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Abstract. – Non-native Salix udensis ‘Sekka’ hybridizes with indigenous willows in
Belgium. Since 2013 crossings between the exotic male clone of Salix udensis Trautv. &
C.A. Mey ‘Sekka’ and female S. caprea, S. cinerea, S. triandra and S. viminalis have been
found at various locations in the provinces of East Flanders, West Flanders and Antwerp.
Vegetative and catkin characteristics were measured. The integration status of Salix udensis
‘Sekka’, the fasciation and heterosis phenomenon, Salix udensis crossings in literature and
the viability of the crossings are examined in detail.
Samenvatting. – Sinds 2013 werden op verschillende plaatsten in de provincies OostVlaanderen, West-Vlaanderen en Antwerpen kruisingen aangetroffen tussen de exotische
mannelijke kloon van Salix udensis Trautv. & C.A. Mey ‘Sekka’ en vrouwelijke exemplaren
van S. caprea, S. cinerea, S. triandra en S. viminalis. Vegetatieve en katjeskenmerken werden opgemeten. De inburgeringsstatus van Salix udensis ‘Sekka’, het fasciatie- en heterosisverschijnsel, Salix udensis-kruisingen in de literatuur en de leefbaarheid van de kruisingen
werden nader bekeken.
Résumé. – Salix udensis ‘Sekka’, taxon non indigène, s’hybride avec des saules indigènes en Belgique. Depuis 2013, nous avons trouvé à divers endroits dans les provinces de
Flandre orientale, Flandre occidentale et Anvers, des hybrides entre le clone exotique mâle
de Salix udensis Trautv. & C.A. Mey ‘Sekka’ et des saules femelles de S. caprea, S. cinerea,
S. triandra et S. viminalis. Des caractéristiques végétatives et des chatons ont été mesurés.
Le statut d’intégration de Salix udensis ‘Sekka’, les phénomènes de fasciation et de hétérosis,
les hybrides de Salix udensis dans la littérature et la viabilité des hybrides sont examinés plus
en détail.

Inleiding
Salix udensis Trautv. & C.A. Mey. (syn.: S. sachalinensis
F. Schmidt) is een Aziatische wilg, die van nature voorkomt in Noordoost-China, Japan, Korea en Oost-Siberië.
Salix udensis ‘Sekka’ is een cultuurwilg, die aanvankelijk
uitsluitend als exotisch sierproduct of, omwille van de
vroege mannelijke katjes, als imkerwilg in ons land aangeplant werd. De vroegst bekende aanplantingen in België
zijn niet in de literatuur gedocumenteerd, maar volgens
onze terreinwaarnemingen dateren deze van circa 1950.
De cultuurvariëteit ‘Sekka’ vertoont fasciatie (bandvorming) van de twijgen. Het is dit ornamentele kenmerk dat
de wilg populair maakte. In België komt voor zover bekend enkel deze mannelijke kloon voor en het gaat altijd
om aangeplante exemplaren. In het gebied van herkomst
komen mannelijke en vrouwelijke planten voor en is de
fasciatie geen standaard kenmerk van de wilde plant.

Sinds 2013 merkten de auteurs op verschillende plaatsen in Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Antwerpen
wilgen op met fasciatie (bandvorming) van de takken,
maar met niet het klassieke uiterlijk van Salix udensis
‘Sekka’, de wilg waarvan dit verschijnsel best bekend is.
Deze wilgen vertoonden, naast kenmerken van de exoot
S. udensis ‘Sekka’, ook kenmerken van de inheemse S.
caprea L., S. cinerea L. of de archeofyten S. viminalis L.
of S. triandra L.
De tweede en derde auteur gingen met elkaar in discussie over de oorzaak van de fasciatie. Aanvankelijk werd
gedacht aan kruisingen. Briefwisseling met salicologe
Julia Kuzovkina (University of Connecticut, V.S., ikuzovkina@uconn.edu) deed hen echter twijfelen. Ging het om
kruisingen of om virale besmettingen van inheemse wilgen
door het virus dat bandvorming veroorzaakt in Salix udensis ‘Sekka’ en dat wordt overgedragen via maaimachines?
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De tweede mogelijkheid steunt op de proefondervindelijke ervaring van salicoloog Alexander M. Marchenko
(Water Plants Nursery, Pushkino, regio Moskou, Rusland,
nuphar@list.ru) dat het snoeien van een S. udensis ‘Sekka’
en een S. eriocephala Michx. met dezelfde snoeischaar
bandvorming veroorzaakte bij deze laatste.
Verschillende wilgen werden in de loop van 2016 door
de eerste auteur bekeken op katjeskenmerken en vegetatieve kenmerken, waardoor ondubbelzinnig bleek dat de
mannelijke kloon Salix udensis ‘Sekka’ de jongste jaren
kruist met vrouwelijke exemplaren van lokale wilgen als
S. caprea, S. cinerea, S. triandra en S. viminalis. De onderzochte exemplaren vertonen immers niet alleen bandvorming, maar een hele reeks van intermediaire kenmerken van de ouders, zowel in blad- en twijgkenmerken als
in katjes- en bloemkenmerken.
Met dit artikel willen we aantonen dat de aangetroffen
wilgen met fasciatie wel degelijk hybriden zijn. Op basis
van metingen van vegetatieve en katjeskenmerken identificeren we de vermoedelijke ouders en beschrijven we
hoe de hybriden correct kunnen geïdentificeerd worden.
Opmerking. – Conventioneel wordt, indien bekend, de
vrouwelijke ouder bij kruisingen eerst vermeld, gevolgd
door een ×-teken en vervolgens de mannelijke ouder.
Aangezien hier echter de mannelijke ouder, Salix udensis
‘Sekka’ centraal staat, noteren we telkens de naam van de
mannelijke ouder eerst.
Herkomst van het bestudeerde materiaal
Voor deze bijdrage is materiaal bestudeerd dat afkomstig
is van 19 vindplaatsen, alle gesitueerd in Vlaanderen, aangevuld met materiaal dat verwerkt was in een boeket dat
in een bloemenwinkel werd aangekocht.
•  Salix udensis ‘Sekka’ × S. caprea, vrouwelijk exemplaar, Buggenhout, IFBL D4.32.22, oktober 2013. De
groeiplaats van Buggenhout was een braakliggend perceel dat inmiddels bebouwd is. De derde auteur verplantte
het exemplaar naar het wilgenarboretum van Lebbeke
(Wilgenarboretum wachtbekken Fochel-Oost, 9280 Lebbeke, Fochelstraat tussen huisnummers 40 en 42) omdat
de oorspronkelijke groeiplaats zou bebouwd worden.
•  Salix udensis ‘Sekka’ × S. caprea, vrouwelijk exemplaar, Zwembadpark Aalst, IFBL D3.58.23, november
2014.
•  Salix udensis ‘Sekka’ × S. viminalis, vrouwelijk
exemplaar, langs greppel naast de Durmenkerkweg te
Merendree, IFBL C2.57.44, 15 juni 2015. De groeiplaatsen in Merendree bestaan uit drie nabijgelegen sites. De
eerste bevindt zich langs een fietspad door het landbouwlandschap (Durmenkerkweg). Langs de grens met een
landbouwperceel, in een ondiep slootje, staat een houtkant met inheemse wilgen en kruisingen, die regelmatig
afgezet worden. De tweede auteur nam stekken van alle
Merendree-wilgen en plantte die uit in zijn tuin (Azaleastraat 32, 9930 Zomergem). De eerste auteur verzamelde herbariummateriaal van de Merendree-wilgen, dat
hij deponeerde in het herbarium GENT.

•  Salix udensis ‘Sekka’ × S. caprea, vrouwelijk exemplaar, Durmenput, kruispunt Trekweg met de Leikanttragel in Nevele-Merendree, IFBL C2.57.44, 20 juli 2015.
Deze tweede groeiplaats in Merendree bevindt zich langs
een sloot naast het jaagpad bij de kruising van het Schipdonkkanaal met het kanaal Brugge-Gent, bij het toponiem
‘Kruising van kanalen’. Ook hier worden de wilgen geregeld afgezet tot de grond.
•  Salix udensis ‘Sekka’ × S. caprea, meerdere vrouwelijke exemplaren, greppel langs het jaagpad Lamstraat
t.h.v. Het Eiland in Merendree (‘Kruising van twee kanalen’), IFBL C2.57.44, 8 en 25 oktober 2015.
•  Salix udensis ‘Sekka’ × S. triandra, vrouwelijk
exemplaar, greppel langs het jaagpad Lamstraat t.h.v. Het
Eiland in Merendree (‘Kruising van twee kanalen’), IFBL
C2.57.44, 10 december 2015.
•  Salix udensis ‘Sekka’ × S. caprea, 3 mannelijke
exemplaren, langs de Vondelbeek in Kalendijk te Dendermonde, IFBL D4.21.34, februari 2016. De groeiplaats van
Dendermonde is een hakhoutkant van spontane wilgenopslag langs de brede Vondelbeek.
•  Salix udensis ‘Sekka’ × S. caprea, vegetatief exemplaar, bij de Veldkapel in de Veldstraat te Moerbrugge,
Oostkamp, IFBL C2.32.42, juli 2016. De groeiplaats in
Moerbrugge is een in 2000 ingericht overhoekje, waar
een educatieve poel werd gegraven en een aantal mandenmakers- en imkerwilgen aangeplant werden door het
Regionaal Landschap Houtland, in samenwerking met de
lokale imkersvereniging en de Land- en Tuinbouwschool
Oedelem. Het beheer van de site werd na een vijftal jaar
opgegeven en de oevers van de poel werden massaal gekoloniseerd door spontane wilgenopslag van inheemse
wilgen of kruisingen met de aangeplante wilgen. De Salix
udensis ‘Sekka’ werd er bij de aanleg aangeplant vanuit
imkeroverwegingen. De eerste auteur verzamelde herbariummateriaal van de Oostkamp-wilg en deponeerde het
in het herbarium GENT.
•  Salix udensis ‘Sekka’ × S. viminalis, mannelijk
exemplaar, achter rugbystadion, zijwegel van Denderbellestraat, Dendermonde, IFBL D4.31.12, 27 september
2016.
•  Salix udensis ‘Sekka’ × S. caprea, vrouwelijk
exemplaar, Baaikensedestraat Kleit, Maldegem, IFBL:
C2.36.13, 3 oktober 2016.
•  Salix udensis ‘Sekka’ × S. caprea, mannelijk exemplaar, Durmenput, kruispunt Trekweg met de Leikanttragel in Nevele-Merendree, IFBL C2.57.44, maart 2017.
Deze derde groeiplaats van kruisingen in Merendree bevindt zich bij de Durmenput. De put ontstond als zandwinningsput rond 1980 en werd recreatief en natuureducatief heringericht in 2000. De aanplant van Salix udensis
‘Sekka’ op deze plaats dateert vermoedelijk van de eerste
fase, aangezien de struiken al vrij oud ogen.
•  Salix udensis ‘Sekka’ × S. cinerea, mannelijk exemplaar, greppel langs het jaagpad Lamstraat t.h.v. Het Eiland in Merendree (‘Kruising van twee kanalen’), IFBL
C2.57.44, 13 juni 2017.
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•  Salix udensis ‘Sekka’ × S. viminalis, vrouwelijk
exemplaar, spontane houtkant, Zuurhoek, Vinderhoute,
IFBL D3.11.11, 5 april 2018.
•  Salix udensis ‘Sekka’ × S. caprea, vrouwelijk exemplaar, Bellestraat Lebbeke, IFBL D4.31.32, 21 augustus
2018.
•  Salix udensis ‘Sekka’ × S. caprea, vegetatief exemplaar, spontane houtkant in het Drongengoed, naast het
vliegveld van Ursel, IFBL C2.46.13, 10 april 2019. De
groeiplaats is een spontane houtkant langs de startbaan
van het vliegveld. Hier werd de mannelijke udensis-ouder
niet teruggevonden.
•  Salix udensis ‘Sekka’ × S. caprea, verschillende
mannelijke en tientallen vrouwelijke exemplaren, Kleiput Bramier, Lauwe, IFBL E2.41.14, 26 maart 2019. De
groeiplaats in Lauwe bevindt zich op slechts 100 m van
een taludbeplanting waar tientallen S. udensis ‘Sekka’
aangeplant werden.
•  Salix udensis ‘Sekka’ × S. viminalis, verschillende
mannelijke exemplaren, Kleiput Bramier, Lauwe, IFBL
E2.41.14, 26 maart 2019.
•  Salix udensis ‘Sekka’ × S. cinerea, 1 mannelijk
exemplaar, duinen Oostduinkerke, IFBL C0.48.24, 18
september 2019. De eerste auteur verzamelde herbariummateriaal van de Oostduinkerke-wilg en deponeerde het
in het herbarium GENT.
•  Salix udensis ‘Sekka’ × S. caprea, vegetatief exemplaar, rand van hakhoutbosje nabij toponiem Klophamer
Gierle, IFBL C5.15.42, 9 juli 2020. De groeiplaats is een
bosrand met spontane wilgenontwikkeling. Er werd geen
S. udensis-ouder in de nabijheid gevonden.
•  Behalve de in het wild aangetroffen exemplaren
kocht Joost Verbeke ook een boeket in bloemenwinkel
Stul in Zomergem, waarin een wilg met fasciatie verwerkt
zat. Hij stekte de wilg en dat bleek een Salix udensis ‘Sekka’ × S. viminalis te zijn.
Methode
In 2013 verplantte Pol Meert een door bebouwing met
verdwijning bedreigde fasciatiewilg, om zo de kenmerken
verder te kunnen opvolgen (Wilgenarboretum, wachtbekken Fochel-Oost, 9280 Lebbeke, tussen huisnummers 40
en 42). Ook de beide andere auteurs plantten stekken van
fasciatiewilgen in hun tuin om de kenmerken beter te kunnen opvolgen. In 2016 nam Joost Verbeke contact op met
professor Julia Kuzovkina met de vraag naar de oorzaak
van de fasciatievorming.
In het voorjaar van 2016 werden van alle wilgen met
fasciatiekenmerken de katjes bemonsterd en opgemeten
door de eerste auteur. In de zomer werden ook de vegetatieve kenmerken opgemeten. Van 2017 tot 2020 werden
aanvullende kenmerken genoteerd van de eerder gevonden of nieuw aangetroffen kruisingen. Alle kenmerken
werden in tabellen geplaatst en vergeleken met opmetingen van de oudertaxa. Daarnaast werd de literatuur gescreend op informatie over kruisingen van Salix udensis
‘Sekka’.

Resultaten
De tabellen 1 tot 4 (weergegeven op p. 18-22) geven een
aantal vegetatieve kenmerken van de opgemeten planten
weer. Ze zijn zo opgesteld dat links en rechts de kenmerken van de veronderstelde ouders weergegeven zijn. In
het midden staan de kenmerken van de kruisingen. De
meeste kruisingen vertonen een aantal vegetatieve kenmerken die duidelijk de invloed van Salix udensis ‘Sekka’
weerspiegelen. Het meest opvallende kenmerk is de bandvorming zelf, die bij alle hybriden de aanleiding was om
de herkomst te proberen achterhalen (Fig. 1-5). Bij het
opvolgen van de planten bleek dat de takken met fasciatie
vaak relatief spoedig afsterven, waardoor een jaar later
nauwelijks nog fasciatie te bespeuren valt.
De meeste kruisingen vertonen een groot aantal intermediaire bladkenmerken, zowel wat betreft de lengte
en breedte van het kortlotblad, het langlotblad, de vorm
van de bladvoet (Tabellen 1, 2, 4; Fig. 8-12), de lengte
en kleur van de bladsteel (Fig. 13-17) en de bladeren, de
beharing aan de bladonderzijde (Fig. 8, 9, 10, 12) en de
vorm en afmetingen van de steunblaadjes (Fig. 18-22).
Het zeer vroeg verschijnen van het blad – nog voor er
katjes te zien zijn (in 2020 al op 4 maart) – is het duidelijkste kenmerk afkomstig van de udensis-ouder (Fig. 6).
De bladbreedte en de lengte van de bladsteel geven verder
ook enige indicatie (Tabel 3; Fig. 11). Bij enkele kruisingen wijken bepaalde kenmerken soms af van de ouders.
De grootste bladbreedte van Salix udensis × viminalis bevindt zich bijvoorbeeld vaak iets boven het midden, wat
bij de ouders niet het geval is. De bladlengte, bladbreedte
en lengte van de bladsteel overschrijden ook soms die
van de ouders (tabel 4). De beharing van de twijgen is
vaak intermediair tussen die van de ouders. Ontschorste
twijgjes van S. udensis kleuren na een tijd vaak opvallend roze. Dat kenmerk is ook meermaals, maar niet altijd, waargenomen bij de kruisingen met caprea (Fig. 7)
en S. cinerea. Bij de andere kruisingen is die verkleuring
niet waargenomen. Samenvattend blijkt de kruising met
S. caprea vegetatief veruit het gemakkelijkst te herkennen. Ook de kruisingen met S. viminalis en S. cinerea
zijn nog vlot herkenbaar. Het vegetatief herkennen van de
kruising met triandra is lastig, omdat de beide taxa een
aantal kenmerken gemeenschappelijk hebben (quasi of
volledig kale bladonderzijde en witte middennerf) en een
aantal kenmerken van S. udensis minder goed doorgegeven worden aan de kruising met triandra. Bovendien
sterven de twijgen met fasciatie bij de triandra-kruising
relatief snel af.
De tabellen 5 tot 8 (weergegeven op p. 23-30) geven
de kenmerken weer van de opgemeten katjes. Opnieuw
zijn de tabellen zo opgesteld dat links en rechts de kenmerken van de veronderstelde ouders weergegeven zijn.
In het midden staan de kenmerken van de kruisingen. De
Salix udensis ‘Sekka’-ouder is altijd mannelijk. De andere ouder is altijd vrouwelijk, maar in de tabellen zijn de
kenmerken van de beide geslachten opgenomen om ze te
kunnen vergelijken met de kenmerken van de kruisingen.
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Bij kruisingen met S. caprea, S. cinerea en S. viminalis
werden zowel vrouwelijke als mannelijke nakomelingen
aangetroffen. Bij de kruising S. udensis ‘Sekka’ × triandra werd enkel één vrouwelijk exemplaar aangetroffen.
Ook de katjeskenmerken van S. udensis weerspiegelen zich in de kruisingen. Het meest vallen de intermediaire bloeitijdstippen op (Tabellen 5-8), de intermediaire
katjesvorm (die meestal meer opvalt bij mannelijke dan
vrouwelijke katjes) en de rozerode kleur van de jonge
katjesschubben (die bij de meeste kruisingen vaak zichtbaar blijft tot in de eigenlijke bloei; Fig. 24, 26, 32). Bij
de kruising Salix udensis ‘Sekka’ × viminalis vertonen
de vrouwelijke katjes ook soms fasciatie en splitsen de
toppen van de katjes in twee (Fig. 40). Net zoals bij de
vegetatieve kenmerken zijn ook sommige katjeskenmerken niet intermediair, maar overschrijden ze de afmetingen van de ouders. De katjesschub van de S. udensis ×
cinerea-kruisingen zijn bijvoorbeeld groter dan die van
de ouders (Tabel 6). De breedte van de katjes en de lengte
van de meeldraden en de helmknoppen overtreffen bij de
mannelijke S. udensis × viminalis-kruising soms deze van
de ouders. De lengte en de breedte van de katjesschub bij
de vrouwelijke udensis × viminalis-kruising overtreffen
eveneens vaak die van de ouders (Tabel 8).
Meer in detail blijken de vorm en lengte van de katjes,
de lengte van de katjessteeltjes, de lengte van de helmknoppen en de kleur en vorm van de top van de katjesschub de beste onderscheidende kenmerken voor de kruising Salix udensis ‘Sekka’ × caprea (Tabel 5).
Bij de kruising Salix udensis ‘Sekka’ × cinerea zijn de
bloeitijd, de vorm en lengte van de katjes, de lengte van
het katjessteeltje, de kleur van de katjesschub, de vorm
van de top van de katjesschub en de lengte van de knopschub de beste onderscheidende kenmerken (Tabel 6).
De moeilijkst te herkennen kruising is opnieuw S.
udensis ‘Sekka’ × triandra. De vaak vroege bloei van de
kruising, netjes intermediair tussen die van de ouders en
beginnend tussen 4 en 19 maart, is een goede indicatie
voor de kruising. De overige katjeskenmerken indiceren
minder duidelijk een kruising. De katjes zijn niet helemaal intermediair in lengte en breedte tussen die van de
ouders, maar soms iets korter en smaller. Ze lijken vaak
niet allemaal volledig goed ontwikkeld te zijn. Ook de
stijl is vaak iets korter, maar het gaat hier over fracties
van een millimeter, zodat dit nauwelijks conclusies toelaat. De stempels van S. triandra zijn meestal niet in twee
gespleten, die van vrouwelijke S. udensis meestal wel. Bij
de kruising troffen we de beide varianten aan. Het vruchtbeginsel van S. triandra is kaal, dat van S. udensis behaard. Bij de kruising troffen we kale en zwak behaarde
vruchtbeginsels aan. De katjesschub van S. triandra is
witgroen; deze van S. udensis aanvankelijk roze en later
verkleurend naar bruin tot zelfs paarszwart aan de top. Bij
de kruising vonden we vooral witgroene katjesschubben
of hoogstens licht geelbruine katjesschubben. De katjes
lijken hier in het algemeen sterker op de S. triandra-ouder
dan op de S. udensis-ouder (Tabel 7). Speelt matroclinale

overerving hier een rol? De vruchtontwikkeling van deze
kruising verliep zeer zwak. Er werden slechts enkele volgroeide vruchtjes waargenomen; veruit de meeste stierven
voortijdig af (Fig. 38).
Bij de kruising Salix udensis ‘Sekka’ × viminalis blijken de bloeitijd, de vorm en lengte van de katjes, de lengte
van het katjessteeltje en de persistentie van de knopschubben het meest kenmerkend (Tabel 8).
De standplaatsen van de aangetroffen kruisingen vertonen bepaalde overeenkomsten. Bij de meeste groeiplaatsen wordt een aangeplante mannelijke Salix udensis
‘Sekka’ aangetroffen op een afstand variërend van 1 m
tot maximaal enkele honderden meter in vogelvlucht. Bij
de groeiplaatsen in Oostduinkerke, het Drongengoed en
Gierle werd geen Salix udensis ‘Sekka’ in de nabijheid
aangetroffen. In Oostduinkerke is opgeschoten materiaal
uit rijshoutbussels waarschijnlijk.
Discussie
●  Salix udensis ‘Sekka’-verwildering?
Zwaenepoel (2003) en Zwaenepoel (2005) vermelden Salix udensis ‘Sekka’ niet bij de bemonstering van wilgen in
Oost- en West-Vlaanderen, noch in de rest van Vlaanderen, omdat de soort nergens wild of verwilderd aangetroffen werd. Ook Verloove (2002) vermeldt deze wilg niet in
de lijst van ingeburgerde plantensoorten in Vlaanderen.
‘Wild’ is uiteraard geen optie, want S. udensis ‘Sekka’ is
een cultuurwilg die in ons land aanvankelijk uitsluitend
als exotisch sierproduct of als imkerwilg aangeplant werd.
Aangezien het om een mannelijke kloon gaat kunnen de
planten zich niet geslachtelijk vermeerderen. In tegenstelling tot veel voormalige mandenmakerswilgen die in een
waterrijke omgeving en langs stromende rivieren geplant
werden en op die manier al drijvend nieuwe plaatsen koloniseerden, is er bij S. udensis ‘Sekka’ geen sprake van
spontane vegetatieve vermeerdering. De plant wordt eerder zeldzaam langs het water geplant en de twijgen breken
ook niet gemakkelijk af. In de jongste twee decennia werd
S. udensis ‘Sekka’ gaandeweg een vrij gewone verschijning, niet alleen in tuinen en parken, maar steeds meer ook
daarbuiten, in agrarische of halfnatuurlijke landschappen,
waar imkers, regionale landschappen, de Vlaamse Landmaatschappij en wildbeheerseenheden deze wilg gingen
aanplanten. Buiten de tuinen kwam deze exotische wilg
in contact met de courante inheemse of voormalige cultuurwilgen en dat leidde de jongste jaren herhaaldelijk tot
spontane kruisingen.
●  Fasciatie
Bandvorming of fasciatie is een verschijnsel waarbij
verbrede of vergroeide en afgeplatte plantenstengels of
bloemhoofdjes ontstaan. Het verschijnsel komt voor bij
een hele reeks plantensoorten, waaronder Alnus glutinosa, Delphinium div. sp., Digitalis div. sp., Echium div.
sp., Euphorbia div. sp., Forsythia div. sp., Hypochoeris
radicata, Juglans regia, Lilium div. sp., Primula div. sp.,
Taraxacum officinale s.l. en Veronicastrum virginicum
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(www.rhs.org.uk/advice/profile?pid=525 en eigen waarnemingen). Bij wilgen is bandvorming vooral bekend van
de mannelijke cultuurvariëteit ‘Sekka’ van Salix udensis.
De oorzaken van bandvorming zijn niet altijd bekend voor
elke plantensoort. Zowel mutatie, de bacterie Rhodococcus fascians, virale infectie als schade door vorst, insectenvraat en chemische of mechanische beschadiging worden genoemd (www.rhs.org.uk/advice/profile?pid=525).
Joost Verbeke correspondeerde met Julia Kuzovkina
en Alexander Marchenko over de mogelijke oorzaak van
de bandvorming bij diverse wilgen. Van nature vertoont
Salix udensis deze fasciatiekenmerken niet; alleen de klonaal vermeerderde cultuurvariëteit ‘Sekka’ vertoont dit
kenmerk. De oorzaak is wellicht een virale besmetting,
aangezien vorst, chemische of fysische beschadiging en
bacteriën niet in aanmerking komen om via zaad doorgegeven te worden. De Russische salicologen suggereerden
een overdracht van de besmetting door het gebruik van
maaimachines. Inderdaad worden de meeste wilgen met
fasciatie die wij aantroffen beheerd als hakhout. Het gaat
in de meeste gevallen om spontane zaailingen langs kanalen (Merendree), beken (Dendermonde) of poelen (Oostkamp), die op geregelde tijdstippen afgezet worden.
De opmetingen van de katjes en van de vegetatieve
kenmerken wezen echter zeer duidelijk op een reeks intermediaire kenmerken tussen Salix udensis en andere
wilgen. Dat maakt de theorie van de virale besmetting
door maaien voor deze wilgen zeer onwaarschijnlijk. Verrassend is wél dat ook bij de kruising de virale besmetting
mee overgedragen kan worden. Dit betekent dat het pollen van de mannelijke ouder het virus mee moet overgedragen hebben.
De theorie van virale besmetting door maaien kan in
andere gevallen niet helemaal uitgesloten worden. We
troffen op verschillende plaatsen wilgen aan met fasciatie,
maar zonder kenmerken van kruising (Salix babylonica L.
‘Tortuosa’, S. caprea, S. cinerea, S. eriocephala, S. triandra, S. viminalis, S. ×reichardtii A. Kerner, S. ×smithiana
Willd.). Mogelijk is daar dus een ander mechanisme aan
het werk geweest, waarbij overbrenging van het virus via
maaien of insectenvraat het meest waarschijnlijk is.

waaronder Salix miyabeana Seemen, S. ×smithiana en diverse S. udensis-kruisingen. De diagnostische waarde van
dit kenmerk is wellicht twijfelachtig. Er is een vermoeden dat de rozeverkleuring vaker optreedt in erg vochtige
omstandigheden. Verder onderzoek naar dit kenmerk is
aangewezen.

●  Heterosis
Bij een aantal vegetatieve en generatieve kenmerken werd
vastgesteld dat de afmetingen bij de kruisingen deze van
de ouders overtroffen. Dat verschijnsel van zogenaamde
heterosis of hybride groeikracht, waarbij de nakomelingen het gemiddelde van een of meer eigenschappen van
de beide ouders overtreffen, is bekend van meerdere wilgenkruisingen. De grotere groeikracht en forsere bladeren
van S. ×fragilis L. ten opzichte van de ouders Salix euxina
I.V. Belyaeva en Salix alba L. is een gekend voorbeeld
(Kehl et al. 2008, Zwaenepoel 2019).

●  Levensvatbaarheid van de kruisingen
De verschillende aangetroffen kruisingen blijken na enkele jaren meestal in mindere of meerdere mate moeilijkheden te ondervinden.
De kruising met S. triandra vertoonde van meet af aan
verwelkte blaadjes, slecht ontwikkelde katjes en takken
met afstervende fasciatie (Fig. 37). De plant overleefde
echter en groeide ook na een maaibeurt met klepelmaaier
uit tot een forse, opgaande plant. De gefascieerde takken
stierven evenwel af. Ook een stek in de tuin van de tweede
auteur doet het goed en bloeit jaarlijks, maar vormt nauwelijks volgroeide vruchten.
Verschillende kruisingen met S. viminalis blijven al jaren vegetatief. Ze blijven ook opvallend de gefascieerde
takken behouden. Andere exemplaren, zowel mannelijk

●  Rozeverkleuring van ontschorste twijgen
Rozeverkleuring van ontschorste twijgjes is een opvallend kenmerk dat bekend is van verschillende wilgen,

●  Kruisingen van Salix udensis in de literatuur
De Nederlandstalige flora’s en literatuur maken geen
melding van kruisingen tussen Salix udensis ‘Sekka’ en
andere wilgen. Sommige buitenlandse bronnen doen dat
wél. Pei et al. (2010) vermelden kunstmatige kruisingen
tussen S. udensis en S. viminalis in hun zoektocht naar
roestresistente biomassawilgen voor energieproductie.
Ohashi & Yonekura (2015) vermelden de kruising
S. ×koidzumii (S. udensis × bakko Kim.), waarbij de S.
udensis-ouder dus niet de cultivar ‘Sekka’ is. Salix bakko
Kim. wordt door Newsholme (1992) als ‘Japanse equivalent’ van onze S. caprea beschouwd. Ohashi & Yonekura
(2015) noemen S. bakko een synoniem van S. caprea.
Er zijn nochtans enkele opvallende verschillen. S. bakko
heeft zeer opvallende lange striae en katjes die tweemaal
zo lang zijn (mannelijke katjes tot 5 cm lang, vrouwelijke
tot 10 cm lang) als wat we bij S. caprea in Vlaanderen
waarnemen. S. ×koidzumii is dus mogelijk niet zomaar
vergelijkbaar met onze kruisingen S. udensis ‘Sekka’
× caprea. In een mededeling aan Sonja Deneve schrijft
Ohashi: “Salix ×koidzumii has rather often been found
in northern Honshu, Hokkaido and Far Eastern Russia.
I think the hybrid may be found in the regions where the
parents occur. Salix udensis often produces a fasciated
stem in Japan, but I have not seen such fasciated form in
Salix ×koidzumii. Regretably, I cannot find illustrations or
pictures of S. ×koidzumii in literature in Japan. The hybrid
has leaves similar to udensis in shape and revolute along
margin of the upper part, but has somewhat woolly hairs
like those of S. caprea and has a longer stipe than that of
S. udensis.”
De kruisingen van Salix udensis ‘Sekka’ met S. cinerea
en met S. triandra lijken hier voor het eerst te worden
beschreven.
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als vrouwelijk, bloeien echter wél. Deze bloeiende kruisingen blijken meestal hun takken met fasciatie te verliezen na verloop van één of enkele jaren. Mogelijk is er
een oorzakelijk verband tussen bloei en afsterven van de
fasciaties.
Kruisingen met S. caprea blijken het meest frequent
voor te komen, maar ook deze kruisingen zijn gevoelig
aan voortijdig afsterven. Minstens de gefascieerde takken
sterven vaak spoedig af. Het exemplaar in Moerbrugge
stierf in de droge zomer van 2019, evenals trouwens de
vaderplant Salix udensis ‘Sekka’. Op andere plaatsen
blijft deze kruising leven, maar sterven ook de takken met
fasciatie meestal af na één tot vier jaar.
De kruisingen met S. cinerea, zowel mannelijke als
vrouwelijke planten, bloeien maar verliezen vrij snel hun
takken met fasciatie.
Tot nog toe werden geen zaailingen van de kruisingen
aangetroffen. De kans is reëel dat de planten steriel zijn.

mm lang en 10-60 mm breed, met bladsteel 3-30 mm
lang (Fig. 9). Mannelijke en vrouwelijke planten mogelijk (Fig. 24, 32). Begin bloeitijdstip tussen 1 en 31
maart, sterk overlappend met het bloeitijdstip van S.
caprea. Mannelijke katjes (19-)25-45(-51) mm lang en
(11-)14-26 mm breed. Vruchtbeginsel behaard. Meest
aangetroffen kruising van de reeks ..............................
........... mannelijke S. udensis ‘Sekka’ × vrouwelijke
S. caprea
Bladschijf smaller, tot maximaal 31 mm bij kortlotblad
en 43 mm bij langlotblad (Fig. 8, 10, 12) .................. 3
3

Determinatiesleutel voor Salix udensis ‘Sekka’ en de
kruisingen
De sleutel behandelt enkel S. udensis ‘Sekka’ en de in het
artikel beschreven kruisingen. Een hele reeks wilgen die
sporadisch ook bandvorming kunnen vertonen (via besmetting door maaimachines of insectenvraat) zijn niet
opgenomen in de sleutel. We nemen aan dat S. udensis
‘Sekka’ waarschijnlijk ook vlot kan kruisen met wilgen
die nauw verwant zijn met de hier behandelde soorten,
zoals S. aurita L. en S. cinerea L. subsp. oleifolia Mac
reight. De sleutel gaat ervan uit dat het eerste waargenomen kenmerk de bandvorming is en vertrekt vanaf deze
vaststelling. Ook de rozerode kleur van de bovenzijde van
de bladsteel van jonge bladeren en de rozerode kleur van
de jonge katjesschubben zijn gemeenschappelijke kenmerken van alle behandelde taxa en goede aanwijzingen
om het vermoeden te wekken dat de plant een mogelijke
kruising is.
1

Bladrand onregelmatig, maar duidelijk gekarteld, getand of gezaagd, niet naar onder omgerold (Fig. 11).
Bladschijf kortlot 35-120 mm lang en 7-25 mm breed,
met bladsteel 2-10 mm lang. Bladschijf langlot 50150 mm lang en 9-30 mm breed, met bladsteel 8-18
mm lang (Fig. 11). Begin van de bloei tussen 4 en 19
maart, enkele weken vóór de bloei van S. triandra. Tot
nog toe uitsluitend vrouwelijke katjes aangetroffen.
Katjes en vruchtjes vaak slecht ontwikkeld (Fig. 3638). Vruchtbeginsel kaal of zwak behaard. Zeldzame
kruising, nog maar één keer waargenomen ................
............ S. udensis ‘Sekka’ × vrouwelijke S. triandra
Bladrand hoofdzakelijk gaafrandig tot (zeer) zwak gekarteld of getand, soms enigszins naar onder omgerold (Fig. 8, 9, 10, 12) ............................................... 2

2

Bladschijf kortlot bij sommige bladeren tot 40 mm
breed; bladschijf langlot bij sommige bladeren tot 60
mm breed (Fig. 9). Bladschijf kortlotblad (25)-70-90(-120) mm lang en (10-)15-35(-40) mm breed, met
bladsteel 3-12 mm lang. Grootste bladbreedte meestal
in de bovenste bladhelft. Bladschijf langlotblad 40-160

Bladschijf kortlotblad 16-95 mm lang en 10-31 mm
breed, met bladsteel 2-18 mm lang. Grootste bladbreedte in de bovenste bladhelft. Blad vaak sterk golvend. Bladschijf langlotblad 25-115 mm lang en 10-40
mm breed, met bladsteel 5-22 mm lang (Fig. 10). Mannelijke en vrouwelijke planten mogelijk (Fig. 26, 34).
Begin bloeitijdstip tussen 9 en 31 maart, minstens een
week vroeger dus dan bij S. cinerea. Mannelijke katjes
26-38 mm lang en 15-24 mm breed (Fig 26). Vruchtbeginsel behaard .............................................................
........... mannelijke S. udensis ‘Sekka’ × vrouwelijke
S. cinerea subsp. cinerea
Bladschijf kortlotblad langer, tot maximaal 120-142
mm. Bladschijf langlotblad tot maximaal 220-230 mm
lang (Fig. 8, 12) ......................................................... 4

4

Bladschijf kortlotblad 33-142 mm lang en 5-20 mm
breed, met bladsteel 8-10 mm lang. Grootste bladbreedte ongeveer in het midden. Bladschijf langlotblad
70-220 mm lang en 15-39 mm breed, met bladsteel
9-12 mm lang (Fig. 8). Uitsluitend mannelijke exemplaren bekend (Fig. 1 en 23). Begin bloei tussen 18
februari en 15 maart. Mannelijke katjes 27-65 mm lang
en 13-17 mm breed (Fig. 1 en 23). Vruchtbeginsel behaard. Uitsluitend bekend van aanplant, soms schijnbaar verwilderd ............................ S. udensis ‘Sekka’
Bladschijf kortlotblad 35-120 mm lang en 10-19 mm
breed, met bladsteel 6-15 mm lang. Grootste bladbreedte in het midden of net iets erboven. Bladschijf
langlotblad 100-230 mm lang en 18-43 mm breed,
met bladsteel 10-30 mm lang (Fig. 12). Mannelijke en
vrouwelijke exemplaren mogelijk (Fig. 29 en 40). Begin
bloeitijdstip tussen 1 maart en 3 april, dit is één tot drie
weken vroeger dan bij S. viminalis. Mannelijke katjes
48-64 mm lang en 19-24 mm breed (Fig. 29). De katjes
vertonen soms fasciatie en zijn soms bifurcaat vertakt
(Fig. 40). Vruchtbeginsel behaard. Tamelijk frequente
kruising ........................................................................
........... mannelijke S. udensis ‘Sekka’ × vrouwelijke
S. viminalis

Conclusie
Bij een reeks in Vlaanderen aangetroffen wilgen met
fasciatie van de twijgen konden twee duidelijke groepen
onderscheiden worden. Een eerste reeks bestaat uit Salix
udensis ‘Sekka’ en kruisingen van deze wilg met inheemse of voormalige cultuurwilgen (mannelijke S. udensis
‘Sekka’ met vrouwelijke S. caprea, S. cinerea, S. triandra
of S. viminalis). Een tweede reeks bestaat uit wilgen die
fasciatie vertonen, zonder dat er sprake is van kruising
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met S. udensis ‘Sekka’. Dit artikel gaat hoofdzakelijk
over de eerste reeks en toont duidelijk de intermediaire
kenmerken van de kruisingen aan.
Salix udensis ‘Sekka’ wordt inmiddels al zowat 70 jaar
aangeplant en het lijkt er sterk op dat deze wilg niet spontaan verwildert. Het ontbreken van vrouwelijke exemplaren verhindert geslachtelijke voortplanting. Vegetatieve
vermeerdering blijkt tot nog toe te ontbreken. Wél slaagt
deze wilg erin om zich via kruising met inheemse wilgen
(S. caprea, S. cinerea) of archeofyten (S. triandra, S. viminalis) te vermeerderen.
Vaak is er sprake van verminderde levensvatbaarheid,
maar diverse kruisingen overleven nu al meerdere jaren.
Het is nog onduidelijk of deze kruisingen erin zullen slagen uit te zaaien, bijvoorbeeld na terugkruising met een
van de ouders.
Dankwoord. – De auteurs danken Sonja Deneve voor
het ter beschikking stellen van haar correspondentie met
Hiroyoshi Ohashi (Tohoku Universiteit Japan) en de referenten voor het kritisch nalezen van het manuscript.
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Figuur 1-7.  –  Fasciatie (Fig. 1-5)  –  1. Salix udensis ‘Sekka’, Veldkapel Moerbrugge, Oostkamp.  –  2. S. udensis ‘Sekka’ × caprea, Vondelbeek, Kalendijk, Dendermonde.  –  3. S. udensis ‘Sekka’ × cinerea, duinen Oostduinkerke.  –  4. S. udensis ‘Sekka’ × triandra, Kruising
van twee kanalen, Merendree.  –  5. S. udensis ‘Sekka’ × viminalis, Durmenkerkweg, Merendree.  –  6. Het op 4 maart 2020 al aanwezige
blad van de kruising S. udensis ‘Sekka’ × triandra is een handig kenmerk om deze kruising te herkennen. De meeste overige vegetatieve
kenmerken vertonen eerder triandra-gelijkenis.  –  7. Rozeverkleuring van een ontschorst twijgje van S. udensis ‘Sekka’ × caprea.
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Figuur 8. Bladvariatie (onder- en bovenzijde) bij Salix udensis ‘Sekka’.
A. Zwaenepoel et al., Salix udensis ‘Sekka’ kruist met inheemse wilgen in België [Dumortiera 118/2021 : 3-30]
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Figuur 9. Bladvariatie (onder- en bovenzijde) bij Salix udensis ‘Sekka’ × caprea.
A. Zwaenepoel et al., Salix udensis ‘Sekka’ kruist met inheemse wilgen in België [Dumortiera 118/2021 : 3-30]
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Figuur 10. Bladvariatie (onder- en bovenzijde) bij Salix udensis ‘Sekka’ × cinerea.
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Figuur 11. Bladvariatie (onder- en bovenzijde) bij Salix udensis ‘Sekka’ × triandra.
A. Zwaenepoel et al., Salix udensis ‘Sekka’ kruist met inheemse wilgen in België [Dumortiera 118/2021 : 3-30]
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Figuur 12. Bladvariatie (onder- en bovenzijde) bij Salix udensis ‘Sekka’ × viminalis.
A. Zwaenepoel et al., Salix udensis ‘Sekka’ kruist met inheemse wilgen in België [Dumortiera 118/2021 : 3-30]
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Figuur 13-22.  –  Bladsteel jong blad (Fig. 13-17)  –  13. Salix udensis ‘Sekka’.  –  14. S. udensis ‘Sekka’ × caprea.  –  15. S. udensis
‘Sekka’ × cinerea.  –  16. S. udensis ‘Sekka’ × triandra.  –  17. S. udensis ‘Sekka’ × viminalis.  –  Steunblaadjes (Fig. 18-22)  –  18. S.
udensis ‘Sekka’.  –  19. S. udensis ‘Sekka’ × caprea.  –  20. S. udensis ‘Sekka’ × cinerea.  –  21. S. udensis ‘Sekka’ × triandra.  –  22. S.
udensis ‘Sekka’ × viminalis.
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Figuur 23-41.  –  Mannelijke katjes (Fig. 23-30)  –  23. Salix udensis ‘Sekka’.  –  24. S. udensis ‘Sekka’ × caprea.  –  25. S. caprea.  –
26. S. udensis ‘Sekka’ × cinerea.  –  27. S. cinerea subsp. cinerea.  –  28. S. triandra.  –  29. S. udensis ‘Sekka’ × viminalis.  –  30. S. viminalis.  –  Vrouwelijke katjes (Fig. 31-41)  –  31. S. udensis ‘Kioryu’.  –  32. S. udensis ‘Sekka’ × caprea.  –  33. S. caprea.  –  34. S. udensis
‘Sekka’ × cinerea.  –  35. S. cinerea subsp. cinerea, bijna uitgebloeid.  –  36. S. udensis ‘Sekka’ × triandra, goed ontwikkeld.  –  37. S. udensis
‘Sekka’ × triandra, slecht ontwikkeld.  –  38. Slechte vruchtontwikkeling bij S. udensis ‘Sekka’ × triandra.  –  39. S. triandra.  –  40. S. udensis
‘Sekka’ × viminalis. Bemerk hoe fasciatie ook optreedt in één van de katjes, dat bifurcaat splitst aan de top.  –  41. S. viminalis.
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Mannelijke kloon
Merendree Put. Geplant circa 1950?

14.07.2016
Aangeplante kloon mannelijke S. udensis ‘Sekka’

Vrij uitgegroeide struik

33-142 mm
5-20 mm
Ongeveer in het midden

2-10 mm
Versmald
Toegespitst
Gaaf tot bijna onopvallend gekarteld; soms beetje
omgerold

70-220 mm
15-39 mm
Meestal iets onder het midden
9-12 mm
Rozerood aan de bovenzijde

Met gootje aan de bovenzijde
Wigvormig
Toegespitst
Bijna kaal; enkele zeer kleine, korte haartjes

Mat bleekgroen met witte middennerf
Kaal

Glanzend donkergroen

Wit; soms rozig aan onderzijde en/of rozerood aan
bovenzijde
Nogal driehoekig; relatief langer dan bij de
kruisingen; getand

Geslacht opgemeten planten
Vindplaats(en)

Data opmetingen
Ouders

Groeivorm

Bladlengte kortlot
Bladbreedte kortlot
Grootste bladbreedte kortlot

Lengte bladsteel kortlot
Bladvoet kortlot
Bladtop kortlot
Bladrand

Bladlengte langlot
Bladbreedte langlot
Grootste bladbreedte langlot
Lengte bladsteel langlot
Kleur bladsteel langlot

Vorm bladsteel langlot
Bladvoet langlot
Bladtop langlot
Bladbeharing onderzijde

Bladkleur onderzijde
Bladbeharing bovenzijde

Bladkleur bovenzijde

Middennerf

Stipulen

Salix udensis ‘Sekka’

Taxon

(25-)70-95(-120) mm
(10-)15-35(-40) mm
Soms in het midden, maar meestal in de bovenste
bladhelft
3-12 mm
Wigvormig
Puntig, soms met iets gedraaide top
Vaak gaafrandig bij kortlotblad; zwak gekarteld of
getand bij forse bladeren van langlot; met enkele
klierpuntjes op de tanden; bladrand soms iets naar
beneden gerold
40-160 mm
10-60 mm
Ongeveer in het midden
3-30 mm
Bovenzijde aanvankelijk rozig tot roodpaars, later
witgroen
Met gootje aan de bovenzijde
Wigvormig
Puntig, maar minder dan bij kortlot; soms gedraaid
Alle nerven en zijnerfjes kroezig, kort, wit behaard,
maar niet viltig of donzig
Bleker dan bovenzijde; grijsgroen-zeegroen
Kaal tot licht behaard, maar niet erg opvallend
(loep!). Vaak alleen middennerf iets behaard
In juli glanzend donkergroen; in augustus mat tot
matglanzend donkergroen
Rozerood vroeg in het jaar; witgroen later in het
seizoen
Groot, fors, niervormig bij forse bladeren van
langlot; tot 18 mm lang en 12 mm breed; getand;
spoedig afvallend bij kortlot

Mannelijke en vrouwelijke exemplaren
(1) Bij de Veldkapel te Moerbrugge (Oostkamp).
(2) In greppel langs het jaagpad in Merendree,
‘Kruising van twee kanalen’. (3) Buggenhout,
Vondelbeek Kalendijk Dendermonde.
13.07.2016, 15.05.2019, 26.06.2019 en 13.08.2019
Mannelijke S. udensis ‘Sekka’ × vrouwelijke S.
caprea
Hakhout van zaailing

Salix udensis ‘Sekka’ × caprea

Oorvormig met spits uiteinde, 8-12 mm lang en 3-8
mm breed; gegolfd-getand

Zoals blad

Donker matgroen

Grijswit
Spaarzaam behaard of kaal

Vaak met gootje aan de bovenzijde
Wigvormig tot afgerond
Puntig, vaak naar één zijde gericht of iets gedraaid
Grijswit, zacht donzig behaard

Tot 120(-150) mm
Tot 80(-90) mm
In het midden
Tot 30 mm
Groen

8-25 mm
Wigvormig tot afgerond
Puntig, vaak naar één zijde gericht of iets gedraaid
Onregelmatig gegolfd en gekarteld, met klieren op
de tanduiteinden

30-80 mm
25-50 mm
Ongeveer in het midden

Forse struik of kleine boom, zelden meer dan 10 m
hoog

Diverse data
Vrouwelijke S. caprea

Mannelijke en vrouwelijke exemplaren
Diverse opmetingen vers materiaal en herbarium A.
Zwaenepoel.

Salix caprea

Tabel 1. Vergelijking van de vegetatieve kenmerken van Salix udensis ‘Sekka’, S. caprea en de kruising tussen de beide taxa (opmetingen A. Zwaenepoel en P. Meert)
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Opmerkingen

1-2(-6 mm); tientallen op 10 cm twijg

Zeer jonge twijgen roodachtig; later glanzend
olijfgroen tot roodbruin; rood aan zonzijde
Quasi kaal; zeer spaarzaam behaard
Grijzig-olijfgroen-bruin
Kaal
Rozeverkleuring na een etmaal

Kleur jonge twijg

Beharing jonge twijg
Kleur oudere twijg
Beharing oudere twijg
Verkleuring twijgen na
ontschorsen
Lijstjes

Salix udensis ‘Sekka’

Taxon

Tabel 1 (vervolg)

1-2(-9) mm; vaak tientallen lijstjes op 10 cm twijg;
vooral bij de knopen
Bladbreedte langlot zeer kenmerkend; zaailingen
locaties 2 en 3 staan tot op enkele 100den meter
afstand

Zacht, aanliggend, spaarzaam donzig behaard
Olijgroen-grijsbruinig
Kaal
Rozeverkleuring na een etmaal

Roodbruin; vaak rood aan de zonzijde

Salix udensis ‘Sekka’ × caprea

Ontbrekend (maar discussiepunt onder
verschillende salicologen)

Bruingroen, vaak roodbruin of paarsachtig aan
zonzijde
Aanvankelijk zwak behaard; spoedig kaal
Groen, grijsgroen of geelachtig-grijsbruin
Kaal
Niet verkleurend

Salix caprea
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Vrij uitgegroeide struik
33-142 mm
5-20 mm
Ongeveer in het midden
2-10 mm
Versmald
Toegespitst
Gaafrandig tot bijna onopvallend gekarteld
Soms beetje omgerold
70-220 mm
15-39 mm
Meestal iets onder het midden
9-12 mm
Rozerood aan de bovenzijde
Met gootje aan de bovenzijde
Wigvormig
Toegespitst

Bijna kaal; enkele zeer kleine, korte haartjes
Mat bleekgroen met witte middennerf
Kaal
Glanzend donkergroen
Wit; soms onderzijde rozig en/of bovenzijde
rozerood
Eerder driehoekig; relatief langer dan bij de
kruisingen; getand
Zeer jonge twijgen rood; later glanzend groen; rood
aan zonzijde
Quasi kaal; zeer spaarzaam behaard
Grijzig-olijfgroen-bruin
Kaal
Soms rozeverkleuring na een etmaal

Groeivorm
Bladlengte kortlot
Bladbreedte kortlot
Grootste bladbreedte kortlot
Lengte bladsteel kortlot
Bladvoet kortlot
Bladtop kortlot
Bladrand
Bladrand
Bladlengte langlot
Bladbreedte langlot
Grootste bladbreedte langlot
Lengte bladsteel langlot
Kleur bladsteel langlot
Vorm bladsteel langlot
Bladvoet langlot
Bladtop langlot

Bladbeharing onderzijde
Bladkleur onderzijde
Bladbeharing bovenzijde
Bladkleur bovenzijde
Middennerf

Beharing jonge twijg
Kleur oudere twijg
Beharing oudere twijg
Verkleuring twijgen na
ontschorsen
Lijstjes
Opmerkingen

Kleur jonge twijg

1-2(-6 mm); tientallen op 10 cm twijg

Mannelijk
Merendree Put. Geplant circa 1980?
14.07.2016
Aangeplante kloon mannelijke S. udensis ‘Sekka’

Geslacht opgemeten planten
Vindplaats
Data opmetingen
Ouders

Stipulen

Salix udensis ‘Sekka’

Taxon

7-47(-70) mm; tientallen op 10 cm twijg
S. cinerea-bladkenmerken zeer duidelijk. Zaailingen
tot op enkele 100en meter afstand

Oorvormig-niervormig; gekarteld-getand; spoedig
afvallend, bleekgroen
Olijfgroen-lichtbruin; moeilijk zichtbaar door donzige
beharing
Kort en dicht, witgrijs donzig behaard
Olijfgroen-bruin
Vaak nog enigszins viltig
Soms rozeverkleuring na een etmaal

Vrouwelijk
Kanaal Merendree, gracht langs het jaagpad
13.07.2016
Mannelijke S. udensis ‘Sekka’ × vrouwelijke S.
cinerea subsp. cinerea
Hakhout
16-95 mm
10-31 mm
Bovenste bladhelft
2-18 mm
Wigvormig
Stomp (onderste blaadjes) tot puntig
Top gaafrandig of gekarteld; vaak sterk golvend
Soms beetje omgerold
25-115 mm
10-40 mm
Bovenste bladhelft
5-22 mm
Bovenzijde vaak rozig
Met gootje aan bovenzijde
Afgerond tot wigvormig
Stomp (onderste blaadjes) tot spits, vaak met iets
gedraaide top
Tamelijk sterk behaard, maar niet viltig of donzig
Grijsgroen
Kaal
Donkergroen mat tot enigszins glanzend
Groenwit; geen rozeverkleuring

Salix udensis ‘Sekka’ × cinerea subsp. cinerea

Talrijk en variabel in lengte: 2-30(-85) mm

Groen, lichtbruin tot roodbruin onder dichte viltige
beharing
Sterk donzig-viltig behaard
Groen, grijsgroen, bruingroen
Geleidelijk kaler wordend
Geen verkleuring

Persistent; groen

Aanvankelijk sterk behaard
Asgrijs
Aanvankelijk behaard, geleidelijk kalend
Grijzig-groen
Groen; geen rozeverkleuring

Vrij uitgroeiende struiken en hakhout
45-70 mm
15-26 mm
Bovenste bladhelft
7-13 mm
Wigvormig tot versmald
Puntig; vaak gedraaid
Gaafrandig tot gegolfd-gekarteld
Vaak ietsje naar beneden omgerold
tot 115 mm
tot 40 mm
Bovenste bladhelft
7-13 mm
Groen
Met gootje aan bovenzijde
Wigvormig tot versmald
Stomp tot spits, vaak iets gedraaid

Beide geslachten
Diverse levende planten op diverse plaatsen
Diverse data
Vrouwelijke S. cinerea subsp. cinerea

Salix cinerea subsp. cinerea

Tabel 2. Vergelijking van de vegetatieve kenmerken van Salix udensis ‘Sekka’, S. cinerea subsp. cinerea en de kruising tussen beide taxa (opmetingen A. Zwaenepoel)
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Vrij uitgegroeide struik
33-142 mm
5-20 mm
Ongeveer in het midden
2-10 mm
Versmald
Toegespitst
Gaaf tot bijna onopvallend gekarteld; soms beetje
omgerold
70-220 mm
15-39 mm
Meestal iets onder het midden
9-12 mm
Rozerood aan de bovenzijde
Met gootje aan de bovenzijde
Wigvormig
Toegespitst
Bijna kaal; enkele zeer kleine, korte haartjes
Mat bleekgroen met witte middennerf
Kaal
Glanzend donkergroen
Wit; soms rozig aan onderzijde en/of rozerood aan
bovenzijde
Eerder driehoekig; relatief langer dan bij de
kruisingen; getand
Zeer jonge twijgen rood; later glanzend olijfgroen;
rood aan zonzijde
Quasi kaal; zeer spaarzaam behaard
Grijzig-olijfgroen-bruin
Kaal
Soms rozeverkleuring na een etmaal

Groeivorm
Bladlengte kortlot
Bladbreedte kortlot
Grootste bladbreedte kortlot
Lengte bladsteel kortlot
Bladvoet kortlot
Bladtop kortlot
Bladrand

Beharing jonge twijg
Kleur oudere twijg
Beharing oudere twijg
Verkleuring twijgen na
ontschorsen
Lijstjes

Kleur jonge twijg

Stipulen

1-2(-6) mm; tientallen op 10 cm twijg

Mannelijk
Merendree Put. Geplant circa 1980?
14.07.2016
Aangeplante kloon mannelijke S. udensis ‘Sekka’

Geslacht opgemeten planten
Vindplaats
Data opmetingen
Ouders

Bladlengte langlot
Bladbreedte langlot
Grootste bladbreedte langlot
Lengte bladsteel langlot
Kleur bladsteel langlot
Vorm bladsteel langlot
Bladvoet langlot
Bladtop langlot
Bladbeharing onderzijde
Bladkleur onderzijde
Bladbeharing bovenzijde
Bladkleur bovenzijde
Middennerf

Salix udensis ‘Sekka’

Taxon

Kaal en kantig
Olijfgroen, grijsbruin of donkerbruin
Kaal
Geen rozeverkleuring

Groot en opvallend; niervormig, meestal met
stompe spits aan één uiteinde
Zeer variabel: geel, olijfgroen, bruin, bruinzwart

Tot 170 mm
Tot 40 mm
Ongeveer in het midden of iets onder het midden
8-17 mm
Witgroen, groen of rood
Met gootje aan bovenzijde
Afgerond , versmald tot breed wigvormig
Toegespitst
Alleen zeer jonge blaadjes behaard; spoedig kaal
Blauwachtig groen of groen
Alleen zeer jonge blaadjes behaard; spoedig kaal
Mat tot glanzend heldergroen
Opvallend wit

Vrij uitgegroeide struiken en hakhout
30-120 mm
10-30 mm
Ongeveer in het midden
8-17 mm
Afgerond tot versmald of breed wigvormig
Toegespitst
Onregelmatig gekarteld-getand

Mannelijk en vrouwelijk
Diverse plaatsen
Diverse data
Vrouwelijke S. triandra

Salix triandra

Zeer weinig, 1-2 mm lang; uitsluitend bij de knopen Zeer weinig en niet meer dan 2 mm lang; uitsluitend
bij knopen

Oorvormig-niervormig; gekarteld-getand; spoedig
afvallend; glanzend heldergroen
Geelgroen, grijsgroen, olijfgroen, bruingroen, rood
aan de zonzijde
Quasi kaal; kantig
Bleek tot donkerbruin of olijfgroen
Kaal
Geen rozeverkleuring

50-150 mm
9-30 mm
Ongeveer in het midden
8-18 mm
Bovenzijde vaak iets rozig; later witgroen
Met gootje aan bovenzijde
Wigvormig
Lang toegespitst
Kaal
Grijsgroen tot blauwgroen
Kaal
Mat tot glanzend tamelijk donkergroen
Opvallend wit

Vrouwelijk
Kanaal Merendree, gracht langs het jaagpad
13.07.2016
Mannelijke S. udensis ‘Sekka’ × vrouwelijke S.
triandra
Hakhout van zaailing
35-120 mm
7-25 mm
Ongeveer in het midden
2-10 mm
Wigvormig
Lang toegespitst
Onregelmatig gekarteld-getand-gezaagd

Salix triandra × udensis ‘Sekka’

Tabel 3. Vergelijking van de vegetatieve kenmerken van Salix udensis ‘Sekka’, S. triandra en de kruising tussen beide taxa (opmetingen A. Zwaenepoel)
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Spaarzaam behaard
Grijsgroen, olijfgroen, lichtbruin
Kaal
Geen rozeverkleuring
1-7 mm; een tiental op 10 cm twijg

1-2(-6) mm; tientallen op 10 cm twijg

Beharing jonge twijg
Kleur oudere twijg
Beharing oudere twijg
Verkleuring twijgen na
ontschorsen
Lijstjes

Kleur jonge twijg

Stipulen

Bladlengte langlot
Bladbreedte langlot
Grootste bladbreedte langlot
Lengte bladsteel langlot
Kleur bladsteel langlot
Vorm bladsteel langlot
Bladvoet langlot
Bladtop langlot
Bladbeharing onderzijde
Bladkleur onderzijde
Bladbeharing bovenzijde
Bladkleur bovenzijde
Middennerf

Vrij uitgegroeide struik
33-142 mm
5-20 mm
Ongeveer in het midden
2-10 mm
Versmald
Toegespitst
Gaaf tot bijna onopvallend gekarteld; soms beetje
omgerold
70-220 mm
15-39 mm
Meestal iets onder het midden
9-12 mm
Rozerood aan de bovenzijde
Met gootje aan de bovenzijde
Wigvormig
Toegespitst
Bijna kaal; enkele zeer kleine, korte haartjes
Mat bleekgroen met witte middennerf
Kaal
Glanzend donkergroen
Wit; soms rozig aan onderzijde en/of rozerood aan
bovenzijde
Eerder driehoekig; relatief langer dan bij de
kruisingen; getand
Zeer jonge twijgen rood; later glanzend olijfgroen;
rood aan zonzijde
Quasi kaal; zeer spaarzaam behaard
Grijzig-olijfgroen-bruin
Kaal
Soms rozeverkleuring na een etmaal

Groeivorm
Bladlengte kortlot
Bladbreedte kortlot
Grootste bladbreedte kortlot
Lengte bladsteel kortlot
Bladvoet kortlot
Bladtop kortlot
Bladrand

Oorvormig, niervormig, gekarteld; spoedig
afvallend; heldergroen
Variabel: olijfgroen, geelgroen, olijfbruin, roodbruin

100-230 mm
18-43 mm
Ongeveer in het midden
10-30 mm
Bovenzijde vaak met rozige tint
Met gootje aan bovenzijde
Wigvormig
Toegespitst
Behaard maar zeker niet viltig of donzig
Grijsgroen
Kaal
Glanzend helder- tot donkergroen
Wit, soms rozig aan onderzijde

Vrouwelijk
Durmenkerkweg Merendree, greppel naast fietspad
13.07.2016
Mannelijke S. udensis ‘Sekka’ × vrouwelijke S.
viminalis
Hakhout van zaailing
35-120 mm
10-19 mm
In het midden of iets erboven
6-15 mm
Versmald
Toegespitst
Gaaf; enkele klierpuntjes, soms beetje omgerold

Mannelijk
Merendree Put. Geplant circa 1980?
14.07.2016
Aangeplante kloon mannelijke S. udensis ‘Sekka’

Geslacht opgemeten planten
Vindplaats(en)
Data opmetingen
Ouders

Salix udensis ‘Sekka’ × viminalis

Salix udensis ‘Sekka’

Taxon

1-2 mm en uitsluitend bij de knopen

Aanvankelijk sterk donzig behaard
Variabel maar meestal grijsgroen
Kaal
Geen rozeverkleuring

Linair tot lancetvormig-driehoekig, bijna gaafrandig
tot zwak getand-beklierd
Zeer variabel: groen, geel, rood, bruin

tot 160 mm
tot 19 mm
In het midden of iets eronder
10-15(-19) mm
Groen
Met gootje aan bovenzijde
Versmald
Spits tot toegespitst
Dicht, wit, zijdeachtig behaard
Witgrijs
Aanvankelijk zwak behaard
Helder- tot donkergroen
Wit-groenwit

Vrij uitgegroeide struiken en hakhout
(50-)110-140 mm
7-12 mm
In het midden of iets eronder
(7-)10-15 mm
Versmald
Spits tot toegespitst
Gaafrandig, naar beneden omgerold, soms golvend

Mannelijk en vrouwelijk
Meerdere plaatsen
Meerdere data
Salix viminalis

Salix viminalis

Tabel 4. Vergelijking van de vegetatieve kenmerken van Salix udensis ‘Sekka’, S. viminalis en de kruising tussen beide taxa (opmetingen A. Zwaenepoel)
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Bloei begint net voor bladvorming; in
volle bloei beide aanwezig
6-10 mm
2 tot 7
Niet van toepassing

Begint tussen 18.02 en 15.03

27-65 mm; een aantal sterk gekromd

>65 mm
13-17 mm
Bovenste 100 cm van de twijgen; ook
vaak op de fasciaties
Begint kort voor de bladvorming; in
volle bloei allebei aanwezig
(3-)7-8(-12) mm
1 tot 5

Niet van toepassing

Weinig behaard

Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing

Niet van toepassing
Niet van toepassing

Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
2
4-6 mm
Witgroen, kaal
0,5-0,6 mm

Bloeitijdstip

Lengte katjes

Lengte katjes na de bloei
Breedte katjes
Plaats katjes

Lengte katjessteeltje
Aantal schutblaadjes op
steeltje
Kenmerken schutblaadjes

Kenmerken katjessteeltje

Lengte stijl
Kleur stijl
Beharing stijl
Lengte stempels
Kleur stempels

Vorm stempels
Lengte vruchtbeginsel

Breedte vruchtbeginsel
Kleur vruchtbeginsel
Beharing vruchtbeginsel
Vorm vruchtbeginsel
Steeltje vruchtbeginsel
Vrucht
Aantal meeldraden
Lengte meeldraad
Kleur en beharing meeldraden
Lengte helmknop

Bloei t.o.v. bladvorming

Data opmetingen

Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
2
5-9 mm
Bleekgroen tot doorschijnend wit, kaal
0,5-1 mm

Niet van toepassing
Niet van toepassing

Onderzijde dicht wit zijdeachtig
behaard
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing

(19-)25-45(-51) mm; een aantal zwak
gekromd
>45 mm
(11-)14-26 mm
Bovenste 10-25 cm van de twijg

Begint tussen 01.03 en 24.03

Mannelijk
(1) Vondelbeek Kalendijk
(Dendermonde). (2) Kleiputten Lauwe
24.03.2016, 19 en 26.03.2019

Mannelijk
Veldkapel, Veldstraat zonder nummer,
Moerbrugge (Oostkamp)
01.03.2015 en 24.03.2016

Geslacht opgemeten planten
Vindplaats

Salix udensis ‘Sekka’ × caprea

Salix udensis ‘Sekka’

Taxon
Salix caprea

2 mm
4 tot 6

1 mm
Bleekgroen
Kort, dicht, wit behaard
Flesje op steeltje
0,5-1,5 mm
>3 mm
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing

Half zo lang als stijl: 0,3-0,5 mm
Aanvankelijk geelgroen, donkerbruin
op einde bloei
In 2 gespleten
Flesje 2,5-3 mm; steeltje 0,5-1,5 mm

Ca 0,5-0,8 mm
Groen of enigszins rood

Gedeeltelijk in 2 gespleten
1 mm; Meikle (1984) vermeldt 4-5 mm,
maar rekent stijl mee
Niet opgemeten
Groen zoals de stijl (grens is moeilijk)
Kort, zijdeachtig, wit behaard
Flesje op steeltje
0,6-1,5 mm (tot 10 mm bij rijpe vrucht)
tot 10 mm lang en 2 mm breed
2
(3-)11 mm; gemiddeld ca. 10 mm
Witgroen; kaal
0,8-1,3 mm

1 mm
Groen
Kort wit behaard
0,4-0,5 mm
Geelgroen

Wit behaard aan onderzijde; tot 13 mm Bleekgroen; sterk behaard
lang en 3 mm breed
Sterk wit behaard
Dicht bezet met lange witte haren

2-13 mm
3 tot 6

Mannelijk (m) en vrouwelijk (vr)
Salicetum A. Zwaenepoel, Veldstraat
54, 8020 Oostkamp
15.03.2016, 02.04.2016, 19.03.2018,
02.03.2020
Begint tussen 01.03 en 31.03
M begint tussen 27.02 en 08.03; vr
tussen 03.03 en 28.03
23-28 mm (zonder steeltje); een aantal 15-25 mm ; bol, ei- of tolvormig; nooit
zwak gekromd
gekromd
tot 42 mm
45-50 mm
6-12 mm
(8-)10-13(-18) mm
4-6 aan de top (15 cm) van zijtwijgen 5-10 bijeen aan de toppen van de (zij)
twijgen
Tegelijk
Bloei voor de bladvorming

Vrouwelijk
(1) Kleiputten Lauwe. (2) Kruising van
kanalen Nevele
31.03.2016 en 26.03.2019

Salix udensis ‘Sekka’ × caprea

Tabel 5. Vergelijking van de kenmerken van de katjes van Salix udensis ‘Sekka’, S. caprea en de kruising tussen beide taxa (opmetingen A. Zwaenepoel)
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0,3-0,4 mm
Citroengeel (jong) tot lichtgeel (ouder)
2 mm: steeltje 0,7 mm en de
katjesschub zelf 1,3 mm
0,4 mm (zeer smal)
Eerst roze; vervolgens roodpaars (ook
in volle bloei), later donker paarsbruin;
top is het donkerst; vaak bruinzwart
tot zwart
Zeer spits
Spaarzaam behaard, met witte, niet
erg lange haren
Tot halfweg de meeldraad

1
0,5-1 mm
0,2 mm
Geelgroen
Tongvormig
6-13 mm
3-4 mm
Bleekbruin

Zwak aanliggend, kort, wit behaard

Breedte helmknop
Kleur helmknop
Lengte katjesschub

Lengte beharing katjesschub

Aantal honingklieren
Lengte honingklier
Breedte honingklier
Kleur honingklier
Kenmerken honingklier
Lengte knopschub
Breedte knopschub
Kleur knopschub

Beharing knopschub

2× zo lang als schub; tot 1/3
meeldraad of tot net onder de
helmknoppen
1
1-1,5 mm
0,3-0,5 mm
Groen, geelgroen
Tongvormig
(5-)7-10(-15) mm
3-7 mm
Bleek tot donkerbruin, roodbruin

0,2-0,5 mm
Lichtgeel, citroengeel, goudgeel
2,5-3,5 mm: de schub meestal 1,5-1,7
mm, het steeltje 0,8-1 mm
0,5-1 mm
Onderste derde tot helft roze tot
de volle bloei; later bleekgroen tot
bleekbruin; tenslotte bovenste helft of
2/3 bruinpaars-zwart; steeltje groen
Matig spits tot spits
Lange witte haren; tot 1/3 meeldraad

Salix udensis ‘Sekka’ × caprea

Variabel: van nauwelijks behaard tot
tamelijk sterk aanliggend wit behaard
Andere kenmerken knopschub Alleen aanwezig bij nog niet bloeiende Afvallend bij begin bloei
exemplaren; afgevallen bij bloeiende
katjes
opmerkingen
Proximale meeldraden komen eerst tot
ontwikkeling

Top katjesschub
Beharing katjesschub

Breedte katjesschub
Kleur katjesschub

Salix udensis ‘Sekka’

Taxon

Tabel 5 (vervolg)

Even hoog als de stempels

Matig spits tot stomp
Lange witte, zijdeachtige haren

0,6 mm
Alleen roze vóór de bloei; in bloei
onderste helft lichtbruin, bovenste helft
donkerbruin; Meikle (1984): “blackish”

0,3-0,8 mm
Geel
2 mm

Salix caprea

1
0,5-1 mm
0,3-0,4 mm
Groen, groengeel
Tongvormig; met korte witte haartjes
6-10 mm
tot 6 mm
Proximaal vaak geelgroen onderaan,
distaal roodbruin
Vooral de zijkanten dicht, kort,
Spaarzaam aanliggend behaard op
aanliggend behaard
zijkanten en top
Nog aanwezig bij de meeste bloeiende Spoedig afvallend
katjes

1
0,5 mm
0,1-0,2 mm
Geelgroen
Tongvormig
7-11 mm
3-5 mm
Bleekbruin tot roodbruin

Soms net niet of net wel tot de stijl;
soms tot boven de stempels

Tamelijk spits
Lange witte haren

1 mm
Onderste helft roze tot bleekbruin;
bovenste helft bleek tot donkerbruin

Niet van toepassing
Niet van toepassing
2,5-4 mm

Salix udensis ‘Sekka’ × caprea
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27-65 mm
>65 mm
13-17 mm
Bovenste 100 cm van de twijgen; ook
vaak op de fasciaties
Begint kort voor de bladvorming; in
volle bloei allebei aanwezig
(3-)7-8(-12) mm
1 tot 5, bleekgroen, weinig behaard

Bleekgroen, wit behaard

Weinig behaard
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing

Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing

Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
2
4-6 mm
Witgroen, kaal
0,5-0,6 mm
0,3-0,4 mm

Lengte katjessteeltje
Aantal schutblaadjes op
steeltje
Kenmerken schutblaadjes

Kenmerken katjessteeltje
Lengte stijl
Kenmerken stijl
Lengte stempels
Kenmerken stempels

Lengte vruchtbeginsel
Breedte vruchtbeginsel
Kleur vruchtbeginsel
Beharing vruchtbeginsel

Vorm vruchtbeginsel
Steeltje vruchtbeginsel
Vrucht
Aantal meeldraden
Lengte meeldraad
Kleur en beharing meeldraden
Lengte helmknop
Breedte helmknop

Bloei t.o.v. bladvorming

Salix cinerea subsp. cinerea

Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
2
4-10 mm
Bleekgroen-wit, kaal
1 mm
0,5-0,75 mm

Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing

Tot 10 mm lang en 2-3 mm breed;
onderzijde dicht, wit, zijdeachtig
behaard
Dicht, wit, zijdeachtig behaard
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing

Tot 10 mm lang en 2-3 mm breed;
onderzijde dicht, wit, zijdeachtig
behaard
Dicht, wit, zijdeachtig behaard
Quasi ontbrekend
Groen
0,6 mm
Groen-groengeel; nauwelijks van
elkaar gescheiden
2 mm (zonder steeltje)
1 mm
Groen
Tamelijk dicht behaard met korte witte
haren
Flesje op steeltje
1 mm
>3 mm
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing

31.03.2016
Begint tussen 19.03 en 31.03

Vrouwelijk
Vrouwelijk
Kruising van Kanalen, Nevele, in droge Kanaal Brugge-Gent te Moerbrugge
sloot langs de weg langs het kanaal
(Oostkamp)

Salix udensis ‘Sekka’ × cinerea
subsp. cinerea

Flesje op steeltje
1,7 mm
>3 mm
2
5-9 mm
Bleekgroen-wit
0,6-1,5 mm
0,3 mm

Dicht, wit behaard
0,2 mm
Korter dan stempels; geelgroen
0,3-0,4 mm
Kort; soms wél en soms niet in 2
gespleten
3 mm
1 mm
Groen, geelgroen
Sterk, kort behaard

Dicht, wit, zijdeachtig behaard aan
onderzijde

29.03.2016
M begint tussen 20.03 en 16.04; vr
tussen 26.03 en 11.04
26-38 mm (zonder steeltje)
21-33 mm
14-30 mm
>38 mm
>33 mm
>30 mm
15-24 mm
5-8 mm
10-15 mm
3-10 in bovenste 30 cm van de twijgen 1-10 katjes aan de bovenste 20 cm
Tot 15 katjes in de bovenste 30 cm van
van de twijgen
de twijg
Begin bloei vóór het blad; in volle bloei Begin bloei vóór het blad; in volle bloei Bloei vóór de bladvorming
katjes en bladeren aanwezig
katjes en bladeren aanwezig
4-11 mm
3-4 mm
3-5 mm
3 tot 6
3 tot 6
2 tot 4

Lengte katjes
Lengte katjes na de bloei
Breedte katjes
Plaats katjes

Data opmetingen
Bloeitijdstip

Mannelijk
Mannelijk
Veldkapel, Veldstraat zonder nummer, Merendree aan het kanaal;
Moerbrugge (Oostkamp).
verplant naar Salicetum J. Verbeke
(Oostduinkerke)
01.03.2015 en 24.03.2016
19.03.2019; 26.03.2019; 09.03.2020
Begint tussen 18.02 en 15.03
Begint tussen 09.03 en 26.03

Geslacht opgemeten planten
Vindplaats

Salix udensis ‘Sekka’ × cinerea
subsp. cinerea

Salix udensis ‘Sekka’

Taxon

Tabel 6. Vergelijking van de kenmerken van de katjes van Salix udensis ‘Sekka’, S. cinerea subsp. cinerea en de kruising tussen beide taxa (opmetingen A. Zwaenepoel)
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Citroengeel tot matgeel

2 mm waarvan 1/3 steeltje en 2/3
katjesschub zelf
0,4 mm (zeer smal)
Vóór de bloei roze; tijdens de bloei
aanvankelijk roodpaars, later bleektot donkerbruin; top is donkerst, vaak
bruinzwart tot zwart
Zeer spits

Kleur helmknop

Lengte katjesschub

1
0,5-1 mm
0,2 mm
Geelgroen
Tongvormig
6-13 mm
3-4 mm
Bleekbruin

Lengte beharing katjesschub

Aantal honingklieren
Lengte honingklier
Breedte honingklier
Kleur honingklier
Vorm honingklier
Lengte knopschub
Breedte knopschub
Kleur knopschub

Dicht wit behaard met lange, wat
warrig staande haren
Soms niet tot halfweg meeldraad,
soms net onder of net boven helmknop
1
1,5-2 mm
Half zo breed als lang; circa 1 mm
Geelgroen
Tongvormig
9-12 mm
5-8 mm
Bleek- tot donkerbruin of iets roodbruin

1,5 mm
Bleekgroen in onderste helft of 2/3,
donkerbruin in bovenste 1/3; bovenste
helft roze in jonge toestand, bruinzwart
bij volop bloeiend katje
Uitgesproken stomp-afgerond

Citroengeel-goudgeel; top vaak
oranjerood
3-4 mm

Salix udensis ‘Sekka’ × cinerea
subsp. cinerea

1
Iets korter of even lang als steeltje
1/3 zo breed als lang
Groengeel
Tongvormig
9-11 mm
4-6 mm
Roodbruin

Tot boven de stempels

Lange witte haren

Min of meer spits

1 mm
Onderste helft groen; bovenste helft
zwart

3 mm

Niet van toepassing

Salix udensis ‘Sekka’ × cinerea
subsp. cinerea

Tot top vruchtbeginsel

Meestal afgerond tot stomp; zelden
lichtjes toegespitst
Tamelijk dicht wit behaard

1 mm
Onderste helft geelgroen-lichtbruin,
bovenste helft bruinzwart

2,5 mm

Citroengeel, top vaak oranjerood

Salix cinerea subsp. cinerea

1
0,5 mm
0,2 mm
Geelgroen
Tongvormig
tot 5,5 mm
tot 4 mm
Onderaan groen, bovenaan bleek- tot
iets donkerbruin
Beharing knopschub
Zwak aanliggend, kort, wit behaard
Zeer spaarzaam kort behaard tot kaal; Aanliggend wit, tamelijk dicht behaard Kort behaard, vooral onderzijde
beharing vooral aan onderzijde
Andere kenmerken knopschub Alleen aanwezig bij nog niet bloeiende Afvallend tijdens bloei
Meestal nog aanwezig tijdens de bloei Vaak in twee splijtend
exemplaren, afgevallen bij bloeiende
katjes
Opmerkingen
Katjes en katjessteeltje langer dan bij
S. cinerea

Spaarzaam behaard, witte, niet erg
lange haren
Tot halfweg de meeldraad

Beharing katjesschub

Top katjesschub

Breedte katjesschub
Kleur katjesschub

Salix udensis ‘Sekka’

Taxon

Tabel 6 (vervolg)
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01.03.2015 en 24.03.2016

Begint tussen 18.02 en 15.03

Data opmetingen

Bloeitijstip

Steeltje vruchtbeginsel
Vrucht

Beharing vruchtbeginsel
Vorm vruchtbeginsel

Breedte vruchtbeginsel
Kleur vruchtbeginsel

Lengte vruchtbeginsel

Lengte stempels
Kenmerken stempels

Kenmerken stijl

Lengte stijl

Kenmerken katjessteeltje

Lengte katjessteeltje
Aantal schutblaadjes op steeltje
Kenmerken schutblaadjes

Bloei t.o.v. bladvorming

Breedte katjes
Plaats katjes

Lengte katjes
Lengte katjes na de bloei

Mannelijk
Veldkapel, Veldstraat zonder nummer,
Moerbrugge (Oostkamp).

Geslacht opgemeten planten
Vindplaats
Vrouwelijk
Merendree, aan het kanaal; stekken van dezelfde
plant gestekt in saliceta J. Verbeke en A.
Zwaenepoel
12.04.2017 (einde bloei) , 16.04.2018 (einde
bloei) en 19.03.2019
4 tot 19.03

Salix udensis ‘Sekka’ × triandra

04.04.2019

Vrouwelijk
Warandeputten Oostkamp, langs het knuppelpad

Salix triandra

M begint tussen 02 en 29.04; vr tussen 02 en
05.04
27-65 mm
(16-)20-35(-41 ) mm lang (zonder steeltje)
(25-)35-41 mm (zonder steeltje)
>65 mm
In 2017 slecht ontwikkeld (afstervende katjes); in >40 mm
2018 en 2019 wél goed ontwikkeld
13-17 mm
4-6(-9) mm
6-9 mm
Bovenste 100 cm van de twijgen; ook vaak op de 2-10 katjes in de bovenste 10-30 cm van de
3-6 in de top 10 cm van de twijgen
fasciaties
twijgen
Begint kort voor de bladvorming; in volle bloei
Samen met de bladvorming
Samen met de bladvorming
allebei aanwezig
(3-)7-8(-12) mm
7-18 mm; wit behaard
7-18 mm
1 tot 5
3 tot 6
4 tot 6
Bleekgroen, weinig behaard
Erg bladachtig; 10-40 mm lang, 4-9 mm breed;
Erg bladachtig; zwak behaard aan onderzijde
spaarzaam behaard op de randen en de
of rand; tot 39 mm lang en 12 mm breed; beetje
onderzijde
getand
Weinig behaard
Variabel: dicht of minder dicht, wit, zijdeachtig
Niet erg dicht behaard
behaard en met zeer lange schutblaadjes
Niet van toepassing
0,5-1 mm; overgang vruchtbeginsel-stijl lastig te Lastig om te zien waar vruchtbeginsel stopt en
onderscheiden
stijl begint; ca 1 mm lang
Niet van toepassing
Eerst geelgroen, later donkerbruin; kaal; zeer fijn Groen; zeer fijn gepuncteerd; punctering
gepuncteerd
gebruikt als criterium voor onderscheid met
vruchtbeginsel
Niet van toepassing
0,2-0,5(-1) mm
ca 0,5 mm; zeer kort
Niet van toepassing
Geelgroen; soms niet, soms wel in 2 gespleten: Knotsvormig; meestal niet in 2 gespleten; geel;
loodrecht afstaand op stijl
loodrecht afstaand op stijl
Niet van toepassing
1,5-3,5 mm (zonder steeltje)
1,5 mm of iets meer; bovengrens met stijl is lastig
te bepalen; op steeltje van zelfde lengte
Niet van toepassing
0,5-1 mm
Ca. 0,6 mm
Niet van toepassing
Geelgroen
Groen; stijlen zeer fijn gepuncteerd; punctering
gebruikt als criterium voor onderscheid met
vruchtbeginsel
Niet van toepassing
Kaal of zeer kort spaarzaam behaard
Kaal
Niet van toepassing
Flesvormig met brede hals (= stijl); overgang
Fles met brede hals (= stijl); overgang tussen de
tussen de 2 moeilijk te zien
2 erg moeilijk te zien
Niet van toepassing
0,3-1,5 mm
1,5 mm
Niet van toepassing
> 3,5 mm
>1,5 mm

Salix udensis ‘Sekka’

Taxon

Tabel 7. Vergelijking van de kenmerken van de katjes van Salix udensis ‘Sekka’, S. triandra en de kruising tussen de beide taxa (opmetingen A. Zwaenepoel)
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2
4-6 mm
Witgroen, kaal
0,5-0,6 mm
0,3-0,4 mm
Citroengeel tot matgeel
2 mm, waarvan 1/3 steeltje en 2/3 katjesschub
zelf
0,4 mm (zeer smal)
Aanvankelijk roodpaars, later bleekbruin tot
donker paarsbruin; top het donkerst, vaak
bruinzwart tot paarszwart
Zeer spits
Spaarzaam behaard, met witte, niet erg lange
haren
Tot halfweg de meeldraad

1
0,5-1 mm
0,2 mm
Geelgroen
Tongvormig
6-13 mm
3-4 mm
Bleekbruin
Zwak aanliggend, kort, wit behaard
Alleen aanwezig bij nog niet bloeiende
exemplaren, afgevallen bij bloeiende katjes

Aantal meeldraden
Lengte meeldraad
Kleur en beharing meeldraden
Lengte helmknop
Breedte helmknop
Kleur helmknop
Lengte katjesschub

Aantal honingklieren
Lengte honingklier
Breedte honingklier
Kleur honingklier
Vorm honingklier
Lengte knopschub
Breedte knopschub
Kleur knopschub
Beharing knopschub
Andere kenmerken knopschub

Lengte beharing katjesschub

Top katjesschub
Beharing katjesschub

Breedte katjesschub
Kleur katjesschub

Salix udensis ‘Sekka’

Taxon

Tabel 7 (vervolg)

Variabel: tamelijk stomp tot ± spits
Spaarzaam tot dicht behaard, met korte en lange
witte haren
Variabel: tot halfweg de stijl of tot de stampers of
tot de stempels
1
0,3-1 mm
0,25-0,5 mm
Geelgroen
Tongvormig
4-7 mm; volledig weg tijdens de bloei
2-3 mm
Glanzend bleek- of donkerbruin, soms roodachtig
Zeer spaarzaam en zeer kort behaard
Vroeg afvallend bij begin bloei

1 mm
Bleek groenwit, gelig-lichtbruin op einde van de
bloei

Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
2,5-4,5mm

Salix udensis ‘Sekka’ × triandra

1
ca. 0,5 mm
ca. 0,3 mm
Geel
Kort en breed; niet tongvormig
Tot 8 mm lang
tot 3 mm
Bleek- tot donkerbruin
Kaal, glanzend
Afvallend tijdens de bloei

Niet erg spits
Witte haren; niet erg dicht; beetje kroezig, niet
erg lang
Meestal niet tot de stijl; soms tot de stempels

1 mm
Lichtgroen, witgroen of bleek geelgroen

3 meeldraden
3,8-6 mm
Bleekgroen; basis soms wat behaard
0,7-1 mm
0,3 mm
Citroengeel
3,5-4,5 mm

Salix triandra
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4,2-5,7 mm
1 tot 4
Behaard

Bleekgroen, weinig behaard

Weinig behaard
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing

Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
2
4-6 mm
Witgroen, kaal
0,5-0,6 mm
0,3-0,4 mm
Citroengeel tot matgeel

Kenmerken katjessteeltje
Lengte stijl
Kenmerken stijl
Lengte stempels
Kenmerken stempels

Lengte vruchtbeginsel
Breedte vruchtbeginsel
Kleur vruchtbeginsel
Beharing vruchtbeginsel
Vorm vruchtbeginsel
Steeltje vruchtbeginsel
Vrucht
Aantal meeldraden
Lengte meeldraad
Kleur en beharing meeldraden
Lengte helmknop
Breedte helmknop
Kleur helmknop
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
2
10-12 mm
Wit, kaal
0,8 mm
0,4 mm
Goudgeel

Dicht behaard
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing

Tot 21 mm lang en 3-5 mm breed;
zwak behaard, iets meer boven dan
onder
Wit behaard
0,8-1,2 mm
Groen, kort wit behaard
1-1,2 mm
Geel; spoedig bruin verkleurend; in 2
gespleten
2,5-3 mm (zonder steeltje)
1 mm
Groen
Dicht behaard met korte, witte haartjes
Flesje op steeltje
0,4-1 mm
>3 mm
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing

3-6 mm
3 tot 9

14-43 mm
>40 mm
5-12 mm
15-25 katjes bijeen in bovenste 20-40
cm twijg
Quasi gelijktijdig

Lengte katjessteeltje
Aantal schutblaadjes op
steeltje
Kenmerken schutblaadjes

Bloei t.o.v. bladvorming

48-64 mm
>60 mm
19-24 mm
1-10 katjes in de bovenste 20-40 cm
van de twijg
Quasi gelijktijdig

27-65 mm
>65 mm
13-17 mm
Bovenste 100 cm van de twijgen; ook
vaak op de fasciaties
Begint kort voor de bladvorming; in
volle bloei allebei aanwezig
(3-)7-8(-12) mm
1 tot 5

Lengte katjes
Lengte katjes na de bloei
Breedte katjes
Plaats katjes

Data opmetingen
Bloeitijdstip

Salix udensis ‘Sekka’ x viminalis

Mannelijk
Mannelijk
Vrouwelijk
Veldkapel, Veldstraat zonder nummer, (1) Sint-Gillis, Dendermonde, achter
(1) zandwinningsput bij SintMoerbrugge (Oostkamp).
voetbalveld. (2) Lauwe, kleiput Bramier Annadreef, Zuurhoek, Vinderhoute.
(2) greppel naast Durmenkerkweg,
Merendree
01.03.2015 en 24.03.2016
17.03.2017 en 19.03.2019
31.03.2016 en 03.04.2018
Begint tussen 18.02 en 15.03
Begint tussen 01.03 en 19.03
Begint tussen 01.03 en 03.04

Geslacht opgemeten planten
Vindplaats

Salix udensis ‘Sekka’× viminalis

Salix udensis ‘Sekka’

Taxon

3 mm (zonder steeltje)
1 mm
Groen
Dicht wit behaard
Flesje op steeltje
1 mm
>3 mm
2
5,6-7 mm
Wit, kaal
0,5-1 mm
0,5 mm
Geel

Wit behaard
1 mm
Groen, geelgroen
1,5 mm
In 2 gespleten

Wit behaard aan onderzijde; tot 16 mm
lang en 4 mm breed

2-5 mm
3 of 4

31.03.2016 en 17.04.2018
M begint tussen 11.03 en 10.04; vr
tussen 02.04 en 16.04
13-33 mm
40-70 mm
6-15 mm
3-25 katjes bijeen in bovenste 50 cm
van twijg
Quasi gelijktijdig

Vrouwelijk
Merendree; fietspad tussen SintGerolfstraat en Veldestraat

Salix viminalis

Tabel 8. Vergelijking van de kenmerken van de katjes van Salix udensis ‘Sekka’, S. viminalis en de kruising tussen beide taxa (opmetingen A. Zwaenepoel en P. Meert)
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2 mm, waarvan 1/3 steeltje en 2/3
katjesschub zelf
0,4 mm (zeer smal)
Roze vóór de bloei; tijdens bloei
aanvankelijk roodpaars, later bleektot donkerbruin; top is donkerst; vaak
bruinzwart tot zwart
Zeer spits
Spaarzaam behaard, met witte, niet
erg lange haren
Tot halfweg de meeldraad

1
0,5-1 mm

0,2 mm
Geelgroen
Tongvormig
6-13 mm
3-4 mm
Bleekbruin
Zwak aanliggend, kort, wit behaard

Lengte katjesschub

Lengte beharing katjesschub

aantal honingklieren
Lengte honingklier

Breedte honingklier
Kleur honingklier
Vorm honingklier
Lengte knopschub
Breedte knopschub
Kleur knopschub
Beharing knopschub

1
2 mm

2 × lengte van de schub

Toegespitst
Behaard

0,7-0,8 mm
Basis lichtbruin, rest donkerbruinpaars-zwart

1,5-1,7 mm

Salix udensis ‘Sekka’× viminalis

0,5 mm
Geel
Tongvormig
7-8 mm
3-4 mm
Lichtbruin; vaak iets roodachtig
Dicht behaard; langere haren aan
basis
Andere kenmerken knopschub Alleen aanwezig bij nog niet bloeiende Afvallend tijdens de bloei; vaak aan de
exemplaren; afgevallen bij bloeiende top in twee gespleten
katjes
Opmerkingen

Top katjesschub
Beharing katjesschub

Breedte katjesschub
Kleur katjesschub

Salix udensis ‘Sekka’

Taxon

Tabel 8 (vervolg)

Soms katjes met fasciatie en bifurcaat:
zie Fig. 40

0,1-0,3 mm
Geelgroen tot oranjegeel
Tongvormig
6-8 mm
2-5 mm
Bleekbruin tot roodbruin
Niet erg dicht tot dicht, aanliggend wit
behaard (korte haren)
Bij de helft van de bloeiende katjes
verdwenen

1
0,4-1 mm

Tot basis van de stempels

Toegespitst-spits
Lange witte beharing

0,7-1 mm
Basis groen-bleekbruin, bovenste 2/3
tot 4/5 lichtbruin tot donkerbruin

2-3,5 mm

Salix udensis ‘Sekka’ x viminalis

Bij meeste bloeiende katjes nog
aanwezig

Tot uiteinde stijl, maar niet tot boven de
stempels
1
Iets korter of even lang als steeltje,
0,7-1 mm
1/3 tot 1/2 zo breed als lang
Geelgroen
Tongvormig
6-8 mm
3-5 mm
Bleekbruin
Dicht wit aanliggend behaard

Tamelijk puntig
Witte haren

0,6 mm
1/3 bleekgroen (soms met een klein
beetje roze); bovenste 2/3 bruinzwart

2 mm

Salix viminalis

