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NOTE

It is to be noted that although some contributions in the present volume
are in English, and some in Dutch but provided with a summary in English,
there are also some papers written in Dutch but without a summary in
another language. The reason for this absence is that it was found impossible
to compose a summary which would dojustice to their contents; close reasoning is often unsuitable to adequate summarizing, such papers being by
their nature summaries.
The contents of this book are copyrighted and may not be reproduced,
partly or in their entirety without previous written consent from the Editor,
or obtained through his intermediary.
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PREFACE
O n the occasion of the retirement of Dr. H.J . VENEMA as a professor ordinarius in the University of Agriculture at Wageningen, the Netherlands,
this volume of articles ispublished as a tribute to his many years of directorship of the Laboratory of Plant Taxonomy and -Geography, to his work as a
scientist and as a promotor ofscientific endeavour.
Many of his collaborators contributed but it was avoided to produce an
unduly large book. For this reason nearly all articles are of limited size: it
was tried to have subject-matters relating to many fields of natural history,
to pure or theoretical and applied or practical aspects of botany, which held
VENEMA'S interest. In this, I believe, we succeeded although it must be confessed that confronted with so many interests directed not only to botany but
to the history of art and civilization in connection with plants as well, it is
almost impossible to assemble an adequate set of subject-matters. Let it be
said that this homage to professor VENEMA is, primarily, to acknowledge the
debt of gratefulness for a long and fruitful term of office, for an exceptional
sense of duty and devotion, for a never tiring understanding and preparedness to help all working with him in the Laboratory to obtain their aims and
wishes. The board of editors of the Miscellaneous Papers of the University of
Agriculture is thanked for its kind support towards this publication, entitled
'Belmontiana', in reference to 'Belmontia', the series of publications issued
by the Laboratory staff, and Belmonte, the botanical garden which VENEMA
started and organized.
At Lemmer (Friesland) H . J . VENEMA was born on 10-9-1899, a son to a
teacher. He married Dr. C. SCHAEFFER, an entomologist on 17-5-1934. He
studied at the universities of Groningen and Leiden; in the latter university
he obtained a doctor's degree onJuly 8, 1930. His thesis concerned the analysisofa monstrosity ofSisymbriumalliaria SCOP.
He held various minor staff posts at Leiden and at Wageningen and here
he was charged with the teaching ofplant systematics, plant geography and
dendrology soon after the last war (18-9-1945). An appointment as professor
ordinarius in the University of Agriculture at Wageningen followed on
23-7-1947, together with the directorship of the botanical gardens. His
inaugural address was on the field of activities and the aims of the systematics ofcultivated plants.
His numerous courses and lectures apart from his official duties may just
be referred to without further detail. There is a wide circle of friends, colleagues and pupils dealing with problems of nature conservation, arbori- and
sylviculture, local botanical gardens, ornamental plant growing and selection of desirable cultivars etc., who rely on and co-operate with him, highly
appreciating his experience and advice. The starting and development of the
national centre for tree growing at Opheusden after the last war was largely
his responsibility.
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As a member of the board and advisor to the Netherlands Dendrological
Society his services are greatly appreciated ;he organized and received in the
Laboratory the annual meeting ofthe society for more than 25 years.
The botanical gardens under his supervision are 'De Dreijen', known as
the Arboretum surrounding the Laboratory. This Arboretum serves first of
all educational purposes and harbours exceptional or historically important
trees and shrubs, in addition to a show collection of perennials. Secondly
'Het Spijk' devoted to cultivated ornamentals (perennials), where by
growing new and old cultivars under similar circumstances an opinion about
their horticultural value is obtained. The largest garden is 'Belmonte', a fine
lay-out of 17.50 HA (40 acres), acquired in 1950. This garden contains
mainly leaf-bearing woody cultivated plants and is entirely the result of his
initiative and care. There are widely known (and used) collections of e.g.
Acer, Betula, Ilex, Malus, Prunus, Rhododendron etc. Numerous acclaimed 'novelties', cultivars or other taxa, were imported by the intermediary of
VENEMA into the Netherlands. Efforts and promises to enlarge 'Belmonte',
for which considerable opportunities were available came to nought for
several reasons, which VENEMA could not overcome; bureaucracy is becoming stronger and stronger and more firmly entrenched these recent years.
As regards field work, the wild vegetation of the Netherlands (e.g. Meijendel and other parts of the north sea coastal area) had his attention but besides he devoted much of his attention to the vegetation of central and southern France (Montpellier, 'Sigma', the 'gausses'). He was a main organizer
in starting a chair for nature conservation at Wageningen; as a member of
the board of directors of R.I.V.O.N. he contributed considerably towards
the scientific and practical management of nature reserves in the Netherlands. For his work on the plant cover in the areas for waterproduction of
the municipality of the Hague (downs' reservoirs fed by river Lek water) he
was awarded the golden Schierbeek medal (1966).
A significant success was the acquirement of the Biological Station at
Wijster (Drente), a daughter institute of the Laboratory at Wageningen
which had been successfully started as a largely private initiative of Dr. W.
BEIJERINCK. I n 1953 it became part of the University of Agriculture, in 1956
it was officially joined with the Laboratory. VENEMA'S efforts resulted in the
construction of a new, most attractive, laboratory at Wijster (1967). Botanical and zoological research and tuition largely oriented towards the 'Drentedistrict' went hand in hand and numerous papers and publications were the
result, while many students followed the courses at Wijster or did research
work (as temporary workers).
This survey of VENEMA'S term of office only is an outline and for that
reason there is no list of his numerous publications. It may suffice to say that
he published among other subjects on the systematics of ornamental woody
plants [Crataegus), introduction and history of ornamentals, botanical gardens and their history, plant histology, dendrology, 'xylotheques', botanical

illustration, plant morphology, on the methods for reducing trade-assortments of ornamentals, ecology.
Among this pupils there are 8 who obtained a doctor's degree under his
supervision. Many many more regret that the time has come, an unavoidable fact but difficult to accept, for his retirement. There is a deep appreciation for so much so well done, gratefulness, a lasting memory of what he
achieved and our common wish that years may follow of health and leisure
to be passed in pursuit ofmany varied aspects ofbotany and human interests.
H. C. D. DE W I T

T A X O N O M I E EN O E C O L O G I E
J. J. BARKMAN
(Mededeling nr. 151 van het Biologisch Station, Wijster)

1. INLEIDING

Ongeveer een j a a r geleden verscheen in Taxon een uitvoerige publikatie
over 'ecology' en plantensystematiek van de Amerikaan KRUCKEBERG, getiteld 'The Implications of Ecology for Plant Systematics'. Ofschoon deze auteur vrijwel alleen Engelstalige literatuur van na 1945 en uitsluitend botanische literatuur citeert, noemt hij niet minder dan 128 artikelen. Als wij hier
de niet-Engelse, de oudere botanische, en de zoölogische literatuur bij op
tellen, komen wij naar schatting zeker over de 1000 publikaties, waaronder
soms lijvige boekwerken. Ik heb deze niet alle gelezen. Een schat van gegevens staat evenwel in een tweetal recente handboeken, nl. in M A Y R , Animal
species and evolution, en in DAVIS and HEYWOOD, Principles of angiosperm
taxonomy, beide voor het eerst gepubliceerd in 1963. Ik zal hierna herhaaldelijk verwijzen naar deze handboeken en naar het artikel van KRUCKEBERG.
Liever dan naar volledigheid te streven, wil ik hier enkele facetten van het
probleemcomplex 'taxonomie en oecologie' belichten. Het ligt voor de hand
dat ik enerzijds ook de vegetatiekunde in mijn beschouwingen betrek, anderzijds mij voornamelijk beperk tot het plantenrijk.
2. OPMERKINGEN OVER HET SOORTBEGRIP

Aangezien men niet dan in uiterst vage termen kan spreken over de oecologie van genera, families en nog hogere categorieën, en aangezien voorts de
moderne taxonomie zich hoofdzakelijk onderscheidt van de klassieke systematiek door haar methoden en begrippen betreffende soorten en infraspecifische taxa, zal ik mij ook vrijwel geheel daartoe beperken. Het is daarom
nuttig vast te stellen wat ik onder een soort versta. O m misverstanden te vermijden wil ik duidelijk stellen dat ik het soortbegrip niet hanteer in de biologische zin van M A Y R , dus niet gebaseerd op het principe van feitelijke reproductieve isolatie, maar als typologische eenheid. Echter als typologische eenheid in de moderne zin (de z.g. taxonomische soort van DAVISen H E Y W O O D ) ,
niet in de klassiek-morfologische zin, dus niet gebaseerd op individuen, maar
1

Dit isde sterk uitgebreide tekst van een gelijknamige lezing, gehouden op 14april 1969 te
Amsterdam tijdens het symposium 'Biosystematiek' van de Koninklijke Nederlandse
Akademie van Wetenschappen.

op populaties, 1 niet primair op gelijkenis binnen de populaties (verschillen
mogen groot zijn, mits door geleidelijke overgangen verbonden), maar op de
aanwezigheid van typologische hiaten met andere populaties;voorts niet alleen op morfologische kenmerken in de ruimste zin (inclusief anatomie, histologie en embryologie), maar ook op chemische kenmerken en tenslotte rekening houdend met zulke verschijnselen als fenotypische variatie, morfologische leeftijdsverschillen, generatiewisseling, geslachtsdimorfie en seizoen-dimorfie. Soorten als hier bedoeld, worden ook niet op één enkel kenmerk onderscheiden, maar op groepen van minstens twee gecorreleerde kenmerken.
Het areaal van een soort kan m.i. nooit als kenmerk gelden, behalve indien
en voorzover het een uitdrukking isvan oecologische eigenschappen. Oecologische verschillen kunnen morfologische en chemische argumenten ondersteunen bij het onderscheiden van soorten, maar nooit als enige of voornaamste criterium gebruikt worden. Ten eerste zou dit leiden tot cirkelredeneringen bij het hanteren van oecologische indicatorsoorten. Ten tweede
blijken zogenaamde hiaten in de oecologische range van soorten (het bewonen van twee of meer scherp gescheiden habitats) vaak slechts schijn te zijn
en hetzij het gevolg van toevallig plaatselijk ontbreken van intermediaire
milieu's, hetzij dat in het geheel geen ware hiaten bestaan. Men heeft zich
niet zelden blind gestaard op voor het organisme onbelangrijke disjuncte factoren en de verbindende 'master factor' niet herkend of wel de afwijking in
één factor heft die in een andere factor op, met andere woorden :door factoren-compensatie zijn de twee verschillende habitats oecologisch equivalent.
Een fraai voorbeeld is het licheen Physciaelaeina dat ogenschijnlijk in Nederland en Zuid-Frankrijk twee diametraal tegengestelde habitats bewoont; in
wezen echter zijn deze standplaatsen gelijkwaardig (BARKMAN, 1958).
De afwijzing van het biologische soortsbegrip van M A Y R geschiedt hier onder andere, maar niet alléén, op grond van de vele moeilijkheden die het in
de praktijk biedt en die M A Y R zelf op zo voortreffelijke wijze heeft opgesomd ( M A Y R , 1963, p.21-29). Een zeer belangrijke moeilijkheid is het ontbreken van allogame geslachtelijke voortplanting hetwelk bij planten veel
meer voorkomt dan bij dieren. Ik denk daarbij niet alleen aan de apomixis
(agamospermie) van vele hogere planten, maar ook aan het feit dat vele
soorten mossen en lichenen zich alleen vegetatief vermenigvuldigen, om van
de tienduizenden fungi imperfecti nog maar te zwijgen.
Daarnaast zieik een fundamenteel theoretisch bezwaar, dat, naar mij achteraf bleek, ook door DAVIS en HEYWOOD wordt aangevoerd. M A Y R gaat
voor zijn biologische soortsbegrip terecht uit niet van intersteriliteit, maar
van feitelijke reproductieve isolatie tussen natuurlijke populaties. Onder
kunstmatige of gestoorde natuurlijke omstandigheden, zegt hij, kunnen dergelijke soorten vaak zeer goed en frequent bastaarderen en zelfs volkomen
fertiele nakomelingen geven. Zo geformuleerd echter zouden alle geogra1

Hier in de zin van ruimtelijk afgrensbare groepen van morfologisch verwante individuen.
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fisch geïsoleerde populaties ('isolaten') van een soort als aparte soorten beschouwd moeten worden. Immers er is in feite reproductieve isolatie. Toch
zullen de meeste zoölogen ook dan niet van aparte soorten spreken, als er
geen enkel morfologisch of ander verschil te vinden is, tenzij blijkt dat de individuen onderling niet kruisbaar zijn, wanneer men ze bij elkaar brengt.
Wat echter, indien zij wel kruisbaar blijken te zijn? Reeds het overbrengen van individuen naar een totaal ander gebied is een kunstmatige ingreep,
een storing. De eventueel optredende geslaagde kruisbevruchting bewijst
niet dat dit onder natuurlijke omstandigheden, bijv. door geleidelijke uitbreidingofmigratieder deelpopulaties met als resultaat een uiteindelijke ontmoeting, ook het geval zou zijn. Volgens het biologische soortsbegrip moet
dus elk isolaat als een soort beschouwd worden. Dat ook de aanhangers van
dit begrip dat niet doen (zie bijv. ook Voous, 1967), bewijst dat het criterium
niet consequent hanteerbaar is en M A Y R ' S soortsbegrip in de praktijk niet
voldoet aan de door hem zo geroemde enkelvoudige niet-arbitraire definitie,
waardoor het zich zo gunstig van het typologische soortsbegrip zou onderscheiden. Typerend in MAYR'S uitspraak (I.e., p.26) : 'Whenever reproductive isolation and morphological differentiation do not coincide, the decision
as to species status must be based on a broad evaluation of the particular
case. The solution isgenerally a rather unsatisfactory compromise.'
3. PROBLEMEN RONDOM DE RELATIE TAXONOMIE-OEGOLOGIE

Bij discussies over taxonomie kan m.i. de fylogenie niet buiten beschouwing
blijven. Bij de betrekkingen tussen taxonomie en oecologie kunnen wij derhalve drie grote probleemgebieden onderscheiden:
1. Welke rol speelt het milieu bij de evolutie en welke bijdrage kunnen
dientengevolge oecologische principes leveren tot een beter inzicht in aard
en ontstaan van taxa?
2. Kunnen oecologische kenmerken bijdragen tot betere omgrenzing van
bekende taxa ofzelfs leiden tot onderscheiding van nieuwe taxa?
3. Welke bijdrage kan omgekeerd de taxonomie leveren tot de oecologie?
4. BETEKENIS VAN DE TAXONOMIE VOOR DE OECOLOGIE

Voor de taxonomie als autonome tak van wetenschap is de oecologie als
één van zijn hulpwetenschappen te beschouwen. De laatste vraag valt dus
enigszins buiten het eigenlijke kader van mijn beschouwing. Ik wil er dan
ook kort over zijn.
Het is algemeen bekend dat taxa de basis voor de vergelijkbaarheid van
alle biologisch onderzoek vormen, dus ook van de oecologie en dat juist de
moderne systematiek een grote bijdrage tot dit vak kan leveren.
Linneaanse soorten zijn vaak oecologisch heterogeen. Niet alleen bij autoecologisch, maar ook bij synoecologisch en vegetatiekundig onderzoek is het

werken met microspecies, subspecies, variëteiten en oecotypen van essentieel belang.
Ik wil hier echter op een drietal gevaren wijzen.
1. Maar al te gauw is men geneigd om, als een soort op uiteenlopende
standplaatsen voorkomt, naarstig te zoeken naar minutieuze morfologische
verschillen teneinde verschillende taxa te onderscheiden. Dit is uiteraard geoorloofd, maar zelfs als bij experimenteel onderzoek blijkt dat deze taxa genetisch constant zijn, is deze werkwijze aanvechtbaar indien niet binnen de
populaties van hetzelfde habitattype evenzo naarstig naar morfologisch verschillende taxa gezocht wordt. En dat gebeurt niet altijd. Een voorbeeld is
de door BRAUN-BLANQUET (1952) in Ierland onderscheiden soort Antennaria
hibernica,die op kalk voorkomt, terwijl A.dioica op zure bodems groeit. De
verschillen tussen deze z.g. 'soorten' zijn echter niet groter dan de variatie
binnen de restsoort Antennaria dioicas.s. Zo creëert men kunstmatig oecologisch verschillende species. Worden die dan weer gebruikt voor de karakterisering van plantengemeenschappen, dan zit men eerst recht in een vicieuze
cirkel.
Het is hier vaak als met geografische subspecies en species. Bij grote disjuncties is menig taxonoom op grond van kleine morfologische verschillen
eerder geneigd van ondersoorten of soorten te spreken dan bij verschillen binnen een samenhangend deel van het areaal. Een voorbeeld van deze werkwijze is de Digitaria-m.onogra.ne van onze Nederlandse graminoloog H E N RARD (1950). Zijn standpunt bleek mij niet alleen uit vele gesprekken met
hem, maar ook uit voorbeelden als Digitaria bicornis (Z.O.-Azië) en D. biformis
(Madagascar), die door HENRARD als soorten worden gehandhaafd, hoewel
er in feite geen morfologisch verschil tussen deze soorten bestaat.
Als tegenpool van deze werkwijze wil ik de Ortkodontium-m.onogTa.uevan
W. M E I J E R (1951) noemen. M a a r hoewel M E I J E R duidelijk heeft aangetoond
dat de Europese O.germanicum morfologisch niet te onderscheiden is van de
Zuid-Afrikaanse O.lineare,blijven de Duitse bryologen vasthouden aan de
soort O. germanicum.
2. Erger nog wordt het, wanneer niet nagegaan wordt of men met fenotypen of met genotypen te maken heeft. Juist als een verschil in milieu samengaat met een morfologisch verschil, moet men verdacht zijn op fenotypische
verschillen. Bij nader onderzoek blijkt trouwens dat afwijkende standplaatsvormen vaak bestaan uit mengpopulaties van fenoecotypen en genoecotypen. Ik voel daarom veel voor het principe van de Fin TUOMIKOSKI, die, zolang experimenteel onderzoek nog niet verricht is, bij morfologisch nauw
verwante mossen pas dan van soorten spreekt zodra zij in hetzelfde milieu
door elkaar en zonder overgangen gevonden worden, een principe dat in de
dierensystematiek algemeen gebruikelijk schijnt te zijn. Het kan bij nauw
verwante diersoorten voor een goede onderscheiding soms zelfs noodzakelijk
zijn alleen sympatrische populaties van dezelfde biotoop te vergelijken. De
nauw verwante stompe alikruiken Littorina obtusata en L. mariae bewonen het-
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zelfde gebied en verschillen o.a. in brandingsgevoeligheid en grootte van de
huisjes, maar deze grootte neemt bij beide af van Noord naar Zuid, zodanig
dat de individuen van de kleine L. mariaeuit Zuid-Engeland even groot zijn
als de exemplaren van L. obtusatas.s. uit N.W.-Spanje. Neemt men dus alle
populaties van elke soort tezamen, dan is er een sterke overlapping in grootte, maar in elk gebied is er een duidelijke scheiding tussen de frequentiecurven, vooral bij mengpopulaties, aangezien in één gebied de grootte der huisjes bij beide soorten ook afneemt van matig beschutte naar sterk geëxponeerde habitats (SACCHI & RASTELLI, 1966). Hierbij kan ook het verschijnsel van 'character divergence' ('character displacement') een rol spelen,
het verschijnsel dus dat twee nauw verwante soorten sterker gaan verschillen, daar waar zij samen voorkomen.
Het spreekt vanzelf, dat de eis om mengpopulaties te onderzoeken niet gesteld behoeft te worden als de morfologische verschillen duidelijk, groot en
constant zijn. Anders zou het onderscheiden van oecologisch vicariërende,
allopatrische soorten onmogelijk zijn.
3. Een derde gevaar schuilt in het hanteren van morfologisch identieke
oecospecies (en hetzelfde geldt voor geografische rassen ofsubspecies), alleen
op basis van fysiologische, chemische of cytologische verschillen (men denke
hier bijv. aan cryptische Polyploidie bij planten en aan 'sibling species' bij
dieren). Uitwendig is immers aan de individuen geen verschil te zien, en de
tijdrovendheid van bijv. fysiologisch en cytologisch onderzoek en van kruisingsproeven laat veelal niet toe dat men meer dan fracties van de populaties onderzoekt. Kiest men nu, met de vooropgezette idee dat bijv. de chemische of cytologische verschillen geografisch of oecologisch bepaald zijn, deze
fracties uit populaties van verschillende gebieden resp. biotopen, dan kan
men toevallige verschillen vinden ('sampling error'), die dan uiteraard met
het gebied van herkomst resp. met de habitat in verband gebracht worden.
Men kent echter niet de totale variatie van één populatie, laat staan van alle
populaties tezamen van een deelareaal of van een bepaald milieutype van
die soort.
Wij willen onze aandacht nu richten op de eerste twee vraagstukken.
5. BETEKENIS VAN HET MILIEU VOOR DE EVOLUTIE

5.1. N e o d a r w i n i s m e e n n e o l a m a r c k i s m e
KRUCKEBERG gaat in zijn reeds eerder genoemde artikel als vanzelfsprekend van neodarwinistische opvattingen uit. Dit is typisch Anglo-Amerikaans. Naar mijn mening speelt orthogenese zeker een rol bij de evolutie,
ook bij moderne evolutionisten :h u n principe van 'genetische drift' zou men
kunnen beschouwen als de tegenhanger in de microëvolutie van wat de orthogenese is in de macroëvolutie. Het aantal dergenen die heden ten dage in
orthogenese de enige drijfveer van de evolutie zien, is echter uiterst gering.
Ik reken mijzelf daar niet toe. Vrijwel algemeen is de opvatting dat het mi9

lieu eenzeer belangrijke rolheeft gespeeld ennogspeelt,hetzijinneolamarckistische, hetzij in neodarwinistische zin. Wij moeten echter wel bedenken
dat alleen in het eerste geval het milieu direct de evolutie veroorzaakt en
zijn richting bepaalt. Dit neolamarckisme is geenszins dood, zoals neodarwinisten vaak denken.
DAVIS en HEYWOOD (I.e., p.405) zeggen het eigenlijk heel duidelijk: 'Het
belang van oecologische modificaties voor microëvolutie is waarschijnlijk
onderschat. H u n rol bij de vorming van genoecotypen is over het hoofd gezien.. . Zij zijn daarbij van aanzienlijk b e l a n g . . . ' M e nvindt deze opvatting
in zeer recente publikaties (1953-1961) en hoewel er ter verklaring natuurlijke selectie bij gehaald wordt, kan m.i. niet anders gezegd worden dan
dat hier in feite sprake is van zuiver neolamarckisme en niet van een verschijnsel 'which appears superficially neo-Lamarckian' (DAVIS en H E Y WOOD, I.e.).

Volgens de neodarwinistische opvatting veroorzaakt het milieu de evolutie niet en geeft er slechts indirect, door selectie, richting aan. Dit principe
speelt zeker eenzeer groterol.
5.2. O e c o l o g i s c h e i s o l a t i e
Er wordt in dit verband vooral door botanici, o.a. STEBBINS, DAVIS en
HEYWOOD, en KRUCKEBERG, veel gesproken over oecologische isolatie als
evolutiefactor, speciaal bij de soortsvorming, endiewordt danop éénlijngesteld met geografische en met sexuele of reproductieve isolatie. KRUCKEBERG: 'Every possible ecological barrier can initiate the evolution of definable segregates'. DAVIS en HEYWOOD zeggen het aldus: 'Most geographical
races may have arisen primarily as ecotypes' (I.e., p.425). En verderop:
'There is some reason to believe that spatial isolation, divorced from other
factors, does not lead to the formation of differentiated geographical races,
still lesstotheevolution ofecospecies' (I.e., p .426).
Naar mijn mening isdit een mythe. Het lijkt mij dat oecologische isolatie
bij planten vrijwel geen rol speelt, noch als primaire soortsvormende factor
noch als secundaire isolerende factor. Stel dat in een populatie een mutant
optreedt die niet kruisbaar is met de stamvorm, dan is zijn genetische zelfstandigheid verzekerd; als hij bovendien in concurrentiekracht tegen de
stamvorm is opgewassen ofin staat een ander milieu te koloniseren waar de
stamvorm niet kan leven, dan isookzijn voortbestaan verzekerd. Ditis echter in eerste instantie eengeval van reproductieve isolatie, dat met oecologie
niets te maken behoeft te hebben. Is de mutant wel interferiel met de stamvorm, dan zal hij,omdat hij aanvankelijk numeriek sterk in de minderheid
is, spoedig door terugkruising weer opgaan in de stamvorm, tenzij hij zich
sterk vegetatief weet uit te breiden ofzo veel beter aangepast isa a n hetmilieu, dathij de stamvorm spoedig geheel verdringt. Dat isdan echter eengeval van selectie door het milieu en niet van een oecologisch isolatiemechanisme. Zo'n populatie die na enige tijd uitsluitend bestaat uit de mutant,
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wordt immers nog steeds geïnfecteerd met genen uit de naburige populaties
van de stamvorm. In het algemeen liggen immers de populaties van een
soort, ook al bewonen zij verschillende standplaatstypen, binnen eikaars bereik. Zij zijn toch ook meestal uit elkaar ontstaan !En de generatieve diasporen van planten (stuifmeelkorrels, sporen) kunnen over het algemeen grote
afstanden overbruggen. Wij kunnen dus zeggen dat de nieuwe populatie
raszuiver blijft alleen doordat de indringende stamvorm steeds weggeselecteerd wordt en o n d a n k s het voortdurende genetische contact met die stamvorm.Iserwelisolatie,danisdezevangeografische,nietvanoecologische aard.
Een uitzondering is mogelijkerwijze het geval dat een mutant een ander
milieu gaat bezetten en dat aldaar door een ander microklimaat de bloeitijd
verschoven wordt, waardoor de onderlinge kruising niet meer mogelijk is.
Zo bloeien bijv. in Nederland de populaties van Menyanthes trifoliatain oligotrofe en mesotrofe vennen niet gedurende geheel dezelfde periode; hetzelfde
geldt voor Hottoniapalustris in open sloten {Hottonietumpalustris) en in drassige
bosjes (Salici-Franguletum). Over het algemeen overlappen de bloeitijden elkaar echter nog zodanig dat genenuitwisseling tussen de populaties om die
reden mogelijk blijft. Deze overlapping ziet men bijv. heel duidelijk in het
bloeiperiodiciteitsschema dat ELLENBERG (1952) geeft voor een aantal hooilandkruiden en waarbij de bloeitijd voor dezelfde soorten later ligt, naarmate het hooiland vochtiger is. Zelfs bij noord- en zuidhellingen in de duinen waar reeds VAN DIEREN op de enorme verschillen in bloeitijd wees, bloeitijden die elkaar vaak n i e t overlappen, is indirect genencontact nog mogelijk via intermediaire populaties op west- en oosthellingen van hetzelfde
duin. Dit alles in tegenstelling tot de bewering van STEBBINS (1950), dat seizoenisolatie bij planten algemeen zou zijn. DAVIS en HEYWOOD (I.e., p . 4 3 1 433) geven weliswaar diverse voorbeelden van seizoenisolatie, maar het betreft steeds óf allopatrische populaties (dan is er dus ook geografische isolatie) of sympatrische populaties die oecologisch niet verschillen (dan zijn de
voorbeelden voor onze probleemstelling dus niet relevant) óf zeer onvolkomen isolatie doordat de bloeitijden gedeeltelijk samenvallen. Dit laatste
geldt ook voor de voorbeelden die mej. ANDREAS (1967) geeft.
Een tweede uitzondering lijken die planten te vormen die door bijen bestoven worden. Deze dieren zijn bij hun bloembezoek vaak dagen achtereen
trouw aan één plantesoort en maken soms zelfs scherp verschil tussen ondersoorten die slechts weinig verschillen in bloemvorm of-geur (voorbeelden bij
DAVIS en HEYWOOD, I.e.). Kleine mutaties in deze bloemkenmerken zouden
dus reeds tot ethologische isolatie kunnen leiden, maar ook hier geldt dat
deze mutanten niet noodzakelijkerwijze oecologisch behoeven te verschillen.
Doen zij dit niet en groeit de mutant temidden van de moederpopulatie, dan
is er trouwens geen isolatie. H A D L E Y en LEVIN (1967) toonden immers aan
dat in mengpopulaties de bijen zich niet tot één soort (laat staan mutant)
beperken. Een afstand van enkele meters isechter al voldoende voor de bijen.
Zou dus de mutant ook verschillen in standplaatseisen, dan is isolatie moge11

lijk. Tot nu toe is echter nog geen voorbeeld van deze uitzonderlijke situatie
bekend.
Een derde uitzondering zouden wij mogen verwachten bij planten die
strict autogaam zijn (bijv. met cleistogame bloemen) of wel apomictisch
(agamosperm) of wel met uitsluitend vegetatieve vermenigvuldiging. I n het
laatste geval is elke kloon genetisch geïsoleerd van elke andere (van een genetische populatie is dus geen sprake) en dit geldt dus ook voor elke gemuteerde kloon. Bij roestzwammen en bij Phytophtora infestanskomen vele fysiologische rassen voor die elk aan een bepaald gastheerras zijn aangepast. Dit
berust op één gen, en men zou dus kunnen veronderstellen dat één enkele
mutatie leidt tot een andere gastheergebondenheid, dus tot oecologische isolatie. Waar echter deze fungi zich of autogaam of parthenogenetisch voortplanten, is dit een geval van reproductieve isolatie, die op zichzelf al voldoende is als barrière. Dit heeft met oecologische isolatie niets te maken. Het
zou evenzeer mogelijk zijn in een qua milieu homogeen terrein en zonder
dat de mutant een andere oecologische preferentie of tolerantie heeft. Inderdaad zien wij bij apomictische bloemplanten zoals Taraxacum en Hieracium
vaak een grote 'soortenrijkdom' op één terrein, in één biotoop. Maar bij
mossen die nooit fructificeren, en dat komt vrij veelvoor, isdit merkwaardig
genoeg niet het geval: Pleurozium schreberi, Hylocomiumsplendensen Aulacomnium androgynum,zijn vrijwel altijd steriel, zeer weinig polymorf en in grote
gebieden de enige soort van h u n geslacht die in een bepaalde biotoop voorhanden is. Bij deze soorten zijn zelfs de populaties van verschillende biotopen morfologisch eender. Daar staat dan tegenover dat de zeer polymorfe
mossoorten Hypnum cupressiforme, Brachytheciumrutabulum en Ceratodon purpureasheel vaak fertiel zijn en dat van de weinig polymorfe, maar meestal fertiele soorten van Orthotrichum en Ulota dikwijls diverse nauw verwante soorten zonder enige overgangsvorm of hybride door elkaar groeien. Hetzelfde
geldt voor vele, rijkelijk sporen producerende Basidiomycetengeslachten. Ik
kom hierop nog terug.
Het is in dit verband interessant te constateren dat zoösystematici tegenwoordig vrijwel geen waarde hechten aan oecologische isolatie als primaire
soortsvormende factor (zie bijv. Voous, 1967). M A Y R zegt het onomwonden:
'The evidence overwhelmingly supports the conclusion that speciation in
sexually reproducing higher animals is not possible without geographic isolation.' Deze uitspraak staat wel in schrille tegenspraak tot die van DAVIS,
HEYWOOD en KRUCKEBERG. Mogelijk is dit mede toe te schrijven aan het
feit dat bij dieren een enkele mutant in een grote, niet geïsoleerde populatie
weinig kans heeft zich te handhaven, terwijl deze bij planten door vegetatieve vermenigvuldiging wel in staat is via een kloon een zelfstandige reproductieve deelpopulatie op te bouwen. Men bedenke dat in het dierenrijk parthénogenèse en ongeslachtelijke vermenigvuldiging alleen bij bepaalde 'lagere'
dieren voorkomt en dat juist deze groepen populatiegenetisch en genoecologisch nog vrijwel niet onderzocht zijn ( M A Y R ) .
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Anderzijds speelt s e c u n d a i r e oecologische isolatie, dus bij reeds op
a n d e r e wijze ontstane soorten, bij dieren een grotere rol dan bij planten.
M A Y R geeft talloze voorbeelden. Waarschijnlijk komt dit omdat bij hogere
dieren, anders dan bij planten, de genen niet willoos door wind en water
verbreid worden, maar door copulatie van gehele individuen die zich zelfstandig verplaatsen en een bepaald gedragspatroon vertonen. Indien van
een diersoort verschillende oecotypen voorkomen, is het denkbaar dat zelfs
sympatrische populaties van die oecotypen van elkaar sexueel geïsoleerd
zijn, doordat de geslachtsrijpe mannetjes van het ene oecotype de habitat
van het andere oecotype mijden. Ook verschillen in broedseizoen en in dagen nachtactiviteit spelen bij dieren een grotere rol. Des te merkwaardiger is
het dat M A Y R , sprekende over secundaire isolatie (I.e., p . 93), stelt dat habitatisolatie geen zeer effectief isolatiemechanisme vormt bij m o b i e l e dieren
en een veel grotere rol speelt bij planten. Het iseerderjuist andersom.
Wel is het misschien waar dat het abiotische milieu een sterkere selectiewerking uitoefent op planten dan op mobiele dieren, maar dat is een heel
andere zaak. Bovendien is bij dieren van oecologische specialisatie eerder
een isolerend effect te verwachten bij de mobiele soorten dan bij sedentaire
en sessiele. Immers de mobiele dieren (uitgezonderd lucht- en waterplanktonten) vertonen meestal zelfstandige locomotie en copulatie, de sessiele
soortenhebbenvaak planktontische gameten en uitwendige bevruchting, gereguleerd door abiotische factoren.
5.3. H e t m i l i e u als s e l e c t o r e n r e g u l a t o r
Wij komen dan nu tot de bespreking van de selectiewerking van het milieu
als evolutiefactor, waarbij ik allereerst enige alom bekende uitspraken moet
herhalen.
Het huidige systeem der organismen is een momentopname uit een voortdurend evolutieproces en alleen daaruit te begrijpen. Elke soort en zijn voorouders hebben op elk moment van hun geschiedenis in een bepaald milieu en
in een bepaalde biocoenose geleefd, die niet altijd hetzelfde zijn geweest en
waarbij elke populatie steeds bloot stond aan alle mogelijke abiotische en
biotische invloeden. De oecologie en de biocoenologie (c.q. de vegetatiekunde) zijn uit de evolutie niet weg te denken.
Naast constitutionele kenmerken moet elke soort ook steeds een aantal
adaptatieve kenmerken vertoond hebben. Binnen een genus verschillen deze
van soort tot soort, al naar hun milieu. Gezien de schaarste van het ons bekende fossiele materiaal zou dit de verklaring kunnen zijn waarom wij de gevonden fossielen zuiver typologisch vrijwel nooit in een rechte afstammingslijn kunnen plaatsen, maar altijd op de uiteinden van doodlopende zijtakjes,
terwijl wij de vormen die op de hoofdstam staan, zelden of nooit vinden.
Misschien is ook het probleem veel fundamenteler en hebben wij wel degelijk de echte tussenvormen van de hoofdstam te pakken, maar moeten wij bij
het opstellen van fylogenetische reeksen leren af te zien van de adaptatieve
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kenmerken. Ook een echte tussenvorm behoeft immers niet in alle opzichten
morfologisch intermediair te zijn, omdat ook deze leefde in een eigen milieu.
Elk milieutype vertoont door zijn combinatie van factoren een eigen karakter, zoals o.a. V A N LEEUWEN duidelijk heeft aangetoond.
Elke plantesoort heeft zich ook ontwikkeld binnen een reeks van plantengezelschappen. Dit moet een stempel gedrukt hebben op zijn evolutie, vooral nu wij weten hoe algemeen het verschijnsel isvan onderlinge beïnvloeding
van planten door groei- en remstoffen en hoe specifiek deze stoffen vaak op
andere soorten werken. Recent onderzoek heeft aangetoond dat soorten van
de genera Salvia, Rosmarinus en Eucalyptus giftige stoffen afscheiden die het
gehele soortenassortiment van h u n gezelschappen op drastische wijze beïnvloeden. Deze invloed kan voor bepaalde andere soorten of soortgenoten ook
gunstig zijn (coöperatie, mutualisme). Ook dienen wij ons te realiseren hoe
algemeen het verschijnsel is van de vaak specifieke mycorrhiza-symbiose
tussen hogere planten en fungi en hoe nauw de relaties zijn tussen hogere
planten en bodemmicroörganismen die door hun specifieke wijze van humusafbraak de fysische en chemische toestand van de bodem voor een groot
deel bepalen en daarmede de hogere plant sterk beïnvloeden, j a zelfs het leven mogelijk ofonmogelijk kunnen maken.
Het is dan ook geen wonder dat vele genera in verschillende biocoenosen
verschillende soorten ontwikkeld hebben. M e n denke hierbij aan het oecologische vicariisme van verwante soorten, bijv. in biocoenosen op kalk en op
zure grond. I n de Alpen is dit verschijnsel bij alpine weiden en rotsgezelschappen wel zeer duidelijk waar te nemen. Pioniergezelschappen van mossen op bomen zijn zowel op vrijstaande bomen als in bossen gekenmerkt
door de genera Orthotrichum,Ulotaen Frullania, maar de soorten zijn verschillend. Iets dergelijks zien wij bij de genera Bryum, Grimmiaen Tortula op kalkrotsen en zuur gesteente in het laagland. Een gevolg hiervan is dat polymorfe genera zelden of nooit bruikbare indicatoren zijn voor een bepaald milieutype of vegetatietype (syntaxon). Wel kunnen geografisch vicariërende,
nauw verwante soortenparen van één geslacht dit zijn (vicarianten).
Zo zijn bijv. de eiken-berkenbossen van West-Europa en Noord-Amerika
gekenmerkt door overeenkomstig klimaat, gelijke bodem (zure, voedselarme
zandgronden met podsolprofiel), gelijke fysiognomie en structuur, gelijke
mosflora, vele gemeenschappelijke fungi en, wat de hogere planten betreft,
door o.a. de volgende soortenparen:
N.-Amerika
Quercus rubra
Betuia papyrifera
Populus tremuloides
Sorbusamericana
Loniceracanadensis
Majanthemum canadense
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Europa
Q.robur
B. verrucosa
P.tremula
S.aucuparia
L. periclymenum
M. bifolium

Cornus canadensis
C. suecica
Vaccinium myrtilloides
V. myrtillus
Trientalis borealis
T. europaea
Melampyrum lineare var. americanum M.pratense
Hieracium paniculatum
H. umbellatum
Iets dergelijks, ofschoon minder spectaculair, zien wij bij de voedselrijke
laagland-loofbossen (Querco-Carpinetum in Europa, Aceretum saccharophori in
N.-Amerika), bij de montane loofbossen (Fagionsylvaticae resp. Fagiongrandiflorae) en zeer duidelijk bij de subalpine naaldbossen. Bij epifytengezelschappen zijn ook sprekende voorbeelden te vinden (BARKMAN, 1958).
Keren wij echter terug tot het verschijnsel van o e c o l o g i s c h vicariisme.
Dit doet zich ook op infraspecinsch niveau voor. Vele soorten hebben in verschillende plantengezelschappen verschillende subspecies of oecotypen ontwikkeld (de z.g. synoecotypen van SINSKAJA). Soms verschillen deze slechts
in chromosomenaantal, in hun fysiologie of biochemie. Bekend is dat diverse
soorten niet als kentaxa van bepaalde syntaxa kunnen gelden, maar hun
chromosoomrassen wel. KLIKOFF (1966) vond zelfs een genetisch bepaald
verschil in de temperatuur-afhankelijkheid van de ademhaling der mitochondria bij populaties van één soort, afkomstig van verschillende standplaatsen.
In hoeverre dergelijke minutieuze verschillen praktische waarde hebben
voor de taxonomie, is een andere vraag. Waarschijnlijk bijzonder weinig.
Althans nu nog. Dit kunnen echter de soorten van morgen zijn en daarbij
denk ik zowel op korte termijn aan verbeterde onderzoektechnieken waardoor deze verschillen binnen het bereik van elke taxonoom komen (electronenmicroscopie, chromatografie, serumdiagnostiek) alsook op langere termijn aan de evolutie, waardoor de kleine verschillen door divergentie uitgroeien tot grote.
In dit verband zou het uitermate nuttig zijn als niet alleen aandacht werd
besteed aan oecologische verschillen tussen rassen van één soort, maar ook
aan de vergelijkende oecologie binnen een heel geslacht. Samen met de vergelijkende morfologie zou het ons heel wat kunnen leren over de soortsvorming (KRUCKEBERG).
Het milieu is een regulator, en kan zowel nivellerend werken (eliminatie
van alle minder geschikte genotypen van een taxon in een bepaalde habitat)
alsook differentiërend (bevordering van soortsvorming door milieudifferentiatie). Maar ook zijn tegenpool in dit spel, het organisme, is een regulator
in de moderne cybernetische zin. Er is dus sprake van voortdurende wisselwerking, van samenspel tussen milieu en organisme. Organismen werken
ook regulerend op elkaar bij de evolutie. Wij raken hier aan de zeer interessante problemen van coëvolutie, zoals die van gastheer en parasiet, predator en prooi, bloemplant en bloembezoekend dier (insect, kolibri, vleermuis).
Van de coëvolutie van het laatstgenoemde type geeft o.a. VAN DER PIJL in
een serie artikelen zeer interessante voorbeelden.
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Zeer innig zijn de genetische en evolutionistische relaties tussen obligaat
parasitaire fungi, zoals roest- en brandzwammen, en h u n gastheerplanten.
Eén fungussoort kan uit talrijke oecotypen (fysiologische rassen) bestaan
waarvan elk specifiek is voor één gastheersoort of zelfs -variëteit. Elk parasietenras bezit een bepaald gen voor specifieke virulentie dat correspondeert
met een bepaald gen voor specifieke gevoeligheid in het betreffende gastheerras (zie AINSWORTH en SUSSMAN, 1968).
5.4. S e l e c t i e v e r h i n d e r e n d e m e c h a n i s m e n
Parasitisme kan nog een andere invloed uitoefenen op de evolutie. GILLETT
(1962) geeft vele fraaie voorbeelden van de regulerende werking van parasieten. I n zijn artikel 'Pest Pressure, an Underestimated Factor in Evolution', wijst hij erop dat een gastheer het meest kwestbaar is voor infectie als
hij massaal optreedt, dus als hij in een plantengezelschap domineert. Hierdoor worden dominante soorten door hun parasieten in toom gehouden en
krijgen zwakkere verwante soorten in hetzelfde milieu ook een kans. Zeldzaamheid wordt zo tot een premie voor succes bij het voortbestaan van een
soort (KRUCKEBERG). GILLETT zegt het anders: 'Parasietendruk is de onvermijdelijke, alom tegenwoordige factor in de evolutie, die verantwoordelijk
is voor de schijnbaar zinneloze veelvuldigheid van soorten in alle gebieden
waar deze factor de tijd heeft gehad om te werken'. Het iseen geval van verhindering van selectie. Bij dieren kan predatiedruk een soortgelijk effect
hebben. FREYER (1959, geciteerd door M A Y R ) meent waargenomen te hebben dat in Afrikaanse meren de aanwezigheid van roofvissen gunstig is voor
de soortenrijkdom van prooivissen, en hij veronderstelt dat de meest talrijke
prooivissoorten de hoofdmassa van het dieet der roofvissen vormen waardoor de overige vissoorten een grotere overlevingskans krijgen. Ofschoon de
zaak veel ingewikkelder schijnt te zijn dan hier gesteld wordt, is de kritiek
die M A Y R hierop levert ( M A Y R , I.e., p . 575) naar mijn mening onjuist. M A Y R
geeft nl. een gefingeerd voorbeeld en stelt daarbij dat ook al eet een roofdier
absoluut gesproken, minder individuen van eenweinig abundante prooisoort dan van een talrijke soort, dit toch een groter percentage van de totale
populatie van die zeldzame soort kan betekenen. Waar echter de ontmoetingskans, ceteris paribus, toeneemt evenredig met de populatiedichtheid
van de prooisoort, is dit percentageverschil niet te verwachten. Integendeel,
te verwachten is dat van de dichtere populatie een groter percentage gepredeerd wordt, omdat de herhaalde ontmoeting met de talrijke soort leidt
tot een vast zoekbeeld bij de predator (geheugenvorming) waardoor hij zich
in zijn voedsel gaat concentreren opjuist die soort.
Dit is dan het zoölogische equivalent van de grotere infectiekans door geringere onderlinge individuenafstand die een talrijke gastheersoort aan een
plantaardige parasiet biedt. Een verschijnsel dat trouwens ook bij dierlijk parasitisme opgaat en zelfs bij herbivorie :het isgebleken dat massale vraat van
de struikheide, Calluna, door het heidekevertje, Lochmaeasuturalis, optreedt
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in grote gesloten heidevegetaties van één leeftijdsklasse. Reeds onderbreking
van de heide door enkele meters van een andere vegetatie vrijwaart de heideplanten tegen vraat (DEN BOER, n.p.).
Verhindering van selectie kan ook worden uitgeoefend door het abiotische
milieu, nl. als dit bestaat uit vele grillig en onafhankelijk van elkaar variërende factoren, zoals dit bij het weer in hoge mate het geval is. Nu eens zal
het ene genotype van een soort (de ene soort) tijdelijk relatief bevoordeeld
worden, dan weer het andere genotype of een andere soort. Polymorfe soorten zijn in het algemeen goed aangepast aan deze aselecte toestand.D E N
BOER (1968) illustreerde dit aan de hand van de polymorfe loopkeversoort
Pterostichusoblongopurwtatus, waar een genetische variabiliteit in aantal stippen
op de dekschilden gecorreleerd ismet een genetische variabiliteit in droogteen vochttolerantie. Hij ziet hierin een vorm van risicospreiding, die overigens voor planten (planktonalgen) reeds eerder door MARGALEF geformuleerd en cybernetisch geïnterpreteerd was. Het is misschien niet geheel overbodig op te merken dat polymorfie natuurlijk geen garantie is voor risicospreiding, en dat evenmin morfologisch weinig variable soorten per se kwetsbaarder moeten zijn. Immers, morfologische en oecologische variatie gaan
niet altijd samen. Het gaat bij de beoordeling van overlevingskansen alleen
om de variatie in (al of niet morfologisch verschillende) oecotypen. En zelfs
deze variatie is alleen noodzakelijk als elk individu een enge tolerantie bezit.
Soorten waarvan alle individuen dezelfde, maar wijde oekologische amplitude bezitten, zijn uiteraard minstens even goed aangepast aan wisselende
omstandigheden.
De principes van opheffing van selectie enerzijds door parasietendruk en
predatie, anderzijds door in de tijd snel wisselende milieufactoren (mogelijk
ook nog door andere processen) kunnen wellicht een verklaring geven voor
het permanent naast elkaar bestaan van vele, nauw verwante soorten, iets
wat volgens neodarwinistische concurrentie-opvattingen niet mogelijk zou
zijn, een opvatting die vooral onder zoölogen wijd verbreid is. Andere
factoren kunnen hierbij ook een rol spelen. HARPER (1961) oppert als mogelijkheden nog a) verschillende voedselbehoeften, b) gevoeligheid voor
verschillende toxinen, c) gevoeligheid voor dezelfde milieufactoren maar
in verschillende levensstadia.
In laagveenmoerassen en blauwgraslanden vindt men dikwijls in dichte
vegetaties diverse Garax-soorten door elkaar, in heggen en struwelen dikwijls
vele Rosa- en Rubus-soortzn. In het Middellandse Zeegebied kan men in het
Suaedetumfruticosae 5 Bromus-soorten tezamen aantreffen. Maar overigens is
het verschijnsel bij hogere planten in de gematigde streken niet algemeen (in
tegenstelling tot het tropische regenwoud). Ook bij mossen komt het niet
veel voor, al moeten hier als uitzondering genoemd worden de concentraties van Ulota-en Orthotrichum-soorten op bepaalde bomen (in de tropen heel
sterk bij Macromitrium, Frullania en Lejeuneaceae) en van Sphagnum-soorten in
bepaalde venen. Bij lichenen vindt men dikwijls op bomen vele Parmelia's of
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Physcia'sbij elkaar, op de grond en op boomstompen dikwijls vele Cladoniasoorten, die dan op boomstompen nog grotendeels tot hetzelfde subgenus
Cenomyce behoren, op de grond tot hetzelfde subgenus Cladina. Deze Cladina's
vormen in de heide, boven de boomgrens en in de arctische toendra vaak gesloten vegetaties. Bijzonder duidelijk ishet verschijnsel bij de Desmidiaceaeonder de groenwieren (in de daarvoor geschikte ondiepe mesotrofe plassen
vindt men steeds vele soorten van Staurastrum, Euastrum, Closterium, Micrasteriase.a. geslachten bij elkaar) en bij de Basidiomyceten : diverse terreinen
zijn arm aan genera, maar opvallend rijk aan soorten. Zo zijn in hoogvenen
Omphalia en Galerina,in jeneverbesstruwelen Mycena, Rhodophyllus, Galerina,
Lvophyllum, Hygrophorusen Clitocybe rijk vertegenwoordigd. Schrale, matig
droge graslanden zijn zeer rijk aan soorten van Hygrophorus, Rhodophyllus,
Clavariae.a., eiken-haagbeukenbossen en beukenbossen op kalk aan soorten
van Lactarius, Russuia, Amanita, Cortinarius en Pluteus, enz. In één jeneverbesstruweel in Drente van slechts 2000 m 2 werden door mij niet minder dan 23
soorten Galerinagevonden, ineen anderjeneverbesstruweel 17 Mycena-soorXzn.
5.5. R u i m t e l i j k e en t i j d e l i j k e m i l i e u v a r i a t i e i n v e r b a n d m e t hyb r i d i s a t i e en e v o l u t i e
In bijna al deze gevallen van grote diversiteit binnen één genus blijken de
soorten scherp gescheiden te zijn en bastaarden zeldzaam of afwezig. Het
betreft hier steeds stabiele milieu's met een fijnkorrelig patroon. Men noemt
deze milieu's oecoklinen oflimes divergens-milieu's. Anderzijds is herhaaldelijk waargenomen dat hybridisatie gevolgd door allopolyploidie in de natuur
vooral voorkomt op gestoorde plaatsen, waar vegetatie en milieu instabiel
zijn. De storing kan zowel van natuurlijke alsook van menselijke oorsprong
zijn. Deze milieu's hebben veelal een grofkorrelig vegetatiepatroon met
scherpe grenzen tussen contrasterende vegetaties en milieu's. Men noemt
dit oecotonen of limes convergens-milieu's (VAN LEEUWEN, 1966). Deze verschijnselen worden vaak onjuist geïnterpreteerd. Zo schrijft bijv. M A Y R
(I.e., p. 93) : 'De afbraak van scherpe grenzen tussen habitats als gevolg van
menselijke of andere storingen is de oorzaak geweest van de meeste bekende
gevallen van bastaardering tussen sympatrische dieren'. Wij weten nu dat
anthropogene en natuurlijke storingen juist abrupte habitatgrenzen (limites
convergentes) scheppen in plaats van deze af te breken, zodat deze verklaring als zodanig niet juist kan zijn. Soortsbarrières worden ook niet gehandhaafd door abrupte habitatgrenzen, maar door stabiele milieu's, hetgeen
juist samengaat met in het algemeen flauwe grenzen.
Het verschijnsel van frequente hybridenvorming in gestoorde milieu's
komt veel bij dieren voor (diverse voorbeelden bij M A Y R , 1963). Bij planten
is het in de laatste dertig j a a r alleen al in Noord-Amerika bij soorten van
acht genera beschreven. Voor Europa is het verschijnsel o.a. bekend bij
Epilobium en Salix. In stabiele ongestoorde milieu's daarentegen is bij niet
minder dan tien geslachten vastgesteld, dat, indien er al soortsbastaarden op18

treden, de F! of zeldzaam is doordat deze in het gesloten milieu geen levenskansen heeft of wel door introgressie op grote schaal spoedig weer in de
stamouders opgaat.
Een fraai voorbeeld geven HADLEY en LEVIN (1967), ofschoon zij dit zelf
niet als zodanig formuleren.
In de kustduinen van Lake Chicago (Illinois) komen op een terrein van
6 ha drie niet-verwante soorten van het Composietengeslacht Liatris voor
(verschillende series van het genus, maar zelfde chromosomenaantal). De
auteurs hebben het gehele terrein op minutieuze wijze bodemkundig, bodemchemisch en op grondwaterstand gekarteerd en ook de verspreiding van
de drie soorten en hun bastaarden. De drie mogelijke enkelvoudige hybriden
komen er alle voor. Nu wordt naar schatting 4 0 % van het terrein door mengpopulaties ingenomen. Hier zou dus levendige hybridisatie verwacht worden. In kassen (onnatuurlijke, gestoorde situatie!) blijken de soorten nl. gemakkelijk te kruisen. Het is zelfs gemakkelijker bastaarden te kweken dan de
soorten zelf. De hybriden hebben dezelfde kiemkracht en zijn even fertiel als
de ouders. Toch behoort in het genoemde duinterrein van de 416.000 onderzochte individuen der drie soorten tezamen minder dan 0,1% tot één der hybriden. Wij hebben hier te maken met een vrij stabiel, oud duinlandschap
met vele geleidelijke milieugradiënten. Het verband tussen limes divergens
en geringe hybridisatie isdus evident.
Cercocarpus intricatusen C. ledifoliuskomen in Californie' in ongestoorde milieu's raszuiver voor, maar waar hun biotopen abrupt aan elkaar grenzen,
treedt hybridisatie op. Hier is dus sprake van een oecotoon en tevens van instabiliteit, aangezien de grens telkens heen en weer schuift.
In Australië is bij alpine Ranunculus-soorten waargenomen dat de mate
van bastaardering der soorten toeneemt met de steilheid van de plaatselijke
oecologische gradiënt, dus met de overgang van oecokline naar oecotoon.
Hetzelfde geldt voor eikensoorten in Noord-Amerika. De vergrote levenskans van soortsbastaarden in gestoorde milieu's wordt soms toegeschreven
aan het optreden van hybride milieu's (maar wat zijn dat?), soms aan dat
van kale, concurrentievrije plekken. V A N LEEUWEN toonde echter aan dat in
stabiele milieu's ook kale plekken stabiel zijn en niet door planten gekoloniseerd worden. De hypothese van de kale, concurrentievrije plekken kan dus
gevoegelijk verworpen worden.
In het licht van de moderne cybernetica moet het optreden van hybriden
veeleer gezien worden als een storing in het isolatiemechanisme tussen twee
soorten, dus tussen twee zelfregulerende systemen. De soortsgrens vervaagt
en er ontstaat een 'open' situatie (nivellering). Deze is kenmerkend voor
een ruimtelijk open milieu (wat niet wil zeggen dat er open kale plekken in
de vegetatie zijn!) hetgeen weer gepaard gaat met verandering in de tijd,
dus instabiliteit. Instabiele milieu's zijn dus ruimtelijk weinig gedifferentieerd, hetgeen zich bij de vegetatie uit in een gering aantal soorten en nivellering door bastaardering. Stabiele milieu's (limes divergens) zijn daarente19

gen soortenrijk (grote differentiatie) en arm aan hybriden. Inderdaad zagen
wij, dat waar weinig hybriden optreden, de soortenrijkdom groot is. Ogenschijnlijk is hiermede in tegenspraak dat in de tijd variabele, dus instabiele,
milieufactoren zoals het weer, het verschijnsel van polymorfie juist bevorderen zoals wij hierboven zagen. Wij moeten echter niet vergeten dat het bij
meteorologische factoren gaat om kortstondige wisselingen en om multipele
variatie. Over langere perioden gezien is de situatie in de tijd stabiel. I n feite
gaat het bij het weer dus om een fijnkorrelig milieupatroon, een limes divergens, in de tijd. Overigens werkt dit patroon ruimtelijk gezien, nivellerend
op verschillen tussen populaties, maar differentiërend binnen de populaties.
Dit blijkt o.a. uit de publikatie van mej. STRUHSAKER (1968) over polymorfie bij de slak Littorinapicta, waarbij vormen met gladde en ruwe huisjes duidelijk verschillen in golfslaggevoeligheid. De grote verschillen in brandingsintensiteit die op Hawaii bestaan tussen zomer en winter, maken dat de verschillen in verhouding ruwe/gladde dieren tussen populaties op beschutte en
geëxponeerde kusten aldaar enigszins worden genivelleerd.
Voorlopig is deze verklaring een formele en niet een causale. Verder onderzoek, ook experimenteel, is ten zeerste gewenst. Ik zou echter willen
wagen de hypothese uit te spreken dat gesloten, stabiele milieu's de beste
kansen bieden op evolutie door mutatie, open, instabiele milieu's de beste
kansen op evolutie door bastaardering (gevolgd door allopolyploidie). Dit
laatste geldt uiteraard alleen voor planten : bij dieren komt allopolyploidie
niet voor.
6. BETEKENIS VAN OECOLOGISCHE KENMERKEN VOOR DE TAXONOMIE

6.1. O e c o t y p e n e n m o r f o t y p e n
Wij komen nu aan een bespreking van de tweede vraag :kunnen oecologische kenmerken een bijdrage tot de taxonomie leveren? Aangezien een natuurlijk systeem in principe op alle kenmerken van de organismen gebaseerd
is, moet de vraag bevestigend beantwoord worden. Uit talloze, ook experimentele onderzoekingen (zie o.a. DAVIS en HEYWOOD) is gebleken dat euryoece soorten meestal bestaan uit populaties die niet alleen verschillen in
oecologische amplitude en oecologisch optimum, maar dikwijls ook in morfologie. Beide kenmerkenreeksen blijken veelal een genetische basis te bezitten (genoecotypen of oecotypen sensu stricto). Ontbreekt deze basis, dan
spreekt men van fenoecotypen, ecaden of modificaties. Nu gaan oecologische
en morfologische variatie lang niet altijd samen.
De variëteiten van de paddestoelen Mycenagalopus, Cystoderma amianthinum,
Clavulinopsis luteo-alba en vele andere soorten vertonen geen verschil in standplaats (BARKMAN, n.p.). Anderzijds bestaan vele roestzwammensoorten uit
talloze oecotypen, elk aangepast aan een eigen gastheersoort, zonder dat
enig morfologisch verschil aanwezig is (PERSON, in AINSWORTH en SUSSMAN,
1968). Mossoorten als Calliergonella cuspidata,Fissidensadiantoides en Leptobry20

um pyriforme zijn morfologisch uniform, maar bewonen elk enige sterk verschillende biotopen. Ik zou daarom onderscheid willen maken tussen oecotypen en morfotypen. Gaan zij samen, dan is er sprake van een oeco-morfotype. Evenzo bestaan er chemotypen en topotypen (geografische rassen). Allerlei combinaties zijn mogelijk. Veel voorkomende gevallen zijn topo-oecomorfotypen bij fanerogamen en topo-oeco-chemotypen bij lichenen. 1 Het is
in dit verband merkwaardig dat bij de bryofyten die toch tot hetzelfde fylum
behoren als de fanerogamen, topo-morfotypen (morfologische geografische
rassen) zeer zeldzaam schijnen te zijn, de combinatie topo-oeco-morfotypen
dus ook. Oeco-morfotypen komen er waarschijnlijk wel veel voor, o.a. bij
Hypnum cupressiforme,Tortula ruralis en Ceratodon purpureus, ofschoon dit nog
zelden grondig genetisch onderzocht is. Het is dus mogelijk dat het slechts
om fenotypen gaat. Bij de zeer plastische soorten van Drepanocladus en Sphagnumsectie Subsecundaisdat zelfs waarschijnlijk.
Nog merkwaardiger is de situatie bij de hogere fungi (Asco- en Basidiomycetes),d.w.z. bijjuist die groepen schimmels die als groep ook deel uit maken
van lichenen. De sterke geografische rasvorming bij lichenen vindt geen
waardig pendant bij de vrij levende fungi van dezelfde orden. Zelfs soorten
die zowel in Europa als N.-Amerika voorkomen, vertonen vaak geen enkel
verschil in vorm of anatomie. Ook oeco-morfotypen schijnen bij hogere fungi
zeldzaam te zijn. De soorten vertonen in verschillende milieu's dezelfde
vorm of vormvariatie. Afwijkingen, bijv. in grootte, lengte van de steel, aanhechting van de lamellen en aanwezigheid van velumresten op de hoed zijn
veelal zeer duidelijk fenotypisch, of de typen zijn ook geografisch geïsoleerd,
zoals bij Suillus {Boletus) granulatus (SINGER, 1962).
De vele chemotypen bij lichenen onderscheiden zich door hun licheenzuren die nota bene door de fungus gevormd worden. Hoewel sommige van
deze zuren ook bij vrij levende fungi gevonden zijn, zijn chemotypen hier
niet bekend. Toch worden kleuringen en chemische reacties bij fungi veelal
als goede diagnostische kenmerken gebruikt, maar zij blijken steeds soortsconstant te zijn. Hieruit blijkt dat de structuur van soorten, d.w.z., de morfologische, chemische, oecologische en geografische patroonvorming van
hun populaties, voor grote groepen planten vrij wezenlijk verschilt. Over de
oorzaken en de betekenis daarvan tasten wij nog geheel in het duister.
6.2. O e c o k l i n e n e n m o r f o k l i n e n
Tot nu toe was steeds sprake van duidelijk gescheiden typen. De variaties
binnen een soort zijn echter vaak continu en men spreekt dan van klinen.
Ook hier geldt dat morfologische en oecologische klinen vaak onafhankelijk
van elkaar optreden. De twee 'soorten' Mycena vitreaen M. iodiolens vormen
1

Volgens HEGNAUER zijn ook bij hogere planten chemische rassen waarschijnlijk vrij
algemeen, m a a r is het vaak nog niet duidelijk of het om oecotypen, topotypen of combinaties gaat.
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in feite één morfologische kline. Deze kline kan men in verschillende milieu's
aantreffen. Hetzelfde geldt voor de zeer variabele soort Galerina atkinsoniana
(BARKMAN, n.p.). Ook bij Festucaovinakomt dit verschijnsel voor (DAVIS en
HEYWOOD, I.e.). Volgens dezelfde auteurs loopt in het nabije Oosten de oecoklinale variatie van Pinus sylvestris dwars door de morfoklinale variatie van
de kegelschubben heen. O m deze redenen zou ik ook hier een onderscheid
willen maken tussen oecoklinen en morfoklinen.
Zoals wij nog zullen zien, vertonen sommige soorten ook vloeiende reeksen in biochemische kenmerken, z.g. chemoklinen. Al deze klinen kunnen
weer gekoppeld zijn aan een macrogeografische gradiënt, een topokline.
BÖCHER (1944) beschrijft een gecombineerde topo-oeco-morfokline bij Veronica officinalis. Het ingewikkeldst zijn de gecombineerde topo-oeco-chemomorfoklinen. Zijn de overgangen niet geleidelijk, dan spreekt men van 'stepped clines' (onderbroken klinen).Eigenlijkvormen deoeco-,morfo- en chemotypen slechts een extreem gevalvanonderbroken klinen.Nog gecompliceerder
zijn die gevallen, waar bij één soort combinaties van allerlei soorten klinen
met allerlei soorten typen voorkomen. Zo zijn bij Pinus nigrasommige morfologische kenmerken klinaal, andere niet. Het meest ingewikkeld zijn die gevallen waarin bovendien de klinen niet één-, maar meerdimensionaal (reticulaat) zijn, zoals bij de oeco-morfoklinen van Agrostis tenuisin Wales, welke
soort daarnaast ook disjuncte oeco-morfo£j>/>ra vertoont (DAVISen H E Y W O O D ) .
Dit is dan het 'botanicorum crux et scandalum' dat taxonomen van infraspecifische eenheden tot vertwijfeling brengt.
6.3. O e c o t y p e n e n t a x o n o m i e
6.3.1. Oeco-chemotypen
Het zal overigens duidelijk zijn dat vooral de typen, meer dan de klinen,
van belang zijn voor de taxonoom, in die zin dat zij het zijn die mogelijk tot
opstelling van taxa aanleiding kunnen geven.
Een ander punt is of morfologisch identieke oecotypen bruikbaar zijn
voor een praktische, 'general purpose' klassificatie. Ik geloof van niet. Hetzelfde geldt voor morfologisch identieke vormen die alleen fysiologisch of
biochemisch verschillen. KRUGKEBERG ontzegt hun elke taxonomische betekenis. Toch is hiermede het laatste woord niet gezegd. Speciaal in de moderne lichenologie is de kwestie van biochemische soorten een punt van hevige
discussie. Nu is het soortsbegrip bij lichenen toch al een merkwaardige zaak,
omdat het in feite om een symbiose van twee organismen gaat. Eigenlijk zijn
dat de mooiste voorbeelden van plantengezelschappen; desondanks heeft
zich over henjuist niet de plantensociologie, maar de taxonomie ontfermd! 1
1

Dit komt o m d a t de symbiose zich geheel gedraagt als één organisme met kenmerken die
geen der partners afzonderlijk vertoont (zie o.a. BARKMAN, 1964). Als men evenwel besluit
deze Symbiosen als taxa te behandelen, d a n dient m e n ook de konsekwenties d a a r v a n te
aanvaarden, nl. d a t m e n kenmerken van beide componenten moet gebruiken voor de
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Hoewel dit door sommige lichenologen bestreden wordt, ben ik met DES
en anderen van mening dat chemische kenmerken
voor de taxonomie in principe dezelfde waarde hebben als morfologische,
mits zij constant zijn en genetisch bepaald (maar die restricties gelden ook
voor morfologische kenmerken). Zou men chemische reacties willen verwaarlozen, dan moet men ook alle kenmerken van kleur, geur en smaak
overboord gooien bij taxonomisch onderzoek. Het gaat natuurlijk niet aan
om bepaalde lichenensoorten wèl in twee soorten te splitsen op grond van de
al ofniet aanwezigheid van één stof en andere niet, alleen omdat bij de eerste
de stof gekleurd is en de twee soorten dus verschillen in kleur, terwijl het in
het tweede geval om een kleurloze stof gaat, zodat geen uitwendig zichtbaar
verschil tussen de twee vormen bestaat. Toch wordt deze fout dikwijls gemaakt.
Ook kunnen eenvoudige kleurreacties op het thallus misleidend zijn, omdat chemisch geheel verschillende stoffen dezelfde kleurreactie kunnen geven. Parmelia borrerien pseudoborreri zijn morfologisch identiek, en hebben
beide een merg dat met calciumhypochloriet rood verkleurt. Deze reactie
berust echter in het geval van P. borreri op de aanwezigheid van lecanorinezuur, in dat van P. pseudoborreri op die van gyrophoorzuur (CULBERSON,
1960). Microscopische analyse van de kristalvorm der licheenstoffen en papierchromatografie, eventueel in combinatie met chemische reacties en/of
ultraviolet licht (om kleurloze lichenenstoffen zichtbaar te maken), zijn
meer betrouwbare en tegenwoordig veel toegepaste methoden in de lichenentaxonomie.
DES ABBAYES (1951) is van mening dat slechts van twee soorten gesproken
mag worden als zij verschillende stoffen bevatten die chemisch niet verwant
zijn. CULBERSON (1960) bestrijdt dit op grond van het feit dat zeer verwante
enzymen chemisch zeer verschillende eindprodukten kunnen vormen. Voor
hem doet de chemische verwantschap er niet toe en is de vervanging van
één stof door een andere reden om van soorten te spreken, niet de afwezigheid van een stof of de aanwezigheid van een extra stof, in welke gevallen hij
van een variëteit spreekt. 1 LAMB (1951) komt hiertegen op en spreekt van
'chemical strains', indien het verschil op slechts één chemisch kenmerk berust, ook al is dit genetisch bepaald en constant. Zijn argument iso.a. dat wij
ABBAYES, CULBERSON

Massificatie. Zelfs bij de veel lossere, hoewel nog zeer innige symbiose tussen vijgen en
vijgenwespen, waar het uiteraard gaat om de taxonomie der afzonderlijke partners,
bestaat tegenwoordig, blijkens de voordracht van de heer WIEBES op dit symposium, de
tendens om beider Massificatie af te stemmen mede op kenmerken van de symbiose. Helaas
is het tegenwoordig alom m o d e onder lichenologen om de taxonomie der lichenen alleen
te baseren op de schimmelcomponent. I n 1958 heb ik aangetoond d a t de hogere taxa van
lichenen (orden) die op verschillen in algencomponent gebaseerd zijn, oecologisch beter
gekarakteriseerd zijn d a n de op fungi gebaseerde groepen.
1
M a a r in zijn eigen werk van 1967 is hij dit principe ontrouw, o m d a t hij een ras van
Ramalina siliquosa d a t alleen een licheenzuur mist ook een soort noemt.

23

ook bij morfologische kenmerken geen soorten onderscheiden op grond van
slechts één kenmerk. Waarom dan wel bij chemische kenmerken? Nu hebben echter H A L E en CULBERSON aangetoond dat chemische verschillen dikwijls samengaan met geografische en/of oecologische verschillen en vaak met
beide tegelijk.1 Dit kan een argument zijn om wel van taxa te spreken. Ik
wil dit met twee voorbeelden toelichten.
De epifyt Pseudeverniafurfuracea werd vroeger verdeeld in twee chemische
rassen, die met chloorkalk resp. géén of een rode kleurreactie geven. H A L E
(1956) vond dat het C-negatieve ras physodinezuur bevat en in Europa en
Noord-Amerika voorkomt, terwijl de C + reactie blijkt te berusten op de
aanwezigheid van één van twee stoffen, nl. lecanorinezuur in N.-Amerika,
olivetorinezuur in Europa. Er zijn dus drie chemische rassen, waarvan twee
elkaar geografisch uitsluiten. Voorzover deze rassen samen voorkomen, zijn
zij chemisch scherp gescheiden. In Europa domineert het C+ ras in GrootBrittannië en Noorwegen en neemt naar O.- enZ.-Europa procentueel af met
een kleiner maximum in de Alpen.
Het C-ras domineert in het mediterrane gebied en Z.O.-Europa en neemt
naar het W. en N. af ( H A L E , 1956). Onderzoek door een van mijn studenten,
mej. A. DE W I T (ongepubl.), toonde aan dat het C + ras in Z.-Duitsland
beperkt is tot hoogten boven 1200m, in Tirol tot hoogten boven 1400 m, terwijl het C— ras daar niet hoger dan 1400 m voorkomt. Alleen rond de 1400
m komen zij samen voor. Bij het oecologisch onderzoek in Noord-Nederland
vond mej. DEW I T dat het C— ras geen duidelijke voorkeur voor een bepaalde standplaats heeft (binnen het oecologisch bereik van de soort), terwijl het C + ras duidelijk frequenter is op zonnige en aan de wind geëxponeerde bomen dan op schaduwrijke en beschutte bomen. Vooralsnog zien
wij geen verband tussen het geografische en oecologische gedrag van de
twee rassen. H u n chemische verschil berust op een verschil in fysiologie van
de schimmelcomponent.
Ook bij de algencomponent zijn echter chemische verschillen te vinden.
Dwars door de indeling van de soort in een C + en een C— ras loopt namelijk een indeling in een ras waarvan het aetherextract groen is en een ras
waarvan dit extract rood zou zijn ( Z O P F , 1903-1905). Mej. DE W I T vond
echter een vloeiende reeks van donkergroene tot oranjegele (nooit rode)
extracten. Fractionering van het extract en chromatografische analyse van
de afzonderlijke fracties toonde aan dat de alcohol-fractie twee rode kleurstoffen kan bevatten, die wij X en Y zullen noemen. Daarbij kan X ontbreken en is Y steeds aanwezig, maar in zeer uiteenlopende concentraties. Tevens blijkt dat in de petroleumetherfractie de verhouding van chlorofyl a
tot chlorofyl b sterk varieert. De concentratie van X is omgekeerd evenredig
met die van chlorofyl b. Zij beschouwt stof X als een afbraakprodukt van
1

HEGNAUER spreekt d a n resp. van chemische topotypen en chem. oecotypen, m a a r dit
onderscheid is bij lichenen niet praktisch, o m d a t meestal sprake is van gecombineerde
topo-oeco-chemotypen.
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chlorofyl b dat via stof Y daaruit ontstaat. De relatieve hoeveelheid chlorofyl
b (ten opzichte van a) blijkt nu af te nemen met toenemende beschutting en
schaduw. Tevens neemt dan stof X toe. Y vertoont geen correlatie met de
standplaats wat voor een tussenprodukt ook wel voor de hand ligt. Alleen bij
materiaal uit W.-Noorwegen en Schotland werd een extra, oranje carotenoide aangetroffen en daar constant. Waarschijnlijk bevat deze 0 + vorm
een ander algenras ofzelfs een andere algensoort.
Morfologisch zijn geen duidelijke taxa binnen de soort Pseudeverniafurfuracea te onderscheiden. Vorm en breedte der thalluslobben, vorm der isidia
en dichtheid der isidia variëren alle volgens vloeiende reeksen. Wel is er een
duidelijk verband tussen deze reeksen en het milieu. Het aantal isidia bijv.
neemt toe met toenemende expositie en licht.
Samenvattend kunnen wij het volgende zeggen.
Pseudeverniafurfuracea, hoewel zeer variabel van vorm, is op morfologische
gronden niet in taxa te splitsen. In chemisch opzicht zijn volgens twee onafhankelijke kenmerken minstens vijf rassen te onderscheiden. Naar de chemie van de fungus onderscheiden wij een C— ras, een C + l ras (lecanorinezuur) en een C + o ras (olivetorinezuur). Naar de alg onderscheiden wij een
0 + ras en een O— ras. In Europa komen alle hier mogelijke combinaties
voor, dus C- O - , C - 0 + en C+ o O — en C + o O + .Ofook bij het C + l ras
(dus in Amerika) zowel O —als O+ voorkomt, is nog niet bekend en verdient nader onderzoek. Alle combinaties zijn chemisch scherp van elkaar gescheiden. C + l en C + o zijn bovendien geografisch streng gescheiden, evenzo 0 + en O—, C + en C— zijn in Europa geografisch niet scherp gescheiden, maar hebben wel het zwaartepunt van h u n verspreiding in geheel verschillende delen van het continent. Ook oecologisch vertonen zij een verschil
in voorkeur. Daarnaast zijn in Europa vloeiende reeksen te onderscheiden
van (a) relatief veel chlorofyl b, weinig chlorofyl a en weinig stof X tot (b)
relatief weinig chlorofyl b, relatief veel chlorofyl a en veel stof X.
I n deze richting neemt de mate van windbeschutting en schaduw van de
standplaats toe, en het aantal isidia op het thallus af. Wij hebben dus te maken met een gecombineerde morfo-chemo-oecokline. Dit wordt nog geaccentureerd door het feit dat het C+ ras geconcentreerd isin het zonnige, geëxponeerde uiteinde van de milieurange.
Een ander voorbeeld betreft Ramalina siliquosa, een struikvormig licheen
van rotskusten aan zee. Dit licheen is uitvoerig onderzocht door de CULBERSONS (1967). Het heeft in Europa een wijde verspreiding van Ierland tot in de
Finse Golfen van arctisch Noorwegen tot Zuid-Portugal, maar het heeft een
nauwe oecologische amplitude. Morfologisch is de soort zeer variabel, maar
met allerlei overgangen. Er zijn hooguit twee, onduidelijk gescheiden, variëteiten te onderscheiden. Chemisch valt de soort uiteen in zes scherp gescheiden rassen, één zonder een eigen licheenzuur en vijf elk met een eigen
licheenzuur. Het ene morfologische type komt bij twee rassen vaak, bij één
ras soms, bij de andere drie nooit voor. Het andere type komt bij alle zes ras25
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Fig. 1.Hetvoorkomen van Ramalina-soorten inWales enPortugal (geschematiseerd naar
gegevensvan CULBERSON & CULBERSON, 1967).
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sen voor. De laatste drie zijn dus morfologisch identiek en homogeen. Alle
zes rassen zijn echter geografisch verschillend door verschillende, maar grotendeels overlappende arealen en vooral door uiteenlopende zwaartepunten
van hun areaal. Ook oecologisch zijn zij verschillend en wel in drie groepen
te verdelen. Zoals uit de nevenstaande figuren blijkt (geschematiseerd naar
gegevens van CULBERSON), bewonen de 'soorten' Ramalina curnowii, R. siliquosa s.S. en R. druidarumzowel in Portugal als in Wales verschillende biotopen. In Portugal is er een duidelijk hoogteverschil, in Wales een duidelijk
verschil in expositie, waarbij steeds R. siliquosas.s. een intermediaire positie
inneemt. I n Wales gedragen drie andere 'soorten', nl. R. stenoclada, R. atlantica en R. crassa zich net als R. siliquosa s.s. In het diagram uit Wales is
R. curnowiitalrijk, R. crassa schaars. Het betreft hier rotsen in een beschutte
baai. O p rotsen met veel wind is de verhoudingjuist omgekeerd.
O p grond van h u n verschil in verspreidingspatroon, oecologie en chemie
beschouwt CULBERSON de zes rassen als zelfstandige soorten. De algen die na
isolatie uit deze soorten werden gekweekt, bleken morfologisch, fysiologisch
en chemisch niet te verschillen. De verschillen komen dus alle voor rekening
van de schimmelcomponent. Deze component is in hoge mate fertiel. Bovendien komen de 'soorten' in vele gebieden en op sommige standplaatsen door
elkaar voor. Des te merkwaardiger ishet dat zij steeds scherp gescheiden zijn.
Dit ontbreken van hybriden zou ik weer willen zien als een gevolg van het
gesloten milieu van marine rotskusten. Ondanks de vrij steile milieugradiënten (die overigens in het supralittoraal, waar het Ramalina siliquosa-complex groeit, niet zo steil zijn) ishet een in de tijd zeer stabiel milieu. In het algemeen trouwens kan gezegd worden dat blad- en struikvormige lichenen,
zeer langzame groeiers als zij zijn, kenmerkend zijn voor zeer stabiele milieu's. Bij de gehele groep zijn geen hybriden bekend. Of wij in de hierboven
besproken gevallen echter van soorten moeten spreken, is een tweede. M a a r
dank zij de oecologie weten wij dat hier niet sprake is van toevallige chemische mutanten, dochop zijn minstvan geografisch-oecologische subspecies.
6.3.2. Oeco-morfotypen
Veel eenvoudiger ligt de zaak bij morfologisch goed gescheiden typen.
Hier kan de oecologie soms een belangrijke bevestiging en versterking van
het taxonbegrip leveren. Als voorbeeld wil ik enige resultaten bespreken uit
eigen onderzoek aan de slak Littorina obtusata, de stompe alikruik (BARKMAN,
1955). Deze marine Gastropode leeft in het littoraal van met grote wieren
begroeide rotskusten aan beide zijden van de Atlantische Oceaan, in Europa
en Noord-Amerika. De habitat van deze soort en zijn variëteiten werd onderzocht in een gebied van Zuid-Bretagne tot Narvik en aangevuld met experimenteel onderzoek in Den Helder. Deze soort omvat vijf vormvariëteiten en veertien kleurvariëteiten. Vorm en kleur van het huisje variëren onafhankelijk van elkaar, zodat er 70 mogelijke combinaties zijn. Net als bij
het periodiek systeem der elementen kon het bestaan van de nog niet gevon27

den combinaties voorspeld worden. Door onderzoek van 3300 individuen
konden inderdaad een aantal nieuwe combinaties ontdekt worden. Ruim 60
van de 70 zijn nu bekend. De vormvariëteiten zijn misschien slechts fenotypische variaties. Zij vertonen alle mogelijke intergradaties, de kleurvariëteiten vertonen die in het algemeen niet. Bij elf onderzochte kleurvariëteiten
werden nu vijf verschillende geografische verspreidingspatronen aangetroffen die elkaar ten dele overlappen. Bovendien bleken de variëteiten te verschillen in hoogteniveau en in mate van expositie (brandingsintensiteit)
waarbij hun oecologische ranges elkaar weer overlappen.
Wat de hoogteverspreiding in het littoraal betreft, zijn in Bretagne bij
tien aanwezige variëteiten vier oecologische typen te onderscheiden, in
Schotland bij negen variëteiten eveneens vier typen, in Noord-Noorwegen
bij zeven variëteiten drie typen. In Schotland, waar vier populaties onderzocht zijn, variërend in milieu van matig beschut (kalme zee) tot zeer geëxponeerd (sterke branding), waren vijf oecologische typen van brandingsgevoeligheid te onderscheiden.
Twee variëteiten, nl. var. citrinaen var. olivacea, zijn meer in detail onderzocht. Zij bleken in het veld in de volgende punten oecologisch te verschillen:
1. Var. citrinaisbeter tegen branding bestand.
2. Var. citrinaleeft dichter bij de laagwaterlijn.
3. Var. citrinaleeft meestal o p het wierdek, var. olivacea in en onder het wierdek.
4. Var. citrina is het talrijkst op Fucusserratus (alle gebieden), var. olivacea is
in Bretagne en Schotland het talrijkst op Fucusspiralis, op Schouwen, bij
Den Helder en bij Narvik op Ascophyllum enFucusvesiculosus.
Experimenteel onderzoek bracht de volgende verschillen aan het licht:
5. Var. citrina kruipt sneller uit het water omhoog dan var. olivacea, maar
stopt op een gemiddeld lager niveau.
6. Var. citrinaheeft een minder sterke negatieve fototaxis.
7. Var. citrinatoont in keuzeproeven tussen alle vier bruinwieren en vier andere wieren een minder geprononceerde voorkeur voor de bruinwieren.
8. V a n de rood- en groenwieren worden door var. citrina Chondrusen Ulva
het meest geprefereerd, door var. olivaceaUlva en Porphyra.
Wij zien dus dat twee eenvoudige kleurvariëteiten (die overigens ook verschillen in gemiddelde grootte,kleur van de binnenzijde vanhet huisje en (bij
Den Helder) in kleur van het levende dier) tevens verschillen in een reeks
van oecologische en gedragskenmerken. Gaat het hier om betere fundering
van twee vaststaande taxa 1 , anders is het gesteld met twee variëteitenparen
1

Opgemerkt zij d a t volgens K . BAKKER (1959) var. citrina slechts een juveniel stadium
zou zijn van var. olivacea. Deze mening is duidelijk weerlegd door SACCHI (1967) die o.a.
in hetzelfde gebied werkte als BAKKER, nl. Roscoff, en die meer d a n 80.000 individuen van
Littorina obtusata onderzocht. Hij kon ook mijn waarnemingen betreffende d e verschillen
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Fig. 2. Schematische voorstelling van de zonering van wieren en Littorina in Noord-Schotland (naar BARKMAN, 1955).

waar twijfel bestond aan hun status als variëteit. O p allerlei gronden was het
vermoeden gerezen dat var. reticulata slechts eenjeugdstadium van v&r.fusca
zou zijn, var. citrinaeenjeugdvorm van var. inversicolor. Het bleek echter dat
var. reticulata enfusca in Schotland niet alleen op één plaats verschillende algen bewonen - hetgeen nog verklaarbaar zou zijn door een verschilende oecologische preferentie vanjuveniele en adulte dieren, in combinatie met migratie - maar ook een verschil in voorkeur voor kustgedeelten met meer en
minder branding, kustgedeelten waartussen geen migratie mogelijk schijnt. 1
Dit laatste geldt ook voor het variëteitenpaar citrina-inversicolor. Het feit dat
bovendien var. inversicolor op Schouwen, bij Den Helder, bij Narvik en op
zeer geëxponeerde kusten van Schotland ontbreekt, terwijl var. citrina wel
overal aanwezig is, wijst er ook bepaald niet op dat var. citrina slechts een
jeugdvorm van var. inversicolorzou zijn.
tussen var. citrina en var. olivaceain wiervoorkeur, plaats op het wier (zie boven, p u n t 3) en
reactie op licht bevestigen.
x
Littorina obtusata heeft geen (pelagische) larven.
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Bovenstaande beschouwingen over Littorina obtusatakomen in een enigszins ander licht te staan door het onderzoek van SACCHI en RASTELLI (1966).
Zij vonden dat L. obtusata in feite uit twee soorten bestaat, L. obtusatas.S. en
L. mariae, die morfologisch weinig, maar anatomisch (vorm van de penis)
duidelijk verschillen. Door laatstgenoemde verschil is bastaardering onwaarschijnlijk. Inderdaad vermelden de auteurs in een aanhangsel (verslag
van een discussie) dat copulatie tussen de twee soorten door hen nooit is
waargenomen, terwijl zij niet zelden copulaties zagen tussen individuen van
obtusata onderling en van mariaeonderling, zowel in de natuur als in het laboratorium. Aangezien de twee soorten dezelfde parallele kleurvariatie vertonen (zij het in verschillende aantalsverhoudingen) en aangezien zij verschillen in gevoeligheid voor golfslag, zou het kunnen zijn dat het bij de
hierboven genoemde verschillen tussen variëteiten in feite gaat om verschillende soorten. Dit tast echter mijn beschouwing over var. citrinaen var. olivaceawaarschijnlijk niet aan. Veldonderzoek en laboratoriumproeven werden
bij deze variëteiten nl. verricht aan materiaal, afkomstig uit de Buitenhaven
van Den Helder, d.w.z. van een zeer beschutte habitat. O p zeer beschutte
habitats komt Littorina mariae echter vrijwel niet voor. Nader onderzoek is
desalniettemin gewenst.
Interessant is dat de grote en opvallende kleurvariatie bij het Littorina obtoata-complex, die bovendien samengaat met allerlei verschillen in oecologisch gedrag, blijkbaar (nog) niet tot soortsvorming heeft geleid, terwijl dit
wel het geval is met vormen die qua vorm en kleur niet verschillend (wel in
grootte) en die oecologisch slechts verschillen in gevoeligheid voor golfslag
en uitdroging.
Men moet echter vooral niet denken, dat gegevens als hier verkregen zonder meer gegeneraliseerd mogen worden, zelfs niet binnen de taxonomische
groep der prosobranche Gastropoden. Ik wil dit met enige voorbeelden illustreren.
Konden wij aannemelijk maken dat de kleurvariatie bij L. obtusatagenotypisch bepaald is, de vormvariatie fenotypisch, anders is het bij de purperslak, Nucellalapillus. Hier is bewezen dat de kleurvariatie fenotypisch is en de
dikte van de schaal genetisch bepaald en zelfs gecorreleerd met verschillende
aantallen chromosomen (STAIGER, 1957). Beide laatste zijn weer gecorreleerd met oecologische verschillen, ni. met de gevoeligheid voor verschillende
brandingsintensiteiten. De sculptuurvariatie van de huisjes van deze slak is
zuiver en alleen een leeftijdskwestie (FRETTER & GRAHAM, 1962). Maar bij
Littorina picta toonde mej. STRUHSAKER (1968) aan dat de sculptuurvariatie
van de huisjes erfelijk bepaald is. Er is daar een geleidelijke reeks (kline) op
te stellen van gladde naar zeer ruwe vormen. De gladde leven op zwak glooiende, geëxponeerde rotskusten en laag in het supralittoraal, de ruwe op steile, beschutte kustgedeelten en hoog in het supralittoraal. Keuze- en kweekproeven toonden aan dat de ruwe vorm over het algemeen groter is van afmeting, met een hoger voortplantingspercentage, een snellere larvale groei
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en een (onder optimale milieucondities van temperatuur en zoutgehalte) lagere mortaliteit. De ruwe vorm is meer resistent tegen extreem hoge zoutgehalten, hoge temperaturen en uitdroging, de gladde vorm is beter bestand
tegen sterke stroming, lage temperaturen en langdurige inundatie. Ook bij
drie andere Littorina-soorten (L. obtusata,L. planaxis en L. scutulata)is een negatieve correlatie vastgesteld tussen grootte van de huisjes en resistentie tegen golfslag (voor literatuur, zie STRUHSAKER, 1968). M a a r de correlatie tussen sculptuur en brandingsgevoeligheid is bij L. saxatilis net omgekeerd als
bij L. picta: de gladde vormen vindt men bij saxatilis juist op de meest beschutte plaatsen (FISCHER-PIETTE CS., 1961, geciteerd door STRUHSAKER,
1968). De genen die de schaalsculptuur bepalen zijn bij L. picta en saxatilis
waarschijnlijk op tegengestelde wijze gekoppeld aan genen die bepaalde fysiologische eigenschappen bepalen. Het verband tussen oecologisch gedrag
en schaalsculptuur isdus zeker geen direct verband.
Bij L. saxatilis zijn de verschillen in kleur en sculptuur bovendien gecorreleerd met verschillen in broedseizoen en bezit elke vorm zijn eigen parasietensoort (trematode) (JAMES, geciteerd door FRETTER & GRAHAM, 1963).
Ik ben mij ervan bewust dat deze greep uit vele voorbeelden een zeer willekeurige en onvolledige is, maar hoop toch daarmede het belang van samenwerking tussen de oecoloog en de moderne taxonoom, de z.g. biosystematicus, duidelijk te hebben gemaakt.
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S T R U C T U R E OFVEGETATION AND
MICROWEATHER
A PRELIMINARY INVESTIGATION
P. J . DENBOER and G. SANDERS

(Mededeling nr. 150 vanhetBiologisch Station, Wijster)

1. INTRODUCTION

During a field investigation on the spatial and temporal variation ofthe
reproductive cycle ofthe carabid beetle Calathusmelanocephalus L., considerable differences proved to exist between two subpopulations occurring on
two adjacent sites ofthe heath of Kralo ( D E NBOER et al., in preparation).
Especially theratio ofthe hibernated andthenewly emerged individuals (cf.
VLIJM and VAN DIJK, 1967) differed considerably between the two sites while

these ratio's also varied between years (for the 1964data, see D E N BOER,
1968a: Fig.6).Oneofthese sites isa mosaic vegetation ofpatches of mainly
Erica, Galium, Empetrum, Festuca,Nardus, Luzula, Juncus, Molinia mixed with
Cladonia-covered places: Fig.1 ('mosaic'), and the other a fairly homogeneous vegetation of mainly Festucaand Nardus: Fig.2 and Fig. 11 ('grass').
Hence, it seemed plausible to suppose that 'mosaic' would show more spatial variation in microweather than 'grass'. Moreover, the heterogeneous
structure of 'mosaic' is strongly accentuated by an irregular ground level
with many small slopes of different gradient and exposition, whereas the
fairly homogeneous 'grass' is almost completely flat (formerly 'grass' may
have been used as farmland).
To evaluate the influence of these differences in vegetation structure on
the subpopulations of Calathus melanocephalus ('spreading of risk in space', cf.
D E N BOER, 1968b), it is necessary to have at least some idea of the spatial
variation in microweather in 'mosaic' as compared with 'grass'. Because in
1964 adequate data recording and data processing equipment was not
available, wecould only measure onecomponent ofmicroweather very crudely ata number ofpositions throughout 'mosaic' and 'grass'.
Since we could not expect exactly this factor to have the most important
influence onthereproductive cycle of Calathus melanocephalus, it was not justified toput much time andmoney into these introductory measurements. O n
the other hand, tofind outanyhow something sensible on variation between
and within thetwosites itwas inevitable to measure asfrequently aspossible
at a number ofpositions. From these considerations resulted the laying out
of a number ofcalibrated minimum thermometers which were read bythe
way when visiting the two sites (once a week). In spite of the crudeness of
these measurements the results were so instructive and unexpected that it
seemsjustified topublish them.
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Fig. 1. Example of the vegetation structure in 'mosaic' ( 6 x 6 m) in 1965, seen perpendicularly from above. Starting from the pitfall in the centre the c-positions (Figs. 3-10) of
the different series were chosen.

2. METHODS

The thermometers were of the type normally in use by meteorologists:
glass thermometers of about 30 cm long filled with alcohol (calibrated by
the Royal Meteorological Institute at De Bilt, The Netherlands). The great
thermal capacity, and therefore the great time constant, warrants that
the minimum temperatures recorded, had prevailed at the measuring position long enough to be of some importance to animals present there during
that time.
The thermometers were laid under the vegetation cover with the bulb at
only a few millimetres above the ground (where carabid beetles move) and
34

Fig. 2. Example of the vegetation structure in'grass' ( 6 x 6 m) in 1965, seen perpendicularly
from above. Starting from thepitfall in the centre the m-positions (Figs. 3-10) ofthe different
series were chosen (the thermometer visible above the centre is laid upon the vegetation
cover to indicate the underlaying m-position occupied in 1965-'66: T a b l e 5).

in most series (see below) they were replaced after reading. During four
years (1964-'67) minimum temperatures were recorded weekly: in 1964 at
only three positions in 'mosaic' and at three in 'grass', in 1965 and 1966 at 9
positions throughout each of both sites. From Nov. 1966 to Nov. 1967 all 18
thermometers were moved at random after reading to one of four series of
positions (A-D or E-H) ; thus at each site 36 positions were chosen of which
nine were occupied at the same time. Starting from one of our pitfalls each
position was established at random in one of eight directions and at a distance of 1-20 meters with a table ofrandom rankings of 20 (KENDALL, 1962).
By various causes not all thermometers gave reliable values each week and
in some periods (Sept. '65, March/April '66, Sept. and Oct. '66) recording
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was even impossible. Between J u n e and Sept. 1967 the thermometers were
calibrated again.
Since the density distribution of the random variables measured was
unknown, we tested our data with ranking (non parametric) tests.
a. For each week separately the sample of data recorded at 'mosaic' and
that recorded at 'grass' could be compared with Wilcoxon's two-sample test
( V A N DER V A A R T , 1950; WABEKE & V A N EEDEN, 1955; SIEGEL, 1956; D E
J O N G E , 1963). WILCOXON'S test statistics (U, s, W or S) for separate weeks can

be summarized according to:
SUj — ISniini

il

(m, + n, + 1)
12

m, and n ; : number of measurements (positions) in 'grass' and 'mosaic'
respectively in the i th sample. U;:test statistic of Wilcoxon's two-sample test.
(Under the null hypothesis is z approximately normally distributed with
mean 0 and stand, dev. 1). Note:
U = s

nm +

( V A N DER V A A R T , SIEGEL) = J W

(WABEKE & V A N

EEDEN)

=

—S ( D E J O N G E ) . In this way the hypothesis is tested that a

week-sample or the k samples (weeks) from 'mosaic' was (were) drawn from
the same 'population' (of recordings) as the corresponding one(s) from
'grass' (cf. 3.1).
b. By the two-way analysis of variance by ranks - FRIEDMAN'S test - (SIEGEL, 1956; KENDALL, 1962; D E JONGE, 1963) the hypothesis is tested that
the k matched samples from one site (recordings during a number (k) of
weeks at the same positions) were drawn from the same 'population', i.e. that
the variation of recordings between positions is not significant. KENDALL'S
coefficient of concordance (W) measures the degree of 'individuality' of the
positions in time: the greater W the more overall 'individuality', i.e. the
greater the variation between positions (cf. 3.2). Because it is very tedious
and time consuming to calculate the adequate test statistic from a matrix
with gaps, only weeks with recordings at all positions were incorporated.
c. Referring to b. one should like to know which positions showed the
greatest 'individuality' during a number of weeks (k). One can get some
idea by testing all possible pairs of positions within the same site with W I L COXON'S matched-pairs signed-ranks test (SIEGEL, 1956; BENARD & V A N
EEDEN, 1956) and comparing the p-values. In such a comparison the test is
used
— times. Allthough the test is only used to detect possible differences, it seemed advisable to correct the level of significance (a = 0.05) accordingly. The new level of significance becomes 2oc/n(n—1): TATE &
CLELLAND (1959). In most series we had nine positions per site, so the cor36

rected level of significance is then 0.00139. In this manner the chance to
reject our null hypothesis (the recordings at two positions do not differ) incorrectly issmall and thus our conclusions are more careful (cf. 3.3).
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Fig. 3. Recordings ofmin. temp, during 15 weeks (12/5-18/8, 1965). For each week, a n d for
'mosaic' and 'grass' separately, all values recorded at the different positions are given,
together with the weekly mean (for a comparison the lowest min. (air) temperatures recorded in the same weeks at the weather station Eelde (40 km to the North) are also given).
Weeks in which the samples from 'mosaic' a n d 'grass' differed significantly (at 0.05-level)
are indicated by xxxx (WILCOXON'S two-sample test). A row of x-es indicates a period in
which thesummarized teststatistics (WILCOXON) of 'mosaic' a n d 'grass' differed significantly.
Below the figure the recording positions are ranked in columns in the same order as in the
figure, b y which the reader is enabled to follow the recordings at each position throughout
all weeks.
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3. RESULTS

With the exception of 1964 (only three positions per site), the weekly recordings at all positions during all years are given in Fig.'s 3, 4, 5, 6 and 7.
From these figures many kinds of special information may be drawn:
variation within and between particular weeks, the seasonal trend in min.
temperature together with the recordings at Eelde, recordings at a particular
position, etc. This information, however, is left to the interested reader. We
will confine ourselves here to some general conclusions only.
3.1. Table 1 shows that during some periods min. temp, in 'mosaic' was
significantly higher than in 'grass' but during other periods it was just the
reverse.
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Fig. 4. Recordings ofmin. temp, during 25weeks (29/9-'65-16/3-'66). For further explanation see Fig. 3.
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Fig. 5. Recordings ofmin. temp, during 21 weeks (20/4-7/9-'66). For further explanation
see Fig.3.

Especially the months J u n e and July were interesting in this respect.
Although the structural differences between the two sites may have had a
clear effect on min. temp, during these months, the sign of the difference
between the two sites was unpredictable: in 1964 min. temp's in 'mosaic'
were significantly lower than in 'grass', in 1965 higher and in 1966 lower
again. In other periods of the year comparable unpredictable differences
between the two sites were indicated (Table 1). With the exception of
June-July 1966 (Fig. 5) the two sites differed significantly only in a few
separate weeks, e.g. twice in 1965: in the first case'grass'significantly higher
but in the second 'grass' significantly lower than 'mosaic' (Fig. 3).
Although a greater number of recording positions per site would have
been advisable (cf. 3.2) and might have resulted in a greater number of
'significant weeks' and 'significant periods' (Table 1), it would not have
altered our conclusion: there is a very high variation in space (within and
between sites) aswell asin time (within and between years).
3.2. It can be concluded from 3.1that min. temp, in 'mosaic' might generally have been different from that in 'grass', but that this difference was not
consistent, i.e. the sign of the difference could not be predicted. We are now
interested in the question of whether min. temp.'s showed more spatial
40
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Fig. 6. Recordings ofmin. temp. during 31 weeks (9/ll-'66-7/6.'67). For further explanationseeFig.3.Seven timeseachthermometer wasmoved (at random) duringfour seccessive
weeks to one of four positions (A-D) indicated by the same lower case letter;hence, each
positionwasoccupied seven times.
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Fig. 7. Recordings of min.
temp, during 8 weeks (13/91/11-'67).Forfurther explanation see Fig. 3. Two times
each thermometer was moved
(at random) during four successive weeks to one of four
positions (E-H) indicated by
Il •
the same lower case letter;
hence, each position was oc- iOcupied two times.
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variation within the very heterogeneously structured 'mosaic'
than within
the fairly homogeneously structured 'grass' (cf. Fig's 1 and 2). Fig.'s 3-7
show that - with the exception ofJune-July 1965 - this was apparently not
the case; in some separate weeks the spatial variation ofmin. temp.'s was
even much greater in 'grass' than in 'mosaic'.
It may also be supposed that in 'mosaic' the recording positions showed
more 'individuality' than in 'grass', i.e. because of the distinct patchiness of
the vegetation structure in 'mosaic' the different recording positions of
'mosaic' might have shown more individual features of microweather than
those of 'grass'. The degree of overall 'individuality' of different positions
(variation between positions) can be measured by the coefficient of concordance W (cf.2b) :W = 0 means that the ranking order of the recordings from
different positions varies completely at random between weeks,W = 1 means
that this order does not change from week toweek (eachposition is complete-
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TABLE 3. Degree of overall 'individuality' in time of' the recording positions within 'mosaic' and
within 'grass' in 4 groups of six weeks between 3-11-1965 and 10-8-1966, comparable
with the 4 groups of weeks (A, B, C, D) sampled between 9-11-1966 and 6-7-1967
(Table 2).
'grass'

'mosaic'
W*
1

A
B1
C1
D1

0.521
0.482
0.659
0.495

X2*
21.88
20.24
27.68
20.79

k*

n*

W

x2

k

n

6
6
6
6

8
8
8
8

0.460
0.379
0.502
0.606

22.08
18.19
24.10
29.06

6
6
6
6

9
9
9
9

*W: coefficient ofconcordance;
X2 withk-1degreesof freedom;
k: number ofweeks;
n: number ofpositions.

ly individual). Table 2 shows that in 1965, 1965/'66 and 1966 the positions
showed a highly significant individuality at both sites. In 1965 the individuality of recording positions (W) was greater in 'mosaic' than in 'grass', but
in 1965/'66 and 1966 there was no obvious difference. When testing the recordings at the positions in both sites together it appears that in 1965 there
was no difference in level between the two sites (W-values lying between
those for 'mosaic' and 'grass' separately), contrary to the data from D e c -

Fig. 8. Min. temp.'s at each
position averaged over the
period 12/5-18/8-'65. T h e
m e a n min. temp, of each
position in 'mosaic' is
plotted against others at
the upper right and those
in 'grass' at the lower left.
A scale of the magnitude of
the differences between
pairs of m e a n s (in °C) is a t
the diagonal from the
middle to the upper right
respectively to the lower
left. Significant differences
(WÜCOXON'S

matched-

pairs signed-ranks test:
2c) are indicated b y black
dots.
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Fig. 9. Min. temp.'s at each
position averaged over the
period 29/9-'65-16/3-'66. For
further explanation see Fig. 8.

March 1965/'66 and probably the whole period 1965/'66 and J u n e + July
1966. Hence, also the picture of spatial variation ofmin. temp.'s within both
sites shifted from year to year and did soin an unpredictable way. It must be
noted in this connection, that in the course of 1967 and especially in 1968 the
vegetation structure of 'grass" became somewhat less homogeneous, firstly

Fig.10.Min.temp,'sateach
position averaged over the
period 20/4-7/9-'66. For
further explanation see
Fig. 8.
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by the appearance of patches of Cladoniaon decaying Festuca (the decaying
Festucadisappeared gradually), and secondly by the growing out of the few
tussocks of Molinia and patches of Empetrum. Changes in the vegetation structure of'grass' were not noticed in 1966 (compare Fig.'s 2 and l i b ) and were
still slight in 1967. However, a possible influence of changes in vegetation
structure on the annual variations in microweather in the two sites may not
be excluded. In 3.3 the possible influence of recognizable structural elements
of the vegetation will be discussed.
The W-values for the four series of positions (A-D) in 1966/'67 behave
quite erratically for both 'mosaic' and 'grass'. This may mean that a sample
of nine (in fact n was only 6-7) positions per site at a time generally was too
small to be representative. It may also mean that the sampling in time in this
investigation was insufficient i.e. four samples of about six separate weeks
which were far apart in time, since the same series of positions (A, B, C or
D) was only occupied once in four weeks on the average (cf. section 2). The
latter hypothesis can be tested by grouping the recordings of 1965/'66 into
four samples of six separate weeks each, in which the weeks used in each
sample are about as far apart in time as in the four series (A-D) in 1966/'67.
The resulting W-values are given in Table 3. The differences between the
W-values are only small, showing that the sampling in time in the 1966/'67experiment (Table 2: A-D) can at most account to a small extent for the
erratic W-values. This must therefore be due to the non-representativeness
of 6-7 positions per site, because, A - D in 1966/'67 differed from A 1 - D 1 in
1965/'66 mainly in that A - D represents four series of different positions and
A 1 - D 1 represents four times the same series of positions. This conclusion is
confirmed by the only slightly varying W-values for A - D when we test the
recordings at the positions in both sites together (Table 2). A more detailed
examination (cf. 3.3) of our recordings shows that in a series of 9 positions
per site, in general 1-3 positions gave very 'individual' recordings. It was
roughly estimated that with samples of about 10-25 recording positions
(chosen at random) per site the chance to draw a sample without at least one
highly individual position (like series D in 1966/'67: Table 2) would have
been 0.05. Given the result that most phenomena discussed in 3.1 and 3.2
are statistically significant, the addition of more recording positions per site
would not have altered our main conclusions importantly.
3.3. It may be concluded from Table 2 that in 'mosaic' as well as in 'grass'
the degree of overal 'individuality' of the recording positions was generally
high and statistically significant. We may now wonder whether this high
degree of overall individuality resulted from about the same degree of individuality of the recordings at all positions or from a combination of some
positions with a very high degree and some positions with a much lower
degree of individuality. In the latter case we are of course interested in the
structural features of the positions with very high individuality of recordings.
With the help of WILGOXON'S matched-pairs signed-ranks test (cf. 2c) all
46

possible pairs of positions within the same site were tested for three periods:
May-August 1965 (Fig. 3), Sept. 1965-March 1966 (Fig. 4) and April-Sept.
1966 (Fig. 5). For each position and each period all recordings were averaged and these 'mean min. temp.'s' are plotted against those of the other
positions within the same site: Fig.'s 8, 9 and 10. The magnitude of the difference between two means can be read with the help ofthe scale at the diagonal from the middle to the lower left respectively to the upper right of
the figures ;significant differences (cf. 2c) are indicated by black dots.
Fig. 8 shows that in 1965 the mean min. temp's were more apart in 'mosaic' than in 'grass', which is in accordance with Table 2 from which a
greater overall individuality of positions in 'mosaic' than in 'grass' was concluded (see also Fig. 3). Such a difference does not appear from Fig.'s 9 and
10; compare also Table 2 and section 3.2. There was, on the other hand,
some difference in the level of mean min. temp.'s in 1966 (Fig. 10), 'grass'
showing higher mean min. temp.'s at many positions than 'mosaic' (cf.
Table 1).
Inspecting Fig.'s 8, 9 and 10 we see thatthehigh degreeofoverall 'individuality' (cf. Table 2) in 1965 and 1966 resulted from only a few positions
with a very high degree of individuality of recordings. Table 4 shows which
positions were highly individual (first column : more than one half of the
differences with other positions within the same site significant). In Table 5
a short characteristic of the vegetation structure at the different positions is
given. When comparing Tables 4 and 5 it will be evident, that there was no
obvious relation between the degree of individuality of min. temp.-recordings and the physiognomical features of the vegetation at the recording positions, e.g.: the most extreme position (physiognomically) within 'grass', n
(Table 5: Fig. 11a), did not show any individuality of recordings (Table 4),
whereas a comparable position within 'mosaic', c, did (that is to say in 1965/
'66 and 1966). The same occured in the physiognomically identical positions k, 1 and t: 1 (Fig. l i b ) did show a high degree of individuality,
whereas k and t did not. A similar situation is found in some other groups of
identical positions. More detailed comparisons between the Tables 4 and 5
are left to the reader. Interesting comparisons may also be made between the
last column of Table 5 and the corresponding recordings given in Fig. 6.
Moreover, the fact that the same positions gave highly individual recordings
TABLE 4. 'Individuality' ofdifferent recording positions
more than one
half of the
differences sign.
1965 (Fig. 8)
1965/'66 (Fig. 9)
1966 (Fig. 10)

h
c, g
a,c, h

m
1,p
1, m, q,

about one half
of the differences
sign.
a

r
m
p, s, t

less

^fferencesÏ n
°

a, b, c, d, f, j
b, d, e, f, h , j
b, d, f, g

k, 1, p, q, s, t
k, n, q, r, s, t
k, n
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Fig. 11. T w o positions in 'grass' (April I'ltit) :
a. A very extreme position (n) : between the two tussocks of Molinia (the only extreme position in 1965-'66).

b. T h e most common kind of position: u n d e r grass which is partly decaying; the 1-position
shown is in the centre of the picture (compare also Fig. 2: m-position).
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etolc eb}

Fig. 12.Recordings ofmin.temp, in 1964at twogroups oftwopositions (4ofthe6 thermometers used in 1964). Each group represents the recordings at twoposition that might have
been 'representative' of the 'type' ofvegetation in 'mosaic' or in 'grass' respectively.

during one season but not during some other (Table 4, e.g.: h, g, q), indicates that the influence of the vegetation structure on microweather (at least
on min. temp.'s) isnot deterministic but probabilistic and thus unpredictable
to some extent.
For students who are inclined to attach importance to differences between
mean values without testing them, it may be useful to point to Fig. 8: differences between mean min. temp's of the magnitude 2-3 °C gave 7 significant
and 3unsignificant values, whereas differences of the magnitude 3-4° C gave
2 significant and 3unsignificant values, etc.
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4. DISCUSSION

Ecologists generally agree that the measurement of environmental factors is
necessary to understand the ecological processes that occur in the field. One
also agrees that it is very difficult to know which measurements are needed
and what adequate techniques are available. We fully accord with most of
the contributors to WADSWORTH (1968) that the problem of instrumentation
can only be solved by automation of the recording and handling of data. We
are not sure, however, whether every ecologist is aware why automation is in
fact unescapable.
Let us suppose that the characteristics of our min. temp, recordings are
not exceptional, that is, comparable features may be expected sometimes to
be encountered when measuring other components ofmicroweather in more
or less natural sites. Then our preliminary investigation may teach us something about the possible relations between the structure of the vegetation
and microweather or at least warn us against a kind of optimistic assumptions sometimes adopted by ecologists.
The most surprising result from our recordings is that the spatial variation
of microweather (at least ofmin. temp.'s) need not be smaller in a fairly homogeneously structured vegetation like 'grass' (Fig. 2) than in a very heterogeneously structured one like 'mosaic' (Fig. 1), although during a certain
period (e.g.: summer 1965: Fig.'s 3 and 8) a difference may be indicated
that points into the a priori expected direction (cf. 3.3). Another surprising
result is that visually recognizable components of vegetation need not show
individual features of microweather (Tables 4 and 5). That is, the features of
microweather (at least of min. temp.'s) within some specimen of such a
component can hardly be predicted from measurements within other specimens of the same vegetation component. It therefore seems not sensible to do
measurements of microweather at a position that is assumed to be 'representative' ofsome 'type' ofvegetation structure.
The kind of 'conclusions' that may be arrived at when one proceeds in
this way isclearly illustrated by Fig. 12in which the recordings oftwo groups
of two min. thermometers are shown (4of the 6 thermometers used in 1964).
Each group represents two positions that might have been selected as 'representative' (although chosen at random) of some 'type' ofvegetation, 'mosaic'
or 'grass', respectively. From Table 5 the reader can select as many pairs of
supposedly 'representative' positions as he likes to follow the concerning recordings in the Fig.'s 3-6 and to check our conclusion.
In spite of the two results discussed sofar, the two sites seemed to show important differences in microweather (at least in min. temp.'s) in most seasons
(cf. 3.1:Table 1). This is the more evident when we realize that the number
of positions sampled per site was still rather small (cf. 3.3). However, the influence of the vegetation structure on the relation between macro- and microweather is apparently very complex and of a stochastic nature. At each
position microweather results from an interplay between a number of more
51

or less variable factors. This result does not only vary in time with differing
combinations of weather components, but will also vary between positions
with a visually similar structure. It will be evident that owing to this, microweather will even be less predictable than macroweather. Of course, we do
not exclude the possibility that for some factors at certain positions the predictability of the level of the recordings might be much better. We only intend to warn against assuming a priori such an almost invariable situation;
it will always be necessary to investigate during some period the degree of
spatial variation at positions chosen at random.
When we study the influence of physical factors on ecological processes in
the field, it is necessary to have some knowledge of the spatio-temporal variation of the respective components of microweather during the period of investigation. That is, it is necessary to record as frequently as possible at not
too small a number ofpositions within the site the values of a number of factors. The amount of data on microweather to be recorded and to be handled
thus will generally be solarge as to make automation unescapable.
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SUMMARY

To get some idea of the spatial variation in microweather in two adjacent
sites at the heath of Kralo - a very heterogeneously structured site 'mosaic'
and a fairly homogeneously structured one 'grass' - a preliminary investigation was carried out:
laying out and weekly reading (during four years: 1964-'67) of a number
of minimum thermometers at randomly chosen positions throughout both
sites. If we suppose that the general characteristics of the results from our
investigation may sometimes be encountered when measuring other components ofmicroweather, it may be concluded :
1. The spatial variation of microweather need not be smaller in a fairly
homogeneously structured vegetation like 'grass' than in a very heterogeneously structured one like 'mosaic'.
2. Visually recognizable components of vegetation need not show individual
features of microweather.
3. In the course of time the possible differences between twositesmay change
in an unpredictable way.
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In general: the influence of the vegetation structure on the relation between macro- and microweather is apparently very complex and of stochastic nature.
Hence, to get some knowledge of the possible influence of microweather
components on ecological processes, it will be necessary to record during the
period of investigation as frequently as possible at not too small a number of
positions the values of the respective components, i.e. automation of the
recording and handling ofdata is unescapable.
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P L A N T M O R P H O G E N E S I S A N DV I R U S
INFECTION1

"^"^is

L.Bos
(Institute ofPhytopathological Research, Wageningen, the Netherlands)

INTRODUCTION

Incidental results of abnormal morphogenesis have attracted attention of
plant morphologists for years already andhave been described in the extensive teratological literature (a.o. MASTERS, 1869; PENZIG, 1921-1922). After
several cases were found to occur epidemiologically andtobedueto pathogens they were also studied byplant pathologists (cf.Bos, 1957b).
Although HUGO DE VRIES (1896) was the first to point to the possible in-

fectious nature of virescence in his garden and itspresumable transmission
by flying insects, it wasnot until 1926 that such a disease, called 'aster yellows', inthe U.S.A. was recognized asavirus disease (KUNKEL, 1926).
Thus, viruses areamong thecauses ofabnormal growth and development.
They can have an intriguing impact on plant morphogenesis. To give an
idea ofwhat these viruses cando,I have selected twotypes ofvirus diseases
representing organoid and histoid malformations. KÜSTER (1911, 1925) introduced the latter terms for plant galls produced by animals and fungi to
distinguish mere histological or tissue disturbances from morphological
deviations containing normal tissues.
This paper wasespecially written to draw attention to the physiological
background ofboth groups ofabnormalities. It hasbeen prepared asa contribution toa special issue ofscientific publications assembled and published
in honour of Prof. Dr. H . J . VENEMA, on theoccasion of his retirement.
VENEMA devoted considerable interest to plant teratology (VENEMA 1930,
1949) and to the plant teratological collection started at Leyden by COSTERUS, SMITH, SURINGAR and JANSE (cf. JANSE, 1929) and later preserved at
Wageningen.
ENATIONS AND TUMOUR DISEASES

Let us first turn to the group of histoid malformations. An interesting
example is the peculiar enation disease of white clover (Fig. 1), which we
could prove to be of viral nature (Bos& GRANCINI, 1963, 1968). Symptoms
mainly consist ofirregular sometimes spiny swellings, protuberances or histoid enations on the underside of the main veins. T h e disorders are most
1
Elaboration ofa paper read atthe Wageningen Meeting ofthe Societyfor Experimental
Biology, April 6th, 1967.
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Fig. 1. Leaf of white clover (Trifolium repens) with histoid enations on the underside of the
m a i n veins after infection with the clover enation virus.

striking in broadbean plants (Viciaf aba) after artificial infection. Here the
leaf veins show a more general swelling. In addition, the stems are covered
with bead-like series of protuberances (Fig. 2). We have studied their anatomy in comparison with normal stems. The disease turned out to be characterized by (a) a proliferation and degeneration ofphloem tissue, (b) proliferation and production of giant cells in the phloem parenchyma, (c) a sometimes massive proliferation of pericycle tissue, and (d) a radiating hypertrophy of cortical parenchyma. Moreover, in abnormal tissues entirely new
spindle-shaped structures often appear (Fig. 3). They show a low degree of
autonomous differentiation not reminescent ofsurrounding tissues.
The disease has several features in common with such well-known virus
diseases as beet curly top, citrus vein enation (which can also cause stem
tumours), and clover wound tumour. The latter one has been extensively
studied because of its likeness to human and animal cancers. With clover
wound tumour, in infected plants tumours are caused by the virus but incited only by artificial wounding, such as pin-pricking, or by natural wounding in roots as isthe case with the endogenous formation of side-roots.
Before discussing the physiological back-ground of these histoid growth
aberrations we should consider the organoid malformations.
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Fig. 2. Stem of broad bean ( Viciaf aba) with series of protuberances after
artificial infection with clover enation virus.

WITCHES' BROOM VIRUS DISEASES1

They are a group of economically important diseases described under confusing names, such as the well-known 'aster yellows' and 'cranberry false
blossom' in the U.S.A., 'tomato big bud' in Australia, 'stolbur' especially of
solanaceous plants in Central and Eastern Europe, and the presumably universal 'clover phyllody' or 'virescence' (Bos, 1957 a; Bos & GRANCINI, 1966).
1
For the sake of completeness it has to be added that after submission of this p a p e r for
publication several of the witches' broom virus diseases to be discussed here were suggested
to be caused by graft- a n d leafhopper-transmitted Mycoplasma-\ïke very m i n u t e microorganisms (a.o. Doi et al.: Mycoplasma- or P . L . T . group-like micro-organisms found in the
phloem elements of plants infected with mulberry dwarf, potato witches' broom, aster
yellows, or Paulownia witches' broom. A n n . Phytopath. Soc. J a p a n 33, 1967: 259-266).
Pathologically and epidemiologically pathogens of this newly discovered group greatly
behave like viruses. T h e y are therefore still being studied by plant virologists instead of
microbiologists.
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The witches' broom virus diseases have several features in common with
widely known local witches' brooms (Fig. 4) caused by parasitic organisms,
(Bos, 1963). Such brooms only consist of a local accumulation of slender
branches incited to develop by the locally acting parasites (or their growth
stimulating excretory substances). It should be noted that these brooms are
characterized by the development of sprouts from all buds that normally are
dormant, by an abnormally upright growth habit of newly formed branches
and by total absence of flowering.
After infection as a rule viruses systemically spread through the entire
plant. Therefore, witches' broom viruses cause the entire host to become
abnormal as is the case with whortleberry (Vaccinium myrtillus) (Bos, 1960)
(Fig. 5. Note the dense branching and the upright growth habit). T h e final
abnormal product, however, depends on the stage of development of the
host plant at the moment of infection, as I have described in detail for the

Fig. 3.Longitudinal section ofspindle-shaped tumour (t) in phloem (p) ofbroad bean after
infection withcloverenationvirus;xabnormalxylem elements, perpericycle tissue. Magn.
x200.
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Fig. 4. Local witches' broom ofunknown cause in Berberis.

witches' broom virus disease of some Crotalaria species in Indonesia (Bos,
1957a).
A plant infected during its early stages of development has become a
'bushy dwarf' completely resembling the local broom of Fig. 4. All potentially present buds have developed into sprouts but no flowers are formed.
The plant later infected has an almost normal growth habit, whereas the inflorescences partly initiated before infection have grown into complex leafy
structures, thus producing broomy branch extremities (Fig. 6).).
Upon closer observation these brooms turn out to consist of flowers having
undergone a series of changes (Fig. 7). They are the more abnormal, the
younger their buds were at the moment of infection : they turn more or less
into a vegetative state. Thus it is possible to select a series of progressive
floral abnormalities beginning with a normal flower and ending with a completely vegetative leafy shoot. This complex of deviations is called a n t h o l y sis and consists mainly of v i r e s c e n c e , p h y l l o d y and p r o l i f i c a t i o n . It
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clearly indicates that in Crotalariathe virus completely and all of a sudden
stops floral initiation, even in those buds that had already reached some stage
of initiation. The floral abnormalities result in complete sterility of infected
plants. Morphologically, antholysis presents an extremely interesting macroscopically visible picture of the some time consuming transition of the
vegetative apex into the flower bud in case of floral initiation.
Especially through prolification those floral abnormalities greatly contribute to the witches' broom growth of the plants. I have therefore introduced
the term witches' broom phenomena for the complete syndrome consisting
of witches' broom growth in the vegetative parts of the plant and the complex of antholoysis in the sexual parts (Bos, 1957a). Summarizing we can
say that the witches' broom diseases are mainly characterized by:
1. a reduced apical dominance leading to excessive outgrowth of buds,
2. an enhanced negative geotropy, (in stipes of peanut (Arachis hypogaea)
the positive geotropy is even changed into a negative geotropy (Fig. 8;
THUNG & HADIWIDJAJA, 1951), and

3. a suppression or even complete prevention ofsexual development.
In addition, there is some sort of intensified vegetative development as
appears from a tendency of infected plants to continue growth at the end of
the season and to start earlier in case ofperennial plants.

Fig. 5. Witches' broom growth in whortleberry ( Vaccinium myrtillus) after natural infection
with a witches' broom virus. Left, two healthy branches; middle, infection at a late stage of
development; right, infection at an early stage of development.
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Fig. 6. Some inflorescences of the legume Crotalaria usaramoensisafter infection with witches'
broom virus. T h e broomy inflorescence on the right was the youngest at the m o m e n t of infection; its branches therefore least resemble flowers. (Photograph m a d e of h e r b a r i u m
material).

Both the intensified vegetative development and the process of complete
antholysis clearly demonstrate the morphogenetic antagonism between
floral initiation and vegetative growth. Here we are getting involved in the
last aspect of this paper, namely the physiological background of the phenomena.
PHYSIOLOGY OF VIRUS-INDUCED GROWTH ABNORMALITIES

The important question is how the pathogens actually interfere with normal morphogenesis. With this in mind I shall try to describe briefly the
diseases in physiological terms although I am not qualified to go too far into
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Fig. 7. Abnormal flower of Crotalaria usaramoensis with phylloid sepals, petals and stamens (st), a short stipe (g), an open
leaf-like carpel (c) with phylloid ovules (o), and a beginning
prolification (p) on top of the 'torus'.

detail. It goes without saying that internal communication systems are disturbed. In one way or another the viruses concerned interfere with correlative forces of hormonal nature which normally bridle each cell's developmental totipotency. This can be further specified :
In the case of mere tissue outgrowth, as with our enation disease, the
number and sizeofcells in certain tissues (phloem, phloem parenchyma, pericycle, cortical parenchyma) are no more regulated by surrounding tissues or
to a limited amount only. This leads to hyperplasia and hypertrophy of already existing tissues.
With tumours, the cells are not only abnormal in number and sometimes
in size, they are abnormal in function also. Tumour formation itselfis characterized by a c o m p l e t e l y a u t o n o m o u s d e v e l o p m e n t of n e w t i s s u e s
w i t h s o m e s o r t of 'low l e v e l ' i n t e r n a l d i f f e r e n t i a t i o n not reminescent of surrounding tissues. They can thus attain considerable size and
develop at the cost ofsurrounding tissues ('internal parasitism').
Similarly, in local witches' brooms, caused by fungi orotherparasitic organisms, development is nearly unlimited. In contrast to tumours, however,
these brooms do exhibit a quite high level of differentiation, although lower
than normal asjudged by the absence of flower formation. In witches' broom
virus diseases the entire plants are involved. Such infected plants may continue with abnormal vegetative growth for years, if protected from adverse
conditions as low winter temperatures. They thus more or less behave like
genetic mutants.
In these witches' broom diseases the main physiological processes influen-

62

Fig. 8. Change of positive geotropy in normal stipes or gynophores (left) into negative
geotropy (right) after infection with witches' broom virus. (After T H U N G and HADIWIDJAJA,
1951).

ced are the apical dominance, geotropy, and floral initiation as mentioned
before. These processes are generally known to be hormonally controlled.
Thus, a disturbance of hormonal balances by the plant viruses concerned
seems obvious. Now that more becomes known of the interdependence of
hormones and nucleic acids, and research on the problem of development
is shifting towards that of gene-regulation, a more direct intervention of
witches' broom incitants as well as tumour viruses in normal plant nucleic
acid metabolism is evident. In this respect, WELLENSIEK'S recent conclusion
(1966) of the virus-like nature of the graft-transmissible flower inducing
hormone in Silene armeriais of utmost interest. It also indicates that much
further research is still needed. The pathogens inciting the diseases I have
just described may prove useful toolsfor physiologists and biochemists to help
elucidate normal plant morphogenesis.
SUMMARY

Several teratological phenomena are now known to be due to virus infection. Symptoms of two types of diseases are being summarized to illustrate
the intriguing impact ofviruses on plant morphogenesis.
In case of tissue outgrowth as with the enation disease the number and
size of cells is no more regulated by surrounding tissues. Tumour formation
often accompanying histoid outgrowths is characterized by completely autonomous development of new tissue with a low level of internal differentiation.
63

Organoid more or less autonomous outgrowths, such as local witches'
brooms, show a much higher level of differentiation although no flowers are
formed. With witches' broom virus diseases entire plants are involved. Flowers partly initiated before infection develop into leafy sprouts, their eventual shape depending on the stage of floral initiation at the moment of infection.
Reduced control of surrounding tissue in case of enation and tumour formation, as well as reduced apical dominance, replacement of positive geotropy by negative geotropy and prevention of sexual development, in case of
witches' broom growth, strongly suggest hormonal disturbances.
(Since completion of the manuscript a n u m b e r of witches' broom virus diseases are being
suggested to be caused by Mycoplasma-\ike micro-organisms. I n m a n y respects they behave
like viruses and are therefore mainly being studied by virologists.)
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H O W TO WRITE A M O N O G R A P H OF
A PHANEROGAMIC TAXON

C. E. B. BREMEKAMP

(Botanical Museum and Herbarium, Utrecht)

What is a monograph? According to the definition given in one of the dictionaries consulted by me, it is 'a treatise on a single object or class of objects'. Taxonomists, as a rule, use the term in the latter sense, viz., as J A C K SON'S 'Glossary of Botanic Terms' puts it, as 'a systematic account of a particular genus, order or group', or somewhat more precisely, as a treatise on
the delimitation and subdivision of a particular taxon of supraspecific rank
including a detailed description of this taxon and of the taxa which the
author wishes to recognize within the latter. It should be realized that the
number of these subordinate taxa may vary considerably ; it may be very
large, and in that case it will, as a rule, be desirable to arrange them in
groups of different rank, but in other instances it proves to be rather small;
in fact, of many taxa of supraspecific rank at present but a single representative is known.
The first task of the monographer is to ascertain that the taxon with which
he is going to deal, is a 'natural' one, i.e. that the units it contains are more
closely related to each other than to any other ones, and when this point is
settled, he will have to decide what rank he will give his taxon and how far
he will go with its subdivision. It is perhaps best to begin our discussion with
the last-mentioned point, i.e. with the question how far the monographer
has to go with the subdivision ofhis taxon.
In the subdivision of their taxon monographers frequently stop at the
species level, and this is not surprising as since the days of LINNÉ most taxonomists have accepted the species as the basic unit of the system. It was, of
course, well-known to LINNÉ and his followers that 'species' not rarely comprise more or less distinctly deviating forms, but the deviations shown by the
latter were regarded as non-essential as they were 'inconstant' ; they disappeared and reappeared in the progeny of the deviating individuals in a way
which in the days before the significance of cross-fertilization was rightly
understood and before biologists became acquainted with mendelian segregation, looked entirely unpredictable.
Although nowadays too the species is accepted by most taxonomists as the
basic unit of the system, it is, of course, no longer possible to base this view
on the assumption that the various forms in which the individual members
of the species present themselves, are no more than random deviations of an
essentially stable type, for it is well known that many of these deviating
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forms have been stabilized by excercising a rigorous selection in their offspring and by prohibiting fertilization by individuals belonging to other
forms. In the language of the geneticists this may be expressed by saying that
in these cases the points of difference with the 'typical' form are due to the
fact that a varying number of the genes of the latter have been replaced by
'allelomorphs'.
Forms showing deviations due to the presence of one or more of these
readily exchangeable allelomorphs are generally accepted as infraspecific.
However, not all the deviations shown by the taxa which so far have been
classified as infraspecific, belong to this category. This applies especially to a
large part of those which have been classified as 'subspecies', for most of the
latter do not hybridize at all with the 'typical' form or, if they do, their
hybrids usually are sterile; in this group should be included also the comparatively rare 'subspecies' of which the hybrids with the 'typical' form
prove to be fertile, but where the offspring does not show mendelian segregation. In such cases the fertility of the hybrid may be due either to the fact
that its sexual cells are provided with two sets of chromosomes, one derived
from the first parent and one derived from the second, or else because the
offspring is produced in an asexual way. To taxa of this kind I would prefer
to assign specific rank. However, I am well aware that this is a standpoint
with which by no means all taxonomists will agree.
One of the main objections against the view that the absence of the faculty
to produce hybrids of which the offspring shows mendelian segregation indicates a difference of at least specific rank, is that this criterion is applicable
only to organisms showing the ordinary kind of sexual reproduction. In the
case of the Bacteria and Cyanophyceae, where gene exchange is effected in a
way which at present is but imperfectly understood and where, moreover, it
is very difficult to ascertain, this criterion can hardly be applied. For these
groups, therefore, another criterion will have to be found, but of what kind
the latter will prove to be, is as yet entirely unpredictable. This means that it
is by no means sure that the units which at present are accepted in these
groups as species, are of the same taxonomie rank as those which in the
groups with the ordinary kind of sexual reproduction are regarded as such.
However, as I will confine myself in this paper to Phanerogamic taxa, it
does not seem necessary to enter more deeply into the question of the
species concept in these aberrant groups.
Another weighty objection against our definition of the boundary line
between the domain of the species and that of the infraspecific taxa is of a
practical nature ; it stresses the fact that we but rarely know that the related
taxa we are inclined to accept as distinct species do not produce hybrids with
an offspring showing mendelian segregation. This is true, but where such
information is lacking, it is doubtless permitted to base our conclusion on the
similarity between the differences shown by these taxa and those found in
comparable sets of taxa of which we know with certainty that they do not
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hybridize or, if they do, that their hybrids do not produce an offspring
showing mendelian segregation. Another condition is that no sets of taxa
with similar differences are known of which the members do hybridize and
where the offspring of the hybrids shows mendelian segregation. More difficult, of course, becomes the decision in classes or phyla in which but few hybridization experiments have been carried out.
The taxonomists who reject the definition of the boundary line between
species and infraspecific taxa given above, base their decisions on the number and the more or less striking aspects of the differences. However, the
studies of the geneticists have taught us that the number of the differences is
always very large and that the effect caused by the change in a single gene
may vary considerably; it may be very striking, so e.g. when it changes a
zygomorphic flower into an actinomorphic one, but it may also remain completely hidden, e.g. when its manifestation depends on the presence of a hypostatic factor and the latter is absent. Though there is as yet no certainty on
this point, this might apply also to the manifestation of differences of a more
fundamental nature, viz. to those that are present between species and between taxa ofsupraspecific rank.
However, whether the monographer accepts the taxa which show fewer
and less easily discernible but nevertheless fully constant differences as 'subspecies' or as 'species', is after all of less importance than it may seem to be.
If he accepts these two ranks, he should realize at any rate that there is no
distinct boundary line between them, and he should therefore include these
'subspecies' too in his work 1 . If, on the other hand, he acknowledges these
less easily recognizable but fully constant taxa as 'species' and if he endorses
the view that they show a closer resemblance to the 'species' to which they
are referred by the taxonomists of the other camp as 'subspecies' than to any
of the other congeneric ones, he should mention this, and ifthis more striking
resemblance is, in his opinion, indicative of a closer affinity, it will often be
profitable to segregate such a group of species as a taxon of intermediate
rank, e.g. as a 'section' or a 'series'. The number of these less easily distinguishable species may be very large, and in genera occurring in not very thoroughly searched regions it is always possible that part of them have been
overlooked 2 ; the number remains nevertheless between surveyable limits.
1
According to the definition given above of the b o u n d a r y line between species and infraspecific taxa the kind of "subspecies" which are m e a n t here, do not fall beneath this line
and the term 'subspecies' therefore is in this case unsuitable and should be replaced by
another one. T h e term "microspecies' which has sometimes been used for them is from a
linguistic point of view unacceptable as it is partly Greek and partly Latin. T h e diminutive
'speciecula' formed from 'species' in analogy to 'diecula' from 'dies' would be more suitable.
2
It is perhaps not superfluous to d r a w the attention of the taxonomists to the possibility
that a collector, especially in the case of herbs, may have collected under the same n u m b e r
representatives of related taxa, and to w a r n them that they should never reduce a taxon
described under a different n a m e and with a different diagnosis to another one without
comparing the type specimens.
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This, however, does not apply to the truly infraspecific taxa, i.e. to those
which differ from each other only in readily exchangeable characters. The
number of the latter appears to be very large, far larger, in fact, than was
formerly assumed, which means that in species with cross-fertilization the
number of possible combinations must be enormous; it actually is. I may
illustrate this perhaps by means of an example drawn from my own expenence.
My garden borders on a stretch of land on which at one time rye and
buckwheat were grown, but which about half a century ago was abandoned;
then it turned into heath, and at present it is for a large part covered by selfsown or at least not-planted trees, mostly oak, pine and birch. Now trees are
very suitable objects for a study of this kind, because their numerous leafy
branches functton for us in a similar way as members of a clone growing on
an experimental plot. This means that the points in which they differ, must
be due to environmental factors and may therefore be neglected, whereas those
in which they agree, may be regarded as reflecting their hereditary structure.
When the trees are compared with each other, differences in the hereditary structure are therefore easily recognized. On the other side of my hedge
there are e.g. three birdsown mountain ashes which differ in the shape of the
crown, in the colour of the leaves, the time at which they start flowering and
that at which the flowers are shed, the colour of the berries and the attraction they exercise on blackbirds and songthrushes. The oaks, pines and
birches often grow at a small distance from each other so that they can easily
be studied, and although the differences are not so striking as those between
the three mountain ashes, it appears that no two of them are alike; in fact,
they may be said to differ as much from each other as' human beings. It
would, of course, be impracticable to give all these forms a name, and as it is
impossible to draw a boundary line between forms showing such minor differences and forms showing differences which look more striking but which
from a taxonomic point of view are ofno more importance, it does not seem
advisable to make an exception for the latter. If the monographer wishes to
draw the attention to some of these differences, he may do this in a note
added to the description.
This is especially desirable when the forms by which these differences are
shown, are of agricultural or horticultural value and when they are for this
reason kept constant by self-fertilization or by vegetative propagation. These
are the so-called 'cultivars', and that the latter should receive a name, is, of
course, fully justified, but it should be realized that this is done for a commercial reason and not for a taxonomic one. That varieties ofno commercial
value should be named too, seems to me a hardly justifiable demand. In the
past, however, this was an almost generally accepted practice, which, I must
admit, I myself too have followed in several ofmy monographs.
Under definite circumstances the small genetic differences between the
individuals belonging to the same species will give some of them a more or
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less distinct advantage over the others. This means that in an area consisting
of parts which differ more or less strongly in their edaphic or climatic
character the frequency of the various forms will differ. The 'populations'
occurring in the various environments, e.g. on an acid,or a basic soil, at a
different altitude or on the northern or southern slope of a mountain, may
therefore present a more or less different aspect. If the various parts of the
area, moreover, are separated from each other by more or less insurmountable barriers, the difference between these 'populations' may become rather
striking, and under such circumstances the latter may be segregated from
each other as 'geographic races'. However, it should be realized that the
differences between these geographic races are not necessarily all due to a
selection exercised by edaphic or climatic factors, but that they may find
their origin at least to a certain extent in the circumstance that isolated parts
of the area may have been colonized by a rather small number of individuals,
in which case the latter may not have possessed all the genes which were
present in the mother population.
Where the presence of such 'geographic races' has been well ascertained,
this should certainly be mentioned in a note attached to the description of
the species. However, as the difference between the geographic races does
not dependc on the presence of a genetic difference which is found in all their
individuals, the 'geographic race' is not a taxonomic concept but an ecological one, and as it does not fit into the taxonomic system of classification, it
should not be given a latin name.
For the herbarium taxonomist it is often very difficult to decide whether
he has to deal with two or more 'geographic races' or with so-called 'vicarial' species, i.e. species replacing each other in neighboring areas. The individuals of which such a vicarial species consists, differ, of course, in a number
of readily exchangeable characters, but they have moreover some non-exchangeable characters in common by which they differ from those belonging
to the related vicarial species. If the areas in which the populations occur,
are contiguous or partly overlapping, and if no intermediate forms are met
with along the boundary line or in the zone in which they occur together,
there is apparently no gene exchange between them, and then it is clear that
these populations represent distinct species, but if their areas are at present
separated from each other by zones in which neither of them is present and
which are to be regarded as insurmountable barriers, then the question is
not so easy to decide, and in such cases we will have to base our decision
once more on grounds of analogy.
Above it was already pointed out that our definition of the boundary line
between species and infraspecific taxa is not readily applicable in the case of
the Bacteria and Cyanophyceae, but we should realize that in the Phanerogams
too there may be difficulties, viz. in such genera as Taraxacum, Hieracium and
Alchemilla, where the reproduction in the greater part of the subordinate
taxa is entirely asexual, which means that the variability in the offspring of
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each individual is, at least so long as no mutations occur, entirely due to environmental factors. Here once more the question whether or not the
characters in which the various taxa differ, are of the same kind as those
which in the case of sexual reproduction prove to be exchangeable, can be
decided only on the ground of analogy, i.e. by comparing them with similar
sets of differences found in more or less closely related genera of which the
species show sexual reproduction and where therefore the taxonomie value
ofthe differences could be determined.
After this perhaps somewhat lengthy discussion of the question how far
the monographer should go with the subdivision of his taxon, it is time to
turn our attention to the other problems with which he has to deal and which
were mentioned already in the second of the opening paragraphs of this
paper, viz. the question why the taxon with which he is dealing, may be accepted as a natural one, and that ofthe rank which isto be assigned to it.
First of all the monographer should state the reasons which led to the establishment of his taxon, and what the taxonomists who subsequently have
dealt with it, thought about its delimitation. The latter may in the course of
time have been narrowed because one or more of the subordinate taxa had
to be transferred to other taxa, or widened because subsequently taxa were
included which did not answer the original description. This description,
moreover, may have been very incomplete or even in some points erroneous,
and then the affinities of the taxon may have been misunderstood with the
result that it was given a wrong place in the classification. The identity of
such a misplaced taxon can only be ascertained by a reinvestigation of the
material on which the description was founded. If this material is lost and if
no specimens are available of which it is known that they were identified by
comparison with the type, the identification of the taxon is impossible, and
in such a case guesses should only be made if the original material was collected in a region which has been thoroughly searched, and from where but
one taxon is known which shows the more easily recognizable characters
mentioned in the description; if this condition is fulfilled, the discordant
points may be ascribed to observational errors. If in the meantime this taxon
had obtained a new name from an author who was unacquainted with the
original material, this name, although perhaps better founded, has, according to the 'International Code of Botanical Nomenclature', to be dropped in
favour of the older one. However, this should never be done if there remains
the slightest doubt with regard to the identity of the taxon to which the
older name was applied.
If later investigators have discovered new differential characters, the latter too should be taken into consideration. The earlier taxonomists restricted
their attention to characters which can be recognized with the naked eye or
by means of a handlens, but this is an entirely arbitrary limitation. There is
no reason whatever to ban the use of the microscope or that of chemical
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reagents;characters discovered by such means may be of as much or even of
more importance than the conventional ones. Very striking results were obtained e.g. by the study of the stomata and of other parts of the epidermis, of
the vascular strands and the secondary wood, of the testa, the embryosac and
the endosperm, and of the pollen grains; the number and the structure of the
chromosomes too proved to be ofgreat importance.
In the future doubtless several more of these diagnostically valuable
characters will be recognized. More attention, for instance, will have to be
paid to the structure of the pericarp. In view of the fact that the oldest classification of the Angiosperms was based on this part, it is rather remarkable
that later morphologists and taxonomists have shown but little interest in it.
They stilladhere tothe division of the fruits in fleshy and dry ones;this, however, is an ecological distinction which from the morphological point of
view is of hardly any value. To the wide diversity found in the anatomical
structure of the fruits, on the other hand, almost no attention has been paid.
I n this connection it is perhaps worthwhile to point out that ecological differences may doubtless be of importance to the taxonomist, but only if they
are correlated with well-defined structural or chemical peculiarities. Good
examples of such taxonomically valuable ecological characters are found e.g.
among the mechanisms securing pollination and seed dispersal. Another ecological feature which deserves our attention is the binding to a definite environment, but this too is taxonomically important only if it is recognizable
in a definite structure, so e.g. in the case of submerged or floating hydrophytes and in that ofsome kinds ofdesert plants.
Taxa may also be bound to a definite region, but such geographic data
should not be included in the description itself but relegated to a note attached to the latter, because the geographic distribution shows no distinct
correlation with the hereditary characters. This follows already from the
fact that it may vary considerably in the course of time. It is certainly not
allowed to refer a specimen to a definite taxon because it shows some resemblance to it and because in the region in which the specimen was collected this taxon is the only one with which some resemblance could be detected;it is, of course, by no means excluded that the taxon to which the specimen really belongs, is a recent introduction or that it is so rare that it has up
to now been overlooked.
As a matter of fact, the geographic distribution of the taxa is of more importance to the geographer than to the taxonomist, on the one hand because
it may shed some light on the climatic and edaphic conditions prevailing in
their area of distribution, and on the other hand because it may give the
geographer some indications with regard to the history of such an area, e.g.
to the former presence ofconnections between now fully isolated parts.
From the biological point of view the data on the geographic distribution
of related taxa are mainly of interest because they form one of the principal
arguments in favour of the doctrine of evolution, but this doctrine is not of
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direct importance to the taxonomist, for the taxonomie classification does
not rest on the descent of the various taxa, which, so far as we can see at
present, will always remain hypothetic, but on the degree of similarity
between them. Fossils may occasionally provide a somewhat safer base for
phylogenetic speculations, but in the case of the Angiosperms they have so
far shed hardly any light on the evolution of the various taxa. Moreover, the
emphasis which is often laid on the presence either of 'primitive' or of 'advanced' characters, isjustified only when in support of this evaluation convincing fossil evidence can be adduced; however, the possibility that a 'primitive' character may in reality owe its origin to a 'regression' ishardly ever
excluded. For all these reasons the monographer should distantiate himself
as much aspossible from phylogenetic speculations.
The next point which the monographer has to decide, is that of the rank
which is to be assigned to his taxon. To this end he has to compare it with
its nearest allies and with the taxon of the next higher rank to which the
latter have been referred. If these allies all prove to be natural ones, i.e. if the
taxa of the next lower rank which have been included in them, prove to be
more closely related to each other than to any other taxon, and if there is
uniformity of opinion with regard to the rank of these allied taxa and to that
of the taxon of the next higher rank to which they have been referred, the
monographer will have to assign to his taxon the same rank as has been assigned to the allied taxa. If e.g. the next higher taxon is accepted as a family,
and the related taxa have been classified as tribes, he will have to call his
taxon too a tribe; however, if the related taxa have been classified as subfamilies, he will have to call it a subfamily, and if the related taxa have been
classified as genera, his taxon too will have to be accepted as a genus 1 .
When the monographer has discussed the literature on his taxon as well
as his own findings at the hand of the principles expounded above, he should
draw up a detailed description, and if his delimitation of the taxon differs
more or less considerably from that adopted by his predecessors, this should
preferably be done in latin or in latin aswell asin a modern language.
Like all other descriptions that of the main taxon should be drawn up according to a definite pattern. First the name accepted by the monographer
should be put down ; to this name as to all other taxon names should be added the name of the author by whom it was introduced (or, if expedient, an
1
It the family contains b u t a single species, there is n o intermediate rank. T h a t such a
taxon is given a generic n a m e , does not rest on taxonomie considerations, b u t exclusively
on the desire to maintain a certain uniformity in the nomenclature. I n this case the ' C o d e '
adheres to the pre-Linnean standpoint according to which the genus was the basic unit of
the system and the species no more than a special form of the latter, a standpoint which u p
to this day is reflected in the custom to indicate a species either by means of an adjective or
else b y the possessive case of a substantive.
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abbreviation of this name) and a reference to the place where the original
description is to be found. Then, in chronological sequence, the taxonomie
literature should be cited in which it was subsequently dealt with under this
name ; if it was used in some of these publications in a delimitation which is
wider than that accepted by the monographer, this should be indicated by
adding the letters 'p.p.' (pro parte) or, more precisely, by stating which part
falls outside this delimitation. If the taxon is known also under one or more
other names, the latter, of course, should be recorded too. First the names
based on the same type as the accepted one should be put down (the 'nomenclatural synonyms'), then those based on a different type ('taxonomie
synonyms'), and if the taxon has been included by some authors in another
one, the name of that taxon too should be cited ;in that case once more with
the addition of the letters 'p.p'. The synonyms themselves and the literature
in which the taxon is dealt with under each of these names, should always be
recorded in a chronological order. An exception, however, has to be made
for the 'nomina rejicienda', i.e. the older names which for some reason or
other have been rejected by a decision of the 'International Botanical Congress'. In that case the legally adopted name, which is indicated as 'nom.
cons.' (nomen conservandum), has preference; the rejected name, 'nom.
rejic', may be cited either immediately after the latter or, and this is perhaps
preferable, at the end ofthe list.
The description should preferably be preceded by a 'diagnosis', i.e. a
summary of the points in which the taxon differs from those with which it is
united in the taxon of the next higher rank. Though the insertion of such a
diagnosis is not a generally accepted practice, it is a highly recommendable
one, as it provides those who use the monograph with an easy means of testing the correctness oftheir identifications.
I n the description attention should be paid to all the points in which the
taxon differs from one or more of its nearest allies, i.e. from the taxa with
which it is united in the taxon of the next higher rank ; the characters which
it has in common with the latter, should be omitted, as these characters have
been included in the description of that taxon. Moreover, no characters
should be included of which it is not known with certainty or at least with a
high degree of probability that they are present in all the subordinate taxa.
If this condition is not fulfilled, but if there is some reason to assume that the
character may prove to be a general one, attention should be drawn to it in a
note attached to the description. This applies e.g. to the presence of chemical compounds which are difficult to identify, and to such characters as the
type of embryosac development which, as their investigation requires much
time and can only be carried out when suitable fixed material is available,
have been studied, as a rule, only in a small part of the subordinate taxa. It
is nevertheless desirable to report on the available data as this will help subsequent investigators. In this connection it is perhaps worthwhile to point
out that in the case of a monotypic taxon the description may be omitted as
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the diagnosis, which, as pointed out above, is a summary of the points in
which the taxon differs from its nearest allies, provides all the information
which is required ; of the species for which such a taxon was created, no
diagnosis can be given as this species has no near allies. In the case of a
suprageneric taxon containing two or more species which could be included
in the same genus, the suprageneric taxon is sufficiently characterized by the
diagnosis, whereas of the genus no diagnosis can be given and of the species
preferably a diagnosis aswell as a description should be supplied.
In the description of his taxon the monographer should adhere as much as
possible to the scheme which he is using in the description of the species. The
older taxonomists used to restrict the description of Angiospermous taxa of
supraspecific rank to the characters of the flower and the fruit, but this custom should definitely be abandoned, as there is no reason whatever to assume that these characters are the only ones which are of taxonomie importance. Among the characters which distinguish the Phanerogams from
the other groups of Vascular Plants the mode of branching is doubtless of as
much importance as the production of a pollen tube or of a definite kind of
seed; in the Lemnaceaeand Podostemonaceae the structure of the vegetative
parts is doubtless of as much or even of more importance than that of the
flowers and fruits, and nobody will deny the taxonomie importance of the
leafstructure found in such genera asNepenthesand Drosera.
The best way seems to be to start with some remarks on the habit and
perhaps on some features which are not bound to definite parts of the plant,
and then to pass on to the description of the various parts. In the case of terrestrial plants first attention should be paid to the underground parts, at
least if the latter are available, a condition which, when the taxa are accessible to the monographer only in the form of herbarium specimens, is unfortunately not always fulfilled, next to the aerial shoots and leaves, then to
the inflorescence and the flower, and finally to the fruit and seed. As the
reproductive parts, as a rule, show a wider range of diversity, and as their
development is less strongly influenced by external factors, they are, on the
whole, from the taxonomie point of view of more importance. This, however, does not mean that the vegetative characters should be neglected.
There are also characters of which it is not at once clear where they
should be mentioned, so e.g. the anatomical and the chemical ones. If a
character belonging to one of these groups is found throughout the plant, as
e.g. the presence of raphides or of a distinct type of cystoliths, then it is perhaps best to record it at the end of the remarks on the habit, but if it is confined to definite parts of the plant, like the presence of bicollateral vascular
strands, of abnormal types of secondary wood and of special kinds of sclereids, it might better be included in the description of the parts in which it
occurs. However, many authors prefer to relegate their remarks on characters of this kind to the end of the description, and this too is certainly admissible. An exception is usually made by them for the pollen characters, which,
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as a rule, are recorded immediately after the description of the anther. In
accordance with this practice data on the structure and development of the
embryosac might be given in conjunction with the description of the ovule,
but as these data are rather difficult to obtain, they are but rarely available
for all the subordinate taxa, and have therefore, as a rule, to be banished to
a note attached to the description. In most cases this applies also to data on
the number and the structure ofthe chromosomes.
The terms used for the description of the various parts should have a welldefined morphological meaning; terms which do not fulfill this condition
should be banned. This applies e.g. to several of the terms which sofar have
been used for the description of the various kinds of fruits. The distinction in
dry and fleshy ones, that of the dry fruits in dehiscent and indéhiscent ones
and that of the fleshy ones in berries and drupes are from the morphological
point of view of little or no importance and therefore for the taxonomist of
little value. This follows already from the fact that the two main kinds, viz.
dry and fleshy fruits, may occur in the same genus. With regard to the definitions given of some types of fruit which are of more restricted distribution,
it may moreover be stated that they show a regrettable lack ofprecision. The
fruit ofthe Leguminosaeiscalled 'legume', but although it is mostly a dry fruit,
it is occasionally, e.g. in Dialium and Tamarindus, fleshy, and though, if it is a
dry one, it is usually dehiscent, it may also be indéhiscent, e.g. in Melilotus,
in many Cassiaand in most Trifolium species. BISCHOFFalready remarked on
p. 470 of his 'Handbuch der botanischen Terminologie und Systemkunde'
(1830) 'wir sehen die Hülse in sehr verschiedene Fruchtformen übergehen
und zur Bezeichnung der Hülse in weitesten Sinne lässt sich nur angeben,
dass sieden nach ihrgenannten Hülsenpflanzen (Plantae Leguminosae) eigen
ist.' This evidently means that it is a fruit developing from a monocarpellary
ovary with the ovule or, more often, a row of ovules attached to the ventral
suture, and that it is therefore not the structure of the fruit but that of the
ovary which is characteristic for this family. Similar senseless terms are 'siliqua', the fruit of the Cruciferae, which may be dry aswell as fleshy, and if dry,
dehiscent as well as indéhiscent, and 'achene' when applied as a general
term to the fruit of the Compositae, for in that case, though mostly dry and indehiscent, it may also be fleshy. The use of such inaccurate terms should be
avoided, and we should confine ourselves in such cases to a more or less
detailed description; first of all it should be stated whether the fruit is a true
or a false one, and then attention should be paid to the presence of absence
of appendages (wings, prickles, pappus), the structure ofthe pericarp, and in
the case ofdehiscent fruits to the mode of dehiscence.
The description of the taxon should be followed by an account of its geographic distribution; if some fossils have been found which provide evidence
with regard to its former distribution, this, of course, should be mentioned
too. If it is bound to definite climatic or edaphic conditions, this is another
point which deserves our attention. Finally, as stated above, the charactersof
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which is it as yet uncertain whether they may be accepted as general ones,
should be discussed.
The next task of the monographer is to decide in what way his taxon is to
be subdivided. This depends, of course, on the degree of diversity shown by
the subordinate taxa. If, for instance, the monographer is dealing with a
family, it may comprise such a large diversity of species that it may be desirable to divide it in subfamilies, tribes, subtribes, genera, subgenera, sections,
subsections, series and subseries. If, on the other hand, the family has been
created for the accomodation of a single aberrant species (e.g. Cephalotaceae,
Phrymaceae, Adoxaceae),i.e. when the type species proves to differ in so many
points from its nearest allies, viz. from the other species belonging to the
same order, that it is impossible to insert it in any of the other families which
have been recognized in the latter, then, of course, no subdivision of the
family is possible. In such cases, as has already been pointed out, even the
creation of a genus is taxonomically of no importance, and is done exclusively for the maintenance ofa certain uniformity in the nomenclature.
If the family contains more than one species, but if these species resemble
each other in so many points that there seems to be no reason to arrange
them in two or more groups, the creation of a taxon of intermediate rank
remains a purely nomenclatural convention. However, if it becomes desirable to unite these species in two or more groups, then these groups have to
be placed at a level somewhere between that of the species and the family. In
that case it will sometimes be desirable to unite some of these groups in one
or more divisions of a higher rank, but if this is not so, then it is sufficient to
accept but a single intermediate rank between the family and the species,
and this rank is indicated as the generic one. However, it should be realized
that in the choice of this name once more the above-mentioned pre-Linnean
standpoint is reflected according to which the genus is to be regarded as the
basic unit of the system, for in this case the intermediate group might as well
be accepted as a subfamily or as a tribe. In reality there is no fully objective
standard by means ofwhich the rank of supraspecific taxa can be determined.
If it seems desirable to distinguish two intermediate ranks between the
family and the species, the decision whether we will class the representatives
of these ranks as tribes and genera or as genera and subgenera, will always
remain a more or less subjective one. However, ifthe differences between the
taxa of the lower rank agree more or less with those found between the subgenera in a related family, these taxa too will, as a rule, be accepted as subgenera, whereas they will be accepted as genera if the differences show a
greater resemblance to those which in the related families are found between
the genera. Anyhow, we should always bear in mind that the differences in
related families are never exactly the same and, moreover, that in the other
families too the choicebetweenthevarious ranks rests on a subjective judgement.
If between the family and the species three or more intermediate ranks
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have to be distinguished, the decision with regard to the name with which
each of them is to be designated, becomes even more difficult. In this case
too we start with the taxa which on more or less conventional grounds are to
be accepted as genera, and then we designate the taxa of suprageneric rank,
at least if all of them may be regarded as belonging to the same rank, as
tribes, and if we wish to refer them to two different ranks, either as subfamilies and tribes or as tribes and subtribes, once more an entirely subjective
choice;if wearegoingtodistinguish threedifferent ranks,thereis no difficulty,
for then we have for each of these ranks but one name. The infrageneric taxa
too may be of one or more ranks. If they are all of the same rank, we speak of
subgenera ; if they are of two ranks, of subgenera and sections; if they are of
three ranks, of subgenera, sections and subsections; and if even more ranks
are to be distinguished, the subsection may be divided in series and, if necessary ,the series in subseries.
If the monographer includes in a taxon one or more nearly related ones
without changing its original rank, he will retain, as a rule, the included taxa
as well as the original one as taxa of the next lower rank, and if, on the other
hand, he splits a fully natural taxon in two or more parts which he accepts as
taxa of the same rank as the original one, he will have to raise the latter to
the next higher rank.
The procedure described in the preceding paragraph, however, is applicable only if the original taxa can be accepted as natural ones. This condition, unfortunately, is not always fulfilled. In many supra-specific taxa species or groups of species have been included which appear to show less resemblance to the typical representatives of these taxa than to those of other
taxa. Such species or groups of species, therefore, should either be removed
to the taxon to which they show a greater resemblance, or set apart as a new
taxon in the vicinity of the latter. In the case of the Acanthaceae in the sense
of Lindau and of most of his predecessors, for instance, it appeared that the
subfamilies to which this author applied the names Thunbergioideae and Mendoncioideae show a greater resemblance to the Bignoniaceaeand Pedaliaceaethan
to the other subfamilies recognized by these authors, and could therefore not
be left in the same family. As their affinity with the Bignoniaceae and with the
Pedaliaceae was not so marked that they could be included in either of them,
and as the affinity between the Thunbergioideae and the Mendoncioideae themselves proved to be not very close either, it seemed indicated to recognize
both as families. A third subfamily recognized by Lindau, that of the Nelsonioideae, proved to be even less closely related to the main group, his Acanthoideae, and to show important points of resemblance to the group of genera
which is usually included in the Scrophulariaceae under the name Rhinantheae,
and this subfamily was therefore provisionally removed by me to that family.
In the case of LINDAU'S Acanthaceae it was, accordingly, not the rank of the
taxon which was contested, but its naturalness, and this is a point which can
be decided in a more or lessobjective way.
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The restriction I had to make in the last sentence, finds its explanation in
the fact that the value of the decision whether the affinity between a definite
taxon and another one is to be considered closer or less close than that between this taxon and a third, rests on the number and the taxonomie importance of the characters in which these taxa resemble each other and on
the number and taxonomie importance ofthose in which they differ. Because
of our limited means of observation the number of these characters is, of
course, always but a part of those in which they really resemble each other
and of those in which they really differ, and the possibility that a further increase of our knowledge will turn the balance, is therefore never excluded.
This chance is evidently the smaller, the larger the number of characters
that now already can be taken into consideration.
Perhaps even more important but at the same time more difficult to decide is the question of the taxonomie value of the various characters. That
this value varies considerably, follows from the fact that some of them are
common to all the representatives of taxa of such a high rank as the Vascular
Plants and the Phanerogams, whereas others may be used for the identification of genera or species and are therefore evidently of a much lower value.
In contradistinction with the characters of the first category, those belonging
to the second often return in taxa which are but distantly related, and such a
more or less random distribution is therefore another indication of a comparatively low taxonomie value.
Sometimes, however, a character may be distributed more or less at
random in one group of taxa, whereas it appears to be a general feature in
another group of the same rank. This applies e.g. to the presence of an entire leaf margin. In the monocotyledonous orders and families with recti- or
curvinerved leaves the leaf margin is always entire, but among the dicotyledonous orders and families, where recti- and curvinerved leaves are but very
rarely met with, entire leaves, though by no means unfrequent, are but exceptionally, so e.g. in the Rubiaceae, a general character ; in most of these
families both types of leaf margin may be found in nearly related genera and
species. The absence ofincisions, therefore, is apparently not everywhere due
to the same cause, and so long as we do not know on what factors the absence
of the incisions in a definite taxon rests, this character should be handled
with the utmost care.
The fact that the taxonomie value of some characters appears to vary
quite considerably, gives the decisions of the taxonomist a certain degree of
insecurity, and though the use of tables with double entry and of punching
cards may be of some assistance to him, he should never forget that he bases
his conclusions in this case on the assumption that the differences in the taxonomie value of the various characters may be neglected because the number
of the characters which are taken into account, is sufficiently large, a condition which is by no means always fulfilled. The division of the characters
in classes with a different value would only be of real importance if these
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values could be determined in a more or less objective way. For this reason
it does not seemjustified to expect striking results from the use of computers.
When the monographer has made up his mind with regard to the number
of intermediate ranks he is going to accept, his next task will be to expound
the grounds on which his subdivision is based. The results of this analysis are
best summarized in a set of keys, one for the identification of the taxa which
in rank immediately follow on the main one, one for the identification of
each of the groups of taxa which in rank immediately follow on those identified by means of the first key, and so on until the species level is reached. If
in these keys characters have to be used which can only be detected by the
application of techniques which are not within the reach of every botanist,
then an artificial key directly leading to the species may be added. However,
as the characters used in this case, are not chosen on account of their taxonomie value, but merely because they are easily recognizable, such a key is
from a taxonomie point ofview ofno importance. If, for instance, a specimen
is found which can not be identified by means of the artificial key, the conclusion that it must belong to an undescribed species, is doubtless justified,
but the artificial key does not give us reliable information with regard to the
position which this new species occupies in the taxon. To this end the keys to
the intermediate taxa are indispensable.
Of the intermediate taxa too a diagnosis and a description should be given.
However, as explained above, monotypic ones are sufficiently characterized
by a diagnosis, whereas for the characterization of their type species a description is enough. I n drawing up the descriptions of the intermediate taxa
the monographer should adhere to the same principles as were applied by
him in the case of the main taxon, and here too in the remarks added to the
description attention should be paid to characters which have not yet been
recorded in all the subordinate taxa, but which in the future may prove to be
general ones. Data with regard to the geographic distribution and to the ecology should also be given.
The descriptions of the basic taxa should be more elaborate than those of
the supraspecific ones, because it is always possible that some of them have
so far been overlooked ; in order to enable future students of these groups to
recognize these undescribed taxa it is, of course, necessary that the descriptions of their nearest allies are as detailed aspossible. This, moreover, iseasier
as the number of characters in which these basic taxa differ from each other,
is always larger than that of those in which the other ones differ. In fact, the
number ofcharacters in which related taxa differ as well as thatofthe characters in which they resemble each other, decreases with the rank of these taxa.
In the case of species the dimensions of the various parts, for instance,
possess a far greater diagnostic value than in that of the supraspecific taxa,
and should receive due attention.
To the description of the species, moreover, a list of the specimens studied
by the monographer, or if this number is very large, a more or less represen79

tative selection of the latter, should be added. The type specimen should always be indicated, and if this specimen was not available, the monographer
should explain how he identified his taxon; if it is lost, another specimen
should be chosen to replace it; this is called the 'lectotype'. If some more or
less important characters are not recognizable in the type, e.g. because it is
without ripe fruits, another specimen may be chosen as 'co-type'.
In a note attached to the description information should be supplied with
regard to its variability, its geographic distribution, its ecology and its economic uses.
Finally an alphabetical index of the plant names, the accepted ones as
well as the synonyms, should be provided and preferably also a list of the
collectors with the numbers given by them to the specimens cited in the descriptions and the names of the species to which those specimens have been
referred or, in order to save space, the numbers by which these species are indicated in the text.

80
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C H O R O L O G Y IN A U S T R A L I A
H.

DOING
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Australia is, from a phytogeographical point of view, a fascinating continent. It is the most compact, homogeneous and isolated of the plant kingdomsofthe present earth (GOOD, 1964,p.265-267). Itscoastlineisrelatively
short ifcompared with its surface. If we calculate for each continent the relationship between the length ofits actual coastline and the circumference of
a circle having the same surface as that continent (see Table 1), this becomeseven clearer.
TABLE 1. Length of coast, surface and relationshipofcoast length to surface (rel.1) and to circumference ofa circlehavingthesamesurface (rel.2) ofcontinents (withoutislands)

Africa
America (N + C

+ S)

Asia
Australia
Europe

lengthofcoast

surface

rel. 1

rel.2

30000 km

30 mill, km 2

1 km: 1000 km 2

1,5:1

104000 km
71000 km
19000 km
87000 km

35,6 mill, km 2
33,5 mill, km 2
7,6 mill, km 2
10 mill, km 2

1km:
1km:
1km:
1km:

340 km 2
470 km 2
400 km 2
110 km 2

5,0:1
3,5:1
1,9:1
7,6:1

Australia is divided into two very unequal parts by the Great Divide,
which israther a watershed than a mountain range effective as a barrier for
plant distribution. The highest ranges, from northern Queensland to southern Victoria, are in most parts not higher than 1500-1800 m, and are interrupted by several wide gaps, e.g. near Townsville in the tropical, near
Rockhampton in the subtropical and near Newcastle in the temperate zone.
Apart from some small, isolated alpine areasin the Southeast, large seasonal
temperature fluctuations in general, and low temperatures in particular, are
absent. This is caused by the geographical situation, viz. the position between 10and 44° S.L. The only large and important barrier is the complex
of dry lowlands north of the Great Australian Bight (Nullarbor Plain and
Great Victoria Desert), separating both great southern humid or sub-humid
areas, viz. that ofthe Southeast and that ofthe Southwest. There isno barrier of comparable plant geographical importance in the tropical North
(BLAKE, 1953).
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Geologically, Australia is old. There have been only comparatively minor
morphological changes since the Tertiary and glaciation in the Pleistocene
has covered relatively small surfaces. In most parts, erosion cycles have
reached an advanced stage and there are relatively homogeneous soil landscapes (STEPHENS, 1961). Apart from the east coast, climatic changes are
rarely abrupt, although e.g. local differences in rainfall (the most important
single factor nearly everywhere in Australia) may be considerable during
shorter periods. Australia's geographic isolation from other continents by the
Indian, Southern and Pacific Oceans generally is considered as old, but that
from Asia (New Guinea) as decreasing in relatively recent geological times.
The only major latitudinal belts on sea-level in Australia are the tropical,
the sub-tropical and the warm-temperate belt. For climatic definitions of latitudinal belts, adopted in this paper, see Table 2. I n the southern highlands locally the lower alpine altitudinal belt is well developed, but it is never
extensive. Areas covered by permanent snow are missing. The mountains in
the tropical and sub-tropical belts do not even reach a natural tree line (cf.
WEBB, 1964). Transitional zones between latitudinal belts, especially in the
east, are wide, and altitudinal belts u p to timber line are not clearly marked
because nearly all trees are evergreen, and conifers are insconspicuous and
rarely forming pure stands, at least in the mountains. Although arid and
semi-arid areas (for definitions of the various degrees of aridity see Table 3)
are predominant, real deserts (e.g. rocks and sand dunes devoid of vegetation) are mostly recent and man-made. To western European eyes, much of
the Australian landscape, even in the temperate belt, looks rather 'tropical'
and also 'dry', even in the areas called 'semi-humid' in Australia.
All these factors taken into consideration, it is not surprising that Australia is homogeneous from a phytogeographical point of view. This applies to
genera in particular: a large proportion of the more important genera (BURBiDGE, 1963) has a wide distribution in an east-west, a north-south or in
both directions. Average species areas are comparatively small and the perTABLE 2. Thermal definitions oflatitudinal zonesofthe earth
Thermal zone
equatorial
tropical
sub-tropical +
mediterranean
warm-temperate +
sub-mediterranean
cool-temperate
boreal
sub-antarctic
arctic + antarctic
polar
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mean year temp.
°C

mean temp, warmest
month °C

mean temp, coldest
month °C

>25
>22

>25
18-25

16-22

10-18

12-16
5-12
<5
<5

5-10
>-5
<-5
>-5
<-5

10
5--10
0--10
< 0

>

TABLE 3. Degrees of humidity and aridity according tOL.R.HOLDRIDGE
Ratio of potential évapotranspiration/précipitation
<0,25
0,25- 0,50
0,50- 1,00
1,00- 2,00
2,00- 4,00
4,00- 8,00
8,00-16,00
16,00-32,00
> 32,00

super-humid
per-humid
humid
sub-humid
sub-arid
arid
per-arid
super-arid
waterless (seared)

centage of species endemic in Australia (probably c. 90%) is large. The total
number of species, generally estimated as c. 12.000 but probably closer to
c. 15.000, is not outstandingly high, compared with other parts of the world.
There are however some areas which may be called floristically rich even by
the highest standards (GOOD, 1964; KEAST, 1959 a). There are not many,
and no large endemic families, but there are a few more that have their
major centre of development in Australia. These facts are used as a basis to
support the theory that most Australian families have been present for a long
time but have not originated in Australia. This would mean that Australia's
isolation and special ecological conditions have led to series of 'species explosions' by adaptive radiation, but not to a high degree of originality of the
flora on the higher taxonomie levels.In general, Australian phytogeographers tend to show a peculiar reluctance to admit a high degree of originality
of the flora of their country (GARDNER, 1944; BEADLE, 1966). The problem
of the origin of the Australian flora can only be put in a much wider context
and will not be discussed here any further (cf. DOING, 1966b). It should
only be added that the experience of the ecologist, in contrast to the theory
of the neo-darwinist, is that 'empty ecological niches' in most cases are filled
by migration of existing taxa, or are not filled at all, rather than bylocal taxa
tending to adapt themselves to a new situation. This would mean that the
importance ofhistorical factors isstill often under-estimated.
There is no doubt on the striking originality of the plant cover of Australia, i.e. of its vegetation formations. This is caused in the first place by the
dominance of a limited group of taxa. A large proportion of Australia is
covered by plant communities in which one or more of the following taxa
are dominant (i.e. within a vegetation layer covering a higher percentage of
the total surface than all other taxa together) :Eucalyptus, Acacia sect. Phyllodineae, Triodia, Melaleuca, Leptospermum,Casuarina,Callitris, Banksia, Epacridaceae, Kochia,Atriplex, Eremophila, Themeda,Heteropogon, Astrebla and Danthonia.
Apparently, the vegetation of Australia is more original than its flora, and
more original in some areas than in others. Before proceeding to a discussion
of Australian plant geography, it seems useful to make a clear distinction
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between phytogeography and geographical aspects of taxonomy on the one,
and'vegetation geography' (SCHMITHÜSEN, 1968) on the other hand.
Fundamentally, any plant name or herbarium specimen accompanied by
a locality indication is a phytogeographical datum. An assemblage of localities of this kind results in a 'distribution pattern'. Only if such data are organised and fitted into some more general context (e.g. that of species area) or
brought into connection with other scientific concepts (e.g. explanation of
the presence of a species in a locality by connecting this presence with its ecological properties and with past and present local environmental conditions)
they become incorporated into the body of knowledge called 'science' (in the
sense in which this term is used in the European countries, cf. DOING,
1970). The study of the (more or less abstract) areas of taxonomie units and
that of vegetation units may be called 'chorology' and 'synchorology' respectively. If these areas are compared and grouped into (even more abstract)
'types', this is 'comparative chorology' (MEUSEL, 1965).
If, on the contrary, a concrete geographical area is taken as the focal
point, our basic fact is still the single plant find. From this (small) area we
start by making a list of plant names, indicating taxa found in the same
locality. If this list is meant to be complete, at least for some higher taxonomie unit, it is called the 'flora' (or e.g. 'vascular flora' etc.) of the area; and
it is also the starting point for research indicated as 'floristics'. Further, the
study of localities also needs systématisation and an attempt at explanation,
and thus is incorporated into a branch of science, which is called 'phytogeography'.
I n the same way, an inventory of plant communities of a certain area is
the basis for 'vegetation geography'. Both branches of science involve the
description and delimitation of geographic areas in regard to their flora or
vegetation, and the explanation ofthe connections between areas and plants.
The difference between them is not only that in vegetation geography, in
contrast to plant geography, the cover and abundance of the species must be
taken into consideration, but also that vegetation may be described and
classified not only (or not al all!) on a floristical basis, but also e.g. on a
structural basis. On the other hand, the importance of rare species, which
play a minor role in vegetation, is not neglected in phytogeography, while
this may be unavoidable in vegetation geography. Since geography is the
subject in both cases, it seems profitable to combine both points of view into
a single 'botanical geography' (not to be confused with 'geobotany', which
comprises chorology, synchorology and field ecology, cf. WESTHOFF,
1970).
In the remaining part of this paper the botanical geography of Australia
will be discussed mainly in the form of a proposal for a tentative partition of
this continent (including Tasmania and smaller continental islands) into
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regions, provinces etc., based on mixed criteria of flora and vegetation.
Although it is not the aim of the paper to give a review of Australian phytogeographical literature, a short survey of the existing situatipn is needed as a
basisfor this discussion.
Botanical exploration of Australia started in 1699, when WILLIAM DAMPIER collected some 40 species on the coast of tropical Western Australia,
more than 90 years after the discovery of Australia by WILLEM JANSZ and
nearly 90 years before the first European settlers arrived at Botany Bay. The
first major work ofphytogeographical importance was that byJ . D. HOOKER
(1860). It took more than 2 centuries since DAMPIER before botanical geography was firmly established in Australia with DIELS'S book (1906) on
Western Australia. In many respects this book is still unique in Australian
botanical literature and a gold-mine ofinteresting observations. Like HARSHBERGERS 'Phytogeographic Survey of North Amerika' (1911) it would be
worthy of reprinting. DIELS'S map of botanical districts in temperate Western Australia is still used, but his vegetation map of Australia has been
much improved since. On the same subject, GARDNER (1944) is one of the
first authors to claim that the 'Australian' flora element is derived from the
palaeo-tropic and the antarctic element, and BEADLE (1966) in his most
stimulating comparison of the Australian 'sclerophyll' and 'rain forest'
floras even seems to go further in his suggestion that there is only one Australian flora with one common (tropical) origin.
Other contributions to the botanical geography and chorology of Australia arefound in thenew Flora ofNew SouthWales (VariousBotanists 1961—
) and some studies on Eucalypts, e.g. by BLAKE (1953) and in the Atlas
of Tasmania (JACKSON, 1965), the latter being one of the very few Australian
publications showing detailed species distribution maps. In addition, a large
proportion of the Australian ecological maps (e.g. BEADLE, 1948; COSTIN,
1952; M O O R E , 1953) are botanical-geographical rather than vegetation
maps. The units, shown on these maps - mostly called 'alliances' and mainly
based on combinations of species dominant in the upper vegetation layer are climax communities. Serai communities (e.g. pasture and weed communities) and finely patterned mosaics are not mapped. This is partly due to
the scale of the maps, partly to the after-effects of Clementsian ecology. The
species lists describing the mapping units are mixtures of native and introduced species (if present), and generally no plot analyses are published. For
these reasons the mapping units are geographical areas, based on mixed
criteria ofvegetation and flora.
The vegetation units of most Australian surveys carried out by C.S.I.R.O.,
Division of Land Research and Regional Survey (e.g. Aust. Land Research
Series nrs. 2, 4, 6, 7, 11), although their floristic analysis is fragmentary, are
essentially similar in character. In this way botanical geographical information is available for various parts of Australia, although a synthesis of this
material has not been attempted yet.
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Until recent years chorology - especially comparative chorology - was
virtually non-existent in Australia. Much of the available information on the
distribution of genera was then compiled by BURBIDGE (1960). In agreement
with the chorological approach (which was not stated explicitly) some general 'zones', 'focal areas', transitional areas and an 'overlap' have been indicated in this paper, and no botanical-geographical division of Australia was
attempted. The situation of the Australian 'region' in the southern hemisphere was further elucidated by WAGE (1965), with an emphasison southern
affinities. Northern and eastern affinities are treated by V A N STEENIS (1963)
and V A N STEENIS & V A NBALGOOY (1966).

The present author has collected and studied plants and has travelled in
Australia and Tasmania from 1963-1968 as an ecologist in the C.S.I.R.O.,
Division of Plant Industry at Canberra. As a contribution to the discussion
on the botanical geography of Australia he presents the map of Australia
published here. It will be clear that this map of the Australian Kingdom and
its Sub-Kingdoms, Regions and Provinces has a tentative and preliminary
character. As long as not much more information is available on the chorology of Australian plants and on the boundaries ofvegetation formations and
smaller vegetation units (on a floristical basis), including the remote parts of
the continent, the present map may however be useful as a general guide to
the main subdivisions ofAustralia as a phytogeographic Kingdom, especially
for non-Australian botanists. It may also serve as a schematic basis for comparisons with similar maps in other fields, e.g. zoogeographical maps
(KEAST, 1959b; W H I T L E Y , 1959).
The map is based on mixed criteria of flora and vegetation. This procedure
seems justified in general because phytogeographic areas may be based on
coincidence of species areas in the first place, but also on the abundance of
the species, attributing a greater weight to common than to rare species and
also taking into account the density of species within various parts of their
areas. If one accepts this, it is obviously permitted to use also the distribution
areas of plant communities and vegetation formations for the delimitation of
phytogeographic areas.
There is no danger of confusing this type of map with a vegetation m a p if
one keeps in mind that the units of the former are fundamentally complexes
or mosaics and those of the latter are conceived as single community types
or stands. Since formation boundaries are at least partially based on the
boundaries of distribution or of high density occurrence of dominant species,
and mostly the distribution of numerous other species also tends to coincide
with these formation boundaries, the mixing of criteria indicated above
seems justified. This applies especially to a country like Australia, where in
many areas the only maps available are formation maps. Thus, the map
published here ows more to WILLIAMS'S (1955) map of'vegetation regions'
of Australia than to any other single map. For distribution data on Australian plants it is mainly based on recent Australian floras (including BLAKE86

LY, 1955 and BEARD, 1965) and on BURBIDGE (1960).
As discussed earlier in this paper, most published maps of Australian
vegetation formations may be considered as botanical-geographical maps.
The introduction of floristic criteria to define the smaller units of the rather
detailed structural vegetation classification of Australian plant ecologists
would greatly improve and facilitate the use of this classification. This point
was discussed by DOING (1966a). O n the higher levels ('chief formations',
cf. DOING, 1957) floristic characters are generally absent, but units like the
'temperate tussock grassland', 'semi-arid mallee', 'tall woodland', 'temperate
rain forest' etc. could easily be clarified with the help ofspecies groups.
In the following paragraphs the units of the map will be briefly discussed,
illustrated by some examples of the distribution of trees (occasionally also of
dominant smaller species). Tree species have been chosen, firstly because
only for this group (mainly Eucalyptus) a reasonable number of distribution
maps and other data was available, and secondly because general ecological
experience in Australia as a rule confirms that there is indeed a good agreement between the distribution of dominant trees on the one, and herb and
shrub species on the other hand, at least in forest areas.
If not only the areas of taxa, but also dominance and abundance in plant
communities of endemic taxa are taken into consideration, the Australian
Kingdom is perhaps the best defined of all plant kingdoms of the present
earth. From this point of view it does not include New Zealand or New
Guinea (possibly with the exception of small areas in southeastern New
Guinea). It is interesting that this is in agreement with e.g. GOOD'S (1964)
delimitation, which is based on purely floristic criteria more than most other
textbooks of phytogeography.
The division into a 'Eucalyptus' (E) and a 'Central Australian' SubKingdom (C) - the latter being more or less identical with the 'Eremaean
Region' of most Australian authors - is new in its present form. It is the only
grouping of phytogeographic regions sufficiently reflecting the concentric
arrangement of climatic regions (dominated by the aridity factor) and stressing the fact that the south-western Australian flora is more closely related to
the eastern than to the central Australian flora, the first being incompletely isolated from the second. The boundary between both sub-kingdoms is
obscured by the phenomenon that certain members of the Eucalyptus flora
(e.g. Eucalyptus camaldulensis D E H N and E. terminalisF. v. M.) penetrate into
the Central Australian Sub-Kingdom along many watercourses and waterholes. O n the other hand, some species of the Central Australian flora (e.g.
Acaciaaneura F. v. M.) penetrate into the dryest parts ofthe Eucalyptus SubKingdom in many areas 1 .
1
I n the remaining p a r t of the paper, 'E.' will be used for 'Eucalyptus' a n d 'A.' for 'Acacia'.
For nomenclature a n d abbreviations of authors names, J . M . BLACKS „Flora of South
Australia" (2nd ed., 4 parts + Supplement by H j . EICHLER) has been followed as far
as possible.
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The well known relict occurrence of Livistona in the Macdonnell Ranges
is only one example out ofmany which point to the former predominance of
the Eucalyptus flora over the whole of the continent. For various reasons
it seemsjustified to regard the Central Australian flora partly as a relatively
recent expansion of coastal floras (BURBIDGE, 1960), partly as an 'impoverished' Eucalyptus (incl. rainforest) flora (BEADLE, 1966). In this context it
is not surprising that a rainforest flora was much more widely spread than
the present one during the Tertiary (DUIGAN, 1951; SPECHT, 1958b).
A list of all taxa having a wide distribution throughout the Eucalyptus
Sub-Kingdom and missing or rare in the Central Australian Sub-Kingdom
would be very impressive. The latter has no families missing in the former.
For taxa, endemic in or characteristic ofthe Australian Kingdom as a whole
or of the Sub-Kingdoms we refer to G O O D (1964), BURBIDGE (1960) and
Australian floras.
Full climatic deserts are virtually absent from Australia. The 'Desert
Region' (Cd) can be described as a more or less vegetated, but largely treeless area (with the exception of temporary watercourses etc. as mentioned
above) in the heart of Australia, mainly consisting of sandhills, sandplains
and 'gibberplains' (stony deserts). Climate is tropical to sub-tropical and
per-arid, locally even super-arid (cf. Tables 2 and 3). This region falls into
two, more or less isolated parts: an eastern province (Cde), including the
Simpson and Sturt Deserts and the area of the great salt lakes (Lake Eyre,
Lake Frome etc.) which has the lowest rainfall of Australia, and a western
province (Cdw), including the Great Sandy, Gibsons and Great Victoria
Deserts. Even here there are some characteristic woody species, e.g. A. dictyophleba F. v. M., A. strongylophylla F. v. M. (Cd), A. peuceF. v. M . (Cde), A.
basedowii MAIDEN, E. concinna MAIDEN & BLAKELY (Cdw).
Situated around these central provinces in a more or less concentrical way
are huge areas where tree and shrub deserts, dominated by phyllodineous
Acacias, are prominent, and climate is arid. This has been called the 'Mulga
Region' (Cm), divided into a tropical Northern (Cmn) and two sub-tropical
provinces, viz. an Eastern (Cme) and a Western Province (Cmw). In the
central parts of the Region the climate is not fundamentally different from
that of the Desert Region, but rocky soils (e.g. of the Musgrave, Petermann
and Macdonnell Ranges) provide a more favourable environment for tree
growth. Apart from the Eastern Forest Region and part of the Savanna
Regions (provinces Enb and Ess) this is the only Australian region with considerable areas above 500 m altitude. Some characteristic woody species are:
A. aneura F. v. M., A. brachystachya BENTH., A. kempeana F. v. M., A. tetragonophylla F. v. M., E. microtheca F. v. M. (Cm), A. georginae BENTH., E. argillacea (W. V. FITZG.) MAIDEN, E. gamophylla F. v. M., E. odontocarpa F. v. M.
(Cmn), A. burkittii (F. v. M.) BENTH., A. cana MAIDEN, E. gillii MAIDEN
(Cme), A. doratoxylon A. CUNN. (also in Esp), A. farnesiana W I L L D . , E. pyrophoraBENTH. (Cmn + Cme), A. adsurgens MAIDEN & BLAKELY, A. chisholmii
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BAIL., A.
GARDN.,

eremaea C. ANDREWS, A. exocarpoides W. V. FITZG., A. goockiiC. A.
A. grasbyi MAIDEN, A. kochii (W. V. FITZG.) E W A R T & J. W H . ,
A. palustris LUEHM., A. tysonii LUEHM., A. xerophila W. V. FITZG., E. ebbanoensis MAIDEN (Cmw). The 'sclerophyll hummock grassland', mostly dominated by 'spinifex' species (e.g. Triodia basedowiiPRITZEL, T. longicepsJ . M.
BLACK, T. pungens R. B R . , T. wiseana C. A. GARDN.) is characteristic of
Cmn, and, in a different form, of the northern parts of Cd. Cmw contains
some outposts of taxa related to the Southwest-Australian flora, which is
optimally developed in Emw and Ewh.
The Eucalyptus Sub-Kingdom can be divided into 5 regions: two Eucalypt savanna regions, two forest regions (Eucalypt or rain forests) and one
region dominated by Eucalypt shrub ('mallee') or treeless 'saltbush', depending on soil conditions.
The Northern Savanna Region has a tropical to sub-tropical, semi-humid
climate. E. terminalis F. v. M. and Pandanus aquaticus F. v. M. are common
to all three provinces of this region. The tropical Northeastern (Ene) and
Northwestern Provinces (Enw) are much more closely related to each other
than to the subtropical Brigalow Province (Enb). This relationship is e.g.
expressed in the areas oi Brachychitondiversifolium R. BR. (Sterculiac.),E. alba
R E I N W . (also in Timor and New Guinea), E. confertiflora F. v. M. (also in
New Guinea), E.grandifoliaR. B R . exBENTH., E. miniataA. CUNN.ex SCHAUER,
E. tetrodonta F. v. M. and Callitris intratropica BENTH. & H O O K . F. [Cupressac.).
Together with narrow coastal belts and Eey, both provinces roughly coincide with the part of Australia where no frosts occur. The northwestern part
of Cape York Peninsula and the area around Darwin (including Bathurst
and Melville Islands) receive a relatively high rainfall and consequently
have a number of 'rain forest species' missing in drier areas. These two areas
can be distinguished as northern sub-provinces of Ene and Enw respectively,
the remaining parts representing southern sub-provinces. They also have
some endemic species in common, e.g. LivistonabenthamiiF. M. BAIL. (SPECHT,
1958a).
The Northwestern Province is more distinct in character than the Northeastern Province, e.g. by the endemic species E. clavigera A. CUNN. ex
SCHAUER, E.foelscheanaF. v. M., E. latifolia F. v. M., E. ptychocarpa F. v. M.
and E. tectifica F. v. M. The Northeastern Province has some minor endemic
species, e.g. E. brownii MAIDEN & CAMBAGE and E. microneura MAIDEN &
BLAKELY. Some trees are restricted to Ene and Enb, e.g. E. cambageana
MAIDEN and E. peltata BENTH. The importance of the Great Artesian Basin
as a barrier between Enw and Ene is discussed by PERRY & LAZARIDES
(1964). Finally, the Brigalow Province is characterised by the forests dominated by brigalow {A. harpophylla F. v. M.) and by E. melanophloia F. v. M.
and Brachychiton rupestre T E R R . There are also a number of rainforest species
scattered throughout this province and sometreeless arease.g. with'Mitchell
grass' (Astrebla spp.) or Triodia mitchelli BENTH. The province largely coin89

cides with the part of eastern Australia where the Great Divide is distant
from the coast and therefore the distinction between coastal and inland climate andvegetation islesssharp than elsewhere.
The Southeastern Savanna Region has a sub-tropical to temperate climate with, in the temperate parts ofthe region, a predominance of 'subtropical' years, alternating with 'mediterranean' years (EMBERGER, 1959). The
Western Plains Province (Esp, for a more detailed division seeFlora of New
SouthWales) issemi-arid, sub-tropical to mediterranean and has as endemic
eucalypts E. largiflorens F.v. M., E. microcarpa MAIDEN and E.woollsiana
R. T . BAKER. The Western Slopes Province (Ess) is semi-humid, warm to
cool temperate (orsub-mediterranean in some years) andischaracterised by
E. albens MIQ_., E. blakelyi MAIDEN, E. bridgesiana R. T . BAKER, E. macrorhyncha F.v. M., E. melliodora A. CUNN. (in some directions extending into
neighbouring provinces) and E. rossii BAKER & SMITH. The dryer areas of
Tasmania, with E. linearis D E H N H . , E. pauciflora SIEB., E. rubida DEANE &
MAIDEN, E. tasmanica BLAKELY etc. (only the first and the last are endemic
in Tasmania) canbest regarded asa, rather sharply distinguished, sub-province ofEss. EsphasE.populneaF.v. M . andE. trachyphloiaF.v. M . in common with EnbandE. viridisR. T . BAKER with Erne.
The Mallee Region has a semi-arid mediterranean climate (EMBERGER,
1959). It provides a certain link between the Eastern and Western Forest
Regions. Dominant vegetation formations aremallee (a tall Eucalypt shrub)
and saltbush (a form of semi-desert, mainly of chenopodiaceous dwarf
shrubs, in Australia generally described as 'shrub steppe'). Several vegetation layers with relatively lowdensity in the dryer parts of Australia may
occur independantly, e.g.as 'mallee', 'mulga', 'bluebush' (Kochiaspp. dominant), 'saltbush' or 'spinifex', or in various combinations, e.g. 'mallee-bluebush' or 'mulga-spinifex' (DOING, 1966a). It is clear that floristic criteria
should be applied for a coherent classification of vegetation as well as for
delimitation ofphytogeographical areas.
The woody species, common to the Eastern (Eme) and the Western Province (Emw) are the 'mallee' Eucalypts E. angulosa SCHAUER, E. calycogona
T U R C Z . , E. dumosa A. CUNN., E.fiocktoniae MAIDEN, E.foecunda SCHAUER, E.
gracilis F.v. M.,E. oleosa F.v. M . and E.pileata BLAKELY. Other species are
restricted either to the Eastern (A. continua BENTH., A. rupicolaF. v. M., E.
behriana F.v. M., E. diversifolia BONPL., E. fruticetorum F.v. M., E. gracilis
F. v. M. and E. odorata BEHR. & SCHLECHT.) or to the Western Province

[A. erinacea BENTH., and many other acacias, E. brockwayiC. A. GARDN., E.
cormgata LUEHM., E. crucis MAIDEN, E. cylindrocarpa BLAKELY, E. dielsii C.A.
GARDN., E. diptera ANDREWS, E. ewartiana MAIDEN, E. salmonophloia F.v.M.,
E. salubrisF.v. M.andE. stricklandi MAIDEN. Several of the species areas are
much smaller than theprovinces. TheNullarbor Province (Emn)is floristically poor, andprobably hasno endemic trees or shrubs. Since the difference
between mallee and saltbush vegetation is more closely related to soil con90

ditions than to climate (in Erne there were also originally large areas of saltbush), and the species of the Nullarbor Province generally are the same as
those of similar vegetation types in Eme or Emw, the province has been included in the Eucalyptus Sub-Kingdom rather than in the Central Australian Sub-Kingdom. However, its characters are mainly negative.
The Eastern Forest Region is the richest and most complicated of all
regions. Climate varies from tropical to cool temperate on sea-level, and in
all provinces a range of altitudinal belts is present, locally (Eeb, Eet) including an alpine belt. The only common trait of these climates is the absence
or infrequency of arid periods, especially in summer. Apart from the higher
areas, in which frosts are frequent, the region may be ecologically denned as
the area where the growth of rain forests is possible where topographic and
soil conditions are favourable ( W E B B , 1963). Although there are not many
trees ranging from north to south through the region - e.g. Acmena smithii
(POIR.) M E R R I L L & PERRY (Myrtac.) and E. tereticornis SM., none of both endemic to the region - the changes are much more gradual in this direction
than those from the coast towards the inland regions. There are southern
and northern area limits all along the coast from cape York to Tasmania
and the distinction of provinces is not an easy decision. O n the other hand,
much more data are available, especially on the southern half of the region,
than on most other parts of Australia, personal experience ofthe author was
also mainly here and finally some areas, e.g. Gympie area and Bunya
Mountains (Qld.), Twofold Bay (N.S.W.) and Flinders Range (S.A.) are
mentioned so frequently as area limits that there is little doubt on their
importance for the delimitation of provinces.
The Cape York Province (Eey) is tropical with high rainfall and relatively
little seasonal variation. It is close to New Guinea and somewhat isolated
from the other Ee-provinces. Its rainforests might be called 'sub-equatorial'.
Floristically the province is imperfectly explored, but many endemic species
are known, e.g. Agathis microstachya BAILEY & W H I T E and Ag. palmerstonii
F. v. M. (Araucariac), Balanops australiana F. v. M. (Balanopsidac), E. leptophlebaF. v. M., Podocarpus amarus BLUME {Podocarpac). The close relationship with other Ee-provinces is demonstrated by the occurrence of common
endemics. The following cases may illustrate this. Castanospermum australe
A. CUNN. (Papilionac.) is only known from Eey + Eec + Eem, Agathis
robustaF. M. B. and E. pellita F. v. M. only from Eey + Eeh, Araucaria
bidwillii H O O K , only from Eey + Eem and finally Brachychiton acerifolium F. v. M., Casuarinatorulosa A I T . , Laporteaphotinophylla W E D D . (Urticac.),
Podocarpus elatusR. B R . ex ENDL., Syncarpiaglomulifera (SM.) NIEDENZA [Myrtac.) and Toonaaustralis (F. v. M.) HARRIS [Meliac.) only from Eey + Eec +

Eem + Eeh.
The Capricorn Province (Eec) is tropical with dryer and cooler winters
than Eey. It is not as mountainous as the other Ee-provinces and therefore
its western limit is not as well defined. Its northern and southern connections
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are also numerous andin this sense it isa transitional area in many respects.
The author has not been able to trace any endemic woody species for this
province. Species in common with Eem are AraucariacunninghamiiA I T . (also
on New Guinea), E. triantha LINK and Flindersia australis R. BR. (Rutac);
species in common with Eem -\- Eeh are E.propinqua DEANE & MAIDEN, E.
robusta SM.and Tristania conferta R. BR. (Myrtac.).
The Macpherson Province (Eem) is sub-tropical. In addition to its character ofbeing an 'overlap' between theeastern Australian tropical and temperate floras (BURBIDGE, 1960) it has many endemic species, e.g. A. bakeri
MAIDEN, E. grandis ( H I L L ) MAIDEN, E. intermediaR. T. BAKER, Grevillea robustaA. CUNN. (Proteac.), SloaneawoollsiiF.v. M. and many other rainforest
trees (FRANCIS, 1951). Important species in common with Eeh are Callicoma
serratifolia ANDR. and Ceratopetalum apetalum D. D O N(Cunoniac.), Doryphora
sassafras ENDL. (Monimiac), E. globoidea BLAKELY, E. gummifera (GAERTN.)
H O G H R . , E. maculata H O O K . , E. micrantha DC., E. microcorys F. v. M., E.
paniculata SM.,E. pilularis SM.,E. punctata DC., E. racemosa CAV.,E. resinifera
SM., E. robusta SM., E. saligna SM., E. siderophloia BENTH., Ficus rubiginosa
DESF. ex VENT. (Morac.) and Livistona australis (R. BR.) M A R T . {Palm.).

The Hawkesbury Province (Eeh) is rich in floristical, climatological and
pedological variation. T h e general trend in the Eastern Forest Region, that
highland species in one area are only found on lower altitudes in a more
southern area ismost conspicuous in this province. The climate varies from
cool temperate in the western parts ofthe province (Northern and Central
Tablelands of N.S.W.) to sub-tropical or nearly so in coastal areas. There
are rainforests (e.g.on the slopes ofthe Dorrigo Plateau and north of Nowra), Eucalypt savannas (e.g. on the volcanic soils around Armidale and
Braidwood) and Eucalypt forests in various forms. The Hawkesbury Sandstone (around Sydney) carries one of the richest a n d most characteristic
floras of Australia (BEADLE, EVANS & CAROLIN, 1963). Endemic tree species
of the province are A. parramattensis TINDALE, Callitris muelleri (PARLÂT.)
F. v. M.,E. capitellataSM., E.fastigata DEANE & MAIDEN, E. haemastoma SM.,
E. piperita SM. and Podocarpus spinulosus (SM.) R. BR. ex MIRB. The province
naturally falls into a northern and a southern part (sub-province), imperfectly divided from each other bythe Hunter River valley. Between the subprovinces there are some important differences, e.g.thepresence ofMothofagus moorei MAIDEN (Fagac.)in the north and ofE. botryoides SM.and E. longiJolia LINK & O T T O in the south. An other interesting group form the species
common to Eem + Eeh + Eeb + Eet, e.g. A. melanoxylonR. BR. (also in
Ess) and the tree-ferns Cyathea australis (R. BR.) DOM., Dicksoniaantarctica
LABILL. and Todeabarbara (L.)T . M O O R E .
The Bassian Province (Eeb) derives its name form Bass Strait (between
Victoria and Tasmania), and has been introduced in 1896as a Zoogeographie region by SPENCER (quoted by KEAST, 1959b). Its climatic variation is
even greater than that ofthe Hawkesbury Province, varying from alpine to
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warm-temperate. The mosaic of plant communities is also richly varied,
ranging from 'feldmark' vegetation ( M C V E A N , 1969) to mangrove and from
temperate rainforest to treeless temperate grassland. Endemic tree species
are Cyathea marcescens N. A. WAKEFIELD, E. bicostata MAIDEN, BLAKELY &
SIMMONDS, E. delegatensis R. T. BAKER, E. obliqua L ' H E R . (extending into
Eeh and Eem), E. regnans F. v. M. and E. sieben L. JOHNSON. In addition,
there are some endemic species in common with Eet: Cyathea cunninghamii
HOOK, F., E. ovata LABILL., Nothofagus cunninghamii (HOOK.) OERST. and
Podocarpus lawrencei HOOK. F. (a shrub). As in Eeh, two sub-provinces can be
distinguished, viz. the Australian and the Tasmanian Sub-Province. Missing in Tasmania are e.g. Avicennia marina (FORSK.) V I E R H . (Verbenac.) — the
only mangrove species ofthe southern coasts ofAustralia -E. baxteri (BENTH.)
MAIDEN & BLAKELY, E. cypellocarpa L . J O H N S O N (both endemic in the Australian Sub-Province) and E. dives SCHAUER. O n the other hand, the Tasmanian
Sub-Province also has some endemics, viz. E. coccifera H O O K , F., E. gunnii
H O O K . , E. globulusLABILL. (also two minor occurrences in southern Victoria)
and E. subcrenulata MAIDEN & BLAKELY.
The West-Tasmanian Province is the area where most of the Tasmanian
endemics are concentrated, e.g. Anodopetalum biglandulosum A. CUNN. ex
HOOK. F. (Cunoniac), Athrotaxis D. DON (Taxodiac, 3 spp., endemic genus!),
Dacrydiumfranklinii HOOK, F., Microcachrys HOOK. F. (monospecific genus) and
Phyllocladus aspleniifolius (LABILL.) H O O K . F. (all Podocarpac), E. simmondsii
MAIDEN, E. vernicosa H O O K . F. and Nothofagus gunnii (HOOK, F.) OERST. The
climate is sub-alpine to cool-temperate and humid to perhumid.
The Southwestern Forest Region is the main area of the famous Western
Australian flora, extremely rich in endemics and bizarre sclerophyll plant
forms. Although there are many parallels with the Eastern Forest Region,
the differences are even greater than could be expected in connection with
the longitudinal distance. Plant families are largely the same as in Ee in
similar environments, but nearly 2 5 % of the genera and a very large percentage of the species are endemic in Ew. If species dominance and abundance in the major vegetation types is used as a criterion, the usual situation
is that genera in the majority of cases are the same in Ee and Ew but
species are nearly always different. This means that differences are of the
same order as those between Europe and North America if similar climatic
areas are compared. Geographic isolation and historical factors are, as
usual, by no means the only bases for explanation of flora and vegetation
differences. The southwestern Australian climate is, in contrast to southeastern Australia, mediterranean, and geological and soil conditions (predominance of laterites, loose sandy soils or limestone in the west) are also
different in most areas. Some woody species, endemic in Ew, are A. cyanophylla LINDL., A. extensa LINDL., A. pulchella R. B R . , Banksia prionotes LINDL.
(Proteac.), E.falcata TURCZ., E. megacarpa F. v. M., E. rudis ENDL., Melaleuca
parviflora LINDL. [Myrtac), Macrozamia reidlei (GAUD.) C. A. GARDN. (Cyca93

dac.) and Nuytsiafloribunda (LABILL.) R. B R . (Loranthac).
The Southwestern Heath Province (Ewh) is sub-humid. Sclerophyll
shrub and dwarf shrub vegetation ('heath') is conspicuous on poor sandy
soils, in particular in the southeastern and northwestern parts of the province. In the Stirling Range (northeast of Albany) are the only mountain
tops in the region above 1000 m. I n the central part (e.g. the Northam area)
Eucalypt woodland, somewhat similar to the 'savanna woodlands' of Ess,is
found. The mediterranean climate and the relative scarcity of grasses in
southwestern Australia (GARDNER, 1944) make that this similarity remains
rather superficial. On the other hand, the province has some species in common with the Eastern Mallee Province (Eme), e.g. E. angulosa SCHAUER, E.
calycogona T U R C Z . , E. conglobata(R. BR.) MAIDEN and E. incrassata LABILL.
DIELS (1906) has proposed a subdivision of temperate Western Australia into
a number of phytogeographical districts, which is still used in a revised and
extended form by modern authors (e.g. BEARD, 1965). This is a somewhat
more detailed division than that into sub-provinces in the present classification. The Stirling and Irwin Districts appear not to be as well characterised
than the Avon and Eyre Districts, and in view of this a Northern (Irwin +
Avon Districts) and a Southern (Stirling + Eyre Districts) Sub-Province
could be distinguished, both with many endemic Eucalypts and Acacias.
Some of the most important endemics of the Northern Sub-Province are
E. astringensMAIDEN, E. loxophleba BENTH., E. rhodantha BLAKELY & STEEDMAN and E. wandoo BLAKELY, some of the Southern Sub-Province are E. doratoxylonF. v. M., E. platypus H O O K . , E. preissiana SCHAUER and E.tetragona
(R. BR.) F. v. M.
The Southwestern Forest Province (Ewf) is humid, and forests are dominant here as climax communities. Some endemic tree species of the province
are Agonis flexuosa (SPRENG.) SCHAUER (Myrtac), Banksia grandis W I L L D . , B.
verticillata R. B R . , Casuarinafraseriana MIQ_., E. calophylla R. B R . , E. decipiens
ENDL., E. marginataSM. and E. patens BENTH. This province is connected with
the Bassian Province of the Eastern Forest Region (Eeb) by a number of
species with discontinuous distribution in both provinces, e.g. Dillwynia cinerascens R. BR. (Papilionac.) (GREEN, 1964). In the southern part of the province forests are much more luxurious than elsewhere in Western Australia,
also indicating an ecological relationship to Eeb. A number of important
woody species are restricted to this area, e.g. A. pentadenia LINDL., Casuarina
decussata BENTH., E. cornuta LABILL., E. diversicolor F. v. M. (the giant 'karri'),
E. guilfoylei MAIDEN, E. haematoxylon MAIDEN, E.jacksonii MAIDEN and Podocarpusdrouyniana F. v. M. (a shrubby species). Species restricted to the Northern Sub-Province have mostly a limited distribution in the limestone
plains between the coast and the escarpment ('Darling Range'), e.g. E. decipiens ENDL., E.foecunda SCHAUER, E. gomphocephala DC. and E. lane-poolei
MAIDEN.
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To conclude this article, it must be stressed that destruction of native
vegetation by man is so fast in some Australian districts, e.g. in coastal
heath north of Newcastle (Eeh), in the Brigalow forests (Enb) and in Western Australia (Ewh) that it may be assumed that species and perhaps even
genera of higher plants aredisappearing before theywere discovered and described. This is one reason why the publication of taxonomical and phytogeographical data is urgent, even if the resulting papers are as incomplete and
imperfect as the present one. In view of this a strong support for a 'Flora
Australiana' project, the establishment of posts for research and teaching in
taxonomy and botanical geography at Australian universities and herbaria
and extensive description, classification and mapping of Australian vegetation, at least on a scale comparable with that of the 'Atlas of Australian
Soils' (NORTHCOTE, 1960) is most urgent.
SUMMARY

After a brief description of the main geographical features of the Australian continent which are important for the distribution of plants, some
general characteristics of the Australian flora and vegetation are considered.
It is concluded that the latter has a greater degree of originality than the
former, but that in both respects Australia is the most homogeneous of all
continents (except Antarctica).
The meaning of some scientific terms and concepts, as used in the paper,
is defined and clarified, e.g. 'chorology', 'synchorology', 'comparative
chorology', 'floristics', 'phytogeography', 'vegetation geography' and 'botanical geography'.
Next the present situation of botanical geography and chorology in
Australia is briefly sketched, illustrated by some historical examples. The
principles are explained on which the 'Botanical geographical map of the
Australian Kingdom', presented in the paper, is based. I n general, the principles and terminology of GOOD (1964) and MEUSEL (1965) are followed as
far as possible.
The major part of the paper is devoted to a geographical and botanical
description of the regions and provinces distinguished on the map. The continent (including Tasmania and smaller continental islands) is regarded as a
botanical geographical kingdom, to be divided into two sub-kingdoms. The
main feature of the arrangement is the predominance of concentrical distribution patterns, caused by an increasing degree of aridity from the coasts
towards the interior, which apparently is more important than changes in
temperature from north to south or in rainfall distribution from east to west.
Northern and southern area limits, connected with temperature gradients,
are numerous mainly in the eastern coastal provinces. For this reason the
degree of continuity within the Eastern Forest Region is higher than that in
other regions. The gradual changes and wide overlaps between the humid
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tropical, sub-tropical and temperate zones, occurring here, are rare phenomena on the present earth. A third important feature are barriers between
ecologically related eastern and western flora regions or provinces, e.g.the
Great Australian Bight, Nullarbor Plain and Great Victoria Desert in the
south andtheGulf ofCarpentaria and Great Artesian Basin inthenorth. In
some cases indications aregiven on a possible division ofprovinces intosubprovinces or districts, but no attempt was made to draw precise boundary
lines between them.
Finally the urgency of plant taxonomical, geographical and ecological
description andclassification ofAustralia ispointedout.
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HET GESLACHT BETULA
(BIJDRAGE TOT EEN MONOGRAFIE)

F. J . FONTAINE

(Secretaris van de Nederlandse Dendrologische Vereniging)

VOORWOORD

De uitnodiging om ter gelegenheid van het afscheid van Prof. Dr. H. J .
een dendrologische verhandeling te schrijven heb ik zonder aarzeling en met graagte aanvaard. Die gretigheid vindt zijn oorsprong in een
dankbare terugblik op een jarenlange samenwerking met Prof. VENEMA op
dendrologisch terrein, waaruit een persoonlijke vriendschap ontstond, waarvan ik met dankbaarheid gewag maak.
De keuze van het onderwerp - het geslacht Betuia - is niet willekeurig. Wél
heeft mij de keuze tijdens de langdurige studie bij het toenemen van de problemen somtijds onvoorzichtig geleken. Niet willekeurig, omdat mij eerder
bij een op de praktijk gerichte publikatie over 'berken als park- en laanbomen' (Beplantingen en Boomkwekerij 1968 nr. 9) bleek, dat bij geen enkele
vroegere of hedendaagse dendroloog een volledige opsomming èn beschrijving van de talrijke berkensoorten, -variëteiten en -vormen te vinden is. Mijn
keuze voor de gevraagde verhandeling richtte zich er op om op zo goed mogelijke wijze in die leemte te voorzien. Onvoorzichtig wellicht, omdat mij
al spoedig bleek, welke verwarring en oneensgezindheid er op het gebied van
de benaming der berken in het - niet zó grijze - verleden heeft geheerst en
hoeveel nadelige rudimenten van die verwarring er nog zijn terug te vinden
in de benaming door verschillende dendrologen van de laatste decenniën,
die zich min ofmeer uitvoerig met de beschrijving van berken ofgroepen van
berken hebben bezig gehouden.
Schrijvende over berken stond ik overigens in mijn gevoelens van aarzeling en twijfel niet alleen. CAMILLO K A R L SCHNEIDER schrijft in zijn Illustriertes Handbuch der Laubholzkunde, Bd. I, 1906, reeds over berken
'deren Formen nur sehr schwierig zu klären sind' en met betrekking tot de
gelijktijdig versehenen Betulaceen-Monographie fürs Pflanzenreich van
W I N K L E R : 'unsere Auffassungen weichen in gar manchem Punkte wesentlich
von einander ab...'.
ERIC HULTÉN van het Botanisch Museum te Lund, Zweden, schrijft in de
inleiding tot zijn Flora of Alaska and Yukon, IV, 1944 (Lunds Universitets
Àrsskrift, N.F., Avd. 2, Bd. 40 nr. 1): 'The conditions of this genus are very
complicated within our area, as in most other large areas of the boreal belt'.
Tot een soortgelijke en uitvoerig gedocumenteerde conclusie komt BERTIL
VENEMA
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LiNDQUiSTna eendiepgaande bestuderingvandeScandinavischeberkenin zijn
studiën: O n the variation in Scandinavian Betuia verrucosaEhrh., with some
notes on the Betula series verrucosae Sukacz. (Svensk. Bot. Tidskr. 4 1 - 1 ,
biz. 45-80, 1947) en Genetics in Swedish Forestry Practice, Stockholm 1948.
H . J . VENEMA heeft op de 18de Dendrologendag van de Nederlandse
Dendrologische Vereniging in september 1959 in zijn inleiding over de systematiek van het geslacht Betula de vroegere ver gaande onderverdeling in
groepen als in subspecies, varietas, subvarietas, forma en subforma (zie
sub I en sub IV) uitvoerig belicht en de thans niet meer houdbare waarde
daarvan afgewogen tegen de huidige botanische en taxonomische opvatting,
waarin de gehele benaming weliswaar sterk is vereenvoudigd, doch nog niet
volledig isopgelost, zoals ook blijken zal uit mijn volgende overzicht.
Hoewel ik mij geenszins heb voorgesteld een monografie over Betula te
schrijven en dit ook thans bij de voleinding niet pretendeer, bleek mij wèl
dat bij het eerstbegonnen werk over de soorten en h u n beschrijving (zie sub
VI) een algemene studie nodig werd, mede ter verantwoording en ter verklaring. Daardoor ontstonden de inleidende beschouwingen I tot en met IV:
I. Systematiek en taxonomie, indeling en determinatie-kenmerken, II. Geografische verspreiding en klimatologische invloeden, I I I . Nomenclatuur, IV.
Overzicht van de door SCHNEIDER en in de dendrologie gebruikte onderverdeling en benamingen. Tenslotte vond ik in de supplementen van de Index
Kewensis, Plantarum phanerogamarum 1940-1951, 1951-1956 en 1956 1960 nog een 42-tal namen, die - op twee uitzonderingen na - van vrij recente oorsprong zijn (meest Russisch-Aziatisch), doch waarover mij in dit
stadium voldoende en verantwoorde gegevens ontbreken om die namen aan
mijn sortimentsbeschrijving (VI) toe te voegen. Volledigheidshalve vatte ik
die namen met enkele kritische bemerkingen samen in rubriek V : Recente
soorten.
Uit de gehele verhandeling zal blijken, hoe soorten- en vormenrijk het geslacht Betula is. In weerwil van het vaak voortreffelijke werk van de latere en
contemporaine botanici-dendrologen (vooral van ALFRED R E H D E R , overl.
1947) blijven er nog discutabele vraagpunten bestaan omtrent een taxonomisch houdbaar onderscheid tussen zeer nauw verwante soorten en omtrent
de vraag of op grond van vaak geringe - veelal door geografische en/of klimatologische factoren veroorzaakte - afwijkingen inderdaad bepaalde variëteiten in de soort mogen worden onderscheiden. In bepaalde gevallen zijn
dergelijke discutabele en/of twijfelachtige benamingen als afzonderlijke taxa
in de Sortimentsbeschrijving in voetnoten toegelicht en verantwoord.
De studie van de systematiek van het geslacht Betula wordt uitermate bemoeilijkt door de enorme geografische verspreiding over het gehele noordelijke halfrond, waarin vele soorten in één gebied tesamen groeien, vele soorten zich uitermate klimaat- en bodemvaag gedragen en interfertiliteit tussen
verschillende soorten in toch vrij uitgestrekte arealen, ja zelfs tussen boom100

achtige berken en struikachtige, dwergachtige berken op vrij grote schaal en
zeer veelvuldig voorkomt, waarvan een ver doorgevoerde verbastering niet
zelden het gevolg is (ziesub I I . Geografische verspreiding). Mede daardoor
en óók door het feit, dat in de laatstejaren door (voornamelijk Russische) onderzoekers (Index Kewensis) opnieuw ± 40 nieuwe (?) berkensoorten aan
het al zo rijke sortiment zouden zijn toegevoegd, mag niet worden verwacht,
dat deze publikatie in systematisch-taxonomische zin feilloos is noch als sortimentsbeschrijving volledig of- zoals door mij op enkele punten reeds zelve
isgesignaleerd - onaanvechtbaar zou zijn.
De schrijver erkent bij voorbaat zijn tekortkomingen en istijdens zijn werk
meermalen indachtig geweest de woorden, die PLATO in Phaidon SOGRATES
in de mond legt: 'het enige dat ik zeker weet is, dat ik niets zeker weet' en
'hoe meer ik weet des te beter weet ik dat ik nog niets weet'.
Voor aanvullingen enverbeteringen houd ik mij dan ook gaarne aanbevolen, alsook voor gegevens over de in rubriek V genoemde recente soorten
waarnaar ik een verder onderzoek zal instellen. Wellicht zal dit bijdragen
tot een nieuwe soortenbeschrijving en mogelijk tot een nieuwe monografie
over Betuia in de toekomst.
Veel dank ben ik verschuldigd aan het Laboratorium voor Plantensystematiek en -geografie der Landbouwhogeschool te Wageningen, waar ik
onbeperkte gastvrijheid kreeg in de bibliotheek, en in het bijzonder aan de
heer G. BOELEMA, die mij meerdere malen kopieën wist te verschaffen van
voor mij onbereikbare literatuur-bronnen.
INLEIDING
SYSTEMATIEK EN TAXONOMIE; SECTIE-INDELING EN KENMERKEN

In Regnum vegetabile is het geslacht Betuia (LINNÉ, 1735) als volgt ondergebracht (zie: Compendium van de Pteridophyta en Spermatophyta (voortzetting van PULLE'S Compendium,J . LANJOUW e.a. 1968):
Hoofdafdeling :Spermatophyta(zaadplanten).
Onderafdeling V :Angiospermae(bedektzadigen).
Klasse:Dicotyledonae (tweezaadlobbigen).
Groep II, orde 9-14: Groep van orden met een basale plaats evenals groep
I, maar met een onzekere verwantschap.
10eOrde : Fagales
Houtige planten met enkelvoudige bladeren met afvallende stipulae;
1-slachtig, 1-huizig. Bloemen in katjesachtige bloeiwijzen, samengesteld uit dichasiën. Bloemdek ontbrekend of zeer klein. Vruchtbeginsel onderstandig. Vrucht éénzadige noot. 10-1. Familie: Betulaceae.
De <$ bloemen met de bractée vergroeid. Meeldraden vaak met gespleten antheren. Vruchtbeginsel 2-hokkig. Bracteeën in de vrucht
vergroot, een vleugel ofbeker vormend.
Bomen of heesters met enkelvoudige, verspreide bladeren, met afval101

lende stipulae. Bloemen in dichasiên (soms tot 1of 2 bloemen gereduceerd) in katjesachtige bloeiwijzen samengevoegd, 1-huizig.
Bloemdek kleinofontbrekend, vergroeid oflosbladig, meestal 4-tallig.
De (Jbloemen metdebractée vergroeid, met4 (2-12) epipetale meeldraden, met meestal gespleten antheren. De Çbloemen met eenonderstandig 2-hokkig vruchtbeginsel met 2 stijlen; in ieder hok 1-2
hangende anatrope zaadknoppen met 1integument. Vrucht een 1zadige nootvrucht ;zaad zonder endosperm.
De familie der Betulaceae omvat 6 genera metover hetalgemeen meerdere
tot vrij talrijke soorten ophetnoordelijke halfrond; alleen Alnus isnogvertegenwoordigd in de Andes (Z.-Amerika). De Betulaceae omvatten: de genera
Alnus, Betuia, Carpinus, Ostrya, Corylus en tenslotte Ostryopsis met slechts 2
speciesin China.
N.B. D e genera Alnus en Betuia laten zich inhet algemeen goed onderscheiden. Betuia heeft
alleenstaande ? katjes, w a a r v a n de schutblaadjes (niet houtig) bij vruchtrijpheid afvallen
en Alnus heeft d e$ katjes ingroepjes bijeen, terwijl d eschutblaadjes blijvend en houtig zijn.
Slechts Betuia medwediewi R E G E L (ziesubV I , nr. 59) heeft in (stijvere) habitus en in blad
en knop grote gelijkenis metd e els. I n d e 18de eeuw werd éénelzensoort bij Betuia gerekend
onder d en a m e n :
B. alnobetula E H R H . - 1788

B. crispa A I T .

- 1789

B. viridis C H A I X
B. ovata SCHRANK

- 1789
- 1793

W . D . K O C H onderscheidde hierin in 1837een nieuwe ' U n t e r a r t ' als Alnobetula (Birkenerle).
H A R T I G (1851) bracht de in N o o r d - E u r o p a tot Noordoost-Azië voorkomende 'Birkenerle' terecht onder d e genera Alnus alsAlnus alno-betula, w a a r v a n thans dejuiste n a a m luidt
Alnus viridis (CHAIX) D C ,de Alpenels.

A l g e m e n e k e n m e r k e n v a n Betuia.
B l a d : bladverliezende bomen ofstruiken met wisselende bladstand ;enkelvoudige, meestal duidelijk gesteelde bladeren; bladvorm variabel doch
meestal eivormig/ovaal tot bijna rond (o.a. bij de echte dwergvormen).
Meestal spitse tot soms vrij lang en scherp toegespitste bladtop; bladvoet
meestal i afgerond tot min of meer wigvormig, soms afgeplat/rondachtig,
niet zelden licht- totduidelijk hartvormig (het laatste voorn, bijde grootbladige berken). Bladrand doorgaans enkel tot dubbel gezaagd, niet zelden
vrij grof gezaagd, soms met vrij grote afstaande lobachtige tanden (voorn,
bij de grootbladige soorten). Bij de struikachtige/kruipende soorten doorgaans fijn enstomp gezaagd totoverwegend gekarteld. Bijde cultuurvormen
isdebladrand niet zelden scherp enlang, vaak dubbel getand, vaak ookmet
lange, lobachtige tanden totspitse, gezaagde (ranke) lobben.
Nervatuur met duidelijke middennerf en duidelijk waarneembare paren
zijnerven, al naar de soort minofmeer talrijk (kenmerkend!) ; soms aande
bladbovenzijde verzonken, zelden uitspringend; aan de onderzijde oplig102

gend/uitspringend ; vooral bij de lagere struikberken en de dwergvormen
wordt niet zelden een netaderige nervatuur (geheel of gedeeltelijk over de
bladoppervlakte) aangetroffen.
Nervatuur in het aantal nervenparen, nerf- en/of okselbaardige beharing,
evenals beharing aan de bladonderzijde (soms gedeeltelijk en tijdel. bladbovenzijde), alsmede beharing van de bladsteel zijn niet zelden kenmerkend
voor de soorten.
H a b i t u s : zeer wisselvallig (zie de sortimentsbeschrijvingen). Stammen,
vaak ook de hoofdtakken, in vele gevallen (voornamelijk bij de duidelijk
boomachtige soorten) met fraai gekleurde (wittig, gelig, tot roodbruin en
zwartachtig) vaak min of meer sterk afbladderende, afrollende, afschilferende of soms in platen loslatende bast. Ruwere schors pas op latere leeftijd vanaf de stamvoet; vaak alléén aan de stamvoet optredend. Andere soorten
met gesloten, vaak ruwe plaatvormige of diep vertikaal gegroefde bast,
soms minder ruw tot glad bij de struikachtige kruipberken.
T w i j g e n : meestal dun, soms zeer dun en slap; als jongloten vaak min
ofmeer (dicht-)viltig behaard, later vaak kaal oflangere tijd als éénzomerige
loten ijler behaard blijvend, in het tweede jaar vaak ^ glanzend rood- tot
zwartbruin, vaak i afhangend of doorbuigend (bij verschillende cultivars
duidelijke treurvormen).
In vele gevallen is de beharing van de twijgen klierachtig, terwijl de verhoutende twijgen en jonge takken min of meer dicht bezet kunnen zijn met
meerdere of mindere lenticellen of wrattige kliertjes, daardoor vaak ruw
aanvoelend. Dergelijke puntige bekliering kan zich voortzetten tot op de
bladonderzijde bij bepaalde soorten.
De grilige, vaak korte twijgen van de dwergachtige kruipberken zijn vaak
grauw en dichtviltig, minder vaak bezet met wrattige kliertjes.
K n o p p e n : steeds uitsluitend bladknoppen, zittend (in tegenstelling tot
Alnus), 3- tot meerschubbig ; bij grotere knoppen vaak talrijke schubben,
elkaar dakpansgewijze, vast overlappend. Knoppen meestal kaal, roodbruin
tot bruinig zwart; bij boomachtige soorten vaak ± glanzend en somsmetgewimperde knopschubben ; bij de lagere struik-/dwergachtige berken doorgaans grauwbruin, grijzig-zwart, niet zelden dicht-viltig. Grootte en vorm
van de knop variabel, d.w.z. van de soort afhankelijk: bij de boomachtige
berken eirond, doorgaans ^ spits, niet zelden slank-ovaal en spits, bij de
grootblad. soorten vaak 6-8 m m lang, dan vooral de eindknop groter. Bij de
struik- en vooral de dwergachtige soorten knoppen vaak vrij klein, rond tot
eirond, vaak stomp, soms smal en spitser met een minimaal aantal brede
knopschubben (3-4).
B l o e i w i j z e : éénhuizig en éénslachtig. Katjesachtige bloeiwijzen vormen
zich geheel buiten de bladknoppen als afzonderlijk staande en reeds vóór de
winter gevormde katjes.
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De (J katjes, vóór de bloei dun-cylindrisch, alleenstaand of soms meerdere bijeen (vaak 2-3, soms meertallige bundels) aan het einde van kortloten,
bij grootbladige berken ook eindstandig aan de langloten; dicht gesloten en
naakt overwinterend met stugge, stevige, aanliggende en lederachtige
bloembekleedsels ; de Çkatjes veel kleiner, eivormig tot kort dik-cylindrisch,
overwinterend door knopschubben omgeven, aan de korte zijtwijgjes onder
de (J katjes geplaatst. De <? katjes in bloei rekkend, iedere bractée steeds met
3 S bloemen vergroeid, welke bloem met een zeer kleine 4-delige calyx en 2
epipetale stamina met gespleten antheren.
De ? bloemen in aanvankelijk beduidend kleinere katjes met sterk gereduceerde dichasiën (3 bloemen op één schutblad) ; gehele $ katje
groeit echter na de bevruchting uit tot het vaak voor de determinatie zo
belangrijke vruchtkatje. O p elke bractée 3 Ç bloemen met onderstandig
vruchtbeginsel met 2 stijlen. Vrucht een (doorgaans zeer) kleine nootvrucht
met 2vliezige al ofniet behaarde, soms gewimperde vruchtvleugels (samara dicarpellata), die bij rijpheid tegelijk met de 3-lobbige/puntige bractée
(evenals de vruchtvleugels al ofniet behaard en/of gewimperd) van de dunne
katjes-spil afvallen. Beharing/bewimpering van de vruchtvleugels behoeven
niet samen te gaan met een beharing/bewimpering van de bracteeën op één
soort. Behaarde bracteeën en kale vruchtvleugels (en andersom, hoewel dit
zeldener) komen vaak voor op één katje, al naar de soort.
De snel na de pollenrijping en -verstrooiing iel-verschrompelende<$katjes
vallen kort na h u n bloei massaal af. De rijping van de vruchtkatjes heeft
doorgaans plaats in een voor de verschillende soorten vaak sterk uiteenlopende periode - uiteraard ten zeerste afhankelijk van de geografische verspreiding en de klimatologische omstandigheden - van zomer tot nazomer. Het
zaad van enkele soorten komt reeds in de voorzomer (mei-juni) tot rijping.
In de korte vegetatie-periode in de uiterst boreale zone van het zeer grote
berken-areaal kan fructificatie in bepaaldejaren, zelfs in een reeks vanjaren
achterwege blijven, zonder dat sprake is van een steriele soort, al komen dan
vaak zéér solitaire exemplaren voor.
I n d e l i n g i n s e c t i e s (of g r o e p e n ) n a a r g e m e e n s c h a p p e l i j k e k e n merken.
O p grond van de vorengenoemde algemene determinatie-kenmerken zijn
de berken van oudsher door R E G E L en W. D. K O C H (niet K A R L K O C H ) ingedeeld in secties (vaak ook aangeduid als 'series' of'groepen'). Deze indeling
is overwegend gebaseerd op de voor de verschillende berken(-groepen) onderling binnen een bepaalde (soms wat ruime) marge in hoofdzaken overeenkomende morfologische kenmerken, waarbij de voor een dergelijke systematische onderverdeling overwegende en bepalende factoren niet zozeer de
habitus (boom, struik ofvariabele tussenvorm) is geweest - dit zou immers alleenmogelijk zijngeweestvoordesectieHumilesenslechtszeergedeeltelijkvoor
de sectie Excelsae- als wel volgens de hieronder vermelde overeenkomsten:
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a. grootte van het blad en vooral het aantal paren zijnerven; voorts de structuur der nerven;
b. de stand, vorm en aantal der eenheden van bloeikatjes (solitair, gepaard
of meerdere bijeen), zowel bij de Çals vooral bij de $ katjes; in beperkter
mate ook de tijd van aanleg daarvan, hoewel dit voor meeste groepen weinig
uiteenloopt; vooral de stand, vorm en afmeting der vruchtkatjes; gesteeld/
ongesteeld, o p s t a a n d / ^ afstaand/knikkend;
c. de vorm en aard der bracteeën, de stand, vorm en (onderlinge) afmeting der 3 lobben (kaal, behaard of gewimperd) ;in het bijzonder ook vorm
en aard der vruchtvleugels van de samara, en deels ook vorm en afmeting
der nootvruchtjes.
Soms worden ter vergemakkeling der eerste determinatie de 4 secties nog
in 2 hoofdgroepen onderscheiden, hier aangeduid met • en • •. Het teken *
verwijst naar de verder doorgevoerde indeling vermeld in A. R E H D E R ,
Manual ofcultivated trees and shrubs (1947).
• == meest grote tot zeer grote bomen [Acuminatae), soms méérstammige,
hoge (struik-achtige) bomen tot (gedeeltelijk) forsere, méérstammige
bomen van 4-6 m hoog (voornamelijk onder de Costatae) ; bladeren met
7 of meer paren zijnerven, gewoonlijk aan de bladoppervlakte min of
meer verdiept.
Sectie 1 :Acuminatae ( R E G E L ) (zgn. 'grootbladige berken')
Vruchtkatjes cylindrisch, hangend, in bundels (2-4) of (vaker) alléénstaand; 3,5-11 cm lang; ook <$ katjes doorgaans in bundels (2-4); vruchtvleugels veel breder dan het nootje (tot 3 X zo breed); bladeren 7-14 cm
lang, met (al naar de soort*) hartvormige tot afgeronde/licht-hartvormige
voet; hiertoe behoren ondermeer :B. maximowicziana,B. luminifera,B.alnoides.
Sectie 2: Costatae ( R E G E L )
De cjkatjes meestal hangend, niet zelden solitair; Çkatjes vrijwel altijd solitair en opstaand; vruchtkatjes solitair en opstaand, 2-5 cm lang, van uiteenlopende vorm :cylindrisch tot ovaal/eirond (al naar de vele soorten dezer
sectie*) ; bracteeën met duidelijke zijdelingse lobben; vruchtvleugels weinig
of niet breder dan het nootje; bladvorm, -afmeting, aard van de bladvoet,
-top en -rand geheel afhankelijk van de (vele) soorten dezer sectie*; hiertoe
behoren ondermeer:
B. ermani, B. utilis, B. albo-sinensis, B. schmidtii, B. medwediewi, B. costata,
B. grossa, B. lenta, B. lutea (= syn.; óf B. alleghaniensis), B.jacquemonti, B. nigra, B. corylifolia,B. globispica(en de natuurlijke variëteiten van deze soorten)
en de meer naar de boomheester-achtige habitus neigende B. chinensis, B.
delavayi,B.forrestii, B. potaninii, B. raddeana.
• • = meest meer onregelmatig groeiende, vaak méérstammige bomen ;voor
een klein gedeelte ook hoge tot halfhoge struiken, soms méérstammige, halfhoge berken(-'stoelen') (Excelsae); of lage struiken tot
kruipende en breed-spreidende, bodembedekkende soorten (Humiles).
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Sectie 3:Excelsae (W. D. KOCH)
Voorheen ook wel aangeduid als de groep Albae ( P R A N T L ) , w a a r v a n de onderverdeling
in de subsecties Dahuricae ( R G L ) en Eualbae {Albae R G L , I.e.) gedeeltelijk de huidige sectieindeling van Excelsae en Humiles overlapte en doorkruiste.
W . J . HENDRIKS heeft de groepsnaam Albae (in O n z e Loofhoutgewassen, 2de dr., 1957),
m e t als ondertitel 'Witte berken' nog aangehouden. D a a r meerdere onder d e verouderde
n a a m Albae vallende berken geenszins 'witte berken' mogen worden genoemd, moet stellig
van die oude sectie-indeling van PRANTL worden afgezien.

Meest boomachtige, tot vrij forse boomheester-achtige berkensoorten;
bladeren met 3-7 nervenparen (m.u.v. B. dahurica: 6-8 paar) ; vruchtvleugels breder dan het nootvruchtje (m.u.v. B. dahurica:^ zo breed) ; de $ katjes ruim voor de winter duidelijk aanwezig, veelal solitair, soms 2 (zeldener
3) bijeen, hangend; bast vaak wit of wittig, afbladderend; bij sommige
soorten gesloten en donker of bruin ; twijgen kaal met lenticellen, of geheel
kaal, behaard of klierig-behaard (al naar de soort*) ; bladvorm, -voet, -rand
en -top, evenals een al of niet aanwezige beharing of klierachtige punctatie
aan de onderzijde zijn voor deze sectie geheel afhankelijk van de soort*;
stand en vorm der vruchtkatjes, alsmede vorm en aard en het al of niet behaard en/of gewimperd zijn der bracteeën bij deze sectie eveneens zeer
variabel en geheel afhankelijk van de soort*;hiertoe behoren ondermeer :
B. populifolia, B. verrucosa, B. pubescens, B. platyphylla, B. caerulea-grandis,
B. x caerulea, B. x koehnei,B. occidentalis, B. papyri/era, B. minor, B.concinna,
B. coriacea,B. davurica, B. microphylla, B. turkestanica, B. X hornei (reeds ^
struikachtig) en de meer struikachtige soorten B. X aurata,B. Xfennica, B. X
eastwoodae, B. X borealis, B. X intermedia(en de natuurlijke variëteiten van
de soorten uit deze sectie).
Sectie 4: Humiles (W. D. KOCH)
Hiertoe behoren struiken, zelden hoger dan 2-3 m, doorgaans lager tot
breed-spreidend en kruipend van 25-50 cm; meestal gesloten, zelden tot
matig afschilferende, vaak donkergrijze tot grauwzwarte bast; twijgen doorgaans kort, grillig, dun nochtans vrij stevig, lang tot dichtviltig behaard,
evenals de vaak vrij kleine, ronde tot iets eivormige/stomppuntige knopjes
met een minimaal aantal knopschubben (3-4 stuks) die veelal gewimperd
zijn; blad klein, 0,5-3 cm lang, rond/rondachtig-ovaal, soms langer-eivormig, meest stomppuntig, zelden ± zeer kort toegespitst; bladvoet meestal
rond tot afgeplat, soms zwak wigvormig; zelden ^ niervormige bladvorm ;
2-5 paar zijnerven, meestal i netnervig; blad doorgaans aan beide zijden
aanvankelijk behaard, soms blijvend, soms alleen aan de onderzijde ± dicht
tot viltig behaard; bladrand fijngezaagd/gekarteld; de <J katjes kaal overwinterend, solitair en opstaand; de $ katjes opstaand, doorgaans solitair in
de bladoksels; vruchtkatjes: vorm afhankelijk van de soort, steeds vrij stevig,
(dik-) cylindrisch tot eivormig, zittend of (kort-) gesteeld; bracteeën zeer
verschillend van vorm, afhankelijk van de soort, vaak met behaarde of ge106

wimperde lobben; vruchtvleugels steeds veel smaller dan het nootvruchtje;
hiertoe behoren ondermeer:
B. humilis, B. pumila, B. nana, B. glandulifera, B. glandulosa, B.middendorffii,
B. michauxii, B. hallii, B. Xjackii, B. X purpusii, B. X borggreveana, B. X
sandbergii,B.fruticosa, B. über.
D e t e r m i n a t i e - k e n m e r k e n t.o.v. d e v a r i a b i l i t e i t .
Voor de determinatie van de juiste soort en/of variëteit zijn niet op de
eerste plaats de standplaats, de habitus en de talrijke - direct waarneembare
- morfologische kenmerken van bast, twijgen en bladeren (als eerder omschreven onder de algemene kenmerken van Betuia) van groot belang, maar
vooral - en zulksjuist in hoge mate voor de vaak zeer nauw verwante soorten en de al of niet terecht als variëteit opgevatte afwijkende vormen - de
veel moeilijker waar te nemen kenmerken van de vruchtkatjes, de stand en
vorm der bracteeën, de stand, vorm en onderlinge afmetingen van de bractee-lobben, het al of niet behaard en/of bewimperd zijn daarvan ; tenslotte
ook vorm en afmeting der vruchtvleugels t.o.v. de gevleugelde nootvrucht.
Ook in de kenmerken van de bladeren zullen meerdere aanwijzingen voor
eenjuiste determinatie moeten worden gevonden, zoals bladvorm en -grootte, met inbegrip van de aard van de top en de basis, het al of niet aanwezig
zijn van beharing daarvan (gedeeltelijk, tijdelijk, blijvend, dichte of verstrooide beharing, aan onder- of bovenzijde o f - gedeeltelijk - beiderzijds),
klierharen of een wrattige punctatie (de laatste meestal alleen aan de onderzijde!) e t c ; het aantal paren zijnerven en hun karakter (meestal onvertakt
of weinig vertakt doorlopend tot in de zaagpunten of karteling van de bladrand; aanwezigheid van beharing (tijdelijk, blijvend, gedeeltelijk) op de
nerfribben aan de onderzijde (zeldener aan de bovenzijde), okselbaarden in
de nerfoksels etc.
Het opsommen van dergelijke determinatie-kenmerken voor de vaststelling van en het specifieke onderscheid tussen de taxa in Betuia lijkt overbodig,
omdat soortgelijke of vergelijkbare kenmerken immers kunnen gelden voor
vele andere loofhoutgewassen, in dit geval in het bijzonder voor de groep
der Amentiflorae( = katjesdragenden), ware het niet dat juist de vaak zeer
geringe, soms zelfs slechts zeer lokaal voorkomende afwijkingen in vroeger
jaren - vooral in de 19de eeuw en het begin der 20ste eeuw voor de toenmalige botanici/dendrologen (o.a. en voornamelijk E. SPAGH, E. A. VON R E G E L ,
H. WINKLER, A. ENGLER, E. K O E H N E , L. D I P P E L , K A R L K O C H , CAMILLO K.
SCHNEIDER e.a.) - aanleiding zijn geweest niet alleen tot het onderkennen

en benamen van meer taxa in het genus Betuia dan tegenwoordig worden
gehandhaafd.
Bij het vaststellen van de rang en de correcte wetenschappelijke n a a m van
de taxa in Betuia doet zich de moeilijkheid voor, dat genoemde dendrologen
en anderen, die namen gaven, zich vaak niet hebben gehouden aan de toen
en nu geldende regels voor de wetenschappelijke nomenclatuur. Bovendien
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hielden zij zich deels met wild voorkomende taxa bezig, deels met vormen
die door menselijk toedoen (kruising, selectie) ontstonden. De moderne taxonomie volgt de type-methode, d.w.z. dat elk taxon wat de naam betreft,
gebaseerd is op een herbarium-exemplaar, dat de naamgevende botanicus
gebruikte bij het beschrijven van dat taxon.
Deze vroegere dendrologen beschreven niet zelden taxa zonder zulk een
standaard herbarium-exemplaar (zo'n type) te bewaren of aan te duiden.
Dat droeg al dadelijk veel bij tot misverstand, omdat later werkende collegae
andere taxa aanzagen voor wat beschreven was, ofh u n taxa niet herkenden
als dezelfde, die vroeger al beschreven waren. Ook deze laatsten verzuimden vaak herbarium te maken of te bewaren. Intussen werd het plantendek der aarde steeds beter onderzocht en na 1900 wordt zeer veel nieuws
ofworden veel nauwkeuriger gegevens aan de kennis van Betuia toegevoegd,
waarbij ik in het bijzonder werk van A. R E H D E R , NATHANIEL Lord BRITTON,
M. L. FERNALD, C. S. SARGENT, E. HULTÉN, B. K. BOOM, G. KRÜSSMANN, de

Russen KOMAROV en SUKATCHEV, en de Japanners KOIDZUMI en SHIRASAWI
noem, en in 't bijzonder deNoor J . G. GUNNARSSONendeZweed B. LINDQUIST.
Selectie en cultuur van allerlei taxa van hybride oorsprong hebben tevens
voortgang en het zal duidelijk zijn, dat van vele vroeger gepubliceerde namen voor Betula-taxa het volslagen onmogelijk is met zekerheid vast te stellen welke omgrenzing, welke identiteit de auteur indertijd voor ogen zweefde. Een straf doorgevoerde methodiek voor de nomenclatuur, volgens de
huidige Code, isvoor het genus Betuia eigenlijk nauwelijks meer uitvoerbaar.
Het geslacht Betuia is dus zéér soorten- en vormenrijk. In de navolgende
beschrijvende Sortimentslijst (zie sub VI) zijn uit de hedendaagse dendrologische literatuur opgenomen:
52 soorten
24 variëteiten van soorten
en 20 cultuurvariëteiten van een zeer beperkt aantal soorten (voornamelijk van B. pubescens, B. verrucosa en enkele van B. populifolia)
voorts 8 spontane bastaarden
1 (twijfelachtige) bastaard-var. (B. X intermedia var.alpestris)
en 3 cultuur-bastaarden
totaal 108 namen van soorten, variëteiten, cultivars en bastaarden;
de overige ( ± )26 nummers zijn min of meer nog in zwang zijnde synoniem e n ; de opname daarvan in de genummerde en alfabetisch gerangschikte
lijstisverantwoord onder subI I I Nomenclatorischewerkwijze en synoniemen.
Behalve de 108 genoemde soorten, variëteiten, cultivars en bastaarden
worden in de supplementen van de Index Kewensis, die nâ de uitgave van
ALFRED REHDER'S Bibliography of cultivated Trees and Shrubs, zijn verschenen nog i 42 soortnamen genoemd, meest van Russisch-Siberisch/
Aziatische oorsprong, die in de beschikbare literatuur noch beschreven,
noch genoemd zijn (zie sub V).
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II. GEOGRAFISCHE VERSPREIDING, KLIMAAT EN BODEM

Het geslacht Betuia heeft een uitermate groot verspreidingsgebied over het
gehele noordelijke halfrond, waarover de talrijke soorten zowel over het
westelijke als over het oostelijke halfrond voorkomen. Betuia heeft daarbij
een duidelijke voorkeur voor de gematigde zone en komt daarin voor van de
westkust van N.-Amerika (de V.S., Canada en Alaska) tot en metJ a p a n . In
de koelere gedeelten van de gematigde zone komen berken vrijwel overal
voor; per continent hebben sommige soorten min of meer duidelijk van elkaar gescheiden arealen, maar vele soorten komen - vooral in de gematigde
zone van het westelijke halfrond —voor in elkaar soms grotendeels, somsten
dele overlappende verspreidingsgebieden. De daardoor plaats vindende
spontane hybridisatie is niet gering en plaatst de botanicus niet zelden voor
grote determinatie-moeilijkheden.
Variabiliteit ontstaat niet alleen op niet geringe schaal door de natuurlijke
verbastering, maar ook omdat vele Betula-soorten (bijv. B. papyrifera, B.
pubescens, B. verrucosa, B. platyphylla als voornaamste voorbeelden) zéér grote,
niet zelden continent-wijde, verspreidingsgebieden hebben en daarin zowel
uitermate klimaatvaag als voor een niet te veronachtzamen gedeelte ook
bodemvaag zijn. Ook daardoor ontstaan min of meer geringe verschillen in
habitus en andere morfologische kenmerken binnen de soorten, waardoor
men nog meer variëteiten heeft onderscheiden. Voorheen is dat vaak gebeurd, waar dit thans niet meer aanvaardbaar wordt geacht, omdat in de
huidige dendrologie (gelukkig) de begrenzing van de taxa ruimer is.
De gevolgen van een 50 tot 100jaar geleden nog sterk doorgevoerd onderscheid in vele geografische en klimatologische vormen doen zich echter ook
in de huidige nomenclatuur nog gelden en geven niet zelden aanleiding tot
verwarring en onduidelijkheid en tot opvattingsverschillen onder de huidige
generatie van botanici/dendrologen. De schrijver is ervan overtuigd, dat zijn
studie ook op dat punt en in dit stadium niet ontkomt aan de problematiek
daarvan, ook al heeft hij op enkele plaatsen zelf de discutabele punten gesignaleerd, toegelicht en, voor zover het hem mogelijk was, zijn mening
daarover ook gegeven.
De voorkeur voor de koelere zone van het noordelijk halfrond komt duidelijk tot uiting in de verspreiding van berken in noordelijker streken, al is
daarin een verschil kenbaar tussen enerzijds het westelijk halfrond en anderzijds het oostelijk halfrond, terwijl er op het oostelijk halfrond weer een vrij
duidelijk verschil waarneembaar is tussen Europa en Azië, welk verschil in
de 'binding aan de breedte-graden' (als men het zo mag voorstellen) zich
voornamelijk voltrekt rond de Zwarte Zee (Armenië, Koerdistan), KleinAzië en de Kaspische Zee (Turkestan), waar de berk zich ten opzichte van
Europa al op topografisch duidelijk waarneembare wijze tot veel zuidelijker
breedte-graden begint te verspreiden (al blijft ook hier een voorkeur voor
koelere, zelfs koude bergstreken bestaan) in de richting van Afghanistan, de
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Himalaya, Tibet, Yunnan en het Zuid-Chinese bergland (prov. Kwang-si,
Kwei-tsjou, Kiang-si, Hupeh e.a.).
Echter ook noordelijk in Centraal-Azië (Midden-China en Mongolië) is
de berk sterk vertegenwoordigd, als belangrijke bomen naast meerdere
struikachtige soorten, in Mantsjoerije, Korea en J a p a n .
Siberië is eveneens een belangrijk berken-areaal, niet alleen van de aldaar
algemeen verspreide B. pubescens,die vanuit Europa migrerend vrijwel geheel Siberië, met uitzondering van de noordkust-zone, tot en met Kamtsjatka bedekt, maar ook van meerdere struikachtige tot dwergachtige berken.
Zoals in sub V dezer inleiding blijkt, zouden er de laatste jaren door (voornamelijk Russische) onderzoekers ondermeer in Siberië vele, nieuwe 'soorten' berken zijn ontdekt.
Het Europese continent met inbegrip van zowel het Z.O.-Europese steppengebied enerzijds als de boreale zone anderzijds is niet alleen veel minder
soortenrijk (voornamelijk de boomsoorten: B. verrucosa en B. pubescens en variëteiten, de struikachtige B. humilis en B. X intermedia en de Scandinavische
struikachtige B. callosa, concinna en coriacea en de dwergachtige, boreale
B. nanaen B. x fennica), maar ook gaat de berk hier veel minder zuidelijk.
B. verrucosa bijvoorbeeld komt niet voor in het mediterrane kustgebied, wel
in de (koelere) Pyreneeën en in N.-Portugal en slechts over een zeer smalle
strook over de Apennijnen in West-Italië en de uiterste noordpunt van Sicilië. B. pubescens gaat veel minder zuidelijk, niet verder dan de Karpathen en
de Alpen, maar veel noordelijker (tot de 69 c , vlg. WINKLER zelfs tot de
Noordkaap op 71°), terwijl verschillende struik- en dwergachtige soorten
een sterk boreale neiging hebben, Finland, Groenland en IJsland, vanwaar
migratie naar Alaska voorkomt, bijvoorbeeld door B. nana.
O p het westelijk halfrond komen - evenals in Azië - een groter aantal
berkensoorten en -variëteiten voor, maar ook daar is een duidelijke voorkeur
voor de koelere luchtstreken merkbaar; in Californie en in het zuidelijke gedeelte van Florida komen géén berken meer voor, evenmin als in de zuidelijke staten van de V.S. en in Midden-Amerika. Daarentegen zijn vele soorten sterk vertegenwoordigd in de noordelijke V.S., soms in één groot areaal
van de westkust tot de oostkust (bijvoorbeeld B. papyrifera met enige geografische variëteiten), rond het Amerikaans-Canadese merengebied, in Canada, tot hoog in Alaska (aansluitend op N.O.-Siberië en Kamtsjatka) en
via Groenland overbruggend naar de polaire zone van Europa (IJsland en
het uiterste noorden van Scandinavië).
Ook in het uiterste noorden van N.-Amerika vinden wij vooral de struikachtige tot dwergachtige soorten en bastaardvormen.
Daar in het sortimentsoverzicht sub V I uitvoerige beschrijvingen der
arealen zijn gegeven, wordt hier volstaan met een algemeen verspreidingsoverzicht van de in dat sortimentsoverzicht genoemde soorten, variëteiten
en spontane bastaarden. Cultuurvormen en cultuur-bastaarden worden
daarin niet genoemd.
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O V E R Z I C H T D E R GEOGRAFISCHE

VERSPREIDING

Verklaringen: + (bijE u r . soorten) = ook in KL-Azië;
N = voorn, eenexclusief boreale verspreiding;
interc. = komen ookvoor inenworden genoemd onder andere continenten.
EUROPA
B. nana L.
N .& interc.
B. x aurata BORKH.
B. obscura K O T U L A
B. callosa N O T Ö
N.
B. concinna GUNNARSSON
B. pubescens E H R H .
mterc.
B. coriacea GUNNARSSON
N.
B. pubescens var. carpatica K O C H
B. x fennica D O E R F L .
N.
B. pubescens var.glabra ANDREJEFF
B. humilis SCHRENK
interc.
B. pubescens var. tortuosa LINDQ_.
interc.
B. x intermedia THOMAS

B. x intermedia var. alpestris W I N K L .

N.

B. raddeana T R A U T V .
B. verrucosa E H R H .

B. verrucosa var. oycoviensis D I P P E L

B. litwinowii D O L U C H .
B. medwediewi R E G E L

AZIË
B. albo-sinensis BURK.

B. albo-sinensis var. septentrionalis SCHNEID.

B. luminifera W I N K L .
B. maximowicziana R E G E L

B. alnoides H A M I L T .
B. chinensis M A X I M .

B. microphylla B G E

B. corylifolia R E G E L & M A X I M .

B. nana L.

B.
B.
B.
B.
B.

B. platyphylla SUKATCHEV

B. middendorffii T R A U T V . & M E Y .

costata T R A U T V .
cylindrostachya LINDL.
davurica P A L L .
delavayi F R A N C H .
ermani C H A M .

N .& interc.

B. ermani var. subcordata K O I D Z .

B. platyphylla
B. platyphylla
B. platyphylla
B. platyphylla
B. platyphylla

B.forrestii

B. potaninii BATAL.

HAND. & MAZZ.

var. japonica H A R A
var. kamtschatica H A R A
var.platyphylla (?)
var. rockii ( R E H D . ? )
var. szechuanica SCHNEID.

B. pubescens E H R H .
B. pubescens var. tortuosa LINDÇ).

B.fruticosa P A L L .
B. globispica SHIRAI

B. grossa SIEB. & Z u c c
B. humilis SCHRENK

interc.

interc.
interc.

B. schmidtii R E G E L
B. turkestanica LITVINOFF

B. utilis D . D O N
B. utilis v a r .prattii BURKILL

B. insignis F R A N C H .
B. jacquemonti SPACH

B. kusmisscheffiiSUK.
N.-AMERI KA/CANADA
B. alleghaniensis BRITT.

B. occidentalis H O O K .

B. alleghaniensisvar.fallax FASSETT
B. alleghaniensisvar. macrolepis F E R N .

B. papyrifera M A R S H .

B. borealis SPACH
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.

x caerulea BLANCHARD
caerulea-grandis BLANCHARD
(x) eastwoodae SARG.
glandilufera BUTLER
glandulosa M I C H X
hallii H O W E L L
x hornei BUTLER

B. occidentalis var.fecunda F E R N .
N.

B. papyrifera var. humilis F E R N . & R A U P P . N .

B. papyrifera var.kenaica H E N R Y
B. papyrifera var.papyrifera (?)
B. papyrifera var. subcordata SARG.
N.

B. nana L .
B. niera L .

N.

B. populifolia M A R S H .

B. pumila L.

B. lentaL .
B. lenta var. laciniata R E H D .
B. michauxii S P A C H
B. minor F E R N .

B. papyrifera var. commutata F E R N .
B. papyrifera var. cordifolia F E R N .
B. papyrifera var.grandis SCHNEID. (?)

N.

interc. & N .

B.
B.
B.
B.

x purpusii SCHNEID.
x sandbergii BRITT.
über F E R N .
utahensis BRITT.
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Met de zeer wijde geografische en klimatologische verspreiding en een althans voor vele soorten - duidelijke klimaatvaagheid gaat ook een zekere
bodemvaagheid bij vele berkensoorten samen.
Meerdere soorten zijn niet alleen gebergtebomen, maar verspreiden zich
óók gemakkelijk in vlakten, bijv. B. verrucosa in Europa, verschillende Amerikaanse berken als B. papyrifera (en verschillende variëteiten), B. lenta en
B. lutea. B. nigra (V.S.) geeft echter de voorkeur aan moerassige rivieroevers, maar B. humilis (Europa/Noord-Azië) komt zowel voor in moerassige
hoogveengebieden als op vochtige bergweiden. B. x intermedia blijkt met
een verspreidingsgebied in Zwitserland en deJ u r a op vochtiger plaatsen èn
een verspreiding in Noord-Europees gebergte envlakland alevenmin bodemgebonden te zijn, evenmin als de intercontinentaal verspreide B. nana. Terwijl B. pubescens in Europa en Azië de absolute voorkeur geeft aan vochtiger
laagland en vochthoudende gronden in humeus laaggebergte, is B. verrucosa
zowel (gedeeltelijk) een gebergteboom in Noord-Europa doorgaand tot het
Piceetum, als een vlakteboom in hetzelfde gebied, zelfs bij uitstek in het drogere Oost-Europese steppengebied, terwijl hij in de Noordoost-Europese
vlakten een belangrijke woudvormer is en elders tijdelijk(!) een hoge grondwaterstand redelijk wel verdraagt.
Ook die bodemvaagheid - waarop hier slechts summier wordt ingegaan
onder verwijzing naar de uitvoerige, desbetreffende aantekeningen in de
sortimentsbeschrijving - is van grote invloed op het ontstaan van een grote
morfologische variabiliteit binnen de soorten, die mede aanleiding is geweest tot zowel de eerder genoemde verwarring in de determinatie der taxa
als tot de vroegere segregatie van één of meer ssp., var., subvar., formae en
subformae binnen de soort (zie:sub IV).
OEGOLOGIE VAN DE INLANDSE ( N E D . ) BERK.

Deze aantekeningen omtrent de geografische verspreiding en de bodemvaagheid van de berken in het algemeen zouden niet volledig zijn zonder enkele opmerkingen omtrent de oecologie van de berk in Nederland.
In Nederland komen twee berkensoorten voor: B. verrucosa E H R H . , ruwe
berk, en B. pubescens E H R H . , zachte berk, die elkaar overlappen en aanvullen, al spreekt men gemeenlijk over dé berk, daarmede dan de foutieve verzamelnaam B. albaL. of B. pendulaR O T H bedoelend.
In Nederland zijn algemeen bekend: het Eikenberkenbos (Querceto-Betuletum) met overwegend B. verrucosa-achtige typen en het Berkenbroekbos
(bijv. het Betuleto-Salicetum)met B. pubescens-achXigtvormen naast Alnus glutinosaen Salix-species, waarin de berken tot zowel de exclusieve als de selectieve soorten worden gerekend. Daarnaast zijn er vele andere gezelschappen,
waarin de algemeen in Nederland op velerlei gronden verspreide berken als
'indifferente' en/of als 'toevallige' soorten voorkomen (bijvoorbeeld in het
Querceto-Carpinetum).Ook op heidegronden en in Pzra^-begroeiingen is de
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berk algemeen, meestal de ruwe berk op kalkrijke duingronden, doch op
zure heidegronden zal de zachte berk overwegend worden aangetroffen.
Hieraan zou in deze studie een apart hoofdstuk kunnen worden gewijd, doch
dit zou leiden tot een geheel op zichzelf staande plantensociologische studie
van de berk in Nederland en West-Europa. Wèl is het belangrijk om - in
het kader van de geografische verspreiding - ervan gewag te maken, dat in
successiede berk tot de zogenaamde 'voorlopers' gerekend mag worden : zij
vestigt zich gemakkelijk en snel op kaalkap- en brandvlakten en heeft ook
nâ brand een groot herstellend vermogen. Verschillende berkensoorten - en
niet alleen onze inheemse ruwe en zachte berk - voeren een 'nomadisch' bestaan door:
a. de rijke en regelmatige zaaddracht; b. de lichtheid van het gevleugelde
zaad, dat zichop de wind over zeer grote afstanden kan verplaatsen ;c. de
vaak lage bodemeisen waarmede de kiemplant genoegen neemt.
Bij uitschakeling van concurrentie is de lichtminnende berk vrijwel overal
te kweken. Zij verdwijnt, zodra andere, snelgroeiende hoofdhoutsoorten
haar overvleugelen i.e. overschaduwen; een typische lichthoutsoort dus.
Ook snelle milieu-wisseling is voor de berk funest ; zo zal de ruwe berk verdwijnen, wanneer de bodem door bepaalde factoren vochtig zou worden en
zou verzuren. Daarentegen stort een populatie van zachte berk ineen als bijv. door ontginning en ontwatering - de aan B. pubescens eigen, vochtige,
zure, humeuze grond van karakter verandert.
Tot de 'pionierende' berkensoorten (d.w.z. de 'nomaden' of 'voorlopers')
kunnen - zoals voor Nederland en Europa B. verrucosa E H R H . en B. pubescens
E H R H . in hoge mate zijn - in even grote mate in Noord-Amerika ook worden
gerekend: B.populifolia MARSH, (die zeer vergelijkbaar is met B. verrucosa in
Europa) en zeker ook in beduidende mate B. papyrifera M A R S H . Ook de gele
berk (B. luteaM I C H X of B. alleghaniensis BRITT.) en de suikerberk (B. lentaL.)
mogen dergelijke eigenschappen niet geheel worden ontzegd, al zijn dit vanwege h u n groter schaduwverdragend vermogen in de Noord-Amerikaanse
wouden voornamelijk belangrijke menghoutsoorten.
De houtwaarde van de berk is in verhouding tot rijkdom aan soorten vrij
beperkt en kwalitatief ook niet bijzonder groot, met uitzondering van de
houtproduktie van het Noordoost-Europese berkenwoud-areaal. In de
praktijk van de houthandel zijn méér 'berkenhout'-soorten in omloop dan
botanisch te verantwoorden is:vele houtsoorten, die hoegenaamd niets met
Betuia en vaak zelfs niets met de Betulaceae van doen hebben, worden ingevoerd en verhandeld onder handelstermen als Goudberk, White Birch,
Black-, Brown- en Red Birch, New Zealand Birch (deze 6 zijn meest NieuwZeelandse JVotkofagus-soorten) of als Silverbirch, Jamaicabirch etc. Onder
dergelijke misleidende namen, die nog verwarring kunnen geven met Amerikaanse volksnamen voor echte berken (Red-, Brown- en Black Birch),
worden onder meer houtsoorten van het zuidelijk halfrond en uit de tropen
ingevoerd.
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In werkelijkheid is het aantal berken, dat zowel een hout-produktieve als
een kwalitatieve waarde heeft, vrij gering. Het zijn voornamelijk (de meest
gewenste volksnaam isvan de gegeven namen het eerst genoemd) :
a. in Europa: B. verrucosa en gedeeltelijk ook B. pubescens, doch uitsluitend
in het N.O.-Europese berkenwoudengebied o.a. Finland en delen van
N.-Rusland;
b. in de V.S. van Noord-Amerika en in Canada: B.papyrifera met volksnamen als: White Birch, Paper-birch, Canoebirch, Silver-birch; B. lutea of
B. alleghaniensis in het gemengde loofhoutbos van de V.S., als Yellow-birch,
Hard birch, Black birch, Tall-birch, Gold-birch, Redbirch en Silver-birch;
B. lenta, eveneens uit het gemengde loofhoutbos, als Cherry-birch, Sweetbirch, Black-birch en Red-birch. B. nigra, voornamelijk in het Mississippigebied alsoeverbeschermende houtsoort, alsRiver-birch, Red-birch ; B. populifolia, uitsluitend als pionierhoutsoort, als Wire-birch, Gray-birch, Whitebirch, Water-birch, Swampbirch, Poplar-leaved -birch;
c. in Azië:
B. utilis voor velerlei doeleinden op kleinere schaal, volksgebruik, geriefhout, huisvlijt e.d. als Indian-birch. De Oost-Aziatische berken: B. ermani,
B. costataen B. platyphylla zijn in hun verspreidingsgebied meer aantrekkelijke bosbomen dan werkelijk grote houtproducenten, hoewelzij als zodanig
wel enige lokale betekenis hebben.
III. NOMENCLATUUR EN GEVOLGDE WERKWIJZE
IN DE SORTIMENTSBESCHRIJVING

In rubriek V I Sortimentsbeschrijving zijn alle of vrijwel alle soorten,
bastaardsoorten, variëteiten en cultuurvormen (= cultivars of cultuurvariëteiten) in genummerde, alfabetische volgorde opgenomen, die nog als erkende en gehandhaafde namen in de huidige dendrologische literatuur worden
aangetroffen. (Synoniemen zijn cursief vermeld.) De vraag of werkelijk alle
geldige namen van soorten etc. zijn opgenomen is uiteraard mede afhankelijk van de opvattingen van de botanici/dendrologen, wier literatuur de
schrijver heeft geraadpleegd. Dat hierover (nog) geen volledige eensgezindheid bestaat, behoeft geen betoog meer. Doch juist daardoor zag de samensteller zich vaak voor dilemma's en een —soms persoonlijke - keuze geplaatst,
die hij door middel van toelichtende teksten en voetnoten zo consciëntieus
mogelijk heeft trachten te verklaren en te verantwoorden.
De nomenclatuur is geheel gebaseerd op de International Code of Botanical Nomenclature (Utrecht, 1966) en op The International Code of
Nomenclature for cultivated plants (Stockholm 1950/London 1952). O p
grond van die regels zijn de 'variëteiten' met var. aangegeven, de 'cultuurvormen' met cv. en de 'bastaarden' met X vóór de bastaard-soortnaam.
Bij de cultuurvormen zijn alle (vroegere en veelal zeer uiteenlopende en
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verwarrende) auteursnamen vervangen door de aanduiding HORT., waarbij in bepaalde gevallen om 'historische' redenen de oude auteursnamen
nog tussen haakjes zijn vermeld. Vanwege de uit het verleden overgebrachte
verwarring in de schrijfwijze van de cultivarnamen met vaak een veelvoud
van auteursnamen voor één cultuurvorm - voornamelijk bij de B. verrucosavormen! - was dat niet overal mogelijk zonder in een herhaling van twijfelachtigheden te vervallen. Voor de naamgeving is zoveel mogelijk gebruik
gemaakt van ALFRED R E H D E R : Manual of cultivated Trees and Shrubs,
hardy in North America, ed. 1947, en van REHDER'S Bibliography of cultivated Trees and Shrubs, hardy in the cooler temperate regions of the
Northern Hemisphere, ed. 1949 (tweejaar na de her-uitgave van de Manual,
en na REHDER'S dood). De Bibliography heeft voor de schrijver zoveel mogelijk als eind-controle gediend. Onder de dendrologen van de laatste decenniën heeft R E H D E R n.l. het grootste aantal berkensoorten, -variëteiten en
-cultivars in zijn werken genoemd en beschreven. Voor de niet door R E H D E R
beschreven, doch wel in rubriek V I opgenomen berkensoorten, -variëteiten
en -vormen werden zoveel mogelijk de oorspronkelijke auteurs en meest betrouwbare literatuurbronnen geraadpleegd, hoewel ook in dat opzicht de
schrijver een - soms min of meer persoonlijke - beslissing moest nemen en
verantwoorden.
Zoals voor de beoefening der dendrologie in Nederland met reden te
doen gebruikelijk is, werd ook B. K. BOOM: Nederlandse Dendrologie, Geïll.
Handb. bij het bepalen van de in Nederland voorkomende soorten en variëteiten der gekweekte houtgewassen, 5de herz, druk, 1965 geraadpleegd. Dat
dit belangrijke werk op de tweede plaats werd benut, vindt zijn oorzaak in de
aard van dit werk. BOOM behandelt een véél kleiner berkensortiment dan
R E H D E R en beperkt zich tot de in Nederland in parken, tuinen en kwekerijen
aangetroffen berken. Hoewel er tussen R E H D E R en BOOM ook ten aanzien van
de Betuia's wel enkele afwijkende meningen van geringe omvang heersen waar elders in deze rubriek nader op ingegaan wordt - stelden die afwijkende
meningen de schrijver in zijn voorkeur-keuze voor REHDER'S werken niet
voor onoplosbare problemen.
Synoniemen zijn slechts in beperkte mate vermeld. In de nummering van
de alfabetische lijst van soorten etc. zijn slechts die synoniemen - onder verwijzing naar de thans geldige soortnaam enhet lijstnummer - opgenomen, die
in de huidige wetenschappelijke en vooral in de praktische literatuur (artikelen, catalogi e.d.) nog vrij regelmatig als (vermeend) 'geldige' namen
worden gebezigd.
I n enkele gevallen van botanische species zijn in de alfabetische lijst nog
als synoniemen opgenomen enkele verouderde, zelfs ongeldige, namen uit de
oudere dendrologische literatuur onder verwijzing naar een geldige soortnaam en/of lijstnummer, waaronder dan een verklaring van die naam - en
dus ook van de opname in de naamlijst - wordt gegeven. Uiteraard is de vermelding van zulke synoniemen (voor zover daar dan sprake van mag zijn)
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van gehele andere strekking, dan eerder genoemde vermelding van synoniemen die zich tot in het huidige praktische vakjargon wisten te handhaven.
In de tekst van de soortenlijst zijn onder de geldige soortnamen nog synoniemen (cursief) opgenomen voor zover :a. zij in de huidige literatuur en/of
het practische vakjargon nog een bekende klank hebben; b. hun vermelding
nodig is om de verwarring met andere geldige soortnamen te voorkomen of
te weerleggen; c. dit om 'historische' redenen vermeldenswaard leek.
Voor de overige - vaak even talrijke als verwarring wekkende - synoniemen wordt kortheidshalve verwezen naar REHDER'S Bibliography.
De opvattingsverschillen tussen R E H D E R en BOOM beperken zich - voor
zover vergelijkbaar met BOOM'S Nederlandse Dendrologie - voornamelijk
tot de naamgeving van de gele Berk (B. lutea MIGHX of B.alleghaniensis
B R I T T . ) , tot enkele afwijkende vormen van B. papyrifera M A R S H . (ni. de door
BOOM genoemde variëteiten grandis en papyrifera) en het bestaan van een
B. platyphylla SUK. var.platyphylla, die ook door BOOM wordt genoemd.
Indien B. lutea M I G H X inderdaad identiek is met B. alleghaniensis BRITT.,
hetgeen de opvatting van BOOM is, dan heeft de naam B. alleghaniensis BRITT.
prioriteit. In de sortimentsbeschrijving is B. alleghaniensisonder nr. 4 als
geldige soortnaam voor de gele Berk opgenomen en onder nr. 55 en 56 zijn
B. luteaM I C H X resp. B. luteavar.alleghaniensis BRITT. alssynoniemen vermeld.
Meerdere dendrologen delen het standpunt van BOOM, hoewel de naam
B. luteain de praktijk nog algemeen voorkomt. Volgens REHDER ZOU B. lutea
bij voorkeur voorkomen op hogere, humeuze bergruggen, terwijl de B. lutea
var. alleghaniensis de voorkeur zou geven aan lagere gedeelten met vochtiger
bodem. Ook G. HOUTZAGERS noemt in deel I van Houtteelt der gematigde
luchtstreek, 1954 (pag. 319) B. lutea een menghoutsoort in het humeuze
betere bergbos, maar niet voor veen oflagere gronden met stagnerend water.
Meer zuidwaarts echter komt volgens HOUTZAGERS B. lutea wel voor op
vochtiger, koelere plaatsen. Dit houdt dus de mogelijkheid open, dat de zgn.
B. lutea var. alleghaniensisóf een vochtminnende geografische vorm is van
B. lutea óf inderdaad - volgens R E H D E R - een om duidelijke afwijkingen te
handhaven variëteit.
Dergelijke vraagstukken zijn voor de grote Amerikaanse berken vrij algemeen in verband met de vaak uitgestrekte verspreidingsgebieden (zie ook
II Geografische verspreiding).
V a n B. papyrifera M A R S H . (nr. 73) noemt BOOM nog - in tegenstelling tot
R E H D E R e.a. dendrologen - B. papyrifera var. grandis SCHNEID, (nr. 76) en
B. papyrifera var. papyrifera(?) (nr. 81), terwijl andere dendrologen weer andere afwijkende vormen van de vormenrijke papierberk meenden te moeten
onderkennen, die evenmin door R E H D E R als variëteiten zijn overgenomen
(zie onder 75a, 78a en 79a). Hoewel de schrijver de door BOOM in Nederlandse Dendrologie genoemde B. papyrifera var. grandis SCHNEID, (nr. 76)
en B. pap. var. papyrifera (?) (nr. 81) vooralsnog als geldige var.-namen in de
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soortenlijst heeft opgenomen, acht hijjuist de houdbaarheid van deze beide
variëteiten in de veelheid van B. papyrifera-vormen het meest aanvechtbaar.
Dit standpunt heeft hij onder de nrs. 73 en vooral 76 en 81 uiteengezet,
waarheen kortheidshalve wordt verwezen. Een soortgelijk standpunt is
ingenomen ten aanzien van en verantwoord onder nr. 87 B. platyphylla var.
platyphylla.
IV. OVERZICHT VAN DE DOOR SCHNEIDER IN DE DENDROLOGIE
GEBRUIKTE ONDERVERDELINGEN EN BENAMINGEN

Zoals reeds in de voorgaande paragrafen is vermeld, is het geslacht Betuia
door een zeer grote interfertiliteit en het met elkaar voorkomen van verschillende soorten van uiteenlopende habitus in één natuurlijk verspreidingsgebied in sterke mate onderhevig aan een spontane hybridisatie. Hierdoor
ontstaat een zeer grote variabiliteit, die de determinatie, het systematisch
onderbrengen en de taxonomie ten zeerste bemoeilijkt. Door de ver doorgevoerde hybridisatie is ook het aantal afwijkende typen en vormen legio en
wordt de botanicus steeds weer voor verrassingen gesteld, ook nu nog, in een
tijd dat het berkenareaal reeds zo degelijk lijkt te zijn verkend (zie sub V
Recente soorten).
Daarnaast zijn voor de vormenrijkdom en de verrassende variabiliteit nog
andere factoren van essentieel belang: a. de vaak zeer grote geografische
uitgestrektheid van het natuurlijk verspreidingsgebied van bepaalde soorten;
b. de daaruit voortvloeiende wisselende en uiteenlopende klimatologische
omstandigheden, waarin één soort kan gedijen; c. een vaak optredende,
zekere bodemvaagheid, die vooral eigen is aan soorten met continent-wijde
arealen.
De verbastering tussen B. verrucosa E H R H . en B. pubescensE H R H . is voor
Europa slechts van praktisch belang voor zover het gekweekt plantsoen
betreft, en dan nog maar betrekkelijk. In botanische zin blijft deze hybridisatie echter interessant en zijn de gevolgen voor de variabiliteit tengevolge
van zowel hybridisatie als geografisch/klimatologisch grote verspreiding verreikend. Al heerst hierover niet meer de verwarring van de 19de - begin
20ste eeuw (zie verder), toch lopen de meningen hierover uiteen en wordt
deze materie ook in taxonomische zin nog niet volledig beheerst. LINDÇKJIST
spreekt in zijn: O n the variation in Scandinavian Betuia verrucosa E H R H . ,
with some notes on the Betula series verrucosae (Svensk. Bot. Tidskr. 41(1) :
45-80. 1947), het vermoeden uit, dat in geheel Scandinavië B. verrucosa
E H R H . niet of nauwelijks echt en soortzuiver voorkomt, doch vrijwel overal
door B. pubescens en Europees-boreale soorten (kruip- en dwergberken) in
tal van afwijkende variaties is verbasterd (men zie ook: B. LINDQTJIST, Genetics in Swedish Forestry Practice, Stockholm 1948).J . G. GUNNARSSON heeft
de naamlijst van de Europese berken verrijkt met enkele, door hem beschreven en benaamde Scandinavische soorten: B. concinnaGUNN. (nr. 18) en
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B. coriacea GUNN. (nr. 19). Beide soorten zijn ongetwijfeld - onder beïnvloeding van boreale struikberken - nauw verwant aan B. verrucosa E H R H .
Wat in Nederland - en ookelders in Europa - op de kwekerijen als zgn.
'berkenplantsoen' voorkomt als B. alba (L.) of B.pendula ( R O T H ) is in feite
niet veel anders daneenuit zaad gewonnen mengsel van B. verrucosa E H R H .
en B.pubescens E H R H . met daartussen talloze bastaarden van uiteenlopende
variaties tussen beide soorten, j a zelfs zó, dat in een dergelijk zaaisel maar
een gering percentage soortzuivere ruwe berk voorkomt, nauwelijks of geen
échte zachte berk, en er zelfs sporen van beïnvloeding door B. humilis
SCHRENK in kunnen worden aangetroffen (dat laatste vindt menin Nederland ookwelin 'wilde' berken, dieeennomadiserend enpionierend bestaan
voeren in heidegebieden enop kaalslagterreinen). Deinvloed van B. humilis
isminofmeer afhankelijk vandeherkomst vanhetzaad. Daarbij moet men
wel voor ogen houden, dat- hoewel B. humilisvannature niet in W.-Europa
voorkomt - eenin dalende lijn trapsgewijze overgebrachte genetische beïnvloeding door de nomadische Europese struikberken op de boomsoorten
B. verrucosa en B.pubescens zich tot ver buiten het natuurlijke verspreidingsgebied - inditgeval vanB. humilis- kan voortzetten.
In taxonomische zindienen beide namen - B. albaL. en B.pendula R O T H
- als 'nomen ambiguum' te worden beschouwd, daar beide 'soortnamen'
méér omvatten dan onder de door die namen bedoelde taxa moet worden
verstaan. Immers:
B. alba L. = B.pubescens E H R H . en gedeeltelijk B. verrucosa E H R H . B.pendula
R O T H = B. verrucosa E H R H . en gedeeltelijk B. pubescens E H R H .

Daar de berk voor Nederland niet van bosbouwkundige en/of houtproduktieve betekenis is,zalin de practijk het gebruik van bastaard-plantsoen
van zgn. B. albaofB.pendulavoor windsingels, bosschages e.d.alsregel weinig problemen geven: de bodemgesteldheid ter plaatse vanhet gebruik zal
zeker eenselecterende invloed hebben opde ontwikkeling vanhet mengsel,
d.w.z. opdrogere, schrale gronden zullen denauw aanB.pubescens verwante
bastaarden vanzelf achterblijven en spoedig verdrongen worden door de
verrucosa-typen. Een bezwaar is dat - over het algemeen - het pubescensbloed in zulk een berkenplantsoenmengsel verre in de minderheid is, zodat
men voor (landschappelijk) gebruik op vochtiger, veenachtige bodem toch
liever beter geselecteerd B.pubescens-z&aisel zou willen gebruiken.
In N.A.K.-B-verband wordt er momenteel in Nederland gestreefd naar
de aankweek van soortzuivere B. verrucosaE H R H . en B.pubescens E H R H .
Vooral voor decultuur vanberkenlaanbomen envoor hetgebruik als onderstam voor deo p de soort thuishorende, talrijke cultuurvormen iseen dergelijke selectie vangroot belang. Desalniettemin zalindepraktijk de ongeldige
naam B.pendula en in mindere mate ook de even ongeldige naam B. alba
voorlopig wel blijven bestaan voor hetongeselecteerde zaaisel. Erg bezwaarlijk lijkt dit niet, als men a. de cultuurvormen maar op soortecht geselecteerd materiaal vandejuiste soort zet,b. menlaanbomen vanderuwe ber118

ken vandezachte berk soortzuiver voortkweekt, c. men voor laanbomen en
voor de cultuurvormen dejuiste soortnaam gebruikt, hetzij B. verrucosa, hetzij B. pubescens.

Onder I Systematiek en taxonomie werd reeds gezegd, dat de vormenrijkdom van de Betulae de vroegere dendrologen als SCHNEIDER, D I P P E L ,
KOCH e.a. heeft gebracht tot een ver doorgevoerde determinatie en tot segregatie van subspecies, varietas, subvarietas, forma en subforma. Een dergelijke onderverdeling op grond van vaak zéér geringe afwijkingen wordt thans
bij Betuia niet meer gevolgd. Nochtans dwingt nalezing van de daarover beschikbare literatuur respect afvoor de uitermate consciëntieuzewerkwijze van
botanici als CAMILLO K. SCHNEIDER, al voerde hun werkwijze hen v a a k - b i j
wijze van spreken - op dwaal- en kronkelwegen in een zich steeds verdichtend berkenbos. Volledigheidshalve wordt hierna een overzicht gegeven van
de talrijke vormen en bastaarden, die in de 19de en begin 20ste eeuw zijn
onderscheiden en benaamd, doch in de huidige taxonomie niet meer geaccepteerd worden. Beschrijvingen worden dan ook niet meer gegeven;desgewenst raadplege men daarover de aangehaalde literatuur. Bij enkele namen
heeft de schrijver verklarende of verwijzende aantekeningen gemaakt en
geparafeerd met F. Hier en daar wordt met nummers verwezen naar rubriek V I Sortimentsbeschrijving, omdat enkele van de genoemde berken
daarin voorkomen (zij het als synoniem of onder een andere benaming) of
onder dat nr. van de genoemde vormen om bepaalde redenen meer is gezegd.
a. Volgens CAMILLO K. SCHNEIDER in 111.Handb. der Laubholzkunde,
B a n d I , 1906:
pag. 98 : B. fargesii FRANCH. - H u p e h (?)
B. echinisW I N K L . - Korea (?)
pag. 100: B. lentaf. persicifolia W I N K L .
(door D I P P E L , H a n d b . I I , 1892, pag. 185 beschreven als: B. lutea f. persicifolia
D I P P . en een 'tuinvorm' genoemd. F.)
pag. 103: B. pseudo-utilis (volgens SCHNEIDER B. utilis X alba; ook voor SCHNEIDER niet
duidelijk; door h e m in Hort.Bot. te W e n e n gezien en - onder voorbehoud - beschouwd als een afwijkende (bastaard-) v o r m van B. utilis. F.).
pag. 107/108: bastaarden uit de Sectie Humiles:
B. x divaricataLvDEB.-B.fruticosa
X pendula
B. x zabelii SCHELLE - B. humilis X pendula
B. X warnstorfiiW A R N S T O R F - B. humilis X alba (vlg. SCHN.)
B. pubescens X humilis (vlg. W I N K L . )
B. X sullivantii SULL. - B. glandulosa Xpumila (N.B. vlg. W I N K L E R is dit B. pumila, doch SCHNEIDER ziet er overheersende invloed v a n B. glandulosa in. F.).
B. x rosenvengei ROSENVINGE - B. glandulosa X alba (nauw gelijkend op B. x intermediavar. alpestris W I N K L . nr. 44. F.).
B. x winklerii SCHN. - B. nana X pumila
B. x fennica ( D Ö R F L . (zie nr. 30) - B. nana X pendula
B. x intermedia T H O M . (zie nr. 43) - B. nana X alba
B. x excelsa A I T . (zie nr. 29) - B. papyrifera X pumüa
2 typen: B. x excelsavar. typica SCHNEID.; zie nr. 29
B. X excelsavar. borggreveana SCHNEID. ; zie nrs. 11 en 29
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B. X laucheanaSCHNEID. - B. pumila X alba.
pag. 112/113: V o r m e n van B. pendula R O T H :
B. pendula var. typica
id. f. obscura (zie nr. 68)
id. f. expansa
id. f. odorata (vruchtdragend; eenpubescens-type? F.)
id. f. sterilis (vlg. R G L , steriel. F.)
id. f. cuneata (B. oycoviensisHORT., zie nr. 127)
id. f. dalecarlica (zie nr. 121)
id. f. denticulata (B. corylifolia H O R T . ; zie nr. 201
id. f. purpurea (zie nr. 128)
id. f. nana
id. f. tristis (zie nr. 129)
id. f. youngi (zie nr. 131)
B. pendula var. pyramidalis (zie nr. 122)
id. f. parvula
B. pendula var. arbuscula
B. pendula var. oycoviensis (zie nr. 127)
pag. 114: V o r m e n van B. x aurata BORKH. (zie nr. 9 ) :
B. X aurata f. callieri
f. wettsteinii
f. pseudo-alba
f. atropurpurea
pag. 115: V o r m e n van B. papyrifera M A R S H , (zie nr. 73)
B. papyrifera var. communis f. typica (zie nr. 73)
id. var. communis f. cordifolia (zie nr. 75)
id. var. communis f. elongata
id. var. communis f. grandis (zie nr. 76)
B. papyrifera var. lyalliana (zie nr. 74)
pag. 116: V o r m e n van B. alba L. (B. pubescens) :
B. alba var. vulgaris (= 5 . pubescens, zie nr. 97)
5 . a/éa var. vulgaris subvar. typica f. ovalis
id. f. rhomboidalis
B. alba var. vulgaris subvar. glabra (zie nr. 100)
id.
f. ovalis
f. rhomboidalis
B. alba var. vulgaris subvar. urticifolia (zie nr. 105)
.ß. a/éa var. vulgaris subvar.eupubescens
id. f. ovalifolia
id. f. rhombifolia
id. f. parvifolia
B. alba var. vulgaris subvar. nudata
id. f. euodorata
id. f. ullepitschiana
Betula alba (pubescens)foliis variegatis (zie nr. 106)
Betula alba var. tortuosa (zie nr. 104)
id. subvar. eutortuosa
id. subvar. murithii (zie nr. 103)
id. subvar. carpatica (zie nr. 99)

b. Volgens LEOPOLD DIPPEL in Handbuch der Laubholzkunde, II, 1892:
pag. 168: B. tortuosa (zie nr. 104)
( = SCHNEIDER'S B. alba ssp. tortuosa. F.)

120

pag. 172: B. alba ssp. odorata
(zie SCHNEIDER'S: B. pendula var. typica f. odorata; m a g als identiek met de soort
B. pubescensworden beschouwd. F.)
B. alba ssp.odorataf. rhombifolia
(zie ook onder SCHNEIDER'S B. alba-vormen. F.)
pag. 173: 5 . fl/éa ssp. odorata f. pontica
(zie V I na nr. 106)
pag. 174: B. alba ssp. odorata f. songarica (zie: V I na nr. 106).

c. Ook bijlatere botanici/dendrologen ontmoeten wesoms nog een neiging
om zich verder te verdiepen in afwijkende vormen en bastaarden dan taxonomisch houdbaar en wenselijk is. Zo vinden wij bij ERIC HULTÉN (Botanisch Museum, Lund, Zweden) in zijn Flora of Alaska and Yukon IV, 1944,
pag. 572 t/m 585 (verschenen als: Lunds Universitets Ârsskrift, N.F., Avd. 2,
Bd. 40 nr. 1 & Kungl. Fysiografiska Sâllskapets Handlingar, N.F. Bd. 55 nr.
1) nog genoemd en (deels) beschreven door HULTÉN gevonden vormen van :
B. glandulosa X nana gracilis; B. glandulosa X resinifera; B.kenaica X nana utilis; B. kenaicax
resinifera; B. nana ssp. exilis SUKATCHEV; B. resinifera BRITTON volgens R E H D E R ' S Bibliography, 1949, identiek met B. papyrifera var. humilis F E R N . & R A U P P (zie onder nr. 110 en 7 7).

Een markante bijzonderheid in de binaire nomenclatuur van LINNAEUS
is, dat LINNAEUS vóór 1753, hetj a a r waarin zijn Speciesplantarum verscheen,
wèleen onderscheid maakte tussen de ruwe Berk (thans B. verrucosa E H R H . )
en de zachte Berk (thans B. pubescens E H R H . ) . De oudste, niet tot de Species
plantarum gehandhaafde, benaming luidde nl. : B. fragilis L. (= huidige
B. verrucosa)en B. saxatilis L. (= huidige B. pubescens). I n zijn Species
Plantarum, 1753, heeft LINNAEUS het onderscheid laten vallen en beide berken ondergebracht onder één taxon, ni. B. alba L.
Later is door R O T H (1788) en laatstelijk door EHRHART (1791 en 1793)
het onderscheid hersteld. De Amerikaanse dendroloog M E R R I T T LYNDON
FERNALD (tijdgenoot van R E H D E R ) heeft echter lange tijd de oorspronkelijke
benaming van LINNAEUS als B. albaL. aangehouden!
V. R E C E N T E S O O R T E N

Na de verschijning van REHDER'S Bibliography of cultivated Trees and
Shrubs, hardy in the cooler temperate regions ofthe Northern Hemisphere,
ed. 1949, zijn in de supplementen 1940-1951, 1951-1956 en 1956-1960 van
de Index Kewensis nog een aantal soortnamen van berken met verwijzing
naar de bronvermelding genoemd. De 42 namen van soorten en enkele
spontane bastaarden uit die supplementen, die niet als soortnamen (of synoniemen) in REHDER'S Bibliography zijn opgenomen, worden hierna gerubriceerd en in alfabetische volgorde genoemd.Voor de bronvermelding wordt
kortheidshalve naar genoemde supplementen van de Index Kewensis verwezen. Het valt op, dat het hier grotendeels soorten betreft van Russisch-Si121

berische en Aziatische oorsprong vooral door Russische auteurs/botanici beschreven. Daarom is duidelijkheidshalve door de schrijver een continentale
rubricering A t/m C gemaakt. Onder D zijn twee namen van oude 'cultuurvormen' opgenomen, waarvan de schrijver in de daarbij geplaatste voetnotendeongeldigheid afdoende hoopt tehebben aangetoond.
Omdat de literatuur en het type-materiaal van deze 'nieuwe soorten' niet
of zeer onvolledig ter beschikking stond, bleven deze namen verder onbesproken. Rubriek A (de Russisch-Siberische soorten) is ongetwijfeld zo talrijk omdat Siberië door deindustrialisatie en openlegging van de 20ste eeuw
veel nauwkeuriger onderzocht werd. Misschien zijn vele van de 'nieuwe
soorten' inderdaad goed te onderscheiden, maar wanneer men bedenkt dat
Siberië (met uitzondering van de noordkust) bijuitstekeen B.pubescens-a.reaal is, moet worden verwacht dat deze soort zich daar in vele vormen voordoet. Ongetwijfeld heeft daar een sterke hybridisatie plaats (gehad). Indien
men de geschiedenis van de Betula-taxa. in het overige van de wereld nagaat,
waarbij bleek dat voortdurend het aantal goed onderscheiden taxa lager
moest worden gesteld, kan het vermoeden bestaan dat vele dezer 'nieuwe
soorten' tochgeenstand zullen houden.
Naam:

Beschrijving
van/en/of
a u t e u r:

Verspr. geb.:

Jaar:

A. Russisch-Siberische/Aziatische soorten (incl.J a p a n ) :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

B.
B.
B.
B.

acuminatifolia
andreji
baicalia
baratwvii

B. barguzinensis
B. chichibuensis
B. cyclophylla
B. derbetica
B. gordiagini
B. henriettae

11. B. jacutica
12. B. krylovii
13. B. kwangsiensis

VASSILIEV
VASSILIEV
VASSILIEV
SUKATCHEV

Japan
Centr. Azië (Mont. Sayan)
Siberië/Baikal
Mongolië

POPOV
HARA
NAKAI

Siberië
Japan
Korea
Mongolië
Mongolië

BARANOV
BARANOV
SUKATCHEV &
VASSILIEV
VASSILIEV
G. V . K R Y L O V
METCALF

14. B. lanata ( R E G E L ) (mogelijk B. ermani var. lanata.?) VASSILIEV
15. B. liaotungensis
BARANOV
VASSILIEV
16. B. mongolica
VASSILIEV
17. B. montana
T Ä T E W A K I
18. B. nakaiana

1958
onbek.
1954
1942

Oost-Azie/Sib.
Oostelijk Mantsjoerije
Mongolië
Siberië/Transbaikal

1942
1959
1959
1949

China, prov. Shansi

1951

&

HURUSAWA
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Reg. Baikal
Siberië/Jakoeten
Westel. Siberië
China (prov. Kwei-chau,
Kwangsi)

1942
1959
1957
1934
&'55
1959
1957
1941
1934
1934

19. B. paraermani (wellicht
para-ermani??)
20. B. pavlovii
2 1 . B. pseudolenta
22. B. pseudomiddendorffii
23. B. pseudopendula
24. B. sajanensis
25. B. substepposa
26. B. tatewakiana

VASSILIEV
BARANOV
VASSILIEV
VASSILIEV
VASSILIEV
VASSILIEV
VASSILIEV

B. tessingolica
B. tiulinae
B. transbaicalensis
B. turunica
B. velutina
B. vladimiri

BARANOV
VASSILIEV
VASSILIEV
BARANOV
VASSILIEV
VASSILIEV

B.
33.
34.
35.
36.

Europese/N.-Europese soorten:
NOTÖ
B. finitima
NOTÖ
B. glaebosa
NATHO
B. x grossit
ORLOVA
B. subarctica

C.
37.
38.
39.
40.
D.
41.
42.

N . -Amerikaanse/Canadese soorten:
B. x dutillyi
LEPAGE
B. x neoborealis
LEPAGE
B. X raymundii
LEPAGE
BUTTERS & A B B E .
B. X rosendahlii
(Oude) cultuurvormen:*)
B. glauca HORT.
B. harcynica HORT.

1942
1934
onbek.
1958
onbek.
1958
1950

Japan
Mongolië
Siberië
Siberië/Transbaikal
Mongolië
Siberië/uiterst Oostel.
Centr. Azië (Mont. Sayan &
boreaal Mongolië)
Siberië/Transbaikal en
Jakoeten

1959
1934
1958
onbek.
onbek.
1942

Noorwegen
Noorwegen
Md.-Europa
Moermansk, vermoedelijk ook
Nrd.-Scandinavië

1901
onbek.
1959

M. OHKI &
WATAN.

27.
28.
29.
30.
31.
32.

Japan/Sachalin
Mongolië
Japan
Centr. Azië (Mont. Sayan)
Altaï
Centr. Azië (Mont. Sayan)
Oostel. Siberië (Jakoeten)

WENDEROTH
WENDEROTH

1956

Canada/Quebec
Canada/Quebec/Ontario
Canada/Quebec
Nrd.-Am./Minnesota

1952
1957
1957
1953

cultuurvorm
cultuurvorm

1831
1831

*) N a a r mijn mening m a ga a n deze soortnamen niet d e w a a r d e v a n geldige taxa worden
toegekend o pvolgende gronden:
B. glauca W E N D E R O T H wordt door K O C H in Dendrologie I I , 1872 opp a g .655onder d e
zg. 'Hängebirke' ( = B. pendula R O T H - vormen) genoemd als een door W E N D E R O T H
(Schrift, d. n a t u r h . Ges.in M a r b . I I ,p a g .263)beschreven ' F o r m , wo die Blätter eine etwas blaugrüne Farbe besitzen.' D I P P E L H a n d b . der Laubholzk. I I , 1892, p a g . 174 noemt
B. glauca W E N D E R , (in Bot.Z t g . 1846, p a g .291) onder d e (vele) door h e mvrij willekeurig
aangevoerde 'synoniemen' v a n B. alba L. 2essp.pubescens ('Moorbirke'). Heel zeker h e b b e n
wij hier d u stedoen m e teeni n 1831 alseensoort b e n a a m d e geografische vorm v a nd evormenrijke zachte berken uithetZ.O-Europese gebied.
D a a r h e t woord ''harcynica! in de nomenclatorische terminologie niet als soortnaam bekend is, heeft d e schrijver zowel gezocht n a a r eenverklaring v a ndeze 'soortnaam' als n a a r
de eventuele herkomst v a neenzob e n a a m d e 'soort'. Daarbij doen zich twee mogelijkheden
van woordverbastering voor, dieelkeenredelijke verklaring inhouden :
a. D e zowel taalkundig alsplantengeografisch wellicht h e t meest voor d e h a n d liggende
is, d a t 'harcynica' een verbastering is v a n hercynica (eenverbastering v a n e tot a komt in d e
botanische nomenclatuur in bepaalde - taalkundige soortgelijke - gevallen nl. wel vaker
voor).
Volgens C. A . BACKER'S Verklarend Woordenboek der Wetenschappelijke n a m e n (1936) :
'hercyniens,a, um- v a nL a t .Hercynia (silva), hetHercynische woud, d.w.z. Duitsch M i d -
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delgebergte en inzonderheid het Zwarte W o u d (Schwarzwald) ; vaak echter, hoewel
minder juist, gebezigd i n d e beteekenisv a n den H a r z : afkomstig van het Duitsch Middelgebergte (het Zwarte W o u d , den Harz) ofd a a r het eerst gevonden.'
D a a r het aldus omschreven gebied in de tijd v a n W E N D E R O T H voor h e m en andere botanici geen onbetreden terrein was en in de literatuur van K O C H bijv. ten opzichte van de tegelijkertijd door W E N D E R O T H b e n a a m d e B. glauca T h ü r i n g e n in één a d e m wordt gen o e m d voor n a u w d a a r a a n verwante (pubescens-)vormen, lijkt het a a n v a a r d b a a r te veronderstellen, d a t de - in de latere literatuur van de 20ste eeuw geheel verdwenen - 'soort'
B. harcynicaeen geografisch afwijkende vorm van de zachte berk zou zijn, evenals B. glauca.
b. E e n tweede verklaring schuilt in een (door de schrijver veronderstelde) verbastering
van hyrcanica in de door W E N D E R O T H gebezigde (of aan h e m toegeschreven) soortnaam
'harcynica'.
I n vorengenoemd Verklarend Woordenboek komt hyrcanica niet als soortnaam voor,
doch in latere aantekeningen noemt BACKER de soortnaam hyrcanica wèl als afgeleid van
een landschap bij de Kaspische Zee.
Ook in dat geval zou het een als soort beschreven geografische vorm van B. pubescens
kunnen zijn, o m d a t juist in de Ie en 2e helft van de 19e eeuw in het Zuid-Oost-Europese
gebied (Kaukasus, Oekraïne, W i t t e Zee, Altai en Armenië) (o.a. door W E N D E R O T H ) vrij
veel geografische/klimatologische vormen en afwijkingen van B. pubescens als afzonderlijke
soort of als var. of ssp. van de soort zijn gedetermineerd, w a a r v a n zich slechts enkele als
échte variëteiten tot in de huidige taxonomie h e b b e n weten te h a n d h a v e n (men zie in h e t
sortiments-overzicht de nrs. 97 t/m 106 in het algemeen en in het bijzonder nr. 9 9 : B. pub.
var. carpatica, nr. 104: B. pub. var. tortuosa, en verder nà nr. 106: de 'alg. opm. omtrent de
natuurl. variabiliteit in B. pubescens'.)
Hoewel beide verklaringen onzeker zijn, lijken zij zeker a a n v a a r d b a a r in achtnemende de
vooral in de 19e eeuw heersende algemene neiging om geografische afwijkingen als afzonderlijke soorten van B. pubescensaf te scheiden.

Aantekeningen.
1. Door de Botanische Tuinen enhetBelmonteArboretum der Landbouwhogeschool te Wageningen werd in 1955 nog zaad ontvangen van Betuia
kirghisorumSAWIGZ. uit de Hort. Bot. Acad. Sei. te Kiew (Oekraïne/USSR).
Het te Wageningen uitgezaaide zaad bleek een zeer variabel gewas te geven,
waarop geen betrouwbare beschrijving van deze (vrij onbekende) soort kan
worden gegeven. Vermoedelijk is hier sprake van bastaarden van B. kirghisorum,mogelijk met B. pubescens.
2. Volgens Mededelingen van de Botanische Tuinen en het Belmonte
Arboretum der Landbouwhogeschool te Wageningen, vol. IX, nr. 2-3,
1965, werden in 1965 door de Botanische Tuinen te Wageningen zaailingen
ontvangen van Betuia tatewakiana M. O H K I & W A T A N . In genoemde mededelingen (pag. 31) vinden wij volgende beschrijving van de via Glenn Dale
onder nr. 296019 ontvangen zaailingen: 'Deciduous shrub to 3 feet high.
Branchlets pubescent becoming glabrous. Aments erect. Found in bogs on
Hokkaido, rare. Seeds collected at Sarabetsu, Obihiro, Hokkaido. Presented
by the Forest Experiment Station, Meguro, Tokyo, J a p a n . ' Van de zeer
jonge Wageningse zaailingen kan nog geen betrouwbare beschrijving worden gegeven.
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VI. DE SOORTEN EN HUN BESCHRIJVING

1. Betuia alba L.

Zie: B. p u b e s c e n s E H R H . (nr.97)
B. v e r r u c o s a E H R H . (gedeeltelijk) (nr. 119)
Zie ook: B. pendula R O T H

2. Betuia albo-sinensis BURK.

M.-en W.-China

Syn. B. utilisvar. sinensisWINKL.

V e r s p r e i d i n g s g e b i e d / h e r k o m s t : Boom uit het gebied van Schensi,
W.-Yunnan, Kansu enSetschuan; ing. 1901;viaEngeland in cultuur.
H a b i t u s : Opgaande boom tot 30 m doch in W.-Europa als parkboom
beduidend lager blijvend. Bast helder oranje tot oranje-rood, vaak iets berijpt, reeds bijjonge bomen in papierdunne gekrulde stroken afbladderend.
Twijgen aanvankelijk klierachtig behaard, later glad, kaal en donkerbruin.
B l a d : Ovaal tot lang-ovaal, 4-7 cm lang, lang toegespitst, afgerond tot
afgeplat, zelden iets hartvormig; ongelijkmatig dubbelgezaagd tot vaak
zwak-gelobd. Diep geelgroen a a ndebovenzijde, onder lichter groen en kaal
met 10-14 paar nerven, langs de hoofdnerf spaarzaam zijde-achtig behaard
tot kaal.
K a t j e s : Hangende cylindrische vruchtkatjes, 3-4 cm lang; gewimperde
bracteeën met een lancetvormig/langwerpige middenlob, dieveel langer is
dan debreed-afstaande zijlobben.
Een waardevolle parkboom door dekleurige bast. Echter weinig soortecht
in cultuur.
3. Betuia albo-sinensis var. septentrionalis SCHNEID. W.-China
V e r s p r e i d i n g s g e b i e d / h e r k o m s t : Ongeveer als de soort doch meer
beperkt totdeprovincie Setschuan. Ingevoerd 1908- V.S.
H a b i t u s : Ongeveer alsdesoort, doch inhetmoederland hoger wordend.
De schors is vaal-oranje tot oranjebruin met lang aanblijvende, afrollende
bastrepen. Dunne, roodbruine enklierig-behaarde twijgen.
B l a d : Ovaal tot lang-ovaal, groter danbij de soort, 5-9 cmlang; aande
onderzijde meer zacht zijde-achtig behaard met okselbaarden.
K atj es:Alsdesoort.
Evenals desoort een fraaie parkboom.
4. Betuia alleghaniensis

BRITT.

(Gele berk)

Oostelijk N.-Amerika

Syn. B. lutea M I C H X

B. excelsa sensu PURSH non A I T . nee W I L L D .
B. lentavar. lutea REGEL
Door REHDER (1947) wordt eenonderscheid gemaakt tussen B.lutea enB. lutea var.alleghaniensis, welk onderscheid door andere dendrologen nietwordt onderkend.

V e r s p r e i d i n g s g e b i e d / h e r k o m s t : In het N . O .vandeV.S.van New
Scotland totNewFoundland, westelijk verspreid tot Minnesota en zuidelijk
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tot Delaware. Zou zowel op vochtige plaatsen met stromend water groeien
als op hogere bergruggen. O p grond van de geheel verschillende voorkeur
voor de bodemgesteldheid lijkt het door R E H D E R gemaakte onderscheid in
soort en variëteit niet onaanneemlijk. In dat geval zou de var.alleghaniensis
de voorkeur geven aan vochtiger bodem. Cultuur 1800.
H a b i t u s : Een aanvankelijk vrij smal groeiende, later breder wordende
kroon, 20-30 m hoog. Bast dun en krullend afrollend als bij vogelkers, geelachtig tot zilvergrijs (kenmerkend voor de soort!), lang aanblijvend. De
schors van oudere bomen is roodachtig bruin. Jonge schors is aromatisch en
enigszins bitter.
Dejonge twijgen zijn afstaand behaard, aromatisch en fris olijfgroen.
B l a d : Ovaal tot lang-ovaal, 8-12 cm lang, met 9-11 paar nerven, scherp
gezaagd. O p de nerven aan boven- en onderzijde vrij lang en lichtkleurig
behaard, bij rijpheid echter vrijwel kaal. Dof geelgroen. Aanjonge scheuten
is het blad vaak zacht behaard over de gehele onderzijde. Bladsteel dun,
15-25 mm.
K a t j e s : Vruchtkatjes kort gesteeld of zittend, 2-3 cm lang en 15-20 m m
dik. Bracteeën vrij groot, 5-8 m m lang, met 3 vrijwel gelijke spitse lobben,
lang aan de spil blijvend. De vruchtvleugels zijn smaller dan het nootvruchtjeB. alleghaniensis is met de nauw daaraan verwante B. lenta (zie nr. 51) in
N.O.-Amerika de belangrijkste houtproducerende berkensoort.
Voor Nederland en W.-Europa is het een fraaie parkboom, die op kwekerijen meestal als B. luteawordt aangetroffen.
B. alleghaniensis X pumila: zie B. X p u r p u s i i (nr. 108).
5. Betuia alleghaniensis var. fallax FASSETT Oostelijk N.-Amerika
V e r s p r e i d i n g s g e b i e d e n h e r k o m s t : Als de soort.
H a b i t u s : Nauw gelijkend op de soort, doch de bast krult veel minder af
en sluit zich vaster rond de stam, als bij B. lenta.
Niet in cultuur.
6. Betuia alleghaniensis var. m a c r o l e p i s FERN. Oostelijk N.Amerika
Een van de soort weinig afwijkende variëteit uit hetzelfde verspreidingsgebied. De bracteeën zijn langer, 8-12 m m ; het nootvruchtje is doorgaans
rondachtig. Ingevoerd 1922 (?).
7. Betuia alnoides

HAMILT.

Himalaya, Z.W.-China

Syn. B. acuminata W A L L .

B. alnoidesvar. cylindrostachya W I N K L . sensu R E H D E R *
V e r s p r e i d i n g s g e b i e d / h e r k o m s t : Himalaya-gebergte en Zuid-West
China: Setschuan en Yunnan; ingevoerd 1901.
H a b i t u s : In het moederland een boom van 20 m en hoger wordend.
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Bruinrode schors. Dejonge, hangende twijgen zijn purperrood, aanvankelijk
klierachtig zacht behaard, later vrijwel kaal.
B l a d : Elliptisch tot lang-ovaal, 6-14 cm lang en ca. 4 cm breed; bladvoet
wigvormig tot afgerond, spits of kort toegespitst, ongelijkmatig dubbel gezaagd; aan de bovenzijde kaal, aan de onderzijde slechts aan de nerven
bruinviltig. Bladsteel ca. 20mm, rood en behaard.
K a t j e s : Vruchtkatjes meerdere bijeen, 3-9 cm lang, met lichtbehaarde
bracteeën.
Niet in cultuur.
Hieraan is nauw verwant: B. cylindrostachya LINDL. (zie nr. 22) welke
door WINKLER als B. alnoidesvar. cylindrostachya W I N K L . werd benaamd.
* D O O R R E H D E R werd aanvankelijk (1927) een afwijkende species als de soort B. cylindrostachya LINDL. onderkend. I n zijn herziene uitgave (1947) van M a n u a l of cultivated Trees
a n d Shrubs volgde R E H D E R de oorspronkelijke benaming van W I N K L E R als: B. alnoides var.
cylindrostachya W I N K L . , doch in zijn Bibliography of cultivated Trees a n d Shrubs komt
R E H D E R d a a r o p terug en ziet d a n kennelijk de verschillen tussen B. alnoides en B. cylindrostachya niet anders d a n als een binnen de soort toelaatbare variabiliteit. O p grond d a a r v a n
noemt hij B. alnoidesen B. cylindrostachyaidentiek. Die opvatting is in deze studie vooralsnog
niet gevolgd op grond v a n d e vrij uiteenlopende determinatiekenmerken.

8. B. alnoides var. cylindrostachyaWinkl. zie: B. cylindrostachya LINDL.
(nr. 22)
9. Betuia X aurata BORKH.
Wild in Europa
Syn. B. hybrida BECHST.
V e r s p r e i d i n g s g e b i e d / h e r k o m s t : Natuurlijke bastaard van B. verrucosa X pubescens, die in Europa vrij regelmatig wordt aangetroffen in het verspreidingsgebied van de ouders. Vlg. CAMILLO K. SCHNEIDER zijn de kenmerken zeer wisselvallig. Deze dendroloog onderscheidt dan ook in zijn Illustriertes Handbuch der Laubholzkunde (1906, pag. 114) meerdere formae
van deze hybride onder vermelding van de gelokaliseerde vindplaatsen. Zie:
Inleiding Sub IV. Ingevoerd 1900 (1906?).
H a b i t u s : Meestal struikachtig, soms een kleine boom vormend; dan het
meest op B. pubescens gelijkend. Fijnere twijgen dan B. pubescens, min of meer
klierachtig behaard.
B l a d : Meest ruitvormig, 4-5 cm lang, fijn getand; overigens variabel
tussen B. verrucosa en B. pubescens, zacht behaard tot kaal.
K atj es:Weinig afwijkend van die der ouders;bracteeën variabel.
Niet in cultuur.
B. beenianaNELSON zie B. x h o r n e i BUTLER (nr. 40) (nomen invalidum; zie aant. onder,

nr. 40)
B. baeumkeri W I N K L . zie aant. onder nr. 5 4 ; vermoedelijk gelijk a a n B. l u m i n i fe r a W I N KLER?)
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10. Betuia b o r e a l i s SPACH
N.-Amerika
Syn. B. pumila var. borealis REGEL
B. albavar. carpatica sensu FERN, non WALDST. & K I T . ex W I L L D .
V e r s p r e i d i n g s g e b i e d / h e r k o m s t : Een zeer nauw aan B.pumila verwante struikberk, die in N.O.-Amerika tot in Alaska en New Foundland
voorkomt in ongeveer hetzelfde areaal als B. pumila (zie nr. 107). Ingevoerd
1841 ? (FERNALDinRhodora, 1945).
H a b i t u s : Laag struikachtig van kruipend tot 1,5 m. Dicht vertwijgd met
fijne dichtviltige twijgen.
B l a d : Eivormig tot breed eirond, 2-3 cm lang en 1-2 cm breed, aan langloten vaak langer en breder, eirond. Diep tot dubbel gezaagd/gekarteld.
Aanvankelijk behaard, later kaal.
Waarschijnlijk ook in N.-Amerika niet in cultuur.
11. Betuia X borggreveana ZABEL
Cultuur-hybride
Syn. B. excelseasensu SCHNEID, non A I T . nee W I L L D .
H e r k o m s t : In 1872 in cultuur ontstaan i n d e Forstbot. Garten te Hann.Münden uit B. papyri/era X pumila. SCHNEIDER benaamde deze bastaard als
B. excelsa var. borggreveana.

H a b i t u s : Een op B.pumila gelijkende struikachtige groei; jonge twijgen
dicht behaard.
B l a d : Eivormig tot langwerpig-eivormig, soms meer rond, 3,5-7,5 cm
lang, stompe top en ronde bladvoet; grof gezaagd; aanvankelijk dicht behaard, later kaal wordend met harsstippen aan de onderzijde; bladsteel
8-14 m m lang.
K atj es:Walsvormig, 25-30 mm lang, 5-7 m m dik;opstaand tot later ±
overhangend; bracteeën met een zich plotseling verbredende wigvormige
voet, de middenlob langwerpig/ovaal met 4_;afgeronde top, de sterk afstaande zijlobben korter, afgerond tot zelden spits, vaak iets neerwaarts gebogen.
Nootvrucht ovaal/lang-ovaal met even brede tot i 2 maal zo brede vruchtvleugels.
Een waarschijnlijk zeldzaam in botanische tuinen voorkomende cultuurvorm.
Zie overigens de bij nr. 29 Betuia X excelsa geplaatste aantekening omtrent
de naamgeving.
(Door DIPPEL uitvoerig als B. excelsa beschreven in Handb. der Laubholzk., 1892, II
pag. 175-176,Fig. 83).
12. Betuia callosa NOTÖ
Scandinavië
V e r s p r e i d i n g s g e b i e d / h e r k o m s t : In het subalpine gebied van
Scandinavië, in de toendra's en ook op IJsland. (Sv. Bot. Tidskr., 1945).
H a b i t u s : Kleine laaggroeiende struikachtige, doch steeds éénstammige
boom met steil opgaande groeiwijze. Glanzende bast, geelachtig tot bruin128

rood of zwartrood. Dikkejonge twijgen, kortviltig behaard met nietige, verspreide klieren; in het tweedejaar kaal en klierachtig.
B l a d : Breed eivormig, kort toegespitst, 3-4 cm lang, met 4-7 paar nerven;
onregelmatig gezaagd. Aan de onderzijde aanvankelijk behaard, later kaal.
K a t j e s : Vrouwelijke katjes opstaand, eivormig, ruim 2 cm lang en ruim
1 cm breed. Vingervormige bracteeën, die geheel afwijken van de bracteeën
van alle andere Europese berken.
Niet in cultuur.
13. Betuia c h i n e n s i s MAXIM.

N.O.-Azië

Syn. B. exalataS. M O O R E
B. chinensisvar. angusticarpa WINKL.

V e r s p r e i d i n g s g e b i e d / h e r k o m s t : N.-China, Korea en J a p a n . Ingevoerd 1906.
H a b i t u s : Kleine boom of heester, in Korea tot 9 m hoog wordend en
overigens struikachtig van 1,5 tot 3 m. Schors grijzig tot iets roodachtig.
Dunne twijgen, in dejeugd zijdeachtig behaard, later bruin en vrijwel kaal.
B l a d : Ovaal, 2-5 zelden 6 cm lang; toegespitst; bladvoet rond en scheef;
onregelmatig (enkel) gezaagd met scherp-toegespitste tanden ; aan de bovenzijde dofgroen, onder lichter groen met vrij lange beharing langs de middennerf en aan de basis der zijnerven; 8-10 paar nerven. Bladsteel 4-8 mm.
K a t j e s : Vruchtkatjes eirond, 1,5-2 cm lang; bracteeën lancetvormig en
spits, 3-tallig, doch de zijlobben beduidend korter dan de hoofdlob (£tot \)
soms rudimentair; lobben gewimperd. Nootvruchtje met zeersmallevleugels.
Niet ofnauwelijks in cultuur; niet zelden in botanische tuinen.
Afwijkend: B. raddeana (zienr. 109) en B. delavayi (zienr. 24).

14. Betuia X caerulea BLANCHARD (Blue birch)
N.-Amerika, Canada
Doorgaans foutief als B. X coerulea BLANCH.
= natuurlijke bastaard van B. caerulea-grandis X populifolia
V e r s p r e i d i n g s g e b i e d / h e r k o m s t : Noordoostelijke V.S. en Canada,
in het gebied van New Scotland en de provincie Quebec, tot Vermont en
New Hampshire algemeen verbreid. Ingevoerd 1905.
H a b i t u s : Boom tot 10 m hoog, vaak lager; bast wittig met rose schijn
(Blue birch), glanzend, vrijwel niet afbladderend. Dunne, opstrevende twijgen met vele kleine lichte lenticellen; bij het uitlopen iets vlokkig behaard,
later kaal en roodbruin.
B l a d : Ovaal, 4-6 cm lang, toegespitst, bladvoet meestal rond tot wigvormig; scherp (meestal dubbel) gezaagd; aan de bovenzijde bij rijpheid blauwgroen, onder geelgroen en aanvankelijk langs de nerven licht behaard, later
kaal en glad. Bladsteel 15-25 m m lang.
K a t j e s : cylindrische vruchtkatjes, 25 m m lang, behaard, hangend. <J
katjes dun, 1-3 soms 5 cm lang.
In het moederland algemeen verbreid, waarschijnlijk zelden in cultuur.
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15. Betuia caerulea-grandis BLANCHARD
N.-Amerika, Canada (1905)
Syn. B. coeruleavar. blanchardii SARG.
B. coerulea-grandisBLANCH.
Een weinig vande vorige afwijkende soort uit hetzelfde verspreidingsgebied. Het blad is wat groter, 6-8 cm, ovaal tot meer driehoekig-ovaal; de
basis isronder. Devruchtkatjes zijn walsvormig, 2,5-3 cmlang en8-10 m m
dik, eninhetalgemeen duidelijk groter endikker danbij Betuia caerulea.
16. Betuia x coerulea BLANCH, zie:B. X caerulea BLANCH, (nr. 14)
17. Betuiacoerulea-grandisBlanch, zie: B. caerulea-grandis

BLANCH, (nr. 15)

N . b . B e i d e b e r k e n k o m e n n o g r e g e l m a t i g i n d e l i t e r a t u u r v o o r o n d e r d e s o o r t n a a m 'coerulea', w e l k e d o o r S A R G E N T i n 1 9 0 5 w e r d g e b r u i k t . D e o o r s p r o n k e l i j k e b e n a m i n g v a n B L A N C H A R D ( 1 9 4 0 ) m o e t e c h t e r l u i d e n 'caerulea' (zie R E H D E R ' S B i b l i o g r a p h y , 1 9 4 9 ) .

18. Betuia concinna GUNNARSSON
Zweden (1925?)
V e r s p r e i d i n g s g e b e i d / h e r k o m s t : Een in het zuiden van Zweden
voorkomende soort, die door Gunnarsson is beschreven in Mon. Scand.
Betul. t. 1,fig.2,t.4,fig.3,t.28&30(1925).
H a b i t u s : Twee- ofmeerstammige boom ofstruik metdonkerbruine tot
bijna zwarte bast, niet afbladderend. Kernhout roodbruin. Gevoorde bruine
jonge scheuten, dof, met vrij grote geelbruine lenticellen. Winterknoppen
lang toegespitst enkleverig.
B l a d : Elliptisch tot eivormig, stevig; in dejeugd behaard, spoedig kaal
wordend. Fijne nervatuur, aanvankelijk behaard.
K atj es:Hoofdlob vandebracteeën beduidend langer dan de zijlobben.
19. Betuia coriacea GUNNARSSON
Zweden (1925?)
V e r s p r e i d i n g s g e b i e d / h e r k o m s t : Een van de vorige afwijkende
noordse berkensoort, dieinhetnoorden vanZweden voorkomt. Door G U N NARSSON beschreven in Mon. Scand. Betul. 58,t. 1,
fig.3,t.4,fig.3-4 (1925).
H a b i t u s : Twee- ofmeerstammige boom ofstruik met grijsbruine tot grijze bast, weinig afbladderend. Kernhout diepgeel tot bruinachtig. Dikke
stompe kleverige wintertoppen, beduidend korter dan bij B. concinna.
B l a d : Breed-elliptisch tot eivormig, diken lederachtig; stompe bladtop;
dikke netvormige nervatuur; aan de onderzijde grijsgroen.
K atj es: I n tegenstelling tot B. concinna isde hoofdlob vande bracteeën
weinig langer dan de zijlobben.
20. Betuia corylifolia R E G E L & M A X I M .
Japan
V e r s p r e i d i n g s g e b i e d / h e r k o m s t : Een nauw aan B. nigra (nr. 67)
verwante soort, die voorkomt in Midden-Japan in de hogere bergstreken.
Ingevoerd (vermoedelijk)1865.
H a b i t u s : Eentot20m hoge boom metbleekgrijze tot bijna witte bast.
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Jonge twijgen kaal, roodbruin en i wrattig. Bast veel minder afbladderend
dan B. nigra.
B l a d : Elliptisch tot ovaal, 4-6cmlang; dubbel gezaagd metgrove, grote
en driehoekige tanden (kenmerkend!) ;aandeonderzijde blauwig met10-14
paar uitspringende nerven, nerven zijde-achtig behaard.
K a t j e s : Vruchtkatjes i cylindrisch, tot 4,5 cm lang, licht gebogen.
Bracteeén behaard, vrij lang tot 12m m met zeer smalle opstaande lobben;
nootvruchtje metsmalle vleugels.
Kan een fraaie parkboom zijn. Wordt echter ten opzichte van B.costata
en B. nigra als zodanig weinig of niet meer gekweekt. Volgens KRÜSSMANN
als parkboom doorgaans niet soortecht aangetroffen.
21. Betuia costata TRAUTV.
Syn. B. ulmifoliavar. costata TRAUTV.

N.O.-Azië

B. ulmifoliasensu D I P P . non SIEB. & Zucc.

V e r s p r e i d i n g s g e b i e d / h e r k o m s t : Gebergte-boom in Mantsjoerije
en Korea. Ingevoerd 1859. In cultuur 1880.
H a b i t u s : Boom van20-25 m hoog, in Europa veel lager blijvend, metop
latere leeftijd een sierlijk losse kroon met afstaande takken. Lichtgele tot
geelgrijze bast, in papierachtige snippers afbladderend. Jonge twijgen behaard, bruin, mettalrijke ronde lenticellen, later kaal.
B l a d : Ovaal tot rond-ovaal, 5-8 cm lang, lang toegespitst, stevig en ±
lederachtig; ronde tot soms iets hartvormige bladvoet; dubbel gezaagd met
scherpe tanden; 10-16 paar nerven, duidelijk geribbeld uitspringend en
aan de bovenzijde vaak licht behaard; aan de bovenzijde donkergroen, onder lichter groen metwrattige kliertjes. Bladsteel 8-15m m lang.
K a t j e s : Kort gesteelde opstaande, ovale vruchtkatjes, i 2cmlang. Middenlob vandebracteeën tweemaal zolang alsde zijlobben.
Een mooie en sierlijke parkboom voor vochthoudende humeuze zandgronden.
22. Betuia cylindrostachya LINDL.
Z.O.-Azië
Syn. B. alnoidesvar. cylindrostachya WINKL.
B. acuminatavar. cylindrostachya R E G . (vergelijk KOCH)
Een nauw aan B. alnoides (zie nr. 7) verwante soort, die echter door
R E H D E R uiteindelijk alsidentiek met B. alnoides wordt beschouwd (zie voetnoot bijnr.7).
V e r s p r e i d i n g s g e b i e d / h e r k o m s t : Een opgaande boom uit het Himalaya-gebied en Yunnan tot India, die echter volgens PETZOLD het W.Europese (maritieme?) klimaat redelijk goed zou kunnen verdragen enook
daarin een snelle groei zou vertonen. Uitvoerig beschreven door K A R L
KOCH indiens Dendrologie (1872).
H a b i t u s : Hoge boom metgeelachtig grijze schors, tot 6-8m hoog; grijsbruine, viltig-behaardejonge twijgen mettalrijke klieren.
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B l a d : Eirond tot ovaal, soms lancetvormig, 8 cmlang en (meestal) 5cm
breed, spits ofkort toegespitst; bladvoet rond totlicht hartvormig, ongelijk ;
bladrand grof enkel gezaagd, soms dubbel gezaagd ; stevig tot lederachtig.
Nerven aan de onderzijde geel-viltig behaard, met okselbaarden. Bovenzijde kaal. Bruinrode behaarde bladsteel, 2 cm.
K a t j e s : Vruchtkatjes kenmerkend voor de soort, walsvormig (Gr.:cylindres - wals, stachus - aar),6 cm lang en 3 m m dik, meestal 3-4 bijeen,
opstaand ;bracteeën ± spatelvormig enklierachtig behaard.
Deze door de katjes opvallende berk is- voor zover bekend - niet in cultuur. Volgens K O C H zou de boom van opvallende schoonheid zijn door de
talrijke, in bundels staande, katjes tussen het vrij ijl geplaatste blad aande
korte twijgen.
23. Betuia davurica PALL.

N.O.-Azië

Syn. B. maximowiczü R U P R .

B. dahurica R G L
B. maackii R U P R .
B. wutaica M A Y R

V e r s p r e i d i n g s g e b i e d / h e r k o m s t : Mantsjoerije, Korea, N.-China en
J a p a n . Ingevoerd 1784.
H a b i t u s : Tot 20m hoge boom metpurperbruine schors; stam dicht bezet met dunne - in krullen en snippers - afbladderende baststroken (ongeveer als bij B. nigra). Jonge twijgen donkergrijs, glad of aanvankelijk behaard, metweinig klieren. Aanoudere takken isdebast kurkachtig en zacht.
B l a d : Ovaal-ruitvormig tot smal-ovaal, 4-8 cm lang, spits of toegespitst,
aan de basis wigvormig, ongelijkmatig getand-gezaagd; 6-8 paar nerven;
blad aan de bovenzijde spoedig kaalwordend, aande onderzijde bezet met
klierachtige stippen, opde nerven voornamelijk aande onderzijde behaard
blijvend. Bladsteel 5-15mm, licht behaard.
K a t j e s : Vruchtkatjes 2-2,5cmlang; bracteeën kaal, glanzend en stevig,
met driehoekige middenlob ongeveer even lang alsde afgeronde, afstaande
zijlobben. Vruchtvleugels half zo breed alsde nootvrucht.
Niet incultuur ;vaker inbotanische tuinen aangetroffen.
24. Betuia delavayi FRANGH.
Oost-Azië
Syn. B. chinensisvar. delavayi SCHNEID.
V e r s p r e i d i n g s g e b i e d / h e r k o m s t : West-China, Kansu en Setschuan.
H a b i t u s : Kleine boom of struik met horizontaal afstaande takken, tot
3 m hoog. Donkergrijze schors. Donkergrijze jonge loten metveel witte klieren. Staat ingroeiwijze tussen B. chinensisenB.potaniniiin. Ingevoerd1910.
B l a d : Ovaal/eirond tot elliptisch, 2-4 cm lang en ca. 2 cm breed, spitse
tot soms stompe top, bladvoet wigvormig. Onregelmatig dubbel gezaagd
met lange tanding; aanbeide zijden frisgroen; 10-14 paar verdiept liggende
nerven, dieaandeonderzijde behaard zijn.
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K a t j e s : Vruchtkatjes vrij kort en stevig, 15-20m m lang en 10m mdik;
bracteeën dicht enklierachtig behaard, dezijlobben spits ensterk spreidend.
Deze slechts in het wild en in botanische tuinen voorkomende berk is
nauw verwant aan: B. chinensiszie nr. 13
en B.potaniniizienr. 96.
25. Betuia (x ?) e a s t w o o d a e SARG. (Yukon-birch)* Westel. N.-Amerika
(Niet: B. eastwoodiae, alsdoor KRÜSSMANN in Laubgehölze is vermeld).
Vermoedelijk een spontane hybride van B. glandulosa X B.papyriferavar.
humilis ( = B. alaskana S A R G . ) .
V e r s p r e i d i n g s g e b i e d / h e r k o m s t : Aangetroffen in moerasgebieden
nabij Dawson in het Yukon-gebied, waar deze struikachtige berk voorkomt
in jungle-achtige begroeiingen tesamen met B. glandulosa MICHX (nr. 36) en
B. papyrifera var. humilis FERN. & R A U P P . (nr. 77) (syn.B. alaskana SARG.)
en verschillende wilgen-soorten. Ook aangetroffen als een lagere struik in
Jasper Park nabijJasper inAlberta. Ingevoerd 1921(?).
H a b i t u s : Struikachtige boom van 5-6 m hoogte, vaak lager en bossiger;
stamvoet zelden dikker dan 15cm doorsnede; ranke, roodachtige, kale twijgen, dicht bezet metronde, witte klieren; kastanjebruine, niet-afbladderende
gesloten bast, opvallend gemerkt metduidelijk opliggende lenticellen van ±
5m mdik.
B l a d : Breed-ovaal tot elliptisch, ca. 25 m m tot bijna 40 m m lang en ca.
18-35 m m breed; top ± scherp of vrijwel afgerond, vaker plotseling kort
toegepunt; bladvoet wigvormig; bladrand gewoonlijk gezaagd, behalve aan
de wigvormige basis. Vrij dik, kaal, aande bovenzijde donkergroen, aande
onderzijde lichter; netnervige nervatuur, dieover deoppervlakte vandeonderste bladhelft duidelijk uitspringt. Dunne , kale bladsteel, ± 5-8 mm lang
met droogvliezige steunblaadjes (!), dieeirond/ovaal zijn metafgeronde top.
K a t j e s : Onrijpe <$ katjes gewoonlijk alleenstaand of in paren, zittend,
25-30 mm lang, ca. 5 m m dik, met breed-ovale, zachtbehaarde en donkerrode bloembekleedsels met scherp-toegespitste top; onrijpe vrouwelijke
katjes i 12-13 m m lang en ± 2-2,5mm dik,metspitse lichtgroene bloembekleedsels; vruchtkatjes hangend aan ± 8 - 1 2 m m lange steel, cylindrisch,
ca. 18-20m m lang en ca.4-5 m m dik;naakte bracteeën langer dan breed,
de lobben versmallend naar de afgeronde top, gewimperd; de zijlobben
zwak-spreidend, 1/3vandelengte vande middenlob.
* Deze 'Yukon-berk' komt n i e t voor in R E H D E R ' S werken en wordt door KRÜSSMANN
(Laubgehölze, 1959) zonder beschrijving slechts genoemd als Betuia X eastwoodiae. De uitvoerige beschrijving isontleend a a n C S . SARGENT, M a n u a l ofthe Trees ofN o r t h America,
Second ed., 1921, pag. 219-220.

26. Betula e r m a n i CHAM.

N.O.-Azië

Syn. B. ulmifolia REGEL non SIEB. & Zucc.

V e r s p r e i d i n g s g e b i e d / h e r k o m s t : Een ook in Europa als parkboom
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zeer bekende berkensoort uit Korea en J a p a n , tevens uiterste Oosten van
Siberië. Woudboom op het eiland Sachalin. In cultuur vanuit Rusland i
1880.
H a b i t u s : Tot20mhoog opgaande boom metdoorgaans recht doorgaande, soms vergaffelende zware stam ;vormt eenbrede, rond/ovale kroon, aanvankelijk vrij smal groeiend, later breed uitgaand en losser wordend. Mooie
geelwitte tot grijzige bast met vaak een roodachtige verkleuring. Bladdert
af in regelmatige, dunne stroken. Jongloten kaal met klierachtige wratjes,
jonge takken ± glanzend rood- tot oranjebruin. Twijgen in de winter glanzend roodbruin mettot8m mlange ovale knoppen.
B l a d : Driehoekig/ovaal tot soms iets hartvormig met lang toegespitste
top en afgevlakte, soms iets hartvormige bladvoet; lang 5-10 cm, bladrand
ongelijkmatig grof gezaagd. Aan beide zijden fris donkergroen; aan deonderzijde ± klierachtig; 7-11 paar nerven metenige zachte beharing aande
onderzijde ;bladsteel van5tot35mm lang.
K a t j e s : Opvallende, rechtopstaande cylindrische/eivormige vruchtkatjes, 2-3 cm lang en 10-15 m m dik; bracteeën met lang-ovale lobben, middenlob langer dan de opstaande zijlobben. Vruchtvleugels half zo breed als
het nootvruchtje.
B. ermaniis bekend alseen prachtige parkboom, die goed en gemakkelijk
groeit op betere, humeuze zandgronden. Ook bruikbaar als laanboom op
brede groenstroken.
27. Betuia ermani var.nipponica MAXIM, zie: B.e r m a n i var. subcordata
K o m z . (nr.28)
28. Betuia e r m a n i var. subcordata

(REG.) KOIDZ.

N.-Oost-Azië

Syn. B. ermanivar. nipponica MAXIM.

Een in groeiwijze weinig van de soort afwijkende variëteit, die voorkomt
inJ a p a n , voornamelijk op het eiland Hondo. In cultuur 1903.Jongloten en
bladstelen minder met klieren bezet; bladeren meer hartvormig door hartvormige voet, 10-14paar nerven. Later uitlopend dan de soort. Vruchtkatjes langer, tot 4 cm. Evenals de soort een fraaie, winterharde parkboom,
echter minder alszodanig bekend enin cultuur.
29. Betuia x excelsa sensu SCHNEID,non A I T .nee W I L L D . zie:B. x borggrev e a n a ZABEL (nr. 11)

N.b. Niet te verwarren met B. excelsaPURSH non A I T . , welke naam een
(verouderd) synoniem isvoor B. lutea(zie nrs.4en55)
Over denaamgeving vandeze bastaardvorm vanB.papyriferax B.pumila heeft lange
tijd veel verwarring bestaan. Reeds in zijn werk van 1927noemde REHDER deze bastaard
'doubtful' en wellicht een vorm van B. pubescens; daarnaast noemde hij - zonder verdere
beschrijving - B. x borggreveana ZABEL 'another hybrid between B.pumilaandB.papyrifera.'
In zijn 111. Handbuch derLaubholzkunde I (1906, pag.108en 109)gaat SCHNEIDER uit-
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voerig o p herkomst en naamgeving in. Hij m a a k t daarbij onderscheid tussen een echte (uit
Amerika) geïmporteerde hybride (als B. excelsabenaamd) en de in de Forstbot. Garten te
H a n n . - M ü n d e n gewonnen hybride. De Amerikaanse bastaard b e n a a m d e hij op grond van
meer overeenkomst met B. papyri/era (echter veel kleiner blad) als B. x excelsa var. typica
SCHN., terwijl de Duitse hybride als B. x excelsavar. borggreveanaSCHN. wordt beschreven;
deze laatste zou d a n een meer op B. pumïla gelijkende habitus hebben. I n de huidige nomenclatorische opvattingen mogen de geringe verschillen tussen de beide door SCHNEIDER
beschreven vormen worden gezien als een binnen d e soort toelaatbare variabiliteit. De opvatting van R E H D E R * d a t B. excelsa (var. typica) sensu SCHNEID, non A I T . nee W I L L D . en
B. excelsa var. borggreveana SCHNEID, identiek zijn met B. x borggreveana ZABEL (1903),
wordt d a n ook in dit overzicht gevolgd.
* (zie R E H D E R ' S M a n u a l of cultivated Trees and Shrubs, 1947, en R E H D E R ' S Bibliography
1949)

30. Betuia X fennica DOERFL.
N.-Europa
V e r s p r e i d i n g s g e b i e d / h e r k o m s t : Deze natuurlijke bastaard van
B. nana x verrucosa komt in Finland en Zweden algemeen voor in het verspreidingsgebied tussen beide ouders. Ingevoerd 1886.
H a b i t u s : Struikachtige berk van 3(-5) m hoog; opstrevende, bossige
groeiwijze met vele opgaande dunne twijgen die aanvankelijk kort behaard
zijn, later met klieren bezet. De gehele groeiwijze wordt duidelijk door B.nawa-invloed overheerst.
B l a d : Sterk gelijkend op dat van B. nana; klein, 15-25 m m lang en eirond; aan de onderzijde met puntige kliertjes bezet.
K a t j e s : I n het noordelijk verspieidingsgebied laat bloeiend; de vrouwelijke katjes bloeien begin juli, vaak 5 weken na de manlijke katjes. Daardoor zou B. x fennica vaak als onvruchtbaar worden beschouwd, mede ook
omdat pollen noch zaad in de korte vegetatie-periode tot rijping zouden
kunnen komen. Hierin zal ontegenzeggelijk gedeeltelijk een grond van waarheid schuilen, maar in achtnemende de sterke verspreiding en de reeds door
SCHNEIDER gegeven beschrijvingen en afbeeldingen van zaad en zaadvleugelsmoeten er stelligjaren van goede fructincatie zijn.
Niet in cultuur, hoewel deze struikberk hiervoor wellicht toch interessant
kan zijn.
(Nauw verwant aan B. x intermedia- zie nr. 43)

31. Betuia forrestii (W. W. SMITH) H A N D . - M A Z Z .
W. China
Syn. B. delavayivar. forrestii W. W. SMITH
V e r s p r e i d i n g s g e b i e d / h e r k o m s t : Struikberk uit de westelijke delen
van China; ingevoerd 1929.
H a b i t u s : Struik tot 5 m hoogte, soms tot een kleine dichte boom uitgroeiend; donkerbruine bast; jongloten donker zwartbruin; i ruw door
talrijke kleine, wittige klieren.
B l a d : Ovaal/langwerpig-ovaal, 3-6 cm lang en i 3 cm breed; bladsteel
2-8 m m lang; wigvormige bladvoet; top ± stomp; bladrand onregelmatig
dubbel gezaagd; bovenzijde dofgroen, onderzijde lichter groen, aan beide
zijden zijde-achtig behaard.
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K atjes:Vruchtkatjes ± 30mm lang, stevig endik, minofmeer opstaand;
bracteeën dicht zijde-achtig behaard, de ± opstaande zijlobben \ zo lang
alsdegestrekte middenlob;
Niet ofnauwelijks incultuur; inbotanische tuinen niet zeldzaam.
32. Betuiaj"ontinalis SARG, zie: B. o c c i d e n t a l i s HOOK. (nr. 69)

33. Betuiajvntinalis var•. piperi SARG, zie: B. occidentalis var. fecunda
FERN. (nr. 70)

34. Betuia fruticosa PALL.
N.O.-Azië
Syn. B. gmelini BGE
B. divaricata LED. (volgens KOCH)
B. ovalifolia Rupr. (volgens R E H D . ) zie nr. 71
V e r s p r e i d i n g s g e b i e d / h e r k o m s t : Struikberk mei vrij sterke verspreiding in Zuid-Siberië, Dahurië, Mantsjoerije en N.-China; in cultuur
1876.
H a b i t u s : Lage, gedrongen struik van 1-2 m hoogte; twijgen ± glad tot
spaarzaam metkleine, wittige klieren bezet.
B l a d : Eirond tot elliptisch; 2-5 cm lang; spitse top, wigvormige bladvoet; bladrand fijn gezaagd; 5-6 paar nerven, slechts langs de middennerf
spaarzaam enzacht behaard.
K a t j e s : Vruchtkatjes opstaand aan ± 1 0 m m lange steekjes, slank-cylindrisch, 20-25 m m lang en 6-8 m m dik; bracteeën variabel van grootte,
middenlob korter dan de opstaande, spreidende zijlobben. Langwerpig
nootvruchtje, aan beide zijden spits, vruchtvleugels meestal 2maal zo breed
alshet nootje.
Vermoedelijk zelden ofniet in cultuur ; wellicht in Duitsland alsB. gmelini^).
N . b . 1) N a u w verwant a a n B. humilis - zienr. 4 1 .2) W e r d door SCHNEIDER onder voorbehoud beschouwd als B. x divaricata LEDEB. ( = B. fruticosa X pendula) of een d a a r a a n
n a u w verwante, gering afwijkende vorm. Hij plaatst hier vraagtekens bij. 3) I n zijn laatste
werken (1947, 1949) beschouwt R E H D E R B. fruticosa P A L L . als volkomen identiek m e t
B. ovalifolia R U P R . - zie aant. bijnr. 7 1 .

35. Betuia glandulifera BUTLER
N.-Amerika
Syn. B.pumila var. glandulifera REGEL
V e r s p r e i d i n g s g e b i e d / h e r k o m s t : Struikberk uit de oostelijke V.S.
van Ontario en Michigan westwaarts migrerend tot Brits Columbia. Ingevoerd (1865) 1904?
H a b i t u s : Struikachtige berk tot2m hoog; dunne behaarde enmet harsige kliertjes bezette twijgen, roodachtig bruin.
B l a d : Rond/ovaal totovaal totvrijwel rond, 2-5cmlang; spitse topen ±
wigvormige voet; bladrand gezaagd totgekarteld/gezaagd; in dejeugd a a n
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de onderzijde op de nerven zacht behaard; netvormige nervatuur; aan de
onderzijde met puntige kliertjes bezet.
K a t j e s : Cylindrische vruchtkatjes, 15-20 mm lang; stompe middenlob
langer dan de opstaande zijlobben.
Niet in cultuur ;in botanische tuinen niet zeldzaam.
36. Betuia glandulosa MICHX
N.-Amerika
Syn. B. nanavar. intermedia R E G E L
B. nanavar. sibirica (LEDEB.) sensu SCHNEID.
V e r s p r e i d i n g s g e b i e d / h e r k o m s t : New-Foundland en Alaska, de
hogere gebergten van het noordelijk deel van de staat New-York, Maine,
Michigan en zuidelijker in de Rocky Mountains doordringend tot Colorado
en California. Komt daar voor op vochtiger plaatsen. Ingevoerd 1880 (gedeeltelijk reeds in 1803). (Volgens SCHNEIDER ZOU deze soort ook kunnen
voorkomen in N.-Azië: Kamtschatka, Siberië tot het Altai-gebergte. Dit is
nietjuist. Het verspreidingsgebied van B. glandulosa beperkt zich tot N.-Amerika deels tot op Groenland. De opvatting van SCHNEIDER e.a. is vermoedelijk ontstaan door een vereenzelviging van B. glandulosamet B. nana, welke
laatste zowel in N.-Amerika alsin N.-Azië voorkomt. Zie onder nr. 64).
H a b i t u s : Struikberk tot 2m hoog, in dejeugd sterk op B. nana gelijkend;
kale twijgen, sterk met harsige kliertjes bezet, soms als jongloten korte tijd
fijn en kort behaard. Knoppen doorgaans iets groter dan bij B. nana.
B l a d : Variabel van vorm; van breed-elliptisch tot rond-ovaal, soms i
rond, 8-25 mm lang, aan beide zijden afgerond tot breed-wigvormig aan de
basis; bladrand getand/gekarteld; 2-4 paar nerven; bladonderzijde lichter
en klierachtig gestippeld. Bladsteel 3-8 mm. Het loofislicht aromatisch.
K a t j e s : Opstaande, 15-20 mm lange vruchtkatjes, smal-cylindrisch, 5
mm dik; kortgesteeld, 7 mm. Bracteeën met ± gelijke lobben, de zijlobben
± opstaand.
Zelden ofniet in cultuur. In botanische tuinen niet zeldzaam.
N a u w verwant a a n B. nana- zie nr. 64.

37. Betuia globispica SIIIRAI
Japan
V e r s p r e i d i n g s g e b i e d / h e r k o m s t : Winterharde gebergte-boom uit
Midden-Japan. Ingevoerd 1894.
H a b i t u s : Tot 20 m hoge boom met witte, afbladderende bast. Twijgen
geelgrijs tot geelbruin met duidelijk opliggende lenticellen.
B l a d : Breed-eirond tot 4_; rond met kort toegespitste top; basis meestal
breed-wigvormig tot vrijwel afgerond; 4-7 cm lang; bladrand ongelijkmatig
scherp gezaagd; ca. 10 paar nerven, aan de onderzijde behaard evenals de
middennerf. Bladsteel 5-15 mm lang met lange beharing.
K a t j e s : Vruchtkatjes opstaand, eirond, 25-35 mm lang. Bracteeën met
lijnvormige lobben, gewimperd.
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Niet in cultuur (wellicht inJapan?) Door winterhardheid bruikbaar in
Europese botanische tuinen.
38. Betuia g r o s s a SIEB. & Zucc. (Japanese Cherry Birch)
Syn. B. carpinifolia SIEB. & Zucc.
B. ulmifolia SIEB. & Zucc.

Japan

(Niet teverwarren metB. ulmifolia sensu D I P P E L n o n SIEB. & Z u c c , welke n a a m in oudere literatuur nog voorkomt alssynoniem voor B. costata T R A U T V . )

V e r s p r e i d i n g s g e b i e d / h e r k o m s t : winterharde gebergte-boom uit
J a p a n . Ingevoerd 1896.
H a b i t u s : Tot25m hoge boom metzwartgrauwe, gladde schors; aanoudere bomen schors gespleten. Twijgen aanvankelijk behaard, spoedig kaal,
geelbruin totroodbruin, metspaarzame lenticellen.
B l a d : Lang-eivormig tot ovaal, 5-10 cm lang, toegespitst, a a n de basis
doorgaans i hartvormig, dubbel, grof gezaagd, mettussen elkpaar nerven
2 tanden; 10-15 paar nerven metzijde-achtige beharing aande onderzijde,
overigens kaal boven en onder tussen de nerven ^ klierachtig. Bladsteel
10-25 mmlang, zijde-achtig behaard. Blad tamelijk dun.
K a t j e s : Opstaand, vrijwel zittend, elliptisch tot bijna rond, 18-15 m m
lang; gewimperde bracteeën, middenlob smal-langwerpig, langer dan de
overheersende ovale zijlobben. Vruchtvleugel doorgaans naar de basis versmallend.
Zelden echt in cultuur ; zou echter als (winterharde) parkboom waarde
kunnen hebben. Vrij algemeen inbotanische tuinen.
N a u w verwant a a nB. lenta- zienr. 51.

39. Betuia hallii

HOWELL

N.-Amerika

Syn. B. pumila var.fastigiata HORT. ex R E H D .

V e r s p r e i d i n g s g e b i e d / h e r k o m s t : In de V.S. van Oregon tot Alaska
en hetYukon-gebied. Ingevoerd ca. 1898.
H a b i t u s : Smal-pyramidaal opgaande, kleine struik met recht opstrevende twijgen; jonge twijgen fluweelachtig behaard eniets klierachtig.
B l a d : Omgekeerd eirond tot bijna rond, 25-35 m m lang, aan de basis
wigvormig; gekarteld/gezaagd; frisgroen. Aan beide zijden met harsige
kliertjes, onderzijde aandenerven behaard.
K a t j e s : Vruchtkatjes ongeveer alsbij B. glandulifera (nr.35), iets kleiner;
lobben dervruchtschubben ongeveer van gelijke lengten, stomp, de zijlobben
opstaand.
Alleen inhetwild verspreid.
40. Betuia X hornei BUTLER*
Syn. B. beeniana NELSON** of
B. x beeniana NELSON

V e r s p r e i d i n g s g e b i e d / h e r k o m s t : Over de herkomst vandeze alleen
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in Alaska in het wild zeldzaam voorkomende spontane bastaard is enig opvattingsverschil ontstaan. Hoewel de beschrijvingen van B. Th. BUTLER in
Bulletin of the Torrey Botanical Club, X X X V I , 1909, pag. 425 van diens
artikel The Western American Birches, en van AVEN NELSON als B.beeniana
(zie voetnoot**) in American Journal of Botany, vol. 32, 1945, Rocky
Mountain Herbarium Studies V I 1 , by Aven Nelson, pag. 284 en 285, niet
geheel eensluidend zijn, mag worden aangenomen dat het hier éénzelfde
bastaard-soort betreft, daar beide auteurs voor hun beschrijving van een ander type zijn uitgegaan (zieook voetnoot*).
Het (holo-)type, waarvan BUTLER in 1909 voor zijn beschrijving is uitgegaan, is gevonden door W. T. H O R N E in Karluk, Alaska, in augustus 1902.
H O R N E noemde deze soort zeldzaam. GORMAN'S no. 1195, gevonden op de
boomgrens bij White River, Yukon Territory, is - volgens BUTLER - waarschijnlijk dezelfde. Ook noemt BUTLER de soort nauw verwant aan B. glandulosaen B.fontinalis, welke opvatting thans algemeen is, evenals een vermoedelijk ontstaan door spontane hybridisatie tussen B. nana X B. papyrifera
Dit laatste verklaart dan wellicht tevens grotendeels het verschil tussen de
beide beschrijvingstypes van BUTLER en NELSON.
Het type van BUTLER bevindt zich in het herbarium van de New York
Botanical Garden.
N.b. H e t (holo-) type (of wellicht de syntypes) w a a r v a n NELSON is uitgegaan voor de beschrijving van zijn B. beenianakomt (komen) voor in een zéér beperkt gebied in M c Kinley
National Park in Alaska. H e t meer opgaande type van NELSON stamt aldaar uit een bosschage van verspreid geboomte op een heuvelrug met holle naaldhoutbestanden - vermoedelijk dus ook nabij de boomgrens !- grenzende aan Park H e a d q u a r t e r s o p de samenkomst
van Rock Creek en een zijtak van T a n a n a - R i v e r . Aldaar geregistreerd onder nr. 4041, 7
augustus 1939. NELSON noemde zijn type n a a r M r . FRANK T . BEEN, Superintendent van
M t . M c Kinley National Park.
Ook NELSON brengt deze berk in n a u w e relatie met B. glandulosa enB. fontinalis. Volgens
EDITH SCAMMAN in h a a r Plants from Interior Alaska (Rhodora 42, p a g . 321, 1940) zou
B. beeniana een spontane hybride kunnen zijn van B. ermani X B. glandulosa. Bij een dergelijke veronderstelling is het niet geheel duidelijk, op welke wijze de Siberische soort B. ermani deelachtig zou kunnen zijn a a n een dergelijke intercontinentale verbastering. I n acht
n e m e n d e een tussen uiteenlopende berkensoorten vaak ver g a a n d e interfertiliteit, het nomadisch karakter van meerdere berkensoorten en de geografische situering van het uiterst
Oost-Aziatische verspreidingsgebied van B. ermani (tot over geheel Kamtsjatka!) t.o.v.
Alaska (B. glandulosa) isde veronderstelling van EDITH SCAMMAN niet a priori verwerpelijk !

Ingevoerd 1909 (in 1939opnieuw als B. beeniana).
(De navolgende beschrijving isvolgens BUTLER) :
H a b i t u s : Struik, 1-2 m hoog; twijgen en jonge takken donkerpurperbruin, kaal, met harsachtige klieren; oudere takken met dunne, grijze, gemakkelijk afschilferende bast.
B l a d : Breed-ruitvormig tot ovaal, tot 4 cm lang, en bijna even breed;
bladtop scherp of 4_;stomp, bladvoet hartvormig tot zwak-wigvormig; bladrand soms gelobd, onregelmatig gekarteld-gezaagd met meestal grove tan139

den, vaak dubbel gezaagd; 4-5 paar nerven, duidelijk net-aderig; nerven
aan bladoppervlakte verzonken, onder uitspringend; aan de onderzijde harsachtig gestippeld; blad dik, bovenzijde donker-bronsgroen, onder geelachtig. Bladsteel 10-15m m lang, purper getint, kaal.
K a t j e s : Vruchtkatjes ± 1 5 m m lang, 8-10 m m dik, ovaal, kaal; gesteeld,
± 1 0 mm. Bracteeën ± 5 m m lang en 4 mm breed; lobben ongeveer even
breed, de middenlob stomp, de zijlobben afwijkend ovaal of rhombisch,
scherpe top, opstaand; lobben kaal; samara ± 3 m m breed en even lang;
nootje eivormig met wigvormige basis,vleugel smaller dan het nootje.
Niet in cultuur;ook in het verspreidingsgebied zeldzaam.
Toelichtingen :
* O p grond van de geraadpleegde literatuur is ook in deze sortimentsbeschrijving de
huidige meer algemene opvatting gehandhaafd, d a t B. x h o r a e i BUTLER en B. (x ) beeniana NELSON identiek zijn. O p grond van anciënniteit isde n a a m B. x h o r n e i d a n juist.
C. SCHNEIDER n o e m t in 111. H a n d b . der Laubholzk. I I , 1912, pag. 885 (als aanvulling
o p dl. I, 1906, p a g . 105) B. h o r n e i BUTLER m e t dezelfde bronvermelding als hier onder
herkomst vermeld, 1909. H e m overigens onbekend doch met neiging die toenmalige noviteit te noemen in aansluiting op B. glandulosa M I C H X . Dit althans komt ook overeen met de
veel latere opvatting van NELSON, die de p l a n t (als door h e m vermeende spec, nov., 1939)
B. beeniananoemde.
D e beschrijving is ontleend a a n B. T h . BUTLER in T h e Western American Birches (Bulletin of the Torrey Botanical Club X X X V I , 1909,p a g . 425).
** D e hierna volledigheidshalve en vergelijkenderwijze weergegeven beschrijving van
B. beenianaNELSON is ontleend a a n American J o u r n a l of Botany 32, 1945, Rocky M o u n t a i n
H e r b a r i u m Studies V I - I , by A V E N NELSON, p a g . 284-285.
H a b i t u s : E e n kleine, slanke boom 7-8 m h o o g ; twijgen en takken donkerbruin, dicht
beklierd m a a r niet behaard, bedekt met een blauwwazige wasachtige d u n n e laag, die spoedig splijt en in d u n n e snippers afbladdert. Schors a a n de voet en a a n oudere takken oppervlakkig scheurend tot grote, p a p i e r d u n n e en grijze snippers, waaronder de geelbruine bast,
die m e t grote, duidelijk w a a r n e e m b a r e lenticellen is bezet. D e bast bladdert na de eerste afstoting v a n d e wasachtige laag niet verder af.
B l a d : I n het algemeen rond-achtig, ca. 25 m m lang, de kleinere bladeren soms breder
d a n l a n g ; kaal en stevig; top breed-stomp, doch vaak met een eindtand toegepunt; bladvoet breed-wigvormig; b l a d r a n d gekarteld/getand, de onderste tanden met vaak een lichtere r a n d , die soms klierachtig-gestippeld is. A a n beide zijden een uitspringende nervatuur
m e t 2 p a a r zij-hoofdnerven a a n de duidelijke middennerf, welke hoofdnerven n a a r d e bladtop netaderig verlopen.
K a t j e s : Vruchtkatjes tot 25 m m lang, 4 - 6 m m dik; bracteeën 2 - 3 m m lang, onduidelijk zacht-behaard, de scherpe lobben ±_3-tandig/gelobd, de eindlob smaller en langer d a n
de ovale zijlobben. Nootvruchtje bijna ovaal, 1,5 m m breed, de vruchtvleugels iets smaller
d a n de nootvrucht.

De - met uitzondering van de hoogte - overigens vrij geringe morfologischeverschillen in de beschrijvingen van BUTLER en NELSON zijn hoogstwaarschijnlijk te wijten aan het verschil in keuze van (holo-)type. Bij een (spontane) verbastering tussen een struik- tot dwergachtige berk en een boomachtige soort blijven dergelijke verschillen - zelfs incidenteel in hoogte - als variabiliteit binnen de soort aanvaardbaar.
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41. Betuia h u m i l i s SCHRENK

Europa, N.-Azië

Zowel over de determinatie van B. humilis ter onderscheiding v a n andere Europese en
Aziatische kruipberken en bastaarden d a a r v a n als over de d a a r o p rustende naamgeving
heeft in d e 19de eeuw veel verwarring bestaan. Volgens SCHNEIDER komt B. humilis in d e
19de eeuw in cultuur verbreid voor onder de n a m e n B.fruticosa P A I X , (foutief, zienr.34),
B. sokolowiiJACQ,,of B. quebeckensisBURGSD. (1784!). K O C H noemt alssynoniemen - behalve
B. quebeckensis BURGSD. - nog B.fruticosa

W I L L D . non P A L L , nee BESS. (1796), B. sibirica

LODD. (1836), B. myrsinoides TAUSCH (1838), B. oycoviensisR E I C H B . (1850) (hetgeen op een
verwarring duidt met B. verrucosa var. oycoviensisD I P P . , zie nr. 127) en B. palustris R U P R .
(1857).
(Men zieverder R E H D E R ' S Bibliography, 1949).
In de huidige literatuur enpraktische terminologie komen diesynoniemen niet of n a u w e lijks meer voor.

V e r s p r e i d i n g s g e b i e d / h e r k o m s t : Algemeen en plaatselijk sterk geconcentreerd verspreid - opbijvoorkeur moerassige weiden en hoogvenen in Midden- en N.-Europa, vooral in Z.W.-Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Tirol, en via N.-Duitse hoogveengebieden migrerend naar N.- en
voornamelijk N.O.-Europa, Rusland en N.-Azië tot in het Altaï-gebergte.
In delaatste gebieden ishetvoorkomen meer individueel, niet zelden slechts
solitair. Komt niet inN.-Amerika vannature voor.
Kan inhet gehele verspreidingsgebied vaak minofmeer verbasterd voorkomen, o.a. metB. verrucosa en B.pubescens(zie onder de Inleiding I V: de
door SCHNEIDER e.a.onderscheiden bastaarden).
H a b i t u s : Een veelstammige, dichtvertakte struik, 0,5-2 m hoog; bast
zwartbruin; jonge twijgen aanvankelijk minof meer sterk (kort) behaard,
spoedig kaal wordend, met licht gekleurde lenticellen en vrij grote harsige
klieren.
B l a d : Ovaal toteivormig-elliptisch, zelden omgekeerd eirond, 1,5-3,5 cm
lang, top afgerond tot zelden spits, bladvoet i wigvormig tot zelden afgerond; onregelmatig gezaagd/getand tot gekarteld; aan beide zijden groen
en kaal, met4-5 paar nerven; bladsteel kort, 1-4mm.
K a t j e s : Opstaande vruchtkatjes, 5-15mm lang, langwerpig tot dik-cylindrisch; bracteeën gewimperd, met 3 ongeveer gelijke lobben, middenlob
soms dunner en groter dan de zijlobben. Vruchtvleugels \ zo breed alshet
nootvruchtje.
Somsincultuur. Algemeen inbotanische tuinen.
In het gehele natuurlijke verspreidingsgebied moet voor zowel de habitus
als voor de determinatie-kenmerken van deze soort worden uitgegaan van
een vrij grote variabiliteit binnen de soort.
42. Betuia i n s i g n i s FRANCII.
China
V e r s p r e i d i n g s g e b i e d / h e r k o m s t : Midden-China: Hupeh, Setschuan
en Sikang. Ingevoerd (?).
H a b i t u s : Boom van 9-12 m hoog met donkergrijze bast; jonge twijgen
voskleurig bruinrood, kaal mettalrijke witte klierachtige lenticellen.
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B l a d : Ovaal-lancetvormig, spitsofkort toegespitst, 8-9cmlang; onregelmatig dubbel gezaagd; 12-14paar nerven, nerven aan de bladonderzijde
behaard, overigens blad aan beide zijden kaal, scheve, wigvormige tot afgeronde bladvoet. Roodbruine, behaarde bladsteel; 10-20 mmlang.
K a t j e s : Vruchtkatjes opstaand, 4-6 cm lang (!), bijna cylindervormig
tot 15m mdik. Lobben derbracteeën dicht enstug behaard, middenlob 2X
zo lang alsde zijlobben.
Niet in cultuur.
43. Betuia x i n t e r m e d i a

(HARTM.) THOMAS

Europa

Syn. B. alpestris FRIES

B. nanavar. intermedia HARTM.
N.b. Door K O C H werd B. alpestris FRIES alseenafzonderlijke - van B. intermedia afwijkend e - soort onderkend, die alléén in het hoge noorden van E u r o p a alsmede op IJsland en
Groenland zouvoorkomen ('Alpen-Birke'). B. (x ) intermedia T H O M . noemt K O C H 'zweifelhafte Birke', opd e eerste plaats voorkomend in Zwitserland, later ookinhethoge Noorden
v a n E u r o p a (zie K A R L K O C H Dendrologie I I , l e Abt., p a g . 657 en 660).

V e r s p r e i d i n g s g e b i e d / h e r k o m s t : Deze spontane bastaard vanB.nana X pubescens komt van nature voor in het verspreidingsgebied van beide
ouders :aanvankelijk voornamelijk in Zwitserland, J u r a en Mont Chasserai,
later ook gevonden in het hoge noorden van Europa. In M.-Europa meest
op vochtige plaatsen. In N.-Europa zowel in het gebergte alsop de vlakte.
Ingevoerd 1844 (volgens SCHNEIDER 1830?) ;incultuur 1895.
H a b i t u s : Struikachtig, meerstammig en rijkelijk vertakt, 1-2 m, soms
3 m hoog;dicht vertwijgd enbossig, twijgen bruinachtig ofbruingroen, aanvankelijk metwitte lenticellen, later glad, alsjongloten zwakbehaard.
B l a d : Ruitvormig tot eirond, meestal dubbel gezaagd; 8-25 m m lang;
aan beide zijden met wratpuntige Miertjes, aanvankelijk aan de jongloten
zwak behaard, later onbehaard enruwig.
K a t j e s : Vruchtkatjes opstaand, aan vrij lange (8-10m m ) ,dunne steeltjes, die op het midden kleine schubachtige dekblaadjes dragen; katjes gedrongen cylinder-vormig, 12-15m m lang en 6-7 m m dik. Bracteeën zich
naar boven plotseling verbredend, metlangwerpige, meest spitse middenlob
en wat bredere, afstaande min of meer afgeronde zijlobben. Nootvruchtje
ovaal metca. even brede vruchtvleugels.
N . b . SCHNEIDER b e n a a m t desoort B. (x ) intermedia alsvar. typicam e tde aantekening d a t
die v o r m meer gelijkt op B. alba (= B. pubescens), terwijl hij de meer op B. nana gelijkende
geografische vorm blijft b e n a m e n alsB. (x ) intermedia var. alpestris (FRIES) W I N K L . (zie nr.
44).

44. Betuia X i n t e r m e d i a var. alpestris

(FRIES) W I N K L .

N.-Europa

Syn. B. alpestris FRIES
N . b . Zie aantekening omtrent onderscheid: B. X intermedia en B. alpestris (FRIES) bijnr.
43. Latere dendrologen/botanici n a K O C H als SCHNEIDER en R E H D E R hebben deze 'Alpen-
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Birke' niet langer alseen soort, doch alseengeografische vorm van B. x intermedia onderkend.

V e r s p r e i d i n g s g e b i e d / h e r k o m s t : Uitsluitend in Noord-Europa: aldaar inhetverspreidingsgebied vanB. nanaenB.pubescens, ook in IJsland en
op Groenland. Ingevoerd 1846.
H a b i t u s : Verschilt van B. X intermedia door de lager struikvormige,
meer op B. nana gelijkende groeiwijze; twijgen zelden behaard en steeds
zonder klierachtige lenticellen.
B l a d : Rond tot eirond, algemeen kleiner dan bij B. X intermedia; bladrand gekarteld; aanbeide zijden onbehaard, onderzijde duidelijk netnervig
geaderd.
K a t j e s : Vruchtkatjes ongeveer als bij B. X intermedia; de 3 lobben der
bracteeën meer opstaand, zijlobben breder en korter; zeer smalle vruchtvleugels.
Voor zover bekend zijn B. X intermedia, noch B. X intermediavar.alpestrisin cultuur.
45. Betuia x jackii

SCHNEID.

Cultuurvorm

Dit is een in het Arnold Arboretum (USA)gewonnen bastaardvorm van B. lenta X pumila, welke door SCHNEIDER werd b e n a a m d in zijn 111. H a n d b u c h d e r Laubholzk, I, 1906,
p a g . 102, aanvankelijk alseenbastaard v a nB. lutea Xpumila (volgensJ . G.J A C K in G a r d e n
a n d Forest 1895). Volgens SCHNEIDER echter in 1888 gewonnen uit een B. lenta-zaaisel (x

pumila).

H a b i t u s : Een lage struikachtige boom tot struik met een aromatische
bast (als B. lenta).
B l a d : Ovaal totelliptisch, 3-5cmlang, kaal; ca.7paar nerven.
K a t j e s : Manlijke bloeikatjes i afhangend; vruchtkatjes dik cylindrisch
tot eirond, 12-18 m m lang en tot 12m m dik;opstaand. Volgens de afbeelding van SCHNEIDER verbreden de iets gewimperde bracteeën zich naar boven plotseling tot 3ongeveer even grote, vrij brede en korte, afgeronde lobben, demiddenlob weinig ofniet langer dande zijlobben.
Breed-ovaal nootvruchtje metsmalle vruchtvleugels.
Nog in cultuur?
46. BetuiajacquemontianaSPACH zie :B .j a c q u e m o n t i SPACH (nr. 47)

47. Betuia j a c q u e m o n t i SPACH

Himalaya

Syn. B. utilisvar.jacquemontii HENRY
(Foutief vaak als B. jacquemontiana of B. jacquemontii, hetgeen door R E H D E R in zijn Bibliography, 1949, onder literatuurverwijzing is gecorrigeerd!)

V e r s p r e i d i n g s g e b i e d / h e r k o m s t : Een nauw aan B. utilis verwante
(zie voetnoot) gebergte-boom uitde westelijke Himalaya. In cultuur 1880.
H a b i t u s : Hoog opgaande boom metwitte, afbladderende bast, omkrul143

lend in smalle stroken. Twijgen kort behaard, met wrattige klieren. Aanvankelijk smal opgaand, later breder uitgroeiende kroon.
B l a d : Ovaal, 5-7 cm lang, aan de basis rond tot ± wigvormig; 7-9 paar
nerven (zie B. utilis); bladrand ongelijkmatig gezaagd; aan beide zijden
kaal, doch aan de onderzijde min of meer beklierd met lichte beharing op de
nerven. Bladsteel 15-20 m m lang.
K a t j e s : Lang gesteelde, alleenstaande, opstaande vruchtkatjes, cylindervormig; steel behaard ; 25-30 m m lang. Bracteeën met lijnvormige middenlob.
Fraaie parkboom. Bij een onderzoek op kwekerij-materiaal in 1967-'68
is de samensteller gebleken, dat alles of vrijwel zeker alleswat in Nederland
in cultuur is als B. utilis in feite niet anders is dan de daaraan nauw verwante
soort B.jacquemonti. Deze verwarring schijnt ook buiten Nederland op kwekerijen (Duitsland) veelvuldig voor te komen. Men vergelijke met nr. 117:
B. utilis, vooral het aantal nervenparen!
48. Betuiajaponica SIEB, zie:B. platyphylla SUK. (nr. 84)
49. Betuia x koehnei SCHNEID.
Cultuurvorm
H e r k o m s t : Een wat onduidelijke bastaard van B. verrucosa X papyrifera,
vermoedelijk gewonnen in de Botan. Garten van Hann.-Münden (1905 of
vroeger), die in habitus op B. papyrifera-vormen gelijkt, doch in blad-kenmerken meer van B. verrucosa heeft. Door SCHNEIDER beschreven als 'eine
schone kulturwerte Birke' (111. H a n d b . der Laubholzk. I, 1906, pag. 114).
H a b i t u s : Grote boom (tot 20 m) met losse kroon, gelijkend op B. papyrifera-vormen; twijgen enigszins hangend; ook nogjonge takken hebben reeds
een witte bast;jongloten zijn spaarzaam behaard.
B l a d : Ovaal, aan de basis afgerond of i wigvormig, vrij lang toegespitst
(als bij B. verrucosa), 5-7 cm lang; fijn gezaagd (als B. verrucosa), de topbladeren van de jongloten vaak dubbel gezaagd ; aan beide zijden kaal, vaak
i lederachtig en stug, aan de onderzijde met puntige kliertjes bezet; 7-9
paar nerven, met borstelbeharing en okselbaarden aan de onderzijde, aan de
nerfbases vaak gewimperd ; boven diep groen, onder lichter groen. Bladsteel
10-25 mm.
K a t j e s : Alleenstaande, cylindervormige vruchtkatjes aan vrij lange, behaarde stelen, afstaand tot ^ overhangend. Bracteeën met lijnvormige middenlob.
Zelden in cultuur, maar volgens SCHNEIDER en KRÜSSMANN bepaald waardevol als cultuurboom.
50. Betuia k u s m i s s c h e f f i i (RGL) SUK.
Siberië
V e r s p r e i d i n g s g e b i e d / h e r k o m s t : Een tot de groep Albae behorende
opgaande berkensoort, die uit Siberië zou stammen. Door KRÜSSMANN zijn
2 exemplaren gezien in de botanische tuin te Leningrad, die sterk op
B. pubescensgelijken, waaraan deze soort nauw verwant zou zijn.
144

H a b i t u s : Opgaande bomen vanhet B.pubescens-type. Vermoedelijk vrij
vroeg bladverliezend volgens de Leningradse exemplaren. Vertoonden aldaar een fraaie, gele herftskleur.
(Nadere gegevens ontbreken; zie Deutsche Baumschule 18. Jahrgang,
Heft 12,pag. 344, Dez. 1966).
51. Betuia lenta L. (Cherry Birch, Suikerberk)

Oostelijk N.-Amerika

Syn. B. carpinifolia E H R H .

V e r s p r e i d i n g s g e b i e d / h e r k o m s t : Een fraaie boomsoort uit het gebied vanMaine totAlaska enwestelijk tot Ohio. Volgens LINNAEUS, Sp. pi.,
1753. Ingevoerd 1759(?).
H a b i t u s : Aanvankelijk vrij smal opgaande, later bredere boom metregelmatige kroon metroodbruine schors, dieniet afbladdert doch aan oudere
bomen dik-plaatvormig ismet diepe schorsspleten. Dejonge bast is donker
roodbruin, aangenaam aromatisch en glad. Jonge twijgen spaarzaam behaard, spoedig kaal englad, roodbruin.
B l a d : Lang-eivormig tot smal-ovaal, 6-12 cm lang, toegespitst, meestal
hartvormig aandebasis, scherp dubbel gezaagd;jong loof aan de onderzijde
zijde-achtig kort behaard, later kaal. Bovenzijde glanzend groen. 9-12 paar
nerven. Goudgele herfstkleur. Bladsteel 10-15m m .
K a t j e s : Vruchtkatjes vrijwel zittend, lang-eivormig, ± 2-3,5cm lang,
max. 15m mdik,opstaand. Bracteeën ± 4 m m lang, kaal (!), korte lobben
van ongeveer gelijke lengte of middenlob iets smaller dan de zijlobben.
Vruchtvleugel naar de basis versmallend. Opvallend en mooi zijn de lange,
hangende manlijke katjes tijdens debloei indelente!
Als parkboom een waardevolle soort voor vruchtbare, goed ontwaterde,
nochtans niet te droge zandgrond, Hoewel oorspronkelijk een woudboom
uit het schaduwrijk loofbos, verlangt B. lenta als parkboom een zonnige
standplaats. Is de cultuur ten volle waard, doch wordt in vergelijking met
B. alleghaniensis (zienr.4)weinig gekweekt.
52. Betuia lenta var.laciniata R E H D .
Oostelijk N.-Amerika
Een van de soort afwijkende variëteit, diein het wild in de staat Maine
voorkomt ( R E H D E R inRhodora 9: 111, 1907).
Ingevoerd 1927 (REHDER'S Manual ofcult. Trees and Shrubs).
Onderscheidt zich vande soort voornamelijk door de diep gelobde bladeren.
53. Betuia l i t w i n o w i i A. DOLUCH.
Z.-O.-Rusland en Klein-Azië
Een uitdeKaukasus, Klein-Azië enKurdistan stammende - vermoedelijk
aan B.pubescens nauw verwante - Russische berk, waarover nader gegevens
nog ontbreken. Beschreven door DOLUCH. in Not. Syst. Geogr. Inst.Bot.
Tphilis., Acad. Sei. URSS., Sect. Georgica, Fase. 7, 14(1939).
Door KRÜSSMANN in Rusland gezien, vermoedelijk in botanische tuin te
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Leningrad, 1966 (zie Deutsche Baumschule 18.Jahrg., Heft 12, pag. 344,
Dez. 1966).
54. Betula l u m i n i f e r a WINKL.
M.-China
Syn. B. wilsoniana SCHNEID.
B. hupehensis SCHNEID.
B. alnoides var.pyrifolia BURK. (ged.)
V e r s p r e i d i n g s g e b i e d / h e r k o m s t : Vrij onbekende, niettemin zeer
mooie soort uit Centraal-China : Setschuan, westelijk Hupeh. Ingevoerd
1901 (1904 volgens SCHNEIDER?)

H a b i t u s : Opgaande boom tot 20 m ; bast van oudere stammen dof geelgrijs, niet afbladderend.Jonge twijgen min ofmeer bruin behaard.
B l a d : Ovaal, 6-10 cm lang, toegespitst, ± hartvormig tot afgerond aan
de basis; scherp en onregelmatig gezaagd met toegespitste bladtanden ; aan
de bovenzijde diepgroen (iets roodachtig uitlopend), aan de onderzijde lichter groen, fijnviltig behaard tot kaal met vele, glanzende harsige kliertjes;
10-13paar nerven. Bladsteel 10-25 m m lang.
K a t j e s : Opvallend grote, alleenstaande, opstaande vruchtkatjes, 3,5 tot
11 cm lang (doen enigszins aan kerstboom-kaarsjes denken: luminifera =
lichtdragend!). Bracteeën met langwerpige, overheersende middenlob; zijlobben niet aanwezig ofrudimentair (kenmerkend!).
B. luminifera zou een bijzonder fraaie parkboom kunnen zijn met fraaie,
grote bladeren en opvallende katjes. Wordt desalniettemin door onbekendheid zelden buiten arboreta aangetroffen.
N . b . Over B. baeumkeriW I N K L E R : in CAM. K. SCHNEIDER'S 111. H a n d b . der Laubholzk.,
I I , 1912, pag. 882/883 (als aanvulling op de behandeling der Betuleae in vol. I 1906) worden nog genoemd naast WINKLER'S B. luminifera, de nauw d a a r a a n v e r w a n t e : B. wilsoniana
C. SCHN. spec. nov. (cult.? 1900) en B. hupehensisC. SCHN. spec. nov. (West-Hupeh, 1901),
die door SCHNEIDER als zeer n a u w verwant a a n en gelijkend op de uit Setschuan stammende
B. luminifera W I N K L . werden beschreven. Beide soorten worden thans (o.a. in R E H D E R ' S Bibliography, 1949) als identiek beschouwd met B. luminifera W I N K L . Behalve B. wilsoniana en
B. hupehensis noemt SCHNEIDER in hetzelfde aanvullende hoofdstuk nog B. baeumkeri W I N KLER uit Y u n n a n , die hij op grond van WINKLER'S aanwijzingen en tekeningen wel als
afwijkend ziet van B. wilsoniana, m a a r overigens B. hupehensisals heel weinig afwijkend ziet
van B. baeumkeri W I N K L . H e t lijkt vooralsnog niet waarschijnlijk d a t in B. baeumkeri W I N K L .
inderdaad een afzonderlijke soort moet worden gezien, temeer daar R E H D E R ' S Bibliography
de n a a m in het geheel niet vermeldt, zelfs niet als één van de synoniemen van B. luminifera
WINKL.

55. Betula lutea M I C H X zie: B. alleghaniensis BRITT. (nr. 4)
56. Betula lutea var. alleghaniensis (BRITT.)

ASHE

zie: B. alleghaniensis

BRITT. (nr. 4)

Over de ietwat omstreden naamgeving: B. lutea/B. alleghaniensis zie onder
Inleiding Sub I I I (nomenclatuur).
57. Betula mandshurica (REG.) NAK. zie: B. platyphylla var. platyphylla
N A K . (nr. 87)
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58. Betuia m a x i m o w i c z i a n a REGEL

Japan

Syn. B. maximowiczü R E G . non R U P R .
B. candelae KOIDZ.
B. macrophylla HORT.

V e r s p r e i d i n g s g e b i e d / h e r k o m s t : Gebergte-boom uit het noordelijk
deel vande gematigde zone inJ a p a n vanHonshiu totHokkaido. Ingevoerd
1888.
H a b i t u s : Snel groeiende boom tot20-30 m hoog met vaak vergaffelende,
zware stam, overigens losvertakte kroon; bast grijzig tot doforanje-grijs in
papierdunne stroken afbladderend. Twijgen donker roodbruin, als jongloten
soms vlokkig behaard, echter spoedig kaal, overigens kaal en glanzend.
B l a d : Breed-ovaal, tot breed-eirond, toegespitst en diep hartvormige basis, in uiterlijk iets op lindeblad gelijkend; 8-14 cm lang, dubbel gezaagd;
aan jonge bomen aanvankelijk zacht behaard, spoedig kaal en glad wordend; 10-12 paar duidelijke nerven, dietotverindegetande bladrand doorlopen, waardoor tanding op die plaatsen ver uitspringend. Bladsteel vrij
lang, 25-35 mm, soms zacht behaard. Opvallend goudgele herfstkleur.
K a t j e s : Vruchtkatjes minofmeer opstaand totknikkend in bundels van
2-4, cylindrisch, ± 7cm lang. Bracteeën metkortere, afstaande zijlobben.
Alsparkboom één van demooiste, grote berken.
59. Betuia m e d w e d i e w i REGEL
Z.O.-Rusland
(Foutief vaak als B. medwediewiiof(soms) alsmedwedewiï).
V e r s p r e i d i n g s g e b i e d / h e r k o m s t : Eengebergte-boom uit Transkaukasië, provincie Gouria, door MEDWEDIEW (over wiegeen nadere gegevens
bekend zijn) injuli 1886 op + 2000 m hoogte gevonden. Levend materiaal
werd reeds in 1887 naar deHort. Bot. inSt.Petersburg ( = Leningrad) overgebracht, op welk materiaal R E G E L zijn beschrijving heeft gebaseerd.
Een zeer oude boomsoort met een beperkte geografische verspreiding in
het westelijk deel vande Kaukasus enwelinhetsub-alpine gebied van 14002100 m hoogte. MEDWEDIEW vond het eerste exemplaar dicht bij de boomgrens opde berg Somlia.Ca. 10jaren later vond ALBOFF haar niet alleen dââr
terug, maar ook op enkele naburige bergen bij Goghiety, waar deze berk
een belangrijk aandeel heeft in het bosmengsel vande provincie Mingrelia.
Gevonden 1886. Ingevoerd in Rusland 1887. In cultuur sedert 1905 bij
SPAETH (Berlijn).
N.b. a. + 1895 in Botan. G a r t e n te D a r m s t a d t (Did.) volgens PURPUS; b .in 1897 inK e w
Gardens via Hort. Bot. te Tiflis; c. vermoedelijk pas in 1929in Nederland in cultuur bij
ABBiNG/Zeist (volgens DOORENBOS).

H a b i t u s : Kleine, stijf opgroeiende boomachtige struik, meerstammig
(min of meer als een elzenstoel opgroeiend), in Transkaukasië soms doorgroeiend toteenboom vanmax. 20m.Stugge, vrij dikke enstijf opgroeiende
twijgen, indejeugd licht behaard. Bast aanstammen enoudere takken gelig147

grijs tot later vrij donker en afbladderend. Knoppen groot, spits-eivormig
en groen kleverig.
B l a d : Ovaal/breed-elliptisch tot omgekeerd eirond, 8-12 cm lang, kort
toegespitst aan de basis afgerond tot 4_; hartvormig; ongelijkmatig dubbel
gezaagd; aan de bovenzijde diepgroen en spaarzaam kort behaard tot kaal,
aan de onderzijde lichter groen; 8-11 paar nerven, aan de bladoppervlakte
verzonken, aan de onderzijde iets behaard tot kaal. Bladsteel 8-20 mm.
Aan oudere bomen blijft het blad veel kleiner. Jonge bladeren zijn vooral
op de bladsteel, de bovenzijde der hoofdnerf en op de basis der zijnerven tijdelijk met lange, losse haren bezet, die bij volgroeiing van het blad allengs
verdwijnen.
K a t j e s : De onrijpe manlijke katjes staan solitair of meestal in bundels
van 2-6 aan het einde van de bladerloze twijgen en zijn ruim 3 cm lang, tijdens de bloei rekkend tot 8 cm. De onrijpe vrouwelijke katjes staan rechtop
aan het einde van kortloten en zijn 1,5-2,5 cm lang. Vruchtkatjes cylindrisch tot eivormig, 25-40 mm lang en 15-18 m m dik, gesteeld, opstaand.
Zij zijn geelbruin van kleur en blijven nog lange tijd aan na het uitvallen van
het zaad. Bracteeën met rechtop afstaande zijlobben en ca. 2 X zo lange
middenlob. Vruchtvleugels ca. 1/4van de breedte van het nootvruchtje.
Een bijzondere, winterharde berk voor botanische tuinen, arboreta e.d.,
doch van weinig waarde als cultuurplant. Zeer moeilijk te kweken. Het
bladkarakter, de aard van de grote, groene kleverige knoppen en de stijve,
rechtopstaande - ook na het uitvallen van het zaad lang aanblijvende, dan
bruinkleurige - vruchtkatjes geven deze opmerkelijke berk in uiterlijke verschijning een grote toenadering tot de kenmerken van de els.
N . b . Waardevolle gegevens zijn ontleend a a n een zeer uitvoerige beschrijving van B. medwediewii door Prof. Dr. H . J . VENEMA in het Weekblad voor de K o n . Ned. Mij. voor Tuinbouw en Plantkunde 15(6) :p a g . 4 3 ^ 4 , 1941.

60. Betuia m i c h a u x i i SPAGH
Syn. B. nanavar. michauxii R E G .

N.-Amerika

B. terrae-novae FERN.
N . b . Deze n a u w a a n B. nana verwante struikberk werd aanvankelijk ook door R E H D E R
als een var. van B. nana onderkend, doch in zijn latere werken (1947, 1949) overeenkomstig
de determinatie en naamgeving van E. SPACH (in Ann. Sei. N a t . Bot. sér. 2. 15: 195, 1841)
wederom als een afzonderlijke soort genoemd.

V e r s p r e i d i n g s g e b i e d / h e r k o m s t : Als zeer lage dwergberk verspreid
in Labrador en New-Foundland. Ingevoerd 1841.
H a b i t u s : O p B. nanagelijkende, min of meer kruipende dwergberk van
ca. 50 cm hoogte, sterk vertwijgd ;jongloten viltig.
B l a d : Wig- tot waaiervormig, naar de bladvoet toe wigvormig versmallend, ca. 10mm lang, diep gekarteld.
K a t j e s : Vruchtkatjes 10—12 m m lang, langwerpig/eivormig, opstaand,
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vrijwel zittend. Bracteeën meest ongelobd, ovaal/lancetvormig, of de lager
geplaatste breed 3-lobbig.
Alléén in het wild aangetroffen.
61. Betuia m i c r o p h y l l a BGE
C.-Azië
Syn. B.fruticosa var. cuneifoliaREGEL
V e r s p r e i d i n g s g e b i e d / h e r k o m s t : Gebergte-boom uit het Altaigebergte in Midden-Azië. Ingevoerd 1835.
H a b i t u s : Kleinbladige kleine boom, met gelige bast. In het moederland
4-6 m hoog. Jonge twijgen behaard en dicht met harsige, wittige klierachtige lenticellen bezet (volgens K O C H jonge twijgen meestal onbehaard).
Twee- en meerjarige takken zwartgrijs.
B l a d : Klein, 2,5-3 cm lang en ± 2 cm breed, ruitvormig tot min of meer
ovaal met lang-wigvormige, zich langs de bladsteel versmallende voet; de
bladvoet gaafrandig, overigens grof en ongelijkmatig gezaagd; ca. 5 nervenparen; bladonderzijde meest kaal, echter beklierd; bladsteel 10 mm, behaard (?).
K a t j e s : 2cm lange, eironde tot cylindrische vruchtkatjes, vrijwel zittend.
Bracteeën met smalle, iets wigvormige lobben, de zijlobben opstaand en korter dan de middenlob.
Deze soort is vaker als een variëteit van B.fruticosa beschreven. W a t buiten het verspreidingsgebied wordt aangetroffen in botanische tuinen en arboreta heeft d e neiging meer
struikvormig te groeien. W o r d t in cultuur vaak verward met B. middendorffii (zie nr. 62).

62. Betuia middendorffii

TRAUTV.

& MEY.

N.O.-Azië

Volgens SCHNEIDER (111. H a n d b . der Laubholzk. I, pag. 105) zou B. middendorffii opmerkelijk veel gelijkenis hebben met B. sullivantii (= B.pumila X glandulosd). Nochtans beschrijft
SCHNEIDER deze struikachtige berk - onder enig voorbehoud! - als een soort. W I N K L Ë R
noemt B. middendorffii 'zu den unsicheren Arten.' B. sullivantii komt overigens in de huidige
dendrologische literatuur niet meer voor (zie: Inleiding: de door SCHNEIDER e.a. onderscheiden bastaarden).

V e r s p r e i d i n g s g e b i e d / h e r k o m s t : Struikberk uit het benedenstroomse Amoer-gebied in oostelijk Siberië. Ingevoerd 1856 (in cultuur 1904).
H a b i t u s : Spaarzaam vertwijgende struikberk, 1-3 m hoog. Bast glanzend roodbruin met gedeeltelijk afschilferende, dunne, grijze opperhuid.
Jongloten vlokkig behaard, twijgen later fijn behaard met duidelijke klierachtige lenticellen, spoedig geheel kaal en glad met zachte bast, roodbruin.
B l a d : Blad eirond tot rond-ovaal, 2-4 cm lang; aan malse groei-scheuten
vaak beduidend groter, tot 7cm lang en 5 cm breed. Bladtop afgerond tot ±
spits, bladvoet afgerond ;jong blad doorgaans aan beide zijden los behaard
en gewimperd, later beiderzijds kaal. Bovenzijde fris groengeel, onderzijde
lichter groengeel. Bladrand grofgezaagd; bladsteel vrij kort.
K a t j e s : Rechtopstaande tot knikkende vruchtkatjes 15-20 mm lang en
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ca. 10mmdik,aanca. 10m m lange steel. Bracteeën metopstaande lobben,
zijlobben evenlang als of iets korter d a n de middenlob, soms gewimperd,
overigens kaal. Vruchtvleugels variabel, meestal weinig smaller dande nootvrucht.
Slechts incultuur t.b.v. botanische tuinen, arboreta e.d.
N a u w verwant a a nB. humilis zienr. 4 1 .

63. Betuia m i n o r (TUGKERM.) FERN.

Oostelijk V.S.

Syn. B.papyri/era var.minorWATS. & COULT.
B. papyracea var.minor TUCK.
B. dahurica var.americana REGEL
E e n tussen B. occidentalisen B. papyrifera in staande dwergberk, die lange tijd is beschreven alseenvar.v a n B. papyrifera, o.a. n o gin 1947in R E H D E R ' S M a n u a l of cult. Trees a n d
Shrubs. I n zijn Bibliography v a n 1949heeft R E H D E R deze berk onder d e soorten gerangschikt.

V e r s p r e i d i n g s g e b i e d / h e r k o m s t : Struikachtige boom uit oostelijke
V.S.: van Labrador tot New Hamspshire (Mount Washington) en Minnesota. Ingevoerd 1904 (als soort beschreven door FERNALD in Rhodora,
1945).
H a b i t u s : Kleine, struikachtige boommetlagestam,ofgrotestruik, bossig.
B l a d : Eirond tot ovaal, 3-5 cm lang; aande basis afgeplat of breed-wigvormig, aandeonderzijde glad enkaal, iets kleverig; 7-8paar nerven.
Katjes:Vruchtkatjes 15-30m mlang, 5-10 m mdik.
Niet in cultuur.
64. Betuia n a n a L.
N.-Azië, M.-en N.-Eur., N.-Amerika
V e r s p r e i d i n g s g e b i e d / h e r k o m s t : Een meer bekende kruipende
struikberk met een zeer groot verspreidingsgebied over het noordelijk deel
van het noordelijk halfrond. O p vele plaatsen in M.-Europa van de J u r a ,
Oostenrijk, Zuid-Duitsland, Tirol, de Karpathen e.a. op meer vochtige,
veenachtige plaatsen in het gebergte. In Europa ook sterk noordwaarts migrerend en aldaar grote koude verdragend meteenkorte vegetatie-periode.
Ook in N.-Azië enSiberië vrij algemeen. In N.-Amerika vanAlaska, Groenland, Labrador totdeHudsonbaai. Aldaar eveneens opmeer vochtige plaatsen inhetgebergte. In cultuur 1789.
H a b i t u s : Lage kruipberk, 50-80 cm hoog, zowel vlak kruipend als iets
meer opgroeiend, echter nimmer hoger d a n 1 m, meestal lager. Bruine,
dichtbehaarde éénjarige twijgen, zonder lenticellen. Grillige takken met
grauw-zwarte bast, niet ofnauwelijks afbladderend.
B l a d : Klein, vrijwel rond tot rond-ovaal, niet spits, 5-15 m m lang; gekarteld. In dejeugd iets kleverig en aande onderzijde zacht behaard. Zeer
korte bladsteel. 2-4 paar zijnerven. Bladvorm soms waaiervormig*. Herfstkleur geelgroen, inN.-Europa donkerrood.
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K a t j e s : Vruchtkatjes vrijwel zittend, 7-10 mm lang. Onbeduidend.
Bracteeèn met tamelijk smalle, vrijwel even grote lobben; de zijlobben opstaand. Nootvruchtjes met zeer smalle vruchtvleugels.
V a n de dwergberken wel het meest in cultuur.
* N . b . O p grond van de afwijkende waaiervormige bladvorm beschreef H O O K E R (1839)
een variëteit met aldus gevormde bladeren als B. nana var. flabellifolia H O O K . T h a n s w o r d t
een dergelijke afwijking als een binnen de soort toelaatbare variabiliteit beschouwd en
komt de v a r . - n a a m flabellifolia in de dendrologische literatuur niet meer voor. LEDEBOUR
(1864/51) beschreef een var. als B. nana var. sibirica L E D E B . Volgens SCHNEIDER is dit B.
glandulosa; zie nr. 36.

65. Betuia nana var. michauxii

(SPACH) R E G E L

zie: B. m i c h a u x i i

SPACH

(nr. 60)
66. B. neoalaskana

SARG, zie: B. papyrifera

var. h u m i l i s

(REGEL) FERN.
& R A U P (nr.

67. Betuia nigra L. (River Birch, Zwarte berk)

77)

Oostelijk. V.S.

Syn. B. rubra M I C H X
B. bhojpathra HORT. non L D L .nee W A L L .

(N.b. B. bhojpathra L D L . non W A L L . wordt genoemd als synoniem voor
B. utilis DON, zie nr. 117).
V e r s p r e i d i n g s g e b i e d / h e r k o m s t : Algemeen voorkomend op moerassigegronden enrivier-oeversindeoostelijke tot zuidoostelijke V.S.:van Massachusetts tot Florida, ontbrekend in de zuidelijke helft van Florida; westelijk gaande tot Minnesota en Kansas. Verspreidingsgebied van B. nigra ligt
geheel ten zuiden van dat van B. papyrifera. O p de moerassige rivieroevers
komt B. nigraregelmatig voor in gezelschap van Taxodium distichum,vaak in
struikachtige, meerstammige vorm. Bekend op de overstromingsgronden van
de Mississippi en langs rivieren in de Atlantische kustvlakte, waar B. nigra
belangrijk isvoor het tegengaan van uitspoeling langs de rivieren.
Geen bosboom van betekenis.
H a b i t u s : In het natuurlijke verspreidingsgebied meestal een grillige
meerstammige hoge boom;als parkboom meestal éénstammig, echter zelden
een gave, rechte stam vormend; stam vergaffelt zich doorgaans sterk op geringe kroonhoogte. Hoogte tot 30 m, als parkboom meestal lager. Grillige
kroon met onregelmatig afstaande takken, vaak sterk overhangend, rijkelijk
vertakt en vertwijgd. Sierlijke habitus. Bast vanjongere bomen zilverwit tot
-grijs, sterk afbladderend in krullende, aanblijvende papierdunne baststroken, die aan de binnenzijde donker zwartbruin zijn. Stam en takken op oudere leeftijd zwartbruin, vaak iets roodbruin, kroesig afbladderend in kleine,
lang aanblijvende baststroken, die zowel stam en gesteltakken als lichtere
takken een bijzonder aanzien geven. Jongloten zacht behaard; meerjarige
twijgen donker-roodbruin, in aanblik zwart gelijkend.
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B l a d : Min of meer ruitvormig tot ei-ovaal, 3-8 cm lang, aan jongloten
over hetalgemeen 6-8c m ;spits, bladvoet wigvormig; blad-bovenzijde glanzend diepgroen, onderzijde grijsgroen, aanjongloten i blauwgroen/wittig
en zacht behaard, adulte bladeren alleen op de nerven behaard; 7-9 paar
nerven, aan de bovenzijde iets verzonken, aan de onderzijde vrij duidelijk
opliggend.Bladrand dubbel gezaagd.Bladsteel8-15 m m .Fraaie, gele herfstkleur. Vrij laat uitlopend.
K a t j e s : Vrij vroeg bloeiend (lang vóór debladontwikkeling) metlanggerekte, hangende slanke manlijke katjes, eindstandig en doorgaans 3 bijeen,
van geelgroen tot geel bij rijping vanhet pollen. Zeer mooie bloei. Vruchtkatjes kort gesteeld, opstaand tot iets overbuigend, cylindrisch, 25-35 m m
lang, 10-15 m m dik, aan korte (5-8mm) stevige steel. Bracteeën vrij smal,
licht behaard tot gewimperd, de 3 lobben opstaand en ongeveer even lang.
Vruchtvleugels | zobreed alshetnootvruchtje. Rijp in mei-juni.
Ook in Nederland en Europa eenalgemeen bekende, prachtige parkboom
in weerwil van de herkomst van vochtiger bodem als parkboom ook thuis
op minder vochtige, echter niet schrale, diep losse zandgronden.
68. Betuia o b s c u r a KOTULA ('Sandbirke'?)
Polen (Eur.)
Een nauw aan B. verrucosa verwante, boomachtige berk door SCHNEIDER
in 111.Handb. derLaubholzk. I, 1906 pag. 112 beschreven alseen vorm van
het type vanderuwe berk onder de naam B.pendulavar.typica f. obscura (zie
ook onder Inleiding, sub IV).
V e r s p r e i d i n g s g e b i e d / h e r k o m s t : Beperkt verspreidingsgebied in
Zuid-Polen: Silezië enBeskiden. Ingevoerd1887.
H a b i t u s : Boomachtig als B. verrucosa, echter bast niet wit, doch zwartbruin. Jongere takken lichter bruin, zelden wittig. Jonge twijgen minof
meer behaard totkaal. Variabele habitus.
Overige kenmerken alsvan B. verrucosa (zienr. 119), doch metde restrictiesvaneenzeer variabele soort.
Slechts- beperkt - inhetwild aangetroffen.
69. Betuia occidentalis HOOK. (Water Birch)

Westelijk N.-Amerika

Syn. B. rhombifolia N U T T . non TAUSCH
B.fontinalis SARG.

B. papyriferassp. occidentalis (HOOK.)

HULTÉN

(Niet te verwarren m e t B. papyrifera var.occidentalis ( H O O K . ) SARG., welke boom identiek
ismetB. papyrifera var. commutata ( R E G E L ) F E R N . = thans geldige n a a m ;zienr. 74).

V e r s p r e i d i n g s g e b i e d / h e r k o m s t : I n westelijk N.-Amerika van
Alaska tot Oregon, in de Rocky Mountains doordringend tot Colorado. Ingevoerd1874.
H a b i t u s : Kleine boom, gewoonlijk berkenstoelen vormend, of boomachtige struik, 4-5 m hoog, zelden hoger tot 12m doorschietend; aanvankelijk
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rechtop groeiend, later met overhangende twijgen; zwartbruine, gesloten
bast, niet afbladderend ;jonge twijgen slap mettalrijke, harsige lenticellen.
B l a d : Breed-ovaal/eirond, aan de bladvoet rond tot licht hartvormig,
spits tot toegespitst; 2-5 cm lang; scherp en vaak dubbel gezaagd; bovenzijde kaal en donkergroen, iets kleverig, onderzijde lichter groen en iets behaard indienjong, spoedig kaal;3-4paar nerven.
K a t j e s : Vruchtkatjes 2-3cm lang, 5-10 m m dik.Bracteeën behaard, de
zijlobben korter dandemiddenlob enopstijgend. Lobben spits.
Weinig in cultuur, doch in botanische tuinen en arboreta niet onbekend.
70. Betuia occidentales var.fecunda FERN.

Oostelijk N.-Amerika

Syn. B. piperi BRITT.

B.fontinalis var.piperi SARG.
Een afwijkende variëteit uit oostelijk N.-Amerika: Washington en Montana. Ingevoerd 1903.Wijkt vandesoort afdoor meer boomachtige groei en
ovale tot elliptische bladeren, 5-6 cm lang; blad meestal breed-wigvormig
aan devoet. Nerven vanjuveniele bladeren aandeonderzijde zacht behaard.
Grotere, cylindrische vruchtkatjes, 3-5 cm lang; bracteeën met brede afstaande zijlobben, aandebasis geoord.
Arboreta e.d.
71. Betuia ovalifolia R U P R . zie:B. f r u t i c o s a PALL. (nr. 34)
N . b . W o r d t door R E H D E R (Bibliography, 1949) alsidentiek beschouwd m e t B. fruticosa.
In Deutsche Baumschule (1966, nr. 12) beschrijft KRÜSSMANN in uitdrukkelijke tegenstelling tot R E H D E R ' s opvatting B. ovalifolia alssoort, zulks onder vermelding d a t de door h e m
in de botanische tuin te Kiew geziene exemplaren sterker groeien en meer d a n 2 m hoog
zijn. Voor B.fruticosa (nr. 34) wordt een m a x . hoogte van 1-2 m in alle beschrijvingen genoemd. D e samensteller isv a n mening d a t hier - in acht n e m e n d e d e betere grondsoort en
gunstiger vegetatie-voorwaarden in een botanische tuin - sprake m a gzijn v a neendoor die
omstandigheden veroorzaakte variabiliteit binnen d e soort, weshalve d e opvatting van
R E H D E R hier wordt gevolgd. I n H a n d b . der Laubgeh. (KRÜSSMANN, 1959) komt d e n a a m
B. ovalifolia niet voor.

72. Betuiapapyracea AIT. zie:B.papyrifera MARSH. (nr. 73)
73. Betuia papyrifera MARSH. (Papierberk)
Syn. B.papyracea A I T .

N.-Amerika

B. latifolia TAUSCH

B. papyrifera var. communis ( R E G . ) f. typicaSCHN.
B. papyriferavar. communisf. grandis (SCHRAD.) SCHN.
N.b. De beide laatste synoniemen zijn interessant voor het- óókn a a r het oordeel van d e
samensteller - aanvechtbare bestaansrecht v a n een B. papyrifera var. grandis SCHNEID, als
v a n d esoort los teplaatsen variëteit. Zieaantekening bijB.pap. var. grandis (nr. 76).

V e r s p r e i d i n g s g e b i e d / h e r k o m s t : Algemeen bekende gebergte-boom
uit koelere streken van N.-Amerika (Canada en de V.S.) : noordelijk New
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Foundland, Labrador rond de Hudsonbaai, westelijk migrerend tot in het
Alaskaanse bergland en de kust, zuidelijk optredend rond het merengebied
van oostelijke V.S. en in Washington tot aan de westkust, Pennsylvania,
Michigan, Nebraska en Montana. In het noordelijk deel van het verspreidingsgebied optredend in gemengde naaldhoutbossen met Picea glauca,
Piceamarianaen Abies balsamea.O p brandvlakten sterk overheersend als pionierende houtsoort met Populustremuloides als 'scherm' voor later terugkerende naaldhoutsoorten. Groot herstellingsvermogen (ongeveer als B. verrucosa
in Europa).
H a b i t u s : Hoog-opgaande boom tot 30 m, in het natuurlijke verspreidingsgebied vaak meerstammig;brede, vrij onregelmatige kroon met grillige
afstaande takken, vaak laag in de kroon tot meerdere hoofdtakken vergaffelend. Min of meer open kroon met later neerhangende twijgen. Schors
helderwit in brede, papierdunne stroken afbladderend, waarbij de roodbruine, glanzende stam zichtbaar wordt. Jonge twijgen behaard, spoedig kaal
doch met wrattige lenticellen bezet; oudere twijgen en takken glanzend
roodbruin, later bijna zwartbruin. Grote, spitse, vaak iets kleverige knoppen.
B l a d : Ovaal tot smal-eivormig, 4-10 cm lang, aan juveniele delen over
het algemeen vrij groot, toegespitst, bladvoet wigvormig tot afgerond, soms
min of meer hartvormig; bladrand grof en meestal dubbel gezaagd; 6-10
paar nerven, doch als regel niet meer dan 7paar; blad-bovenzijde dofgroen
en kaal, onderzijde lichter groen en alleen op de nerven behaard tot vrijwel
kaal. Bladsteel stevig, 1,5-3 cm lang, meestal duidelijk zacht behaard. Min
ofmeer gele herfstverkleuring.
K a t j e s : Rijk bloeiend met middelgrote, hangende, eindstandige manlijke
katjes, drie bijeen; opvallend in bloei! Vruchtkatjes cylindrisch, 3-5 cm
lang, dun gesteeld en meestal hangend. Bracteeën behaard, opstaande tot
afstaande zijlobben, iets korter dan de middenlob.
Buiten het verspreidingsgebied, vooral in koelere streken van Europa,
een parkboom van opvallende schoonheid door habitus, loof en bastkleur.
Als laanboom van minder betekenis, doch wel als zodanig bruikbaar op
gronden van een betere boniteit. Vraagt betere, vochthoudende doch goed
doorlatende zandgronden.
V a n B. papyrifera bestaan een groot aantal variëteiten, die meest ook vrij
algemeen in cultuur zijn.
74. Betuia papyrifera var. c o m m u t a t a (Regel) FERN.
Syn. B. papyriferavar. occidentalis ( H O O K . ) SARG.
B. occidentalis HOOK, (gedeeltelijk)
B. papyraceavar. occidentalis D I P P .
B. papyriferavar. lyalliana (KOEHNE) SCHNEID.

N.W.-V.S.

B. lyalliana KOEHNE

B. occidentalissensu LYALL
(Niet te verwarren met B. occidentalisH O O K . , zie nr. 69 ; ook door R E H D E R is in zijn Bibliog r a p h y van 1949 teruggekomen op het misleidende synoniem B. pap. var. occidentalis S A R G . ) .
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Een van de soort afwijkende variëteit, die voorkomt in de noordwestelijke
V.S. op vochtige gronden in Brits Columbia, Washington tot Montana. Ingevoerd 1885.
Wordt met 40 m hoogte de hoogste berkensoort met oranje-bruine tot donkerbruine, soms ook wittige schors, afbladderend. Jonge twijgen geelbruin
en behaard, met wratjes.
Blad ovaal/breed-ovaal, groter dan bij de soort, 7-10 cm, spits of toegespitst, bladvoet afgevlakt/rondachtig tot vaak dieper hartvormig; 7-10 paar
nerven;dubbel gezaagd ;helder- tot donkergroen ;vrij dun.
Vruchtkatjes groter dan bij de soort, 3-4 cm lang. Bracteeën aan de rand
gewimperd, de zijlobben afstaand en veel korter dan de middenlob.
Komt in de kwekerijen (voor zover in cultuur) meestal voor als B. papyri/era var. occidentalis(ook wel als B. p. cv. 'Occidentalis' doch het is zéker
een geografische variëteit van de soort !).
Is vermoedelijk als laanboom wel de beste, zeer goed groeiende papierberk!
75. Betuia papyrifera var. cordifolia ( R E G E L ) FERN.
N.-Amerika
Syn. B. cordifoliaRegel
Een van de soort afwijkende variëteit, die voorkomt in het noorden van de
V.S., van Labrador tot Minnesota. Ingevoerd 1876.
Vormt een kleine, soms meer struikachtige boom met doorgaans witte,
soms donkerbruine schors. Kroon breder dan bij de soort. Zachtbehaarde
jongloten.
Bladeren breed-ovaal tot eirond, 3-7 cm lang, dubbel gezaagd; in tegenstelling tot de soort heeft het blad van B. pap. var. cordifolia steeds een (licht-)
hartvormige bladvoet (bij de soort is de bladvoet variabel, van wigvormig/
afgerond tot somslicht-hartvormig). Nerven aan deonderzijde lang behaard.
Ten opzichte van de soort en betere variëteiten weinig of niet in cultuur
als parkboom. Daarvoor wellicht ook minder interessant. (Volgens D I P P E L
voorheen als B. papyrifera var.pirifolia in cultuur).
75a.? B. papyrifera var. elobata F E R N .
(Zie ook de aantekeningen bij de ingelaste nrs. 78 a en 79 a ) .
Deze alléén door FERNALD b e n a a m d e en beschreven variëteit zou uitsluitend van d e
soort afwijken door het weinig of in het geheel niet gelobd zijn van de bracteeën; ('elobota'
heeft dus geen enkele betrekking op de b l a d r a n d !).
Evenals de onder subnr. 78 a genoemde variëteit (?) macrostachyazou de var. elobata uitsluitend door FERNALD zijn waargenomen aan dé uiterste begrenzing van oostelijk C a n a d a
(Native Trees of C a n a d a , Buil. 6 1 ,5th ed.).

76. Betuia papyrifera var. grandis SCHNEID.

N.-Amerika

Syn. B. macrophylla HORT.
N.b. H e t van de soort scheiden van een 'grandis''-vorm als afzonderlijke variëteit wordt door
meerdere dendrologen/botanici (w.o. R E H D E R ) als zeer twijfelachtig voorgesteld. D o o r
SCHNEIDER (111. H a n d b . der Laubholzk. I, 1906, pag. 115) wordt deze (afwijkende?) v o r m
beschreven als Betuiapapyrifera var. a. communis ( R E G . ) f. grandis.
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Deze vorm zou grotere bladeren met een duidelijk hartvormige voet en een grof dubbel
gezaagde b l a d r a n d hebben. Overigens gelijk aan de soort. Volgens SCHNEIDER ZOUde door
D I P P E L ( H a n d b . der Laubh.k., 1892, pag. 177 en 178) bij de beschrijving van B. papyracea
var. occidentalis gebezigde afbeelding van het blad d a a r v a n (Fig. 84) het blad zijn van een
jonglot van B. pap. var. a. communis f. grandis. In acht n e m e n d e het uitgestrekte verspreidingsgebied van B. papyrifera (met verschillende grondsoorten, bodemgesteldheden en klimatologische invloeden) m a g een grote variabiliteit binnen de soort geenszins als uitgesloten worden beschouwd. De veronderstelling d a t B. papyrifera en B. papyrifera var. grandis
volkomen identiek zijn, isd a n ook niet a priori verwerpelijk. Nochtans is in Nederland (wellicht ook elders in Europa) op vele boomkwekerijen een grootbladige vorm van B. papyrifera met vorengenoemde blad-afwijkingen in cultuur als B. papyrifera var. grandis. Door
BOOM wordt deze vorm in Nederlandse Dendrologie (5e druk, 1965,pag. 118) o p grond van
het door SCHNEIDER gemaakte onderscheid d a n ook als een variëteit beschreven. De samensteller h o u d t het op grond van de geraadpleegde literatuur voor mogelijk d a t hier sprake is
van een in cultuur gebrachte kloon uit het grote verspreidingsgebied van d e m i n of meer variabele soort B. papyrifera. De vraag doet zich d a n voor of hier geen sprake zou moeten zijn
van een benaming als cultivar, dus B. papyrifera cv. 'Grandis'??
Waarschijnlijk is deze vorm reeds sedert 1833 in cultuur.

77. Betuia papyrifera var. h u m i l i s

( R E G E L ) FERN. & R A U P

Westelijk N.-Amerika
Syn. B. neoalaskana SARG.
B. alascana SARG, non LESQ_.

B. papyrifera var. neoalaskana (SARG.) R A U P P .
B. resinifera BRITT.
V e r s p r e i d i n g s g e b i e d / h e r k o m s t : I n het uiterste noord-oosten van
het gehele papierberken-gebied voorkomende, geheel afwijkende variëteit;
van Alaska en de Yukon tot Saskatchewan. Ingevoerd 1905.
H a b i t u s : Boom van 8-10 m hoogte, soms doorgaand tot 25 m. Schors
dofwit tot bruinrood, dun afbladderend. Jonge twijgen kaal, zonder lenticellen.
B l a d : Driehoekig-ovaal, 4-8 cm, toegespitste bladtop; bladvoet doorgaans afgeplat; bladrand meestal grof en (ongelijkmatig) enkel gezaagd;
blad vrij dun, aan de bovenzijde donkergroen, aan de onderzijde lichter
groen, in dejeugd onder licht en ijl behaard. Bladsteel 1,5-3 cm lang.
K a t j e s : Vruchtkatjes cylindrisch, 3-3,5 cm lang, aan 2 cm lange stelen,
hangend. Bracteeën langs de bovenrand gewimperd, onderrand kaal; de
middenlob klein en scherp, langer dan de spreidende of opstaande, ruitvormige zijlobben.
Niet ofnauwelijks in cultuur; in botanische tuinen e.d. niet zeldzaam.
78. Betuia papyrifera var. kenaica

(EVANS) H E N R Y

N.W.-V.S.

Syn. B. kenaicaEVANS

V e r s p r e i d i n g s g e b i e d / h e r k o m s t : Een lange tijd als soort onderkende, doch afwijkende variëteit van B. papyriferauit het kustgebied van Alaska.
Ingevoerd 1897.
H a b i t u s : Kleine boom, 7 - 1 0 m h o o g , met witte bast met oranje of bruine
strepen.Jonge twijgen zacht behaard, min ofmeer klierachtig.
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B l a d : Spits-eivormig, tot 5 cm lang aan de basis wigvormig; 5-6 paar
geelachtige nerven; bladbovenzijde dofgroen, onderzijde geelgroen. Gele
bladsteel.
K a t j e s : Met25m m lengte korter dan bij de soort. Bracteeën kaal met
gewimperde randen, middenlob weinig langer dande afgeronde zijlobben.
Niet ofnauwelijks incultuur; inbotanische tuinen e.d.niet zeldzaam.
78a.? B.papyrifera var. macrostachyaF E R N .
In de reeds eerder in dit overzicht aangetoonde geografisch/klimatologische vormenrijkdom v a n het taxon B. papyrifera hebben meerdere botanici/dendrologen in zeer geringe
m a t e afwijkende vormen als subspecies of variëteiten afzonderlijk gedetermineerd en b e naamd.
Aangenomen m a g worden d a t dit ook het geval is met d e var. macrostachya, welke v o r m
met grotere vruchtkatjes (stachus (Gr.) = aar) alleen door FERNALD wordt b e n a a m d en
beschreven en uitsluitend zouvoorkomen a a nde uiterste begrenzing van oostelijk C a n a d a .
De grotere vruchtkatjes vormen de enige afwijking tot d e soort (Native Trees of C a n a d a ,
Bulletin 61, 5thedition).

7 9 . B. papyrifera

v a r . minor W A T S . & C O U L T . z i e : B . m i n o r F E R N . ( n r . 6 3 )

79a.? B.papyrifera var. montanensis SARG.
In zijn M a n u a l of theTrees ofN o r t h America (excl. ofMexico) 2nd.ed., 1921, beschrijft
CHARLES S P R . SARGENT als enige onder de 19de- en 20ste-eeuwse dendrologen nogeen afwijkend bergtype van B. papyrifera met afwijkende breed-ovale bladeren onder de n a a m
B. papyrifera var. montanensis SARG.
Deze vorm isdoor SARGENT zeer lokaal aangetroffen in N.-Amerika in eengebied v a nd e
Yellow BaytotM o n t a n a enhetmerengebied van I d a h o .
Overigens blijkt uit SCHNEIDER'S 111.H a n d b . derLaubholzk. I I , 1912,p a g . 887 (als aanvulling opde behandeling der Betuleae in vol. I, 1906)d a t niet SARGENT d e eerste ontdekker
en beschrijver isvandit bergtype v a nde Paper Birch. Reeds in 1909 beschrijft BUTLER in
Bull. Torr. Bot.Cl. 1909, pag. 439, deze berk alsB. montanensis BUTLER, volgens SCHNEIDER
n a u w verwant a a nB. lyalliana K O E H N E ( = thans B.papyrifera var. commutata ( R G L ) F E R N . ) .
I n elkgeval blijkt ookhieruit weer duidelijk hoedicht deverschillende geografische vormen
van B. papyrifera bij elkaar staan en hoeverwarrend en vaag het isd a a r i n meer ssp. of var.
te onderkennen d a n R E H D E R heeft genoemd, (zieookde aantekeningen bijnrs.76en 81 !).
D a a r noch door R E H D E R noch door andere contemporaine dendrologen als BRITTON,
FERNALD (dievooral veel a a n d a c h t besteedde a a nde vormenrijkdom v a nd e papierberken
en daarin bij voorkeur meerdere var. afzonderlijk benaamde!) en E R I C H U L T É N , dieindie
gebieden velerlei navorsingen hebben gedaan (speciaal ook n a a r berken), een var. montanensiswordt genoemd, m a gvooralsnog welworden aangenomen, d a t ookde door SARGENT
in het bergtype geconstateerde afwijking terug te brengen istoteenbinnen het vormenrijke
taxon a a n v a a r d b a r e klimatologisch/geografische afwijking.
M e n zie ook de door SARGENT b e n a a m d e B. papyrifera var. subcordata SARG. (nr. 82) uit
een vrijwel congruent verspreidingsgebied. Vereenzelviging tussen beide variëteiten van
SARGENT lijkt in dit gebied niet uitgesloten, waarbij de reeds in 1909door RYDBERG (als
soort) gegeven n a a m thans alsvar.-naam devoorkeur verdient.

80. B.papyrifera var. neoalaskana (SARG.)

RAUP

zie: B. papyrifera var.

h u m i l i s FERN. & R A U P (nr. 77)

157

81. Betuia papyrifera var. papyrifera (?)*
Oostelijk N.-Amerika
Syn. B. papyrifera ?type ?
B. papyriferavar.pensilis F E R N . * *
Een twijfelachtige variëteit (?) van de soort met zeer witte schors en nimmer hartvormige bladvoet; bracteeën van de rijpe vruchtkatjes met uitstaande zijlobben.
Hoewel deze variëteit reeds sedert 1750 vanuit Engeland in cultuur is, is
het te betwijfelen of hier sprake mag zijn van een werkelijk in voldoende
mate afwijkende vorm om deze als variëteit van de soort te onderscheiden.
Vele dendrologen/botanici houden dit voor het in cultuur gekomen type van
de soort.
Voor de motivering van de twijfelachtigheid van een zodanige variëteit
geldt hetzelfde alsvermeld isonder nr. 76:B. pap. var. grandis.
* Door BOOM in Nederlandse Dendrologie 5e dr., 1965,pag. 118nog alsvariëteit beschreven. Voor de bladvorm wordt daarbij echter verwezen n a a r dezelfde afbeelding als voor
B. papyrifera (fig. 29e, pag. 115) gebezigd.
** Door FERNALD beschreven in R h o d o r a , 4 7 : 318 t. 947, 1945.

82. Betuia papyrifera var. subcordata SARG.
Westelijk N.-Amerika
Syn. B. subcordata RYDBERG
Een van de soort afwijkende, kleinere (6-10 m) boom, die slechts voorkomt in het noordelijkste gebied van de Rocky Mountains, van Brits Columbia en Alberta tot Idaho en Montana. Aldaar een gebergte-boom. Ingevoerd
1918. (Zie aantekening bij nr. 79a B. pap. v.montanensis).
Wijkt van de soort, behalve in grootte, af door de zilvergrijze schors met
purperblauwe strepen. De jonge twijgen zijn kaal, soms behaard, zelden
met weinige lenticellen.
Spits, breed-ovaal blad met hartvormige tot ronde voet, 5-6 cm lang,
kaal tot zelden spaarzaam zacht behaard bij de bladvoet aan de onderzijde.
Ongelijkmatig gezaagd met naar voren gerichte tanden.
Hangende, 25-30 mm lange vruchtkatjes met behaarde en gewimperde
bracteeën, middenlob smal en niet beduidend langer dan de breed-afstaande
zijlobben.
Zelden in cultuur; in botanische tuinen e.d. niet zeldzaam.
83. Betuiapendula R O T H zie: B. verrucosa EHRH. (nr. 119) en gedeeltelijk
B. p u b e s c e n s E H R H . (nr. 97) (vergelijk ook nr. 1: B. alba L.)
Voor de vele z.g.n. B. pendula-cultivars zie m e n onder nr. 119.

84. Betuia platyphylla SUKATCHEV
Syn. B. albassp.mandshurica R E G .
B. latifolia sensu KOMAROV non TAUSCH

N.O.-Azië

B. mandshurica ( R E G . ) NAKAI

V e r s p r e i d i n g s g e b i e d / h e r k o m s t : Japan, N.-China, Mantsjoerije.
Ingevoerd 1902.
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H a b i t u s : Fraaie boom, 10-20 m hoog, metlichte, vrij open kroon. Dunne twijgjes, donkergrijs tot roodachtig, dicht met ruwige, witte lenticellen
bezet. Zeer witte stam engesteltakken, waarvan debast matig afbladdert.
B l a d : Driehoekig/eivormig, 4-6cmlang, kort toegespitste topen scheefwigvormige bladvoet; grof gezaagd; bovenzijde diepgroen, onderzijde lichter groen met bruinige kleine klieren, aanbeide zijden kaal, soms metokselbaarden aan deonderzijde. Loopt zeer vroeg uit, ca. 2weken voor deoverige
cultuursoorten!
K a t j e s : I n bloei opvallend metzeer dunne, hangende, langgerekte manlijke katjes, eindstandig en doorgaans 2-3 bijeen. Vruchtkatjes cylindrisch,
3 cm lang. Bracteeën met driehoekige middenlob, die korter is d a n de
breed-afstaande zijlobben.
Algemeen in cultuur alszeer mooie parkboom voor de betere zandgronden.
Evenals bijB.papyriferahetgeval is, bestaan ervan B.platyphylla eenaantal geografische variëteiten, terwijl ook hier desoort vrij vorm-variabelis.
85. Betuia platyphylla var. j a p o n i c a

(MIQ_.) H A R A

N.O.-Azië

Syn. B. japonica SIEB, non W I N K L .

B. alba var.japonica M i q .
B. tauschii (REG.) KOIDZ.

B. mandshuricavar.japonica (MioJ. R E H D .
Een van desoort afwijkende variëteit uitJ a p a n , Mantsjoerije en N.-China ;
ingevoerd 1902.
Wordt wat hoger en forser d a n de soort en heeft een zuiverwitte bast.
Schors later meer oranjekleurig.
Grotere bladeren, tot 7,5 cm lang en tot 6 cm breed, aan de bladvoet
meestal ± hartvormig; aande onderzijde metokselbaarden in de nerfhoeken.
Vruchtkatjes tot5cm lang, alleenstaand.
Evenals desoort incultuur als fraaie parkboom.
86. Betuia platyphylla var. k a m t s c h a t i c a

(REGEL) HARA

N.O.-Azië/
Japan

Syn. B.japonica var. camtschatica ( R E G . ) WINKL.
B. mandshuricavar. kamtschatika ( R E G . ) R E H D .

B. albassp. kamtschatika R E G E L
Ingevoerd 1907 (1917?).
Een voornamelijk uit N.O.-Azië enJ a p a n stammende boom met breedovale totdriehoekig-ovale bladeren, grootte vanhetblad ± alsbijdevariëteitjaponica. Ongelijkmatig gezaagd metlob-achtige grove tanding, scherp.
Okselbaardige nerfbeharing aan de onderzijde en soms ookop de nerven
behaard.
Zelden in cultuur.
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87. Betuia platyphylla var. platyphylla (?)*

Als de soort

Syn. B. mandshurica ( R E G . ) NAKAI

B. japonicavar. mandshurica WINKL.
Een twijfelachtige variëteit (?) van de soort, uit hetzelfde verspreidingsgebied; zou afwijken door vrij lang toegespitste bladeren en minder vaak okselbaarden in de nerfoksels aan de onderzijde dan de soort. Overigens geheel
gelijk.
Evenals in dit overzicht gesteld is voor B. papyrifera var. papyrifera (zie onder nr. 81), is het o.i. ook hier te betwijfelen of er sprake mag zijn van een
duidelijk van de soort te onderscheiden variëteit. Vele dendrologen/botanici
houden dit voor het in cultuur zijnde type van de soort (kloon?).** Zou als
zodanig op vele (Nederlandse) kwekerijen in cultuur zijn.
* W o r d t door BOOM in Nederlandse Dendrologie I, 5edruk., pag. 119alsvariëteit genoemd
en beschreven; de door hem genoemde synoniemen komen echter volgens R E H D E R ' S Bibliography (1949) geheel overeen met de voor de soort, B. platyphylla, genoemde synoniemen.
** Ook de samensteller is van mening d a t hier sprake is v a n het (wellicht als kloon) in
cultuur gebrachte type van de soort.

O p (Nederlandse) kwekerijen vrij algemeen in cultuur. Parkboom (als de
soort).
88. Betuia platyphylla var. rockii ( R E H D . ? )
Syn. B.japonica var. rockii REHD. (?)

Z.O.-Azië

N . b . W o r d t door KRÜSSMANN in H a n d b . der Laubgeh., I, 1959 p a g . 236, genoemd en beschreven als een door R E H D E R beschreven variëteit; komt echter noch voor in R E H D E R ' S
M a n u a l of cult. Trees and Shrubs, 1947, noch in R E H D E R ' S Bibliography, 1949.

V e r s p r e i d i n g s g e b i e d / h e r k o m s t : Gebergte-boom uit Tibet en Setschuan op een hoogte van 3300-3400 m. Ingevoerd (?).
H a b i t u s : Kleine boom, 6-9 m hoog, met zilvergrijze tot blauwige schors
en smalrijzige, spitse kroon.
B l a d : Driehoekig tot ovaal, 3,5 cm lang en 3 cm breed, spitse top en aan
de basis wigvormig; onregelmatig grof gezaagd; aan beide zijden kaal. Bladsteel 3cm lang, roodbruin.
K a t j e s : Vruchtkatjes 2 cm lang. Bracteeën diep 3-lobbig gespleten, lobben slechts aan de basis vergroeid; zeer spaarzaam behaard; blauwig-bruin
gekleurd.
Niet in cultuur. Vermoedelijk alleen in het wild aangetroffen.
89. Betuia platyphylla var. szechuanica

SCHNEID.

W.-China

Syn. B. japonicavar. szechuanica ( R E H D . ) SCHNEID.

V e r s p r e i d i n g s g e b i e d / h e r k o m s t : Kleinere boomsoort uit westelijk
China: Setschuan, Yunnan en Sikang. Ingevoerd 1872 en 1908.
H a b i t u s : Kleine boom 5-12 m hoog, met zeer brede kroon door afstaan160

de, later ± overhangende takken. Schors wit tot zilvergrijs, soms wat roodachtig, dun afbladderend. Jonge twijgen donkergrijs tot rood-bruin.
B l a d : Driehoekig-ovaal, 6cm lang en 5cm breed, kort toegespitst, aan de
basis wigvormig, soms zwak hartvormig; stug tot lederachtig; onregelmatig
getand-gezaagd ; aan de bovenzijde donkergroen, onderzijde lichter, beiderzijds kaalof aan deonderzijde zeer spaarzaam zacht behaard of (voornamelijk langs de nerven) puntig geklierd; het laatste dan zeer opvallend en meest
voorkomend (kenmerkend!). Tot diep in de herfst bladhoudend. Bladsteel
2-3 cm.
K a t j es:Vruchtkatjes 3-4 cmlang metpijlvormige bracteeën.
Betrekkelijk weinig in cultuur als kleinere parkboom (ofvoor grotere tuinen).
90. Betuia populifolia (AIT.) M A R S H .
Oostelijk N.-Amerika
Syn. B. albavar. populifolia SPACH
V e r s p r e i d i n g s g e b i e d / h e r k o m s t : Een pionier-houtsoort met een
vrij klein verspreidingsgebied in oostelijk N.-Amerika, voornamelijk Nova
Scotia en Ontario en in de kuststaten langs de Atlantische Oceaan vanaf
New Brunswick in Canada tot Delaware. Gedraagt zich aldaar vrij bodemvaag (als B. verrucosa in Europa) op drogere tot ook moerassige gronden.
Gaat in het bergland tot 600m hoogte op steenachtige bodem. Treedt vaak
min ofmeer solitair op.Als B. verrucosa eenpionier-houtsoort met groot herstellingsvermogen opkaalslagvlakten enbrandvlakten. Ingevoerd 1750.
H a b i t u s : Vergelijkbaar met de Europese B. verrucosa; vrij grillige boom,
10-20 m hoog, vaak meerstammig tot stoelen-vormend. Wat ijle, kegelvormige kroon met onregelmatig geplaatste gesteltakken, afstaand tot opgaand,
later vaak overhangend. Buigzame twijgen, dun en kaal, zeer ruw door talrijke wrattige lenticellen. Grijswitte schors, niet afbladderend, op oudere
leeftijd gescheurd en plaatvormig.
B l a d : Driehoekig-ovaal tot deltavormig, 6-8 cm lang, lang toegespitst,
afgeplat aan de basis; basishoeken ^ afgerond; soms ruitvormig en iets gelijkend op blad van de Italiaanse populier; voet soms zwak hartvormig; vrij
grof, dubbel gezaagd; bovenzijde matglanzend frisgroen, onderzijde lichter,
kaal; blad in de jeugd i kleverig; 6-9 paar nerven. Bladsteel 15-30 m m
lang. Fraaie, gele herfstkleur.
K a t j e s : Cylindrische vruchtkatjes, 1,5-3 cm lang, afstaande aan dunne
stelen, behaard. Bracteeën even breed als lang, de middenlob zeer klein,
licht donzig-viltig behaard.
In het moederland een belangrijke (pionier)houtsoort, doch voor de cultuur vanweinig belang. Zouechter eenfraaie parkboom vanmatige omvang
kunnen zijn door het levendige, beweeglijke loof. Zaailingen zijn meestal
aan sterke verbastering onderhevig (als B. verrucosa in Europa). Heeft een
beperkte levensduur.
161

91. Betuia populifolia f. incisifolia FERN, zie:B. populifolia cv. 'Laciniata'
HORT. (nr. 92)

92. Betuia populifolia cv. 'Laciniata' (LOUD.) HORT.
Cultuurvorm
Syn. B.populifolia f. incisifoliaFERN, (in Rhodora,1945)
Een vermoedelijk in 1838 (of1836) door LOUDON beschreven cultuurvorm
met diep veervormig ingesneden tot scherp gelobde bladeren, sterk gelijkend op B. verrucosa cv. 'Laciniata' (voorheen vaker als identiek met deze
beschouwd, hetgeen niet hetgeval is!).
Fraaie cultuurvorm, doch voor Europa naast B. verrucosa cv. 'Laciniata'
(nr. 124) vanbetrekkelijk geringe waarde.
93. Betuiapopulifolia Xpapyrifera ( R E H D . ? )

V.S.

Een (vermoedelijk door R E H D E R ) plaatselijk in het wild V . S . in M a s s a c h u s e t t s waargenomen spontane bastaard. Door R E H D E R genoemd in M a n u a l of cult. Trees a n d Shrubs
(1927), doch niet beschreven. I n latere literatuur v a n R E H D E R niet meer voorkomend. Vermoedelijk éénv a nde bastaard-vormen v a n B. populifolia, dieinh e t door B. papyrifera overlapte verspreidingsgebied gemakkelijk k u n n e n voorkomen (alsbij B. verrucosa,B. pubescens
e.a. in E u r o p a ) .

94. Betuia populifolia cv. 'Pendula' (LOUD.) HORT.
Cultuurvorm
Oudere cultuurvorm (vermoedelijk 1838)met hangende takken en dunne, slappe neerhangende twijgen; min of meer alsbij B. verrucosa cv. 'Tristis',
daar veel opgelijkend in habitus.
Blad alsde soort.
Fraaie cultuurvorm, doch voor Europa naast B. verrucosa cv. 'Tristis' (nr.
129) vanbetrekkelijk geringe waarde.
95. Betuia populifolia cv. 'Purpurea' (ELLW. & BARRY) HORT.

Cultuurvorm
Oudere cultuurvorm, in 1892in de V.S.ontstaan, met rood tot purperroodjeugdblad, later verkleurend totdonkergroen metpurperen waas, langs
de nerven meer purper-groen blijvend.
Blad alsdesoort.
Fraaie cultuurvorm, doch voor Europa naast B. verrucosa cv. 'Purpurea'
(nr. 128) vanbetrekkelijk geringe waarde.
96. Betuia potaninii BATAL.
W.-China
Syn. B. wilsoniiBEAN
V e r s p r e i d i n g s g e b i e d / h e r k o m s t : Struikachtige Chinese berk, inhet
West-Chinese bergland tot 3000 m hoogte voorkomend. Ingevoerd 1893 (of
1908?).
H a b i t u s : Struik tot3mhoogte metvaak vlakgroeiende, liggende takken ;
schors donker enruw; twijgen dun, indejeugd zeer dicht behaard.
B l a d : Ovaal tot eivormig-rond, 2-4 cm, spits tot toegespitst, bladvoet
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afgerond tot breed-wigvormig; ongelijkmatig scherp gezaagd; van boven
kaal met 10-22 paar verzonken nerven (kenmerkend!), aan de onderzijde
nerven opliggend en roestbruin, lang zijde-achtig behaard.
Bladsteel 4-8 mm lang, behaard.
K a t j e s : Alleen staande, lang-eivormige vruchtkatjes, 20 m m lang en 10
mm dik. Gewimperde bracteeën met stomphoekige zijlobben, de middenlob
2 X zo lang als de zijlobben met lange witte klierharen aan de spitsere top.
Niet in cultuur ;slechts in botanische tuinen e.d.
97. Betuia p u b e s c e n s E H R H . Zachte berk
Syn. B. albaL. (gedeeltelijk)
B. odorata BECHST.

N. en M.-Europa tot in Azië

N . b . Voor de benamingen B. pubescensen B. verrucosa ten opzichte v a n de verouderde benamingen B. alba en B. pendula en de tussen beide soorten mogelijke verbastering zie Inleiding.

V e r s p r e i d i n g s g e b i e d / h e r k o m s t : Bij voorkeur op meer vochtige,
veenachtige tot moerassige plaatsen in N.- en M.-Europa; gaat in Europa
noordelijk tot 69° (vlg. WINKLER'S Betulaceen-Monographie fürs Pflanzenreich, 1906, zelfs tot de Noordkaap op 71°!), zuidelijk gaande via geheel
Midden-Europa geleidelijk minder sterk zuidwaarts migrerend tot de zuidrand van Karpathen en Alpen; ontbrekend in Z.- en M.-Italië, Z.-Frankrijk
en de Pyreneeën. Komt wel voor op IJsland en de Z.W.-punt van Groenland
en komt noordwaarts gaande tot zeer dicht bij de alpine boomgrens (zie
W I N K L E R ) . Ten opzichte van het Europese verspreidingsgebied vergelijke
men met het daaraan incongruente verspreidingsgebied van B. verrucosa!
Komt niet voor in het (drogere) Z.-Europese steppengebied, maar gaat
via Rusland over vrijwel geheel Siberië - met uitzondering van een vrij brede noordelijke kustzone - door tot Kamtschatka in Oost-Azië. Gaat in Siberië niet of nauwelijks over 67° en meer oostwaarts over 68° noorderbreedte
heen.
Lang in cultuur, sedert 1789.
H a b i t u s : Rijzige boom, tot 20 m hoog, uiterlijk sterk op B. verrucosa gelijkend, doch met meer opstrevende gesteltakken en met minder afhangende
zijtakken en twijgen. Schors wit, in dunne stroken afbladerend; aan de voet
van oudere bomen vormt zich fraaie, dikke, diepgegroefde grijsgrauwe en
vrij zachte schors. De jonge twijgen groeien meer rechtop dan bij de ruwe
berk, waardoor jonge takken een 'bezemachtig' aanzien hebben. Jongloten
aanvankelijk dicht en zacht viltig behaard, later behaard tot bijna kaal,
doch nimmer met ruwe lenticellen bezet als bij B. verrucosa.
B l a d : Eivormig-elliptisch tot min of meer ruitvormig, 3-5 cm lang, lang
toegespitst met rechte top, aan de basis afgeplat tot wigvormig. I n de jeugd
eerst zacht en kort wollig behaard, later minder behaard tot geheel kaal,
maar nimmer stug of hard; dunner loof dan bij B. verrucosa. Lang, vaak blij163

vend, een kleine nerfoksel-beharing a.d. onderzijde behoudend. Bladsteel
10-25 mm lang, doorgaans blijvend behaard, soms later kaal wordend doch
zacht blijvend.
Loopt later uit dan de ruwe berk, doch behoudt i 2 weken langer het
blad.
K a t j e s : Hangende, cylindrische vruchtkatjes, 2,5-3 cm lang. Bracteeën
kort behaard; middenlob langer dan de zijlobben, de zijlobben vaak overlappend. Zijlobben scherphoekig, opstaand tot opwaarts gekromd (in tegenstelling tot de neerwaarts teruggebogen zijlobben bij B. verrucosa).Vruchtvleugels even breed of 2 X zo breed alshet nootvruchtje.
I n het wild algemeen bekend in het natuurlijke verspreidingsgebied, vaak
in vele bastaard- en overgangsvormen tussen B. verrucosa e.a. (zie Inleiding).
V a n oudsher in cultuur (thans meer soortecht geselecteerd, in Nederland onder N.A.K.-B-keuring!) als laanboom, ook parkboom voor de meer vochthoudende berkengronden. Waardevolle boom; soortechtheid is voor het
juiste gebruik uiterst belangrijk.
Naast een aantal cultuurvormen bestaan er van B. pubescens enkele (geografische) variëteiten. In oudere literatuur (WINKLER, SCHNEIDER, D I P P E L en deels ook K O C H ) worden van
B. pubescens een groter aantal (geografische) variëteiten, typen en vormen ('typica' en 'form a ' )genoemd, soms ook als 'soorten', die grotendeels in de huidige dendrologische literatuur niet meer als zodanig worden genoemd. I n de huidige dendrologische opvattingen
wordt de begrenzing van een binnen de soort toelaatbare variabiliteit - zeker ook voor B.
pubescens en B. verrucosamet h u n uitgestrekte verspreidingsgebieden - ruimer gesteld (zie
onder Inleiding).

Van B. pubescens worden nog genoemd en beschreven :
98. Betuia p u b e s c e n s cv. 'Aurea' HORT.
Cultuurvorm
Een slechts door KRÜSSMANN in Handb. der Laubgeh. I, 1959, pag. 237
genoemde cultuurvorm met gele, jonge bladeren, die dicht behaard zijn.
Herkomst?
99. Betuia p u b e s c e n s var. carpatica

(WALDST.

& KITAIBEL) K O C H
M.- en Z.-Europa

Syn. B. carpatica WALDST. & K I T .
Een in Z.- en M.-Europa tot Roemenië voorkomende afwijkende geografische variëteit van B. pubescens, welke zich van de soort onderscheidt door de
gedrongen, vaak struikachtige groeiwijze met een ruwe, knoestige stam. De
bast aanvankelijk glanzend geel tot rood-bruin. Jongloten en jong blad
slechts zeer kortstondig behaard, spoedig geheel kaal. Blad meer ruitvormig,
met al spoedig niet meer dan een onbeduidende okselbeharing aan de onderzijde.
Aanvankelijk door de Hongaarse botanici Graf WALDSTEIN en KITAIBEL (2de helft 18de
eeuw) als soort onderscheiden en b e n a a m d . Door Gartendirektor H E N T Z E (Kassei) is dit
later bevestigd.
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Door K O C H in zijn Dendrologie I I , 1872, 1. Abt., p a g . 651 beschreven als een variëteit
van de 'nordische oder R u c h b i r k e ' ( = B. pubescens, of volgens K O C H B. alba L., d a a r K O C H
een onderscheid maakte tussen B.pubescens E H R H . en B. alba L.).

Komt in het natuurlijke verspreidingsgebied slechts in het wild voor in
vrij grote bestanden op heide-achtige veengronden. Van oudsher wel in enkele (Duitse) botanische tuinen aangetroffen.
100. Betuia p u b e s c e n s var. g l a b r a ANDREJEFF
Rusland/Oekraïne
Een in de Oekraïne voorkomende variëteit van B. pubescens,welke zich
van de soort onderscheidt door vrijwel kalejongloten en bladeren, terwijl de
vruchtvleugels de toppen van de nootvruchtjes ver overlappen. Volgens
SCHNEIDER, die deze vorm beschrijft als B. alba (B. pubescens) var. a vulgaris
subvar. glabra, zouden de jongloten slechts zeer tijdelijk behaard zijn en
daarna duidelijk bezet met klierachtige lenticellen, hetgeen ten opzichte van
B. pubescens wel zéér afwijkend is.
Slechtsin hetwild in het verspreidingsgebied, ofmogelijk ook nog in enkele
botanische tuinen.
101. Betuia p u b e s c e n s c v . ' I n c i s a ' H O R T .
Cultuurvorm
Een in 1914 in Zweden gevonden cultuurvorm met eironde tot driehoekige bladeren met aan beide zijden 3-4 grove, gezaagde lobben. (Sv. Bot.
Tidskr. 51, 1957: t.2)
Voor zover bekend slechts zeer beperkt, wellicht alleen plaatselijk in
Zweden, in cultuur als tuinvorm.
102. Betuia p u b e s c e n s cv.'Integrifolia' (LARSS.) (HYLANDER)HORT.
Cultuurvorm
Een in 1865 in Värmland (Zweden) gevonden cultuurvorm met eironde,
stompe bladeren. Bladvoet rond tot zwak hartvormig, bladrand soms gelobd, doch steeds ongetand. Blad-bovenzijde diepgroen, onderzijde veel lichter groen. (Sv. Bot. Tidskr. 51, 1957 :t. 18).
Volgens KRÜSSMANN een aardige cultuurvorm, die vrijwel onbekend en
waarschijnlijk in het geheel niet (meer) in cultuur is.
103. Betuia p u b e s c e n s cv.'Murithii' (GILLOT) HORT. (?) Cultuurvorm
Een oude cultuurvorm uit Zwitserland (vermoedelijk reeds in 1810 of 1830
ontstaan) ; struikachtig tot boomachtig groeiend, met knoestige stam en
grauwe schors; takken en twijgen schuin opwaarts groeiend, zwart-grijs.
Twijgen aanvankelijk fijn behaard.
Blad-vorm variabel, vaak breder dan lang, tot 4 cm breed met de grootste
breedte beneden het midden. Grof en dubbel gezaagd. V a n boven diep
olijfgroen met weinige, verspreide haren, aan de onderzijde veel lichter, op
nietige okselbaardjes na geheel kaal. Bladsteel 1cm.
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Vruchtkatjes 3cmlang en 1cmbreed.
Vermoedelijk niet in cultuur. Door SCHNEIDER uitvoerig beschreven als B. alba (B. pubescens)var.b . tortuosasubvar. murithii in 111. H a n d b . derLaubholzk. I, 1906, pag. 118.Z o u
wellicht eenoorspronkelijk inhetwild gevonden afwijkende variëteit zijn uitofhet Bagnesdal in kanton Wallis of uit de Marais-vallée v a n h e t L a cd uJ o u x in kanton W a a d t (zie
SCHNEIDER).

104. Betuia p u b e s c e n s var. tortuosa LINDQUIST

Rusland/Z.W.-Azië

Syn. B. tortuosa LEDEB.

(Door LINDQUIST beschreven inAct. Hort. Berg. 14:91,fig. 12,1946).
Een vormenrijke variëteit vandezachte berk uithetgebied vande Witte
Zee, Altaï-gebergte enverder noginTurkestan, Armenië enLazistan. Groeit
grillig boomachtig tot struikachtig met gedraaide en gebogen takken en
korte, grillige twijgen. Bladvorm zeer variabel engrof getand, overigensgelijk aanblad vande soort.
105. Betuia p u b e s c e n s cv.'Urticifolia'

(SCHELLE) HORT.

Cultuurvorm

Syn. B. urticifolia (SPACH) REGEL
B. urticifolia LODD.

B. alba var. urticifolia LOUD.
Deze cultuurvorm is (volgens SCHNEIDER) oorspronkelijk als monstruositeit inVarmland (Zweden) inhetwild gevonden envandaar in cultuur gekomen sedert 1836. Onderscheidt zich vandesoort door eivormige/ruitvormige bladeren, die diep en scherp gezaagd zijn tot gelobd/gezaagd. Het
blad islang-toegespitst ende bladvoet wigvormig/afgerond. Bladbovenzijde
lichtelijk zacht behaard, dichter behaard aan de onderzijde. V a n boven
diepgroen. Devruchtkatjes zijn langer d a n bij de soort; de vruchtvleugels
zijn veel smaller danhet nootvruchtje.
Deze cultuurvorm is lang als soort beschreven, totdat BEISSNER (Mitt. Deutsch. D e n d r .
Ges. I X : 111, 1900)op deze vorm eenduidelijke terugslag tot het zuivere pubescens-type
vond. I n H a n d b . derLaubh.-Benennung (BEISSNER, SCHELLE & ZABEL, 1903)noemt (vermoedelijk BEISSNER) nog enkele andere B. pubescens-vormen m e t ingesneden tot gespleten
bladeren:o.a.
B. pubescens urticifolia asplenioides HORT., B.p. laciniata HORT., en B.p. quercifolia HORT.
Deze vormen komen in d e huidige dendrologische literatuur niet meer voor en kunnen —
n a a r aangenomen m a gworden - welgerekend worden totB.p. cv.'Urticifolia' en B.p. cv.
'Integrifolia' (zienr. 102), welke laatste immers ookin V ä r m l a n d (Zweden) is gevonden.
Dit leidt d e samensteller o.m.afuitde door SCHNEIDER in zijn 111. H a n d b . der Laubh.k.
I, 1906, p a g .118 afgebeelde variabele bladvormen v a nd e cv. 'Urticifolia' (door h e m b e schreven alsB. alba (B.pubescens) var. a. vulgaris subvar. urticifolia).

106. Betuia p u b e s c e n s cv.'Variegata' HORT.
Cultuurvorm
Syn. B. albafoliis variegatisHORT.
Deze vorm wijkt vande soort af door de bijjonge planten vrij constant
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wit-bont-gestreepte bladeren. Bij oudere planten verloopt deze bladverkleuring spoedig tot de normale bladkleur en wijkt de vorm verder alleen van de
soort af door een zeer dichte, opgaande kroon met opgaande vrij grillig gedraaide takken. Volgens SCHNEIDER heeft deze vorm ook een wittere, meer
gespleten schors dan de soort. SCHNEIDER beschrijft deze bontbladige vorm
overigens aan de hand van door hem uit de Moskouse Hortus ontvangen
materiaal. De oorspronkelijke herkomst isniet bekend.
De sub 98 t/m 106 beschreven cultuurvormen van B. pubescens zijn vermoedelijk nauwelijks of in het geheel niet in cultuur; wellicht enkele - zoals bijv. cv. 'Incisa' - zéér plaatselijk. T e n opzichte van de algemeen bekende en vaak zeer goede cultuurvormen van B. verrucosa lijkt er ook weinig aanleiding te zijn om deze vormen buiten botanische tuinen, arboreata e.d. voor a a n p l a n t a a n te bevelen.
Wel worden vaak in oudere botanische tuinen en arboreta zeer fraaie en oude exemplaren van variëteiten en cultuurvormen van B. pubescens aangetroffen. Z o komt in West-Bohemen (CSSR) in Chudenice in het bijzondere arboretum van het slotpark van de vroegere
graaf EUGEN CERNÎ, d a t als 'Americkâ Z a h r a d a ' (Amerikaanse tuin) bekendstaat, een ruim
12m hoog exemplaar voor van B. pubescenscv. 'Urticifolia' (kroon-diameter 6,80 m en stamomvang 1.77 m ) .
Algemeneopmerkingenomtrentnatuurlijke variabiliteit in B. pubescens.
In tegenstelling tot B. verrucosa(zie nrs. 119 t/m 131) heeft B. pubescensin de huidige taxonomie slechts een beperkt aantal echte cultuurvormen, doch méér variëteiten met een eigen
verspreidingsgebied d a n B. verrucosa,van welke laatste alleen de var. oycoviensisD I P P E L nog
wordt erkend (zienr. 127).
Naast de thans nog erkende taxa nr. 99 B. pub. v. carpatica K O C H (M.- en Z . - E u r o p a ) ,
nr. 100 B. pub. v. glabra ANDREJEFF (Rusl./Ukraïne) en nr. 104 B. pub. v. tortuosa LINDQ_.
(Rusland/ZW-Azië) vinden wij bij D I P P E L in H a n d b . der Laubh.k. I I , 1892, pag. 172/173/
174nog enkele andere geografische vormen van B. pubescensbeschreven als:
B. alba ssp. odorataf. pontica (DESF.) D I P P E L (?)*, de 'Pontische Birke', die aan de kusten
v a n d e Z w a r t e Zee zou voorkomen en d a a r - ten tijde v a n D I P P E L - al vrijwel niet meer in
het wild, doch wél in cultuur zou voorkomen; K O C H noemde in 1872 B.pontica DESF. een
tuinvorm ('der G ä r t e n ' ) .
B. alba ssp. odorataf. songarica R E G E L , de 'Songarische Ruch-Birke', die meer struikachtig
zou groeien en kleiner blad zou hebben d a n de soort. (Songarië = streek in Z.-Siberië).
* D e a u t e u r s n a a m is in dit geval niet geheel duidelijk; K O C H schrijft d a t W I L L D E N O W
(1765-1812) deze Pontische berk reeds als B. pontica in zijn h e r b a r i u m heeft.
I n elk geval worden de beide laatste geografische vormen in de huidige taxonomische opvattingen gerekend tot de (ruimer begrensde) soort B. pubescens. (Zie ook : Inleiding, sub.
I I en I V ) .

107. Betuia p u m i l a L. Amerikaanse dwergberk
N.O.-Amerika
Syn. a. ?B. excelsa A I T . non W I L L D . (men vergelijke nrs. 11en 29)
b. B. borealis SPACH (verkeerdelijk) (men vergelijke nr. 10)
c. B. pumila v. borealis(SPACH) R E G E L (men vergelijke nr. 10)
B. pumila var. a. typicaREGEL
N.b. Door d e vormenrijkheid v a n B. pumila in h a a r uitgestrekte verspreidingsgebied en
door daarin gemakkelijk en ook veelvuldig voorkomende verbastering met andere, in het
areaal van B. pumila voorkomende, boom- of struikachtige berkensoorten, heeft de juiste
determinatie van soort-zuivere B. pumila nogal eens moeilijkheden opgeleverd en is - zoals
uit de vorenstaande, veelal verkeerdelijk gebruikte synoniemen (a, b en c) blijkt - meerdere
malen vereenzelviging m e t n a u w a a n B. pumila verwante soorten voorgekomen.
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V e r s p r e i d i n g s g e b i e d / h e r k o m s t : Geheel noordoostelijk N.-Amerika
van New Foundland tot Alaska en Westelijk Ontario en Nova-Terra, zuidelijk gaande tot New Jersey, Ohio en Minnesota, waar B. humilis algemeen
voorkomt op soortgelijke vochtige, moerassige en veenrijke plaatsen in het
gebergte als B. humilis'm.Europa. Ingevoerd 1762.
H a b i t u s : Een dichtbossige, veel-stammige struik van 1 tot 5 m, meestal
lager dan 5 m blijvend; dichtviltige, gelig-grijze twijgen zonder lenticellen;
de takken zijn aanvankelijk roodachtig-bruin en worden op oudere leeftijd
veel donkerder. Rond-eivormige knoppen met weinige, iets behaarde en gewimperde knopschubben.
B l a d : ^ rond tot breed-ovaal, 1-3 cm lang, bladtop stomp tot iets spits,
bladvoet rond of breed-wigvormig; grof gekarteld/getand; 4-6 paar nerven;
bladonderzijde in dejeugd dichtviltig, wittig behaard, netnervig, later bijna
kaal.
K a t j e s : Vruchtkatjes cylindrisch-eirond, 15-25 mm lang, opstaand en
gesteeld. Bracteeën zacht behaard, de zijlobben spreidend en korter dan de
middenlob ;vruchtvleugels \ zo breed alshet nootvruchtje.
B. pumila komt uiteraard overwegend in het wild voor; wordt echter in
Amerika wel gekweekt. Ook buiten Amerika in botanische tuinen e.d. veelvuldig aangetroffen.
Volgens SCHNEIDER (UI. H a n d b . der Laubh.k. I, 1906, pag. 107) onderscheidde R E G E L
in B. pumila twee typen:
B. pumila var. a. typica R G L , aan de onderzijde van d e bladeren meer blijvend b e h a a r d ;
B. pumila var. b. glabrescensR G L ex parte, bladeren tamelijk spoedig kaal, doch eenjarige
twijgen dicht behaard, zonder lenticellen.
Opmerkingen :
1. Overigens noemt SCHNEIDER nog een vrij groot aantal bastaardvormen van B. pumila
(zie pag. 107-108-109 van zijn genoemde boek), w a a r v a n thans een deel niet meer in de
dendrologische literatuur wordt genoemd. (Zie onder: Inleiding, de door SCHNEIDER e.a.
onderscheiden en b e n a a m d e bastaarden).
2. H e t door SCHNEIDER gemaakte onderscheid in B. pumila var. a. typica en var. b. glabrescens blijkt toch nog niet geheel en al als historisch te worden beschouwd. Bij M . L. F E R NALD in GRAY'S M a n u a l of Botany (Eighth Edition), 1950, p a g . 536, vinden wij onder nr. 12
B. pumila nog de volgende onderverdeling:
B. pumila {typical), overeenkomend met de onder nr. 107 van dit overzicht gegeven beschrijving;
var. glandulifera R E G E L thans B. glandulifera BUTL. (zie nr. 35) ;
var. glabra R E G E L (hairless) - plaatselijk in Michigan en N o r t h - I n d i a n a
(d.i. dezelfde als var. glabrescensR.) ;
var. renifolia FERN, (with kidneyshaped leaves). N . b . Deze door FERNALD vanwege de
'niervormige' bladeren van de soort als var. onderscheiden vorm zou voorkomen in 'peats,
t u n d r a , rocky-slopes, crests a n d alpine barrens' v a n L a b r a d o r , Pennsylvania, zuidelijk tot
Nw. Foundland, St. Paul's Island, Nova Scotia etc. Afwijkend van de soort zou deze var.
in juni-aug. bloeien (boreale zone!).
M e t uitzondering van de var. glandulifera welke door BUTLER als een afzonderlijk taxon
(zie nr. 35) is onderscheiden, moeten de door R E G E L en FERNALD oorspronkelijk als var. ben a a m d e afwijkende vormen var. a. typica, var. b . glabrescens (of glabra) R G L en de var. renifolia F E R N , worden teruggebracht tot de geografische en klimatologische vormenrijkdom
van het éne taxon B. pumila L.
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108. Betuia X p u r p u s i i SCHNEID.
Noordoostelijke V.S.
Een spontane bastaard van: volgens SCHNEIDER: B. lutea (alleghaniensis?)
Xpumila en volgens R E H D E R :B. lutea[alleghaniensis?) Xglandulifera
V e r s p r e i d i n g s g e b i e d / h e r k o m s t : Deze spontane bastaard (zie boven) werd door PURPUS (Darmstadt) bij Clarkslake in Michigan (N.-Amerika) gevonden in 1900. Ingevoerd 1904.
H a b i t u s : Struikachtige, kleine boom ofstruik, 3-6 m hoog, met grijsbruine, niet afbladderende bast, waarvan de dieper liggende lagen aromatisch
zijn.Jonge twijgen dun behaard met weinig lenticellen.
B l a d : Stug, ovaal/eirond tot gekarteld elliptisch, 3-6 cm lang, meestal
ongelijkmatig scherp gekarteld/gezaagd ; blad boven dofgroen en kaal, onder met aanvankelijk korte verspreide beharing, spoedig geheel kaal ; doch
met blijvende klierachtige stippen ; 7-9 paar nerven. Bladsteel 5-8 mm.
K a t j e s : Vruchtkatjes 15-18 mm lang, 10 mm dik, opstaand. Vruchtvleugelsiets smaller dan het nootje.
In cultuur vrijwel onbekend; in botanische tuinen e.d. niet zeldzaam.
N.b. SCHNEIDER, die deze van PURPUS ontvangen soort b e n a a m d e (111. H a n d b . d e r
Laubh.k. I, 1906, pag. 102), onderscheidde in B. x purpusii o p g r o n d van het door h e m ontvangen materiaal twee typen :
a. H e t door PURPUS in het wild gevonden type :
B. x purpusii var. typica SCHNEID., d a t volgens SCHNEIDER meer verwant is a a n de struikachtige B. pumila.
b. H e t door PURPUS te Darmstadt uit wild gevonden planten opgekweekte type :
B. x purpusii var. luteoides SCHNEID., d a t volgens SCHNEIDER de boomstruikachtige groei
zou hebben van B. lutea.
Dit onderscheid wordt thans op grond van een bij dergelijke bastaarden voorkomende
variabele habitus niet meer gemaakt. H e t lijkt voor de h a n d liggend d a t het ' o n t h e e m d e '
Darmstadtse type zich onder betere groeivoorwaarden (bodem en klimaat) in een beschermd milieu anders ontwikkelde.

109. Betuia raddeana TRAUTv.
Kaukasus
Nauw verwant aan B. chinensis, zie nr. 13.
V e r s p r e i d i n g s g e b i e d / h e r k o m s t : Kaukasus; ingevoerd 1887.
H a b i t u s : Boom of grote struik met zilvergrijze schors;jonge twijgen tot
in het 2dej a a r zachtviltig behaard blijvend, spaarzaam bezet met wrattige
lenticellen.
B l a d : Eirond/ovaal, 3-4,5 cm lang, spits met ronde bladvoet; grof en ongelijk gezaagd; 6-7 paar verzonken nerven, aan de onderzijde op en langs de
nerven zacht behaard. Bladsteel 10-15 mm.
K atj e s:Vruchtkatjes lang-eirond, 2-4 cm lang,aankortestelen opstaand.
Bracteeën met opstaande lobben, de middenlob lijnvormig en 2X zo lang
als de zijlobben. Vruchtvleugels ongeveer even breed alshet nootje.
Voor zover bekend niet in cultuur.
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110. Betuia resinifera BRITTON zie:B. papyrifera var. h u m i l i s

(REGEL/
FERNALD & R A U P (no. 77)

111. Betuia x sandbergii BRITTON
N.O.-Amerika
Spontane bastaard van B. glandulifera Xpapyrifera
V e r s p r e i d i n g s g e b i e d / h e r k o m s t : In beperkt gebied aangetroffen in
noordoostelijke V.S.: Minnesota. Ingevoerd 1904.
H a b i t u s : Struik van 2 m hoogte, soms boomachtig uitgroeiend tot 10 m,
met bruine, niet afbladderende schors;jonge bast grijs of gelig grijs;jongloten roestbruin behaard, tegen de herfst kaal wordend doch zacht blijvend,
lenticellen dan zichtbaar aanwezig.
B l a d : Ruitvormig/ovaal, 2,5-5 cm lang, vaak groter aan onvruchtbare
scheuten, 4^ ongelijk getand/gekarteld; bladvoet wigvormig tot breed-wigvormig; vrij stug en dik; bovenzijde dofgroen, onderzijde lichter, zacht behaard en met njnpuntige kliertjes.
K a t j e s : Vruchtkatjes opstaand, 20-25 mm lang, 5-7 mm dik. Vruchtvleugels even breed alsofbreder dan het nootje.
Niet in cultuur.
112. Betuia s c h m i d t i i REGEL
N.O.-Azië'
V e r s p r e i d i n g s g e b i e d / h e r k o m s t : Noord-Oost-Azië: J a p a n , Ussurigebied, Korea en Mantsjoerije. Ingevoerd 1865.
H a b i t u s : Hoge boom, 30 m, met donkergrijze tot bijna zwarte schors.
Schors diep gespleten, met vrij kleine, dikke schorsplaten bezet; dikke takken; jonge twijgen behaard, later kaal, bruin, dicht met wratjes bezet.
Bladknoppen 8mm lang en behaard.
B l a d : Ovaal/eirond-ovaal, toegespitst, 4-8 cm lang; aan de basis afgerond tot breed wigvormig; ongelijkmatig, doch fijn gezaagd; bovenzijde
donkergroen, lichtgroen aan de onderzijde bezet met puntige harskliertjes;
9-10 paar nerven, de middennerf en gedeeltelijk ook de zijnerven los behaard. Bladsteel 5-10 mm lang, los behaard.
K a t j e s : Manlijke katjes kort, ± 25 m m ; hangend; vruchtkatjes opstaand, kortgesteeld en stijf, cylindervormig, 20-30 mm lang. Bracteeën met
gewimperde lobben, de middenlob lijnvormig en veel langer. Ongevleugelde
nootvrucht.
Vermoedelijk zelden buiten arboreta e.d. aangeplant; zou echter een
fraaie, winterharde parkboom kunnen zijn.
113. Betuia terrae-novae FERNALD zie:B. m i c h a u x i i SPACH (no. 60)
114. Betuia turkestanica LITVINOFF
Turkestan
V e r s p r e i d i n g s g e b i e d / h e r k o m s t : Een nauw aan B. pubescens verwante boomsoort uit Turkestan. Ingevoerd 1914.*
H a b i t u s : Opgaande boom, in vorm op B.pubescens gelijkend, met geelachtige tot wittige bast.Jonge twijgen zacht behaard en (in tegenstelling tot
B. pubescens) met harsige lenticellen bezet.
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B l a d : Eivormig/ovaal, ^ even groot als van B.pubescens, metwigvormige tot afgeronde bladvoet, kort toegespitst; in dejeugd geheel zacht behaard,
later alleen aan de onderzijde op de nerven behaard, doch zonder okselbaarden.
K a t j e s : Vruchtkatjes zszhangend, 2,5 cm lang. Zijlobben van de bracteeèn half zo lang als de middenlob en opstaand.
Niet in cultuur.
* De kennis over deze berkensoort moet stellig verder teruggaan d a n de beschrijving van
LITVINOFF in T r a v . Mus. Bot. Acad. Sei. St. Petersb. 12:90, t. 12, fig. 5 (1914).
Bij DippEL H a n d b . der Laubholzk. 2. Teil, 1892, pag. 174 vinden wij aan het slot v a n de
behandeling van B. alba ssp. odorata nog de volgende bemerking: 'Zwei als Bet. alba turkestanica COURT, und Bet. alba turkestanica FETESOWII erhaltene, zierlich belaubte, strauchartige
Birken gehören wohl nicht zu der vorliegenden Art (bedoeld is: B. alba ssp. odorata, R u c h birke; noot van FONT.) u n d bedürfen noch erst der Beobachtung in fruchttragendem Zustande, u m sie mit Sicherheit einzureihen. Unsere schon zweimal erneuerten Pflanzen sind
stets n a c h d e m ersten oder zweiten J a h r e wieder eingegangen, sodass sie nicht z u m
Blühen u n d Fruchttragen gelangten.' Hieruit blijkt d a t D I P P E L B. turkestanica LITVINOFF
n a u w in verband brengt met de zachte berk !

115. Betula über (ASHE) F E R N . *
Oostelijk N.-Amerika
Syn. B. lentavar. über(?) volgens Index Kewensis
V e r s p r e i d i n g s g e b i e d / h e r k o m s t : Een vrij onbekende gebergte-boom
van geringe afmeting, slechts aangetroffen op de Mountains of Smith Co in
de zuidwestelijke punt van Virginia ten N. van de stad Marion aan de Highway no. 81. In verband met het zeer beperkte, lokale verspreidingsgebied,
dat vrij ver ten Z. van het B. lenta-a.rea.zd ligt, lijkt het onwaarschijnlijk dat
B. übereen variëteit van B. lentazou zijn. Het nomadische karakter van de
meeste berkensoorten in achtnemende is dit echter niet a priori onmogelijk.
Ingevoerd?
H a b i t u s :Kleine boom, 6-8 m hoog, met donkere schors. Kale twijgen.
B l a d : Min of meer cirkelvormig, zowel aan de basis als aan de top breed
afgerond of soms aan de basis licht-hartvormig;kaal; aan de fertiele twijgen
2 cm lang. De hoofdnerven ± verzonken liggend; de bladrand doorgaans
getand. Bladsteel rank, doch stevig en vrij lang, wollig behaard.
K a t j e s : Vrouwelijke katjes aanvankelijk compact en opstaand, elliptisch/
slank-cylindrisch; vruchtkatjes 10-15 mm lang, zittend, opstaand. De vruchtschubben lederachtig, sterk geribd, kaal;de verbrede korte middenlob en de
brede zijlobben ± gelijk van grootte. De vruchtvleugels naar boven verbredend, doch smaller dan of bijna even breed als de breed-wigvormige samara
(= gevleugelde nootvrucht).
* De beschrijving van deze zelden in de literatuur a a n te treffen species is ontleend a a n
M . L. FERNALD in Gray's M a n u a l of Botany (8th Ed.) 1950, p . 536 nr. 11 (Series Humiles
D.J.KOCH).
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116. Betuia u t a h e n s i s BRITT.* (Utah Birch)
N.-Amerika
V e r s p r e i d i n g s g e b i e d / h e r k o m s t : Een door Lord NATHANIEL BRITTON gevonden, benaamde en beschreven berk uit het gebied van Salt Lake
City, Utah in N.-Amerika. Ingevoerd 1908 (?).
H a b i t u s : Min of meer gelijkend op de nauw verwante B. occidentalis (nr.
69), een kleine boom vormend. Jonge twijgen spaarzaam met harsige lenticellen bezet, groenbruin, later lichtbruin, gladder en glanzend.
B l a d : Ovaal/rond-ovaal, ca. 5 cm lang of kleiner en bijna even breed, 4_;
stomp, aan de basis smal-wigvormig tot afgeplat; bladrand scherp getand
met korte tanden; jonge bladeren aan beide zijden behaard, later kaal en
glad en alleen op de nerven aan de onderzijde licht behaard; bovenzijde
dofgroen, onderzijde lichter groen. Blad dikker dan bij B. occidentalis en groter.
K a t j e s : Manlijke katjes in bloei 5 cm lang of langer. Dik-cylindrische
vruchtkatjes, 30-40 mm lang en ruim 10mm dik, stevig, opstaand aan 6 mm
lange steel. Bracteeën behaard, zijlobben 4_; ovaal en spreidend, ca. even
lang als de lang-driehoekige middenlob. Nootvruchtje ovaal, 2 m m lang,
smaller dan de vruchtvleugels.
* Deze soort isdoor R E H D E R nog genoemd in de 1ste druk (1927) v a n zijn M a n u a l of cult.
Trees and Shrubs als waarschijnlijk een vorm van B. occidentalis. Noch in zijn M a n u a l van
1947, noch in zijn Bibliography van 1949 heeft R E H D E R de U t a h Birch nog genoemd. Vermoedelijk heeft R E H D E R toen het bestaan van B. utahensis als een van B. occidentaliste onderscheiden soort niet langer erkend. Opvallend is daarbij d a t R E H D E R in zijn Bibiography de
n a a m B. utahensis BRITT. ook niet vermeldt onder de synoniemen voor B. occidentalis. D e
duidelijk van B. occidentalis afwijkende beschrijving van B. utahensis door Lord NATHANIEL
BRITTON in diens N o r t h American Trees (1908) heeft de samensteller deze berk (vooralsnog)
als soort in deze beschrijving doen opnemen.

117. Betuia utilis D. D O N (Aziatische papierberk)
Azië: Himalaya
Syn. B. bhojpatra LINDLEY ex. W A L L .
V e r s p r e i d i n g s g e b i e d / h e r k o m s t : Een in de Himalaya en in Kashmir
op 3300-4300 m hoogte voorkomende gebergte-boom. Ingevoerd 1825; in
cultuur 1880.
H a b i t u s : Tot 20 m hoge boom, donkerbruine bast, doch lichtgrijze tot
roomwitte, papierdun afbladderende schorsstroken, lang aanblijvend en
sterk contrasterend met de donkere, onderliggende bast. Twijgen in de
jeugd dicht en zacht behaard, spoedig met vele lenticellen; rijpend hout
mooi roodbruin met eivormige, zachtbehaarde knoppen.
B l a d : Ovaal tot eivormig, 5-8 cm lang, lang-toegespitst, aan de basis afgerond tot breed-wigvormig; onregelmatig gezaagd, min of meer lederachtig; 10-14 paar nerven, aan de bovenzijde ietwat opliggend; glad in de
jeugd aanvankelijk beiderzijds licht behaard, later aan de donkergroene bovenzijde kaal 4j zacht behaard blijvend met duidelijke okselbaarden in de
nerfhoeken. Bladsteel eveneens behaard. Goudgele herfstkleur.
K a t j es: Slank en zeer lang, 12 cm, hangend (opvallend in bloei) ; vrucht172

katjes i opstaand, bijna zittend of meestal aan korte, zachtbehaarde stelen;
cylindrisch, 2,5-3,5 cm lang en 8-12 mm dik. Bracteeën behaard, middenlob lang en boven afgerond, zijlobben korter en breed afstaand tot opstaand.
Nootvruchtje langwerpig ofovaal met half zo brede vruchtvleugels.
B. utilis is in het natuurlijke verspreidingsgebied een veelzijdig gebruikte
boom. Daarbuiten een bijzonder fraaie parkboom, vooral door de opvallende winterhabitus. Wat in Nederland en W.-Duitsland algemeen in cultuur
is als B. utilis, is Betuia jacquemonti (zie nr. 47 + voetnoot daarbij). Het is
zelfs de vraag of de echte B. utilis in het maritieme klimaat van W.-Europa
wel voldoende winterhard is?! Reeds SCHNEIDER (1906) constateert: 'Meines Wissens selten echt in Kultur'. De naamsverwarring tussen beide, sterk
gelijkende soorten isop de kwekerijen dus al van oudere datum.
118. Betuia utilis var. prattii BURKILL
West-China
Een afwijkende variëteit van B. utilis, als forse boom (20-27 m hoog) voorkomend in bergland van West-China : Yunnan, Setschuan en Kansu. Ingevoerd 1899 (wellicht sedert 1908 reeds in cultuur). Verschilt van de soort
door een ruwe, schubbige schors, oranjebruin tot vaal grijs-geel. Bladeren eivormig, 6 cm lang, aan de basis rond; onregelmatig dubbel gezaagd. Aan
beide zijden kaal, doch onder op middenrib zacht behaard. Vruchtkatjes beduidend langer gesteeld, 3,5 cm lang en 10 m m dik, alleenstaand. Bracteeën roodachtig en gewimperd, de zijlobben spreidend en spatelvormig.
Buiten arboreta, botanische tuinen e.d. weinig of zelden aangeplant. Vermoedelijk harder dan de soort.
119. Betuia verrucosa EHRH. (Ruwe berk)

Europa/Kl.-Azië (lang in
cultuur)

Syn. B. alba L. (gedeeltelijk) zie nr. 1
B. pendulaL. zie nr. 83
V e r s p r e i d i n g s g e b i e d / h e r k o m s t : Vrijwel geheel Europa tot 63° of
65° (minder noordelijk dan B. pubescens), ontbrekend in een deel van het
Middellandse Zeegebied :aldaar wel verspreid in de Apennijnen, op Corsica,
in de Pyreneeën en N.-Portugal, doch niet zuidelijker in Spanje, niet op Sicilië en Sardinië (met uitzondering van de uiterste N.O.-punt), niet in oostelijk Italië en de Po-vlakte en niet op de kuststrook van de Middellandse Zee.
Dringt in het O.-Europese steppengebied verder door dan Pinus sylvestris. In
het gebergte vrij hoog doordringend tot in het Piceetum,doch over het algemeen meer een vrij klimaat- en bodemvage boom van de vlakten met lage
eisen aan voedselrijkdom van en vocht in de bodem. In Noord- en Oost-Europa een belangrijke houtproducerende bosboom. Aldaar in een vrij korte
omloopperiode (50-60 j a a r bij een algemene levensduur van 70-80 jaar)
kaarsrechte zware stammen van 30-40 m lengte vormend. Ingevoerd (als
B. verrucosa) 1791. Zeer lang in cultuur.
H a b i t u s : Opgaande, vaak meerstammige boom, tot 20 m hoog, in het
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typische berkenwouden-gebied (N.O.- en N.-Europa) tot 30-40 m hoog. In
dejeugd een witte, sterk afbladerende bast, op latere leeftijd een dikke, ruw
gespleten, grijsgrauwe tot zwarte schors vormend. Schuin afstaande, tot
spoedig afstaande gesteltakken, aanvankelijk als de stam wittig en afbladderend, doch op latere leeftijd eveneens ruw en donker beschorst. Twijgen
doorgaans afhangend, vaak sterk neerhangend, kaal en met wrattige lenticellen bezet, ruwig aanvoelend, jonge twijgen groenig, bij verhouten min of
meer glanzend roodbruin tot zwart-bruin. Knoppen donker roodbruin, langwerpig en spits tot lang-eirond (vooral de eindknoppen) met een lichte,
dunne wimperbeharing langs de rand der knopschubben (duidelijk minder
dan bij B. pubescens).Buiten het typische berkenwouden-gebied zijn de stammen vaak krom en grillig.
B l a d : Vrij vorm-variabel, van driehoekig tot i ruitvormig-ovaal ofmin
of meer ovaal, 3-7 cm lang, fijn toegespitst (vooral bij de i driehoekige bladeren), doorgaans wigvormig aan de basis, bij driehoekige bladeren vaak
meer afgeplat tot zwak-wigvormig; bladrand dubbel gezaagd, soms vrij
grof. In dejeugd enigszins kleverig, als regel kaal en onbehaard (soms onder
invloed van B. pubescens in hetzelfde gebied in dejeugd zeer tijdelijk licht en
verspreid behaard) ; bovenzijde dof-glanzend frisgroen, onderzijde wat lichter. Dunne bladsteel 2-3 cm lang, kaal, vaak ruwig.
K a t j e s : Manlijke katjes tegelijk met de eerste bladontwikkeling, slank
hangend: 3-6 cm lang, 6-8 m m dik. Vrouwelijke katjes in de bloeitijd min
of meer opstaand/afstaand, 1-2 cm. Vruchtkatjes bij rijping hangend, cylindrisch, 2-3 cm lang, bruinig-groen, dun gesteeld. Bracteeën iets behaard of
meestal kaal, middenlob klein en spits, zijlobben groter en breed afgerond.
Behalve algemeen in het wild bekend, ook veelvuldig en massaal in cultuur. Vaak als ongeselecteerd zaaisel onder B. alba of B. pendula. In Nederland wordt in N.A.K.-B.-verband gestreefd naar de aankweek van soortzuivere B. verrucosa voor het gebruik als laanboom en als onderstam voor de
talrijke cultuurvormen (zie onder). In het omvangrijke natuurlijke verspreidingsgebied komt B. verrucosa voor in talrijke bastaard- en overgangsvormen
met B. pubescens en met kruipberken uit hetzelfde gebied. Sommige bastaarden komen ook thans nog in de literatuur onder een hybride-soortnaam
voor, zoals bijv. B. x aurata (nr. 9) en B. X fennica (nr. 30). De meeste,
voorheen onder naam gebrachte vormen en bastaarden worden thans tot de
(vormenrijke) soort gerekend (zie: Inleiding, de door SCHNEIDER beschreven bastaarden en vormen). Nochtans komen ook thans nog van B. verrucosa
een aanzienlijk aantal cultuurvormen en een enkele variëteit voor:
120. Betuia v e r r u c o s a c v . ' B i r k a l e n s i s ' ( H O R T . ) Cultuurvorm/Finland
Een zelden in de literatuur voorkomende afwijkende vorm, die in 1877 in
Finland in het wild gevonden zou zijn en van daaruit plaatselijk in cultuur
isgebracht. Komt in Finland als tuinvorm niet zelden voor. Heeft meer driehoekige bladeren met 3-4 paar deels tot halverwege de middennerf gaande,
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lang-driehoekige, tandvormige spitse lobben met onregelmatig gezaagde
randen.
121. Betuia v e r r u c o s a cv.'Dalecarlica'(SCHNEID.) HORT. Cultuurvorm
Syn. B. laciniata W A H L .
(B. pendulaf. dalecarlica SCHNEID.)
Evenals de vorige oorspronkelijk in het wild gevonden, in een bos bij Lilla
Ornäs in Dalecarlië (Z.-Zweden) in 1767 en van daaruit in cultuur gebracht. Vormt een fraaie, slanke boom met overhangende twijgen. Vrij grote, 4-8 cm lange, frisgroene bladeren, diep ingesneden tot onregelmatig diep
gezaagde smalle lobben ; de middenlob zeer lang gerekt en smal toegespitst.
Ook de bladeren zijn min of meer hangend aan tot 4 cm lange dunne bladstelen. Algemeen in cultuur als een sierlijke park- en laanboom.
122. Betuia v e r r u c o s a c v . ' F a s t i g i a t a ' ( K O C H ) HORT.

Cultuurvorm
( ± 1870 Frankrijk)

Syn. B. pendulavar.fastigiata K O C H
B. pendulavar. pyramidalis D I P P .
B. albavar.fastigiata CLEMENCEAU
Een zuilvormige berk met opstaande, wat bochtige takken en gedraaide
twijgen. Blad als de soort, doch laat afvallend. Vrij veelvuldig in cultuur als
solitaire parkboom, ook voor kleinere tuinen.
123. Betuia v e r r u c o s a c v . ' G r a c i l i s ' ( R E H D . ) HORT. Cultuurvorm (1888
vanuit Moskou)
Syn. B. pendulavar. gracilis R E H D .
B. alba laciniata gracilispendula HORT. ex SCHELLE
Vormt een kleine boom (5-6 m hoog) zonder harttak, doch met meerdere
opgaande gesteltakken, waarvan takken en vooral de dunne twijgen in grote
bogen overhangen. De bladeren zijn diep gelobd, doch fijner dan bij de cv.
'Dalecarlica'enhopen zichaan fijnere twijgen aanhet einde van de afhangende hoofdtwijgen op.Minder vaak, doch nietzelden, incultuur dan B.verrucosa
'Dalecarlica'. Als kleine sierberk in tuinen en parken bepaald waardevol.
124. Betuia v e r r u c o s a c v . ' L a c i n i a t a ' ( D E Vos) HORT.

Cultuurvorm
(1867 Nederland)

Syn. B. alba laciniataDEVOS
Foutief: B. populifoliavar. laciniata HORT.*
Een op de cv. 'Dalecarlica' gelijkende, sierlijke berk met kleinere bladeren, waarvan de fijnere lobslippen meer getand dan ingesneden zijn. Blijft
als boom kleiner dan B. verrucosa 'Dalecarlica'. Vrij vaak in cultuur. Als
kleine sierboom voor tuinen en parken zeer waardevol.
* N.b. Door sommige dendrologen worden B.populifolia cv.'Laciniata' (nr.92) en B.
verrucosa cv.'Dalecarlica' alsidentiek beschouwd. Hoewel beide vormen veel opelkaargelijken, isdeze opvatting - mede in acht nemende hetgeheel verschillendeverspreidingsgebied- onjuist.
175

In beperkte mate als siervorm in cultuur.
125. Betula verrucosa cv. 'Lobulata' (ANDERS.) HORT.
Syn. B. pendula t: lobulata ANDERS.
B. verrucosa a. vulgaris f. lobJUlata ANDERS.

Oude cultuurvorm

Een oudere, niet meer in cultuur voorkomende, cultuurvorm van de soort (vermoedelijk
met meer gelo bde bladeren).
Na voltooiing van zijn Bibliography of cult. Trees and Shrubs (ed. 1949) heeft REHDER
deze vorm als B. pendula f. lobulata (ANDERS.) in 'Additions and Emendations' aan zijn werk
toegevoegd.
Door NILS J OHAN ANDERSSON beschreven in FRIES herb. ex WINKLER in ENGLER, Pflanzenreich IV, 61 (Heft 19): 77 (1904).
Het bestaan van deze in bladtype afw. cultivar is twijfelachtig. Door SCHNEIDER (Ill.
Handb. der Laubh.k., I, 1906, pag. 113) komt de naam 'lobulata' voor als B. lobulata KANITZ, een door KANITZ in Linnaea XXXII, 351, 1863 gebruikt synoniem voor B.pendula.
Een cultuurvorm 'Lobulata' is overigens thans niet meer in cultuur bekend en wordt behoudens vorengenoemde toevoeging van REHDER - ook niet meer in de overige hedendaagse literatuur aangetroffen.
N.b. Volgens KocH, Dendrologie II, 1872, pag. 656 wordt de vorm lobulata - overeenkomstig de opvatting van REGEL in DC., Prodr. XVI, 2, pag. 164 - ondergebracht bij de
typen van B. pendula ROTH, die minder diep ingesneden en minder lang toegespitste bladeren hebben dan de dalecarlica - vorm (nr. 121). KocH: 'und wird von FRIES und andern
schwedischen Botanikern mit der nahern Bezeichnung 'lobulata' angegeben, ist aber nirgends von diesen veroffentlicht worden. Nach REGEL soll sie in den Garten auch als B. urticaefolia vorkommen. Bis jetzt ( = 1872, noot van de schr.) ist diese Ahart oder Form mir
vollig unbekannt geblieben.' Op grond van de bemerkingen van REGEL, KocH en SCHNEIDER en het feit, dat een lobulata-vorm ook thans nergens in de huidige literatuur, noch in
cultuur wordt aangetroffen, lijkt het bevreemdend dat REHDER deze twijfelachtige cultuurvorm te elfder ure nag aan zijn officiele naamlijst heeft toegevoegd.

126. Betula verrucosa cv. 'Obelisk' HORT.*

Cultuurvorm (1956 - Nederland)
Herkomst: Deze nieuwe, zuilvormige cultuurvorm wordt sedert 1956
door de Koninklijke Boomkwekerijen ALPHONS VAN DER BoM (OudenboschN ederland) als kloon voortgekweekt van een - in groeiwijze (zie Habitus) geheel afwijkend - B. verrucosa-individu, dat door de heer P. L. M. VAN DER
BoM in september 1956 in het wild en solitair werd aangetroffen in een gemengd loofhout-bos in N.-Frankrijk nabij Arras. De vinder heeft onmiddellijk van het gevonden exemplaar entmateriaal overgebra,cht naar zijn kwekerijen en deze vorm sedertdien onder de (thans nog niet geregistreerde) cultivar-benaming 'Obelisk' door vegetatieve vermeerdering in cultuur gebracht
(1956).
Habitus: Ben zeer fastigiaat groeiende B. verrucosa-vorm, die uiterlijk
iets gelijkt op de groeiwijze van de reeds sedert ± 1870 bekende 'Fastigiata'vorm, <loch daarvan verschilt door dikkere, strakkere takken en twijgen
(evenals bij de 'Fastigiata' -vorm rechtop gaand), die veel minder grillig en
bochtig zijn dan bij de onder nr. 122 beschreven zuilvormige berk. In tegen-

176

stelling tot de meer grijsgrauwe bast van B. verrucosa cv. 'Fastigiata' is de
stam van B. verrucosa 'Obelisk' zeer wit en van opmerkelijke schoonheid. In
achtnemende enige restrictie ten opzichte van de nog vrij jonge cultuurperiode mag toch een goede, tamelijk snelle groei Worden verondersteld. Het
in het wild gevonden type, dat op bijna 20 jaar oud werd geschat ( 1956), had
toen een hoogte van 7-8 m. In tegenstelling tot B. verrucosa cv. 'Fastigiata', die
op oudere leeftijd de neiging heeft wat 'uit te zakken', blijft B. verrucosa cv.
'Obelisk' steeds goed, fastigiaat-gesloten van vorm, terwijl de boomtop spits
toeloopt. Dit werd althans geconstateerd bij het gevonden individu en de
thans ea. 12 jaar oude populatie van deze kloon lijkt deze waarneming waar
temaken.
Blad: De bladvorm wijkt weinig of niet af van de soort, doch het blad is
wat stugger/steviger met aan de onderzijde de voor vele B. verrucosa-typen
kenmerkende wrattige punctatie. De bovenzijde is glad en glanzend, frisgroen. De frisgroene kleur blijft tot laat in de nazomer behouden, wat bij de
soort en ook bij 'Fastigiata' in veel mindere mate het geval is.
Ka tj es: Op het in het wild gevonden type werden geen katjes, noch katjes in aanleg waargenomen. Ook op nakomelingen werd nog geen neiging
tot bloei geconstateerd. Het is niet uitgesloten dat zowel individu als - in dat
geval uiteraard - ook de vegetatief vermeerderde nakomelingen steriel zijn
(wat ook bij de gewone B. verrucosa niet zelden voorkomt).
Hoewel hier nog sprake is van eenjonge cultuurvorm, mag verwacht worde:r;t dat deze 'zuilvormige' berk - ook t.o.v. de oudere en algemeen bekende
B. verrucosa cv. 'Fastigiata' - waardevolle eigenschappen als tuinvorm zal bezitten en de aandacht ten volle waard zal zijn.
* Dit is de eerste beschrijving die van deze cultuurnoviteit is gemaakt. Overeenkomstig
de Intern. Code of nomenclature for cultiv. plants werd geen auteursnaam aan deze cultivar toegevoegd. De beschrijving is grotendeels gebaseerd op foto-materiaal en uitvoerige
gegevens, die door de vinder P. L. M. VAN DER BoM de schrijver van het in het wild gevonden type (dus als holotype) ter beschikking werden gesteld, deels op de nakomelingen (gedeeltelijk dus als isotypen).

127. Betula verrucosa var. oycoviensis (BEss.) DIPPEL Europa/HonganJe
Syn. B. rrycoviensis BEss.
B. alba v. microphylla WIMMER
B. verrucosa var. microphylla HORT. ex DIPPEL
B. verrucosa var.JJ. oycowiensis WINKLER
Een struikachtige vorm van B. verrucosa, die spontaan voorkomt in een beperkt verspreidingsgebied in N.O.-Hongarije in Galicie in het dal van Oycow; aldaar aangetroffen in 1809. Vormt een vrij dichte, opgaande struik
met opstrevende twijgen met een roodbruine bast, dicht met klierachtige
lenticellen bezet. De bladeren zijn eirond tot breed-ruitvormig ofruitvormig
ovaal, in het algemeen 1,5-3 cm lang, de bovenste bladeren aan de groei-
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scheuten 3-3,5 cmlang en 12-15 mm breed; bladtop spits of kort toegespitst,
bladvoet breed-wigvormig toelopend of wigvormig-afgerond, zelden afgerond; tamelijk grof dubbel gezaagd tot onregelmatig enkel gezaagd; de grotere bladeren aan de groeischeuten met verder uiteenstaande tanding. Bladsteel 10-15 mm. Vruchtkatjes 15-20 mm lang, dik cylindrisch.
Vermoedelijk niet (meer) in cultuur. Voorheen plaatselijk in Z.O.-Europa
verkeerdelijk in cultuur als B. microphylla(wat niet identiek is: zie nr. 61)
128. Betuia verrucosa cv. 'Purpurea' (SCHNEID.) HORT. Cultuurvorm
( ± 1870 Frankrijk)
Syn. B. vulgarisvar. purpurea ANDRÉ
B. verrucosa I. vulgaris a. typica his. purpurea (HORT.) A. & G.
B. albavar. atropurpureaJ Ä G E R
Een kleurvorm die groeit als de soort, doch wat betere en meer voedzame
grond vraagt. Heeft helder purperrode jeugdbladeren, die later wat doffer
worden, doch in het algemeen redelijk goed op kleur blijven. Tegen de herfst
tot bronsgroen verlopend. Veelvuldig in cultuur. Vraagt voor een goede
groei en kleur betere groeivoorwaarden dan de soort.
129. Betuia v e r r u c o s a cv. 'Tristis' (SCHNEID.) HORT. Cultuurvorm ( ±
1867 Nederland)
Syn. B. pendulaf. tristis (DE Vos) SCHNEID.
B. verrucosa I. vulgarisa. typica lus. tristis (HORT.) A. & G.
Een door herhaalde selectie uit de sterk hangende typen van de soort (zgn.
'Hängebirke') gewonnen treurberk, sterk groeiend tot de afmeting van de
soort met steeds een doorgaande (soms dubbele) harttak. Zijtakken schuin
afstaand, aan de einden doorgaans in bogen doorbuigend met vele dunne,
hangende en vaak zeer lange, glanzende twijgen, die - vaak in bezemvormige bundels - van de takken neerdruipen. Kroon daardoor zeer sierlijk en
smal-ovaal. De schors van stam en hoofdtakken blijft zeer lang wit, op oudere leeftijd met lange, verticale, vaak iets windende dikke schorslijsten.
Blad als de soort, doorgaans wat langer en dunner gesteeld. Bloeit rijk met
langgerekte, ijle manlijke katjes. Algemeen in cultuur als siervorm voor parken en tuinen.
130. Betuia verrucosa cv. 'Viscosa'

(BEAN) ( R E H D . ) HORT.

Cultuurvorm (1912 Frankrijk)
Syn. B. pendulaf. viscosa R E H D .
B. dentata viscosapyramidalis CHENAULT
B. verrucosavar. dentataviscosa BEAN
Cultuurvorm, in 1912 door CHENAULT in cultuur gebracht. Een dicht vertwijgde, bossige struikvorm of soms kleine boom met zeer kleverige twijgen
en bladeren. Zeer dichte bladstand, bladvorm bijna driehoekig, bladeren
2-3,5 cm lang, langs de middennerf vaak bootvormig toegevouwen tot iets
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gekruld; grof dubbel gezaagd tot gelobd. Bladsteel 10-15m m . In cultuur
niet geheel onbekend, doch weinig meer gebruikt.
131. Betuia v e r r u c o s a cv. 'Youngii' (SCHNEID.) HORT.

Cultuurvorm (1873 Engeland)
Syn. B.pendulaf. Youngii (T. M O O R E ) SCHNEID.
B. verrucosa var. pendula Youngii BEAN
B. albapendula YoungiiT. M O O R E
Zogenaamde priëel-berk metniet-doorgaande stam;stam o p kroonhoogte
(= hoogte vanentplaats) zich sterk enhorizontaal vertakkend in ± horizontale, doch zeer grillige gesteltakken, aldus een dichte, dooreen groeiende
schermvormige kroon vormend. Twijgen lang en dun, haast draadvormig
afhangend tot op de bodem, ruw door talrijke wrattige lenticellen. Blad iets
van de soort afwijkend: vrijwel driehoekig, lang toegespitst met wigvormige
bladvoet, meest dubbel gezaagd. Door het beperkt doorgroeien van éénof
meer gesteltakken komt étage-vorming in de schermvormige kroon niet zelden voor. Echter nimmer eendoorgaande stam. Deze vorm isvrijwel steriel
en bloeit ookzelden ofnooit. Algemeen in cultuur voor tuinen en parken.
132. B. wilsonii BEAN zie: B.potaninii

BATAL.

(nr. 96)
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HET SORBUS LATIFOLIA- COMPLEX

K. J. W. HENSEN

In een vroegere publikatie (HENSEN, 1959) isgewezen op de grote moeilijkheden, waarvoor men komt te staan als men gekweekte planten van het
Sorbus latifolia-complex1 probeert te determineren. Behalve met primaire
bastaarden 2 en nothomorfen 3 heeft men ook met diverse constante taxa 4 te
maken. Alle zijn, naar men meent, door bastaardering tussen Sorbus aria
(L.) CRANTZ en S. torminalis (L.) CRANTZ ontstaan. De primaire bastaarden
en nothomorfen zijn niet constant bij voortplanting door zaaien, maar de
constante taxa wèl. Men neemt aan, dat deze laatste wel door bastaardering
ontstaan zijn, maar op een of andere wijze de eigenschap verworven hebben
constant te blijven bij zaaien. In vele gevallen berust dit op het feit, dat het
zaad van deze planten niet ontstaat door bevruchting maar door apomixis,
d.w.z. zonder reductiedeling en zonder bevruchting. Het kan echter ook berusten op zekere veranderingen in het genoom, b.v. chromosomenverdubbeling. Hoe dit ook zij, als gevolg van de constantheid kunnen deze taxa zich
vanuit de plaats, waar ze ontstaan zijn, in de loop van de tijd over een bepaald gebied verbreiden, eventueel tot in streken waar één van de oudersoorten ontbreekt of geen van beide voorkomt. Deze taxa hebben dus een
eigen verspreidingsgebied en worden daarom wel hybridogene, d.w.z. door
bastaardering ontstane soorten genoemd.
Primaire bastaarden tussen amphimictische soorten, d.w.z. tussen soorten
met normale geslachtelijke zaadvorming, hebben daarentegen geen eigen
areaal (verspreidingsgebied), maar zijn gebonden aan plaatsen, waar beide
oudersoorten groeien. Meestal zijn ze weinig fertiel, zodat planten van volgende bastaardgeneraties nauwelijks voorkomen. Zijn ze betrekkelijk fertiel,
dan ontstaan hybridenzwermen : dan vindt men op plaatsen, waar beide
oudersoorten groeien, populaties, waarin naast deze oudersoorten allerlei
tussenvormen voorkomen. O p grond hiervan is het mogelijk door nauwkeurige bestudering van het voorkomen van de diverse tussenvormen in het veld
1

O n d e r deze n a a m vat men alle tussenvormen tussen S. aria (L.) CRANTZ en S. torminalis
(L.) CRANTZ samen, zowel constante als niet constante.
2
Primaire bastaarden zijn planten, die rechtstreeks door kruising tussen de oudersoorten
ontstaan zijn.
3
Nothomorfen zijn de verschillende van de Fi afwijkende vormen, die kunnen ontstaan
uit zaad van primaire bastaarden, zowel door zelfbestuiving (F 2 , F 3 generaties enz.) als
door terugkruising met een der oudersoorten.
4
H e t woord 'taxon' is een algemene term voor de diverse systematische categorieën als
geslacht, soort, variëteit, cultivar, hybride enz.
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met vrij grote zekerheid vast te stellen of men met constante taxa te maken
heeft of niet. In het eerste geval zal men in een bepaald gebied overal één en
dezelfde vorm aantreffen, in het laatste geval vindt men of vele planten bijeenin een bepaalde populatie, maar onderlingverschillend, ófslechts weinige,
tussen de oudersoorten. Langs deze weg is er de laatste tijd veel studie gemaakt van de tussenvormen tussen Sorbusaria en S. torminalis, zie K A R P Ä T I
(1960), KOVANDA (1961) en DUELL (1961).
In dit artikel wordt een overzicht van de huidige kennis van het Sorbus
latifolia-complex gegeven. Voor een overzicht van de in ons land gekweekte
vormen zie HENSEN (1967).
SORBUS ARIA EN SORBUS TORMINALIS

Sorbusariaen S. torminaliszijn twee sterk van elkaar verschillende soorten.
De bladen van S. ariavertonen aan de rand slechts ondiepe insnijdingen, die
van S. torminalis daarentegen diepe, waardoor enige paren lange en spitse
lobben ontstaan. De bladen van S. aria zijn aan de onderzijde blijvend witviltig behaard, maar die van S. torminalis zijn in volgroeide toestand aan
weerszijden kaal. De vruchten van S. aria zijn rood, die van S. torminalis
bruin. O p de vruchten van de eerste ziet men tal van fijne puntjes (lenticellen), de vruchten van de tweede soort hebben daarentegen aanzienlijk grotere lenticellen. Beide soorten zijn diploid (2n = 34) en planten zich op normale, geslachtelijke wijze voort door middel van zaad. Beide hebben een
groot verspreidingsgebied en zijn daarom denkelijk als betrekkelijk oude
soorten te beschouwen.
S. aria komt voor in enigszins bergachtige streken van West- en MiddenEuropa. De zuidgrens van het areaal is niet goed bekend, omdat hier verwante soorten voorkomen, die door onderzoekers van de flora van die streken meestal niet van S. aria onderscheiden zijn. In Zuidoost-Europa en
Zuidwest-Aziëkomt eennauwverwante soortvoor:S.graeca (SPACH) H E D L . (S.
umbellata (DESF.) FRiTSCHvar.cretica (LINDL.) SCHNEID.). Ook in Scandinavië,
Engeland en Ierland komen nauwverwante soortenvoor,zoals S. rupicola (SYME) H E D L . en S. obtusifolia (DC.) H E D L . S. torminaliskomt in het wild voorin
West-, Midden- en Zuid-Europa, in Klein-Azië en de Kaukasus. Deze soort
is, evenals trouwens S. aria, zeer variabel in bladvorm, maar nauw verwante
soorten zijn niet bekend. Geen van beide soorten groeit in Nederland in het
wild.
I n de monographie van het geslacht Sorbusdoor HEDLUND (1901) wordt
dit in vijf groepen (secties) onderverdeeld, n.l. Cormus(S. domestica),Aucuparia,Aria, Torminaria en Chamaemespilus. I n deze verdeling, die door de meeste
latere onderzoekers als de beste beschouwd wordt, behoort S. ariatot de sectie Aria en S. torminalistot de sectie Torminaria. Men beschouwt deze soorten
dus als weinig verwant. In overeenstemming hiermee blijken bastaarden
tussen beide soorten niet gemakkelijk te ontstaan en weinig fertiel te zijn.
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Sorbusaria en S. torminaliszijn in h u n verspreidingsgebied van ouds bekende
soorten, waarvan o.a. tal van volksnamen getuigen. De veel minder verbreide tussenvormen is men echter pas sedert de 18de eeuw gaan onderscheiden.
Sorbuslatifolia (LAM.) PERS.

In een flora van de omgeving van Parijs: 'Botanicon Parisiense' door
S. VAILLANT, die in 1727 verscheen, werd voor het eerst melding gemaakt
van een 'Crataegusfolio subrotundo serrato etlaciniato', die in het woud van Fontainebleau groeide. In het werk van DUHAMEL (1755) werd een afbeelding
van een blad gegeven en een korte beschrijving onder dezelfde omschrijvende naam, die ook VAILLANT gebruikt had. Een binaire naam, d.w.z. een uit
slechts twee woorden bestaande naam, zoals wij thans gebruiken, kreeg de
'Alisier de Fontainebleau' voor het eerst in de 'Flore Françoise' door L A MARCK (1778), n.l. Crataegus latifolia. De thans gebruikelijke naam Sorbus latifolia is van wat latere datum (PERSOON, 1807), toen men beter onderscheid
had leren maken tussen Crataegus(met steenvruchten) en Sorbus (Pyrus; met
pitvruchten). Het woud van Fontainebleau stond lange tijd als de enige
vindplaats van deze soort bekend, maar thans kent men hem ook van andere
plaatsen, die echter geen van alle meer dan ongeveer 100 km van Fontainebleau verwijderd zijn.
Sorbus x confusa GREMLI ex ROUY & CAMUS
In de literatuur vindt men soms nog andere vindplaatsen van S. latifolia
vermeld. Sedert GODRON (1876) heeft men echter onderscheid leren maken
tussen S. latifolia en een ander taxon, dat men er aanvankelijk mee verward
had, n.l. Sorbus aria X torminalis,waarvoor ook de naam S. X confusagebruikt
wordt in de Franse en Zwitserse literatuur. Deze naam is afkomstig van
GREMLI, die hem echter alleen als synoniem van S. aria x torminalis schijnt
te hebben gepubliceerd (GREMLI, 1883, 1898, vgl. ook SCHNEIDER, 1906).
ROUY & CAMUS (1901) zijn daarom als de eigenlijke auteurs van S. Xconfusa
te beschouwen. S. X confusais op diverse plaatsen in het noorden, oosten en
midden van Frankrijk en in het noorden en westen van Zwitserland gevonden (GUINIER, 1951).
Sorbus decipiens en andere vormen uit Duitsland
Een tussenvorm tussen S. aria en S. torminalis uit Duitsland werd door
BECHSTEIN (1797) beschreven. Hij vond van deze vorm op de Burgberg bij
Waltershausen in Thüringen een vrij groot aantal planten, die er tussen
S. aria en S. torminalis groeiden. BECHSTEIN beschouwde deze planten aanvankelijk als bastaarden en noemde ze daarom Crataegus hybrida. Deze naam
is echter als ongeldig te beschouwen, want LINNAEUS (1761) had al een heel
andere soort onder de naam Crataegus hybrida beschreven, n.l. Sorbus hybrida
(L.) L. Later gebruikte BECHSTEIN (1821) een andere n a a m voor deze plan183

Fig. 1. Loofbladen (X 1) v a n : a. Sorbus aria (Arb. Dreijen nr. 125) - b . S. aria f. incisa
(Italie, coll. M E I J E R DREES nr. 0122) - c. S. graeca (Griekenland, coll. ORPHANIDES Fl.
graeca exsicc. nr. 295) - d. S. torminalis (Arb. Wageningen, okt. 1903) - e, f. S. graeca var.
danubialis (Belmonte-Arb. nr. 3097). N a a r pentekeningen van materiaal uit het H e r b a r i u m
Vadense door G. LANGEDIJK.
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ten van de Burgberg, n.l. Pyrus decipiens ( = Sorbus decipiens (BECHSTEIN)
K I R G H N . ) . Volgens R E H D E R (1949) gebruikte BECHSTEIN deze naam al in de
eerste druk van zijn 'Forstbotanik' (1810), maar deze druk isin Nederland
niet te raadplegen. Uit de uitvoerige beschrijving door BECHSTEIN blijkt duidelijk, dat het om een tussenvorm tussen S. aria en S. torminalisging; onder
de synoniemen vermeldt hij zelfs (onder voorbehoud) de hem nog onbekende
S. latifolia (LAM.) PERS., die in BECHSTEINS tijd blijkbaar in Thüringen nog
niet gekweekt werd. BECHSTEIN (1821) vermeldde nog enige andere vindplaatsen van S. decipiens,zowel in Thüringen als meer naar het zuiden, in
Franken. Volgens DUELL (1961) horen de planten van andere vindplaatsen
echter tot andere taxa. S. decipiens in de enge zin van DUELL is alleen van
Waltershausen met zekerheid bekend.
BECHSTEIN (1821) vermeldde nog twee andere tussenvormen tussen Sorbus
ariaen S. torminalisuit Thüringen, n.l. Pyrussemilobata BECHST. en P. rotundifolia BECHST. I n de eerste meende BECHSTEIN aanvankelijk Pyrusintermedia
E H R H . {Sorbus intermedia PERS.) uit Zweden en Noord-Duitsland te hebben
gevonden ; later ging hij hieraan twijfelen en gaf deze planten een nieuwe
n a a m : Pyrus semilobata BECHST. (1821). BECHSTEIN vond dit taxon op verscheidene plaatsen in de omgeving van Gotha en Meiningen, maar nooit
meer dan enkele planten bij elkaar op één vindplaats. Hij zamelde van deze
vorm geen herbariummateriaal in, men is dus geheel op de beschrijving en
de afbeelding, die hij gaf, aangewezen. Deze beschrijving is wel uitvoerig,
maar toch onvoldoende om dit taxon goed te kunnen onderscheiden van
nauw verwante vormen. D U E L L (1961) heeft daarom op de door BECHSTEIN
opgegeven vindplaatsen naar dit taxon gezocht, zonder succes echter.
Pyrus rotundifoliawerd door BECHSTEIN alleen op de Inselberg in het Thüringer Woud gevonden. D U E L L (1961) heeft ook naar deze planten tevergeefs gezocht, zodat we ook over dit taxon in onzekerheid verkeren, want
herbarium-materiaal ontbreekt geheel. HEDLUND (1901) zag in deze planten
primaire hybriden tussen Sorbus ariaen S. torminalisen gebruikte hiervoor dus
de naam S. X rotundifolia (BECHST.) H E D L . Wat BECHSTEIN over Pyrus rotundifolia vermeldt, geeft echter geen reden om aan te nemen, dat de bomen van
de Inselberg inderdaad primaire hybriden waren: een goed waarnemer als
BECHSTEIN zou anders stellig de aanwezigheid van Sorbus ariaen S. torminalis
in de omgeving vermeld hebben. DUELL (1961) verwerpt dan ook H E D LUNDS identificatie van Pyrus rotundifolia BECHST. met Sorbusaria X torminalis
alsonzeker en onwaarschijnlijk.
Ook bij Arnstadt en Stadtilm, eveneens in Thüringen, werden later planten gevonden, waarin men tussenvormen tussen Sorbus aria en S. torminalis
herkende. IRMISCH (1856) onderscheidde onder deze planten een drietal vormen, die hij f. dentata, f. acutilobaen f. parumlobata noemde. Daar men in die
tijd alle tussenvormen tussen S. ariaen S. torminalisals bastaarden beschouwde, gebruikte men hiervoor de algemene naam Sorbus(of Pyrus) latifolia of de
formule Sorbus (of Pyrus) aria X torminalis, en beschreef de vormen, die IR185

MISCH onderscheidde,
IRMISCH (1859), ILSE

als forma's van S. latifolia of S. aria X torminalis, vgl.
(1866) en ROESE (1868). Nadat IRMISCH (1859) de
vindplaats van Pyrus decipiens had bezocht, beschouwde hij deze als identiek
met zijn Pyrus latifolia f. dentata, de vorm, die bij Arnstadt en Stadtilm het
meeste voorkomt. BORNMÜLLER (1918) en D U E L L (1961) stelden echter verschillen tussen de vorm van Arnstadt en Stadtilm enerzijds, en die van
Waltershausen anderzijds, vast en gaven daarom aan de eerste een nieuwe
naam :Sorbussubcordata BORNM. ex D U E L L .
Pyrus latifolia f. parumlobata IRMISCH (Sorbus parumlobata KIRCHN., 1864,
Pyruspaucicrenata ILSE, 1866) is veel zeldzamer en alleen bij Arnstadt gevonden. Door zijn zwak gelobde bladen staat deze vorm tussen Sorbus subcordata
en S. ariain.
Pyrus latifolia f. acutiloba IRMISCH (Sorbus acutiloba KIRCHN., 1864) is door
IRMISCH beschreven naar een boom bij Arnstadt, die - wat bladvorm betreft
- tussen Sorbussubcordata en S. torminalisin stond.
Nog andere vormen van het Sorbus latifolia-complex werden later in
Duitsland ontdekt, en door DUELL (1961) beschreven. Uit Thüringen nog:
S. heilingensis uit Heilingen bij Orlamünde en S. multicrenata BORNM. ex
D U E L L bij Blankenburg ; verder S.franconica BORNM. ex DUELL uit de Frankische Schweiz in Franken (Noord-Beieren) en S. baderne uit de streek ten
westen van Würzburg.
Het Sorbuslatifolia-complex in andere landen
WILMOTT (1934) beschreef enige vormen van het S. latifolia-complex uit
Engeland, zo S. bristoliensis(Bristol), S. subcuneata (noorden van Somerset en
Devon) en S. vagensis in het dal van de Wye, op de grens van Engeland en
Wales. WARBURG (1952) voegde hier nog S. devoniensis uit Devon, Cornwall
en het zuidoosten van Ierland aan toe. Deze laatste is in Devon zelfs de
meest algemene Sorbussoort.
Uit de bergachtige streek ten noordwesten van Budapest werd in 1879
door BORBAS een Sorbus ariaf. semiincisa beschreven, die door dezelfde auteur
later, in 1887, als een soort beschouwd werd en thans door K Â R P Â T I (1960)
als een der tussenvormen tussen Sorbus sect. Aria en sect. Torminaria. Vele andere werden later door JÂVORKA, BOROS en KÂRPÂTI beschreven, alle uit de
bergen tussen het Balatonmeer en de Donau, waar de meeste een vrij klein
verspreidingsgebied hebben (zie KÂRPÂTI, 1960).
Ook uit andere Donaulanden werden vormen van het S. latifolia-complex
beschreven, o.a. S. paxiana jÀv. uit de Banaat en omgeving in Roemenië
(vgl. KÂRPÂTI, 1960) en S. slovenica uit het westen van Slowakije door KoVANDA (1961). Bij deze vormen uit Engeland en de Donaulanden is het begrip 'Sorbus latifolia-complex' echter in ruimere zin genomen dan bij de
Franse en Duitse vormen. I n deze landen komen nl. behalve Sorbusaria ook
nauw hiermee verwante soorten voor, die zowel met S. aria als met S. torminaliskunnen bastaarderen. Welke van de soorten van de sectie Aria als ouder186

Fig. 2. Loofbladen (x 1) van : a. Sorbus devoniensis' T h e o p h r a s t a ' (Belmonte-Arb. nr. 11557)
- b . idem (Belmonte-Arb. nr. 11843) - c. S. semiincisa (Belmonte-Arb. nr. 15635) - d.
S. latifolia (Belmonte-Arb. nr. 11548) - e. S. x confusa (coll. M A T H I E U , Maxéville bij Nancy,
1857). N a a r pentekeningen van materiaal uit het H e r b a r i u m Vadense door G. LANGEDÏJK.
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soort van de diverse vormen van het S. latifolia-complex te beschouwen is, is
in de meeste gevallen niet meer vast te stellen, zodat men het begrip 'Sorbus
latifolia-convplex' hier wel moet uitbreiden tot alle tussenvormen tussen Sorbussect. Aria en S. torminalis.
D E AARD VAN HET SORBUS LATIFOLIA-COMPLEX

Lange tijd heeft men in flora's en handboeken alle tussenvormen tussen
Sorbus aria en S. torminalis aangeduid met de naam S. latifolia, die men dan
als een binaire naam voor de bastaard S. aria x torminalis gebruikte, zie b.v.
R E H D E R (1940). Voor zover men afzonderlijke vormen onderscheidde,
rangschikte men deze als variëteiten offorma's onder S. latifolia. Is dit juist?
Sorbuslatifolia en S. Xconfusa
Bijna gelijktijdig hielden GODRON (1873) en DECAISNE (1874) zich bezig
met de vraag of Sorbuslatifolia een bastaard was of niet. GODRON onderzocht
vruchten van bomen, die in de omgeving van Nancy groeiden en merkte
daarbij op, dat de meeste vruchten geen goed ontwikkeld zaad bevatten ; af
en toe vond hij echter wel een goed ontwikkeld zaad. Ook had GODRON opgemerkt, dat 'S. latifolia' bij Nancy en in de Elzas altijd in de nabijheid van de
oudersoorten voorkomt. Deze twee redenen brachten hem tot de overtuiging,
dat 'S. latifolia''een bastaard was. DECAISNE, die S. latifolia uit Fontainebleau
kende, kwam daarentegen tot een tegenovergestelde opvatting :Bij Fontainebleau zouden wèl S. latifolia en S. torminalisvoorkomen, maar S. arianiet, dus
kon S. latifolia geen bastaard tussen S. ariaen S. torminaliszijn. DEGAISNE'S argument was echter onjuist: S. ariakomt wèl bij Fontainebleau voor, maar is
er zó zeldzaam, dat DECAISNE hem over het hoofd had gezien (GODRON,
1876). Maar DECAISNE had nog een tweede argument: S. latifolia werd in de
kwekerijen vermeerderd door zaaien, wat men zeker niet zou doen, als hij zo
weinig fertiel was, als GODRON (1873) meende. Bovendien verschilden de
dochterplanten niet van de moederplant, dus S. latifolia moest een constante
vorm zijn, een 'goede soort' zoals men toen zei. Dit kon GODRON (1876) niet
ontkennen. Hij vergeleek de planten uit Fontainebleau met die uit Nancy en
kwam tot de conclusie, dat het tweeverschillende taxa waren :de planten uit
Nancy waren bastaarden, die uit Fontainebleau niet. I n de Franse botanische literatuur is men sindsdien onderscheid tussen deze twee taxa blijven
maken, men zie b.v. R O U Y & CAMUS (1901), die voor S. aria X torminalis de
n a a m 5. X confusagebruikten.
HEDLUND (1948), die reeds eerder had bevestigd, dat S. latifolia een constante vorm was, die men door zaaien kon vermeerderen, onderzocht ook
S. aria X torminalis. Hij kreeg zaad, dat in de Vogezen ingezameld was van
een wilde plant, die ter plaatse in gezelschap van S. ariaen S. torminalisgroeide. Hij zaaide het uit, en kreeg zeer verschillende planten. De meeste hiervan
vertoonden allerlei verschillende combinaties van kenmerken van de ouder-
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soorten, maar enkele waren nauwelijks te onderscheiden van S. torminalisof
van de vorm van S. aria, die ter plaatse groeide. Hiermee was wel definitief
bewezen, dat Sorbus X confusa uit Noordoost-Frankrijk een gewone bastaard
tussen S. ariaen S. torminalisis, die evenals de oudersoorten zaad vormt langs
geslachtelijke weg (dus door bevruchting) : alleen langs deze weg kan men
de grote verscheidenheid tussen de zaailingen verklaren. Sorbus X confusais
echter weinig fertiel, zodat de planten, die men in het wild aantreft over het
algemeen tot de F 1-generatie behoren: vandaar, dat de meeste wilde planten geen grote verschillen vertonen. Af en toe zijn echter in gezelschap van
deze Fj-planten afwijkende planten gevonden (GODRON, 1873), die meer op
een van de oudersoorten leken. Deze planten zullen waarschijnlijk uit zaad
van de F ^ p l a n t e n opgegroeid zijn. Zo vond R O Y E R (1883) bij Montbard in
Bourgogne tussen planten die hij S. latifolia noemde, maar die volgens GuiNiER (1951) tot S. X confusabehoorden, een viertal afwijkende planten, die
meer op S. torminalis leken, en die door ROYER als S.fallacina beschreven werden.
GODRON (1876) vermeldde een aantal morfologische verschillen tussen
S. latifolia en S. X confusa. Wegens de grote variabiliteit van S. X confusais
het echter moeilijk om morfologische verschilkenmerken te vinden, die altijd
opgaan (GUINIER, 1951). GEORGE (1932) onderzocht beide taxa anatomisch,
maar vond geen verschillen. D E POUCQUES (1953) en DILLEMAN & D E
POUCQUES (1954) onderzochten het stuifmeel. Het stuifmeel van S. aria en
S. torminalis bleek homogeen, maar dat van S. latifolia en van S. X confusa
bleek voor meer dan de helft uit abnormaal gevormde of lege korrels te bestaan. Daar dit verschijnsel aan bastaardering toe te schrijven is, moet dus
niet alleen S. X confusa,maar ook S. latifolia door bastaardering tussen S. aria
en S. torminalisontstaan zijn. Dat het % abnormaal gevormde of lege stuifmeelkorrels (die wel niet kiemkrachtig zullen zijn) van S. X confusa zo hoog
is, zal niemand verwonderen :deze vorm is immers weinig fertiel. Maar S. latifolia isveel vruchtbaarder en heeft toch ook een hoog % stuifmeel, dat waarschijnlijk niet kiemkrachtig is. Dit doet veronderstellen, dat het stuifmeel
niet nodig is voor de zaadvorming, m.a.w. dat het zaad van S. latifolia door
apomixis gevormd wordt. Nu gaat binnen het geslacht Sorbusapomixis veelal samen met polyploidie, dus met een hoger aantal chromosomen (vgl.
HENSEN, 1957). D E POUCQUES (1951) onderzocht daarom de somatische
kerndeling van beide taxa. Zij vond echter, tegen de verwachting in, geen
verschil. Beide waren diploid (2n = 34) evenals de oudersoorten. Dat S. latifolia een apomict is, is hierdoor echter niet uitgesloten, want er zijn ook diploide apomicten bekend, zij het niet in het geslacht Sorbus.Alleen embryologisch onderzoek kan hieromtrent zekerheid geven, maar dit is bij S. latifolia
nog niet verricht.

Niettegenstaande S. latifolia en S. X confusadus beide door bastaardering
tussen S. aria en S. torminalis ontstaan moeten zijn, zijn het toch duidelijk
twee verschillende taxa. De eerste gedraagt zich als een soort. Hij plant zich
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voort door middel van zaad en blijft daarbij constant. Daardoor heeft hij
zich na zijn ontstaan over een bepaald areaal kunnen verspreiden en is hij in
zijn voorkomen niet gebonden aan de aanwezigheid van beide oudersoorten
in de naaste omgeving. S. X confusa is daarentegen weinig fertiel en blijft niet
constant bij voortplanting door zaad. Daardoor is hij nauwelijks in staat
zich zelfstandig te verbreiden 1 en komt alleen voor waar beide oudersoorten
dicht bij elkaar groeien. Twee zulke verschillende taxa toch met één binaire
n a a m aan te duiden, zoals b.v. in het handboek van R E H D E R (1940), is dus
onjuist. Het kan aanleiding geven tot verwarring en dient vermeden te worden.
Sorbusdecipiens en andere vormen uit Duitsland
BECHSTEIN (1797) was aanvankelijk van mening, dat de door hem bij
Waltershausen ontdekte planten bastaarden tussen de ter plaatse voorkomende S. aria en S. torminaliswaren. I n deze mening werd hij nog versterkt,
toen pogingen om deze planten te zaaien steeds mislukten. Wel groeiden er
op de Burgberg vele van de veronderstelde bastaarden dicht bijeen, maar
dit was volgens BECHSTEIN een gevolg van vermeerdering door wortelopslag,
vooral na kappen. Later vond BECHSTEIN echter ookjonge planten, die duidelijk zaailingen waren, en elders ook alleenstaande grote bomen, die niet
van de beide oudersoorten vergezeld waren. BECHSTEIN (1821) ging S. decipiens daarom later als een soort beschouwen. ROESE (1868) vond later planten van S. decipiens, die door vogels uitgezaaid schenen te zijn. Hij onderzocht
de vruchten en vond, dat de meeste zaden loos waren, maar dat de goed ontwikkelde wèl kiemkrachtig waren. Desondanks heeft men S. decipiens lange
tijd als een bastaard beschouwd, zie b.v. IRMISCH (1859), ILSE (1866) en vele
Duitse flora's en handboeken. DUELL (1961) onderzocht het voorkomen van
Sorbus op de Burgberg nogmaals en kwam tot de conclusie, dat S.decipiens
geen primaire bastaard tussen S. ariaen S. torminaliskon zijn. Hij redeneerde
daarbij als volgt: S. aria en S. torminalis zijn geen nauw verwante soorten,
kruisen van beide soorten lukt niet gemakkelijk, het onstaan van primaire
bastaarden is dan ook een betrekkelijke zeldzaamheid. De vele planten van
S. decipiens op de Burgberg kunnen dus niet alle rechtstreeks door kruising
tussen de oudersoorten ontstaan zijn. S. decipiens moet zich dus voortplanten
door zaad en daarbij constant blijven, want alle planten van S. decipiens
zijn onderling vrijwel gelijk. S. decipiens is dus een constant taxon evenals
S. latifolia. Dat S. decipiens zich niet buiten de directe omgeving van Waltershausen verbreid heeft, wijt D U E L L aan de geïsoleerde ligging van de Burgberg: in de omgeving zouden weinig plaatsen zijn, geschikt voor S.decipiens.
Men kan echter ook aannemen, dat S. decipiens een veeljonger taxon is dan
1
Wel groeit 5. x confusa soms in groepen van onderling volkomen gelijke planten, m a a r
dit zijn klonen, die ontstaan zijn doordat één p l a n t zich - vooral na kappen - door wortelopslag is gaan vermeerderen (GUINIER, 1951).
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S. latifolia. Ook de andere vormen van het S. latifolia-complex uit Duitsland,
die D U E L L onderzocht heeft, zijn - naar het voorkomen in het wild te oordelen - constante vormen gebleken. Van sommige is ook experimenteel vastgesteld, dat men bij zaaien dezelfde vorm onveranderd terugkrijgt. Het optreden van drie verschuilende vormen (5.subcordata, S. parumlobataen S. acutiloba) bij Arnstadt verklaart D U E L L door terugkruising van S. subcordata, de
meest algemene vorm, met S. aria resp. S. torminalis.Als men aanneemt, dat
S. subcordata een apomict is, dan is dit waarschijnlijk ook het geval met beide
andere taxa, want volgens HEDLUND (1948) zijn bastaarden, ontstaan door
kruising tussen een apomict en een amphimictische plant in de regel weer
apomicten.
De tussenvormen uit andere landen
De talrijke vormen uit Hongarije, die KÂRPÂTI (1960) beschreven heeft
uit het gebied tussen het Balatonmeer en de Donau worden - op dezelfde
gronden als hierboven genoemd - als constante vormen beschouwd. Embryologisch onderzoek van deze vormen is tot nu toe niet verricht, evenmin als
van de vormen uit Duitsland. Wel staan enkele cytologische gegevens ter
beschikking ( K Â R P Â T I , 1960) :S. ariaen S. torminalis bleken ook in deze streken diploide soorten te zijn, evenals S. graeca. Van de tussenvormen werd nog
slechts S. semiincisa onderzocht: deze bleek eveneens een diploid te zijn
(2n = 34).
Deze constante hybridogene taxa komen in Hongarije alleen in het gebied
tussen het Balatonmeer en de Donau voor, elders ontbreken ze, ook waar de
oudersoorten in eikaars nabijheid groeien. In enkele gevallen werden daar
wel tussenvormen tussen Sorbus aria of S. graeca en S. torminalis gevonden,
maar deze beschouwt KÂRPÂTI na bestudering ter plaatse als primaire bastaarden.
S. slovenica uit het westen van Slowakije is volgens KOVANDA (1961) eveneens een constante vorm van het S. latifolia-complex.
Ook de meeste Engelse vormen, die hierboven genoemd zijn, zijn constante vormen gebleken: S. bristoliensis,S. devoniensis en S. subcuneata. S. bristoliensis van de Avon Gorge bij Bristol is volgens WARBURG (1952) een triploid
(2n = 51) met apomictische voortplanting. Hij is wellicht ontstaan door
kruising tussen S. torminalis (2n = 34) en een tetraploide (apomictische?)
vorm van het Sorbusana-complex, die in de Avon Gorge voorkomt: S. eminens W A R B . (2n = 68).
Daarentegen is S. X vagensis WILMOTT van het Wye-dal volgens WARBURG
een variable, diploide hybride (2n = 34) tussen S. aria en S. torminalis, dus
geen constant taxon. S. X vagensisisdus een synoniem van S. Xconfusa.
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H E T SORBUS LATIFOLIA-GOMPLEX TE W A G E N I N G E N

In het Belmonte Arboretum of in de Botanische Tuin 'De Dreijen' zijn
van de volgende taxa vanhet Sorbus latifolia-complex éénofmeer planten
aanwezig.
S. adamii K Â R P .
S. andreanszkyana K Â R P .

S. bakonyensisJAv.
S. borosiana K Â R P .

S. x confusa GREMLI ex RG-UY & CAMUS
S. degeniijkv.
S.devoniensis W A R B . 'Theophrasta'
S. x dubia H E D L .
S. eugenii-kelleri K Â R P .
S. gayerianaK Â R P .
S. gerecsensis K Â R P .
S. karpatii BOROS
S. latifolia (LAM.) PERS.
S. latissima K Â R P .
S.pseudobakonyensis K Â R P .
S.pseudolatifolia BOROS
S.pseudovertesensis BOROS
S. redlianaK Â R P .

S.semiincisa (BORB.)

BORB.

S. simonkaiana K Â R P .
S. vertesensis BOROS

SUMMARY

I n this paper the taxonomie literature relative to the taxa of theSorbus
latifolia complex, i.e.theintermediate taxa between Sorbusaria (L.) CRANTZ
and S. torminalis(L.) CRANTZ is reviewed.
Sorbus x confusa GREMLI ex R O U Y & CAMUS (S. X vagensis WILMOTT) is
close to S. latifolia (LAM.) PERS. asregards itsexternal andinternal morphology anditscytology. Bytheir leaf shape both taxa areintermediate between
S. ariaandS. torminalis. GODRON (1876) was thefirst torealize that.?. X confusa (in N.E.France) and S. latifolia (in Central France) are two different
taxa. S. X confusa(2n = 34)isanordinary hybrid between S. ariaandS.torminalis. S. latifolia (2n = 34) on theother hand isnowconsidered as a constant hybridogenious taxon, originated in some wayfrom a cross between S.
ariaandS. torminalis.S. latifolia is true breeding, whereas S. X confusaisnot
(GUINIER, 1951; D E POUCQUES, 1951, 1953; DILLEMAN & D E POUCQJJES,

1954). Other true breeding taxa of the S. latifolia complex are S. decipiens
1961),S.devoniensis W A R B , inS.W.

(BECHST.) KIRGHN. inThüringen (DUELL,
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20

Fig. 3. Bloeiende tak van Sorbus latifolia (Herb. Lamarck, thans in H e r b . Mus. Parijs).

England and Ireland (WARBURG, 1952), S. semiincisa (BORB.) BORB., and
many other taxa in N.W. Hungary (KÀRPÂTI, 1960) etc.
A list of the taxa cultivated in the botanical gardens at Wageningen is
given.
GECITEERDE LITERATUUR
BECHSTEIN, J . M . 1797. Der Bastardelsbeerbaum. Diana 1: 81-86.
BECHSTEIN, J . M . 1821. Forstbotanik, ed. 4: 316-324.
BORNMÜLLER, J . 1918. Notizen zur Flora Oberfrankens nebst einigen Bemerkungen über
Bastarde. Beih. Bot. Centralbl. 36(2): 183-197.

193

DECAISNE, J . 1874. Mémoire sur la famille des Pomacées. Noua. Arch. Mus. Hist. Nat.
Paris 10:162.
DILLEMAN, G. & POUCQUES, M.-L. DE,1954. Lepollen d uSorbus latifolia Pers. et son origine
hybride. Bull. Soc.Bot. France 101: 239-240.
D U E L L , R . 1961.Die Sorbus-Arten u n d ihre Bastarde in Bayern u n d T h ü r i n g e n . Ber.
Bayer. Bot. Ges.34: 11-65.
DUHAMEL DU MONCEAU, H . L. 1755.T r a i t é des arbres et arbustes 1: 194,pl. 80fig. 2.
G E O R G E , L. 1932. Observations sur le Sorbus confusa Gremli (S.aria x torminalis). Compt.
rend.Acad. Sei. Paris 194: 741-743.
GODRON, D.-A. 1873.D e Phybridité dans le genre Sorbier. Rev. Sei. Nat. (Montpellier) 2:
433-447.
GODRON, D.-A. 1876. Note sur le Sorbus latifolia Pers. Ibid. 5: 27-30.
GREMLI, A. 1883. N e u e Beiträge zur Flora der Schweiz 3: 9.
GREMLI, A. 1898. Flore analytique d e la Suisse, ed.2.
GuiNiER, P H .1951. Deux formes affines d'alisiers: Sorbus latifolia Pers. et S. confusa
Gremli. Bull. Soc.Bot. France 98: 86-88.
H E D L U N D , T . 1901. Monographie der G a t t u n g Sorbus. Kongl. Svensk. Vetensk. Akad. Handl.
35(1): 1-147.
H E D L U N D , T . 1948. O m uppkomsten av n y a livstyper inom släktet Sorbus. Bot. Not.
(Lund) 1948: 381-392.
HENSEN, K. J . W . 1957.D e Sorbus-collectie in d e botanische tuinen en het BelmonteA r b o r e t u m v a n d e Landbouwhogeschool te Wageningen. Jaarb. Ned. Dendr. Ver. 20:
121-139.
HENSEN, K . J . W . 1959. Idem, IL Ibid. 21: 180-187.
HENSEN, K . J . W . 1967.I n Nederland gekweekte tussenvormen tussen Sorbus aria en S.
torminalis. Dendroflora4: 51-60.
ILSE, H . 1866. Flora von Mittelthüringen. Jahrb. Kon. Akad. Wiss. Erfurt, N.F. 4: 109-110.
IRMISCH, T H . 1856. I n :Neue Blumenzeitung(Weissensee) 29:164 (geciteerd n a a r IRMISCH, 1859).
IRMISCH, T H . 1859.Notiz über Pyrus decipiens Bechst. Bot. Zeit. 17: 277-278.
K Ä R P Ä T I , Z . 1960. Die Sorbus-Arten Ungarns u n d der angrenzenden Gebiete. Feddes
Repert. 62: 71-334.
K I R C H N E R , G. 1864. I n : P E T Z O L D & K I R C H N E R , A r b o r e t u m museaviense: 301-302.

KOVANDA, M . 1961.Spontaneous hybrids of Sorbus in Czechoslovakia. Act. Univ. Carol.
Biol. 1961 (1): 41-83.
LAMARCK, J . B. DE,1778. Flore françoise 3: 486.
LINNAEUS, C. 1761. Florae suecicae novitiae in F a u n a suecica, ed. 2: 557.
PERSOON, C. H . 1807. Synopsis p l a n t a r u m 2: 38.
POUCÇHJES, M . - L .DE, 1951. E t u d e chromosomique des Sorbus latifolia Pers. et S. confusa
Gremli. Bull. Soc. Bot. France 98: 89-92.
POUCQUES, M . - L .DE, 1953. L a différenciation d e certains Sorbus p a r le pollen. Bull. Soc.
Sei. Nancy, N.S. 12: 133-136.
R E H D E R , A. 1940. M a n u a l ofcultivated trees a n d shrubs, ed.2: 379.
R E H D E R , A. 1949.Bibliography of cultivated trees a n d shrubs: 257.
ROESE, A. 1868. Der Burgberg bei Waltershausen u n d Bechstein's Pyrus decipiens, nebst
eine Kritik d e r Sorbus-Arten. Krit. Blatt. Forst- undJagdwiss. 51: 187-206.
R O U Y , G. & CAMUS, E.-G. 1901. Flore d e France 7: 22-24.
R O Y E R , C H . 1883. Les Sorbus scandica Fries, fallacina et latifolia dans la Côte d ' O r . Bull.
Soc. Bot. France 30: 232-235.
SCHNEIDER, C. K . 1906.Illustriertes H a n d b u c h d e r Laubholzkunde A-689.
W A R B U R G , E. F. 1952. I n : C L A P H A M , T U T I N & W A R B U R G , Flora of the British Isles:

539-556.
WILMOTT, A.J . 1934.Some interesting British Sorbi. Proc. Linn. Soc. London 146: 73-79.

194

NOTES ON HEDERA SPECIES, V A R I E T I E S
AND GULTIVARS GROWN IN THE
NETHERLANDS
N. E. NANNENGA-BREMEKAMP
'Creeping where no life is seen
A rare old p l a n t is the Ivy green'
(From ' T h e Ivy Green' by
C H A R L E S DICKENS)

The Ivy has always been a well-loved garden plant, and lately it has also
become a favourite indoors; today countless cultivars of ivy have become
available. Quite a number of people have specialized on it. There are some
good descriptive lists, e.g. by PAUL (1867), NICHOLSON (1885), CARRIÈRE
(1890) and G R A F (1959 and 1964), and more extensive works by HIBBARD
(1872), TOBLER (1912) and LAWRENCE and SCHULTZE (1942). In the
Netherlands VAN DE LAAR has published two papers on Hederahelix cultivars
(1965) listing and describing the more interesting forms grown in the Netherlands; his papers are illustrated with photographs of potplants.
I n the present paper a key is given to the forms grown in the botanical
gardens at Wageningen, as well as those which are still, or have been grown
in the Netherlands, in so far as I have been able to study living or herbarium
specimens of them. The Hedera helix cultivars are grouped more or less
naturally in the key. Firstly into a group of vining ivies - in these plants
practically all the axillary buds remain dormant. This group I have indicated as 'Helix-group', as opposed to the group of the branching ivies (selfbranching or precocious ivies), in which most of the axillary buds sprout.
For this group BATES suggested the name 'Ramosa' (1930) when he described the cv. 'Pittsburgh'. The next division is made into variegated and
green ivies in both groups. Ivies of the Helix-group rarely have undulate
leaves, and are mostly distinguished by the size, shape and number of the
lobes. The Ramosa-group isfurther split u p into four divisions viz. the forms
with undulate leaves (Holly-group), those with palmate leaves (Digitatagroup), those with a wedge-like leaf base and long pointed terminal lobe
(Green Feather-group) and those with the leaves more or less like the typical
(wild) form of Hederahelix L. (Pittsburgh-group). There are as yet no variegate forms of the Green Feather- or Digitata-groups known from the Netherlands. In using the key a branch of ivy bearing at least 20 full grown leaves
should be studied, as the leaves are variable in most plants, and only then a
reasonable medium can be found.
LAWRENCE and SCHULTZE (1942) have studied the Hedera species, varieties and forms critically, taking much trouble over the synonyms. However,
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as they made varieties ofwhat we now consider to be cultivars, some of'their
binominal names have been predated by trinominals and these have
priority as cultivar names. This is the case for var. discolor (cv. 'Minor Marmorata') and var. tricolor (cv. 'Marginata Cullisii') 1 . Also the name var.
Meagheri LAWRENCE and SCHULTZE (1942) was published after 'Green
Feather' BATES (1940); even though 'Meagheri' was used (nomen subnudum) before 'Green Feather' waslegally published, it maynot be reinstated.
Of some ofthe forms grown in the Netherlands I have not found the original descriptions, but when G R A F (in Exotica) describes and illustrates similar or identical forms, I have used names given by him, e.g. 'Iva Lace' is a
name from GRAF'S book. We have received a plant as 'Lace Leaf' to which
his description applies very well; a similar specimen from BOOM'S collection
at the Rijksherbarium at Leiden is labelled 'Lace Ivy'. As I have not found
a description of either 'Lace Leaf' or 'Lace Ivy', I have used GRAF'S name
'Ivalace' for these plants. 'Ivalace' may or may not have priority, at least it
isnota nomen nudum.
Two old names that have been out ofcirculation for some time, have been
used again for forms occasionally met with in the Netherlands. These are:
'Heterophylla' and 'Marginata Robusta'.
'Heterophylla' was described by HIBBARD in The Ivy (1872, p .63).
Derived from seed by Stoke Newington, England. HIBBARD described it as :
'Eminently beautiful and distinct, of a deep rich green colour' and of the
leaves he wrote: 'Bright grass green' also 'large, smooth and unlobed to
three or obscurely five lobed'. Two leaves are figured, both with rounded
bases, oneunlobed, theother three-lobed. O u r plants arerather old climbing
ivies, producing abundant black berries on the fertile branches and with
rather large about 11 cm long glossy, deep green leaves with pale green
veins, and variable in shape, on the fertile branches rhomboid to lanceolate,
on the vegetative branches one- or mostly three-lobed, to indistinctly fivelobed, the angles between the lateral veins and the main vein are about 45°
-30°, the bases are rounded. The hairs have (4-)6-8(-14) rays. In herbaria
I have come across it asvar. hibernica.
'Marginata Robusta' PAUL (1867): 'Leaves green, large, margined with
silver. Growth free and rapid; one ofthe best'. 'Margino Robusta' HIBBARD
(1864) predates PAUL'S name but was placed as synonym of 'Marginata
Grandis' by HIBBARD in 1872. LAWRENCE and SCHULTZE considered this
last as a synonym ofvar. cavendishii,and the first as a synonym of var.aureo
variegata WESTON (1770), of which they wrote: 'The yellow coloration
characteristic of this variant may be from a deep cream-color to butter
yellow and we have been unable to make nomenclatorial segregations on
the basis oftype or extent of variegation'. WESTON'S short description covers
1
O r possibly cv. ' M a r m o r a t a r u b r a ' HIBBARD (1872, p . 79); I have not seen the original
description o f ' M a r g i n a t a Cullisii' HIBBARD (in Floral World 7: 71. 1864); it m a y turn out
to be a nomen n u d u m or s u b n u d u m .

196

all these forms: 'Fol. ex aureo variegatis, 3 aureo-varieg. Gold-striped Ivy'.
Our plants, however, are characterised better by PAUL, and sufficiently distinct to carry their own name. Apart from the white (silver) margin the
leaves are sometimes variegated with white centrally. G R A F (1959 and 1964)
described H. helix 'Maculata', which is very like our plants, but not at all
like HIBBARD'S maculata (1872, p. 98) nor like REHDER'S (1900, p . 716) and
that of LAWRENCE and SCHULTZE (1942, p . 143), who described it as
having large variegate leaves, without a pale margin. We received our plant
as Hederacanariensis cv. 'Margino-Maculata'. The margins of the leaves are
very pale ; white or ivory. The form is also offered in trade as H. canariensis
cv. 'Variegata'. The hairs however are practically all stellate, not scale-like.
Although LAWRENCE and SCHULTZE (1942) wrote of Hedera canariensis:
'Scales greyish-white, usually 15-rayed but the number of rays varying from
13-22 and occasionally showing a tendency to a stellate kind of vesture',
the scale-like hairs in our specimens are so rare or altogether lacking, that it
is not reasonable to place this form under H. helix ssp. canariensis. It seems to
me that the occasional occurrence of a scale-like hair in Hedera helix var.
helix and the 'occasional tendency to a stellate kind of vesture' in ssp.canariensis,point to the close relationship of the two forms, but that it is impractical to place forms with hardly any (or no) scale-like hairs under ssp.canariensis. The form is rather like ssp. canariensis'Variegata' in other respects,
which doubtless accounts for the confusion. However the leaves of H. helix
'Marginata Robusta' are thinner in texture, a little smaller, less glossy and
not so flat. There is an illustration in 'The Ivy' (HIBBARD, 1872, p . 86)
which is very like our plant also, but it is named Marginata media, of which
HIBBARD gives Japonica Variegataand Japonica Argentea as synonyms. These
last two forms are considered to be synonyms of H. rhombea var. variegataby
LAWRENCE and SCHULTZE, a form which has no stellate hairs at all; H I B BARD does not say anything about the kind of hairs of this form. From large
leaved forms of//, helix 'Cavendishii' it may be known by its loose growth,
and petioles tinted with purple and sometimes by having central white
blotches as well as the pale border.
Several Hedera cultivars have been obtained in the Netherlands. Some of
these are hardly different from forms already described and named elsewhere, others are quite distinct. They are listed below.
Hedera colchica cv. 'Sulphur Heart' (Fig. 57). An old form grown at Boskoop in several nurseries, origin unknown. Leaves with remotely dentate
margins, and yellow or yellowish green centres. 1
Hedera helix cv. 'BodiP. Described and figured by VAN DELAAR (1965).
Close to 'Pittsburgh Variegated', leaves mostly with white margins and
speckled white centrally as well.
— cv. 'Boskoop' (Fig. 55). Described and figured by VAN DE LAAR (1965).
1

The type specimen is kept in the Herbarium Vadense.
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Figs. 1-39 and 56, 57 d r a w n from living specimens
Fig. 43A d r a w n from specimen from H e r b a r i u m Vadense
Figs. 4 0 - 4 2 , 4 4 - 5 5 d r a w n from specimens from V A N DE LAAR'S herbarium
Fig. 1Hederahelix 'Cavendishii' ('Herold')
2 --'Glacier'
7 — 'Buttercup'
3 — ' M a r g i n a t a Cullisii'
8 — 'Conglomerata'
4 — ' M a r g i n a t a Robusta'
9 - -'Erecta'
5 A — ' M i n o r Marmorata'
1 0 - - ' D e l t o i d e a ' ('Sweatheart')
5B - ' M i n o r Marmorata'('Snowflake') 1 1 - - ' T o m b o y '
6 'Gold H e a r t '
12 - - 'Glymii' - from an arborescent form.

Close to 'Hahn's Green Ripple', from which it was derived byJ . A. DE BOER
(Boskoop) ;the leaves are slightly more undulate, but the difference is hardly
significant.
cv. 'Denmark' (Fig. 44). A plant imported from Denmark without a
name by J . A. DE BOER (Boskoop), was distributed by him as 'Denmark'. It
is very like 'Pittsburgh Variegated', but it has 3-5 blunt lobes, and a silver
border. The leaves are rather like those of 'Cavendishii', but the plant is
strongly ramose.
— 'Elegance' (Fig. 49) was won about 12 years ago from 'Pittsburgh' by
H A G E & Co (Boskoop). Its leaves are 3-7 cm long and have 5(-9) acuminate
lobes, the terminal lobe is at least twice as long as wide, bright green, with
the margins slightly undulate. It isno longer offered for sale.
— cv. 'Gavotte' (Fig. 13). Described and figured by VAN DE LAAR (1965).
It is a distinct form, with typically entire, leathery leaves, about 5 cm long
and 2\ cm wide at the base. The base is weakly cordate. Occasionally a few
ofthe leavesproduce an asymmetrical lateral lobe. It waswon from 'Star' and
was first distributed in 1956 in small quantities in the Netherlands and Great
Britain.
— cv. 'Glorious' was won by HAGE & Co (Boskoop) as a sport of 'Pittsburgh'. It is a rapidly growing ramose ivy. The leaves are marked by a yellowish green centre, but the plants revert to bearing entirely green leaves
easily, and are then no longer distinct from 'Pittsburgh'. It was therefore not
entirely satisfactory and ispropagated commercially no longer.
— cv. 'Little Gem' (Fig. 50). Described and figured by VAN DE LAAR
(1965). It was won by him from 'Pittsburgh' and offered for sale in 1952. It
differs from 'Pittsburgh' in having rather stiff branches, somewhat smaller
leaves with a deeplying leaf base and its terminal lobe is often revolute.
— 'Little Picture' (Fig. 31). Described and figured by V A NDE LAAR
(1965). It was derived from 'Curlilocks' in 1952, and distributed as 'Nana'
in 1953 ('Nana' is invalid as it is a synonym of//, helix 'Conglomérata'). The
leaves are undulate, it isvery close to, and may even be identical with, 'Telecurl'.
— cv. 'Modern Times' (Figs. 23 and 54). Won by HAGE & Co (Boskoop)
from 'Curlilocks', which they had imported in 1951. It is very like 'Dentata'
of GRAF'S book. The leaves are mostly 5-7 cm long and about as broad, the
lateral and basal lobes slightly broader than long, the terminal lobe slightly
longer than broad or equal in width and length, all the lobes rather blunt.
Leafbase deeply cordate, the basal lobes sometimes overlapping each other.
Internodes 3-5 cm long, plants vining (Helix-group). Hairs with (4-)5-7
(-10) rays. Differs from 'Curlilocks' in the leaves being practically flat.
A complete annotated list, with short diagnosis of the cultivars of Hedera
grown in the Netherlands, will be published later.
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13 — 'Gavotte'
14--'Scutifolia'
15— 'Sylvanian'
16 — 'Heterophylla'
17 — var. helix- typical form
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18 - - 'Walthamensis'
19A - - 'Minima'
19B - - ' M i n i m a '
20 - - 'Pedata'

K E Y TO THE SPECIES, VARIETIES AND CULTIVARS OF H E D E R A GROWN
IN THE NETHERLANDS

Hairs 1 scale -like, mostly with 7-30 rays.
Leaves 7-25 cm long, smelling like celery when crushed. Hairs with 18—20
rays.
Leaves green, margin remotely denticulate H. colchica cv. 'Dentata'
Leaves with greenish yellow centre
H. colchica cv. 'Sulphur Heart' (Fig. 57)
Leaves smaller, not or hardly odorous when crushed.
Petioles green. Hairs with 7-14rays
H. r h o m b e a
Petioles burgundy red. Hairs with 13-22 rays.
Leaves green
H. helix s s p . c a n a r i e n s i s
Leaves with white margins
H. helix s s p . c a n a r i e n s i s cv. 'Variegata'
Hairs stellate, mostly with 4-10(-14) rays
H. helix
Shoots long, vining, unbranched. Axillary buds minute, dormant . . . .
Helix-group
Leavesvariegated with white, cream or yellow.
Leaves edged with white, cream or yellow.
Variegation yellow
'Aureo variegata'
Variegation white or creamy.
Leaves less than 4cm long.
Leaf-margin white or creamy only throughout the year . . .
'Cavendishii' (cf. 'Herold', Fig. 1)
Leaf-margin edged with red or turning completely red in
autumn and winter.
Centre of leaves bluish grey green, marginal pale zone
narrow
'Glacier' (Fig. 2)
Centre of leaves bright green, marginal zone broader
'Marginata Cullisii' (syn. 'Tricolor', Fig.3)
and 'Silver Queen' (Fig. 40)
Leaves more than 5 cm long, often with pale blotches centrally
as well as the pale border . . . 'Marginata R o b u s t a ' (Fig.4).
Leaves marbled over the whole surface, or the whole leaf white, creamy or yellow.
Leaves spotted with small pale flecks.
Variegation ivory creamy or white
'Minor M a r m o r a t a ' (Fig. 5A) (syn. 'Discolor')
a n d ' S n o w f l a k e ' ( F i g . 5B)
Variegation yellow
'Gold D u s t '
Leaves marked with large blotches of pale color or the whole leaf
pale.
1

Hairs from shoot tips.
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21 — var. hibernica
22 — 'Gracilis'
23 — 'Modern Times'
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24 — var. baltica('Bulgaria')
25 - - 'Pittsburgh Variegated' ('Eva')
26 — 'Luzzii'

Leaves with a pale centre.
Centre bright yellow, border dark green 'Gold Heart'(Fig.6)
Centre greenish yellow, border bright green
'Glorious' (Fig. 45) and 'Green Quartz' (Fig.56)
Leaves variegated over the entire surface.
Leaves less than 4 cm long, some leaves entirely yellow. . .
'Buttercup' (Fig. 7)
Leaves more than 5 cm long, with a creamy margin and large
central
flecks
'Marginata R o b u s t a ' (Fig. 4)
Leaves green, sometimes tinged with red or purple.
Shoots stiffly erect or suberect (leaves seemingly in two rows, internodes short, hairs with short rays).
Leaves slightly undulate, apex obtuse . 'Conglomerata' (Fig.8)
Leaves caniculate, apex acute
'Erecta' (Fig.9)
Shoots trailing, creeping, hanging or climbing
Leaves not lobed, save for the cordate leafbase.
Leafbase deeply cordate, basal lobes overlapping
'Deltoidea' (syn. 'Sweetheart', Fig. 10)
Leafbase rounded or weakly cordate, basallobesnot overlapping.
Branches thick, branches and petioles yellowish
' T o m b o y ' (Fig. 11)
Branches thinner, petioles and branches green tinged with
purple.
Leaves dull, tertiary nerves forming a fine net
'Scutifolia' (Fig. 14)
Leaves glossy, tertiairy nerves forming a coarse net, secondary nerves radiating from the petiole . . 'Glymii'(Fig. 12)
Leaves with 3-7 lobes.
Leaves 3 or weakly 5-lobed.
Leaves 3 (-4) cm long (cf. 'Triloba')
Hairs mostly with 4-6 rays . . . . 'Scutifolia' (Fig. 14)
Hairs mostly with 6-8 rays . . . . var. baltica (Fig. 24)
Leaves mostly 6-8 cm long.
Leafbase deeply cordate, basal lobes overlapping.
Internodes 1-2.5 cm long . . . 'Sylvanian' (Fig. 15)
Internodes more than 2.5 cm long
Nerves nearly white
'Helvetica'
Nerves pale green
'Sagittaefolia'
(but compare 'Sylvanian', Fig. 15 and 'Gavotte',
Fig. 13)
Leafbase rounded or weakly cordate, terminal lobe wide at
the base, apices of the lobes acuminate
'Heterophylla' (Fig. 16)
Leaves with 5-7 lobes (for plants with the lobes almost identical
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27 - - 'Pittsburgh' ('Chicago')
28 - - 'Pittsburgh' ('Chrysanna')
29 — 'Crenata' ('Fan')
30 - - 'Shamrock'
31 — 'Telecurl' ('Little Picture')
32 — 'Manda's Crested'
33 — 'Pin Up'
34 — 'Lace Leaf' ('Ivalace'; Lace Ivy')
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3 5 A - - ' H o l l y ' ('Pixie')
35B — ' H o l l y '
36 — 'Green Feather' ('Meagheri')
37A - - 'Hahn's Green Ripple'
37B — 'Hahn's Green Ripple' ('Spear
Point')
38 — 'Green Spear' ('Triton')
39 — ' P i n Oak'

in size and the leafbase almost straight to acute, see under
Ramosa : Digitata-group).
Leaves undulate, starshaped, lobes caniculate, plant bushy,
but only with a few axillary buds developed
'Manda's Crested' (Fig.32)
Leaves flat or almost so, or only the margin undulate.
Hairs with 4-6 rays.
Leaves with long lobes, pale green, with pale green nerves
'Smithii' (Fig. 42)
Leaves less deeply lobed, deep green, nerves nearly white.
Leaves about 5 cm long . . . . var. helix (Fig. 17)
('Old English Ivy', the wild European form)
Leaves about 3 cm long . ' W a l t h a m e n s i s ' (Fig. 18)
At least 20% of the hairs with 8 or more rays.
Terminal lobe at least twice as long as broad.
Terminal lobe gradually decreasing in width . . . .
' M i n i m a ' (Figs. 19A and 19B)
Terminal lobe narrower at the base than slightly
higher up
'Pedata' (Fig. 20)
Terminal lobe shorter.
Lobes with acute apices.
Lobes broad, about twice as broad as long, sinuses
rounded, leaves more than 5cm long
. . . . var. hibernica (Fig. 21) (Wild Irish form)
Lobes longer in relation to their width, the sinuses
not strikingly rounded.
Leaves about 5 cm long;fruit yellow
var. poëtica
Leaves about 3 cm long . . 'Gracilis' (Fig. 22)
Lobes with obtuse apices.
Leaves mostly 5cm or more, terminal lobe as long as
broad, not much larger than the other lobes, basal
lobes overlapping each other often
'Modern T i m e s ' ('Denticulata')
(Figs. 23 and 54) (cf. 'Parsley Crested' in the
Ramosa-group)
Leaves up to 4 cm long, terminal lobe largest, longer
than broad, basal lobes free
var. baltica ('Bulgaria') (Fig. 24)
Shoots much branched, practically all axillary buds developing, internodes often short. A group described by BATES in 1930; type 'Pittsburgh'
Ramosa-group
Leaves variegated with white cream or yellow.
Leaves bordered with white, cream or yellow.
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40 — 'Tricolor' ('Silver Queen')
41 - - ' G l y m i i ' ('Cordata')
42 - - ' S m i t h i i '
43A - - 'Jubilee'
43B - - 'Hahn's Variegated' ('Silver
Garland')
44 - - 'Denmark'
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45 — 'Glorious'
46 — 'Sagittaefolia Variegata'
47 — 'Königer's Auslese - large leaf
48--'Star'
49 - - 'Elegance'
50 - - 'Little Gem'
51 - - 'Pittsburgh'

Variegation white or creamy.
Leaves practically unlobed, rather irregularly shaped, about
2 cm long, minutely edged with red in autumn and winter . . .
'Jubilee' (Fig. 43A)
Leaves with 3-5 lobes.
Leaves mostly 3-lobed, leafbase rounded
'Eva'
Leaves mostly 5-lobed, leafbase cordate.
Terminal lobe more than twice as long as broad
'Sagittaefolia Variegata' (Fig. 46) (but compare 'Koniger's Auslese', Fig. 47)
Terminal lobe less than twice as long as broad.
Lobes acute and the sinuses acute
'Hahn's Variegated' (Fig. 43B)
Lobes acute/obtuse, sinuses obtuse ' D e n m a r k ' (Fig. 44)
Variegation yellow
'Maculata'
Leaves marbled over the entire surface, or the whole leaf pale.
Leaves either wholly pale, or with pale patches
'Pittsburgh Variegated' ('BodiP, 'Eva') (Fig. 25)
Leaves bordered in green with pale centre, or speckled.
Leaves bordered with green.
Leaves yellow in the central part. 'Green Quartz' (Fig. 56)
Leaves pale greenish yellow in the central part
'Glorious' (Fig. 45)
Leaves with small pale
flecks
'Luzzii' (Fig. 26)
Leaves wholly green.
Terminal lobe not much larger than the other lobes, leafbase acute,
straight or shallowly cordate
II. Digitata-group
Terminal lobe larger than the other lobes, or the leafbase deeply
cordate.
Leaves undulate, caniculate or with undulate margins
III. Holly-group
Leaves more or less flat.
Leafbase acute or straight . . . IV. Green Feather-group
Leafbase cordate, leaves much like the wild form of H. helix in
shape
I. Pittsburgh-group
Pittsburgh-Group : Leaves as in Hedera helix var. helix, i.e. more or less
flat, with mostly 5 lobes, terminal lobe larger than the other lobes, basal
lobes pointing downwards, leafbase cordate.
Leaves with the terminal lobe 2-3 times as long as broad.
Angle between the basal lobes about 45°. Angle between the nerves
of the lateral lobes with that of the terminal more than 90° . . . .
'Königer's Auslese' (Fig. 47)
Angle between the basal lobes 90° or more. The angles between the
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52 - - 'Parsley Crested'
53 - - 'Curlilocks'
54 - - 'Modern Times'
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55 — 'Hahn's Green Ripple' ('Boskoop')
56 - - 'Green Quartz'?

nerves ofthe lateral lobes with the main nerve less than90°.
Leaves nearly flat, lobes blunt
'Star' (Fig.48)
Leaves slightly undulate, lobes acute or acuminate
'Elegance' (Fig. 49)
Leaves with the terminal lobe less than twice as long as broad.
Leaves small, up to 2 cm long.. Small leaved forms of 'Pittsburgh',
offered in trade as 'Tiny Leaf', 'Chicago' (Fig. 27) and 'Maple
Queen'.
Leaves larger.
Most leaves with 5 lobes . . . 'Pittsburgh', offered in trade as
'Chrysanna' (Fig. 28), 'Ray's Supreme' and others
Most leaves with 3lobes
'Little G e m ' (Fig. 50)
I I . Digitata-Group : Leaves with the lobes differing but slightly in size, leafbases acute, straight or nearly straight. Leaves on one plant show much
variation as a rule. LAWRENCE (1957) places these forms with the vining,
unbranched forms. Some have dormant axillary buds, in others nearly all
the buds sprout.
Leaves undulate
'Crenata' ('Fan') (Fig. 29)
Leaves more or less flat, sometimes wavy at the sinuses.
Leaves flat all over, sinuses rather broad . . . 'Palmata' very like
'Digitata' some authors do not consider them sufficiently distinct to
separate
Leaves wavy at the sinuses, sinuses narrower . . . 'Digitata' (A
form with very broad leaves and short acuminate lobes has been split
off by LAWRENCE (1957) as 'Old Garden')
I I I . Holly-Group: Leaves undulate or caniculate. Basal lobes forming an
angle ofless than 180° with each other.
Leaves strongly caniculate, mostly with 3 deeply cut lobes, lateral lobes
overlapping the terminal lobe, lealbase shallowly cordate
'Shamrock' (Fig.30)
Leaves not caniculate and at the same time lobes overlapping.
The whole leaf strongly undulate, caniculate or lobes révolute.
Leaves up to 2cm long, with 3long lobes
'Telecurl' and 'Little Picture' (Fig.31)
Leaves more than 3cm long, mostly about 5cm,with 5long lobes,
starshaped, the lobes caniculate and pointing downwards . . . .
'Manda's Crested' (Fig.32)
Especially the margin undulate.
Lobes more or less equal in size. Leafbase deeply cordate, basal
lobes overlapping, leaves more or less circular in outline.
Branching freely, practically every bud sprouting
'Curlilocks'(Fig.53)and'PinUp'(Fig.33)
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57 — Hedera colchica 'Sulphur Heart'
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Branching slightly
'Parsley Crested' (Fig. 52)
Terminal lobe largest, basal lobes not overlapping.
Leafmargins strongly undulate, involute at the sinuses, upper
leafsurface shiny, very dark green . . . .
'Ivalace' (Fig. 34)
Leafmargins less strongly undulate, not involute at the sinuses,
not so dark green.
Leaves with 5 more or less distinct lobes (cf. the nerves) . .
'Holly'
(Fig. 35B), practically indistinguishable from 'Pixie' (Fig.
35A), and 'Weber's Califomian'
Leaves with 7more or less distinct lobes (cf. the nerves) ; basal
lobes rather inconspicuous
'Pin U p ' (Fig. 33)
IV. Green Feather-Group: Leafbase acute (angle between the basal lobes
more than 180°) to nearly straight, terminal leaflobe conspicuously
larger than the other lobes.
Leaves small caniculate, sinuses deep, sometimes with the lobes overlapping at the base.
Lateral lobes with obtuse apices, leafbase nearly straight
'Shamrock' (Fig. 30)
Lateral lobes with acute apices, leafbase acute
'Green Feather' ('Meagheri') (Fig. 36)
Leaves not caniculate, lobes do not overlap.
Leaves mostly 3-lobed
'Pin Oak' (Fig. 39)
Leaves with 5(-7) lobes.
Terminal lobe about 3 times as long as broad
'Green Spear' (Fig. 38)
Terminal lobe less than 2 times as long as broad
. . 'Hahn's Green Ripple' (Fig. 37A and 37B) and 'Boskoop'
(Fig. 55)
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Amfibieën laten zich goed en systematisch vangen in vallen van het type
'valkuil'. Reeds verscheidene jaren gebruiken wij in verschillende terreinen
voor dat doel ingegraven kisten, waarmee bij regelmatige controle seizoensactiviteit enpopulatiebewegingen zichuitstekend laten volgen.
Nu vindt men in vangblikken, gebruikt bij bodem-zoölogisch onderzoek,
ook amfibieën naast hagedissen en verschillende soorten muizen. In Wijster
zijn die vondsten over een aantal jaren goed bewaard en geadministreerd,
zodat het de moeite waard leek na te gaan of dit materiaal ter vergelijking
kon dienen.
Gevangen werden, met een zekere regelmaat, de volgende soorten: Trituras vulgaris, Ranaarvalis, Ranatemporaria, Bufobufo,Bufocalamita; bovendien
1exemplaar van Trituruscristatus en voorts één soort reptiel, namelijk Lacerta
vivipara.
Geenvandezesoortenisin Nederland in de geschikte milieus ongewoon.
Opvallend in de opsomming ishet ontbreken van Rana esculenta. In voedselrijke plassen bij Wijster is deze soort echt geen zeldzaamheid, zodat men
moet aannemen dat hij niet de milieus bereikt waar vangblikken staan opgesteld.
Volwassen exemplaren werden alleen gevangen van Triturusvulgaris en
Lacerta vivipara; van de Anurauitsluitend exemplaren kleiner dan 40 mm.
Dieren van grotere afmetingen konden namelijk de afsluiting met gaas
(maaswijdte 1cm) niet passeren. Voor de Anura betekent dit, dat men van
het volwassen deel van depopulatie niets te zien krijgt; alleen de eerstejaars
en waarschijnlijk in relatief mindere mate tweedejaars individuen blijven
over. In dezejaarklassen krijgt men ietsvan fluctuaties te zien enin diefluctuaties kan men bij sommige soorten enige overeenkomst opmerken (Fig.1).
Over de oorzaken daarvan kan men op grond van zo summier materiaal
beter niets zeggen.
Wat de verdeling van de vangsten over het seizoen aangaat, (Fig. 2) voor
alle soorten vindt men een zekere activiteit injuni-juli en een flinke activiteit in september-oktober. De top in de zomer betekent aankomst of passage
van eerstejaars; de top in het najaar hangt samen met het zoeken van plaatsenter overwintering.
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Van de afzonderlijke soorten valt het volgende te zeggen.
Triturus vulgaris: Onder 110 exemplaren bevonden zich 31 adulten (17 <$<$
tot 74 m m lang, 14$$ tot 64 m m lang). Deze soort wordt bijna jaarlijks gevangen over het gehele gebied. De activiteit in het najaar is afkomstig zowel
vanjuvenielen als van adulten. De aantallen perj a a r zijn echter te klein om
de activiteit van deze twee groepen te kunnen scheiden.
Rana arvalis: 84 Exemplaren van 10 tot 39 m m ; adulten ontbreken; het
zijn grotendeels eerstejaars individuen. Zij worden over het gehele waarnemingsgebied gevangen. In het voorjaar komt de activiteit van de tweedejaars; de top injuli betekent aankomst van eerstejaars. De top in september behoort tot de algemene najaarsactiviteit.
Rana temporaria: 52 exemplaren tot 38 m m ; geen adulten. Ook deze soort
komt in het gehele gebied verspreid voor. De top in de zomer is weer het arriveren van eerstejaars, de tweede top najaarsactiviteit.
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Bufo bufo:63 Exemplaren tot 39 mm. Het grootste deel komt van de Kralose heide, een klein deel van Mantinge. Ze zijn gevangen in de vochtige delen van Kralo en in vochtige bossen;niet in de hogere delen van Kralo, niet
in zandverstuivingen en niet in droge bossen. De vondsten beperken zich
bijna geheel tot het najaar en omvatten bijna uitsluitend eerstejaars dieren.
I n dejaren 1962, 1963 en 1964 komt een duidelijke golf van eerstejaars dieren in de vangtrechters terecht, in de anderejaren in het geheel niet. Dit explosieve optreden laat zich overigens uit de histogrammen niet direct aflezen.
Bufo calamita: 8 Exemplaren van 12 tot 40 mm, van drie verschillende
plaatsen: Kralose heide, Terhorsterzand en Hullenzand. Zij komen alle van
droge terreinen, in tegenstelling tot de vorige soort. Dit geringe aantal waarnemingen valt alleen in het najaar.
Een enkel woord over reptielen. De reptielen in de vangbatterijen van
Wijster behoren, op één exemplaar na (L. agilis), tot één soort, namelijk
Lacerta vivipara. Slangen en hazelwormen, hoewel ze in het terrein worden
aangetroffen, komen nooit in de vangbatterijen terecht. I n ons eigen proefterrein elders deden wij dezelfde ervaringen o p : slangen en hazelwormen
zijn wel aanwezig, maar worden niet gevangen.
Lacertaviviparawerd gevangen in een aantal van 43 exemplaren, waarvan
in de warme zomer van 1959 alleen al 19 stuks. Vrijwel al deze 43 exemplaren komen van de Kralose heide; geen enkel exemplaar werd gevangen in
de met heide begroeide zandverstuivingen of in de hogere delen van Kralo;
zonder uitzondering zijn ze afkomstig uit de vochtige milieus.
Tot zover de resultaten, die afkomstig zijn uit een proefopzet, welke voor
een geheel ander doel gediend heeft en geheel andere objecten beoogde.
Object van het onderzoek waren immers in hoofdzaak Carabiden. Dat
toch amfibieën (en reptielen) in de vallen verschenen zijn, komt omdat zij
bodembewoners zijn van ongeveer dezelfde maat als Carabiden.
Doel van het onderzoek was o.a. het bepalen van geprefereerde milieus en
daarmee van milieufactoren. In de bovenbesproken resultaten vindt men
weinig dat in die richting wijst. De opbrengst per soort en vindplaats blijft
zo laag, dat deze vraag niet aan de orde komt.
Uit het bovenstaande is wel te besluiten aan welke eisen de vangtechniek
voor amfibieën wèl moet voldoen, hetgeen tevens een beperking van de probleemstelling tot gevolg heeft. De vallen moeten o.a. diep zijn, geplaatst worden in terreinen die amfibieën prefereren en in voldoende groot aantal voorhanden zijn. In een proefveld van 70 X 50 m in Noord-Limburg hebben wij
aan de oever van een plas 35 vangkisten (60 X 20 X 50 diep). Alleen reeds
van Triturus helveticus en Rana arvalisworden hierjaarlijks 1000-2000 individuen gemeten, gesexed, geteld, gemerkt, ingeschreven en tenslotte in vrijheid gesteld; het is n.l. niet gewenst grote aantallen exemplaren aan de natuur te onttrekken. Zo is het toch mogelijk te achterhalen wat in een amfibieënpopulatie gaande is.
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ZIJN BOSGEZELSCHAPPEN OPGEBOUWD
U I T BOSPLANTEN?
E. C.J.OTT

Reeds de oppervlakkige beschouwer zal een verzameling bomen die in een
redelijk gesloten verband staan en daarbij een niet te klein deel van een terrein bezetten, al gauw als een bos waarderen. Het aspect van de verticale
bouw vormt wel het belangrijkste kenmerk. Echter ook de oudere plantengeografen baseerden zich bij de classificerende indeling van het vegetatiedek
der aarde op het onderscheid tussen open vegetaties en bossen, waarbij de
bossen verenigd werden tot één groep, een formatieklasse. Een dergelijke indeling, gebaseerd op het aspect, vormt de basis van de formatiekunde, en
deze wijze van classificeren is tot op de huidige dag actueel gebleven
(SCHMITHÜSEN, 1959).

De onderzoekers die de formatiekunde hanteren, nemen echter de natuurlijke bossen in beschouwing; met de opkomst van de bosbouw bleek het nodig om een onderscheid te maken in natuurlijke, eventueel primaire bossen
enerzijds, waarbij de verschillende houtige gewassen zich spontaan gevestigd hebben op de hen geëigende standplaatsen en in een bepaalde onderlinge verhouding komen te staan, en anderzijds de cultuurbossen, waarin
één of meer houtsoorten, inheemse of exoten, in opstanden van bepaalde
leeftijdsklassen verenigd staan. Dit verschil wordt in de Duitse taal tot uitdrukking gebracht in het begrip 'Wald' tegenover 'Forst'.
Toch is het onderscheid tussen bos en open vegetaties niet altijd even duidelijk; men denke aan de savannen. Er bestond dan ook aanleiding om de
kwalificatie bos slechts toe te kennen aan een vegetatie met één ofmeer lagen
houtige gewassen die tenminste 6 0 % van een terrein bedekken, waarmee de
kroonsluiting bedoeld wordt, en die een hoogte van 8 à 10 m kunnen bereiken.Daarmee ishetverschil met de savanne: bedekking 10-25%, met 'woodland' :bedekking 25-60% of met struwelen: hoogte < 8 m vastgelegd (DANSEREAU, 1957). Het onderscheid is dus steeds gebaseerd op de structuur, wanneer wij althans onder het begrip structuur een veelheid van verschijningsvormen verstaan, waaronder gelaagdheid en vegetatiepatroon.
De plantensociologen, in het bijzonder de aanhangers van de ZürichMontpellierschool, die zich losgemaakt hadden uit de formatieleer, hanteren
het principe van de overeenkomsten in de floristische samenstelling der fytocoenosen bij het classificeren van de vegetatie.
Er heeft echter lange tijd nauwelijks enige twijfel bestaan of de vegetatie
van de bossen verdiende een aparte plaats in het systeem van plantengezelschappen. Hoewel het ruimtelijk aspect nog altijd van secundair belang was,
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zijn de bossen toch verenigd op een plaats aan het eind van het systeem op
grond van de onderstelde sociologische progressie, de toename in differentiatie ten opzichte van de niet-bosgezelschappen, hetgeen uiteindelijk weer
een structuurkenmerk is.
Naarmate het analyserend deel van het vegetatieonderzoek, in het bijzonder in de Europese landen, de voltooiing naderde en de synthese van gezelschappen tot het opstellen van een compleet systeem geleid had, richtte de
aandacht zich meer op het bepalen van de karakteristieken der afzonderlijke gezelschappen zoals de aard van de standplaatsen, de geografische verbreiding, de successionele relaties, de vraag of men elk gezelschap kan karakteriseren aan de hand van kensoorten dan wel met behulp van sociologische
soortengroepen etc. M.a.w. men tracht thans het abstracte plantengezelschap een concrete basis te verschaffen, die onder meer de herkenning in het
veld mogelijk maakt.
Daarbij krijgt ook de structuur weer de nodige aandacht en verschillende
pogingen werden gedaan om een brug te slaan tussen de formatiekunde en
de fytocoenologie. DOING KRAFT (1957) werkte een schema uit waarin de
verschillende klassen, de vegetatie-eenheden van het hoogste systematische
niveau, samengevoegd werden tot groepen die als hoofdformaties aangeduid
kunnen worden. Zo werden de klassen der loofbosgezelschappen verenigd
tot één groep, de S i l v o s a . Een belangrijke stap was het afsplitsen van de
struwelen uit de bosklassen, de afronding van een tendens die al eerder
merkbaar was: TÜXEN (1952) bracht reeds bepaalde struwelen uit de klasse
Querco-Fagetea samen binnen één orde, de Prunetalia.
Het kwalificeren van vegetaties naar h u n structuur brengt echter mee dat
het zuiver floristische principe van BRAUN-BLANQTJET geweld wordt aangedaan. Een bekend voorbeeld vormt in dit verband het Elzenbroek, behorend tot het verbond Alnion glutinosaemet de contact- of vervangingsgezelschappen van het Phragmition, het Magnocaricion of het Filipendulion. Het vergelijken van opname-tabellen uit deze laatste gezelschappen met die van het
ALNION, toont een zeer grote floristische overeenkomst, die zover kan gaan
dat het Elzenbroekbos, uitgezonderd de houtige gewassen, nauwelijks eigen
soorten, kensoorten of differentiërende soorten bezit (WESTHOFF, 1967). O m
deze tweelinggezelschappen syntaxonomisch te scheiden heeft men een oplossing bedacht door in het geval van een bos te spreken van kensoorten of
differentiërende soorten binnen de bosformatie, waarmee dan de bosgezelschappen onderling gekarakteriseerd kunnen worden.
In dit artikel wordt primair gesteld dat vegetatie-eenheden van eenzelfde
niveau binnen het systeem van plantengezelschappen, gelijkwaardig zijn,
omdat de criteria welke aan deze eenheden ten grondslag liggen, dezelfde
zijn. De gelijkwaardigheid in structuur ligt in het feit dat hier uitsluitend
bosgezelschappen ter sprake komen.
Er is echter nog een andere vorm van gelijkwaardigheid aan te wijzen: in
het algemeen worden bossen beschouwd als min of meer geconsolideerde
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eindstadia van verschillende successiereeksen. De climax-theorie stelt deze
toestand als functie van het klimaat. Deze eenvoudige mono-climaxtheorie
heeft later moeten wijken voor een veelvuldigheid aan opvattingen en onderverdelingen ; voldoende zij het op te merken dat een climaxvegetatie beheerst door de grote klimaatsfactoren, plaats heeft moeten maken voor diverse climaces afhankelijk van bodemvorming, lokale klimaatsverschuivingen en menselijke beïnvloeding van het milieu. Daarnaast neemt men ook
het bestaan van cyclische climaxwisselingen aan. Deze opvattingen tasten
in zekere mate het absolute van het begrip bosgezelschap als eindstadium
aan.
Een ander belangrijk facet van een plantengezelschap is zijn geografisch
areaal; daarbij kunnen zich de volgende extremen voordoen ( M E I J E R
DREES, 1951):

1. Het areaal van het gezelschap is kleiner dan dat van de associatievormende soorten i.e. de kensoorten.Wezouden danaandekensoortgeen exclusievetrouwmeer mogen toekennen, althans niet meer op het niveau van dat
gezelschap ofwe moeten in het geval van een bos onze toevlucht nemen tot
de kunstgreep: kensoort binnen de bosformatie. Bij de gegeven situatie is
steeds de tendens aanwezig om voormalige associatiekensoorten te verheffen
tot verbonds- ofordekensoorten en de associatie nogslechts te karakteriseren
aan de hand van differentiërende soorten of een enkele, strikt lokale kensoort.
2. Het areaal van het gezelschap is groter dan dat van zijn kensoorten.
Deze schijnbaar inconsequente situatie blijkt in de praktijk niet zeldzaam te
zijn.
Behalve het voorkomen van z.g. vicariërende associaties, kennen we ook
het verschijnsel dat gezelschappen aan de grens van hun areaal, evenals dat
bij de flora-elementen het geval is, een afwijkend gedrag vertonen, i.e. een
andere samenstelling ofeen ander patroon tezien geven. De associatie isdan
nog slechts herkenbaar aan enkele differentiërende soorten en aan de structuur en de overeenkomsten in standplaatskarakter. Het Sphagno-Betulionpubescentis(DOING 62, LIBB. 33, LOHM. et T x . 55) wordt in zijn Nederlandse
verschijningsvorm door DOING (1962) ingedeeld bijeenklasse Querco-Piceetea,
door WESTHOFF (1966) bij de Quercetea robori-petraeae ( B R . - B L . e t T x 4 3 ) . In
de Noord-Europese vorm deelt OBERDORFER (1957) het verbond in bij de
Vaccinio-Piceetea ( B R , - B L . 39), terwijl PASSARGE (1968) het bij een klasse
Molinio-Betuleteapubescentisonderbrengt. Deze situatie berust niet op systematisch zwak gefundeerde klassen, maar opde aard vanhet Betulionzelf, dat bij
zijn areaalgrens inNederland nauwelijks vanhet Querciontescheidenis.
Dit artikel beoogt een vergelijkende analyse van de floristische samenstelling van enkele bosgezelschappen te geven. O m problemen als boven geschetst zo veel mogelijk te vermijden, wordt uitgegaan van die gezelschappen welke in Nederland inhunoptimale samenstelling ofalthans in een goed
herkenbare en duidelijk omschreven vorm voorkomen. Het werk van DOING
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(1962) over de indeling der Nederlandse bosgezelschappen vormt daarbij de
basis.
Bij de vraag op welk niveau de gezelschappen vergeleken kunnen worden,
gold de overweging dat de klassen in het algemeen te weinig informatie bieden. Behalve het geringe aantal klassen spelen ook nog altijd bestaande onzekerheden in de samenstelling der klassen een rol; genoemd werd reeds de
plaats van het Betulion. Ook het voorkomen en de systematische plaats van
een Luzulo-Fagionin Nederland isnog twijfelachtig.
Ofschoon het voor de hand ligt om de associatie, de principiële basiseenheid van het systeem voor het vergelijken der gezelschappen te kiezen, bestaan hiertegen toch ook bezwaren. Gaan we uit van het principe dat de
associatie bepaald wordt door kensoorten, differentiërende soorten en een
groep begeleidende soorten, dan berusten de verschillen tussen de associaties, in het bijzonder die welke tot één verbond behoren, op een klein aantal
qualitatieve en een groot aantal quantitatieve kenmerken. Deze laatste
grootheid wordt hier niet in de analyse betrokken, zodat voor een vergelijking op qualitatieve basis te weinig gegevens overblijven. Vergelijking is wel
mogelijk aan de hand van de gehele karakteristieke soorten-combinatie, hetgeen betekent dat ook verbonds- en ordekensoorten opgenomen zijn.
Daarnaast bestaat een zeer ongelijke verdeling van het aantal associaties
binnen de verschillende verbonden : zo bezit het Alnion glutinosae2 of 3 ass.,
het Alno-Ulmion 9 ass. en het Carpinion slechts 1ass. Vaak zijn dan ook de associatiekensoorten tevens verbondskensoorten. Een en ander was aanleiding
om de verbonden, eventueel met onderverbonden, centraal te stellen. De
keuze van de verbonden schiep de mogelijkheid om bij het vaststellen van de
karakteristieke soortencombinaties, ook enkele andere tot deze verbonden
behorende en met de Nederlandse bosassociaties verwante gezelschappen
er bij te betrekken waardoor een lijst van regionale, i.p.v. lokale soorten opgesteld kon worden en een statistisch aanvaardbaar minimum bereikt werd.
Dat overigens niet alleen de klassen, verenigd tot groepen, aansluiting
vinden bij de eenheden uit de formatiekunde, blijkt uit het werk van
SCHMITHÜSEN (1959): talrijke als formaties beschreven eenheden komen
overeen met verbonden, in het bijzonder bij de minder hoog georganiseerde
gezelschappen.
Van de bosgezelschappen op het niveau van verbonden en onderverbonden, worden de volgende in beschouwing genomen:
1. Salicionalbae DOING 62 ( O B E R D . 53), bosgezelschap van rivieroevers; bodem ongerijpt, veelal periodiek overstroomd.
2. Circaeo-Alnion DOING 62 ( O B E R D . 53), bosgezelschap op natte tot vochtige,
eutrofe, minerale of'moerige' bodem; ongerijpt tot zwak gerijpt.
3. Ulmion carpinifoliae O B E R D . 53, bosgezelschap op vochtige, eutrofe, minerale bodem, meestal zonder duidelijke profielvorming.
4. Carpinion betulusO B E R D . 53, bosgezelschap op vochtige tot droge, eutrofe,
oudere minerale bodem.
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5. Violo-Quercion DOING 62 (Tx. et DIEM. 37, O B E R D . 57), bosgezelschap op
droge tot vochthoudende, matig voedselrijke, minerale bodem.
6. Vaccinio-Quercion DOING 62 ( O B E R D . 57), bosgezelschap op vochtige tot
droge, voedselarme minerale bodem, veelal podzolgronden.
7. Sphagno-Betulion pubescentis DOING 62 (LIBB. 33, LOHM. et T x . 55), bosgezelschap op natte, zure veenbodem.
8. Sphagno-Alnion DOING 62 (LEM. 37, B O D E U X 5 5 ) , bosgezelschap op natte,
meso- tot oligotrofe, venige ofzandige bodem.
9. Irido-Alnion DOING 62 (KOCH 26), bosgezelschap op eutrofe veenbodem.
Van al deze gezelschappen werd de karakteristieke soortencombinatie bepaald; hieronder wordt verstaan, alle soorten die met een hoge presentie
(presentieklassen III-V) in de opnametabellen der gezelschappen voorkomen, alsmede de duidelijk omschreven kensoorten en differentiërende soorten voor zover deze in lagere presentieklassen voorkomen. De gegevens zijn
resp. ontleend a a n : SGAMONI, 1954, OBERDORFER, 1957 en 1962, DOING,
1963, WESTHOFF, 1966, AIGHINGER, 1967 en PASSARGE, 1968. Al deze soorten
werden gekwalificeerd naar resp.: echte bosplanten (b), semi-bosplanten (s)
en niet-bosplanten (n), (OBERDORFER 1962, DOING 1963, AIGHINGER 1967).
Onder de echte bosplanten worden verstaan soorten die voor het volbrengen van hun levenscyclus blijkbaar aangewezen zijn op het ecosysteem van
de bosfytocoenose. Bij kaalslag van het bos of aan de bosranden treden zij
terug of handhaven zich als verminderd vitale planten ; zodra de verticale
structuur van het bos hersteld is, keren zij in de oorspronkelijke verhouding
terug. Opgemerkt zij dat verschillende bosplanten aan de grens van hun
areaal, of onder een ander lokaal klimaat een afwijkend gedrag kunnen vertonen en dan buiten het bos kunnen groeien. Hier wordt echter alleen het
gedrag in deze regio beschouwd.
De semi-bosplanten komen zowel binnen als buiten het bos in ongeveer
gelijke verhouding voor. De hier vermelde waardering heeft in de eerste
plaats betrekking op de presentie en niet op vitaliteit en fertiliteit die bij deze
soorten binnen het bos kunnen afnemen. Tot deze groep behoren enkele z.g.
kensoorten binnen de bosformatie.
De niet-bosplanten zijn ten aanzien van het bos de toevallige soorten:
soorten uit contact- of mantelgezelschappen die soms ook op lichte open
plekken in het bos aan te treffen zijn.
Een moeilijkheid bij de waardering vormen de kaalkapsoorten, planten
met een gedrag reciprook aan dat van de echte bosplanten, hoewel hun biotoop de bosbodem is, zij het in tijdelijk gewijzigde toestand. Het feit dat hier
van een tijdelijke instabiele situatie sprake is, was aanleiding om de kaalkapsoorten buiten beschouwing te laten.
In figuur 1is het resultaat van de verdeling over de verschillende verbonden procentueel weergegeven. Bovendien werd de verdeling in de drie categorieën bepaald voor resp. de kruidlaag en de moslaag.
We zien bij het Salicion een procentueel klein aandeel van echte bosplan221
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ten tegenover een groot aandeel van niet-bosplanten. Bij de volgende verbonden neemt het aantal echte bosplanten toe, bij een evenredige afname,
zowel van de niet-bosplanten als van de semi-bosplanten. Bij het Carpinion
wordt de vegetatie vrijwel beheerst door de echte bosplanten. Bij de volgende
verbonden daalt het aantal bosplanten weer om een minimum te bereiken
bij het Spagno-Alnion.
Nemen we de standplaatsen der verschillende gezelschappen in beschouwing, dan vinden we het geringe aantal bosplanten bij de vegetatietypen van
het extreme milieu. Voor het Salicionis dit de ongerijpte, periodiek geïnundeerde bodem, het instabiele milieutype, waar bij een grote variatie in de
tijd, een geringe variatie in de ruimte behoort ( V A N LEEUWEN, 1966). Het
vegetatiepatroon biedt het beeld van talrijke individuen van een gering aantal soorten. Het milieu wordt beheerst door enkele 'master-factors'.
Een extreme situatie treffen we ook aan in de voedselarme en natte standplaatsen van het Sphagno-Betulionen het Sphagno-Alnion. Het Carpinionvertegenwoordigt daarentegen het stabiele milieutype met een grote ruimtelijke
variatie en het patroon van soortenrijke vegetaties bestaande uit een gering
aantal individuen per soort. Het aantal oecologische 'niches' is groot en de
fytocoenose vertoont een mozaiekpatroon.
Ter vergelijking werd ook een lijst van kenmerkende soorten uit het submontane Fagion-verbond geanalyseerd. O m niet te veel buiten de Nederlandse klimaatsomstandigheden te treden, werd de soortenlijst van hetFagion
sylvaticaeTx. et DIEM. 36, slechts samengesteld uit de onderverbonden: LuZulo-Fagion LOHM. et Tx. 54, Eu-Fagion O B E R D . 57 en Cephalanthero-Fagion
T x . 55;de montane gezelschappen bleven buiten beschouwing.
De verdeling in bos- en niet-bosplanten binnen het Fagion blijkt vrijwel
identiek te zijn met de verdeling binnen het Carpinion; er is klaarblijkelijk
een algemeen Fagetalia-k&vzkter aanwezig.
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Een indeling van de vegetatievormende soorten in bosplanten en niet-bosplanten, berust uiteraard op enigszins subjectieve maatstaven. Meer informatie over de vegetatie-opbouw, biedt een analyse vandeverhouding waarin
de verschillende levensvormen in de fytocoenose aanwezig zijn; ook dit kan
als een structuurkenmerk beschouwd worden (DANSEREAU 1957).
Het begrip levensvorm wordt in zijn huidige betekenis opgevat als de
vorm waarin een plantensoort is aangepast aan het binnen zijn areaal voorkomende ongunstige jaargetijde. In engere zin en betrokken op een fytocoenose, betekent dit een selectie van die levensvormen welke aangepast zijn
aan enkele 'master-factors' die het milieu van de betreffende fytocoenose beheersen.
Voor het bepalen van de z.g. 'biologische spectra', werd het systeem van
RAUNKIAER (1934) in vereenvoudigde vorm gekozen: fanerofyten, chamaefyten, hemicryptofyten, geofyten, therofyten en een gecombineerde groep
van hydrofyten en helofyten. Deze laatste categorie, welke door verschillende
auteurs ten dele ondergebracht wordt bij de rhizoomgeofyten, is hier op
grond van de master-factor 'water' samengevoegd met de hydrofyten.
Het ligt voor de hand om te onderstellen dat de potentie tot ruimtelijke
variatie binnen een fytocoenose, behalve in de kruidlaag, ook merkbaar
moet zijn in de floristische samenstelling der hogere étages. Het aantal soorten houtige gewassen in de boom- en struikétages van de verschillende verbonden kan uitgedrukt worden in het aantal fanerofyten ; in figuur 2a is dit
aantal weergegeven, waarbij bovendien een onderverdeling werd gemaakt
in macro- en nanofanerofyten en 'phanerophyta scandentia'. De verdeling
toont een opvallende parallel met het aandeel van de echte bosplanten in de
kruidlaag; het grootste aantal fanerofyten vinden we in de gezelschappen
van het stabiele milieu.
Voor een analyse van de bodembedekkende vegetaties werd een onderscheid gemaakt in een kruid- en een moslaag. Het aantal kenmerkende mossoorten in de verschillende verbonden is, uitgedrukt in het aantal bryofyten,
weergegeven in figuur 2c.
Figuur 2b toont de biologische spectra van de kruidlagen, waarbij het
aandeel der verschillende levensvormen in procenten is vermeld. De spectra
hebben betrekking op de totale kenmerkende soortencombinatie; daarbij
zijn ook fanerofyten vertegenwoordigd voor zover zij in de vorm van kiemplanten ofjuveniele exemplaren deel uitmaken van de soortenlijsten.
Het Salicionvalt op door het hoge percentage hydrofyten en therofyten en
het ontbreken van geofyten; deze laatste zijn vooral vertegenwoordigd in het
Ulmion en het Carpinion.De beide Qaera'ow-onderverbonden zijn gekenmerkt
door een hoog percentage chamaefyten terwijl de ^4/moK-gezelschappen uit
hemicryptofyten en hydrofyten bestaan.
Bovengenoemde spectra omvatten dus ook de niet-bosplanten; voor een
beter inzicht in de aard der echte bosplanten, dient een analyse van de verdeling der levensvormen ook uitgevoerd te worden voor deze categorie al223
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leen. De omvang van dit geselecteerde materiaal is dan echter statistisch
nauwelijks meer toereikend. De spectra die desondanks van de groepen der
echte bosplanten bepaald werden zijn hier niet in grafische vorm weergegeven; uit de resultaten blijkt evenwel dat de echte bosplanten bij het Salicion
niet vertegenwoordigd zijn door hydrofyten, maar uitsluitend door therofyten en hemicryptofyten. Bij het Circaeo-Alnion wijkt de verdeling niet af van
die over de totale soortenlijst; de bosplanten van het Ulmion zijn voor een
groot percentage geofyten. Bij het Carpinionis de overeenstemming met het
totaalbeeld weer volledig omdat het Carpinionbeheerst wordt door de echte
bosplanten; dit is ook nog het geval bij het Violo-Quercion. De echte bosplanten uit het Vaccinio-Quercion zijn geofyten en in mindere mate chamaefyten.
Het Sphagno-Betulionwordt beheerst door de chamaefyten en de beide Alniononderverbonden vrijwel geheel door hemicryptofyten.
Aan de hand van bovenstaand materiaal kunnen we een vergelijking trek-
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ken met de biologische spectra van verschillende floragebieden, of beter, met
die van de verschillende klimaatgebieden.
De therofyten vormen de vertegenwoordigende categorie in de aride gebieden, waar echte bosgezelschappen zeldzaam zijn; onder de Nederlandse
plantengezelschappen sluiten die van de akkeronkruiden het beste bij die situatie aan. Het optreden van therofyten in het Salicion is een gevolg van
periodieke inundatie en denudatie van de bodem, die aan de vegetatie een
ephemeer karakter geeft.
De hemicryptofyten zijn het sterkst vertegenwoordigd in de gematigde
zone, in het bijzonder in de atlantische regio, waarbinnen de geofyten misschien een tendens tot een continentale verspreiding vertonen, aansluitend
bij het steppeklimaat.
De hemicryptofytische bosplanten zijn bepalend voor het Alnionglutinosae,
een gezelschap dat in Nederland in optimale ontwikkeling voorkomt en hier
ook een groot areaal bezit.
De geofyten die in het Ulmioneen grote plaats innemen, bepalen voor een
groot deel de voorjaarsvegetatie; het ongunstige jaargetijde is hier niet alleen de winter, maar ook de schaduwrijke zomerperiode binnen het bos.
De chamaefyten worden vooral in de arctisch-alpine, en in combinatie
met de hemicryptofyten , in de boreale zone aangetroffen. Deze laatste combinatie zien we in het Vaccinio-Quercion, een gezelschap met een atlantischboreaal karakter. Het Sphagno-Betulion met zijn groot percentage chamaefyten, heeft zijn zwaartepunt in de subarctisch-continentale, evt. subalpine
gebieden; het gezelschap verkeert in Nederland aan de grens van zijn areaal.
De fanerofyten zijn typerend voor de tropen; een groot percentage fanerofyten in vegetaties van deze regio wijst in het algemeen op een submontaan
of mediterraan karakter, hetgeen in Nederland tot uitdrukking komt in de
samenstelling van het Carpinion.
Uit bovenstaande analyses kan de consequentie getrokken worden dat het
begrip bosgezelschap beter vervangen kan worden door de term bosfytocoenose, wanneer de structuur, waarop de kwalificatie bos berust, het enige bepalende en verbindende kenmerk is. In floristisch-syntaxonomische zin komen naast echte bosgezelschappen, fytocoenosen van het stabiele milieu, ook
vegetaties voor van kruiden met enkele houtige gewassen die wel een gezelschap vormen, maar die niet met de term bosgezelschap aangeduid mogen
worden.
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NOTES ON THE ACER-COLLECTION OF
THE BOTANICAL GARDENS AND T H E
BELMONTE A R B O R E T U M
F. VRUGTMAN

(Royal Botanical Gardens, Hamilton, Ontario, Canada)

The following identifications have been based on some material already
in the herbarium of the Laboratory for Plant Taxonomy and Plant Geography of the University for Agriculture, Wageningen, on material collected
between October 10 and 13, 1966, and on observations made in the Botanical Gardens and the Belmonte Arboretum in April andJ u n e 1967.
Following the name of each species or botanical variety information is
given on its native range; cultivar names in the latinized form are followed
by the appropriate author citation; 'introd.' refers to year and country of its
introduction into cultivation, to the earliest record of it being in cultivation
in Europe or, in the case ofa cultivar, to the year ofits origin.
Reference to individual plants is made by using the botanical garden
number; 'rec'd.' refers to the year the material was received, how (asplant,
seed or scion), and from which source. The name under which material was
received ismentioned only ifthis name refers to a different taxon.
This writer is very grateful for the kind cooperation and assistance he
received from the members of the Laboratory for Plant Taxonomy and
Plant Geography, and of the Botanical Gardens and the Belmonte Arboretum, as well as for the permission to use the facilities of these departments.
This study has been made possible by a grant ofthe International Agricultural Center, Wageningen.
Acer campestre L. var. austriacum ( T R A T T . ) DC.; S. E. Europe, E. Medit.;
10933- rec'd. in 1946 (seed) from Hort. Bot. Copenhagen.
Acer campestre L. cv. 'Elsrijk' ; street tree clone selected by P. C. BROERSE
and introducted by Gebr. VAN 'T WESTEINDE nurseries, 's-Heer-Arendskerke;
see also: BOOM 1959; 17863 - rec'd. in 1957 (plant) from P. C. BROERSE
through B. K. BOOM.

Acer campestre L. cv. 'Nanum', {A. c. n. L O U D O N ) ; see also: BOOM 1957;
1766 - rec'd. prior to 1907 from unknown source; now a picturesque low
branched tree with flattened globose head, 5m tall.
Acer campestre L. cv. 'Pulverulentum', {A. c. p. KIRCHN.) ; introd. 1859
(Germany); 11461 - rec'd in 1952 (plant) from P. LOMBARTS nurseries,
Zundert.
Acercampestre L. cv. 'Zorgvlied; street tree clone selected by P. C. BROERSE
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and introduced by Gebr. VAN 't WESTEINDE nurseries, 's-Heer-Arendskerke;
see also: BOOM 1959; 17864 - rec'd. in 1957 (plant) from P. C. BROERSE
through B. K. BOOM.

Acer capillipes M A X I M . ; J a p a n ; introd. 1892 (U.S.A.); 13270 - rec'd. in
1956 (plant) from Dienst der Gemeenteplantsoenen, the Hague.
Acercappadocicum G L E D . CV. 'Aureum', [A. c. a. (HESSE) R E H D . ) ;introd. 1914
(Germany); 8 3 3 1 - r e c ' d . in 1951 (plant) from Dienst der Gemeenteplantsoenen, the Hague.
Acer cappadocicum G L E D . cv. 'Rubrum', (A. c. f. r. (KIRCHN.) R E H D . ) ; introd. 1838 (Germany); 1776 - rec'd. prior to 1910 from unknown source;
see also:VALCKENIER SURINGAR 1910.
Acer carpinifolium SIEB. & Z u c c ; J a p a n ; introd. 1881 (Britain); 15723 rec'd. in 1959 (plant) from S. G. A. DOORENBOS, the Hague; 16186 - rec'd.
in 1953 (plant) from Dienst der Gemeenteplantsoenen, the Hague; both
plants were grown from seed from a tree in the 'Zuiderpark', the Hague, a
tree grown by S. G. A. DOORENBOS from seed originating from plants from
China.
Acer cissifolium (SIEB. & Zucc.) K. K O C H ; J a p a n ; introd. 1860 by VON
SIEBOLD (Netherlands); 1 7 6 3 - r e c ' d . prior to 1912 from unknown source;
a staminate plant with several trunks, 8m tall.
Acerginnala M A X I M . ; C. and E. Asia; introd. 1860 (Russia); 12481 - r e c ' d .
in 1953 (plant) fromJ . VROOM nurseries, Glimmen, asA. g. semenovii.
Acerginnala MAXIM, var. semenovii( R E G . & H E R D . ) P A X ; C. Asia; introd.
1880 (Germany); 799 - rec'd. in 1920 (plant) from C. B. VAN NES & Zn.
nurseries, Boskoop; leaves more deeply lobed than those of A. ginnala; tree
with twin-trunks, 6 m tall.
Acer griseum (FRANCH.) P A X ; W. China; introd. 1901 (Britain); 14324 rec'd. in 1957 (scion) from J . P. R. VAN H O E Y SMITH, Rotterdam, who grew
his plant from seed collected in the 'Zuiderpark', the Hague, in 1953.
Acerhyrcanum FISCH. & M E Y . ; S. E. Europe, Asia Minor; 15431 - r e c ' d in
1956 (seed) from Hort. Bot. Bukarest.
Acerjaponicum T H U N B .;J a p a n ; introd. by VON SIEBOLD in 1844 (Netherlands); 12681 - rec'd. in 1954 (plant) from K. WEZELENBURG & Zn. nurseries, Hazerswoude, as A. j . 'Vitifolium'; material collected as cv. 'Vitifolium' appears to be A. japonicum.
Acerjaponicum T H U N B . CV. 'Aconitifolium', (A. j . a. M E E H A N ) ;introd. 1898
(Britain) ; 18447 - rec'd. in 1967 (plant) from the Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop.
Acer japonicum T H U N B . cv. 'Aureum', (A. j . a. V E I T C H ) ; introd. 1892
(Britain) ; 18446- rec'd. in 1967 (plant) from the Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop.
Acerjaponicum T H U N B . CV. 'Veitchii'; a selection of'Aconitifolium', which
probably originated in Britain; 18448 - r e c ' d in 1967 (plant) from the
Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop. Both fallcolor and leaf-drop
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commence 2 to 3 weeks earlier on 'Veitchii' than on 'Aconitifolium' ; 'V.' is
perhaps lessvigorous than 'A.' Rarely in cultivation and rarely offered in the
trade.
Acer laxiflorum PAX; W. China; introd. 1906 or 1908; 14360 - rec'd. in
1958 (plant) from Hesse nurseries, Weener/Ems, Germany; young leaves
bright red;fruits bright pinkish red, spectacular.
Acermacrophyllum PURSH; W. N. Am.;introd. 1812 (Britain) ; 1779 - r e c ' d .
probably before 1910from unknown source; tree 15m tall.
Acermicranthum SIEB. & Z u c c ; J a p a n ; 1 7 5 3 0 - r e c ' d . in 1962 (plant) from
the Kalmthout Arboretum, Belgium.
Acer monoMAXIM, var. savatieri (PAX) F A N G ; Hokkaido (Japan) and Korea; material from the 'Zuiderpark', the Hague, (DOORENBOS 1948 & 1954;
WAG!) appears to be also var. s.; 13275- rec'd. in 1956 (plant) from Dienst
der Gemeenteplantsoenen, the Hague, as A. pictum, and grown from seed
collected in the 'Zuiderpark' ; leaves mostly 7-lobed, the lobes being more
shallow than those ofA. mono;see also: KOIDZUMI 1911, fig. 7.
Acermonspessulanum L.; C. Europe, Medit. ; 12280 - rec'd. in 1953 (plant)
from S. G. A. DOORENBOS, the Hague.
Acernegundo L. var. californicum ( T O R R . & G R . ) SARG.; Calif.; introd. 1860
(Netherlands); 13166 - rec'd. in 1955 (plant) from P. LOMBARTS nurseries,
Zundert.
Acer negundo L. var. violaceum (KIRGHN.) J Ä G E R ; Canada; introd. 1859
(Germany); 11462 - rec'd. in 1952 (plant) from P. LOMBARTS nurseries,
Zundert.
Acer negundo L. cv. 'Argenteocinctum', (A. n. f. a. S C H W . ) ; introd. 1901
(Germany); 15920 - rec'd. in 1960 (plant) from P. LOMBARTS nurseries,
Zundert, asA. n. 'Sinctum' ;only pistillate flowers observed.
Acernegundo L. cv. 'Aureovariegatum', {A. n. var. a. WESM.) ; introd. 1859
(Belgium); 12252 - rec'd. in 1953 (plant) from E. J . BULTEN nurseries,
Aalten;leaves with golden-yellow spots.
Acer negundoL. cv. 'Crispum', (A. n. c. (G. D O N ) D A V I D ) ; introd. 1830
(France) ; see also: BOOM 1957; 12113 - rec'd. in 1953 (plant) from P. LOMBARTS nurseries, Zundert; leaflets often deformed, variable in shape, with
recurved and somewhat undulate margins.
Acernegundo L. cv. 'Glaucum', {A. n.f. g. SCHW.) ;introd. 1894 (Germany) ;
VON SCHWERIN (Mitt. Deutsche Dendr. Ges. 3 : 46, 48. 1894) described this
form as being staminate and having densely tomentose branchlets; this cultivar is probably not a clone; 11471 - rec'd. in 1952 (plant) from P. LOMBARTSnurseries, Zundert, asA. n. cv. 'Laciniatum'.
Acernegundo L. cv. 'Variegatum', {A. n. var. v.JACQUES) ; introd. by F R O MONT nurseries, Toulouse, in 1847 (France); 12251 - rec'd. in 1953 (plant)
from E . J . BULTEN nurseries, Aalten, as A. n. argenteo;15921 - rec'd. in 1960
(plant) from P. LOMBARTS nurseries, Zundert, as A. n. 'Lombarts'.
Acer nikoense M A X I M . ; C. China, J a p a n ; introd. 1881 (Britain); 794 229

rec'd. in 1919 (plant) from HESSE nurseries, Weener/Ems; tree 10 m tall;
14031 - rec'd. in 1956 (plant) from Dienst der Gemeenteplantsoenen, the
Hague.
Acer opalus M I L L . var. obtusatum (WALDST. & K I T . ex W I L L D . ) H E N R Y ;
S. E. Europe; introd. 1808 (Germany); 2863 - rec'd. in 1938 (seed) from
Hort. Bot. Beograd; 11271 - rec'd. in 1946 (seed) from Hort. Bot. Pisa as
A. opulifolium; 12999 - rec'd. in 1954 (plant) from Dienst der Gemeenteplantsoenen, the Hague, as A. opalus; 15493 - rec'd. in 1955 (seed) from
Hort. Bot. Montpellier as A. neapolitanum.Leaves pubescent beneath, lobes
more shallow than those ofA. opalus.
Acer opalus M I L L . var. tomentosum (TAUSCH) R E H D . ; Italy; 14755 - rec'd.
in 1955 (seed) from Hort. Bot. Montpellier as A. neapolitanum; 17785 - rec'd.
in 1961 (seed) from Arboretum des Barres, Nogent-sur-Vernisson, as^4. Xrotundilobum. Leaves with shallow lobes, and densely tomentose beneath
throughout the season.
Acerpalmatum T H U N B . CV. 'Atropurpureum', [A. p. f. a. (VANH.) SCHW.) ;
introd. by VON SIEBOLD in 1860 (Netherlands) ; 12253- rec'd. in 1953 (plant)
from E . J . BULTEN nurseries, Aalten; 14709 & 18463 - rec'd. in 1958 (plant)
and 1967 (plant) respectively from the Proefstation voor de Boomkwekerij,
Boskoop. Probably the most widely grown cultivar of theJapanese maples.
Acer palmatum T H U N B . CV. 'Atropurpureum Novum' ; leaves even more
dark-purple than those of cv. 'Atropurpureum' of which it appears to be a
selection; plants less vigorous, remaining smaller than those o f ' A . ' ; origin
unknown, but was cultivated in 1914 at M. KOSTER & Zn. nurseries, Boskoop; 14706 & 18460 - rec'd. in 1958 (plant) and 1967 (plant) respectively
from the Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop. Today rarely in cultivation in nurseries in Boskoop.
Acerpalmatum T H U N B . CV. 'Autumn Glory'; introd. by DE BELDER, Kalmthout (Belgium) ; 'A. G.' is not a clone, but an assemblage of plants selected
for their bright red fall colors; 17531 - rec'd. in 1962 (plants) from Arboretum Kalmthout, Belgium.
Acerpalmatum T H U N B . cv. 'Bloodgood'; introd. about 1958 in the Boskoop
area by T H . BRANS, Boskoop; 18456 - rec'd. in 1967 (plant) from the Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop. There is a slight possibility that
this cultivar had its origin in Boskoop and was propagated and grown by
W M . J . HOOFTMAN and EBBINGE & VAN GROOS (the latter nursery has been
discontinued), and subsequently was exported to the U.S.A.
Acerpalmatum T H U N B . CV. 'Corallinum', {A. p. c. V E I T C H ) ; introd. 1904
(Britain) ; bark and young leaves spectacularly rosy-crimson; 12282 - rec'd.
in 1953 (plant) from S. G. A. DOORENBOS, the Hague.
Acerpalmatum T H U N B . cv. 'Crispum', {A. p. c. A N D R É ) ; introd. 1871 (Belgium). Plants under the Japanese names 'Shishigashira' or 'Shishigashiri'
(Maples ofJ a p a n . The Yokohama Nursery Co., Yokohama. 1898. fig. 26)
probably belong here, and plants offered in the trade as 'Ribesifolium' may
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also be the same as cv. 'Crispum'; 14705 & 18459 - rec'd. in 1958 (plant)
and 1967 (plant) respectively from the Proefstation voor de Boomkwekerij,
Boskoop. A slow growing, densely branched shrub with irregularly lobed
and somewhat crinkled leaves.
Acerpalmatum T H U N B . CV. 'Dissectum', (A. p. var. d. (THUNB.) MIO_.) ; introd. by VON SIEBOLD in 1844 (Netherlands) ; 12254 - rec'd. in 1953 (plant)
from E . J . BULTEN nurseries, Aalten; 14701 & 18464 - rec'd. in 1958 (plant)
and 1967 (plant) respectively from the Proefstation voor de Boomkwekerij,
Boskoop.
Acerpalmatum T H U N B . CV. 'Dissectum Flavescens'; little is known about
the history of this cultivar; known in Boskoop prior to 1940; 14699 & 18465
- rec'd. in 1958 (plant) and 1967 (plant) respectively from the Proefstation
voor de Boomkwekerij, Boskoop; unfolding leaves yellow, gradually becoming pale yellowish green, the latter color isretained throughout the rest of the
season. Rarely or not in cultivation or offered by Boskoop nurseries; occasionally under the name of 'Sulphureum'.
Acerpalmatum T H U N B . cv. 'Dissectum Nigrum' ; a dark crimson selection
of 'Ornatum' ; at least two different clones, and perhaps also seedlings, are
said to be in the trade in Boskoop under this n a m e ; 18468 - rec'd. in 1967
(plant) from the Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop.
Acerpalmatum T H U N B . CV. 'Elegans', [A. p. var. septemlobum elegans N I C H . ) ;
introd. 1881 (Britain); 18450 - rec'd. in 1967 (plant) from the Proefstation
voor de Boomkwekerij, Boskoop.
Acerpalmatum T H U N B . cv. 'Elegans Purpureum', (A. p. var. e. p. N I C H . ) ;
introd. 1881 (Britain); 12679 - rec'd. in 1954 (plant) from K. W E Z E L E N BURG & Zn. nurseries, Hazerswoude, as A. p. 'Heptalobum'; 18455-rec'd.
in 1967 (plant) from the Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop.
Acerpalmatum T H U N B . cv. 'Heptalobum', (A. p. var. h. R E H D . ) ;introd. by
VON SIEBOLDin 1860 (Netherlands) ; 14712 & 18451 rec'd. in 1958(plant) and
1967(plant) respectivelyfrom theProefstationvoordeBoomkwekerij,Boskoop.
Acerpalmatum T H U N B . CV. 'Laciniatum Purpureum'; little is known about
the history ofthis clone; leaves not quite as deeply lobed asthose of'Elegans',
purple when young, later becoming green; perhaps a selection of 'Laciniatum' {A. p. f. /. SCHW.) ; 18457 - rec'd. in 1967 (plant) from the Proefstation
voor de Boomkwekerij, Boskoop.
Acerpalmatum T H U N B . CV. 'Linearilobum', (A. p. var. /. MIQ_.) ; introd. by
VON SIEBOLD in 1860 (Netherlands) ; 18449 - rec'd. in 1967 (plant) from the
Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop.
Acerpalmatum T H U N B . CV. 'Nicholsonii', (A. p. f. n. SCHW.) ; introd. 1893
(Germany); 18453 - rec'd. in 1967 (plant) from the Proefstation voor de
Boomkwekerij, Boskoop.
Acerpalmatum T H U N B . CV. 'Ornatum', (A. p. o. (CARR.) A N D R É ) ; 14720 rec'd. in 1958 (plant) from the Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop,
as A.p. var.dissectum.
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Acerpalmatum T H U N B . CV. 'Osakasuki'; apparently a selection of'Heptalobum' with spectacular red fall color; introd. from J a p a n (offered by the Yokohama Nursery Co. before 1898); sometimes spelled 'Osakazuki' or 'Ohsakazuki'; 14708, 14711 & 18458 - rec'd. in 1958 (plants) and 1967 (plant)
respectively from the Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop.
Acerpalmatum T H U N B . cv. 'Reticulatum', (A. p. r. SIEB.) ; introd. by VON
SIEBOLD in 1860 (Netherlands); 14702 - rec'd. in 1958 (plant) from the
Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop, asA.p. 'Dissectum Nigrum'.
Acer palmatum T H U N B . CV. 'Roseomarginatum', (A. p. f. r. K. K O C H ) ; introd. by VON SIEBOLD in 1860 (Netherlands) ; 18454 - rec'd. in 1967 (plant)
from the Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop.
Acerpalmatum T H U N B . cv. 'Versicolor', (A. p. f. v. (VANH.) SCHW.) ; introd.
by VON SIEBOLD in 1859 (Netherlands) ; 14707 - rec'd. in 1958 (plant) from
the Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop, asA.p. f. discolorversicolor.
Acer palmatum T H U N B . cv. (variegated form of 'Sessilifolium') ; little is
known about the history of this clone;it develops into a tall shrub (old plant
in Boskoop stands 4 m tall), with some of the leaves, but not all, slightly
variegated and deformed; the majority of the leaves is typically 'Sessilifolium'; 14710 - rec'd. in 1958 (plant) from the Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop.
Acerpalmatum T H U N B . CV.; 18462 - rec'd. in 1967 (plant) from the Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop, as A. p. cv. 'Decompositum'. This is
not A. decompositum MIQ_., Cat. Hort. Amst. p. 257; A. palmatum d. MIQ_.,
Arch. Neerl. Sc. Exact. Nat. ser. I, 2: 496 ('lobes presque libres bipinnatifides, à bords entiers.'). Apparently this cultivar is not offered by nurseries in
Boskoop any more.
Acerpalmatum T H U N B . cv.; 18452 - rec'd. in 1967 (plant) from the Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop, as A. p. cv. 'Rufescens'. This is not
A.p. f. rufescens SCHW. (Mitt. Deutsche Dendrol. Ges. 10: 63 (1901) : 'Blätter
von der Form elegansN I C H . , vielleicht noch etwas intensiver gezähnt, und
von schöner braunroter, nicht blutroter Farbe.'). Perhaps this material is the
same as that of H I L L I E R & Sons, Winchester, England, nursery catalog 1964,
p. 7: 'A distinct form with broad deeply cleft leaves, green in summer and
attractively tinted in autumn.', offered as 'Rufescens'.
Acerplatanoides L. cv. 'Columnare', {A. p. c. CARR.) ; introd. appr. 1855
(France) ; 8333 - rec'd. in 1951 (plant) from Dienst der Gemeenteplantsoenen, the Hague, as A. p. 'Erectum' ; small, densely branched columnar tree
with small clustered leaves;tree now 2m tall.
Acerplatanoides L. cv. 'Crispum', (A. p. var. c. (LAUTH) SPACH) ; introd.
1777 (Britain); 13161 - rec'd. in 1955 (plant) from P. LOMBARTS nurseries,
Zundert; frequently offered in the trade under the synonym 'Cucullatum'.
Acer platanoides L. cv. 'Drummondii', (A. p. d. DRUMMOND ex Gard.
Chron.) ; introd. by DRUMMOND nurseries, Sterling, England, shortly before
1903; 12455 - rec'd. in 1953 (plants) from E . J . BULTEN nurseries, Aalten; a
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cultivar which frequently reverts to the species; see also: BOOM 1957.
AcerplatanoidesL. cv. 'Erectum', [A.p. f. e. SLAVIN);selection made before
1931 by A. H. SLAVIN of the Rochester, New York, Parks Department;
14862 - rec'd. in 1957 (plant) from the Morton Arboretum, Lisle, Illinois,
U.S.A. HARKNESS (1955) writes about this cultivar: 'It can be distinguished
rather easily from the columnare clone by its stouter secondary branches
extending stiffly at right angles to the main trunk before turning upward, by
a tendency to produce larger than normal leaves and, in maturity, by a conical rather than a columnar outline.' The habit of the rather young plant at
'Belmonte' fits this description quite well.
AcerplatanoidesL. cv. 'Globosum', (A. p. g. DE Vos) ; introd. by DE Vos in
1878 (Netherlands); see also: BOOM 1957; 11454 - rec'd. in 1952 (plant)
from DE BIE-VAN AALST nurseries, Zundert.
AcerplatanoidesL. cv. 'Heterophyllum Variegatum', (A. p. h. v. NIGH.) ; introd. 1853 (Germany); see also: BOOM 1957; 11477 - rec'd. in 1952 (plant)
from P. LOMBARTS nurseries, Zundert; 12040 - rec'd. in 1953 (plant) from
J . ABBING & Zn. nurseries, Zeist.
AcerplatanoidesL. cv. 'Palmatindum', {A. p. var. p. T A U S C H ) ; introd. 1845
(France) ;plants in cultivation as 'Laciniatum' and 'Lorbergii' are probably
identical to 'Palmatindum'; see also: BOOM 1957; 11457 - rec'd. in 1952
(plant) from DE BIE-VAN AALST nurseries, Zundert, as A. p. 'Lorbergii';
12075 and 12076 - rec'd. in 1953 (plants) from C. VAN D R I E nurseries,
Amersfoort, asA. p. 'Laciniatum' and 'Lorbergii' respectively.
AcerplatanoidesL. cv. 'Reitenbachii', {A. p. r. CASPARY); introd. by R E I TENBACH, Germany, shortly before 1873; see also: BOOM 1957; 1774 - rec'd.
before 1910 and listed at that time as A. p. var. rubrumreittenbachii(sic); see
also: VALCKENIER SURINGAR 1910; 12116 - rec'd. in 1953 (plant) from P.
LOMBARTS nurseries, Zundert, as A. p. rubrum.
Acerplatanoides L. cv. 'Schwedleri', [A. p. var. s. (K. K O C H ) H A R T W . &
R P L . ) ; introd. 1869 (Germany); 11455 - rec'd. in 1952 (plant) from DE
BIE-VAN AALST nurseries, Zundert; 12041 - rec'd. in 1953 (plant) from J .
ABBING & Zn. nurseries, Zeist; 12255 - rec'd. in 1953 (plants) from E . J .
BULTEN nurseries, Aalten.
Acerpseudoplatanus L. cv. 'Atropurpureum', {A.p.«.SPÄTH) ; introd. appr.
1880 (Germany) ; 11464- rec'd. in 1952 (plant) from P. LOMBARTSnurseries,
Zundert, as A. p. cv. 'Lombarts'; 11474 - rec'd. in 1952 (plant) from P.
LOMBARTS nurseries; 1 1 7 1 4 - r e c ' d . in 1953 (plants) from Stichting Boom en
Vrucht, Kesteren, as A. p. spaethii. This cultivar is not a clone; the key characteristics for 'Atropurpureum' are leaves purple beneath and samarawings purple ; however, the degree of coloration varies considerably. Seedling progeny of cv. 'Atropurpureum' may include plants with leaves purple
beneath and green samara-wings; following BOOM, 1965, these plants belong
to cv. 'Purpureum'. It should be noted that LOUDON in his original description of A. p. purpureum (1838. Arboretum et fruticetum Britannicum. vol. 1,
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p. 415) refers only to the leaves being 'a fine purple underneath', but he does
not mention samara-wings. The latter are inferred to be green.
Acerpseudoplatanus L. cv. 'Erectum'; a selection made by S. G. A. DOORENBOS about 1935 (Netherlands); see also: BOOM 1957; 12287 - rec'd. in 1953
(plant) from S. G. A. DOORENBOS, the Hague.
Acer pseudoplatanus L. cv. 'Leopoldii', (A. p. var. /. LEM.) ; introd. appr.
1806 (Belgium) ; 11460 - rec'd. in 1952 (plant) from DE BIE-VAN AALST nurseries, Zundert; 11717 - rec'd. in 1953 (plant) from Stichting Boom en
Vrucht, Kesteren; 12482 - rec'd. in 1953 (plant) from J . VROOM nurseries,
Glimmen, as A. p. 'Tricolor'; 12483 - rec'd. in 1953 (plant) from J . VROOM
nurseries, Glimmen, asA. p. 'Simon-Louis Frères'.
Acerpseudoplatanus L. cv. 'Luteovirescens'; introd. 1887; 11476 - rec'd. in
1952 (plant) from P. LOMBARTS nurseries, Zundert.
AcerpseudoplatanusL. cv. 'Negenia' ; a selection made in 1948; see also:
BOOM 1959; street tree selected for road-side timber production; 17651 rec'd. in 1964 (plant) from P. PETERS & Zn. nurseries, Opheusden.
Acerpseudoplatanus L. cv. 'Prinz Handjery', [A. p. handjeryi SPÄTH) ; introd.
appr. 1860 (Germany); 11356 - rec'd. in 1952 (plant) from P. LOMBARTS
nurseries, Zundert.
Acerpseudoplatanus L. cv. 'Variegatum', {A. p. var. v. W E S T . ) ; introd. 1700
(France); 12118 - rec'd. in 1953 (plant) from P. LOMBARTS nurseries, Zundert.
Acer pseudoplatanus L. cv. 'Worleei', {A. p. f. w. S G H W . ) ; introd. 1881
(Britain); 11475 - rec'd. in 1952 (plant) from P. LOMBARTS nurseries, Zundert.
Acer pseudoplatanus L. cv. 'Zenith'; a selection made in 1948; see also:
BOOM 1959; street tree selected for road-side timber production; 17652 rec'd. in 1964 (plant) from P. PETERS & Zn. nurseries, Opheusden.
Acer rubrum L. cv. 'Sanguineum', {A. r. s. (SPAGH) LAV.) ; introd. 1877
(France) ; 7809 - rec'd. in 1964 (plant) from HESSE nurseries, Weener/Ems,
Germany, via Dienst der Gemeenteplantsoenen, the Hague, as A. r. v. coccineum KIRGHN. Flowers deep red and pistillate only;petioles bright red.
Acer rubrum L. cv. 'Schlesingeri', {A. r. s. SARG, ex SCHW.) ; introd. appr.
1888 by SPÄTH nurseries, Berlin (Germany); see also: BOOM 1957; 7811 rec'd. in 1946 (plant) from HESSE nurseries, Weener/Ems, Germany, via
Dienst der Gemeenteplantsoenen, the Hague; 11472 - rec'd. in 1952 (plant)
from P. LOMBARTS nurseries, Zundert. Only staminate flowers observed.
Acer rufinerve SIEB. & Zucc. ; J a p a n ; introd. by VON SIEBOLD in 1860
(Netherlands); 11357 - rec'd. in 1952 (plant) from P. LOMBARTS nurseries,
Zundert; 12471 - rec'd. in 1953 (plant) from Mrs. VAN DER BORGH TOT
VERWOLDE-VOÛTE, Laren, asA. argutum.
Acer saccharinum L.; E. N. Am.; introd. 1725 (Britain); 11716 - rec'd. in
1953 (plant) from Stichting Boom en Vrucht, Kesteren, as A. s. 'Pyramidale'; 13168 - rec'd. in 1955 (plant) from P. LOMBARTS nurseries, Zundert, as
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A. s. 'Wagneri'; 16130 - rec'd. in 1960 (plant) from A. VAN DER BOM nurseries, Oudenbosch, asA. s. eriocarpum.
Acer saccharinum L. cv. 'Asplenifolium'; originated (appr. 1925) and introd. by DE BIE-VAN AALST nurseries (Netherlands); see also: BOOM 1959;
12425 - rec'd. in 1953 (plant) from E. J . BULTEN nurseries, Aalten, as A.
saccharinum.
Acersaccharinum L. cv. 'Lutescens', {A. s. f. /. (SPÄTH) P A X ) ; introd. 1881
(Germany); 12077 - rec'd. in 1953 (plant) from C. VAN D R I E nurseries,
Amersfoort.
Acersaccharinum L. cv. 'Pulverulentum', (A. s. f. p. (SPÄTH) PAX) ; introd.
1882 (Germany); 796 - rec'd. in 1921 (plant) from KEESSEN nurseries,
Aalsmeer; 12484 & 13058 - rec'd. in 1953 (plant) and 1955 (plant) respectively fromJ . VROOM nurseries, Glimmen.
Acer saccharinum L. cv. 'Sanguineum', (A. s. f. s. (SCHW.) PAX) ; introd.
1893 (Germany); 15922 - rec'd. in 1960 (plant) from P. LOMBARTS nurseries, Zundert. Leaves blood-red when unfolding, turning dark green at maturity.
Acersaccharum M A R S H . ; E. Canada, C. & E.U.S.A.;introd. 1735(Britain) ;
13585 - rec'd. in 1955 (plant) from Pépinière Forestière Provinciale, P.Q.,
Canada; see also :H. C. D. DE W I T 1957. Het planten van een maple tree in
het Belmonte Arboretum, mei 1955. J a a r b . Ned. Dendr. Veren. 20: 34, 35.
Acer saccharum MARSH, var. schneckii R E H D . ; eastern C.N. Am. ; probably
introd. in Europe prior to publication of its name (1913); 1750 - rec'd.
probably prior to 1910 from unknown source as A. saccharum; tree with
several trunks, 12m tall, leaves densely pubescent beneath.
Acer tataricum L.; S. E. Europe, W. Asia; introd. 1759 (Britain); 795 rec'd. in 1919 (plant) from HESSE nurseries, Weener/Ems, Germany; shrubby tree with several trunks, 6m tall.
Acer X zoeschense PAX, (A. campestre X A. lobelii) ;introd. 1882 (Germany);
11358- rec'd. in 1952 (plant) from P. LOMBARTS nurseries, Zundert.
Acer x zoeschense PAX CV. 'Annae', {A. z- var. a. (SCHW.) BOOM) ; introd.
1908 (Germany); see also: BOOM 1957, and color illustration in Mitt.
Deutsche Dendr. Ges. 17: frontispiece (1908); 1 3 1 6 9 - r e c ' d . in 1955 (plant)
from P. LOMBARTS nurseries, Zundert.
Acer X zoeschense PAX CV. 'Elongatum', (A. z- f-e. (SCHW.) R E H D . Journ.
Arnold Arboretum 4 : 115, 116) ; selected by VON SCHWERIN and introd. by
HESSE nurseries, Weener/Ems, in 1911 (Germany) ; see also: Mitt. Deutsche
Dendr. Ges. 20: 423; 798 - rec'd. in 1920 (plant) from HESSE nurseries,
Weener/Ems, asA. parviflorum; 13277 - rec'd. in 1956 (plant) from Dienst der
Gemeenteplantsoenen, the Hague.
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ENKELE GEDACHTEN OVER DE R E L A T I E
TUSSEN O E C O L O G I E EN
PLANTENGEOGRAFIE
S. VAN DER W E R F

1. INLEIDING

De plantengeografie is, als zovele takken van wetenschap, duidelijk onderhevig aan verandering. Er is een verschuiving te constateren van het grote
naar het kleine. In de tweede helft van de vorige eeuw en in de eerste helft
van deze eeuw ontstonden wereldomvattende systemen en indelingen, meestal gebaseerd op min of meer fysiognomische aspecten. De detaillering gaat
in verschillende richtingen:
1. De arealen van afzonderlijke soorten worden steeds beter vastgelegd.
Naarmate de floristische exploratie zowel in de breedte als in de diepte voortschrijdt, wordt een steeds duidelijker beeld verkregen van de arealen. Tal
van atlassen met kaarten van alle of althans vele soorten in een bepaald gebied zijn juist in de laatste jaren verschenen, o.a. van het circumpolaire gebied, de Scandinavische landen, de Britse eilanden, Polen e.a. De bekende
I.V.O.N.-plantenkaartjes van Nederland in verschillende jaargangen van
het Nederlands Kruidkundig Archief vormen hier een vroeg voorbeeld van.
Behalve de eerstgenoemde bevatten ze als regel geen totale arealen; de gegevens hiervoor zijn uiteraard veel moeilijker verkrijgbaar.
2. De geografische indelingen worden steeds verfijnd. In tegenstelling tot
bijv. de klimatologie zijn de principes en hoofdgrenzen in de plantengeografie wel min of meer algemeen aanvaard. Dit neemt niet weg, dat over bepaalde formaties nog discussies gaande zijn, met name over boomloze of
boomarme formaties, zoals prairies, steppen, savannen e.d. De hoofdindeling komt min of meer overeen met klimaatgordels, en kan derhalve zonaal
worden genoemd. Naarmate de detaillering van de indeling toeneemt, spelen meer lokale criteria een rol, zoals hierna zal blijken.
3. Men tracht de achtergronden van de arealen en hun onderlinge verschillen te verklaren. Twee belangrijke richtingen hierin zijn de palynologie
en de oecologie.
a. De palynologie is wel de belangrijkste bron voor de historische plantengeografie. Aanvankelijk stonden daarbij de ijstijden centraal, en werden
vooral pollenspectra geanalyseerd, die representatief waren voor een groot gebied, en daarmede voor het klimaat aldaar. Sinds de ontwikkeling van de
C14-methode is de betekenis voor de datering afgenomen. Bovendien is gebleken, dat niet alle soorten hun areaal synchroon met de klimaatsveranderingen konden aanpassen. De samenstelling van de vegetatie behoeft dus in
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het verleden niet identiek te zijn geweest met die in een overeenkomstig klimaatgebied nu. Ondanks deze handicap gaat de palynologie toch meer en
meer in de richting van lokale studies, met reconstructie van de lokale vegetatie. Indien hierin tevens de activiteiten van de mens betrokken worden,
ontstaat een boeiend beeld van de wisselwerking tussen klimaat, bodem, vegetatie en cultuurhistorie.
b. Ook de plantengeografie zelf kent meer en meer oecologische aspecten,
vooral de factoren klimaat in al zijn geledingen, geologie en bodem, en de
mens. Reeds WARMING (1896) onderscheidde oecologische tegenover floristische plantengeografie.
2. H E T BURGERSCHAP VAN NIEUWE SOORTEN

Vooral dank zij de sterk toegenomen communicatie tussen de landen is
aanvoer en verspreiding van planten over grote afstanden mogelijk geworden. Ten dele is deze aanvoer opzettelijk, als sierplanten, of als gewassen
voor land-, tuin- of bosbouw. Vanuit de cultuur ziet een aantal soorten kans
te ontsnappen en te verwilderen, vooral soorten uit vergelijkbare klimaten
zoalsJ a p a n of de Verenigde Staten. Dit betreft vooral sierplanten en bomen.
Vele andere soorten worden onopzettelijk aangevoerd met granen, wol,
hout enz. In het begin van deze eeuw kregen ze bekendheid onder de naam
'pothoofdplanten', naar het befaamde Pothoofd bij Deventer, waar bij een
meelfabriek zeer vele soorten gevonden werden. Andere bekende aanvoerplaatsen zijn of waren o.a. Wormerveer en Dordrecht; later de wolfabrieken
bij Tilburg en recentelijk de haven van Wageningen. Door verharding van
terreinen en gebruik van herbiciden is de betekenis van dergelijke 'bronnen'
sterk verminderd. De meeste soorten houden geen stand en moeten telkens
opnieuw aangevoerd worden. Waar zij geen vaste voet verkrijgen, zijn zij
voor onze beschouwing niet interessant.
Een aantal soorten heeft zich toch kunnen aanpassen. Een van de meest
recente voorbeelden is Bromus carinatus,in 1949 voor het eerst bij Wageningen waargenomen, thans algemeen onderaan de Wageningse Berg, waar hij
Bromus stenlis goeddeels verdrongen heeft. Sinds enkelejaren zijn ook groeiplaatsen bekend bij de Dorskamp (1 km), Renkumse Heide (4 km) en Ede
(10 km), veelal langs wegen. De vraag rijst nu, wanneer een soort als ingeburgerd mag worden beschouwd. Vele soorten, vooral akkeronkruiden, zijn
in Nederland niet oorspronkelijk inheems, en komen niet in natuurlijke of
zelfs maar half-natuurlijke vegetaties voor. Toch zijn zij sedert lang als 'inheems' geaccepteerd. Goed bestudeerd is o.a. het geleidelijk vanuit het Oosten binnendringen van de slofhak (Anthoxanthum puellii) in de vorige eeuw.
Veel meer sprongsgewijs verliep de vestiging, als adventief uit Z.-Amerika,
en uitbreiding van knopkruid (Galinsoga parviflora), ontsnapt uit de botanische tuin in Berlijn (HOOGENRAAD, 1950). Recentelijk is deze gevolgd door
een verwante soort, G. ciliata.Alleen de laatste kan men nog - enige tijd - als
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neofyt beschouwen ;de andere twee zijn al teveel ingeburgerd om deze term
nog te gebruiken. Men kan stellen, dat een soort ophoudt neofyt te zijn, zodra hij zich in alle potentiële groeiplaatsen van een gebied gevestigd heeft.
Voorwaarde voor inburgering is primair de mogelijkheid tot spontane vermeerdering, meestal via rijpe zaden, soms echter vegetatief, zoals Elodeasoorten en Acoruscalamus. Zij moeten daardoor in staat zijn vanuit de aanvoerplaats zich elders te vestigen. Dit alleen is slechts voldoende voor een
zich handhaven in de onmiddellijke omgeving, of op andere soortgelijke,
vaak ruderale terreinen. Vooral de Cruciferae zijn hierbij goed vertegenwoordigd, met o.a. Sisymbrium- en Lepidium-soorten. O p industrieterrein in het
Fluviatiel district bij Arnhem kunnen zich zo al sedert tientallen jaren vele
soorten handhaven en plaatselijk domineren, zonder zich werkelijk uit te
breiden. Een bijzonder geval, dat hierbij enigermate aansluit, doch een zeer
veel langere historie heeft, is dat der zgn. stinsenplanten. Dit zijn soorten,
die vroeger - soms al in de Middeleeuwen - gekweekt werden op buitenplaatsen en in kloostertuinen, en zich daar eeuwenlang handhaven, soms in
grote hoeveelheden. Vooral in Friesland en langs de binnenduinrand zijn
tal van voorbeelden te vinden, vooral van vele Lüiaceae, en voorts o.a. Pulmonaria officinalis en Arum italicum.
Voor werkelijke inburgering moet men de eis stellen, dat de betreffende
soort zich een plaats verovert als bestanddeel van een bij ons inheems plantengezelschap. Dit betekent, dat hij dan deel uitmaakt van een gemeenschap,
dat hij een passend milieu heeft gevonden, waar hij ondanks concurrentie
van de oorspronkelijke flora zich kan handhaven of zelfs uitbreiden. Dat dit
soms min of meer ten koste van de oorspronkelijke flora gaat, verandert daar
op zichzelf niets aan.
Zoals ook verder nog zal blijken, is voor kieming en verdere ontwikkeling
de concurrentie van andere soorten een belangrijke factor. Instabiliteit, bijv.
min of meer periodieke vernietiging van de vegetatie, is relatief gunstig voor
vestiging. Bijgevolg is er in grote trekken een verband met de vegetatiestructuur. Een vegetatie met verscheidene etages (bossen) zal in het algemeen de
minste kansen bieden;met één enkele, doch gesloten laag al meer (grasland,
moerasvegetaties) en niet gesloten vegetaties van bijv. akkers, rivieroevers
e.d. verreweg het meest. Ook meer in detail geldt dit principe. Waar in een
bos de kruidlaag zwak ontwikkeld is, of sterk door de mens, door overstromingen e.d. wordt beïnvloed, is de vestigingsmogelijkheid groter dan in
weinig beïnvloede, kruidenrijke bossen. Alno-Ulmion, Violo-Quercetum en sommige struwelen leveren dan ook meer neofyten (s.l.) op dan andere vegetaties met houtige gewassen. Extreme situaties worden veelal vermeden, zoals
bijv. het Betulion pubescentis, Sphagno-Alnetum en Cladonio-Pinetum. Enkele
voorbeelden van vestiging in bossen zijn Impatiens parviflora, I. glandulifera,
Polygonumcuspidatum,P. sachalinense.
Past men de bovenvermelde regel consequent toe, dan moeten ook verscheidene houtige gewassen als neofyten geaccepteerd worden, die oorspron239

keiijk als exoten werden aangeplant, maar zich nu op tal van plaatsen spontaan verjongen en uitbreiden. Het bekendste en algemeenste voorbeeld is de
grove den (Pinus sylvestris).Andere min of meer algemeen aanvaarde soorten
zijn de esdoorn (Acerpseudoplatanus;plaatselijk oorspronkelijk?), de Amerikaanse vogelkers (Prunusserotina)en het krentenboompje (Amelanchier laevis).
Niet minder geldt dit echter in feite voor douglasspar (Pseudotsugamenziesii),
fijnspar (Picea abies) en weymouthden (Pinus strobus). O p Querco-Betuletumen Violo-Quercetum-standpla.a.tsen slaan zij min of meer talrijk op, vooral
in de Polytrichumformosum-va.ria.nten (VAN DER W E R F , 1969). Hieraan kan
men de tamme kastanje (Castanea sativa) toevoegen voor hetFago-Quercetum,
zo o.a. veel aan de Z.O. Veluwezoom. Deze associatie is vicariërend - en
floristisch soms vrijwel identiek - met het Querco-Castanetum in o.a. Slowenië.
Merkwaardig is ook, dat Mahonia aquifolia, in het W. der Verenigde Staten
een douglas-begeleider, zich ook hier bij voorkeur onder douglas vestigt,
meestal op Violo-Quercetum-sta.nàvAa.aXse,n. Onlangs werd Mahonia overigens
ook in een vrij natuurlijk Violo-Quercetum zonder douglas gevonden langs de
Barneveldse Beek.
Langs onze grote rivieren, en in veel mindere mate ook langs kanalen, zijn
de aanvoermogelijkheden meervoudig, terwijl de instabiliteit er relatief
groot is. Vele tientallen Midden-Europese soorten hebben zich in ons land
alleen in de rivierdalen kunnen vestigen, en vormden zodoende aanleiding
tot het onderscheiden van het Fluviatiele district ( V A N SOEST, 1929, 1938).
Niet altijd zal het water de transportfactor zijn geweest; sommige soorten
volgden waarschijnlijk over land de geschikte standplaatsen. Menselijke invloed blijkt o.m. uit de tomaten (Solanum lycopersicum),die op kribben in
grote hoeveelheden opslaan, doch alleen in zeer warme lange zomers tot rijpe vruchten komen.
Soms is de sprong te groot, zoals bij de in 1965 bij Dodewaard op drooggevallen slik gevonden Myricaria germanica, oorspronkelijk langs riviertjes in het
Alpenvoorland, die zeer spoedig weer verdween. Een meer succesvolle recente vestiging (1936) en uitbreiding is die van de statige aartsengelwortel
(Angelica archangelica). Dit succes hangt echter wellicht samen met de toenemende vervuiling van onze rivieren (BOLMAN, 1966) ; de soort is nitrofiel en
zouttolerant. Eigen waarnemingen doen vermoeden, dat iets dergelijks zou
kunnen gelden voor de nog statiger reuzebereklauw (Heracleummantegazzianum), oorspronkelijk verwilderd, maar nu o.a. in Meijendel plaatselijk ingeburgerd aan waterkanten. In Denemarken werd de soort verschillende malen vlak aan de zeekust waargenomen.

3. PLANTENGEOGRAFISCHE INDELING VAN NEDERLAND

In Nederland werd al in 1929 door V A N SOEST een plantengeografische indeling ontworpen, die ook nu nog vrijwel algemeen aanvaard wordt. In
hoofdzaak komt deze indeling overeen met geologische (en landschappelijke)
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eenheden, zoals ten dele ook in de namen van de districten tot uitdrukking
komt. HOOGENRAAD (1950) groepeert deze als volgt naar hoogteligging, en
daarmede ± klimatologisch :
1. montaan: Krijtdistrict (Kr) ;
2. submontaan: Loss- (L) en Subcentreuroop (S) district;
3. rest (laagland) :
a. diluviaal: Kempens (K)-, Gelders (G)-, Drents
(Dr)- en Vlaams (V) district;
b. alluviaal: Duin (Dui)- ( + Wadden-, W), Haf
(H)- en Fluviatiel (F) district.
Het Waddendistrict wordt door HOOGENBAAD niet erkend, en bij het
Duindistrict ingedeeld, wat stellig niet bevredigend is. Wel een grote verbetering is, dat hij Zeeland en de Zuidhollandse eilanden tot het Hafdistrict rekent. De weinige fluviatiele soorten, die er min of meer algemeen zijn, behoren tot de minst karakteristieke fluviatielen, o.a. Eryngium campestre. Bovendien zijn ze veelal slechts tot enkele dijken beperkt, terwijl anderzijds op vele
plaatsen zoute vegetaties voorkomen. Enigszins inconsequent bij HOOGENRAAD is, dat hij het klimaat als criterium gebruikt op het eerste en op het derde niveau, n.l. ook bij de onderverdeling van het diluviale laagland.
In groter verband gezien heeft een indeling primair volgens klimaat voordelen: de grotere eenheden, tot de mondiale toe, zijn dit ook veelal. De indeling naar geologie, bodem, landschap e.d. komt dan op de tweede plaats.
DOING (1969) vond bovenstaande indeling te gedetailleerd en baseerde zich
alleen op het klimaat. Hij onderscheidde een Friese, Hollandse, Vlaamse en
Montane sector. Een praktisch bezwaar van een klimatologische indeling,
vooral in kleine of vlakke gebieden, is de betrekkelijk grote vaagheid van de
grenzen. In het gebergte zijn de grenzen scherper, doch er kunnen ingewikkelde patronen ontstaan (eventueel samen te vatten als complexen). Een
9-tal indelingen uitsluitend naar klimatologische criteria werd voor Nederland vergeleken door V E E N (1949).
De indeling op 2 niveaus, in sectoren en districten, is vergelijkbaar met
de Duitse in Wuchsgebiete en Wuchsbezirke. Deze indeling is vooral geïnspireerd door de bosbouwpraktijk. Ook in ons land zou de indeling in plantengeografische districten bosbouwkundig zeer bruikbaar zijn in verband
met produktie, houtsoortenkeuze, ziekten en plagen. I n Oost-Duitsland
wordt nog een hoger niveau onderscheiden, het Waldgebiet. Omgekeerd
mag men hier ook zeggen, dat deze bosbouwkundige indeling plantengeografisch zeer bruikbaar is. Bovendien zijn er dikwijls één of meer dominerende bosgezelschappen per district, in Duitsland wel 'Leitgesellschaft' genoemd. De hiervan afgeleide cultuurlandgezelschappen vertonen een overeenkomstige differentiatie.
Speciaal voor ons land moet nog opgemerkt worden, dat een sterke convergentie optreedt tussen de districten als gevolg van toenemende menselijke
beïnvloeding. De meest karakteristieke soorten verdwijnen, of nemen al241

thans af, en geografisch weinig gebonden ubiquisten nemen toe, zoals bij
een vergelijking tussen Hoge Veluwe (G) en Meijendel (Dui) overtuigend
aangetoond kon worden ( V A N DER W E R F , 1967). Ook de floristische verschillen tussen H en F, of tussen S en met name het middendeel van G nemen af, vooral als men dit kwalitatief beschouwt. Anderzijds wordt door
deze zelfde nivellerende menselijke werking het verschil tussen Dui en W geaccentueerd. Het kalkrijke duindistrict bevat n.l. aan de landzijde een ontkalkt of oud duinlandschap, dat floristisch sterke overeenkomst vertoonde
met het Waddendistrict. Door bebouwing en afgraving voor de bloembollenteelt zijn hiervan echter slechts zeer schamele resten overgebleven. Een
oorspronkelijk steekhoudend argument van Hoogenraad voor de vereniging
van Dui en W verdwijnt daarmede langzamerhand. Er blijven weliswaar andere argumenten over, o.a. de betrekkelijke kalkrijkdom van de Texelse duinen, maar de floristische verschillen tussen Dui en W zijn toch stellig groter
dan bijv. tussen Dr en G, ofG en K.
In enkele gevallen kan het wenselijk zijn, in ons land subdistricten te onderscheiden. DOING (1962) deed dit al voor het Fluviatiele district. Zijn oostelijkste subdistrict F l staat in contact met het Subcentreuroop district, en
heeft daarmede o.a. vele bosplanten gemeen, die verder westelijk ontbreken,
bijv. aronskelk (Arum maculatum).
Zijn westelijkste F4 ( i Zeeland) en een deel van F3 stellen wij met
HOOGENRAAD (1950) en MULLENDERS (1967) tot het Hafdistrict, eventueel
als subdistrict.
Ook binnen andere districten is nog wel een aanwijsbare differentiatie,
met name in het Gelders district. In het Kempens district wordt het hogere
Z.O. deel langs de Maas soms apart onderscheiden. Ter wille van de overzichtelijkheid dient dit echter zoveel mogelijk beperkt te blijven, behalve
eventueel voor lokale studies.
De grenzen van de districten zijn tot dusverre alleen aangegeven op kaartjes met een zeer kleine schaal, en dan is geen grote nauwkeurigheid nodig.
Slechts weinige grenzen zijn vrij exact vast te stellen, o.a. langs de Maas en de
Veluwezoom. Elders zouden - ten minste bij wijze van p r o e f - de meer geleidelijke overgangen in detail moeten worden gekarteerd, wellicht met behulp van statistische methoden. Deze statistische methoden zouden zeker
noodzakelijk zijn om enkele zeer arbitraire grenzen nauwkeuriger te bepalen, o.a. tussen Gelders-, Drents- en Subcentreuroop district. In het Verenigd Koninkrijk heeft men voor dergelijke problemen de beschikking over
een Biological Records Centre. Alleen al van hogere planten heeft men daar
in weinigejaren 1.5 miljoen waarnemingen op ponskaarten verwerkt, waardoor het mogelijk was in zeer korte tijd areaalkaarten van alle soorten te
publiceren. Meer gecompliceerde problemen zullen alleen met deze of soortgelijke moderne hulpmiddelen tot een oplossing gebracht kunnen worden.
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Naast kartografische voorstellingen van plantengeografische eenheden
zijn er ook pogingen tot biologische karakterisering. De bekendste indeling is
wel die van RAUNKIAER. Zijn klassifikatie der plantensoorten is primair gebaseerd op aanpassing aan het ongunstige jaargetijde, meestal de winter,
maar in warme landen ook wel de zomer of de droge tijd. Criterium daarbij
is de ligging van de verjongingsorganen in die periode : verschillende hoogten boven of onder de grond, resp. als zaad. Ook op mossen worden deze levensvormen toegepast, zo bijv. bryochamaefyten, bryohydrofyten. De verdeling van de flora over de verschillende levensvormen, het levensvormenspectrum ofbiologisch spectrum, isprimair een functie van het klimaat.
Zoals bekend is de kieming een van de kwetsbaarste fasen in een plantenleven. Vele planten, die in een bepaald gebied zeer goed kunnen groeien, komen daar van nature toch niet voor, omdat de kieming er niet met succes
verloopt. Land- en tuinbouw, en ten onzent ook bosbouw, berusten grotendeels op de teelt van dergelijke gewassen, waarbij deze kritische eerste fase
min of meer kunstmatig overwonnen wordt. Vooral in koude, polaire zowel
als alpine, streken is een succesvolle kieming van nature zeer moeilijk. Hetzelfde geldt in een veel gunstiger klimaat, wanneer hoge planten te veel licht
wegnemen of anderszins concurrentie geven. De beuk komt soms wel massaal tot kieming in een bos, maar sterft daarna dikwijls geheel weer af. Therofyten maken onder deze omstandigheden slechts een geringe kans. Hoe ongunstiger omstandigheden voor kieming, hoe minder therofyten. Dit geldt
dus zowel voor klimaatzones als wel binnen een op zichzelf gunstig klimaat
onder invloed van de topografie ofvan de structuur (fysiognomie) van de vegetatie. Ook te nat kan een beletsel vormen. Het therofytenpercentage, dat
voor grote gebieden dus wel min of meer een uitdrukking vormt van het klimaat ('therofytenklimaat' in aride gebieden), is in kleiner verband dus meer
een oecologisch fenomeen.
Soortgelijke verbanden zijn er, zij het soms minder duidelijk, ook voor andere levensvormen. Zo zijn de hemicryptofyten, die het dichtst aan de oppervlakte moeten 'overleven', in woestijngebieden het sterkst in het nadeel wegens de zeer hoge oppervlaktetemperaturen. Daarentegen wordt bijv. door
sterke betreding hun aandeel belangrijk verhoogd, daar zij relatief minder
kwetsbaar zijn dan chamaefyten en vooral fanerofyten, welke laatste zeer
sterk kunnen afnemen (VAN DER W E R F , 1967). De therofyten nemen daarentegen, door de grotere instabiliteit en de kaal gelopen plekken, dikwijls toe.
V a n een relatie met het klimaat is in dergelijke gevallen uiteraard geen
sprake. De vooruitgang der hemicryptofyten is overigens in dergelijke gevallen vaak voornamelijk relatief, d.w.z. voornamelijk veroorzaakt door achteruitgang van andere groepen, zodat het totaal aantal soorten afneemt.
Ook van ieder plantengezelschap kan men op deze wijze een levensvormenspectrum opstellen. Het wordt wel mede als een criterium beschouwd
voor het opstellen van associaties, met name bij waterplanten. De hydrofy243

ten, bij RAUNKIAER slechts een groep, worden daarbij opgesplitst in een
groot aantal levensvormen, die slechts ten dele vergelijkbaar zijn met die van
landplanten. Mede hierdoor is het aantal beschreven asscociaties van waterplanten zeer groot in verhouding tot het aantal soorten waterplanten.
De biologische spectra van de verschillende plantengezelschappen zijn
min of meer een maat voor hun positie t.o.v. de potentiële natuurlijke vegetatie. Dit geldt uiteraard vooral bij vergelijking met het 'normale' spectrum
van het gebied, dus met de min of meer oorspronkelijk flora. De vele ingeburgerde soorten komen immers overwegend uit warmere streken, en vooral
de therofyten zijn daarbij dan ook sterk over gerepresenteerd. Bij een reeks
bos - struweel - grasland - akker neemt de natuurlijkheid af en verandert de
samenstelling van de vegetatie, alsmede het levensvormenspectrum, steeds
ingrijpender. Dit correspondeert o.a. met toenemende zonnestraling op de
grond, en daarmede een steeds 'zuidelijker' microklimaat.
Een andere wijze, om dit te registreren, is het systeem van indicatiegetallen der afzonderlijke soorten voor o.a. temperatuur, zoals bij ELLENBERG
(1950) en ZÓLYOMI (1964). De laatste heeft dit al met succes toegepast op de
reeks bos - struweel - grasland, waarbij inderdaad de gemiddelde temperatuur-indicatie door de gezamenlijke vegetatie opliep.
5. O V E R DE OECOLOGIE VAN AREAALGRENZEN

Sedert lang is bekend, dat planten aan de rand van hun areaal zich anders
'gedragen' dan meer naar het midden, d.w.z. dat standplaats en oecologie
gaan afwijken. Zo hebben vele in Nederland als kalkminnend bekend
staande planten in zuidelijker streken in veel mindere mate of soms zelfs in
het geheel geen binding met kalk. Bij enkele van dit soort gevallen zal iets
langer worden stilgestaan.
Veelal wordt aangenomen, dat binnen zekere grenzen bepaalde standplaatseigenschappen onderling verwisselbaar zijn (o.a. RÜBEL, 1922). I n het
boven genoemde geval is dit kalk en warmte; andere mogelijkheden zijn
zuidexpositie en warm klimaat.
Schijnbaar wijst dit op een grote plasticiteit ten opzichte van de standplaats.Juister ishet, om te stellen, dat bij een minder constante coincidentie
tussen voorkomen en een bepaalde standplaatsfactor, deze - door ons zelf
gekozen !- factor niet de essentie uitmaakt van wat voor de plant in kwestie
belangrijk is. Een andere, meer wezenlijke, factor zal dan waarschijnlijk
beter coincideren. Deze basisfactor kan dan dikwijls op verschillende manieren tot uitdrukking komen, wat de schijnbare diversiteit in de standplaats
verklaart. Bij genoemde kalkplanten zal de warmtefactor primair zijn.
Waar aan de noordrand van een areaal het 'normale' (macro-) klimaat niet
warm genoeg meer is, moet deze warmte anderszins aangevuld worden. Het
gaat dus meer om aanvulling dan om compensatie !Dit is mogelijk op kalkrijke zandgronden, die sterker opgewarmd worden, en op zuidhellingen,
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waar de hoek van inval van de zonnestraling groter is. Het komt er dan in
feite op neer, dat het klimaat, waarin de plant leeft, het microklimaat dus,
ongeveer hetzelfde blijft. Oecologische metingen zouden meer hiermede rekening moeten houden.
Als illustratie kan de donzige eik (Quercuspubescens) dienen. In Duitsland
staat deze soort bekend als warmteminnend en beperkt tot warme zuidhellingen. Het enige voorkomen in België is ook op zeer steile zuidhellingen van
het kalkgebied langs de Maas. In Midden- en Zuid-Frankrijk, maar ook in
Joegoslavië, is deze eik dominant en aspectbepalend in een gordel langs de
zuidrand van het boreo-atlantische gebied, tegen de grens van het mediterrane gebied. In het eigenlijke mediterrane en submediterrane gebied daarentegen is deze donzige eik beperkt tot koelere noordhellingen, dikwijls op
wat grotere hoogten. Groot is de oecologische amplitude derhalve niet, wanneer men dit absoluut beziet.
Noordelijke soorten groeien verder naar het zuiden dikwijls op steeds grotere hoogten. Ook voor deze boreo-montane soorten geldt, dat de temperatuursom, maar ook bijv. de relatieve luchtvochtigheid, binnen vrij beperkte
grenzen blijft. Ten gevolge van een gering relief kan daardoor een discontinuïteit in het areaal ontstaan. Zo vindt men binnen ons land de zevenster
(Trientalis europaeus) op tal van plaatsen in het Drents district, als boreaal
element, en op het Vaalser plateau in Zuid-Limburg op 300 m als uitloper
van het Ardennen-middelgebergte. Enige Veluwse groeiplaatsen, meest tussen 50 en 100 m, zijn intermediair. Hetzelfde geldt o.a. voor de kransbladsalomonszegel {Polygonatumverticillatum) en het Noords(!) mos (0Ugotriehum
hercynicum).
Nog scherper is deze grens bij de vossebes [Vaccinium vitis-idaea), nog op
Noord- en Midden-Veluwe algemeen tot de lijn Otterlo-Imbosch. Ten Z.
daarvan groeit hij slechts incidenteel, meestal op koele plaatsen zoals steile
noordhellingen en vochtige tot zeer natte heiden, venoevers en bossen, vaak
met Molinia caeruleaen Sphagna.
Ook de kraaiheide (Empetrum nigrum), op de Midden-Veluwe nog algemeen op droog stuifzand, trekt zich al op de Hoge Veluwe terug op venoevers en noordhellingen. Beide zijn weer algemeen in de Ardennen.
Overigens is een zuid-noord gradient niet geheel gelijkwaardig aan een
vertikale gradient. In het eerste geval is de daglengte in de vegetatieperiode
langer, de zon staat lager en schijnt minder fel, en de neerslagen zijn meestal veel lager. Bij hogere neerslagen wordt het klimaat oceanischer, vooral
aan de loefzijden van gebergten, waardoor het loofhout dikwijls meer kansen
krijgt. In neerslagrijke gebieden gaat de beuk vaak tot aan de boomgrens,
soms zelfs als enige soort, o.a. in de Vogezen en delen van de Dinarische Alpen. In de drogere Oostalpen, en in Siberië, speelt daarentegen de lariks een
grote rol;in het noorden bovendien de grove den.
De factor vocht isvan eminent belang voor de planten; dit blijkt vooral bij
vergelijkingen op lokaal niveau. Tevens is deze factor nog moeilijker dan
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wärmte in door ons hanteerbare grootheden uit te drukken. Voor de verklaring van de aan- of afwezigheid van een soort gebruikt men in grote gebieden meestal de hoeveelheid neerslag (eventueel in de vegetatieperiode), en
op lokaal niveau meestal de diepte van het grondwater. Daar ook de fluctuaties in deze diepten van belang zijn, worden wel een gemiddelde hoogste,
resp. laagste, grondwaterstand gedefinieerd, o.a. door de Stichting voor Bodemkartering. Deze worden echter mede bepaald door gelaagdheid en
grondsoort, terwijl anderzijds ook het effect van een bepaalde stand sterk
van de aard van de grond afhankelijk is door verschillen in capillaire opstijging en beweeglijkheid van het water. Zo werd bij waterstanden van 60 cm
resp. 100 cm diepte in stuifzand op de Hoge Veluwe niet de geringste vochtindicatie gevonden, terwijl de dennen vrij slecht groeiden; humus ontbrak
vrijwel, en in dit opgestoven zand was de capillaire opstijging dan ook zeer
gering (VAN DER W E R F , 1968). O p soortgelijke bodems met een diep humeus profiel waren echter vele vochtindicatoren voorhanden, terwijl de dennen enige klassen beter groeiden.
Hoge relatieve luchtvochtigheid en dauw kunnen niet zelden regen of andere neerslagvormen vervangen. Doch ook bij zeer hoge neerslagen kunnen
vochtminnende planten goeddeels ontbreken, indien het reliëf zeer onrustig
is en de bodem zeer poreus, zodat vrijwel niets vastgehouden wordt. Zeer
duidelijk ziet men dit in de Dinarische Alpen, met neerslagen tot ver boven
2000 mm, die echter niet zelden als slagregen vallen. In effectief drogere klimaten zullen vele soorten zich op vochtiger bodems 'terugtrekken' en omgekeerd (vgl. W A L T H E R , 1954). Een frappant voorbeeld is biggenkruid [Hypochaeris radicata), dat bij ons bekend staat als droogteminnende soort. In aride
delen van Australië, waar deze soort met graszaad werd geïmporteerd, is
het echter uitgesproken een soort van de vochtigste terreinen (DOING, mond.)
Waar de luchtvochtigheid mede in het geding komt, zal min of meer een
N W - Z O gradient ontstaan, als resultante van temperatuur (N - Z) en
oceaniteit (W - O). Verschillende heideplanten, o.a. struikheide (Calluna
vulgaris) en bosbes (Vaccinium myrtillus) zijn in noordelijke en atlantische gebieden algemeen in open heidevelden, doch trekken zich in continentalere
streken terug in bossen. Met de bosbes is dit reeds in ons land het geval. Alleen op hoog gelegen stuwwallen (Lemelerberg, Asselse Veld) met wellicht
stijgingsregens ,en op steile noordhellingen (dal Heelsumse Beek) met geringere verdamping, vindt men ook bij ons de bosbes in open terrein. De continentale heidezegge (Carex ericetorum) is in ons land vrijwel beperkt tot de
Hoge Veluwe, en doet daar zijn naam eer aan. In Polen en Rusland is de
soort echter algemeen in droge dennenbossen.
Behalve het voorkomen (presentie) wordt ook de vitaliteit van een soort
dikwijls bepaald door eenzelfde factorencomplex. In het algemeen wordt
daaraan door oecologen en plantengeografen weinig aandacht geschonken,
ten dele door het ontbreken van adequate methoden. Bij normaal vegetatiekundig onderzoek wordt in opnamen ten hoogste een uitzonderlijk grote of
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uiterst geringe vitaliteit genoteerd, en dan bovendien niet kwantitatief. In de
landbouw is dit verschijnsel beter bekend in de vorm van door het klimaat
bepaalde opbrengstverschillen. Deze verschillen kunnen de vegetatieve
groei betreffen, dan wel de bloei en vruchtzetting. Dit isuiteraard voor wilde
planten een belangrijke factor voor de bepaling van hun areaalgrenzen.
In de bosbouw komen de verschillen, vooral in vegetatieve groei, nog
sterker naar voren, omdat daar ook marginale of zelfs geheel onproduktieve
gebieden toch bos dragen. Bekend is, dat van zuid naar noord de groeisnelheid, de totale hoogtegroei en daardoor de produktie afnemen, door een kortere vegetatieperiode en lagere temperaturen. Pas toen na de eerste wereldoorlog de bosbouw in Engeland op gang kwam, en daar zeer hoge produktiecijfers werden bereikt, bleek ook de oceaniteit een zeer belangrijke factor te
zijn. Als gevolg daarvan ontstaat in West- en Midden-Europa een ZW - N O gradient, met in die richting afnemende hoogtegroei (MITSCHERLICH, 1963).
De bostypologie van de Fin CAJANDER, die als eerste het verband vastlegde
tussen vegetatie-type en produktiviteit, hield bij toepassingen elders nog
geen rekening met dit plantengeografische aspect, waardoor de resultaten
onbevredigend bleven. Recente Oostenrijkse onderzoekingen hebben aangetoond, dat de volgorde naar produktiviteit van verschillende bostypen in
geografisch duidelijk gescheiden gebieden dezelfde bleef, doch met verschillen in absoluut niveau, een min of meer evenwijdige verschuiving derhalve.
6. ZOOMPLANTEN

Een aantal soorten kan in een overgangsgebied binnen hun areaal ook een
overgangsstandplaats innemen, zoals in de halfschaduw van bosranden en
struwelen, alsmede op open plekken in het bos. Vroeger werd hierop bij het
maken van vegetatie-opnamen niet altijd gelet, en vele soorten werden dan
ook ten onrechte als kensoorten van bosgezelschappen genoemd. Dit neemt
overigens niet weg, dat zij kunnen fungeren als differentiërende soorten, of
in de vorm van karakteristieke contactgezelschappen mede-differentiërend
zijn.
Het eerst werden aan de buitenranden van het bos de 'mantelgezelschappen' onderscheiden, met een struweelachtige opbouw, die een afsluiting vormen van het eigenlijke bos. Het best zijn ze ontwikkeld op rijkere gronden,
terwijl ze op armere gronden kunnen ontbreken. Ook buiten deze mantels
blijken in smalle banden in de beschutting van bos of struweel nog bepaalde
plantencombinaties op te treden, de 'zomen', het eerst beschreven door
M Ü L L E R en geplaatst in de klasse Trifolio-Geranietea. Hierover ontstond enig
misverstand, toen bleek, dat juist een der naamgevende soorten, Geranium
sanguineum,in Hongarije een uitgesproken bosplant is. Gezien de continentaliteit van de Hongaarse laagvlakte is dit echter niet zo verwonderlijk. De
door TÜXEN in Noorwegen aan de kust waargenomen tot 100 meter brede
'zomen' stellen het andere uiterste voor, waar de soort zich geheel losmaakt
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van het bos. Alleen in het tussenliggende - vrij uitgestrekte - gebied kan
men de soort als werkelijke zoomplant beschouwen. Extrapolatie van ervaringen kan soms tot vruchteloze discussies leiden.
Ook binnen ons land komen dergelijke verschijnselen voor. De valse salie
(Teucriumscorodonia) wordt bij ons als een typische bosplant beschouwd van
het niet te arme eikenberkenbos (Violo-Quercetum). Dicht bij de kust, in de
Haagse Waterleidingduinen, en met name zeer fraai in de vallei Kijfhoek,
vormt de soort echter op grote schaal 0.5-1 m brede en soms tientallen meters lange zomen rondom de struwelen en bosjes, waarin nauwelijks andere
soorten voorkomen. Binnen het bos komt dezelfde soort slechts schaars en
verspreid voor.
Niet zelden zijn deze zomen samengesteld en komt buiten de Teucriumgordel nog een tweede band voor, van blauwe knoop (Succisapratensis). Deze
zoom kan ook zonder Teucrium optreden. Meestal is dan het aangrenzende
open terrein (veelal een duinrietvegetatie) vroeger als weiland in gebruik geweest. Vooral op zwak betreden plaatsen kan zich nog een derde, lagere
band ontwikkelen, n.l. van brunel {Prunella vulgaris). O p de Hoge Veluwe
groeit deze soort op vergelijkbare plaatsen, n.l. langs bospaden op voormalig
bouwland.
Andere planten met aan de kust een geringere binding aan bos zijn o.a.
nog kamperfoelie (Lonicerapericlymenum), rivin's viooltje (Viola riviniana) en
mannetjesereprijs (Veronicaofficinalis).De kamperfoelie is zelfs langs de binnenduinrand nog overwegend een bosplant, om in de centrale duinvalleien
een landelijk optimum te bereiken in de hoge Berberidion-struwelen, terwijl
op de zeereep de kamperfoelie massaal in onbeschutte korte grasvegetaties
optreedt.
Een in wezen zelfde geval, met alleen een zekere accent-verschuiving, is
dat van duinriet (Calamagrostis epigejos).Aan de kust is het een der belangrijkste soorten van het grazige duin, hoewel lang stand houdend in de schaduw. In Oost-Nederland is duinriet een vrij zeldzame verschijning op min of
meer gestoorde plaatsen in niet te droog eikenberkenbos. Dieper in Duitsland ishet een gevreesde soort in de bossen, die verjonging soms in hoge mate
bemoeilijkt.
De gradient binnenland - kust kan zich althans in het laatste korte stuk,
dus op en bij de zeereep, ook nog anders manifesteren. Verschillende als
moerasplant bekend staande soorten blijken daar n.l. voor te komen zonder
relatie tot het grondwater. Regelmatig groeien valeriaan (Valeriana officinalis) en bitterzoet (Solanum dulcamara) tot op de kam van de zeereep, en in
mindere mate isdit ook het geval met leverkruid (Eupatoriumcannabinum).
7. WIJZIGINGEN IN AREAALGRENZEN

Aan de rand van een areaal kunnen geringe veranderingen in klimaat al
voldoende zijn voor verschuivingen in de areaalgrens. In de uitgestrekte
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vlakke prairiegebieden van de Verenigde Staten kunnen ten gevolge van
drogere of nattere perioden niet alleen grenzen van bepaalde soorten, maar
zelfs van gehele vegetatie-typen heen en weer schuiven langs een O - W gradient. Dit zijn slechts temporele schommelingen: de gehele grens is 'zwevend'. Bij een werkelijke klimaatsverandering zal de areaalgrens slechts in
één richting verschuiven.
Bekend is de herkolonisatie van de in de ijstijd onder dik landijs bedolven
gebieden. Vanuit de réfugia in Midden- en Zuid-Europa, vooral Joegoslavië, hebben enige duizenden soorten hogere planten zich weer noordwaarts
verspreid. In tegenstelling tot Noord-Amerika, waar de bergketens noordzuid verlopen, vormden in Europa de hier meest oost-west verlopende bergruggen grote en dikwijls onoverkomelijke hinderpalen voor migraties. Enerzijds werden vermoedelijk vele soorten tussen opdringend landijs en bergen
'doodgedrukt'. Anderzijds konden sommige soorten wegens deze barrières
niet meer naar het noorden terugkeren. De Servische spar [Picea omorica)
heeft zich alleen kunnen handhaven bij Visegrad in Oost-Bosnië, waar de
soort zich heeft teruggetrokken op grote hoogten ( ± 1600 m) en op zeer
steile noordhellingen (50°-60°). Het grootste deel van het j a a r bereiken de
zonnestralen de bodem niet en de lucht ispermanent koel en vochtig. O p de
onverweerde dolomietkalk heeft zich dan ook slechts een dunne tangelrendzina met sterk zure humus gevormd. Klimatologisch komt deze lokale standplaats ongeveer overeen met delen van Finland en Zweden. Juist in deze
landen heeft men deze soort dan ook met enig succes in de bosbouw toegepast. Het actuele verspreidingsgebied komt dus lang niet altijd overeen met
het potentiële.
Een verandering in klimaat brengt weliswaar een verandering in flora en
vegetatie met zich mee door het opschuiven van areaal-grenzen, maar dit
gebeurt niet altijd in hetzelfde tempo. De relatie plant - klimaat kan daardoor althans tijdelijk vertekend worden. Vooral soorten met zware zaden,
zoals eik en beuk, verbreiden zich maar langzaam. Bovendien is de zaadvorming vrij onregelmatig, en met name bij een areaalgrens, waar de omstandigheden toch al marginaal zijn. Bij het interpreteren van o.a. palynologische gegevens dient men hiermede rekening te houden.
De laatste decennia worden de Nederlandse botanici geconfronteerd met
een beweging in omgekeerde richting, n.l. een uitbreiding van boreale soorten in het noorden van ons land. De beschikbare gegevens wijzen echter niet
in de richting van een klimaatsverslechtering, integendeel. Ook al zijn
enkele nieuwe groeiplaatsen anthropogeen, n.l. door uitplanten ontstaan,
de uitbreiding van kleine keverorchis {Listera cordata), dennenorchis (Goodyera repens), dennenwolfsklauw [Lycopodium annotinum) e.a. is onmiskenbaar.
Een eeuw geleden bestond met name Drente voor een groot deel uit heide,
hoogveen en stuifzand, met om de dorpen wat eikenhakhout. Dit laatste nu
vormt een relatief droge standplaats, door de frequente kap, grote instraling
en grote verdamping. Zo zijn bijv. de 'Kratts' in Sleeswijk-Holstein geken249

merkt door een aantal droogte- en warmteminnende soorten. De huidige
naaldhoutbeplantingen zijn gemiddeld koeler en vochtiger. Dit wordt ten
dele bepaald door de aard van het strooisel en de daaruit gevormde humus;
wellicht echter mede door het bebossen van veel vochtige heide.Juist onder
marginale omstandigheden, zoals aan de rand van een areaal, kan een geringe oecologische verschuiving al de doorslag geven.
Uit de uitbreiding van een aantal naaldhoutbegeleiders uit de orde Vaccinio-Piceetalia mag niet zonder meer afgeleid worden dat hiermede een associatie van deze naaldhoutorde zou ontstaan. De bewuste soorten maken
daarvoor (nog) een te gering deel uit van de vegetatie. Anders is dit bij het
Cladonio-Pinetumvan onze uitgestoven laagten. In zijn totale soortensamenstelling wijkt dit aanzienlijk af van het Betulo-Quercetum(juister dan QuercoBetuletum), waartoe het vroeger werd gerekend. Loofhout komt hierin niet
voor, terwijl de den zich massaal verjongt. Ook de kleine Veluwse bosveentjes op vochtig stuifzand en steile noordhellingen nemen wellicht een eigen
plaats in. Onder dennen domineert dan dikwijls Sphagnum nemoreum,terwijl
zeldzaamheden als het in 1949 nieuw ontdekte S. girgensohnüen het in 1969
nieuw ontdekte S. quinquefarium een boreale inslag geven. Merkwaardigerwijs kan ook het overigens veel in heidevennen voorkomende S. cuspidatum
optreden, alsmede nog andere veenmossoorten. In Drentse lariksbossen vond
BARKMAN naast Sphagnum cuspidatumook enige 'nieuwe' soorten, o.a. S. dusenii (1959), S. russowii,S. vogesiacum en S. wattsii (1966).
De overige naaldbossen worden in het algemeen (nog) niet tot afzonderlijke associaties gebracht, al gaan er wel reeds stemmen op (SISSINGH, 1969).
Behalve de reeds genoemde neofyt Mahonia aquifolia breidt ook de zeldzame
gebogen beukvaren {Dryopteris linnaeana)zich de laatste tijd uit in douglasbossen. O p de Hoge Veluwe werd deze soort bijv. in 1966 ontdekt in een uit
1930 daterend douglasbos op oud bouwland. Ook SISSINGH (1969) meldt
deze ervaringen. Zouden ook de fungi in het onderzoek betrokken worden,
dan zou het eigen karakter van diverse soorten naaldbos ongetwijfeld versterkt worden. Een deel van de naaldhoutbegeleiders kwam volgens BARKMAN vroeger reeds onder jeneverbes (Juniperus communis) voor, maar zeer
vele andere soorten moeten zich in de laatste 150jaar gevestigd hebben.

8. FYSIOLOGISCH EN OEGOLOGISCH OPTIMUM

Verschuivingen van andere aard kunnen optreden door het verschijnsel
concurrentie. Reeds lang is bekend, dat vele planten gekweekt kunnen worden buiten hun eigenlijke standplaats, wanneer men deze concurrentie door
wieden e.d. uitschakelt. Niet zelden is de groei dan zelfs beter. De fysiologische amplitude is dan groter dan de oecologische. I n het meest regelmatige
geval vallen oecologisch en fysiologisch optimum samen, zoals bij de beuk
(Fagus sylvatica). Onder fysiologisch ongunstige omstandigheden, bijv. te
250

droog of te nat, is de groei, of reeds de kieming, te zeer verzwakt om nog tegen andere soorten te kunnen concurreren.
Wanneer de concurrentiekracht van een soort gering is, kan deze eenzijdig verdrongen worden tot buiten zijn fysiologisch optimum. De zwarte els
(Alnusglutinosa) groeit bijv. het best op vochthoudende tot matig natte gronden, wordt daar echter o.a. door de es verdrongen, en domineert van nature
alleen op veel nattere gronden. Deze terugdringing naar fysiologisch minder
gunstige standplaatsen kan ook in meer richtingen plaats vinden waardoor
2 of meer oecologische zwaartepunten ontstaan, die soms nauwelijks of niet
verbonden zijn. De es (Fraxinus excelsior) vindt men veel op goed vochthoudende grond, liefst tevens bij vrij hoge luchtvochtigheid. Daarnaast vormen
droge kalkgronden een tweede standplaats. Uitgebreide kweekproeven in
Duitsland brachten geen enkel verschil aan het licht tussen 'Wasseresche' en
'Kalkesche'.
Nog gecompliceerder is de situatie bij de grove den (Pinus sylvestris), met
een fysiologisch optimum op vochthoudende, zwak tot matig zure grond. Hij
is echter teruggedrongen naar drie verschillende uithoeken van zijn fysiologisch spectrum:
1. zeer zure, zeer droge grond, o.a. stuifzand : Cladonio-Pinetum;
2. zeer zure, zeer natte grond, o.a. hoogveen: Betulionpubescentis;
3. zeer basische, zeer droge grond, o.a. kalkrotsen, kalkpuin: Erico-Pinion.
Ten dele kunnen hierbij wellicht rassen of variëteiten onderscheiden worden, die geografisch min of meer gescheiden zijn. Naast klimatologische factoren, o.a. sneeuwbreukgevaar in de Alpen, wordt het areaal daardoor bepaald door het voorkomen van deze min of meer extreme standplaatsen. In
boreale gebieden, waar slechts weinig concurrerende soorten overblijven,
worden ook meer mesofiele standplaatsen ingenomen. Bij een opbrengstonderzoek op de Hoge Veluwe werd inderdaad gevonden, dat de grove den
zich vrijwel alleen, en zeer talrijk, verjongde in het Cladonio-Pinetum-gebied, waar de groei verreweg het slechtst was. Aanplantingen in hetQuercoBetuletum-gebied groeiden aanmerkelijk beter, en die op Violo-Quercetumstandplaatsen met verrijkte, vochthoudende bodems het best ( V A N DER
W E R F , 1969).

Ondanks deze beperkingen hebben tal van onderzoekers getracht verband
te vinden tussen de soorten en h u n standplaatsen. Men kan daartoe zeer gedetailleerd onderzoek verrichten aan één enkele soort. Deze geheel autoecologische methode is zeer waardevol, maar tevens zeer arbeidsintensief, en
daardoor praktisch alleen door te voeren voor een economisch belangrijk gewas, bijv. boomsoorten. Veel vaker beperkt men zich tot minder gedetailleerde onderzoekingen aan vele soorten gelijktijdig. Soorten met vergelijkbare standplaatseisen kan men verenigen tot o e c o l o g i s c h e soortengroepen.
Deze soortengroepen kunnen fungeren als indicatorgroepen, met behulp
waarvan men een standplaats kan karakteriseren.
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Wordt alleen statistisch nagegaan, welke soorten dikwijls samen voorkomen, zonder dat daarbij met standplaatsfactoren rekening wordt gehouden,
dan komt men tot s o c i o l o g i s c h e soortengroepen. Deze kunnen als basis
voor een vegetatie-klassifikatie dienen (DOING, 1962).
Een minder synthetische methode is het werken met indicator-soorten.
Voor iedere standplaatsfactor afzonderlijk kunnen dan cijfers toegekend
worden, bijv. van - 100 tot + 100 (KRUIJNE, D E VRIES en Mooi, 1967) of
van 1tot 5 (ELLENBERG, 1960). De rekenkundig gemiddelde indicatiewaarde van alle op een bepaald punt groeiende soorten karakteriseert dan in
principe de oecologie van dat punt.
Als bezwaar tegen elk van deze methoden wordt dikwijls aangevoerd, dat
de waarde ervan beperkt wordt door verschillen in oecologische preferentie
binnen het areaal van een soort. Zoals reeds uiteengezet, zijn deze verschillen veelal van relatieve aard, en zouden wij moeten trachten meer universele
standplaatskenmerken te vinden.
Anderzijds bestaat er behoefte aan direct interpreteerbare indicatorwaarden. Deze moeten dan in eerste instantie slechts voor beperkte gebieden opgesteld worden. Het plantengeografische district, eventueel gemodificeerd,
is daarbij de voor de praktijk beste grootheid : relatief uniform, toch niet te
klein, en tevens een goed bruikbare basis voor houtsoortenkeuze enz.
Wil plantengeografie meer zijn dan alleen een constateren van arealen,
dan zal - naast historische aspecten - vóór alles de oecologie in de ruimste
zin van het woord een onderwerp van studie moeten uitmaken. Dit is o.a.
van groot belang voor het herkomstonderzoek van cultuurgewassen. Bekende
voorbeelden uit de bosbouw zijn o.a. douglas (Pseudotsuga menziesii) en lariks
(Larix decidua),waarbij slechts oecologisch-geografisch bepaalde delen van
hun arealen interessant zijn als herkomstgebied. Juist in dit soort gevallen
blijkt ook het belang van een mondiaal uniform systeem voor de karakterisering van standplaatsfactoren, zoals bepleit door ZÓLYOMI (1964). Vanuit
deze 'absolute' waarden kunnen dan de relatieve posities van een soort in de
verschillende deelgebieden van zijn areaal geïnterpreteerd worden.
Omgekeerd zal het dan beter dan tot dusverre mogelijk zijn lokale standplaatsen en milieus (maar ook grotere oppervlakten) biometrisch te karakteriseren. De te bereiken nauwkeurigheid is daarbij zodanig, dat dit met (micro)klimatologische of bodemkundige methoden slechts op veel grovere
wijze often koste van zeer veel meer tijd en werk te verwezenlijken zou zijn.
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SUMMARY
SOME REFLECTIONS UPON THE RELATION
BETWEEN ECOLOGY AND PLANT GEOGRAPHY

1. A growingknowledge ofthe distribution ofplantsresultsin an improved
classification of plant geographical units on different levels. In the meantime
ecological backgrounds of these areas are obtaining more interest, e.g. in
correlation with palynological researches.
2. Many species have been able to spread by means of- direct ofindirect human interference. A species is regarded as naturalised in an area, when it
is able to maintain itself over long periods through reproduction by seed or,
sometimes, by vegetative means (e.g. Elodea, Acorus). In addition the spe-^
cies should occupy one or more natural habitats, and be able to colonise
other suitable habitats.
For germination and further development competition by other plants is
an important factor. Instability of the habitat, e.g. through periodical destruction, therefore, is relatively favourable for establishment. Thus many
neophytes occur in arable lands or along streams, but very few in established
woodlands. Unfavourable generally are extreme wet or poor soils.
According to the given rule several reproducing exotic trees should be
considered as naturalised in the Netherlands, e.g. Pinus sylvestris, P. strobus,
Piceaabies, Pseudotsuga menziesii, Prunus serotina, and Amelanchier laevis. The
softwoods, except the first, are ± confined to the Polytrichum formosum-form
of Querco-Betuletum and Violo-Quercetum. Castanea sativa reproduces in the Fago-Quercetum.
3. The current plant geographical division of the Netherlands by V A N
SOEST is mainly based on geological and pedological features, and especially
in the sand districts also on climatological differences.
DOING (1969) introduced a new simpler division, based only on the climamate. For mondial systems this is the most general and practical basis,
giving rather well defined zones. Especially in flat areas the boundaries are
very vague, however. In Germany two levels are distinguished, 'Wuchsgebiete' (mainly climate) and 'Wuchsbezirke' (mainly geology). There is a
close relation to pedology, natural landscape, land-use and forestry possibilities (yield, choice ofspecies, plagues).
The floristical differences between the districts tend to be reduced by
strong human influences. The most typical plants are diminishing or even
disappearing, and are replaced by cosmopolites or even weeds as has been
shown recently.
4. RAUNKIAER introduced a system of life forms, based on adaption to the
unfavourable season. The life form spectrum is considered as typical for a
given area, but this is only true for the natural vegetation. The annual
therophytes for instance need abundant possibilities for germination, which
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is reduced in cold areas, but also in dense shade, when the climate is very
favourable for trees, or in very wet situations (azonal). Where through
human influence - fire, cultures - the trees are removed, the therophytes
will increase and thus suggest a warmer climate. In fact this is really true for
the microclimate. This can be shown by means of the mean indicator value
for temperature in different of environmental change, e.g. according to
ZOLYOMI (1964).

Hemicryptophytes, surviving close to the surface, find unfavourable conditions in deserts with very high surface temperatures. O n the other hand
they withstand heavy treading better than other life forms, which increases
their percentage in heavily trodden vegetation.
5. Near the boundaries oftheir areals many species seem to prefer different
habitats. Near its northern boundary a plant tends to prefer south slopes and
lime soils, whereas near its southern boundary north-facing slopes, higher
altitudes or moist cool places often are preferred. Formerly this was ascribed
to interchangeability of site factors (RUBEL, 1922). More probably the ecological demands of a plant do not vary considerably, but their response to
factors measured by us may be less important than to some more fundamental factors. In the mentioned exemple the microclimate remains rather unaltered. We most often measure the general climate, however, and the local
deviations ofthe 'normal' habitat.
Some of the native plants in this country are both boreal and montane, in
the NE and in the higher SE, respectively. In general the relative air humidity in Europe decreases from N to S because of higher temperatures, but also
from W to E (oceanity), which causes a NW-SE gradient.
The vitality of plants is mainly known under the form of differences in
yield. Several forest trees show a decrease in yield from SW to NE, owing to
decrease in temperature (S—N) and oceanity (W-E). These kinds of aspects
should be taken into account when studying the relation between vegetation
types and yield.
6. In C - and W.-Europe many species are confined to the edges of the
wood, and form distinct communities. In more continental areas, however,
several of these species - a.o. Geranium sanguineum— withdraw to densely
shaded woodland. On the other hand, near the Atlantic coast they go far
outside the protection of the wood. There are also variations to this phenomenon. Teucriumscorodonium, normally a woodland plant, in the coastal dunes
forms narrow strips around the shrubs, and Lonicera periclymenumoccurs in
the outer dunes without any relation to woody plants. Again not the shade is
the main factor, but the microclimate.
A related aspect is the occurrence of several marshland plants on dune
tops near the coast, independent ofthe groundwater.
7. Changes in climate induce changes in distribution areas, but not
always synchronously. Mountain chains can even prohibit migration, so
that a species eventually may become extinct, or maintain itself only in very
254

special habitats, instead of reaching its appropriate area with respect to climate (Picea omorica).
Recently several boreal species, mainly from coniferous woods, expanded
in the NE of our country. Yet the general climate is far from getting cooler.
Dry oak coppice often has been replaced by moisture-retaining softwoods,
however. Moreover many reafforestations took place in sites of former wet
heathlands. Under marginal conditions even a very small ecological variation can effect the distribution border.
The expansion of boreal species alone is not yet a reason to distinguish an
association of coniferous woodland, as long as their contribution is relatively
small. O n the other hand a Cladonio-Pinetum may be recognised as new
combination of native species, dominated by the naturalised Scotch pine.
Small woodland bogs rich in Sphagnum-species may also constitute a new
association with originally exotic trees.
8. Concurrence of stronger species often forces a species to avoid its physical optimum. Alnus glutinosa dominates in rich, wet situations, but grows
better on moist soils, where it is suppressed by a.o. Fraxinus excelsior. The
latter is kept away from dryer soils by Fagus sylvatica, except on very dry
shallow soils, where the beech cannot grow. Pinus sylvestrisis under natural
conditions even confined to three different habitats on the edges ofits physiological spectrum :very acid + dry, very acid -+- wet, and alkaline + dry. In
all three the growth is very poor, whereas under moderate conditions the
growth ismuch better.
Not withstanding these restrictions the vegetation is a good indicator of
site conditions. Several systems exist, of ecological groups of species, sociological groups (mainly for classification), and indicator values for individual
species. They are, strictly speaking, only valid for restricted areas, but can
be extended when more general basic data are known. This offers possibilities to compare remote areas, e.g. in behalf of crop choice. Sites and habitats
can thus be characterised biometrically.
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A KEY TO T H E SPECIES OF
C R Y P T O C O R Y N E F I S C H . E X W Y D L . (ARAC.)
H. C. D. DE W I T

INTRODUCTION

The species of Cryptocoryne FISCH, ex W Y D L . are among the most popular
aquarium plants. They were and are shipped to Europe and the United
States from tropical Southeast Asia (the natural area of the genus) by the
thousands, or as a few incidentally added specimens to shipments of aquariumfishes. There is a steady demand for plants by aquarium keepers, partly
because most amateurs are not very successful in growing C. and partly because 'novelties' are always wanted. Professional aquarium plant growers
produce C. species in large quantities. For these reasons identifications of imported or cultivated specimens are needed and requested. There being no
adequate key to the species available, the here presented key may prove to
be useful. The key is one of the results of fifteen years of cultivating and observing specimens in the tropical glasshouse at the Wageningen Laboratory
of Plant Taxonomy and -Geography. During those years professor VENEMA
was the Director of the Laboratory and the present paper isdedicated to him
in recognition of so many years of cordial co-operation under the same roof.
To the observations on the living plants (indispensable to understand
their morphology and taxonomy) were added the data and conclusions
derived from the study of herbarium specimens and literature. In particular
I wish to acknowledge my great indebtedness to the directors or keepers of
the herbaria at Bogor, Bombay, British Museum, Brussels, Calcutta, Copenhagen, Florence, Genève, Paris, Kew, Leyden, and Singapore; of great assistance was the set of drawings prepared under supervision of SCHOTT at
Vienna.
The key, of course, contains only the names of species adopted by me; a
full synonymy will be given in the german edition of my book on aquarium
plants now in the press. The species will then be more fully described, and
the majority are to be pictured at that occasion. Now, the key (in english!)
may already contribute to the identification of C. species, while a number of
photographs illustrates some of them.
It will be noticed that the characters used in the key are largely derived
from flowering specimens and it might be observed that flowering occurs but
rarely which reduces the employ of the key considerably. To this, it must be
replied, that C. specimens without inflorescence are often not identifiable
with certainty. To the trained eye it is sometimes possible to name C. plants
even without inflorescence with some certainty or to reject suggested identi257

Cryptocorynevenemae D E W I T , sp. nov. - 1 : flowering (nat. size) ; 2: spathe (2 x) ; 3: ovaries
a n d stamen ( 1 6 x ) ; 4 : stigma's (16 x ) ; 5 : seed ( 8 x ) . D r a w n from the type, G . D . HAVILAND
1879, Borneo ( K ) .
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fications, but even so, this applies to a limited number of species. The sometimes hardly conceivable changes plants show under changed environmental
conditions render identification of the large majority of species uncertain if
an inflorescence is lacking. To try and shape a key based entirely, or to a
considerable extent, on vegetative characters would only lead to error and
disappointment.
Into the present key 49 species are entered; some distinguishable infraspecific taxa are not mentioned, but the key is, I believe, so constructed, that
if these latter taxa are at hand, they will smoothly join the specific epithet
that includes them. No doubt more species wait discovery but all taxa which
deserve specific rank and which are known or available at present were entered into the key.
It will be noted that some epithets are entered which refer to new C. species, not published till now. At the end of this paper a brief analysis is given
of these species, which is sufficient for their nomenclatural status; a full
account will be given in my book on aquarium plants referred to above.
By its morphology Cryptocoryne is easily segregated in the family Araceae.
The spathe is connate along its margins, which results in a tube, opening at
the top and, usually, inflated or widened at base. In the key, the inflated
basal part (containing the spadix) is termed 'kettle', the tubular part as 'tube', the ending of the tube as 'throat', and the upper part of the spathe with
free margins as 'limb'. The throat sometimes is bordered by a raised rim (at
the base ofthe limb) termed 'collar'.
The kettle stands in direct communication with the tube but is, nevertheless, partly roofed by a hood-like tissue, a flabby membrane termed 'valvule'.
The valvule partly envelops the top-part of the spadix, which carries the
androecium. Above the androecium, the sterile apex of the spadix is at first
attached to the kettle-wall (in the 'axil' of the valvule) but when the flowering phase proceeds it becomes detached. This top, often club-shaped, is
naked, sterile, and short. Below this, the sessile anthers (representing the
stamens) are grouped, crowded together, often in irregular spirals. The
anther consists of 2 thecae. The pollen escapes from the theca by the dissolving top of a subulate 'spout' from the centre of the theca-roof and the pollen
grains are floating in drops of liquid.
Below this androecium follows a naked, sterile, thread-like part of the
spadix. At the base of the spadix, and on the bottom of the kettle, a single
whorl of ovaries surrounds one or two whorls of'olfactory bodies'.The olfactory bodies are contiguous to the spadix-base at one side, and to the ovaries
at the other outer side, and obviously are reduced ovaries; they produce a
carrion smell, that may become pleasant, suggesting roses, at some distance,
when the smell is rarified. The ovaries are fused; a very short style carries a
stigma. The ovules are inserted in the base of the ovarial cavity but, more
often, also to high up the inner corner on the wall. Among the ovules, as a
rule, a large quantity ofhairs isobserved (reduced ovules?).
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Cryptocoryne albida R. N. PARKER
U p p e r : (left) habit, (right) limb and throat.
Lower : length section of kettle showing spadix
a n d girdling rim on inner kettle wall.
Laboratory of Plant Taxonomy, Wageningen,
April 1969. - F o t o : De Wit.

This brief survey of morphological data may suffice; the interesting
biology and life-cycle of these marsh plants which have (?all) obligate crossfertilization may receive attention at another occasion.
The genus Cryptocoryne is easily segregated from all other Araceaewith the
exception, perhaps, oïLagenandra DALZELL. However, the ovaries of Lagenandra are in several whorls (and so arranged in a half-sphere of superimposed,
more or less spirally arranged carpels, at the base of the spadix. Another
generic difference might be that in Lagenandra the pollen appears as grains
together with a mass of extremely fine threads; further research must show
whether this latter character holds for all species in either genus.
KEY T O THE SPECIES 1

la. Above thekettle (valvule) a papillose-hirsute ovoid body on the wall inside the tube. Stigma horizontal
gomezii
lb. Above the kettle the tubular part of the spathe (if present) smooth.
Stigma more or less vertical (except C. retrospiralis)or turned downwards.
2a. Leaf-blade evenly bright green, without any purple.
3a. Large long-petioled leaves, blade elliptic-ovate, base usually truncate
to subcordate, abruptly narrowing into the petiole. Edge of the limb
of the spathe fringed
ciliata
3b. Leaves narrow, short or long, the petiole gradually or abruptly widening to the blade. Edge ofthe limb ofthe spathe not fringed.
4a. Petiole (if distinguishable) gradually widening to the blade (which is
several times as long as wide and gradually attenuate at base and top).
5a. A transverse wall (above the valvule) though pierced by a central hole
separating the kettle from the upper part of the spathe. Limb once or
twice loosely twisted, starting from the base, gradually narrowing to
the top.
6a. Kettle long (like a wide tube) thin-walled. Stamens 120-140. Ovary
containing ca. 15 ovules. Leaves over 50 cm long, blade 3-4 cm
wide
huegelii
6b. Kettle short, in the upper part thick-walled and inside, below the androecium, clearly constricted. Stamens 60-70. Ovary containing ca. 4
ovules. Leaves ca. 30 cm long, blade u p to 2cmwide . . . . s p i r a l i s
5b. Only a valvule (a membranous hood partly enclosing the androecium),
forming the roof ofthe kettle.
1

Species illustrated by a photograph are marked by an asterisk.
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Cryptocoryne balansae GAGNEPAIN
U p p e r : habit, spathe emerging; right: top of
spathe. Lower: spathe near the throat.
Laboratory of Plant T a x o n o m y , Wageningen,
March 1969. - Foto: De Wit.

7a. Stamens 50-70. Limb of the spathe ovate, acute, not caudate. Throat
collared.
8a. Leaves glossy green, 15-30 cm long. Throat (of spathe) dark purple,
limb-surface dull, greyish bronze purple, upright
lucens
8b. Leaves dull green, u p to 15cm long. Throat ofspathe yellow, limb-surface bright purple, upright
nevillii
8c. Leaves green, more or less glossy. Throat (of spathe) blackish downwards abruptly changing to almost white, almost closed by the obliquely horizontally directed, dark purple limb
parva*
7b. Stamens at least ca. 100,usually 120-150.
9a. Upper part of spathe repeatedly, corkscrew-wise twisted, the throat, if
open at all, only by a narrow curving slit. Stigma more or less orbicular, directed horizontally or obliquely upwards. Wall of the tube
strongly twisted
retrospiralis
9b. Upper part of the spathe a distinct 'limb', near the throat flat and
spreading, its top sometimes twisted. Stigma never horizontally
directed.
10a. Limb long-tailed (10 cm or more). Kettle 4 cm long, longer than the
tube, its wall thin, not constricted inside
cognata
10b. Limb acute or short-tailed. Kettle very much shorter than the tube.
11a. Limb-surface whitish or creamy, mottled purple in the lower part,
slightly wrinkled lengthwise. Kettle dark purple inside, the thick wall
protruding and constricting the kettle inside at half its height (the
upper, alveolar compartment containing the androecium . . albida*
l i b . Limb-surface perhaps not mottled, probably dark evenly coloured,
distinctly transversely rugose (and warty). Kettle wall thin, not constricting the kettle cavity
cruddasianum
4b. Petiole clearly marked, abruptly widening to the usually truncate or
cordate blade. Blade up to twice aslong as wide.
12a. Kettle wide in the lower part (containing the ovaries), suddenly narrowed in the upper half (containing stamens and valvule) and there as
wide as the tube. Leaf-blade shorter than the petiole, cordate
pontederiifolia
12b. Kettle distinctly wider than the tube.
13a. Spathe ifopening at all only by a narrow, curving slit, long tail-shaped
(the kettle the widest lowermost part).
14a. Leaf-blade on lower surface roughly brown pubescent. Stigma elliptic,
cushion-shaped (centre not sunken)
ferruginea
263

Cryptocoryne beckettii
T H W . ex T R I M .

U p p e r : habit. Lower: limb
and throat; note the once
twisted, dirty yellow limb,
the dark (chocolate) collared throat.
Laboratory of Plant Taxonomy,
Wageningen,
M a r c h 1969. - Foto: De Wit.
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14b. Leaf-blade on lower surface glabrous or sparsely, minutely puberulous.
Stigma elliptic to orbicular (centre sunken), upper edge often emarginate.
15a. Spathe outside straw-brown, fuscous. Stigma almost orbicular . fusca
15b. Spathe outside pink, with a greyish hue. Stigma elliptic, with sunken
centre bordered bya rim
tortilis
13b. Spathe with an ovate, gaping throat, the top of the limb sometimes
caudate.
16a. Throat collared, pallid. Limb long caudate, rugose. Leaf cordate . .
longicauda
16b. Throat notcollared. Iflimb caudate, then leaf-blade not cordate.
17a. Throat purple-dotted. Limb long caudate. Leaf-base short attenuate,
cuneate
lingua*
17b. Throat yellow. Limb small, narrow, the purple, erose-verrucose upper
edge ofthe throat. Leaf-base truncate to subcordate . . versteegii*
17c. Throat blackish purple. Limb attenuate, not caudate, smooth. Leafbase cordate
elliptica
2b. Leaf-blade entirely purple or purple-veined on the lower surface, or
variegated purple (onboth surfaces) or dull, dark green.
18a. Leaf-blade lorate, strap-shaped, more than 4 times as long as wide.
Upper surface ofthe limb (ofthe spathe) pallid, yellowish or brownish.
19a. Limb (of the spathe) spirally twisted, lengthwise purple-dotted and
striped, smooth (also on edge). Collar absent. Upper part of kettle
(above girdling rim on interior kettle-wall) containing ca. 150anthers
balansae*
19b. Limb (of the spathe) flat, smooth or verrucose. No inner girdling rim
in the kettle.
20a. Limb with scattered, coarse, dark purple warts, also on edge. Collar
present. Stamens ca. 150
consobrina
20b. Limb smooth, not spotted or striped, perhaps subverrucose on edge.
Collar absent. Stamens less than 100
usteriana
18b. Leaf-blade elliptic, ovate, suborbicular, sometimes ovate-oblong.
21a. Midrib of leaf-blade on the upper surface obviously lighter coloured
than thelaminar tissue, and appearing whitish or pallid.
22a. Limb (ofthe spathe) long and narrow, spirally twisted; upper surface
smooth, velvety-black. Spathe at most opening by a curved slit. Leafblade oblong-ovate, widest inthelower half
affinis
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Cryptocoryne gracilis D E WIT
Upper: throat and limb; note the lengthgroove and dark (purplish) dots in the throat.
Lower: habit; note the variegated leaf-blade
and emerging limb.
Laboratory of Plant Taxonomy, Wageningen,
April 1969.- Foto: De Wit.

22b. Limb (of the spathe) flat, ovate, short-caudate ; upper surface coarsely
transversely verrucose. Leaf-blade broad-ovate, cordate
. pallidinervia
21b. Midrib of leaf-blade not (distinctly) lighter coloured than the laminar
tissue, often darker.
23a. Limb ofthe spathe yellow, green or brownish.
24a. Collar present.
25a. Limb brownish, with contrasting purple warts. Small plants. Throat
dark
minima*
25b. Limb yellow to green, without differently coloured warts, or smooth.
Throat dark or light.
26a. Throat dark, much darker than the limb.
27a. Limb flat, not twisted, widest at the throat and from there narrowing
into the acute top, one edge (almost) entirely denticulate, dirty yellow.
Inner kettle-wall entirely alveolate
petchii*
27b. Limb flat, once twisted, ovate, one edge in the lower third finely denticulate, bright yellow or suffused with a brown hue. Inner kettle-wall
alveolate in the upper part
beckettii*
26b. Throat coloured like the limb, or lighter.
28a. Limb with a twist. Throat bordered by a thin, white line, upwards
followed by a dark brown rim (collar). Stigma sunken in the centre.
Nerves of the leaf-blade as a rule purple, contrasting with the green
laminar tissue. Submerged plants developing stilt-roots . . . willisii
28b. Limb flat, not twisted. Throat without white line or a differently
coloured collar. Stigma often not sunken in the centre.
29a. Collar present. Rhizome thick, stunted, with crowded, very short, internodes, Leaf-blade glossy, bronze-purple. Limb (of the spathe) green
or yellowish green, dull, rugulose-verruculose
legroi
29b. Collar absent or vaguely indicated. Rhizome vigorous and with comparatively long internodes. Leaves dullish.
30a. Limb yellow. Stigma cushion-shaped, not sunken in the centre. Kettlewall (interior) alveolate
lutea*
30b. Limb green, discolouring to ochre. Stigma sunken in the centre. Kettlewall (interior) only in the upper part alveolate
walkeri
24b. Collar absent.
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Cryptocoryne lingua BECC. et E N G L E R

U p p e r : habit. L o w e r : throat (yellow, dotted
purple), a n d lower p a r t of (purple) limb.
Laboratory ofPlant T a x o n o m y , Wageningen
February 1069. - F o t o : D eWit.

Cryptocoryne lutea ALSTON
U p p e r : throat (light) and collar, limb flat, one
edge denticulate; throat, collar, and limb
yellow. Lower : habit.
Laboratory of Plant Taxonomy, Wageningen,
February 1969. - Foto: De Wit.

Gryptocoryne minima R I D L E Y
U p p e r : habit. Lower: spathe in length section.
Note length of limb, dark (collared) throat,
nodding stigma's.
Laboratory of Plant Taxonomy, Wageningen,
February 1969. - F o t o : De Wit.

Cryptocoryne parva D E W I T
Upper: habit. Lower: spathe. Note the dark
purple upper half, the blackish oblique throat,
and obliquely twisting limb.
Laboratory of Plant Taxonomy, Wageningen,
M a r c h 1969. - Foto: D e Wit.

Cryptocoryne petchii ALSTON
U p p e r : habit. Note dark throat, collar, and
flat, not twisting limb. Lower: length section
of kettle, showing sterile top of spadix, anthers
releasing pollen-liquid, and sterile interval of
spadix, and ovaries. Kettle wall alveolar.
Laboratory of Plant Taxonomy, Wageningen,
April 1969. - Foto: De Wit.

' V^V^
31a. A purple zone (the deep purple girdling zone on the interior wall of the
kettle) transparent and visible on the exterior of the kettle. Limb often
with small, scattered, purple wartlets
zonata
31b. Kettle white or purplish tinged or sprinkled with purple all over.
32a. Limb bright yellow.
33a. Stigma linear, very narrow

grabowskii

33b. Stigma not linear, elliptic, ovate to orbicular.
34a. Limb of (the spathe) almost smooth, top long caudate. Throat white or
yellow, bordered by a deep yellow, glossy zone, the laterally somewhat
compressed, narrowly elliptic opening of the tube. Stigma ovate, upper
edge entire or slightly emarginate. Stamens 45-50 . . . s i a m e n s i s *
34b. Limb (of the spathe) wrinkled, top short caudate. Throat yellow, the
orbicular or widely ovate opening of the cylindric (short) tube. Stigma
orbicular, upper edge widely emarginate. Stamens 30-35 . . b l a s s i i
32b. Limb not bright yellow.
35a. Stamens ca. 25. Throat lighter coloured than the limb, not mottled.
Limb brown, ovate, not grooved lengthwise
diderici
35b. Stamens ca. 40. Throat mottled purple. Limb brownish to yellowish or
purplish, grooved lengthwise
gracilis*
23b. Limb of spathe purple (sometimes limb almost absent), rarely light
purplish (and with dark purple dots).
36a. Collar conspicuous, yellow, coarsely contrasting with the red-purple
limb. Tube narrowed just below the throat, and curved. Ovules 2-4,
in the base ofthe ovary
scurrilis
36b. Collar, ifpresent, not distinctly different in colour from the limb. Tube,
as a rule, somewhat widening towards the throat, not curved, nor constricted. Ovules numerous.
37a. Limb (of the spathe) longer than tube and kettle together, or about
equally long.
38a. Limb (ofthe spathe) long caudate.
39a. Spathe very long and slenderly caudate, as far as is known remaining
closed. Theca with a central papilla, instead ofthe usual subula. Stigma
almost linear. Leaf-blade strongly bullate, cordate;edge erose . . . .
caudata
39b. Spathe opening at the throat. Theca provided with a subula to release
pollen. Stigma narrowly oblong to broadly ovate. Leaf-blade usually
flat.
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Cryptocoryne siamensis GAGNEPAIN
U p p e r : habit and (right) upper p a r t of spathe.
Note laterally compressed, dull throat and
glossy limb. Lower: kettle opened, showing
anthers, ovary with green-purple top and
slender style, a n d cushion-shaped stigma's.
Laboratory of Plant T a x o n o m y Wageningen,
April 1969. - Foto: De Wit.

40a. Spathe pallid, creamy or white, with a purplish hue. Throat (and limb)
violet-purple dotted. Leaf-surface rough, ifcobwebbed . . t h w a i t e s i i
40b. Spathe outside delicately purple-dotted. Limb purple. Leaf-blade
bullate
bullosa
38b. Limb (ofthe spathe) acute, attenuate, not caudate.
41a. Limb (of the spathe) smooth, blackish-purple. Ovaries pustulose. Stigma cushion-shaped, ± elliptic, velvety-papillose. Collar a b s e n t . . . .
auriculata
41b. Limb rugose or verrucose. Ovaries smooth. Stigma grooved or sunken
in the centre. Collar present
zewaldae
37b. Limb (ofthe spathe) shorter than the tube.
42a. Limb (of the spathe) by a sudden curve half turned and so the lower
surface turned to the front, obliquely directed. Throat dark chocolatecoloured, by the twist ofthe limb half closed. Collar still darker . . . .
wendtii*
42b. Limb (ofthe spathe) more or lesserect. Throat wide open, often lighter
in colour than the limb.
ff
43a. Stigma narrow, linear-ovate, in the upper part attenuate. Limb at the
throat abruptly widened (base oflimb cordate)
nurii
43b. Stigma ovate to orbicular.
44a. Collar absent.
45a. Stigma ovate-elliptic, usually cushion-shaped, small, upper edge
rounded or minutely incised
cordata
45b. Stigma ovate to orbicular, with sunken centre.
46a. Upper edge of stigma emarginate. Limb bright purple, verrucose,
ovate, top acuminate to short-caudate
purpurea
46b. Upper edge of stigma not emarginate. Limb at most purplish, not
verrucose but with a longitudinal groove, ovate at base but from
there long caudate
gracilis*
44b. Collar present.
47a. Throat yellow, purple-dotted or not. Leaf-blade (when dry) with
numerous, longitudinally directed, acicular crystals, from the outside
visible at slight magnification.
48a. Limb smooth or very nearly so. Bare part of spadix ca. 5 mm long.
Kettle white
striolata
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Cryptocoryne versteegii ENGLER
U p p e r : habit. Lower: spathe fthroat bright
yellow, limb d a r k purple).
Laboratory of Plant T a x o n o m y , Wageningen,
April 1969. - Foto: Mugge.
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48b. Limb coarsely warty. Throat purple-dotted. Androecium and gynoecium touching, without a visible bare spadix-part. Kettle purple . .
venemae*
47b. Throat dark purple. Leaf-blade without from the outside visible
crystal-needles
griffithii
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Cryptocoryne wendtii D E W I T
U p p e r : habit. L o w e r : kettle opened. Note
alveolar wall, dark tipped anthers, purple
ringed stigma's.
Laboratory of Plant Taxonomy, Wageningen,
March 1969.- Foto: De Wit.

NEW SPECIES E N T E R E D I N T O T H E KEY
Cryptocoryne diderici D e Wit sp. nov.
Cryptocoryne diderici species nova notabilis conspicuaque spatha laete colorata. Bene distincta
tarnen ex affinitate C. blassü et C. siamensis. A b eis differt limbo spathae brunneo, verrucoso, margine dextra denticulata. F a u x late hians (tubo parte superiori h a u d lateraliter
compressa). Stilus distincte angustatus; stigmaapicem versus angustior, apice r o t u n d a t u m ,
haud emarginatum.
T y p u s : J . Liet (Amsterdam) misit, e Malacca boreali, Octobris 1960, in spiritu servatus ( W A G ) .
Cryptocoryne fusca D e Wit sp. nov.
Cryptocorynefusca species nova borneensis ex affinitate C. tortilis et C. ferrugineae. Differt
a C. tortili spatha stramineo-fusca (haud plumbeo-rosea), valde brevior et minus torta,
stigmate latiore, ovulis d u p l o majoribus, staminibus minus numerosis. Facies inferior
foliorum m i n u t e pallide- sive ferrugineo-puberula.
T y p u s : D e W i t s.n., Decembris 1962, culta in calidario Vadensi, in spiritu servatus
(WAG).
Cryptocoryne gracilis D e W i t sp. nov.
Cryptocorynegracilis species nova a Peninsula Malesiana. Planta p a r v a , folia bullosa (an
semper?), conspicue transversaliter p u r p u r e o striata, de reliquo lamina foliorum luteoviridis. S p a t h a delicate tubulosa, fauce hians, limbo laevis tarnen longitudinaliter sulcata,
longe graciliter et tenuiter caudata, saepe purpurascens (et fauce irregulariter p u r p u r e a
m a c u l a t a ) . Corpora olfactoria depressa. Stigma ovatum, integer margine, velutinum,
centro p a u c e depressum.
T y p u s : J . W . Purseglove, P. 5361, Sungei Mayeng, T a u R a n g e ( S I N G ) .
Cryptocoryne legroi D e Wit sp. nov.
Cryptocoryne legroispecies nova probalilite zeylanensis ex affinitate C. luteae et C. walkeri.
Differt a b C. lutea foliorum laminis majoribus subtus purpureo-brunnescentibus, supra
saepe fusco-viridis lucentioribus. S p a t h a pallido-viridis ex luteo, tarnen n u m q u a m lutea
vel coriaceo-fusca. R h i z o m a C. luteae et C. walkeri stolones graciliter elongata prodiit,
tarnen rhizoma C. legroi stolones breves internodiis crassas contractas ferit.
T y p u s : R. A. H . Legro legit, in calidario Vadensi. I n spiritu servatus (WAG).
Cryptocoryne p a r v a De Wit sp. nov.
Crytocoryne parva species nova zeylanica ex affinitate C. lucentis et C. nevillii, illas tres
species sine inflorescentia in statu crescenti submersae similis, toto coelo tarnen inter se
différant supra a q u a m crescentes spathasque gerentes. C. p a r v a spatha brevi, p u r p u r e a ,
limbo oblique semitorsa, fauce atropurpurea compressa inter aliis satis distincta.
T y p u s : J . Schulze, 20-2-1967, in spiritu servatus ( W A G ) .
Cryptocoryne tortilis D e Wit nom. nov.; olim 'Cryptocoryne longicauda Becc. ex Engl.'
sensu D e Wit (in W e b b i a 9, 1954, p . 455-457; cf. A q u a r i u m p l a n t e n , 2nd ed., 1966, p . 164).
Cryptocoryne venemae De Wit sp. nov.
Cryptocoryne venemae species nova borneensis (e regione Sarawak dicitur), ex affinitate C.
striolatae. Satis differt tarnen a C. striolata (tametsi olim Ridley earn varietatem 'cordifolia'
existimavit) superficiei limbi valde verrucosa, fauce purpureo-maculata, p a r t e tubi inferiore
p u r p u r e a , stigmate profunde emarginata. Praeterea pars sterilis spadicis deest.
T y p u s : G. D . Haviland, Oct. 1892, Rejang Sibu, Kalong ( K ) .
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Cryptocoryne zonata De Wit sp. nov.
Cryptocoryne zonataspecies nova borneensis (e regione Sarawak dicitur), ex affinitate C.
blassii et C. siamensis. Differt tarnen a C. blassii superficiei limbi rugulosa saepe ex purpura flava, stigmatis integris velsubemarginatis, angustioribus; a C. siamensifauce hiante
(tube spathae haud lateraliter compressa), staminibus ca. 30 (C. siamensis 45-50). Paries
internus tubi inferiore parteadjunctionem cum cavitate inflata inflorescentiam continente,
zona purpurea ornatus, translucenter ab exteriore conspicua.
Typus: A.J. Key, s.n. 17/28-12-1961, Sungei Lamut and S. Niah, Seria, Brunei, Sarawak, N. Borneo (WAG).
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