/a in Europa en deze
groeit zowel op droge als vochtige plaatsen. Het is meestal een meerstammige kleine boom met een
niet afschilferende grijswitte bast. Karakteristiek zijn verder de bruine jonge twijgen met zeer veel
kleine lenticellen en de lange smalle, spits toelopende top van de bladeren.
In cultuur is de boom vrij zeldzaam en niet echt interessant. De in de literatuur genoemde cultivars
'Laciniata', 'Pendula' en 'Purpurea' werden nergens aangetroffen.

Betula pubeseens EHRH. -

Betula pubeseens subsp . eeltiberiea (RoTHM . & VAse.) DE JoNG
basionym Betu/a celtiberica RoTHM. & VAse. in Bot. Soc. Brot., Ser. 2, 14 : 147 (1940)
Nauwelijks behaarde, witstammige berk uit Noord-Portugal en N . en C.-Spanje. Deze in de
gebergten groeiende berk heeft beklierde twijgen en ook de witte bast is er een indicatie van, dat
deze populatie eerder tot de ruwe berk behoort. Door de bladvorm en het chromosomenaantal
dient deze te worden geplaatst in B. pubescens. Deze berk wordt wel beschouwd als interessant
voor de cultuur (Ingram, 1978).

Betula pubeseens subsp . tortuosa (LEDEB.) NYMAN
syn. Betu/a kusmisscheffii (REG.) SuKATSCH .
Betu/a tortuosa LEDEB.
Deze plant komt voor in het Arctische gebied van Scandinavië en IJsland. Het blad van deze grillig
groeiende berk is enigszins gekarteld en introgressie met B. nana werd aangetoond (Vaarama &
Valanne, 1973).

Betula pumila L. -

Noord-Amerika.

Bij deze Noordamerikaanse soort worden twee ondersoorten onderscheiden:

Betula pumila subsp. pumila
syn . Betu/a borealis SPACH
Dit is de eigenlij ke soort, die een verspreidingsgebied heeft van Ontario tot en met New Foundland
en zuidwaarts tot in Indiana, Ohio en New Jersey. Het meest kenmerkend is de sterke beharing van
de jonge twijgen en de bladeren. De plant groeit op moerassige, ten dele kalkrijke standplaatsen en
met grote aantallen bijeen.
De groeiwijze is vrij opgericht, dit in tegenstelling tot die van B. nana. De struiken worden 2-3 m
hoog. Deze berk is in cultuur niet zeldzaam. De struik is vrij gemakkelijk te herkennen aan de
sterke beharing. Niet alle herkomsten hebben zo'n sterke beharing en er is ook sprake van
introgressie met de andere ondersoort:

Europa, Azië

De taxonomie van de zachte berk is nog aanzienlijk complexer dan die van de ruwe berk. In
cultuur is de betekenis van deze soort echter veel geringer en het valt nog te bezien, of er in de
populaties uit de randgebieden nog goede selecties zullen worden gevonden. De zachte berk is
noordelijker verbreid dan de ruwe berk en is in Scandinavië het verst naar het noorden voorkomende boselement. De zachte berk komt ook nog voor op IJsland.
In Flora Europaea worden enkele subspecies onderscheiden. Ook hier is de status van veel voor
Siberië beschreven soorten, die min of meer op de zachte berk gelijken, nog niet duidelijk. Alle
Europese populaties zijn tetraplaid (56 chromosomen). De vormenrijkdom bij deze soort is sterk
beïnvloed door introgressie. Hoewel deze berk tot de witte berken wordt gerekend, hebben diverse
populaties een meer roodachtige stam. Enkele mogelijk tot deze soort te rekenen berken uit Azië
zijn: Betulajarmolenkoana GoLOSK. (Tianschan, Afghanistan), B. microphylla BuNGE (Altai),
B. tianschanica RuPR . (Tianschan) en B. turkestanica LJTVIN .
Met name aan de status van de in de Kaukasus voorkomende B. raddeana TRAuTv . kan nadere
informatie worden ontleend over de verbreiding van B. pubeseens in de Kaukasus en oostwaarts .
De meeste van bovengenoemde "soorten" konden van de natuurlijke standplaatsen worden
geïntroduceerd en hieraan kan op termijn het nodige onderzoek worden verricht.

Betula pubeseens subsp. pubeseens
Dit is de eigenlijke soort, die in bepaalde gebieden in Europa en Azië wordt vervangen door de
volgende ondersoorten:

Betula pubeseens subsp. earpatica (WI LLD. ) AscHERSON & ÜRAEBNER
Een vrijwel onbehaarde struik uit de gebergten van Midden- en Zuid-Europa.
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Betula pendula in Nederland
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Betula pumila subsp. glandulifera (REG.) DE JoNG
basionyrn Betu/a pumila y glandulifera REG. in Bull. Soc. Nat. Moscou 38, 2 : 410 (1865)
syn. Betu/a glandulosa MICHX. var. g!andulifera (REG.) GL.
Betu/a glandu/ifera (REG.) BUTLER
Betu/a hallii HowELL
Deze ondersoort wordt ten dele in het gebied van de soort aangetroffen en verder meer noordelijk
en westelijk hiervan tot in Yukon. Het is ook een opgericht groeiende struik van 2-3 m, maar vaak
minder breed of een kleine boom. De struik groeit eveneens in moerasgebieden, soms echter ook
op droge standplaatsen.
Deze plant is van de subsp. pumila te onderscheiden aan de kleverige beklierde jonge twijgen. De
bladeren hebben een meer ronde top en een wigvormige basis. In cultuur is deze ondersoort vrij
zeldzaam en zij is moeilijk van andere soorten als B. humi/is te onderscheiden.

Betula schmidtü REG. -Noordoost-Azië
Een bijzondere berk uit Noordoost-Azië zonder duidelijke verwanten. De boom komt verspreid
voor op rotsige bergkammen in de noordelijke helft van het Japanse eiland Honshu, in Korea,
Mantsjoerije en het uiterste zuidoosten van Siberië (Sikhote Alin gebergte). Het fijngezaagde blad
heeft een aparte lichtgroene kleur. Verder wordt deze soort gekenmerkt door de donkere ruwe
stam en de kleine ongevleugelde "zaden" . Het hout van deze vrij langzaam groeiende berk is een
hardhout en het is zeer zwaar (drijft niet in water).
In cultuur is deze berk zeer zeldzaam. Recente introducties uit verschillende herkomstgebieden
ontwikkelen zich nogal verschillend. Enige sterven als jonge plant onder Nederlandse omstandigheden in de winter nogal in. Voor de cultuur lijkt dit een interessante soort, omdat het een aparte
boom is en verder vanwege de herkomst van extreme standplaatsen en het binnen dit geslacht zeer
ongewone hardhout.

Betula utilis D. DoN -Himalaya, China
Aan de taxonomie van de witstamruige berken in de Himalaya is de laatste jaren vrij veel
aandacht besteed. Diverse populaties werden in het wild bestudeerd en uit de betreffende gebieden
werden ze ook geïntroduceerd. Vooral de status van de westelijke populaties, bekend als B.
jacquemontii kreeg hierbij veel aandacht. Tot voor kort was van geen enkele boom, die onder
laatstgenoemde naam werd geteeld, de herkomst bekend.
De sterke introgressie van de diverse populaties, vooral in Nepal, leidden er toe, dat de onderscheiden kenmerken uit de literatuur geen houvast konden bieden. Een sleutelrol bij de nieuwe
opvattingen vormt de diepe kloofvan de Kali Gandaki rivier in Centraal-Nepal. Westelijk hiervan
is de schors zuiver wit en ook in de diepere lagen licht gekleurd, oostelijk ervan op den duur niet
meer zuiver wit en in de diepere lagen donkerder. Ashburner & Schilling (1985) onderscheiden in
hun artikel in "The Plantsman" vier variëteiten in B. utilis, hier opgevat als ondersoorten.

Betula utilis subsp. utilis
De eigenlijke soort komt voor over een oppervlakte, die zich uitstrekt van Centraal-Nepal tot in
Yunnan. Door de overvloedige produktie van betuline, dat als een wit poeder op de bast ligt, zien
vooral in het westelijke deel van het areaal de stammen er nog wit uit. De eigenlijke kleur van de
bast variëert van rose tot bruin. Het blad is donkergroen, glimmend, fijn gezaagd en heeft 20-28
nerven. Deze ondersoort groeit tot op zeer grote hoogten en is dan een struik met meestal een
donkere bast.

Betula utilis subsp. jacquemontü (SPACH) KITAMURA
syn. Betu/a jacquemontii SPACH
Het blad van deze ondersoort is doorgaans breder en telt minder nerven (14-20). Het is minder
sterk behaard en glimmend en heeft vergeleken met subsp. utilis een grovere tanding van de
bladrand. Deze berk komt voor ten westen van de Kali Gandaki rivier en het gebied strekt zich uit
tot in het zuidoosten van de Himachal Pradesh en de Uttar Pradesh in Noordwest-India. De boom
groeit aldaar in de bergen tussen 2750 men 3800 m, op de grootste hoogten als enige boomsoort.
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Afb. 3: Betula utilis cultivars: a. 'Doorenbos' , b. 'Grayswood Ghost', c. 'lnverleith', d.
'Jermyns', e. 'Sauwala White', f. B. utilis subsp. resinifera (Ern & Pr. 7573), g. B.
utilis subsp. utilis (BLM 100).
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Betula utilis subsp. prattü (BURKILL) DE JONG
basionym Betu/a utilis var. prattii BuRKILL in Journ. Soc. Lond. Bot. 26 : 499 (1899)
Deze ondersoort heeft een verbreiding in de Chinese provincies Gansu, Sichuan, Xizang en
Yunnan en komt niet voor op extreem hoge standplaatsen. De bast is chocoladebruin en is nooit
bedekt met het witte betuline. Dit mede ter onderscheiding van B. albosinensis.

Betula utilis subsp. resinifera (ROYLE) DE JoNG
basionym Betu/a resinijera ROYLE in Ill. Bot. Him.: 343, 345 (1839)
syn. Betu/a utilis subsp. occidenta/is KrTAMURA
De meest westelijke populaties in Afghanistan, N.W.-Pakistan, Kashmir Janmu en de noordelijke Himachal Pradesh hebben wrattige twijgen en ook de knopschubben ~ijn hiermee bezet. Het
~~ad is lichter en heeft weinig nerven (10-14). In dit deel van het verspreidingsgebied van de soort
liJkt het erop dat er_ introgressie is geweest met B. pendu/a. Het is nog onduidelijk of deze
ondersoort ook nog m het aangrenzende Siberië en China voorkomt.
Royle beschreef in 1839 in Illustrations of the Botany of the Himalayan Mountains Betu/a
resinijera van Kunawur (tegenwoordig Kinnaur). In de Index Kewensis wordt deze naam in de
appendix van Fase. IV (1895) vermeld met als toevoeging: B. utilis? Kinnaur ligt echter in het
gebied van B. jacquemontii. In het geval deze laatste als soort gehandhaafd was, zou de twee jaar
eerder gepubliceerde naam B. resinijera de geldige naam zijn geweest!
In het artikel in "The Plantsman" wordt een aantal nieuwe cultivars beschreven. Daarbij
ontbreken nog enkele ook in Nederland gekweekte selecties, waaronder de bekende B. jacquemontii (aanvankelijk B. utilis) van Doorenbos.

Betula utilis 'Doorenbos' (nieuwe naam)
Deze naam wordt hier voorgesteld voor de zojuist genoemde kloon, die S.G.A. Doorenbos

sel_e~t~erde uit vanuit Japan verkregen zaden. Deze berk werd aanvankelijk onder de benaming B.

utllzs m de handel gebracht. De kleur van het blad is zoals bij de subsp. utilis. De bladrand en het
aantal nerven zijn echter duidelijk anders. Ook in de subsp.jacquemontii is deze kloon niet goed te
plaatsen bij bestudering van het herbariummateriaal, maar het lijkt op basis van de kenmerken
toch het meest waarschijnlijk dat deze kloon uit een kruising binnen deze complexe soort is
ontstaan. Type: De Jong 1205 (U).

Betula utilis 'Grayswood Ghost'
De originele boom stond in Grayswood Hili bij Haslemere (Surrey). Deze heeft een fraaie witte
bast en zeer grote, glimmende bladeren. Deze mooie boom komt sterk overeen met 'Inverleith'.

Betula utilis 'Hillier' (nieuwe naam)
Deze naam wordt hier voorgesteld voor de door Hiliier (Engeland) als B. jacquemontii in de
handel gebrachte kloon. De boom komt sterk overeen met de voorafgaande, maar heeft een doffer
en breder blad. Type: De Jong 1204 (U).

Betula utilis 'lnverleith'
De bekende B. jacquemontii uit de Royal Botanie Garden Edinburgh met een sneeuwitte bast.
Over de soortechtheid van deze boom is veel te doen geweest. Hij wordt door Ashburner &
Schilling niet tot B. utilis gerekend, maar als een hybride beschouwd, waarvoor zij de naam
'Inverleith' voorstellen. Deze berk komt echter in beharing, vruchtkatjes en bladeren met 'Grayswood Ghost' overeen. De bladeren van 'Inverleith' zijn iets smaller en glimmen minder.

Betula utilis 'Jermyns'
De_ze ~~ltivar is door Hiliier (Engeland) in de handel gebracht als Betu/a 'Jermyns', maar is
d~rdelrJ~.te rekenen tot B. utilis~ oo~ al is van de ouders niets bekend. Het materiaal werd destijds
mt Belgie verkregen. De boom IS mmder sterk behaard dan de drie voorafgaande cultivars. Deze
heeft iets glimmend blad en enkele nerven minder (20-22 tegenover 24-28).
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Betula utilis 'Sàuwala White'
Dit is de enige benaamde selectie, waarvan de herkomst bekend is, maar niettegensta~de dat is er
nauwelijks sprake van gelijkenis met de subsp. jacquemontii en het l~jkt een hybnde met
platyphylla subsp. szechuanica. Het blad is kle_in en ~n of meer ruitvor~g en ook het vruc~t~atJe
is veel slanker. De boom werd geselecteerd mt zaailmgen van door Stamton, Sykes en WIIIIams
onder rir. 4382 in Centraal-Nepal (Sauwala Khola-vallei) verzameld materiaal. Het originele
exemplaar stond in Wisley Gardens.
. .
'Sauwala White' wordt een middelgrote boom met een vrij doorzichtige kroon en een fraare Witte
bast. eze berk lijkt interessant voor de cultuur.

f!·

Betula 'Edinburgh' (nieuwe naam)
Deze snel groeiende berk met een slanke, zuilvormige groeiwijze werd door de aute~r van dit
artikel aangetroffen in een randbeplanting van de kwekerij van de Royal Botaruc Garden
Edinburgh. De boom was geïdentificeerd als een hybride van mogelijk B. utilis ~n B. albosinensis
en zodoende niet waardig bevonden om in de tuin te worden aangeplant. In feite was deze berk
behouden door de staf van de tuin, aan wie de sterk opgaande habitus van de boom w~s
opgevallen. De originele boom is ongeveer 25 jaar oud, heeft witte twijgen en een stam met oranJe
vlekken.
De van deze boom in het Von Gimbom-arboretum vermeerderde exemplaren zijn nu zes jaar oud
en hebben een rose bast. 'Edinburgh' lijkt geschikt als laanboom. Type: De Jong 1202 (U).
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SUMMARY
In the comprehensive introduetion a number ofproblems in this genus are discussed, in particular:
I. polymorphy; 2. diversity ofthe species concepts; 3. hybridisation in nature and in cultivation; 4.
misidentification of some cultivated clones; 5. the smal/ basis of the genus in cultivation; 6. the
importance of introductions from the wild; 7. their suitability for cultivation.
The Botanical Gardensof the State University of Utrecht started research on Betu/a in the Von
Gimbarn Arboretum in accordance with the establishment of a Decentralized National Plant
Col/eetion in The Netherlands. A large scale introduetion wil/ provide a reference col/eetion and
result in the distribution ofmaterial true to type. Studies ofthe genus and initia/ experiences in their
cultivation indicate that the following lesser known species are suitable for wider cultivation:
Betu/a costata, B. dahurica, B. lenta subsp. uber, B. medwediewii and B. schmidtii. Further
selections are needed in B. alleghaniensis, B. nigra and B. papyrifera.
The taxonomie studies ofthe genus undertaken by the author have led to the acceptance of30-35
species and the recognition of several subspecies. Further studies are needed for some complex
species, notably in the area of the U.S.S.R.
The survey ofcultivars includes some new narnes for long cultivated c/ones plus a number of new
selections:
- Very attractive bark; originally imported from England as B.
caerulea-grandis.
B. albosinensis 'Hergest'
- Known as B. 'Hergest'; seedling found at Hergest Croft Gardens, Herefordshire, England.
- Long cultivated as B. costata.
B. ermanii 'Blush'
- Known as B. costata from Grayswood Hili, England.
B. ermanii 'Grayswood'
- Known as B. ermanii (type Holland).
B. ermanii 'Holland'
B. medwediewii 'Gold Bark' - Selectionfrom A/ph. van der Bom Nurseries, The Netherlands;
Si/ver Medal in 1985.
- Selection from the U.S.A.
B. nigra 'Heritage'
- Correct name for 'Darlecarlica' of the trade.
B. pendu/a 'Crispa'
B. pendu/a 'Purple Splendor' - Introduced by D. Belcher, Gresham, Oregon, USA; laciniate,
purplish-brown leaves. U.S. Plant Patent 2107.
- Distributed by the University of Wisconsin, U.S.A., as B.
B. platyphylla 'Whitespire'
platyphylla var. japonica 'Whitespire'; resistant to the Bronze
Birch Borer.
- Cultivated in The Netherlands as B. jacquemontii (previously as
B. utilis 'Doorenbos'
B. utilis).
B. utilis 'Grayswood Ghost' - Known as the Grayswood Birch from Grayswood Hili, England.
- Distributed by Hiliier & Sans, England, as B. jacquemontii.
B. utilis 'Hillier'
B. utilis 'Inverleith'
- The well-known B. jacquemontiifrom the Royal Botanie Garden Edinburgh, recently named B. 'lnverleith '.
B. utilis 'Jermyns'
- Known as B. 'Jermyns'; distributed by Hiliier & Sans, England.
- Originally grown at Wisley Gardens, England, from seeds colB. utilis 'Sauwala White'
lected by Stainton, Sykes & Williams (na. 4382) in the valley of
the Sauwala Khola, Central Nepal.
- Fast growing hybrid, selected by the author in the nursery of the
B. 'Edinburgh'
Royal Botanie Garden Edinburgh; colurnnar shape.
B. albosinensis 'Fascination'
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