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I. INLEIDING
1.

PROBLEEMSTELLING

De plantensociologie is een nog jonge wetenschap. De grondslagen
ervan werden gelegd door A. VON HUMBOLDT, GRISEBACH, KERNER
(99), SCHROTER (197), CLEMENTS (57), HULT (94), WARMING (239a)
en later uitgewerkt door BRAUN-BLANQUET (28), GAMS (74a), Du
RIETZ (62, 63), NORDHAGEN (147), TUXEN (206), PAVILLARD (152)
en TANSLEY. Sinds BRAUN-BLANQUET in 1928 zijn leerboek (28) het
licht deed zien, heeft deze nieuwe wetenschap sterk de aandacht getrokken. Voor een groot deel is dit — althans in het Duitse taalgebied —
mede te danken aan TUXEN, die in zijn publicaties (204, 206 t/m 215
en 219) steeds weer op de betekenis van de plantensociologie voor de
verwante wetenschappen heeft gewezen en vooral op de practische toepassingsmogelijkheden de nadruk heeft gelegd.
De betekenis van de plantensociologie voor de bosbouw (32,,44,
59, 67, 68, 111, 143, 184, 206 e.a. ) is thans algemeen erkend. Hetzelfde
geldt voor de weidebouw (101, 102, 103, 185,215, 227 t/m 233,235 e.a. ).
Anders staat het echter met de akkerbouw, waar men aan de bestudering
der plantengemeenschappen tot voor kort weinig aandacht heeft besteed
(78, 120, 188,226,e.a.) en de haar samenstellende soorten als ,,onkruiden"
betitelt.
Doel van het onderzoek was aanvankelijk aan te tonen, dat ook
voor de akkerbouw de kennis der onkruidgezelschappen van grote waarde
is. De akkerbouw speelt in ons dicht bevolkte land een grote rol. Ongeveer 34% der oppervlakte van Nederland wordt door bouwland ingenomen. Indien wij er in zouden slagen, de groeiplaatsen met behulp van
de onkruidbegroeiing te kenschetsen en indien deze onkruidbegroeiing
ons aanwijzingen zou kunnen geven omtrent de te nemen cultuurmaatregelen (bodembewerking, bemesting, ontwatering enz.), zou dit voor
de landbouw een belangrijke stap voorwaarts betekenen.
Teneinde hiertoe te geraken, werd in 1939 begonnen met het bestuderen der onkruidgezelschappen der Riidereto-Secalinetea. Het aanvankelijk gestelde doel kan als volgt nader worden gepreciseerd:
1. Het geven van een inzicht in de typische soortensamenstelling
der Nederlandse onkruidvegetaties. Indeling daarvan in associaties,
subassociaties en varianten volgens de floristisch-sociologische methode
der Frans-Zwitserse school (methode van BRAUN-BLANQUET).
2. Groepering der associaties naar hun onderlinge verwantschap
tot verbonden en orden in een lineair systeem (33).
3. Het nagaan van de herkomst, de ontwikkelingsgeschiedenis en
de verbreiding dier associaties over ons werelddeel.
4. Het bestuderen van de syngenese, het levensrythme en de
periodiciteit der onderzochte associaties.

5. Het bestuderen van de synoecologie en het verkrijgen van een
inzicht in de eisen, welke de associaties aan het milieu stellen.
6. Het nagaan, in hoeverre de zo opgedane kennis der onkruidgezelschappen voor de practijk van de landbouw van betekenis is of
kan worden.
Door omstandigheden kon deze breed opgezette doelstelling — om
straks nader te noemen redenen — in het raam van deze publicatie
slechts gedeeltelijk worden verwezenlijkt en moest schrijver zich beperken tot het bestuderen van de sociologische structuur, de systematiek,
de syngenese en de synchorologie der onkruidassociaties.
2.

H E T ONDERZOCHTE GEBIED

Het onderzoek heeft betrekking op de onkruidvegetatie van geheel
Nederland. Echter werd aan het Oosten des lands meer aandacht besteed dan aan het Westen. In het bijzonder werden de navolgende
gebieden onderzocht: Overijssel, Gelderland (vooral Veluwe en Betuwe,
in mindere mate ook de Achterhoek), Midden- en Oost-Brabant, Limhurg, de Duinkust, Terschelling, Haarlemmermeer en IJpolders.
In bijgaande kaart (fig. 1) zijn de uurhokken — volgens het systeem
van het ,,Instituut voorhet Vegetatie-onderzoek in Nederland" (I.V.O.N.)
— waaruit opnamen in deze publicatie zijn verwerkt, aangegeven.
3.

D E OPNAMEN EN HET VELDWERK

Gedurende de tijd, als assistent aan de Landbouwhogeschool (19391940) en later in dienst van het Staatsbosbeheer (1941—1946) doorgebracht, was ik in de gelegenheid een groot deel van Nederland intensief
te doorkruisen en zodoende het voor deze publicatie nodige materiaal
te verzamelen. In de loop dier jaren werden ongeveer 750 opnamen
gemaakt, waarvan er ruim 400 in deze publicatie zijn verwerkt.
Aan het uitzoeken der proefvlakten werd steeds grote aandacht
besteed en hiertoe werd eerst overgegaan, nadat de gehele omgeving
was bezien en geschikt bevonden. De grootte der proefvlakte wisselde
— al naargelang de associatie, die werd onderzocht — tussen 5en 250 m 2 .
Nadat alle soorten in de proefvlakte volledig waren genoteerd, werd
ook de vegetatie daarbuiten afgezocht tot aan de grens, d.w.z. tot daar,
waar de floristische samenstelling zich wijzigde, of — bij grote uitgestrektheid — totdat de indruk was verkregen, dat al het essentiele was
genoteerd. Het maken van een opname — met inbegrip van de voorbereiding — nam vaak een uur en meer in beslag en op een excursiedag
konden hoogstens 5 opnamen worden gemaakt.
Voor bijzonderheden betreffende de opname-techniek zij naar de
literatuur (28, 43, 136) verwezen.
De opnamen zijn alle van een nummer voorzien, b.v. S45.132.
De letter geeft — volgens een onderlinge afspraak tussen de Nederlandse
plantensociologen — de opnemer aan. Van het cijfer geven de duizendtallen het jaar aan, waarin de opname werd gemaakt, terwijl de eenheden,
tientallen en honderdtallen duiden op een doorlopende nummering in
het betreffende jaar.

FIG. 1 Uurhokken
gemaakt.

waarin de in deze publicatie verwerkte opnamen werden

Voorts werd aantekening gehouden van de plaats waar en de
datum waarop deopnamewerd gemaakt. Deplaatsaanduiding geschiedde
volgens de methode, in gebruik bij het I.V.O.N. Ook werden aantekeningen gemaakt omtrent de stand van het gewas, terwijl in vele gevallen bij de boer navraag werd gedaan omtrent: gegeven bemesting,
tijdstip van zaaien of poten, van schoonhouden van de akker, in voorgaande jaren verbouwde gewassen ezn.

In een korte aantekening werd aanvankelijk ook iets over de grondsoort gezegd, terwijl in 1944 werd begonnen het bodemprofiel te beschrijven.
Behalve eigen opnamen werden in deze publicatie ook die van
Nederlandse plantensociologen: IR J. BENNEMA, D R W. H. DIEMONT,
D R G. KRUSEMAN, W. MARGADANT, I R P. TIDEMAN, I R J. V U E G E R ,
D R J. WASSCHER en D R V. WESTHOFF verwerkt. Hun materiaal —

voor het merendeel afkomstig uit gebieden, die door mij minder intensief konden worden bestudeerd — vormde een welkome aanvulling.
Voorts mocht ik van mijn beide leermeesters, D R J. BRAUNBLANQUET te Montpellier en vooral Prof. D R R. TUXEN te Hannover,
opnamen en tabellen uit vrijwel alle delen van Europa ter inzage
ontvangen, waardoor deze studie beslist aan waarde heeft gewonnen.
Van zo mogelijk nog grotere waarde voor het tot stand komen daarvan
was echter de Ievendige belangstelling, welke deze beide onderzoekers
steeds voor mijn werk hebben getoond en de vele raadgevingen en
aanwijzingen, waarmede zij mij belangeloos ter zijde stonden.
4.

D E VEGETATIE-TABELLEN

Van iedere associatie werden een aantal in het veld gemaakte opnamen tot tabellen verenigd. In deze tabellen (3, 4, 6, 7, 11, 13
t/m 20, 22, 24, 25, 28 t/m 32, 34, 35, 37 en 38) zijn de soorten volgens
hun sociologisch-systematische betekenis gerangschikt en verdeeld in:
kensoorten der associatie, kensoorten van verbond, orde en klasse en
begeleidende, respectievelijk toevallige soorten. Begeleidende soorten
zijn zulke, die — hoewel zij in de associatie met hoge presentie voorkomen — daarvoor niet op een of andere wijze kenmerkend zijn, daar
zij in andere, niet tot de klasse behorende gezelschappen eveneens regelmatig voorkomen. De toevallige soorten horen in onze klasse in het
geheel niet thuis, doch hebben elders hun optimum. Er werd echter
waarde aan gehecht, volledige tabellen te geven. De toevallige soorten
zijn daarom bij iedere tabel in een voetnoot vermeld.
De onderlinge verwantschap der gezelschappen is tot uitdrukking
gebracht, door nauw verwante associaties te verenigen tot verbonden,
deze op hun beurt weer tot orden en de orden tenslotte tot de klasse
der Rudereto-Secalinetea. Een overzicht van de onderscheiden verbonden
en orden geeft ons tabel 1 (zie biz. 16).
In de associatie-tabellen werd slechts een gedeelte van het verzamelde opnamemateriaal verwerkt. De associaties zijn abstracties
(zie BRAUN-BLANQUET, 28); zij zijn bedoeld om de wetmatigheden
in de natuur te helpen onderkennen en te illustreren. Wanneer men in
het veld een vegetatie tegenkomt, welke — na te zijn opgenomen —
zich niet in een der tabellen laat inpassen, dient men te bedenken,
dat biologische wetten slechts constateringen van frequentie zijn.
5.

NOMENCLATUUR

In het algemeen werd bij de benaming der akkeronkruiden de Beknopte Schoolflora van HEUKELS en WACHTER (6de druk, 1947, bewerkt

door D R S. J. VAN OOSTSTROOM ) gevolgd. Waar deze te kort schoot,
werd de Geillustreerde Schoolflora voor Nederland van H. HEUKELS
en W. H. WACHTER (89) geraadpleegd.
Van een aantal soorten werden subspecies, varieteiten of vormen
onderscheiden. Het zijn de volgende:
Aethnsa cynapium L. var. agrestis W A L L R .
„ domestica W A L L R
Agrostis stolonifera L. var. prorepens A S C H .
Aira caryophyllea L. ssp. multiculmis ( D U M . ) A. et G.
Anagallis arvensis L. ssp. phoenicea SCH. et K.
f. carnea SCHRANK
„ coerulea (SCHREB.) S C H . et K.
Ballota nigra L. ssp. foetida (LAM.) A. et G.
„ ruderalls B R I Q .
Digitaria Ischaemum M U H L . f. typicum A. et G.
„ prostratum A. et G.
Erodium cicutariwn 1 ' H E R I T . ssp. arvale A N D R .
„ dunense A N D R .
Galeopsis ladanum L. ssp. august ifolium G A U D .
Hordeum murinum L. ssp. eu-murinum R I C H T .
Lycopsis arvensis L. ssp. occidentalis K D S N E Z .
Mentha arvensis L. ssp. agrestis B R I Q .
,,
,,
„ austriaca B R I Q .
Plantago major L. var. intermedia D E C N E
Polygonum lapathifolium L. ssp. tomcntosum D A N S .
,, nodosum W E I N M .
amphibium L. var. terrestre L E E R S .
Potentilla anserina L. var. vulgaris H A Y N E
Raphanus raphanistrum L. ssp. segetum CLAV.
Salsola kali L. var. tenuifolia T A U S C H
polysara M E Y .
Sedum telephium L. ssp. purpureum SCH. et K.
Stachys palustris L. var. vulgaris D U F T S C H M .
„ segetum ( H A G E N ) S C H W .
Vicia sativa L. ssp. angustifolia G A U D .
Viola tricolor L. ssp. arvensis G A U D .
„ eu-tricolor S Y M E

Kortheidshalve werd, in gevallen, waar zulks niet tot verwarring
aanleiding kon geven, een soortnaam gebezigd voor planten, die ook
wel als ondersoort zijn beschreven, b.v.:
Aira multiculmis D U M .
Hordeum murinum L.
Lycopsis arvensis L.
Polygonum lapathifolium L.
Polygonum nodosum P E R S .
Raphanus raphanistum L.
Sedum telephium L.
Vicia angustifolia R O T H
Viola arvensis M U R R A Y
Viola tricolor L.

voor
,,
„

,,
,,
„

Aria caryophyllea ssp. multiculmis
Hordeum murinum ssp. eu-murinum
Lycopsis arvensis ssp. occidentalis
Polygonum lapathifolium ssp. tomcntosum
Polygonum lapathifolium ssp. nodosum
Raphanus raphanistrum ssp. segetum
Sedum telephium ssp. purpureum
Vicia sativa ssp. angustifolia
Viola tricolor ssp. arvensis
Viola tricolor ssp. eu-tricolor

6.

INDELING VAN DE STOP

De stof werd verdeeld over twee delen, waarvan het tweede deel
eerst later zal verschijnen.
In deel I — een sociologisch-systematische verhandeling — werd
een 18tal in Nederland voorkomende, ruderale en segetale associaties
min of meer uitvoerig beschreven. Negen hiervan zijn akkeronkruidgezelschappen, de overige ruderale associaties, die om en nabij de boerderij, bij mest- en op composthopen, persvoerkuilen, bij kippenhokken
en aan akkerranden voorkomen en waarvan de kennis voor een goed
begrip van het geheel noodzakelijk is.
Van iedere associatie werd een beschrijving gegeven, waarin ter
sprake werden gebracht:
1. De floristische samenstelling der associatie.
a. De kensoorten en wat bekend is omtrent hun herkomst,
gedrag, groeiplaatseisen enz.
b. De samenstelling van de groepen der verbonds-, ordeen klasse-kensoorten. Soms worden ook de opvallendste
begeleiders, voor zover deze voor de associatie van betekenis zijn, besproken.
2. De subassociaties, varianten en facies, welke men kan onderscheiden, alsmede de oorzaken van hun ontstaan en hun verhouding tot het type der associatie.
3. De synoecologie en de bestaansvoorwaarden van de associatie,
waaronder een beschrijving van degroeiplaats enhet bodemprofiel.
4. De herkomst en de verbreiding van de associatie, zowel in Europa
als binnen de grenzen van ons land; een en ander aan de hand
van de bestaande plantensociologische literatuur en die over
de verbreiding der kenmerkende soorten. Waar mogelijk wrerd
een kaartje van het vermoedelijke areaal gegeven.
5. De levensloop en de seizoen-aspecten.
6. De invloed van de mens op het ontstaan en het in stand blijven
van de associatie, alsmede de invloed van de verschillende
cultuurmaatregelen op de floristische samenstelling daarvan.
7. De successie, het ontstaan uit en het overgaan in andere associaties.
Oorspronkelijk heeft het in de bedoeling gelegen een tweede deel,
handelende over de synoecologie der onkruidassociaties, aan het proefschrift toe te voegen. Zowel de ethologische als de mesologische synoecologie zou daarin worden behandeld.
Uitgaande van de overweging, dat de milieufactoren
van de groeiplaats zich weerspiegelen in het levensvormenspectrum,
werden voor de verschillende onkruidassociaties levensvormenspectra
berekend, terwijl door vergelijking dier spectra onderling conclusies
werden getrokken over de eisen, die de verschillende associaties aan
het milieu — en wel in het bijzonder het microklimaat — stellen. Tevens
werd hierbij een inzicht verkregen in de syngenese en de ontwikkelingsstadia, die de diverse associaties vertegenwoordigen.
ETHOLOGIE.

Ook werd getracht de levenscyclus der associaties aan de hand van
phaenologische data vast te leggen. De verschillende onkruidgemeenschappen der Rudereto-Secalinetea hebben ieder hun eigen levenscyclus
en vegetatieperiode, welke samenhangt met het land van herkomst
van de associatie en de selectie, welke het milieu uitoefent. Het best
bekende phaenologische stadium is de bloei en om nu een indruk te
krijgen van de levensloop der associaties, werden met behulp van de
bloeitijden, zoals deze in de flora's (86, 88, 137) staan vermeld, ,,bloeicurven" opgesteld. Door vergelijking van de bloeicurven onderling krijgt
men een inzicht in de wijze waarop de verschillende associaties de
levenscyclus doorlopen.
Tenslotte werd getracht een inzicht te verkrijgen in de verspreidingsoecologie en de rol, die de verschillende agentia (water, wind, mens en
dier) daarbij spelen. Hiertoe werden met behulp van deliteratuur, aangevuld met eigen waarnemingen, van alle in de tabellen voorkomende
soorten de diasporen bestudeerd en de verspreidingstypen vastgesteld,
waarna de disseminatiespectra der associaties werden berekend. Onderlinge vergelijking der spectra leert ons wetenswaardigs omtrent de invloed der verschillende agentia op de disseminatie.
Door plaatsgebrek bleek het niet mogelijk, de ethologie der RuderetoSecalinetea hier te behandelen. Te zijner tijd hoop ik in een afzonderlijke
publicatie (189) hierop nader terug te komen.
MESOLOGISCHE SYNOECOLOGIE. Hiertoe door een financiele bijdrage
van het HESSELINK VAN SucHTELEN-fonds in staat gesteld, heeft schrijver

dezes in de zomer en het najaar van 1944 — in samenwerking met Ir
P. TIDEMAN — een honderdtal grondmonsters, behorende tot een zeventigtal bodemprofielen, uit alle delen van Nederland verzameld, om
daarna op het Landbouwscheikundig laboratorium van Prof. J. HUDIG
te worden onderzocht. Door de bombardementen, door de geallieerde
strijdkrachten op 17 September 1944op de Wageningse Berg uitgevoerd,
is dit laboratorium verwoest, waarbij tevens alle grondmonsters verloren zijn gegaan. De analyses, onder leiding van Dr J. J. DUYVERMAN
volgens de methode MORGAN-VENEMA van een deel der monsters
gemaakt, waren niet voldoende om daaruit belangrijke conclusies te
trekken, te meer, daar debijbehorende slibanalyses niet waren uitgevoerd.
De benoeming van de schrijver in December 1945 tot houtvester in
de houtvesterij ,,De Graafschap" ontnam hem de mogelijkheid het
begonnen onderzoek voort te zetten. Het proefschrift is daardoor niet
het afgeronde geheel geworden, wat hij zich aanvankelijk daarvan had
voorgesteld. Indien het echter in staat is de belangstelling van de landbouwkundigen te wekken, zodanig, dat verder op de ingeslagen weg
wordt voortgegaan en anderen de practische betekenis van de onkruidsociologie voor de landbouw gaan inzien en nader uitwerken, zal het
doel van deze studie toch zijn bereikt.
De in dit proefschrift opgenomen foto's werden op mijn aanwijzingen vervaardigd door Mevr. L. VAN KOOLWIJK-CLATERBOS [Tanaceto-Artetnisietum te
Giersbergen) en door J. VAN D I J K J R (de overige). Voor de verleende medewerking
betuig ik hun hier gaarne dank.

II. INLEIDING IN DE SYSTEMATIEK DER KLASSE
In vroeger jaren hceft men aan de bestudering der ruderale en akkeronkruid-associaties weinig aandacht besteed. De plantensociologie —
als jonge wetenschap — interesseerde zich in den beginne vooral voor
de natuurlijke, althans weinig door de mens beinvloede plantengezelschappen (bossen, heiden, verlandingsgemeenschappen e.d.). De grote,
zowel aan gezelschappen als aan soorten zeer rijke en daardoor onoverzichtelijke klasse der Rudereto-Secalinetea werd in vergelijking daarmee
slechts zelden tot onderwerp van een vegetatiestudie gekozen. In de
regel werden in de plantensociologische publicaties de akkeronkruidgezelschappen zeer stiefmoederlijk behandeld of slechts terloops aangeroerd. Tot voor kort hield men de akkerassociaties voor onevenwichtige
eenheden, waarvan de bestudering bovendien van weinig practische betekenis was. Dit laatste is des te merkwaardiger, wanneer men bedenkt,
dat reeds JUSTUS VON LIEBIG [vgl. MATH. BUCHLI (46)] steeds weer de
opvatting verkondigde, dat het niet alleen mogelijk, maar zelfs noodzakelijk is, de planten ter beoordeling van de grond te gebruiken (zie
ook: FRON, 74).

Plantensociologische beschrijvingen van ruderale en akker-associaties vindt men voor het eerst in verschillende publicaties uit de twintiger
jaren [BRAUN-BLANQUET (26), ALLORGE (2), GAUME (76), CHOUARD (55),
WALO KOCH (113), LUQUET (132), TUXEN (202, 203), MALCUIT (134),
LIBBERT (123, 124), SCHWICKERATH (178) enz.]. De auteurs beperken
zich meestal tot het geven van een soortenlijst, welke veelal de indruk
wekt uit heterogeen materiaal te zijn samengesteld en waaruit gewoonlijk
slechts weinig of geen belangrijke conclusies kunnen worden getrokken.
Met de onderlinge verwantschap der beschreven associaties hield
men zich evenmin druk bezig. WALO KOCH (113) bracht de ruderale
en hakvrucht-gezelschappen onder in het Polygono-Chenopodion, welk
verbond met het Nanocyperion flavescentis werd samengevat tot de orde
der Nanocypereto-Polygonetalia. In hetzelfde jaar werd door LUQUET
(132) voor de halmvrucht-associaties het Secalinion opgesteld.
Na 1930 werd meer aandacht aan de onkruidassociaties besteed.
In 1931 gaf BRAUN-BLANQUET (30) een overzicht van de hogere systematische eenheden der mediterrane plantengemeenschappen. De klasse
der Rudereto-Secalinetea wordt hier als volgt onderverdeeld:,
ORDE

VERBOND

f
Chenopodietalia

Secalinion
Diplotaxidion
Polygono-Chenopodion
Chenopodion muralis
Hordeion murini
Polygonion avicularis

polyspermi
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In 1936 verscheen eveneens van de hand van BRAUN-BLANQUET
(37) als derde deel van de prodromus der plantengemeenschappen een
beschrijving van de klasse der Rudereto-Secalinetea in de mediterrane
regio. Hierin werd de groepering der bovengenoemde verbonden als
volgt gewijzigd:
ORDE

VERBOXD

Secalinetalia

Secalinion
Chenopodion muralis
Diplotaxidion
Onopordion (acanthii)
Horde ion murini
L
Polygono-Chenopodion

(

Chenopodietalia

polyspermi

Het Polygonion avicularis werd opgegeven. De ertoe behorende associates werden in het Hordeion murini ondergebracht.
Uitdrukkelijk moet er hier op worden gewezen, dat deze indeling
niet was bedoeld als zijnde alleen bruikbaar voor het mediterrane gebied.
Dit moge onder meer blijken uit het feit, dat BRAUN-BLANQUET en D E
LEEUW (38) de van het eiland Ameland beschreven onkruidassociaties
in genoemde verbonden en orden onderbrengen.
Voor Midden-Europa had LIBBERT (124) reeds het volgende overzicht gegeven:
ORDE

VERBOXD

Secalinetalia

Secalinion
I

ASSOCIATIE

Nanocyperion

Nanocypereto-Polygonetalia

Chenopodie- Urticetalia

Polygono-Chenopodioi'

Panico-Chenopodietum
Bidentetum
tripartiti

Hordeo-Onopordion

Hordeetum murini
Onopordetum acanthii

Van de drie door LIBBERT genoemde orden zijn er twee ook thans
nog houdbaar, namelijk die der Secalinetalia en die der ChenopodieUrticetalia ( = Onopordetalia). Daarnaast verschijnt hier weer de door
WALO KOCH (113) opgestelde orde der Nanocypereto-Polygonetalia, die
— zoals we straks zullen zien — uiteen valt in een drietal orden: Chenopodietalia, Bidentetalia en Nanocyperetalia.
In 1937 gaf VLIEGER (224) voor de uit Nederland bekende RuderetoSecalinetea-a.ssocia.tiesonderstaand overzicht van verbonden en orden:
ORDE

VERBOXD

Secalinetalia

Secalinion

Chenopodietalia

Chenopodion muralis
Hordeion murini
Polygono-Chenopodion

Atropetalia

Atropion

belladonnae

polysperm i
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Deze indeling isgeheel gebaseerdopdie,welkedoor BRAUN-BLANQUET
(37, zie ook: BRAUN-BLANQUET en DE LEEUW, 38) werd gegeven.
In hetzelfde jaar geeft TUXEN (206) een indeling, die de verschilpunten tussen mediterrane en midden-europese flora sterk naar voren
brengt:
ORDEGROEP

ORDE

VERBOND

Secalinion

mediterraneum

Secalinion

medio-europaeum

Secalinetalia

Chenopodietalia

mediterranea

Chenopodietalia

medio-enropaea

Chenopodietalia

Chenopodion mural is
Diplotaxidion
Onopordion acanthii
Hordeion murini (leporini)
Polygono-Chenopodion
polyspermi
Arction lappae
Polygono-Chenopodion polyspermi
Atropion belladonnae

Deze indeling wordt door TUXEN ( I.e. p. 16) als volgt gemotiveerd:
Die floristischen Unterschiede der mitteleuropaeischen vorn mediterranen Secalinion-Verb&nd sowie der mitteleuropaeischen von der mediterranen Ordnung
der Chenopodietalia sind so grosz, dass die Trennung der Secalinetalia in 2 Verbande bzw. der Chenopodietalia in 2 Ordnungen notwendig erscheint.
KRUSEMAN en VLIEGER (120) blijken geen aanhangers van de door
TUXEN gegeven indeling. In de plaats van het geografische indelings-

principe stellen zij het floristische. Het Secalinion wordt door hen op
floristische gronden in een tweetal onderverbonden — n.l. het op de
lichte, zure zand- en leemgronden voorkomende Scleranthion annui en
het op de zwaardere en kalkhoudende gronden groeiende Triticion
sativae — onderverdeeld. Van deze beide onderverbonden vindt het
Scleranthion annui zijn hoofdverbreidingsgebied in Midden-Europa,
terwijl het Triticion sativae in het mediterrane gebied optimaal ontwikkeld voorkomt.
In 1942 wijst SISSINGH (187) erop, dat het Polygono-Chenopodion
polyspermi eveneens in twee onderverbonden uiteenvalt, welke hij
Polygonion tomentosi, respectievelijk Veroniceto-Euphorbion (pepli) noemt.
Voorts wijst hij op de grote onderlinge verwantschap tussen halm- en
hak-vruchtassociaties, welke hij tot uitdrukking brengt in de orde: Secalino-Violetalia arvensis, die alle akkeronkruid-asscciaties zou omvatten.
Het Bidentetum tripartiti zou bij nadere beschouwing in meerdere associates uiteenvallen, die beter tot hun recht komen, indien men ze tot
een zelfstandig verbond: het Bidention tripartiti verenigt. Op de aparte
plaats welke het Bidentetum tripartiti in het sociologische systeem inneemt, werd reeds door NORDHAGEN (147) gewezen.
Samenvattend krijgt men voor de midden-europese associaties der
Rudereto-Secalinetea-klssse een indelingsschema, dat door BRAUN-
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BLANQUET

en TUXEN (43) verder werd uitgewerkt. Het volgt hier-

onder:
ORDE

VERBOND

Secalino-Violetalia arvensis

Secalinion medio-europaeam
(onderverbonden: Scleranthion, Triticion)
Polygono-Chenopodion polyspermi

\

Bidentetalia

Bidention tripartiti

Onopordetalia

Chiopordion acanthii
Aretion lappae

Atropetalia

Atropion belladonnae

In een latere publicatie van BRAUN-BLANQUET (36) vindt men dit
overzicht in vrijwel ongewijzigde vorm terug. Alleen de orde der Bidentetalia wordt hier uitgebreid met het Atriflicion littoralts, een door
NORDHAGEN (147) beschreven verbond, dat in de vorige publicatie
werd vergeten.
Ook dit indelingsschema brengt de verschillen tussen mediterrane
en midden-europese onkruidgezelschappen veel sterker naar voren,
dan noodzakelijk is. Door BRAUN-BLANQUET en TUXEN (36, 45, 206)
worden de gezelschappen der Rudereto-Secalinetea geheel onafhankelijk
van elkaar als zelfstandige eenheden behandeld, zonder te wijzen op de
grote onderlinge verwantschap der vicarierende associaties. Dit wekt
te meer verwondering, wanneer men bedenkt, dat BRAUN-BLANQUET
(37) er vroeger met nadruk op heeft gewezen, dat de midden-europese
ruderale en segetale plantengemeenschappen slechts dan met succes
kunnen worden bestudeerd, wanneer men over een grondige kennis der
mediterrane associaties beschikt:
Les associations nitrophiles de l'Europe moyenne ne sont, pour la plupart,
que des extensions appauvries des memes groupements mieux caracterises plus
au sud et plus a Test, et pour bien les comprendre, il est necessaire de s'occuper
d'abord des associations correspondantes de la region mediterraneenne".

Dat BRAUN-BLANQUET (36, 45), in navolging van TUXEN (206)
heeft gemeend deze gedachte te moeten opgeven en thans de voorkeur
geeft aan een regionale groepering der Rudereto-Secalinetea-eenheden
waarbij de verschillende phytogeografische regio's als onafhankelijk
naast elkaar staand worden beschouwd en waarbij dus het floristische
indelingsprincipe plaats maakt voor het geografische, komt mij principieelonjuist voor.
Het floristische indelingsprincipe ligt dan ook ten grondslag aan
het overzicht dat door SISSINGH (188) werd gegeven.
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ORDE

Secalino- Violetalia
arvensis

ONDERORDE

VERBOND

Secalinetalia

Scleranthion annul
(Eu)-Secalinion

. SolanoPolygonetalia

Bidentetalia
Atriplicetalia

Panico-Setarion
PolygonoChenopodion
Bidention
tripartiti
Atriplicion
littoralis
Aretion lappae
(hiopoydio)i
acanthii
A tropion
belladonnae

Chenopodietalia
(Onopor'detaila)
Atropetalia

In de diverse manuscripten (219, 220, 221), die ik in het afgelopen
jaar bij TUXEN mocht inzien, wordt de volgende indeling gebezigd:
ORDI;

VERBOND

Secalino- Violetalia arvensis

ONDERVERBOND

Secalinion niediocuropaenm
. Eragrostidion
Polygono-Chenopodion cfolyspenni

Bidentetalia

Bidention

Cakiletalia

Atriplicion littoralis
Salsolo-Honckenion

Potentillo-Polygonetalia

Arteniisietalia
A tropetalia

avicularis

Scleranthion
Triticion

tripartiti

Lolio-Potentillion
anserinae
Calystegion sepii
Aretion lappae
Onopordion acanthii
Atropion belladonnae

Het Calystegion sepii en de Potentillo-Polygonetalia avicularis zijn
hier voor het eerst door TUXEN (219, 221) beschreven, oorspronkelijk
inheemse eenheden. Alleen bij NORDHAGEN (147) vinden we enkele
ertoe behorende gezelschappen in het Agropyro-Rumicion crispi terug.
Verschillende andere der door TUXEN in zijn manuscripten genoemde
verbonden en orden werden daarentegen reeds eerder door BRAUNBLANQUET (30, 36, 45) en SISSINGH (188) onder andere naam beschreven. Zo is bijvoorbeeld de orde der Artemisietalia identiek met die
der Onopordetalia (37, 46) en is Eragrostidion een andere naam voor
Panico-Setarion. Onder Lolio-Potentillion anserinae verstaat TUXEN
(219) vermoedelijk hetzelfde als BRAUN-BLANQUET (30) en AICHINGER
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(1) onder Polygonion avicularis. Om prioriteitsredenen wordt hier aan
de oudste namen de voorkeur gegeven. Slechts ten aanzien van de naam
Cakiletalia maritimae (TUXEN, 220) wordt een uitzondering gemaakt,
aangezien daarmede waarschijnlijk iets anders wordt aangeduid 1, dan
met Atriplicetalia littoralis (SISSINGH, 188), terwijl laatstgenoemde
naam bovendien slechts een nomen nudum is.
Onder de hierboven genoemde verbonden bevinden zich een aantal
— Bidention tripartiti, Atriplicion littoralis, Salsolo-Honckenion, Calystegion sepii en Atropion belladonnae — welke in Midden-Europa van
nature voorkomen en wier kenmerkende soorten tot de inheemse flora
behoren. Zulks in tegenstelling tot een tweede groep verbonden —
Scleranthion annui, Secalinion, Panico-Setarion, Polygono-Chenopodion,
Arction lappae, Onopordion acanthii en Polygonion avicularis —, die
op door de mens geschapen standplaatsen voorkomen en wier kenmerkende soortencombinatie uit in de loop der eeuwen ingevoerde planten
(archaeophyten, neophyten en adventieven) bestaat.
Indien men de Rudereto-Secalinetea in dit licht beziet, valt eens te
meer de grote verwantschap van het Nanocyperion jlavescentis met deze
klasse op. De verwantschap komt niet alleen in de oecologie der Nanocyperion-a.ssocia.ties (pionier- en therophyten-gezelschappen), maar ook
in de floristische samenstelling daarvan duidelijk tot uitdrukking.
Voor WALO KOCH (113) was dit zelfs aanleiding, om het Nanocyperion
samen met het Polygono-Chenopodion polyspermi tot een orde: Nanocypereto-Polygonetalia te verenigen. Naarmate echter in de loop der
jaren meer van het Nanocyperion jlavescentis bekend werd, bleek dit
verbond recht te hebben op een meer zelfstandige plaats in het systeem.
KLIKA (107) heeft dit tot uitdrukking gebracht door het opstellen der
orde: Nanocyperetalia.
Aan BRAUN-BLANQUET (41) en MOOR (141) was de grote floristische verwrantschap tussen het Nanocyperion jlavescentis enhet mediterrane Isoetion opgevallen. Voor hen was dit aanleiding, deze beide verbonden
tot een orde: Isoetetalia samen te vatten. Deze systematische indeling
werd tot voor kort vrijwel algemeen als juist aangenomen ( vergelijk
o.a. 31, 41, 48, 60, 141, 142,206) en vond onlangs haar bekroning in
de klasse Isoeteto-Nanojuncetea BRAUN-BLANQUET en TUXEN 1943 (36,
45 ). Hiertegenover geeft GAMS (75) als zijn opvatting te kennen, dat
het Nanocyperion niet in de orde der Isoetetalia, doch in de klasse der
Rudereto-Secalinetea behoort te worden ondergebracht.
Er is inderdaad veel voor te zeggen, om het Nanocyperion via de
door KLIKA (107) opgestelde orde der Nanocyperetalia bij de klasse
der Rudereto-Secalinetea aan te sluiten. Een dergelijke indeling zou niet
alleen de floristische verwantschap maar bovendien de oecologie, de
ontwikkelingsgeschiedenis, het areaal en het levensvormenspectrum
van het Nanocyperion beter tot hun recht doen komen, dan dit in de
door BRAUN-BLANQUET (31), MOOR (142) en BRAUN-BLANQUET en
TUXEN (45) opgestelde orde en klasse het geval is (GAMS, 75).
1

De orde Cakiletalia maritimae oinvat n.l. behalve het Atriplicion littoralis ook het SalsoloHonckenion.
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Op de floristische overeenkomst tussen Nanocyperion en RuderetoSecalinetea werd o.m. ook door DIEMONT, SISSINGH en WESTHOFF (60)
gewezen. De oecologische verwantschap moge o.m. blijken uit het veelvuldig optreden van contact-mengsels tussen het Nanocyperion en de
andere verbonden der klasse. Veel voorkomende contactpunten vindt
men tussen:

Nanocyperion
jlavescentis

Centunculo-Anthoceretum—> Scleranthion annul
Panico-Illecebretum
> Panico-Setarion
Eleocharetum ovatae
-»- Bidention tripartiti
Cyperetum jlavescentis
> Potentillion anserinae
Sagineto-Bryetum
-> Polygonion avicularis

Wat betreft de overeenkomst in ontwikkelingsgeschiedenis: evenals
de klasse der Rudereto-Secalinetea omvat het Nanocyperion naast natuurlijke associaties (Cicendietum filiformis, Centaurieto-Saginetum en
Eleocharetum ovatae) ook zulke, die op kunstmatige groeiplaatsen voorkomen en hun ontstaan aan de mens te danken hebben (o. a. CentunculoAnthoceretum, Panico-Illecebretum en Sagineto-Bryetum). MOOR (142)
zelf wijst hierop, wanneer hij het Isoetion tegen het Nanocyperion afgrenst:
Alle Isoetion-Gesellsclmften tragen deutlich Reliktcharakter unci erweisen sich
als sehr stabil im Gegensatz zum mehrheitlich unter anthropogenem Einfluss
stehenden und deshalb im ortlichen Auftreten unbestandigeren Nanocyperion,
das wohl auch wesentlich jlingerer Entstehung ist".

Het enige motief, dat gewoonlijk tegen het onderbrengen van het
Nanocyperion in de klasse Rudereto-Secalinetea wordt aangevoerd is,
dat het Isoetion met de Rudereto-Secalinetea geen verwantschap vertoont en dat het opstellen van een eigen orde (Nanocyperetalia KLIKA
1935) voor het Nanocyperion-verbond — gezien de talrijke floristischsociologische betrekkingen tot het Isoetion — niet gerechtvaardigd is.
Minstens even sterke floristisch-sociologische betrekkingen bestaan
tussen het midden-europese Corynephorion canescentis en het mediterrane
Helianthemion gutiati. Dit heeft echter voor BRAUN-BLANQUET (36, 40)
geen bezwaar gevormd om beide verbonden in twee geheel verschillende
orden en zelfs klassen onder te brengen. Veel sterker floristisch-sociologische betrekkingen bestaan tussen de mediterrane en midden-europese
Secalinion-assoc'mties. Dit is voor BRAUN-BLANQUET (36, 45) evenmin
een bezwaar geweest, deze gezelschappen in verschillende verbonden
ondertebrengen. In het systeem, zoals dit door BRAUN-BLANQUET (36)
is gegeven, overwegen dan ook op vele plaatsen andere dan de
floristisch-sociologische motieven.
Dit is ook juist. Het opstellen van hogere eenheden, uitsluitend
op floristische gronden kan tot zeer vreemde, foutieve gevolgtrekkingen
leiden. In de verschillende overzichten der hogere eenheden (BRAUNBLANQUET (31, 36), TUXEN (206), VLIEGER (224), BRAUN-BLANQUET
et TUXEN (45), WESTHOFF et SISSINGH (249), zijn hiervan voorbeelden
te over aan te wijzen. Bij het opstellen der hogere eenheden dienen daar-
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om naast floristisch-sociologische ook oecologische, geografische en
historische motieven van invloed te zijn. Niet alleen de floristische verwantschap, maar ook de oecologie, de ontwikkelingsgeschiedenis, het
areaal en het levensvormenspectrum zullen in het systeem tot hun recht
moeten komen.
Intussen is wel gebleken, dat het onderzoek der Rudereto-Secalinetea
in Midden-Europa veel verder is gevorderd dan in het mediterrane
gebied: Bij mij bestaat het vermoeden, dat de orde der Chenopodietalia,
zoals die in de prodromus (BRAUN-BLANQUET, 37) is beschreven, een
z£er heterogene orde is, die bij nader onderzoek zal blijken uiteen te
vallen in verschillende eenheden.
In het bijzonder zal het Chenopodion murale onder de loupe moeten
worden genomen. De in dit verbond ondergebrachte hemicryptophytenassociaties (Silybeto-Urticetunt, Silybetum maroccanum e.d.), waarin
soorten als Ballota nigra, Arctium minus, Sisymbrium officinale, Diplotaxis tenuifolia, Galium aparinet Silybum marianum, Marrubium
vulgare, Urtica pilulifera en ftfalva silvestris zo'n grote rol spelen, zullen
van het in hoofdzaak uit therophyten bestaande (Eu)-Chenopodion
murale (gekenmerkt door Urtica urens, Amaranthus deflexus en diverse
Chenopodium- en Atriplex-soorten) moeten worden afgesplitst en worden
verenigd tot een nieuw verbond (Silybo-Urticion?), dat in het mediterrane gebied het midden-europese Arction lappae vervangt en dat vermoedelijk in de orde der Onopordetalia thuishoort. In dit Silybo-Urticion
zalvermoedelijkook het Hordeetum leporini moeten worden ondergebracht.
De associatie met Sclerochloadura en Coronopus procumbens daarentegen hoort in het Polygonion avicularis thuis. Dit door BRAUN-BLANQUET
(30) opgestelde verbond dient op zijn beurt uit de Chenopodietalia
te worden gelicht en samen met de midden-europese tred-plantengezelschappen in de Potentillo-Polygonetalia te worden ondergebracht.
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Samenvattend krijgt men nu de volgende, zowel voor het mediterrane gebied als voor Midden-Europa geldende indeling dcr klasse:
T A B E L 1.

RUDERETO-SECALIXETEA

ORDEN

VERBOXDEX

In Midden-Europa
oorspronkelijk
inheems

Scleranthion anniii
Secalinion

Secalinetalia
•

Panico-Setarion
Polygono-Chenopodion
(Chenopodion
miirale)

Chenopodietalia

Bidentetalia

In Midden-Europa
anthropogeen of
,,adventief"

Bidentioyi

tripartiti

•

Atriplicion littoral is

•

Mediterraan
„adventief"

Secalinion
•

Diplotaxidion
Chenopodion
niurale
•

Cakiletalia
Salsolo-Honckenion

•

Kanocype retalia

Nanocyperion

(Xatiocypeyiou)

•

PotennlloPolygonetalia

Potentillion
anserinae

Polygonion
avicularis

Polygonion
avicularis

Calystegion sepii

Aretion lappae
Onopordion
acanthii

Onopordetalia
Atropetalia

Atvopion belladonnae

Silybo-Urticion
(Onopordion
acanthii)
•

Om op biz. 11 nader uiteengezette redenen werd hier de orde der
Secalino-Violetalia arvensis — als een minder gelukkige vondst — weer
opgegeven en werd bij deze interregionale indeling der klasse de scheiding tussen Secalinetalia en Chenopodietalia weer over de gehele linie
ingevoerd.

III. KLASSE:
RUDERETO-SECALINETEA BR.-BL. 1936EM. SISSINGH
Deze klasse van min of meer nitrophiele
plantengemeenschappen omvat een groot deel van onze onkruiden
(Unkrauter, mauvaises herbes, weeds). De meest algemeen voorkomende
onkruiden, zoals Capsella bursa-pastoris, Poa annua, Polygonum aviculare, P. convolvulus, Senecio vulgaris, Stellaria media, Chenopodium
album, Plantago major, Convolvulus arvensis, Atriplex patulum, Urtica
dioeca, Galium aparine, Cirsium arvense, Agropyron repens, Sonchus
arvensis (excl. var. maritimus MEYER), Tussilago farfara, Lapsana
communis en Galeopsistetrahit zijn er kenmerkend voor.
Onder ,,onkruiden" verstaat men in landbouwkundige kringen planten, welke niet worden gecultiveerd, ,,niet-cultuurplanten" dus. Ik zou
daaraan liever de meer beperkte betekenis van ,,cultuurbegeleiders,,
willen geven.
De onkruiden kan men verdelen over twee groepen van planten
n.l. adventieven (in de zin van KLOOS, 110) en inheemse planten. De
groep der adventieven valt op haar beurt uiteen in neophyten, d.w.z.
in recente tijd door de mens van elders ingevoerde planten (b.v. Erigeron canadensis, Galinsoga parviflora, Anthoxanthum aristatum, Anthemis mixta e.d.) en archaeophyten, d.z. in de grijze oudheid door de mens
hier ingevoerde planten, welke zich sinds onheuglijke tijden in ons land
hebben ingeburgerd en op de kustmatige, door de mens geschapen
groeiplaatsen vaste voet hebben gekregen (b.v. Capsella bursa-pastoris,
Poa annua, Polygonum aviculare, Stellaria media, Chenopodium album,
Seneciovulgaris, Urtica urens e.d.).
Ook een aantal oorspronkelijk inheemse planten [Urtica dioeca,
Galium aparine, Equisetum arvense, Lapsana communis, Galeopsistetrahit, Rumex crispus, Potentilla anserina, Polygonum amphibium, Stachys
palustris e.d.) hebben vanuit de natuurlijke vegetaties de door de mens
geschapen standplaatsen veroverd, hebben zich tegenover de opdringende
adventieven weten te handhaven of zelfs uitgebreid en voelen zich in
sommige gevallen beter thuis op de kunstmatige dan op de oorspronkelijke, natuurlijke groeiplaatsen. In tegenstelling tot de meeste soorten
der wilde flora — welke veelal cultuurvlieders zijn — zijn deze soorten
cultuurvolgers.
Na het voorgaande zal het duidelijk zijn, dat de klasse der RuderetoSecalinetea een heterogeen karakter draagt. Zij immers omvat behalve
de onkruid-associaties (archaeophyten-associaties) en adventief-gezelschappen (neophyten-associaties) ook min of meer natuurlijke plantengemeenschappen, welkeinhoofdzaak uit inheemse soorten zijn opgebouwd
(zie biz. 13 en tabel 1.).
KENMERKENDE SOORTEN.
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Het is moeilijk de grens tussen bovenstaande groepen van onkruiden
en onkruid-associaties scherp tc trekken. Enerzijds immers bevinden
zich onder de adventieven soorten, wier zaden door de wind over grote
afstanden worden verspreid (Cirsium arvense, Erigeron canadensis) en
die dus — eenmaal in ons land ingevoerd —gemakkelijk de natuurlijke
groeiplaatsen konden bereiken en in bezit nemen. Hierbij voegen zich
adventieven, wier kleverige zaden door de mens aan kleren of schoeisel
worden meegenomen (Plantago major, Juncus tenuis) en die men zodoende op allerlei plaatsen, waar deze eens zijn voet heeft gezet, kan
terugvinden. Anderzijds hebben soorten, die vermoedelijk oorspronkelijk inheems zijn, zich in de onkruid-associaties ingeburgerd en het
karakter van adventieven aangenomen (Atriplex patulum, Chenopodiuni
polyspermum, Matricaria inodora, Teesdalia nudicaulis, Sonchus arvensis
e.d.) Ook komt het voor, dat soorten, die in Midden-Europa inheems
zijn [Senecio viscosus, Verbascum thapsus, Malva alcea, Galeopsis segetum
en G.ladanum in Midden-Duitsland in het Atropion (zie: AICHINGER (1),
DIEMONT (59), BUKER (48)), Arnoseris minima, Aira multiculmis,
Hypochoeris glabra en Holosteum umbellatum in Frankrijk in het Corynephorion (zie: BRAUN-BLANQUET (24), ALLORGE (2), LUOUET (132)),
Spergularia rubra en Corrigiola litoralis in het Nanocyperion (zie: D I E MONT, SISSINGH en WESTHOFF (60)] in ons land alleen maar op kunstmatige groeiplaatsen voorkomen en hier dus adventieven, althans
cultuurbegeleiders zijn. Tenslotte zijn er voorbeelden bekend van adventieven, die zich alleen in relatief natuurlijke vegetaties hebben ingeburgerd {Bidens melanocarpus en B. connatus in het Bideniion tripartiti,
Juncus tenuis in het Nanocyperion flavescentis enz.).
Al deze factoren zijn moeilijk te analyseren. Alleen systematise}}
doorgevoerd plantensociologisch onderzoek der onkruidgezelschappen,
gepaard gaande met studies over de verspreidingsoecologie der onkruiden zal de problemen helpen oplossen en ons inzicht verdiepen.
Bij onze huidige kennis kunnen we de volgende
orden en verbonden onderscheiden:
INDELING DER KLASSE.

A.

Oorspronkelijk inheemse orden:

I. Bidentetalia B R . - B L . et Tx. 1943.
Deze orde omvat de pioniervegetaties op vochtige, gedurende een gedeelte
van het jaar door zoet of zwak brak water overstroomde, nitraatrijke standplaatsen. Kenmerkende soorten zijn: Bidens Iripartitus, B. cernuus, B. connatus, B. melanocarpus, Polygonum nodosum, P. hydropiper, P. mite, P. minus,
Chenopodium rubrum, Ch. glaucum, Atriplex hastatum I., Ranunculus seeleratus, Rorippa islandica, Rumex paluster, R. maritimus, Senecio tubicaulis
( = Cineraria palustris), Catabrosa aquatica en Leersia oryzoides. Voor een
groot gedeelte zijn het zomerannuellen, wier zaden bij hoge temperaturen
kiemen. Oorspronkelijk alleen voorkomend op natuurlijke groeiplaatsen
(Malachieto-Bidentetuni fluviatile), heeft de orde ook bezit genomen van daartoe in aanmerking komende kunstmatige, door de mens geschapen standplaatsen (Polygoneto-Bidentetum cernui op akkers en langs slootranden in
weilanden). De groeiplaatsen zijn rijk aan nitraten en ammoniakale verbindingen, vrijkomende bij de verrotting van organisch materiaal, dat steeds
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rijkelijk aanwezig is. De orde heeft een boreale verbreiding en ontbreekt in hot
mediterrane gebied. In Xoord-Amerika k o m t zij waarschijnlijk voor.
Verbond: indention tripartiti N O R D H A G E N 1940.

II. Cakiletalia maritimae TUXEN (mnscr.)
Hiertoc horen de halo-nitrophiele pioniergemeenschappen op de ,,vloedm e r k e n " langs de zeekust, gevormd door aangespoelde wierbanken. De
rottende massa's — samengesteld uit in hoofdzaak zeegras en wieren — vormen een ideale groeiplaats voor een a a n t a l Chenopodiaceeen: A triplex latifolia W A H L H . ( = A. hastata var. salina W A L L R . ) , A. maritima ( = A. laciniata
L.), Salsola kali, Honchenia peploides, Bassia hirsuta (—Kochia hirsata N O L T E ) ,
Beta maritima en andere soorten, zoals Cakile maritima en Crambe maritima.
H e t zijn alio zomerannuellen. De orde heeft een boreale (euro-siberisch-noordamerikaanse) verbreiding en is bij ons reeds sterk verarmd.
Verbondcn: Atriplicion littoralis X O R D H A G E X 1940
Saholo-Honckenion T U X E N (mnscr.)

III. Nanocyperetalia KLIKA 1935.
De gezelschappen van deze zwak nitropliile orde vormen pioniervegetaties
van dwergplanten aan de randen van heideplassen en duinmeertjes met wisselende waterstand, alsmede hier en daar lanes onze grote rivieren. Deze n a t u u r Hjke groeiplaatsen staan gedurende een groot gedeelte van het jaar ondcr water
en het water, d a t hen overstroomt, is oligotrooph. De van huis uit natuurlijke orde heeft zich in de loop der eeuwen uitgebreid t o t daarvoor in aanmerking komende kunstmatige groeiplaatsen: greppel- en sloot-randen, drinkplaatsen voor het weidevee, vochtige bospaadjes en karresporen, pas afgeplagde
heidepaadjes e.d. Kenmerkende soorten zijn o.m. J uncus bufonius, J. tenuis,
J. tenageia, J. pygmaeus, Sagina procumbens, S. apetala, S. nodosa, Gnaphalium
uliginosum, G. luteo-album, Veronica serpyllifolia, Spergularia rubra, lllecebrnm verticillatum,
Corrigiola litoralis, Hypericum
humifusum,
Radiola
linoides, Cicendia filiformis, Centunculus minimus, Isolepis setacea, Myosurus
minimus. Een a a n t a l van hen s t a m t uit het Middellandse Zeegebied en vindt
d a a r een groeiplaats in het verwante, doch niet t o t onze klasse behorende
Isoetion. De orde heeft een middeneuropees-atlantische verbreiding.
Verbond: Nanocyperion flavescentis K O C H 1926.

IV. Potentillo-Polygonetalia avicularis TUXEN 1947.
\ olgens T U X E N (219)' horen hiertoe een a a n t a l , a a n rozetplanten rijke,
associaties, welke o.m. worden gekenmerkt door: Poa annua,
Polygonum
aviculare, Plantago major, P. coronopus, Coronopus procumbens, C. didymus,
Potentilla anserina, P. reptans, Rumex crispus, Juncus compressus,
Trifolium
fragiferum, Rorippa silvestris, Alopecurus geniculatus e.d. Vermoedelijk zijn
van huis uit ook Agropyron repens en Agrostis stolonifera var. prorepens
kenmerkend. H a a r oorspronkelijke, natuurlijke standplaatsen vindt de orde
langs de grote rivieren (Potentillion anserinae T x . 1947) en a a n de zeekust,
in een zone volgend op h e t Bidention tripartiti, respectievelijk het Atriplicion littoralis. Behalve op natuurlijke- k o m t zij ook op een aantal kunstmatige
groeiplaatsen voor, b.v. sterk betreden paden (zie biz. 21). De verbreiding
der orde over de aarde is buitengewoon groot. Zij k o m t zowel in de mediterrane
als in de euro-siberische regio voor en is ook in de nieuwe wereld (NoordAmerika) geen zeldzame verschijning.
Verbond: Potentillion anserinae T U X E N 1947.
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V. Onopordetalia B R . - B L . et Tx. 1943.
De orde der Onopordetalia is in ons land vertegenwoordigd door het Calystegion sepii. Dit is een lianenrijk verbond, dat op ruderale plaatsen langs
heggen en op kapvlakten voorkomt. Het is vochtminnend en wordt o.m.
gekenmerkt door de volgende soorten: Calystegia septum, Cuscuta europaea,
C. Gronovii, Polygonum dumetorum, Bryonia dioeca, Cucubalis baccifer, Lamium
maculatum, Chaerophyllum temulum, Ch. bulbosum, Carduus crispus, Dipsacus pilosus en Senecio fluviatilis. Gezelschappen, welke tot het Calystegion
sepii behoren, vormen z.g. ,,klimplantensluiers" — in de zin van VAN STEENIS
(. . .) —, welke de heggen en de grienden in onze uiterwaarden overwoekeren.
In de bij hoog water overstroomde uiterwaarden vormen de vaak dwars op
de stroomrichting staande heggen een soort zeef, waarin organisch materiaal
blijft hangen. Wanneer dit zo opgehoopte materiaal tot rotting komt, ontstaat
een stikstofrijke massa, die een ideale groeiplaats voor de tot onze orde behorende klimplantensluiers vormt.
Verbond: Calystegion sepii TUXEN (mnscr.)

VI. Atropetalia VLIEGER 1937.
Hiertoe rekenen we de stikstof- en licht-minnende pioniervegetaties, die
men kan aantreffen in bossen — zowel loof- als naaldhoutbossen — op open
plekken, ontstaan door natuurlijke oorzaken (brand, windworp, sneeuwdruk, rupsenvreterij enz.) of wel door kaalkap. Kenmerkende planten voor
de orde zijn: Epilobium angustifolium, Senecio silvaticus, S. viscosus, S.
nemorensis ssp. Fuchsii, Atropa belladonna, Arctium nemorosum, Digitalis
purpurea, Gnaphalium silvaticum, Torilis anthriscus, Veronica officinalis,
Fragaria vesca, Rubus idaeus, Salix caprea, Sambucus nigra, S. racemosa,
S. ebulus, Carex pilulifera, Bromus benekeni, Hypericum hirsutum, Stachys
alpina, Verbascum thapsus, Malva alceae.d. De orde heeft een midden-europese
verbreiding.
Verbond: Atropion belladonnae B R . - B L . 1930.

B.

Anthropogene orden:

VII. Secalinetalia B R . - B L . (1931) 1936.
Deze orde omvat de onkruidgezelschappen der korenakkers en enkele
vezelgewassen (vlas) der mediterrane en euro-siberische regio. Zij is rijk aan
winterannuellen en wordt o.m. gekenmerkt door: Centaurea cyanus, Apera
spica-venti, Agrostemma githago, Lithospermum arvense, Papaver rhoeas,
P. dubium, P. argemone, Vicia angustifolia, V. hirsuta, V. tetrasperma, Lathyrus aphaca, L. tuberosus, Viola arvensis, Anagallis arvensis, Alchemilla
arvensis, Anthemis arvensis, Matricaria chamomilla, Euphorbia exigua, Linaria
minor, L. spuria, L. elatine, Legousia speculum-veneris, L. hybrida, Delphinium
consolida, Caucalis daucoides, Scandix pecten-veneris.
Verbonden Scleranthion annui K R . et VL. 1939.
(Eu)-Secalinion B R . - B L . 1936.

VIII. Chenopodietalia B R . - B L . 1936 em. SISSINGH 1949.
Hiertoe rekenen we de stikstofminnende onkruidgemeenschappen op
hakvruchtakkers en in wijnbergen en enkele uit zomerannuellen bestaande
Chenopodiaceeen-gezelschappen op sterk nitrophiele groeiplaatsen, zoalscomposthopen e.d. Men vindt de orde zowel in de euro-siberische als in de mediterrane regio. Zij is rijk aan zomerannuellen en in zomerdracht overwinterende
therophyten en wordt o.m. gekenmerkt door: Stellaria media, Senecio vulgaris,
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Urtica urens, Chenopodium murale, Ch. polyspermum, Ch. serotinum, Ch. multifidum, Ch. botrys, Euphorbia helioscopia, E. peplus, Solanum nigrum, Polygonum persicaria, P. lapathifolium (ssp. tomentosum D A N S . ) , Mercurialis annua,
Fumaria officinalis, F. parviflora, Geranium molle, G. dissectum, G. columbinum,
Erodium cicutarium ssp. arvale A N D R . , Veronica agrestis, V. tournefortii,
V. polita, V. opaca, Lamium amplexicaule, L. pupureum, L. hybridum, Erysimum cheiranthoides, Diplotaxis erucoides, D. muralis, Muscari comosum, M.
parviflorum, Portulaca oleracea, Chrysanthemum segetum, Stachys arvensis,
Setaria viridis, S. glauca, S. panicea, Echinochloa crus-galli, Digitaria ischaernum, Eragrostis major, E. minor, E. pilosa, Amaranthus retroflexus, A. deflexus, A. silvestris, A. albus, A. hybridus.
Verbonden: Panico-Setarion SISSINGH 1946.
(Eu)-Polygono-Chenopodion
K O C H 1926 en
(Diplotaxidion B R . - B L . 1930). [SISSINGH 1946.
(Eu)-Chenopodion muralis B R . - B L . 1931.

V. Onopordetalia B R . - B L . et Tx. 1943.
De gemeenschappen behorende t o t de ordc der Onopordetalia bewonen
n a a s t natuurlijke groeiplaatsen (zie boven) ruderale plaatsen, puinhopen,
legerplaatsen van vee, spoorweg-emplacementen, exercitievelden, havenhoofden e.d. in de euro-siberische en mogelijk ook in de mediterrane regio.
Zij geven de voorkeur aan zeer stikstofrijke groeiplaatsen en zijn derhalve beter ontwikkeld en bedekken grotere oppervlakten in droge en w a r m e
landen met een semi-aride klimaat, dan in zulke met een gematigd, koelhumide klimaat, w a a r de aanwezige, oplosbare nitraten sterk a a n uitspoeling
onderhevig zijn. O p t i m a a l ontwikkeld in Zuidoost-Europa verarmen zij n a a r
het Noorden en Westen gaande, vrij sterk. In het optimale groeigebied zijn
de kenmerkende soorten meestal biannuellen. In ons k l i m a a t voegen zich
daarbij ook vele hemicryptophyten. Kenmerkende soorten zijn: Artemisia
vulgaris, A. absynthium, A. verlotorum, Tanacetum vulgare, Arctium lappa,
A. minus, A. vulgare, A. tomentosum, Ballota nigra, Leonurus cardiaca, Nepeta
cataria, Lamium album, Rumex obtusifolius, Bromus sterilis, B. tectorum,
Hordeum murinum, Onopordon acanthium, Berteroa incana, Sisymbrium officinale, S. loeselii, S. altissimum, S. orientale, Carduus nutans, C. acanthoides,
Reseda lutea, R. luteola, Hyoscyamus niger, H. albus, Cynoglossum officinale,
Marrubium vulgare, Malva silvestris, M. neglecta, M. pusilla, Dipsacus silvestris e.d.
Verbonden: Arction lappae T U X E N 1937.
Onopordion acanthii B R . - B L . 1926.
(Silybo-Urticion
SISSINGH prov.)

IV. Potentillo-Polygonetalia avicularis TUXEN 1947.
T o t de anthropogene vegetaties zou ik ook de tredplantengezelschappen
(Polygonion avicularis B R . - B L . 1931) willen rekenen. Hoewel de orde, waartoe dit verbond behoort, in ons land inheems is, vertonen de tredplantengezelschappen meer verwantschap met de mediterrane en oost-europese
Potentillo-Polygonetalia-vegetaties,
d a n m e t de inheemse. Bovendien s t a a t
v a n een a a n t a l kenmerkende soorten (Matricaria matricarioides,
Lepidium
ruderale, Coronopus didymtds) het ,,adventief"-karakter vast, terwijl dit v a n
enkele andere (Plantago major, Polygonum aviculare) zeer waarschijnlijk is.
Verbond: Polygonion avicularis B R . - B L . 1931.

De vertegenwoordigers der
klasse zijn pioniergezelschappen. Hun levenscyclus wordt ieder jaar
opnieuw door een of andere oorzaak onderbroken. Nu eens is het de
natuur — b.v. een hoge zee bij onstuimige Novemberstorm, het wassende
LEVENSCYCLUS EN PIONIERKARAKTER.
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rivierwater in voor- en najaar of een afbrekcnde vegetatie, die de pioniergemeenschap overwoekert — dan weer de mens, die door een grondbewerking, door geregeld betreden of anderszins, de vegetatie vernielt
en zo de voorwaarden voor het ontstaan van een nieuwe vegetatie schept.
Uitgesproken pioniergemeenschappen zijn de akkerassociaties (Secalinetalia en Chenopodietalia) . De boer ploegt ieder jaar — en soms
zelfs meerdere malen per jaar — de grond, schoffelt en hakt, alles met
het doel de onkniidvegetatie te vernietigen. Doch de diasporen blijven
bestaan en hieruit ontwikkelen zich nieuwe individuen. Deze kiemen,
groeien, bloeien en brengen zaad voort en binnen een paar maanden,
ja soms zelfs binnen enkele weken vinden we ongeveer dezelfde soortencombinatie terug als die, welke werd vcrnield.
Ongeveer, want niet steeds is het aspect, of zelfs de associatie, dezelfde. Welke soortencombinatie tot ontwikkeling komt, hangt in hoge
mate af van de tijd, waarin de zaden tot ontkieming komen en dus van
het jaargetijde, waarin de grondbewerking plaats vond. Voor de verschillen in weersomstandigheden in de loop van het jaar zijn onze akkeronkruiden, evenals trouwens de landbouwgewassen, zeer gevoelig [vgl.
BUCHLI (46), FRON (74), KORSMO (114), SCHEER (175), WEHSARG'
(244)]. Door de korte levensduur is het mogelijk de levenscyclus in
een gedeelte der vegetatieperiode te doorlopen, met als gevolg niet
alleen verschillende hoofdbloeiperioden (PFEIFFER (157), maar ook,
dat ieder seizoen door zijn eigen karakteristieke planten wordt gekenmerkt. Vandaar ook, dat men de annuellen kan indelen in zomer- en
winterannuellen, ieder op hun eigen wijze reagerend op het klimaat,
dus met een eigen levensvorm. Zo is het dan ook denkbaar, dat men in
opeenvolgende jaren — en soms zelfs in een en hetzelfde jaar — verschillende onkruidassociaties op dezelfde akker kan aantreffen.
Een andere groep pioniergezelschappen vormen de orden: Bidentetalia, Cakiletalia en Nanocyperetalia. De tot deze orden behorende gezelschappen groeien op plaatsen, die te vochtig zijn om door de mens
met succes in cultuur te worden genomen. De vegetatieperiode afbrekende factor is hier het water.
De halo-nitrophiele vloedmerkvegetaties worden door de zo nu en
dan optredende springvloeden steeds weer vernield en het terugtrekkende
water laat nieuwe vloedmerken achter, waarop de orde der Cakiletalia
zich het volgende jaar opnieuw kan vestigen.
lets dergelijks zien we langs onze grote rivieren, waar in de zomer
bij laag water de zand- en modderbanken droogvallen, die door de
orde der Bidentetalia worden begroeid.
Wanneer de vloedmerken zo hoog komen te liggen, dat jaarlijkse
vernieling niet meer optreedt, maken de in hoofdzaak uit therophyten
bestaande Bidentetalia- en CaM^afei-gezelschappen plaats voor de
hoger ontwikkelde lianensluiers van het Calystegion sepii.
De gang van zaken in de orde der Nanocyperetalia is vergelijkbaar
met die in de Bidentetalia. Bij die Nanocyperetalia-zssocmtxes, die zich
op de bodem van 's zomers droog vallende heideplasjes en duinmeertjes
of in 's winters onder water staande greppels en karresporen ontwikke-
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len, maakt het in de herfst wassende water een einde aan dc vegetatieperiode. Zelfs de levenscyclus van het op de akker voorkomende
Centunculo-Anthocereturn wordt in vele gevallen door hoog water afgebroken.
Aan het steeds weer betreden wrorden, of wel aan met tred gepaard
gaande beweiding, danken enkelegezelschappen van de orde der PotentilloPolygonetalia hun standplaats. Naast mechanische beschadiging door de
mens en het vee kan ook hoge waterstand de concurrentie van de in de
successie op de Potentillo-Polygonetalia volgende plantengemeenschappen
uitsluiten en zodoende de groeiplaats voor het pioniergezelschap bewaren.
In vergelijking met de voorgaande gezelschappen staat de orde der
Onopordetalia op een veel hogere trap van ontwikkeling. Dit komt tot
uiting in de levensvormenspectra der associaties, waarin vooral biannuellen en zelfs hemicryptophyten en lianen een rol spelen. Hier is,
behalve beweiding en het maaien van de ruigte of het zo nu en dan
omzetten van de composthoop, geen de vegetatie vcrnielende factor
aan te wijzen. De mogelijkheid om zich gedurende langere tijd op dezelfde plaatsen te handhaven, danken de Onopordetalia-gezelschappen
dan ook in hoofdzaak aan het nitraatgehalte van de standplaats, dat
deze voor de associatie afbrekende soorten vrijwel ontoegankelijk maakt.
De Atropetalia-veget&ties zijn in vergelijking met de andere RuderetoS£ca/m^«/za-gezelschappen sterk ephemeer. Men vindt hen op plaatsen,
waar de zich in de loop van tientallen jaren opgehoopte ruwe humus
door plotselinge toetreding van licht en lucht wordt geactiveerd. Naarmate het omzettingsproces van de humus vordert, wisselt het karakter
van de Atropion-vegetatie. In het eerste jaar spelen daarin vooral therophyten: Senecio silvaticus, S. viscosus, Digitalis purpurea en Atropa
belladonna een rol.
Na enkele jaren vestigen zich daarin ook hemicryptophyten (GnaphaHum silvaticum, Fragaria vesca, Cirsium lanceolatum en C. palustre)
en chamaephyten (Veronica officinalis) en tenslotte ook phanerophyten
(Rubus idaeus, R. fruticosus, Salix capreat Sambucus nigra, S. racemosa,
Sarothamnus scoparius). Uiteindelijk wordt het Atropion weer door
het bos verdrongen.
Zoals we hiervoor hebben gezien, is de oorzaak, die
aan de levensloop der associaties een einde maakt, voor vrijwel iedere
orde een andere. Als gevolg hiervan is de levensduur der verschillende
orden ongelijk of wel is de levenscyclus tot een ander jaargetijde beperkt.
De levenscycli der Rudereto-Secalinetea-a.ssocia,ties weerspiegelen zich
in de levensvormenspectra. Naargelang deze cyclus binnen een jaar
wordt afgebroken, dan wel het gezelschap zich gedurende meerdere
jaren op dezelfde plaats kan handhaven, zijn de levensvormenspectra
uit therophyten of uit biannuellen en hemicryptophyten en in sommige
gevallen zelfs uit lianen of nano-phanerophyten opgebouwd. Samenhangend hiermede is bijna voor iedere orde een andere levensvorm
typerend en men kan dan ook bij benadering zeggen:
LEVENSVORMEN.
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Secalinetalia
Chenopodietalia
Bidentetalia
Cakiletalia maritimae
Nanocyperetalia
Potentilletalia

+

• Ta

*

Calystegion
Onopordion
Aretion

Onopordetaila
Atropetalia

Th
winterannuellen-orde.
Te/Ta overblijvende annuellen-orde.

>»

Hr
Psc
Tb
Hs
NP

zomerannuellen-orden.
rozet-hemicryptophyten-orde.
lianen-verbond.
biannuellen-verbond.
schacht-hemicryptophyten-vcrbond
nanophanerophyten-orde.

Hieruit moge onder meer blijken, dat de floristisch-sociologisch
gedefinieerde hogere eenheden (verbonden en orden) der RuderetoSecalinetea-k]&sseook oecologische eenheden zijn, waarvan de oecologie
in de levensvormenspectra tot uitdrukking komt (SISSINGH, 189).
NITKOPHILIE. Een eigenschap, diealle gezelschappen van de klasse der

Rudereto-Secalinetea met elkaar gemeen hebben, is him voorliefde voor
stikstofrijke groeiplaatsen. Het ene gezelschap meer, het andere minder, doch alle zijn zij nitrophiel.
Sterk uitgesproken geldt dit voor de Onopordetalia-'dssociditics, die
op compost- en puinhopen en langs de bermen van druk begane wegen
groeien. De mens met zijn zin voor orde en regelmaat bewandelt steeds
dezelfde paden en deponeert steeds op dezelfde plaatsen zijn afval en
vuil. Ook zijn het steeds dezelfde plaatsen, waar bij hoog water organnisch materiaal samenspoelt. Zo ontstaan de nitrophiele plekken, die voor
kortere oflangere tijd depioniergezelschappen der Onopordetalia dragen.
Eveneens stikstofminnend zijn de vegetaties van de Bidentetalia,
die aan de oevers der grote rivieren — op plaatsen waar sliben organisch
materiaal zijn samengespoeld—of inhet binnenland — langs en in vervuilde sloten, dan wel bij een door het vee bemeste drinkplaats in de
weide — voorkomen.
Uitgesproken nitrophiele vegetaties komen voor op de vloedmerken
aan de zeekust. Bij het vergaan van de hier samengespoelde zeegras- en
wierbanken komt de stikstof vrij, die de vloedmerkvegetaties (Cakiletalia maritimae) van node hebben.
Op dergelijke vloedmerken, die in een vergevorderd stadium van
verrotting verkeren, vestigt zich het Calystegion sepii. Het doet er
daarbij niet toe, of de vloedmerken nit zeewieren en hogere zoutplanten,
dan wel uit door zoetwaterrivieren samengespoeld organisch materiaal
bestaan. Hoofdzaak is, dat het materiaal stikstofrijk, vochtig en voldoende uitgeloogd — dus ontzilt — is.
Ook de plantengezelschappen der Potentillo-Polygonetalia zijn stikstofminnend. Men vindt hen op min of meer vaste gronden op overigens
dezelfde plaatsen als de vorige vegetaties. Sommige gezelschappen van
de Potentillo-Polygonetalia vindt men langs betreden paden (Polygonion
avicularis). Zij staan veelal met Onopordetalia-gezelscha,ppen in contact.
Andere begeleiden het Bidention tripartiti langs de grote rivieren of het
Atriplicion littoralis langs d^ zeekust (Potentillion anserinae).
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De Atropetalia-vegetaties verkrijgen hun stikstof uit de ruwe humus,
welke zich in de loop der jaren onder het bos heeft opgehoopt. Na kaalkap wordt de omzetting van de humus bevorderd en hierbij komt stikstof
vrij (HESSELMANN, 87).
Aan de halm- en hak-vruchtvegetaties (Secalinetalia en Chenopodietalia) wordt de stikstof ieder jaar opnieuw door de boer in organische
of anorganische vorm (stalmest of kunstmest) in aanzienlijke h o o
veelheden toegediend. Laat men de akkers enige jaren braak liggen,
of bemest men ze onvoldoende, dan verdwijnen langzamerhand de
onkruid-associaties om plaats te maken voor andere pioniergezelschappen,
zoals de Festuca-ThymuS'&ssoci&tie uit het Corynephorion.
Tot de minst nitrophiele vegetaties behoren vermoedelijk de gezelschappen der Nanocyperetalia. Dat zich daaronder zulke bevinden, die
toch stikstofbehoeftig zijn, moge blijken uit hun groeiplaatsen: akkers
(Centunculo-Anthoceretutn), geplaveide wegen (Sagineto-Bryetuni) en
wegranden (Cyperetum flavescentis), druk bereden zandwegen (Panico-Illecebretum)y drinkplaatsen van het weidevec (Isolepeto-Stellarietum),
modderige bodems van droogvallende plassen {Eleocharetum ovatae,
Cicendietum juncetosum pygmaei) enz. Slechts het Centaurieto-Saginetum
en het Cicendietum isolepetosutn ncmen een min of meer uitzonderlijke
plaats in.
Kenmerkend voor onze klasse is het grote
aantal ,,adventieven" (van elders aangevoerde planten), die in de
verschillende ruderale en segetale vegetaties een plaats gevonden hebben
en nog steeds vinden. In de loop der eeuwen is de groep der adventiefplanten in onze klasse steeds uitgebreid en met het toenemende wereldverkeer wordt zij nog steeds groter. Ook in Nederland is dit het geval.
Voor de laatste decennia leveren daarvoor soorten zoals Anthoxanthum
aristatum, Galinsoga parviflora, Veronica tournefortii, Matricaria matricarioides, Juncus tenuis, Bidens melanocarptts, B. connatus en Anthemis
mixta het bewijs.
Het aantal in het cultuurlandschap ingeburgerde adventieven
wisselt met de beinvloeding van de groeiplaats door de mens. Op geheel
natuurlijke groeiplaatsen is hun aantal slechts gering. Het neemt echter
toe in de nabijheid van de menselijke nederzettingen. Zo wijst NORDHAGEN (147) er op, dat de Atriplicion-vegetaXies in de nabijheid van
badplaatsen rijker zijn aan Rudereto-Secalinetea-sooYten dan op plaatsen
ver van de bewoonde wereld. lets dergelijks geldt voor het MalachietoBidentetum fluviatile, dat vanuit de havensteden met verschillende
Bidens-soovten (B. melanocarptts, B. connatus) werd verrijkt. Ook bij
de Atropion-vegetaties kan men het verschijnsel waarnemen. Aan de
bosranden zijn de kaalkapgezelschappen rijker aan kensoorten van de
Rudereto-Secalinetea dan dieper in het bos (PFEIFFER, 156). In ongerepte oerwouden ontbreekt laatstgenoemde soortengroep vrijwel geheel
ANTHROPOGENE INVLOED.

(BRAUN-BLANQUET, 29).

In havensteden en industriegebieden kan het aantal adventieven
zelfs zeer groot zijn. Zo vermeldt TUXEN (206) uit het industriegebied
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van Harburg-Wilhelmsburg een. aan adventieven zeer rijke variant
van het Panico-Chenopodietum polyspermi, waarin (volgens HOFFMANN
mnscr.) o.a. zouden voorkomen: Abutilon avicennae, Commelina communis,
Hibiscus trionum, Xanthium div. species enz. Hier in Nederland kennen
wij de aan adventieven rijke Onopordetalia-veget&ties van het ,,Deventer
Pothoofd" en van de z.g. ,,adventiefterreinen" bij wolfabrieken en
graanmalerijen (KLOOS, 110).
Dat tenslotte practisch alle kensoorten van de Rudereto-Secalinetea
als adventieven in ons land zijn ingevoerd — ook al is dit voor het merendeel dier soorten niet meer na te gaan — daarvoor pleit het feit, dat
we hier met vegetaties te maken hebben, die sterk aan de mens en zijn
nederzettingen gebonden zijn. In hoge mate geldt dit voor de onkruidassociaties der orden: Secalinetalia, Chenopodietalia, Potentilletalia en
Onopordetalia.
Er bestaat een zekere parallel tussen de rol, welke de onkruid-associaties in het plantenrijk vervullen en de plaats die de huisdieren in
het dierenrijk innemen. We zouden zelfs, evenals van huisdieren van
,,huis-associaties" kunnen spreken, immers we vinden ze direct bij huis,
langs 't pad, dat naar onze woning voert, in de moestuin en bij de mesthoop achter de boerderij. Hun binding aan de mens is bijna even sterk
als bij de huisdieren. Zelfs is hier, evenals daar, de vcrnietiging van het
individu veelal een voorwaarde voor de instandhouding van de soort.
Voor deze ,,huis-associaties" zal in deze publicatie vooral de aandacht
worden gevraagd.
Karakteristiek voor de onkruid-associaties is
o.a. hun lange vegetatieperiode, welke in Nederland, met zijn atlantisch
klimaat van Februari-Maart tot November-December en soms zelfs
nog langer duurt. Van de methoden, welke men heeft gebruikt om de
duur van de vegetatieperiode der akkeronkruiden en ruderale planten
te bepalen, zouden volgens LINKOLA (127) die van H U L T (1881)
en die van JOHANSSON (1899) de beste resultaten opleveren. H U L T
beschouwt de periode, waarin de bodem sneeuwvrij en niet bevroren
is, als de vegetatie-periode der kruidachtige planten en JOHANSSON
(I.e. p. 50) laat de vegetatieperiode — in het bijzonder die der een- en
twee-jarige gewassen — zo lang duren, als de vijfdaagse temperatuurgemiddelden boven 0° Cliggen.Voor onsland, met zijn geringe sneeuwval,
leent zich de methode van JOHANSSON voor een berekening het best.
Voor enige Nederlandse stations werden aan de hand der temperatuurgegevens, neergelegd in de ,,Jaarboeken van het Koninklijk Nederlands
Meteorologisch Instituut "de volgende waarden berekend:
VEGETATIE-PERIODE.
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V E G E T A T I E - P E R I O D E U E R E K E N D VOLGEXS D E METHODE VAX J O H A N S S O N

Vcgetatieperiode
1910/1939
De Bilt
Den Helder
Vlissingen
Groningen
Maastricht

gemiddeld
a a n t a l dagen

minimum
a a n t a l dagen

347
353
355
347
350

300
320
315
300
310

!

|

maximum
a a n t a l dagen
3(55 ( 2 X ) 1
305 (0 X)
305 ( 8 x )
305 (2 X)
305 ( 2 x )

1

Gedurende de dertig jaar der onderzoekingsperiode word dit maximum 2 x bereikt,
cl.w.z. dat in twee jaren geen vorstperioden van 5 dagen achtcreen voorkwamen.

In deze vegetatie-periode kunnen mcerdere generaties elkaar opvolgen. Zo heeft o.a. BLUM (21) voor Capsella bursa-pastoris, Stellaria
media en Senecio vulgaris een jaarlijkse opeenvolging van drie generaties
vastgesteld met hoofdbloeiperioden: Maart-Mci, Augustus-September
en October-December.
Als begeleiders van de mens hebben
de huis-associaties, en dus de klasse der Rudereto-Secalinetea, een zeer
wijde verbreiding over de aarde. Zij beperken zich niet tot het boreoatlantische klimaatgebied, maar zijn eveneens rijk ontvvikkeld in de
mediterrane regio (BRAUN-BLANQUET, 37). Zelfs komen vele RuderetoSecalinetea-soovten nog in de tropen voor en het is m.i. niet uitgesloten,
dat daar nog vegetaties, die tot onze klasse behoren, kunnen worden
aangetroffen. Er zijn althans voldoende aanwijzingen om aan te nemen,
dat onze klasse behalve in Europa, Zuidwest-Azie en Noord-Afrika
ook in Noord- en Zuid-Amerika, Australia, Nieuw-Zeeland en zelfs in
China en Japan voorkomt. De meeste der op biz. 17 genoemde archaeophyten zijn dan ook ware cosmopolieten.
In ons land is de klasse der Rudereto-Secalinetalia door ruim 40
associaties vertegenwoordigd. Het zou te ver voeren, deze hier alle te
bespreken. Daarom wil ik mij in het volgende beperken tot de onkruidassociaties of huisassociaties. Van de tot deze groep behorende orden
en verbonden zullen hier achtereenvolgens worden behandeld:
VERBREIDING OVER DE AARDE.

ORDI:

VERBOND

Scleranthion

anmii

Secaline talia
(Eu)-Secalinion

Onkruid-associaties of
Huisassociaties

Chenopodietalia

Panico-Setarion
(Eu)-Polygono-Chenopodion
Chenopodion muralis

Potentillo-Polygonetalia
aviculavis

Polygon ion

I

Arction

aviculavis

lappae

Onopordetalia
Onopordion acanthii
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O R D E I.
SECALINETALIA

BR.-BL.

(1931) 1936

(GRAANONKRUID-ASSOCIATIHS)

De orcle der Secalinetalia werd voor het eerst door BKAUN-BLANOUET (30) genoemd. Enkele jaren later werd zij door dezelfde auteur
( B R . - B L . , 37) voor het Middellandse Zeegebied uitvoerig beschreven.
Zij omvat de plantengemeenschappen der wintergewassen op de door
de mens bewerkte cultuurgronden in geheel Europa, Noord-Afrika en
West-Azie. Onder wintergewassen (naar analogie van winterrogge,
winterkoolzaad e.d.; taalkundig ware het misschien juister van voorzomergewassen te spreken) verstaan wij gewassen, die in het najaar
of het vroege voorjaar worden gezaaid en die zich in de voorzomer
ontwikkelen en bloeien (bloeitijd April-Juni) om in dezomer te worden
geoogst. Zulks in tegenstelling tot de zomergewassen, die eerst laat
in het voorjaar of in het begin van de zomer worden gezaaid of gepoot
en —zozij al vroeg worden gezaaid —zich toch langzamer ontwikkelen
en later bloeien dan de vorige groep (bloeitijd Juli-September). Zij
worden daarom veelal gedurende de eerste periode van hun leven door
hakken of wieden onkruidvrij gehouden x. De oogsttijd valt meestal in
de herfst.
Tot de wintervruchten rekenen wij in de eerste plaats de granen:
haver, rogge, spelt, gerst en tarwe en in Oost-Europa ook pluimgierst
(Pantcum miliaceum), en voorts een aantal andere gewassen, zoals
vlas, hennep, raapzaad, koolzaad en blauwmaanzaad, alle soorten,
wier bloeitijd in de voorzomer valt. Voor de wintervruchten zijn
de winterannuellen (,,therophyta hivernalia"), althans in MiddenEuropa, min of meer karakteristiek. Hiertoe rekenen wijdie annuellen,
wier zaden bij lage temperatuur — in het najaar — kiemen en diehet
ongunstige jaargetijde — de winter — als rozet doorbrengen, teneinde
zodoende reeds vroeg in het voorjaar gereed te zijn om te bloeien en
T A B E L 2 KlKMPKOKF METEXKELE ZOMERANXUELLEX

(FROX

(74))

Kiempercentage van
soort

Chenopodium album
Linaria vulgaris
Plantago major
Thlaspi arvense
Galeopsis tetrahit
Galeopsis speciosa
1

de winter over
droosr bewaarde zaden bij
uitzaai in het
voorj aar
8
13
6
4
I
1

%
%
%
%
%
%

in het voorjaar ontkiemde zaden bij
uitzaai in de
herfst
20
50
50
26
32
34

%
%
%
%
%
%

Bijdemoderne ontwikkeling van delandbouw, waarbij hetzaaizaad met demachine wordt
gezaaid en de onkruiden met kalkstikstof, kleurstoffen e.d. worden bestreden, isdewijzevan
onkruidbestrijding minder essenti€el en is vooral de ontwikkeling en bloeitijd der cultuurgewassen bepalend.
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vrucht te zetten. Ue wintertherophyt hoort thuis in vegetaties, waar
plantengroei alleen in herfst, winter en voorjaar mogelijk is. In ons
land vindt men haar — behalve tussen de granen — voornamelijk in
de klasse der droge graslanden (Brometo-Corynephoretea), elders in
Europa ook in de steppe. Haar voorkomen in de korenvelden vindt zijn
oorzaak in het hier ten behoeve van de granen geschapen kunstmatig
steppenmilieu. De granen immers stammen — evenals de meeste graanonkruiden — oorspronkelijk uit de steppe, hetgeen o.m. in hun levenscyclus tot uiting komt.
Naast winterannuellen komen tussen het koren ook zomerannuellen
{therophyta aestivalia) voor. Hieronder bevinden zich zelfs Secalineialia-sooxt^n, die — alvorens te kiemen — een zekere periode als zaad
in de grond moeten hebben doorgebracht. Het zijn o.m. de Galeopsis-, Linaria- en Valerianella-soorten. In KORSMO (114) vinden we
enige gegevens over kiemverschillen welke een aantal onkruiden vertonen bij uitzaai in de herfst en in het voorjaar (zie tab. 2).
Tenslotte is er een groep van in zomerdracht overwinterende annuellen (therophyta epeteia, zie SISSINGH, 189), die als vrijwel volwassen
plant de winter ingaat. Tot deze groep horen o.m. Stellaria media, Poa
annua, Viola tricolor, Senecio vulgaris, Veronica-soorten enz.
Bovenstaande indeling der graanonkruiden is gebaseerd op de wijze
waarop zij de winter doormaken. ALLORGE (2) geeft een andere indeling
— gebaseerd op de bloeitijd — in: messicoles vernales, messicoles estivales en messicoles autumnales.
Tot de ,,messicoles vernales" behoren de wintertherophyten, die
reeds vroeg in het voorjaar bloeien en vrucht zetten, in de tijd dat het
graan nog in blad staat (Erophila verna, Arabidopsis thaliana, Veronica
triphyllos, Holosteum umbellatum, Arenaria serpyllifolia, Cerastium
semidecandrum, C. glomeratum enz.). Hun zaden zijn reeds uitgevallen
en weer aan moeder aarde toevertrouwd, lang voordat het graan rijp is.
Men vindt deze groep in ons land in hoofdzaak op de leemhoudende
gronden (Papaveretum argemone).
,,Messicoles estivales" noemt ALLORGE een tweede groep (Centaureacyanus, Aperaspica-venti, Agrostemma githago, Lithospermum arvensis,
Alopecurus agrestis, Papaver- en Vicia-soovten, Matricaria chamomilla,
Delphinium consolida, Legousia speculum-veneris, enz.) waarvan de
levenscyclus met die van het cultuurgewas samenvalt. De bloeitijd van
deze — in vergelijking met de andere verreweg de grootste — groep
valt in Juni-Juli. Terwijl de vertegenwoordigers van de eerste groep
de ontwikkeling van het koren weinig bemvloeden, bestaat er een voortdurende strijd om het bestaan tussen de zomer-graanonkruiden en het
graangewas (BRAUN-BLANQUET, 25). Ook de zaadrijping der zomergraanonkruiden valt ongeveer samen met die van het cultuurgewas.
Een deel van het zaad valt met het maaien uit, een ander deel echter
wordt met het koren geoogst, om — indien het zaad wordt getrieurd —
verloren te gaan. De akker-onkruidassociaties zijn echter volstrekt
niet afhankelijk van slecht geschoond zaaizaad. Ook al zijn enkele opvallende akkeronkruiden als bolderik (Agrostemma githago), korenbloem
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(Centaurea cyamts) en de wikke-soorten (Vicia hirsuta en V. angustifolia) sedert de zuivering van het zaaigraan in talrijkheid achteruitgegaan, de totale soortencombinatie verandert hierdoor nauwelijks.
Een derde groep graanonkruiden vormen de zomertherophyten, die
vroeg in het voorjaar zijn gekiemd en eerst na het maaien van het graan
— op de stoppel — volop bloeien en fructificeren. Tot deze groep, door
ALLORGE ,,messicoles autumnales" genoemd, horen o.a. Linaria minor,
L. elatine, L. spuria, Euphorbia exigua, Galeopsis ladanum, G. segetum,
Ajtiga chamaepitys, Stachys annua, Anthemis arvensis en A. cotula.
De meeste soorten van deze groep zijn kleine planten, die bij het maaien
nauwelijks door de zeis worden heroerd. De groep heeft vrocger — toen
het drieslagstelsel nog in zwang was — op de braakliggende akkers een
grote rol gespeeld. Thans vindt men haar alleen nog in het Eii-Secalinion;
in het Scleranthion komt zij vrijwel niet voor.
Op de onder de warme zomerzon blakerende stoppelvelden vinden
ook een aantal Chenopodietalia-soorten (Senecio vulgaris, Polygonum
persicaria, P. lapathifolium, Erodium cicutarinm, Setaria glanca, Euphorbia helioscopia, Lamium amplexicaule e.d.) de voorwaarden om
zich te ontwikkelen. Hierdoor, maar ook omdat tal van Secalinetaliasoorten — o.a. de gramineen en de wikken — door het maaien onherkenbaar zijn verminkt en bovendien van de voorjaarsonkruiden (messicolesvernales) niets meer isterug te vinden,hebben opnamen, inAugustus
of September van het stoppelaspect gemaakt, alleen een dynamische betekenis. Voor de beschrijving en floristische karakterisering van de
graanassociaties zijn zij van generlei waarde. Dit laatste wordt door de
meeste phytosociologen nog niet voldoende beseft. De zo gemakkelijk
op het goed toegankelijke stoppelveld — waar geen boer ons wegjaagt —
te maken opnamen hebben tot op heden een veel te grote rol in de
Secalinetalia-tabellen — ook de gepubliceerde — gespeeld. Het buiten
beschouwing laten van al die na de oogst gemaakte opnamen zou m.i.
de systematiek van onze klasse zeer ten goede komen.
Nauw verwant aan de orde der Secalinetalia is die der Chenopodietalia. Samen vormen deze beide orden de akkeronkruidassociaties
van onze cultuurgronden. Kenmerkend voor deze cultuurgronden is,
dat de grond er minstens een maal per jaar wordt omgewoeld, waarbij
de gehele onkruidvegetatie zo veel mogelijk wordt vernietigd. De grondbewerking — het menselijk ingrijpen dus — heeft op de vegetatie een
sterk selecterende, maar tevens nivellerende invloed. Als vegetatie-beinvloedende factor wedijvert zij met andere factoren, zoalsb.v. klimaat en
bodem (ROEMER en SCHEFFER, 171, TUXEN, 202a). Al naar gelang de
landstreek waarin wij ons bevinden kan een dier factoren overheersen.
In streken met een semi-humide klimaat blijkt de invloed van de
grondsoort van grote betekenis voor de vegetatie te zijn, terwijl in streken
met een aride of uitgesproken humide klimaat — althans in de gematigde
en koude zones — het moedergesteente op de vegetatie slechts een
geringe invloed uitoefent en het menselijk ingrijpen overheerst. Zo
bleek het in het atlantische Nederland aan KRUSEMAN en VLIEGER
(120) mogelijk een groot aantal graanonkruid-associaties — ieder
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FIG. 2 Graanvrucht-associaties (Secalinetalia)
(associations de moissons d'hiver)
X Amosereto-Scleranthetum
• Legousia-Minuartia-gezelscha-p
+ Papaveretum argemone
• Linarietinn spuriae

met een eigen bodemprofiel — te onderscheiden, terwijl WAGNER (237,
239) uit het Weense bekken slechts een associatie beschrijft, welke daar
op verschillende, zeer uiteenlopende grondsoorten werd aangetroffen
en er het alleenheersende graanonkruidgezelschap zou zijn. Ook SISSINGH
(187) beschreef uit het atlantische West-Europa een groot aantal goed
gekarakteriseerde hakvruchtassociates, terwijl TiixEN (222) in het
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continentale Oost-Europa de grootste moeite had, om floristische verschillen in de hakvruchtvegetaties der daar voorkomende bodemtypen
vast te stellen.
Dit nu eens overheersen van de ene, dan weer van de andere factor
is ook van invloed op de systematiek der hogere eenheden van onze
klasse. In streken waar de invloed van het klimaat overheerst (Zuiden Oost-Europa), hebben de orden Chenopodietalia en Secalinetalia
weinigmet elkaargemeen;in streken met een meer gematigd, koel-humide
klimaat (Noord- en West-Europa) overheerst de nivellerende invloed
van het menselijk ingrijpen en wordt het moeilijk ze scherp te scheiden.
Men neigt dan tot het opstellen van een gemeenschappelijke orde, die
der Secalino-Violetalia arvensis (zie biz. 72/73). Een en ander moge
de betrekkelijke waarde van locale waarnemingen voor een regionale
beschrijving onderstrepen.
Het areaal van de orde der Secalinetalia is nauwkeurig omgrensd
(zie fig. 4) en omvat de mediterrane en eurosiberische regio.
De meeste der in Midden- en West-Europa voorkomende Secalinetalia-soorten hebben hun vaderland in het Middellandse Zeegebied en
Voor-Azie, inclusief de landen rondom de Zwarte Zee. Er bestaat dan
ook een grote floristische overeenkomst tussen de graanonkruidassociaties der beide regionen en het is derhalve zowel uit floristische als uit
plantengeografisch-historische overwegingen onjuist de wintervruchtgezelschappen te verdelen over twee regionaal gescheiden verbonden
(n.l. het Secalinion mediterraneum en het Secalinion medio-europaeum),
zoals TUXEN (206) en BRAUN-BLANQUET (36, 45) doen. Wei kan
men binnen de orde een tweetal verbonden onderscheiden, mits men
deze slechts anders afgrenst. Het zijn het Scleranthion annui (KR. et VL.
1939) SISSINGH 1946 en het Eu-Secalinion B R . - B L . 1936.Deze verbonden
werden reeds door KRUSEMAN en VLIEGER (120) herkend en als onderverbonden {Scleranthion annuae en Triticion sativae) beschreven. Beide
verbonden met de daartoe behorende associaties zullen hier achtereenvolgens worden behandeld.
a. VERBOND: SCLERANTHION
1946.

ANNUI

( K R . ET VL.

1939) SISSINGH

Het verbond wordt gekenmerkt door de volgende soorten:
Scleranthus
annuus
Apera spica-venti
Vicia angustifolia (— V.
ssp. angustifolia G A U D . )
Vicia hirsuta
Alchemilla
arvensis
Anthemis arvensis
Matricaria
chamomilla
Papaver argemone
Papaver dubium

sativa

Veronica hederifolia
Veronica triphyllos
Myosotis versicolor
Arnoseris minema
Anthoxanthum aristatmn ( = A. puelli
L E C . et LAM.)
Air a multiculmis (— A. caryophyllea
ssp. multiculmis A. et G.)
Galeopsis segetum (= G. ochrolenca
L A M . = G. dubia L E E R S . )

Bovendien helpen Rumex acetosella, Spergula arvensis, Teesdalia
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nudicaulis en Holcus mollis het verbond tegen het Eu-Secalinion af
te grenzen.
Het verbond beperkt zich in zijn verbreiding in hoofdzaak tot de
euro-siberische regio. In de mediterrane regio komt het wel is waar ook
voor, doch alleen in het gebergte van 300—1000 m. Bovendien is het
daar vrij zeldzaam en meestal sterk verarmd (zie: BRAUN-BLANQUET,
37, Prodrome fasc. 3 ,,association a Scleranthus annuus'1). Het vermoedelijke areaal moge uit het kaartje op biz. 59 (fig. 4) blijken.
Het Scleranthion annul komt voor op lichte, veelal kalkarme gronden.
In Nederland kunnen we het aantreffen op de diluviale zandgronden,
bijvoorbeeld oude essen en engen in het saksische deel van ons land en
het Midden- en Hoogterras in Brabant, waar het door het ArnoseretoScleranthetum is vertegenwoordigd. Ook op leemgronden kan men het
vinden, bijvoorbeeld op de keileem in Drente en plaatselijk op het Laagterras, waar het als Papaveretum argemone is ontwikkeld. Op de oude
dalopvullingen in Zuid-Limburg en de geologisch jonge afzettingen
langs de grote rivieren (oeverwallen van Maas, Rijn en IJssel) treedt
het als Legousia speculnm-venerls-Mliwartia fetn///o//fl-gczcIschap op. Tenslotte is het verbond op de Lossgronden van Zuid-Limburg aanwezig.
Een indruk van de verbreiding in Nederland geeft ons het I.V.O.N.kaartje van Scleranthus annuus (Ned. Kruidk. Arch. 49 (1939) 394).
In het algemeen wordt op de gronden die het Scleranthion dragen
overwegend rogge en haver verbouwd. Tarwe en gerst vindt men hier
slechts zelden. Het verbond ontwikkelt zich — zulks in tegenstelling
met het Eu-Secallnlon — optimaal in de met wintergewassen (winter*rogge, wintergerst, koolzaad) bezaaide akkers. Veel minder rijk is de
flora der in het voorjaar ingezaaide graanakkers (haver, zomerrogge).
Een aantal herfstkiemers of winterannuellen komt in het geheel niet
meer in deze graanvelden voor en dientengevolge is de onkruidflora
van de zomergraangewassen arm aan kensoorten. Daarentegen vinden
we er de groep der Chenopodletalla-soovten rijker ontwikkeld dan onder
wintergewassen.
In ons land wordt het Scleranthion annul — voor zover thans bekend
door het Arnosereto-Scleranthetum, het Papaveretum argemone en het
Legousia-Mlnuartla-gezelsch&p vertegenwoordigd. Deze drie associaties
zullen hier achtereenvolgens worden besproken. De door KRUSEMAN en
VLIEGER (120) onder de namen: Avenetum fatuae en Galeopsetum speclosae beschreven gezelschappen verdienen m.i. de rang van associatie
niet, daar zij niet over kensoorten beschikken (SISSINGH, 188).
1. ARNOSERETO-SCLERANTHETUM (CHOUARD) TUXEX 1937.
Het Arnosereto-Scleranthetum werd voor het eerst — zij het ook
onvolledig en vermengd met soorten uit het Nanocyperlon — beschreven
door CHOUARD (55) onder de naam: ,,association a Scleranthus annuus,
Arnoserls minima et (localement) Radlola llnoldesf\ Daarna vinden
we verschillende beschrijvingen van een aan deze associatie nauw verwante soortencombinatie onder de naam ,,association a Scleranthus
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annum et Myosurus minimus", o.a. bij MALCUIT (134), LIBBERT (123)
en SCHWICKERATH (178). Deze auteurs hebben echter de associatie
evenrnin goed gekarakteriseerd, noch scherp afgegrensd tegen het
Papaveretum argemone (zie biz. 43). Het door LIBBERT (124) onder de
naam „Scleranthus annuus-Myosurus minimus-Assozi&tiori' uit de ,,neumarkische Staubeckenlandschaft" beschreven gezelschap is met laatstgenoemde associatie zelfs geheel identiek.
Een goede beschrijving van de ,,Scleranthus
annum-Amoseris
minima-associaiie" vinden we eerst bij TUXEN (206). Genoemde auteur
onderscheidt twee subassociaties, n.l. een droge of typische en een
vochtige subassociatie {Arnosereto-Seleranthetum juncetosum). Van
laatstgenoemd ondergezelschap publiceerde hij een samenvatting van
een negental opnamen, welke door LUTEYN en schrijver dezes in de Gelderse vallei en in Noordwest-Duitsland werden gemaakt.
Toen in 1939 KRUSEMAN en VLIEGER (120) hun studie van de akkeronkruidassociaties in Nederland publiceerden, verscheen daarin onze
associatie met haar beide subassociaties in een practisch ongewijzigde
vorm. De beschrijving werd hier aan de hand van een tabel toegelicht.
Deze bevatte 27 opnamen van het Arnosereto-Seleranthetum typicum
en 17 opnamen van het Arnosereto-Seleranthetum juncetosum, welke
gelijkelijk over het Saksische deel van Nederland verspreid waren
gemaakt.
In 1941 komt WASSCHER met een publicatie, waarin hij samenvattende lijsten publiceert van het Arnosereto-Seleranthetum typicum en het
Arnosereto-Seleranthetum juncetosum uit Groningen en Drente.
In bijlage 1 (tabel 3) vinden we een
50-tal opnamen van het Arnosereto-Seleranthetum verenigd. Voor het
merendeel werden deze gemaakt in Midden-Limburg, Oost-Brabant en
Gelderland. Deenkele Drentse opnamen werden mij door Dr J. WASSCHER
ter beschikking gesteld.
FLORISTISCHE SAMENSTELLING.

vermeld in bijlage 1 (tabel 3)
Hullenberg te Bennekom; P5-28-1J; 9.6.'40; S40026.
Honingblok in de Wageningse eng; P5-28-31; 9.6.'40; S40030.
Wageningse eng, nabij de wielerbaan; Po-28-13; 10.7.'44; S44041.
Boschweg te Bennekom; P5-28-11; 10.6/40; S40036.
Everwijnsgoed (gem. Renkum); P5-28-21; 31.7.'44; S44083.
Harskamp (gem. Ede); N5-48-24; 13.7/44; S44051.
Landgoed ,,Ooster eng" (gem. Wageningen); P5-28-31; 17.6/40; S40037.
Boerderij ,,de Lucht" tussen Barneveld en Renswoude; N5-56-13; 20.7/44;
S44063.
Molenbeek (gem. Renkum); P5-28-21; 13.7/40; S40215.
Baarschot (gem. Diessen), ijl gewas; R5-41-31; 21.5/43; S43050.
Waalre, ijl gewas; R5-64-42; 4.6/43; S43079.
Klein-Borkel (gem. Valkenswaard), ijl, slecht uitgestoeld roggegewas; S5-24
-12/14; 10.6/43; S43093.
Boerderij ,,De H a a g " te Dijk (gem. Didam), laagterraszand; P6-36-33; 17.7.
'44; S44053.
,,De Hooge akkers" (gem. Valkenswaard), goed gewas, rogge 1.75 m hoog;
S5-24-32/41; 11.6/43; S43098.

OPNAMEN,

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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15. Tussen Schaapsloopven en de Zandberg (gem. Valkenswaard); goed roggegewas, t o t 1.75 m hoog, goed gesloten; S5-15-14; 19.6/43; S43123.
1G. ,,Muggenberg" (gem. Heeze), goed uitgestoeld gewas; R5-66-32; 2 3 . 6 / 4 3 ;
S43136.
17. Niana-dreef ten Noorden v a n Roond (gem. Oisterwijk); R 5 - 1 2 - 2 1 ; 20,7/43;
S43188.
18. Hollandse weg in de Wageningse eng; P 5 - 2 8 - 1 3 ; 28.6/42; S42163.
19. Roggelse beek ten Zuiden v a n Roggel; S6-33-41; 16.6/42; S42111.
20. Tussen Vlodrop en St. Odilienberg, ijl gewas op zandgrond; S6-65-33; 11.
6/42; S4210G.
21. St. Joost (gem. Echt), holstaand ijl gewas op zandgrond; T6-13-14; 9.6/42;
S42095.
22. Asenray (gem. Maasniel), ijl gewas op dichtgeslagen zandgrond; S6-55-14;
29.6/42; S42165.
23. ,,Fluitersmaat", Heelsum (gem. Renkum); P5-28-24; 23.7/44; opn. T I D E M A N ,
T44115.
24. Leudal ten Westen v a n Nunhem; ijl gewas op zandgrond; S6-33-44; 23.
6/42; S42142.
25. Tinaarlo (gem. Vries); J 7 - 2 4 - 3 1 ; 1.7/36; opn. W A S S C H E R .
26. Renkumse heide (gem. Renkum); P 5 - 2 8 - 4 1 ; 28.6/40; S40086.
27. Onner es (gem. Haren); J 7 - 1 4 - 2 1 ; 20.7/36 opn. W A S S C H E R .
28. Zeegse (gem. Vries); J 7 - 3 4 - 2 1 ; 1.7/36; opn. W A S S C H E R .
29. Wageningse eng; P 5 - 2 8 - 3 1 ; 9.6/40; S40032.
30. Hollandse weg in de Wageningse eng; P 5 - 2 8 - 1 3 ; 9.7/40; S40178.
31. Landgoed „de D r i e s t " (gem. Wageningen); P5-27-22; 17.6/38; S38021.
32. Voorthuizen (gem. Barneveld), zandgrond; N5-26-44; 22.5/43; S43076,
opn.

met

TIDEMAN.

33. De Valk (gem. Lunteren); N 5 - 4 8 - 3 3 ; 16.7/44; S44052.
34. Heiereind bij Riethoven, vochtige humeuze zandgrond; S5-14-13; 2 2 . 6 / 4 3 ;
S43132.
35. Veldhoven (gem. Eersel), vochtige humeuze zandgrond; R5-63-24;
1.7/43; S43151.
36. H a r s k a m p (gem. Ede); N5-48-24; 15.7/37; S37026.
37. Klein Nergena (gem. Ede); P 5 - 1 7 - 4 3 ; 28.6/37; S37030.
38. Lage Steeg (gem. Wageningen); P o - 2 7 - 2 4 ; 9.6/37; S37007.
39. Emmikhuizen (gem. Ede); N5-65-42; 5.7/40; S40171.
40. ,,De H a a r " bij Venendaal (gem. Renswoude); N5-65-34; 5.7/40; S40173.
41. Scholtenes bij Tilligte (gem. Denekamp); M8-21-31; 9.7/42; S42190.
42. „De Meelakkers" (gem. Geldrop), jonge heideontginning; R 5 - 5 6 - 3 3 ; 2 . 7 / 4 3 ;
S43154.
43. Postelse heide ten Z. v a n Wilreit (gem. Bergeijk), jonge heideontginning;
S5-22-34; 30.6/43; S43149.
44. Beekersberg (gem. Moergestel), ontginning in de Kleine Oisterwijkse heide,
goed zwaar gewas; R 5 - 2 1 - 4 3 ; 23.7/43; S43198.
45. ,,Groote of Leender H e i d e " bij Soerendonk (gem. Maarheeze), ontginningsakker op zandgrond, goed gewas; S5-26-32; 4 . 6 / 4 3 ; S43080.
46. De „Groote W e y e r " , Soerendonk (gem. Maarheeze); S5-26-14; 4 . 6 / 4 3 ; S43083.
47. Jonge ontginningsakker op de „Ddjkse heide", Leenderstrijp (gem. Leende);
goed winterroggegewas; S5-26-11; 4 . 6 / 4 3 ; S43085.
48. Ontginningsakker op de ,,Grote of Leender H e i d e " bij Donkerbroeken (gem.
Leende); S5-25-22; 5.6/43; S43087.
49. Ontginningsakker in de Maaier heide (gem. Luiksgestel); S5-33-21; 10.6.
'43; S43095.
^>0. ,,Lage H e i d e " , Achterste Berg (gem. Valkenswaard), jonge ontginning;
S5-34-23; 17.6/43; S43109.

De kensoorten van de associatie zijn: Arnoseris minima, Galeopsis
segetum (== G. ochroleuca LAM.) en Anthoxanthum aristatum ( = A,
piielh LEC. et LAM.). Van deze drie soorten is Arnoseris minima de
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meest algemene. Haar verbreidingsgebied omvat Zuid-Engeland, Nederland, Denemarken, Zuid-Zweden, Oost-Pruisen, Noord-Polen en MiddenRusland. In zuidelijke richting strekt dit zich uit tot Portugal, Noorden Midden-Spanje, Corsica, Noord-Italie, Oostenrijk, Hongarije, Roemenie
en Zuid-Rusland. Volgens HEGI (85) is het een kalkvliedendc plant,
welke tot het subatlantisch-baltische flora-element behoort. Van nature
hoort Arnoseris minima thuis in het Corynephorion canescentis. Van
hieruit heeft zich deze wintertherophyt —evenals bijvoorbeeld Teesdalia
nudicaulis en Rumex acetosella — ingeburgerd in onze roggeakkers op
arme zandgrond. Vooral in het atlantische gebied is dit het geval. Opvallend is haar gedrag ten opzichte van de koude. Als volwassen plant
is zij buitengewoon gevoelig voor vorst en een enkele nachtvorst is in
staat haar tot afsterven te brengen. De kiemplanten daarentegen doorstaan onze winter zeer goed.
De tweede kensoort, Galeopsis segetum, is een van de weinige zuiver
atlantische en tevens sterk kalkmijdende labiaten. Haar verbreidingsgebied strekt zich uit tussen Spanje, Zuid-Engeland, Jutland, MiddenDuitsland, Zwitserland en Noord-Italie. Daarbuiten komt zij waarschijnlijk alleen adventief voor. Haar natuurlijke groeiplaats vindt de soort
volgens H E G I (85) op puinhellingen in de montane en subalpine gordel
van de west-europese gebergten (Vogezen, Schwarzwald, Jura en Alpen
(Unterwallis)). Van hieruit is zij in de vlakte afgedaald en heeft zich
daar in onze korenvelden op de zandgrond een plaats veroverd. Galeopsis
segetum kiemt in het voorjaar, maar toch vinden we haar meest in de
winterroggeakkers. Waarschijnlijk kiemt het zaad — evenals dat van
Galeopsis tetrahit en G. speciosa (vergelijk biz. 28 en KORSMO (114))
— beter wanneer het de winter over in de grond heeft gelegen, dan
wanneer het met het zomergraan 's winters droog wordt bewaard.
Anthoxanthum aristatum is, in tegenstelling tot de vorige soort,
van huis uit een mediterraan-atlantische plant (Spanje, Italie, Dalmatie
en Montenegro, Noord-Afrika (Algiers en Tunis), de Canarische eilanden,
Zuid- en West-Engeland en Zuid- en Midden-Frankrijk (voornamelijk
aan de atlantische kust van Bretagne)). Haar vaderland ligt volgens
KIRCHNER, LOEW en SCHROETER (100) in het westelijke Middellandse
Zeegebied, waar zij van nature op kaalkapterreinen, op zonnige dorre
hellingen tussen struikgewas (maquis) en lichte dennenbossen voorkomt.
Sinds het begin van de vorige eeuw heeft Anthoxanthum aristatum
haar areaal sterk naar het Noorden uitgebreid. Waarschijnlijk werd
zij reeds in de Napoleontische tijd (1805—1813) in Noordwest-Duitsland ingevoerd, werd echter eerst omstreeks 1850 opgemerkt (HEGI,
85). Ook in Nederland werd zij in 1850 voor het eerst verzameld, echter
pas in 1870 als zodanig herkend (VAN SOEST, 195). Sindsclien heeft
zij zich zowel in Nederland (zie het I.V.O.N.-kaartje in het Ned. Kruidk.
Arch. 49 (1939) 146) als in Noordwest-Duitsland (Liineburger Heide),
Belgie en Noord-Frankrijk sterk uitgebreid en ingeburgerd in onze
winterroggevelden.
Anthoxanthum aristatum is een wintertherophyt. Het zaad kiemt in
het najaar tegelijk met het koren. De soort overwintert als rozet. Hier-
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mee hangt het waarschijnlijk samen, dat zij zich tot het atlantische gebied
(milde winters!) beperkt. De bloeitijd valt in Mei—Juni en midden
Juli is het zaad rijp. Dit valt voor een groot gedeelte bij het maaien
uit en verzekert zodoende de nieuwe generatie.
Naast de bovengenoemde drie kensoorten helpen ook Teesdalia
nudicaulis en Holms mollis, als differentierende soorten tegenover alle
anclere graanonkruidassociaties, bij de herkenning van het gezelschap.
Opvallend is, dat Holcas mollis noch door TUXEN (206) noch door
KRUSEMAN en VLIEGER (120) in de associatie werd aangetroffen.
Waarschijnlijk werd deze gramineae — die tussen het koren zelden of
niet tot bloei komt — door hen over het hoofd gezien. In de lijsten van
WASSCHER (242) wordt zij wel genoemd.
Onder de verbondskensoorten van het Arnosereto-Scleranthetum
nemen vooral Apera spica-venti en Scleranthus annuus een voorname
plaats in. Beide kunnen fades-vormend optreden en bepalen dan het
aspect. Daarnaast kan men er ook vrij regelmatig Alchemilla arvensis
en de beide wikken (Vicia angustijolia en V. hirsuta) vinden, doch
deze vertonen reeds een zekere voorkeur voor de betere gronden en
komen dcrhalve veelvuldiger in het Papaveretum argemone (zic bijlage
2) voor.
SUBASSOCIATIES, VARIANTEN EN FACIES.

Van het Arnosereto-Scleran-

thetum kennen wij twee subassociaties, n.l.:
a. Het Arnosereto-Scleranthetum typicum TUXEN 1937. Deze subassociatie komt verreweg het meest voor. Het is een soortenarm gezelschap; het gemiddelde aantal soorten per opname bedraagt 18 a 19.
KRUSEMAN en VLIEGER (120) vonden zelfs een nog lager gemiddelde
van 12 soorten, doch de grootte van hun proefvlakten ligt met 10—25
m 2 beneden het minimum-areaal. Bit wordt in de meeste gevallen eerst
bij 50 a 100 m 2 bereikt.
Het Arnosereto-Scleranthetum ontwikkelt zich optimaal op de met
winterrogge bezaaide akkers. Hier kan men meestal de drie kensoorten
bij elkaar aantreffen. Anders is dit met de zomerroggevelden en haverakkers. Anthoxanthum aristatum en Galeopsis segetum vinden we hier
zelden of nooit en het aantal verbondskensoorten is er ook geringer.
Dit hangt samen met de levensvorm der Scleranthion-soorten, welke
voor een groot gedeelte winterannuellen zijn. In de haverakkers vinden
we daarentegen een groot aantal zomerannuellen uit het PolygonoChenopodion: Senecio vulgaris, Polygonum tomentosum, P. persicaria,
Lamitim amplexicaule en Erodium cicutarium ssp. arvale, soorten die
op de winterroggevelden vrijwel ontbreken. Dit reeds door KRUSEMAN
en VLIEGER (120) en WASSCHER (240) opgemerkte feit rechtvaardigt
het opstellen van een zomergraan-variant met Senecio vulgaris. De hiervan in onze bijlage opgenomen voorbeelden (bijlage 1, opn. 24—26) zijn,
wat betreft de presentie der kensoorten, sterk geflatteerd. De oorzaken
van het optreden van deze variant moeten worden gezocht in gewijzigde
milieufactoren: hogere kiemtemperaturen, sterkere toetreding van licht,
geringere concurrentie van het gewas e.d. Ook de afwijkende periodi-
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citcit in de groei van het gewas speelt natuurlijk een voorname rol.
Bij een goede bodembewerking en flinke bemesting (vooral met
organische mest) kan men van een akker, die het Arnosereto-Scleranthetum
draagt, een goede opbrengst verwachten. Blijft deze achterwege, dan
voert het gewas een armzalig bestaan en het komt voor, dat de rogge
niet of nauwelijks uitstoelt en dan een zeer holle stand vertoont. In
zulke gevallen kunnen de onkruiden zich sterk uitbreiden en zelfs faciesvormend optreden. Men vindt dan akkers, waarin de korenbloem (Centaurea cyanus), de windhalm (Apera spicaventi) of de slofhakke (A nthoxanthum aristatum) het gewas overheerst. Ookkomen—vooralop zure
gronden — facies van eenjarige hardbloem (Scleranthus annuus) voor.
Indien in een akker de windhalm domineert, wijst dit gewoonlijk
op een slechte bodemstructuur (CLEVERINGA). Echter is ook de zaaitijd
van het gewas van invloed. Op tijd gezaaide rogge vertoont weinig
windhalm, laat gezaaide veel. Tarwe — ook als is ze op tijd gezaaid —
bevat op zandgrond als regel veel windhalm. Aangenomen mag daarom
worden, dat bij de ontkieming van het zaad van de windhalm intermitterende temperatuur een rol speelt (DEWEZ).
Het veelvuldig voorkomen van Anthoxanthum aristatum schijnt zijn
oorzaak te vinden in fosforgebrek (WEHSARG, 245). De betekenis van
het optreden van facies van Centaurea cyanus en Scleranthus annuus
is niet bekend. Zeer waarschijnlijk zijn ook deze facies aanwijzers van
bepaalde oecologische omstandigheden.
Op zeer schrale en zure gronden tenslotte treden ook de akkeronkruiden op de achtergrond en spelen alleen nog veldzuring, eenjarige
hardbloem en slofhakke een rol.
Als voorbeeld kan onderstaande opname dienen.
Roggeakker op arme zandgrond. Hullenberg bij Bennekom. Slecht uitgestoeld, zeer holstaand gewas. Onkruidbedekking 00%; proefvlakte 50 m2; P 5 28-11; 3.6/37.
Anthoxanthum aristatum
3.4
Scleranthus annuus
1.1
Arnoseris minima
-f-.l
Viola arvensis
-\-.\
Rumex acetosella
-p.2

b. Het Arnosereto-Scleranthetum juncetosum bufonii SISSINGH et
LUTEYN 1937. Deze subassociatie komt voor op arme, zure akkers met
een slechte waterhuishouding. De differentierende soorten zijn voor het
merendeel zomertherophyten uit het Nanocyperion: Juncus bufonius,
Gnaphalium uliginosum, Plantago major var. intermedia en Polygonum
hydropiper, voor een klein gedeelte rhizoomgeophyten: Mentha arvensis
ssp. agrestis, Equisetum arvense, Polygonum amphibium var. terrestre
en Cirsium arvense, die met hun onderaardse wortelstokken de waterlaagjes opzoeken en volgen.
Het bodemprofiel is meestal een A-G-profiel met een hoog gelegen
gleyhorizont. Deze gleyhorizont houdt soms verband met het grondwater, doch het kan ook voorkomen — b.v. wanneer de akker gedurende
een natte periode wordt bewerkt — dat we met een schijnspiegel boven
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de ploegzool te maken hebben. Het laatste komt vooral veel voor na
een strenge winter, als de akker geplocgd wordt, voordat de vorst goed
en wel uit de grond is. Het water blijft dan op de lage plekken boven
de ploegzool staan en in de zo vochtig blijvende grond krijgen de differentierende soorten een kans om te kiemen en zich te ontwikkelen.
Indien de akkers zeer vochtig zijn, kunnen we er, behalve de bovengenoemde, nog andere soorten aantreffen: Montia minor, Veronica
serpyllifolia, Hypericum humifusum, Myosurus minimus en zelfs Radiola
linoides. Ook mossen: Webera annotina, Pottia truncatula, Ceratodon
purpureas, Ephemerum serratum, Bryum argenteum en levermossen:
Anthoceros laevis, A. punctatus en Haplozia crenulata kan men er vinden.
Al deze soorten treden regelmatig op in het Centunculo-Anthoceretum
punctati, een Nanocyperion-associztie, die zich op natte plekken in het
korenveld kan ontplooien. Tussen dit gezelschap en het ArnoseretoScleranthetum zijn alleovergangen denkbaar. Zijwerden o.a. door CHOUARD
(55) en MALCUIT (134) beschreven.
Het gemiddelde aantal soorten (phanerogamen) per opname bedraagt
24, dit is een derde meer dan in het Arnosereto-Scleranthetum typicum.
Van het Arnosereto-Scleranthetum juncetosum kunnen we twee varianten onderscheiden, n.l. een variant met Gnaphalium uliginosum
(Bijlage 1, opn. 32 t/m 41) en een variant met Sonchus arvensis (Bijlage
1, opn. 42 t/m 50). Laatstgenoemde variant wordt gekenmerkt door het
rijkelijke optreden van rhizoomgeophyten: Sonchus arvensis, Tussilago
farfara en Cirsium arvense en het vrijwel geheel ontbreken van de kensoorten der associatie.
De opbrengst aan rogge en haver kan in onze subassociatie vrij aanzienlijk zijn, vooral in de variant met Sonchus arvensis. In de variant
met Gnaphalium uliginosum komen vaak lage, natte plekken met een
Nanocyperion-begroei'mg (facies met Juncus bufonius) voor, waarin
het gewas niet wil groeien en spoedig neiging tot legeren vertoont.
Men vindt het Arnosereto-Scleranthetum bijna uitsluitend op onze diluviale zandgronden, welke vaak reeds eeuwen in
cultuur zijn. Voor het ontstaan en volledig tot ontwikkeling komen van
de associatie is n.l. tijd nodig. De gronden, waarop het gezelschap zich
kan vestigen, moeten een zekere ,,rijpheid" hebben bereikt.Tot optimale
ontplooiing komt het Arnosereto-Scleranthetum op de oude essen en engen
van het Saksische deelvan Nederland en opde oudere ontginningsgronden
in Brabant. Op de jonge ontginningsgronden daarentegen is het meestal
slechts onvolledig ontwikkeld en ontbreken de kensoorten. Zeer fraai
kan men dit waarnemen in de heideontginningen in Brabant. Op de
reeds enkele tientallen jaren in cultuur genomen heideontginningen
vindt men het Arnosereto-Scleranthetum typicum; op de jonge ontginningsakkers daarentegen het Arnosereto-Scleranthetum juncetosum in haar
variant met Sonchus arvensis en Tussilago farfara. Het voorkomen van
deze variant wijst waarschijnlijk op een slechte bodemstructuur en de
aanwezigheid van ondoorlatende lagen, waarboven de geophyten hun
wortelstokken uitspreiden. In de loop der jaren wordt met de bewerking
SYNOECOLOGIE.
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en ontwatering de bodemstructuur beter en de rhizoomgeophyten en
vochtminnende soorten verdwijnen. Haar plaats wordt dan ingenomen
door eenjarige onkruiden zoals: Arnoseris minima, Galeopsis segetum,
Alchemilla arvensis, Spergula arvensis en Teesdalia nudicaalis. Het verschil is zo opvallend, dat het de moeite waard zou zijn, aan de hand
hiervan jonge en oude ontginningsakkers in kaart te brengen.
Het bodemprofiel van het Arnosereto-Scleranthetum is als volgt
opgebouwd. Bovenaan vindt men een bouwvoor ter dikte van 15 tot 18
cm. De grond van deze bouwvoor heeft vaak een zeer ongunstige of wel
in het geheel geen structuur. Men spreekt dan van ^structuurloos" of
van een ,,dolle structuur".
Onder de bouwvoor, welke tevens de voornaamste wortelhorizont
is, vindt men meestal een verdichte laag, de zogenaamde ,.ploegzool".
Deze is ontstaan door het steeds op dezelfde diepte ploegen. De grond
onder de ploegzool is vast en van een kluiterige structuur. Gewoonlijk
is zij lichter van kleur dan de bouwvoor. Dit wijst op een geringer gehalte aan humus.
Hieronder volgcn, bij wijze van voorbeeld, een a a n t a l profielbeschrijvingen.
1. Arnosereto-Scleranthetum
typicum bij ,,de L u c h t " tussen Barneveld en Renswoude. Zie bijlage 1 opn. 8.
PROFIELBKSCHKIJVING:

0—j cm Maaiveld, oppervlakkig dichtgeslagen en verkorst, met mossen
begroeid.
I—18 cm Daaronder humeuze, grijze zandgrond zonder structuur. Bovenaan
sterk doorworteld. Beworteling n a a r beneden toe geleidelijk afnemend. Geen middenbank.
18 cm Ploegzool op 18 cm diepte.
18—10 cm Grijze, humeuze zandgrond met kluiterige structuur. N a a r beneden
toe geleidelijk lichter van kleur wordend en in loodzand overgaand.
40—50 cm Grijze loodzandlaag. Vrij scherp overgaand in:
>f)0 cm Koffiebruine oerbank v a n het oude heideprofiel.
2. Arnosereto-Scleranthetum
typicum.
bijlage 1 opn. 0.

Winterroggeakker bij I l a r s k a m p .

Zie

PROFIELBESCHRIJVING:

0— | cm Maaiveld, oppervlakkig dichtgeslagen, verkorst en met mossen
en algen begroeid. Korst af te lichten, plm. | cm dik.
| — 1 4 cm Bouwvoor. Humeuze zandgrond met een dolle structuur. W a a r
zij tengevolge van de regens der laatste dagen plaatselijk vochtiger is, vertoont zich een begin van kruimeling. Egaal doorworteld,.
zonder spoor van een middenbank.
14 cm Duidelijk merkbare, sterk uitgesproken ploegzool.
14—50 cm Onder de ploegzool een eveneens humeuze enggrond met bruingrijze kleur. N a a r beneden toe geleidelijk lichter wordend en
overgaand in loodzand met vrijliggende kwartskorrels. Kluiterige
t o t dolle structuur.
> 50 cm Op ca 50 cm diepte via een scherpe grens overgaand in een bruinrode t o t donkerbruine, ijzerhoudende grond met begin v a n b a n k vorming (bank van het vroegere heideprofiel).
3. Arnosereto-Scleranthetum
Zie bijlage 1 opn. 33.

jitncetosum. ,,de V a l k " tussen Wekerom en L u n t e r e n .

PROFIELBESCHRIJVING:

0— J cm Maaiveld oppervlakkig dichtgeslagen en dicht bezet met mossen.
Oppervlaktekorst 3 a 4 m m dik.
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I— (i cm Grijze, humeuze, vochtige zandgrond met zwak kruimeligc t o t
dolle structuur, sterk doorworteld.
()—14 cm Begin van structuurbedcrf. Middenbank, zwak kluiterig, iets
minder, m a a r toch nog \-rij goed doorworteld.
14—17 cm Weer nicer kruimelige laag, waarin veel onverteerd organisch
materiaal, o.a. resten van stalmest en van de stoppel van het
vorige jaar.
17 cm Ploegzool.
1 7—30 cm Vaste, kluiterige, m a a r nog goed humeuze grond. N a a r beneden
toe iets bruiner (lichter) wordend.
30—r>0 cm Afwisselend grijsgrauwe, loodzandkleurige en nicer bruin getinte
grond met kluitstructuur. Vermoedelijk periodieke gleyvorming.
> 5 0 cm Zeer harde, koffiebruine ocrbank.

FIG. 3

Arnoscreto-Sclerantheiitm

Het Arnosereto-Scleranthetnm is ccn atlantische planten-gemeenschap, waarvan het vermoedelijke verbreidingsgebied in
Europa uit bijgaand kaartje (Fig. 3) — dat aan de hand van de weinige
Hteratuurgegevens: CHOUARD (55), TUXEN (197), KRUSEMAN en
VLIEGER (120), OBERDORFER (148), WASSCHER (242), RAABE (161)
en MALCUIT (134) en de verbreiding der kensoorten ( H E G I , 85) werd
samengesteld — blijkt.
Het verbreidingsgebied valt ongeveer samen met dat van het Querceto roboris-Betalehini (KNAPP, 111). Binnen dit areaal komt de assoc i a t e in de winterrogge-akkers op de arme, zure zandgronden voor.
Volgenseigenwaarnemingen wisselt de pH in het Arnosereto-Scleranthetum
tussen 4,8en 5,9. In overeenstemming hiermee is de mcdedeling van
VISSER en HOGENESCH (223), volgens welke auteurs onze humuszandgronden bij pH tussen 5,0 en 5,5 optimale oogsten leveren.
VERBRHIDING.
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In Nederland kunnen we de associatie voornamelijk aantreffen in
het Gelders, subcentreuroop, Drents en Kempens district x . Maar ook
daarbuiten komt het gezelschap voor, o.a. in het Waddendistrict, op
Texel en Terschelling (WESTHOFF, mondelinge mededeling) en in het
duindistrict op Goeree en Overflakkee (WEEVEKS, 243). Omtrent het
voorkomen van de associatie in Nederland geven de verbreidingskaartcn van Arnoseris minima (Ned. Kruidk. Arch. 49 (1939) 388) en van
Anthoxanthum aristatum (Ned. Kruidk. Arch. 49 (1939) 146) ecu beeld.
In dit verband is ook figuur 2 op biz. 31 van belang.
LEVENSLOOP EN IN STAND RLIJVEN VAN DE ASSOCIATIE.

Zie hier-

voorblz.49—50.
Na het zichten der rogge ontwikkelen zich in de stoppel
— wanneer deze althans niet direct wordt ondergeploegd — een aantal
Polygono-Chenopodton-soovten, zoals: Polygonum persicaria, P. tomentosum, Laminm amplexicaule, Erigeron canadensis, Galinsoga parvijlora,
Echinochloa crus-galli, S. glauca, Erodium cicuiarium ssp. arvale e.d.,
terwijl de Scleranthion-soortcn — vooral windhalm, korenbloem en
wikken — meer en meer op de achtergrond treden. De successie verloopt
in de richting van het Echinochloelo-Setarietum.
SUCCESSIE.

Ken voorbeeld van de flora v a n het stoppelaspect geeft volgende o p n a m e :
Roggeakker bij Amerongen, die n a het maaien van de rogge niet werd geploegd. N a het Scleranthion k o m t het Polygono-Chenopodion, terwijl zich ook reeds
enkele Corynephorion-soovten
vertonen. Proefvlakte 100 m 2 , vegetatiebedekking
60 % ; P5—14—44; 14. 9, '39; S39422.
KENSOORT ARNOSERETO-SCLERANTHETUM:

Arnoseris minima

-r.l

Stachys arvensis
Sonchtts asper
Raphanus
raphanistrum

-Kl

VERBONDSKENSOORTEX'
SCLERANTHION ANNUI:

Scleranthus annuas
Vicia hirsuta
Matricaria
chamomilla

1.2

+.1

lex.

ORDE-KENSOORTEN
SECALINETALIA:

Viola

arvensis

Anagallis arvensis ssp.
phoenicea

1.1
.

1.2

KLASSE-KENSOORTEN
RUDERETO-SECALINETEA:

Polygonum aviculare
Chenopodium album
Capsella bursa-pastoris
Convolvulus arvensis
Polygonum
convolvulus
Agropyron repens
Atriplex patulum
Geranium
pusillum
Gnaphalium
uliginosum

2.3
1.1
1.1

+•2
-M
-f.l
_ u •>

+.i
+••2

KENSOORTEN ECHIXOCHLOETO-SETARIETUM:

Setaria viridis
Setaria glauca

1.2
-u.l

ORDE-KENSOORTEN
CHENOPODIETALIA:

Mercurialis annua
Solanum nigrum
Euphorbia helioscopia
Erodium cicuiarium ssp. arvale
2.3
Stellaria media
Spergula arvensis
4-.1
Senecio vulgaris
Oxalis stricta
1
Voor de omgrenzing van deze districten zie: HEUKELS en WACHTER (HH )

VERBONDSKENSOORTEX
PANICO-SETARION:

1.2
. 1.1
1.1
-j-.l

-f.i
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B E G E L E I D E N D E SOORTEN:

CORYNKPHORETALIA-SOORTEN:

Rumex acetosella
Jasione montana
Cerastium arvensc
Agrostis canina
Ornithopus
perpusillus
Hypericum
perforatum

3.3
_!_ •)

•)

Achillea
millefolium
Holcus jnollis
Veronica arvensis
Crepis capillar is
Trifolium dubiinn

3.3
1.2
-.1
4-.1
4-.1

I)e floristische verschillcn tussen bovenstaande opname en hot type
der associatie zijn het gevolg van gewijzigde milieu-factoren. De grotere
hocveelheid licht, welkc na de oogst tot de bodem kan toetreden, speelt
naast de hogere zomertemperaturen en de bij de vertering van de stoppel
vrijkomende stikstof een rol.
Laat men de akker een paar jaar braak liggen, dan verarmt deze
snel. De meststoffen verbranden of spoelen uit en de znurgraad neemt
— mede tengevolge van anaerobic — toe. Dientengevolge maakt de
stikstofminnende akkerflora plaats voor een zuurminnende flora, waarin
Rumex acetoselladomineert en soorten uit het Corynephorion canescentis
naast weilandplanten binnendringen. Een voorbeeld van een dergelijke
braakland- of driest-flora volgt hieronder:
Voor het eerste j a a r braakliggende akker (driest) op de Renkumse heide;
proefvlakte 100 m 2 , vegetatiebedekking 8 0 — 9 0 % ; P-528-22; 3.7.'40; S40I57.
CoRVNEPHORETALIA-SOORTi:X:

Rumex acetosella
Erigeron acer
Air a caryophyllea
Trifolium arvense
Ornithopus
perpusillus
Cerastium
semidecandrum
Agrostis canina
Teesdalia nudicaulis

4..")

B E G E L E I D E N D E SOORTEN:

.1

R U D E R E T O - S E C A I INETEA-SOORTEN:

Erigeron candensis
Apera spica-venti
Polygonum aviculare
Linaria vulgaris
Agropyron repens
Scleranthus annuus

Poa annua
Artemisia vulgaris

1.2
1.2
1.2
-.1
-f.l

Achillea millefoliu m
Cerastium caespitosum
Agrostis tenuis
Poa pratensis
Poa trivialis
Holcus lanaius
Agrostis stolon ifera var.
prorepens
Bromus mollis
Daucus carota
PIantago Ianceolata
Dactylis glomerata
Trifolium pratense

1.2

4-.2
ll>

lex.

Op deze wijze leidt de successie van het Arnosereto-Scleranthetum
via het Echinochloeto-Setarietum en het Rumex acetosella-stdL&ium tot
het Festuceto-Thymetum linarietosum (Corynephorion). Via deze phasen
kan de successie verder voeren tot het Calltmeto-Genistetum, b.v. bij
beweidingdoor schapen of — indien pionierhoutsoorten zoals berk, esp,
vuilboom of lijsterbes de kans krijgen om zich te vestigen — tot het
climaxbos: het Querceto roboris-Betuletttm.
2. PAPAVERETUM ARGEMONE (LIBBERT) KRUSEMAN et VLIEGER
1939.
Het Papaveretum argemone werd voor het eerst in 1939 onder deze
naam door KRUSEMAN en VLIEGER (120) beschreven. Voor die tijd
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publiceerde LIBBERT (123) reeds een tabel van dit gezelschap onder
de naam ,yScleranthus anniius-Myosuriis minimas-associatie", terwijl
ook TUXEN (206) een nauw venvant gezelschap beschreef en daaraan
de naam }iAlchemilla arvensis-Matricaria chamcmilla-associcitie" gaf.
Geen van beide laatstgenoemde auteurs is er echter in geslaagd, een
goede karakteristiek van het gezelschap te geven. LIBBERT meende,
dat de associatie identiek was met de reeds eerder door MALCUIT (134)
onder de naam ,,Association a Scleranthits annum et Myosurus minimus"
beschrevengezelschap, hetwelk in werkelijkheid overeenkomt met het
Arnosereto-Sclcranthetum. TUXEN zag in, dat hij hier met een nieuwe
associatie te doen had, doch beschikte over te weinig goed materiaal,
om tot een zuivere kenschetsing te geraken. De door hem genoemde
kensoorten: Alchemilla arvensis, Myosotis arvensis, Matricaria chamomilla en Valerianclla spec, hebben alle een te grote amplitude, om als
zodanig te kunnen gelden.
FLORISTISCHE SAMENSTELLING.
OPXAMKX,

Deze blijkt uit bijlage 2 (tabel 4).

vcrmeld in bijlage 2 (tabel 4).

1. De P l a t v o e t (gem. Diepenveen); MO-GG-13; 13.7/41; S411G5.
2. Tussen Vlodrop en St. Odilienberg, ijl gewas op leemhoudende zandgrond;
SG-05-33; 11.0/42; S42107.
3. Molenbeek ten Z. v a n Vlodrop: TG-15-21; 2.0/42; S420G8.
4. Loil (gem. Didam), zwak leemhoudende zandgrond, laagterras; PG-30-12;
(J.7/44; S44037.
5. Kasteel H a t t e m tussen Herten en Leerop (gem. Roermond); laagterras;
SO-54-34; 28.7/44; S44080.
0. Keulense b a a n (gem. Melick-Herkenbosch), min of meer vochtige, laag
gelegen winterroggeakker op zwak leemhoudende grond, omgeven door
hoger gelegen akkers, welke het Arnosereto-Scleranthetiim dragen; S6-04-22;
19.0/42; S42125.
7. Leerop (gem. St. Odilienberg); S0-G4-14; 28.7/44; S44081.
8. ,,Heeswijkse k a m p e n " (gem. Cuyck en St. Agata); Q6-22-43; 23.7/44; S44005.
9. H o u t (gem. Kessel), lichte Maasklei; SO-25-41; ^21.7/42; S42230.
10. Katwijk (gem. Linden); Q 6 - 2 2 - 4 1 ; 23.7/44; S44007.
11. Molenbeemd tussen Leeuwen en Roermond (gem. Maasniel); SO-54-21
12.0/42; S42108.
12. Spikhorst (gem. Renswoude); bruingrijze humeuze zandgrond; ijl, vuil gewas
No-05-22; 8.0/43; opn. T I D E M A X , T43103.
13. Gebroek (gem. Melick-Herkenbosch). Goed gewas op vrij zware grond
SO-54-44; 29.0/42; S42104.
14. Schellerallee bij het kleine veer (gem. Zwollerkerspel); LO-05-34; 15.7'.41
S41108.
15. Vochtige akker tussen Rijssen en E n t e r op leemhoudende zandgrond;M7-53-44
0.7/42; S42180.
10. Werveld (gem. Beugen en Rijkevoort); QO-33-33; 8.0/44; S44019.
17. Beegden, vuil gewas op vochtige zandgrond; SO-53-32; 25.0/42; S42158.
18. Didamse leigraaf (gem. Didam); PO-30-22; 12.7/44; S44049.
19. Idem (gem. Wehl); PO-30-22; 12.7/44; S44050.
20. Thorn, dicht gewas v a n winterrogge m e t sterk onderdrukte Chenopodietaliasoorten; SO-42-13/14; 24.0'.42; S42147.

Veronica triphyllos, Arabidopsis thaliana, Anthemis arvensis, Myosotis versicolor en Papaver dubium zijn de kensoorten van het Papavere-
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turn argemone. Daarnaast vertonen Veronica hederaefolia en Papaver
argemone een zekere voorkeur voor de associatie. Het zijn met uitzondering van Anthemis arvensis alle wintertherophyten.
• De meest typerende soort is Veronica triphyllos, een uitgesproken
winterannuel, die reeds vroeg in het voorjaar (April) bloeit en samen
met Veronica arvensis, V. hederaefolia, Arabidopsis thaliana, Erophila
verna, Cerastium semidecandrum, Viola arvensis en Stellaria media het
voorjaars-aspect van onze associatie vormt. Als het graan rijpt, is zij
reeds lang afgestorven en daar in deze tijd de meeste opnamen worden
gemaakt, komt zij daarin slechts zelden voor. Volgens H E G I (85) komt
Veronica triphyllos in bijna geheel Europa en West-Azie voor. In Nederland heeft zij een in hoofdzaak fluviatiele verbreiding (zie: SLOFF en
VAN SOEST, 192 en het I.V.O.N.-kaartje in het Ned. Kruidk. Arch. 49,
1939).
Ook Veronica hederaefolia is een plant van de voorjaarsflora. Zij
bloeit in de maanden Maart—Mei, sterft in Juni af en is tegen de tijd,
dat het graan rijpt, geheel verdwenen. Alleen de grote, opvallende zaden
yindt men dan nog terug. Als kensoort van het Papaveretum argemone
is Veronica hederaefolia niet trouw. Behalve op akkers komt zij ook in
bossen voor, vooral op de rijke gronden van het Querceto-Carpinetum
corydalelosum (ELLENBERG, 67). Het is echter zeer waarschijnlijk, dat
een biologisch en morphologisch aan het leven op de akker aangepast
ras uit deze soort is geselecteerd (THELLUNG, 234). Zo bloeit Veronica
hederaefolia volgens KRUSEMAN en VLIEGER (120) in de akkers veertien
dagen vroeger dan op andere groeiplaatsen en vertoont ook overigens
kleine afwijkingen. De akkervorm van Veronica hederaefolia komt echter, behalve in het Papaveretum, ook in het Legoiisietum voor. Men
kan ook deze vorm dus hoogstens als preferente kensoort van onze
associatie beschouwen.
Eveneens uitgesproken voorjaarsbloeiers zijn .-1rabidopsis thaliana
en Myosotis versicolor. Eerstgenoemde soort is echter geen trouwe kensoort, daar zij nogal eens samen met Erophila verna en Cerastium semidecandrum in andere, aan het Corynephorion nauw verwante, voorjaarsvegetaties voorkomt (SISSINGH, 186). Ook Myosotis versicolor zou in
dergelijke vegetaties kunnen voorkomen (HEUKELS en WACHTER, 88;
WESTHOFF, mondelinge mededeling). Zelf heb ik dit nooit waargenomen.
Betere kensoorten vinden we onder de klaprozen. Vooral geldt dit
voor de slanke klaproos (Papaver dubium), welke soort voor ons gezelschap typerender is dan de aan de associatie haar naam gevende ruige
klaproos (Papaver argemone). Laatstgenoemde soort mag — evenals
Veronica hederaefolia — slechts tot de preferente kensoorten worden
gerekend. Volgens H E G I (85) komen de beide papaversoorten in het
Middellandse Zeegebied en in Midden-Europa algemeen voor op de akkers
onder het koren en op braakterreinen. Ook zij zijn wintertherophyten,
doch geen voorjaarsbloeiers. Hun bloeitijd valt later en wel in Juni—
Juli.
Ook Anthemis arvensis kan men als kensoort van het Papaveretum
beschouwen. Daar zij in het voorjaar kiemt, kan men haar vooral mas-
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saal tussen het zomerkoren aantreffen. Ook op braakliggende akkers is
zij algemeen en volgens H E G I (85) zou de soort, vooral in streken waar
het drieslagstelsel nog in zwang is, een lastig onkruid zijn. Daarentegen
zou zij in streken met een rationed bedrijf en intensieve vruchtwisseling
geleidelijk verdwijnen.
Naast bovengenoemde kensoorten treden Arenaria serpyllifolia en
Erophila verna regelmatig in het Papaveretum op en daar deze soorten
in de overige akkeronkruid-gezelschappen vrijwel ontbreken, helpen
zij de associatie tegenover hen af te grenzen.
Van het Arnosereto-Scleranthetum onderscheidt het Papeveretum
argemonezich voorts door het voorkomen van soorten zoals: Myosotis
arvensis, Matricaria chamomilla, Valerianella rimosa, Equisehim arvense,
Convolvulus arvensis, Papaver rhoeas, Anagallis arvensis ssp. phoenicea
e.d. Met behulp van de drie eerstgenoemde soorten heeft TUXEN (206)
zijn Alchemilla arvensis-Matricaria chatnofnilla~a.ssocia.tietrachten te
kenschetsen. Hij slaagde hierin niet, omdat de door hem gekozen kensoorten een te grote amplitude hebben. Zij komen ook in het Legousietum
en zelfs in het Linarietum spuriae (Eu-Secalinion) vrij veel voor. Van
laatstgenoemde associaties onderscheidt het Papaveretum zich — behalve
door de kensoorten — door het voorkomen van een aantal acidiphile
soorten: Scleranttms annuus, Spergula arvensis en Rumex acetosella.
In vergelijking met het Arnosereto-Scleranthetum is het Papaveretum
veel soortenrijker. Terwijl het gemiddelde aantal soorten per opname
daar slechts 18—19 is, bedraagt dit hier ongeveer 30. Het minimumareaal, waarop dit aantal voorkomt, wordt met 25 (50) — 100m 2 bereikt.
Het Papaveretum ontwikkelt zich optimaal in met winterrogge
bezaaide akkers. Onder zomerrogge of haver komt deassociatie meestal
niet tot volledige ontplooiing. Hier iszij bovendien vaak verontreinigd
door soorten uit het Chrysanthemo-Sperguletum. Vooral aan de randen
der graanvelden kunnen Lycopsis arvensis, Hypochoeris glabra en Chrysanthemum segetum zich goed ontwikkelen.
SUBASSOCIATIES, VARIANTEN EN EACIES. Van het Papaveretum

kennen
we, evenals van het Arnosereto-Scleranthetum, twee subassociaties, n.L:
a het Papaveretum argemone typicum SISSINGH 1946, de droge of typipische subassociatie en
b het Papaveretum argemonejuncetosum SISSINGH 1946, de subassociatie
der vochtige gronden. In vergelijking met de voorgaande is zij veel
zeldzamer. Zij onderscheidt zich daarvan door een aantal differentierende soorten: Juncus bufonius, Gnaphalium uliginosum, Galium aparine,
Cerastium caespitosum en Ranunculus repens. Een viertal opnamen van
het gezelschap vindt men aan het einde van Tab. 4 (bijl. 2). Het gemiddelde aantal soorten per opname is met 35—40 nog hoger dan in het
Papaveretum argemone typicum, De akkers, waarop de subassociatie
voorkomt, zijn dan ook in het algemeen zeer vuil. Vaak overwoekert
het onkruid het gewas en de graanopbrengst is dan slecht.
Uitgesproken faciesvorming komt in het Papaveretum argemone
slechts zelden voor. Wei kunnen een aantal soorten aspectvormend op-
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treden, b.v. de korenbloem [Centaurea cyanus), de windhalm (Apera spica-venti) de verschillende klaprozen (Papaver rhoeas, P. dubiutn en P .
argemone) e.d. In de bodemvegetatie domineren afwisselend Scleranthus
annuus (opde arme gronden), Alchemilla arvensis oiVeronica hederaejolia.
SYNOECOLOGIE EN VERBREIDING. Het Papaveretum

argemoneis de wintervruchtassociatie der leemhoudende zandgronden. In ons land vindt men
het bij voorkeur in het fluviatile district, doch nu en dan ook op het
laagterras. Dit houdt waarschijnlijk verband met het feit, dat zowel
de zandige afzettingen langs onze grote rivieren als het laagterras geologisch jonge afzettingen zijn, met een geringere zuurgraad dan de
afzettingen uit het oudere pleistoceen. De zuurgraad (pH) in het
Papaveretum argemone wisselt tussen 6 en 7 en ook het kalkgehalte is
er hoger dan in het Arnosereto-Scleranthetum. In verband hiermede is
de bodem in het Papaveretum in het algemeen beter van structuur
dan die van de vorige associatie, doch ook hier komt ,,kruimelstructuur"
zelden voor. Ter illustratie volgt hieronder een profielbeschrijving:
Papaveretum argemone. Kasteel H a t t e m , tussen H e r t e n en Lierop (gem.
Roermond). Leemhoudende zandgrond op laagterras. Zie bijl. 2 t a b . 4 opn. 5.
PROFIELBESCHRIJVING:

0— J cm Oppervlakte sterk dichtgeslagen en m e t mossen, algen en levermossen
begroeid.
J— 7 cm Mooi kruimelende, bruine, humeuze, zwak leemhoudende zandgrond.
7—11 cm Middenbank. Zeer weinig uitgesproken, iets meer kluiterig v a n structuur. Langs de bovenzijde een ophoping v a n wortelstokken v a n
kweek (Agropyron repens).
11—15 cm Weer kruimelstructuur en w a t losser. Tengevolge v a n geringere vochtigheid iets — m a a r niet noemenswaard •— lichter v a n kleur.
15 cm Ploegzool.
15—30 cm N a a r beneden toe lichter wordende, kluiterige grond. Minder humeus,
vrijwel niet meer doorworteld. Veel vaster.
> 3 0 cm Geleidelijk overgaand in een vrij sterk leemhoudende, geelbruine
zandgrond. Vochtig.

Soms kan men het Papaveretum argemone op ogenschijnlijk zuivere
zandgronden aantreffen. Bij graven blijkt dan echter steeds op een niet
al te grote diepte een leemlaag aanwezig. De op geringe diepte aanwezige
leemlagen beinvloeden de samenstelling der onkruidbegroeiing aan de
oppervlakte. Dieper dan 90 cm gelegen leemlagen hebben echter op de
vegetatie geen invloed meer.
De betekenis van de leem in de grond of het voorkomen van leemhoudende lagen in het bodemprofiel voor de oecologie van het Papaveretum argemone is door RAABE (161) onderzocht. Naast de grotere
voedselrijkdom schijnt vooral de door de leem veroorzaakte bodernvochtigheid een belangrijke bestaansvoorwaarde voor onze associatie
te zijn. Aan de hand van een eenvoudige percolatie-proef werd deze
mvloed op de waterhuishouding aangetoond *.
J^AAJIE (l-c* blz.61) schrijft hierover:
Una cue Wasserdurchlassigkeit des Bodens festzustellen, wurden auf der Oberflache der Bnorizonte der verschiedenen Boden Rohren von 10 cm Durchmesser angebracht und in ihnen in
ADstanaen jeweiligein Liter gewohnlichen Leitungswassers versickert. Die Zeit der Versiekerung
JT
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Vaak krijgt men de indruk, dat het Papaveretum argemone afkerig
is van ecn sterke anorganische bemesting. Het fraaist ontwikkeld vindt
men de associatie op akkers, waaraan regelmatig stalmest wordt toegediend. Op akkers, waaraan gedurende meerdere jaren achtereen
alleen een kunstmestgift werd gegeven, verarmt het gezelschap sterk.
In verband hiermede is het te verklaren, dat het Papaveretum in de
laatste decennia zeldzamer is geworden. Dit blijkt o.a. uit lokale flora's.
Wanneer wij b.v. de opgaven omtrent het voorkomen der kensoorten
in de ,,Flora van Wageningen" (KOBUS, 112) vergelijken met die,
door eigen waarnemingen in de omgeving van Wageningen verkregen,
dan krijgt men onderstaand overzicht:
T A B E L 5: H E T VOORKOMEN VAN E N K E L E KENSOORTEN VAN H E T P A P A V E R E T U M
IN DE OMGEVING VAN W A G E N I N G E N VOLGENS K O B U S EX SISSINGH

Wageningse E n g
Veronica hederaefolia
Arabidopsis thaliana
Papaver argemone
Papaver dnbium
Anthemis arvensis
Myosotis versicolor
Veronica triphyllos

1880—1885

1938—1940

(KOBUS)

a1gemeen

(eigen waarnemingen)
vrij zeldzaam

>»

ii

ii

i>

•I

>i

Wag. berg
algemeen
ontbreekt
>i

1945—1946

zeldzaam
vrij algemeen
ontbreekt
II

algemeen
vrij zeldzaam
algemeen
algemeen
algemeen
ontbreekt
>>

Een aanwijzing, dat voor het zeldzamer worden van deze groep het
toenemend kunstmestgebruik mede verantwoordelijk is, zou m.i. gevonden kunnen worden in het feit, dat in de oorlogsjaren — toen dit
noodgedwongen afnam — Veronica hederaefolia en de beide Papaversoorten zich in de Wageningse Eng weer geleidelijk uitbreidden (zie
kolom 3 in tabel 5). Het zou interessant zijn, de oorzaak hiervan na
te gaan. Is het een kwestie van nitrophilie, kiembeschadiging (door
kunstmest) of lichtgebrek (stalmest geeft minder welige gewassen)?
Omtrent het voorkomen van het Papaveretum in het buitenland is
weinig bekend. De tabellen, welke daar van dit gezelschap werden
gepubliceerd, zijn die van LIBBERT (124) uit Soldin en die van RAABE
(161) uit Wolgast in Pommeren. Enige overeenkomst vertoont ook
de door TUXEN (197) gepubliceerde soortenlijst van de Alchemilla
arvensis-Matricaria chamomilla-3.ssocmtie. Hierin komen echter ook een
aantal soorten — Sinapis arvensis, Scandix pecten-veneris, Thlaspi
arvense, Ranunculus arvensis en Alopecurus myosuroides — voor, die
in het Legousietum speculum-veneris thuishoren en die doen vermoeden,
dat beide gezelschappen hier nietvan elkaar gescheiden werden gehouden.
Verdere opnamen vinden we bij LIBBERT (126) uit Rosenthal en
betrug auf dem B-Horizont unter der Scleranthus annuus-Amoseris minima-Ass. (fein gebanderter
B-Horizont des Querceto-roboris-Betuletum) beim ersten Versuch annaherend 7 Minuten und stieg
bei folgenden Versuchen an derselben Stelle bis auf 10 Minuten an. Die Versuche auf den B-Horizonten des Papaveretum argettume(grob gebankter bis kompakter B-Horizont desQuerceto-Carpinetum) ergaben weit hohere Sickerzeiten. Der erste Versuch ergab eine Zeit von durchschnittlich
6—7 Stunden, die bei folgenden Versuchen bis auf 11 Stunden anstieg.
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Kuhdamm (Kr. Soldin), BECKER (12) uit Bleschno b. Tschenstochau
in Polen, RATTAY (167) uit Oost-Lithauen en BUKER (50) uit de omgeving van Lisonne (Frankrijk). Laatstgenoemde auteur publiceert
een tabel van een halmvruchtgezelschap, dat grote overeenkomst met
onze associatie vertoont, echter reeds een overgang vormt naar het
Legousia-Minuartia-gezelschaip, gezien het daarin voorkomen van soorten als: Minuartia tenuifolia, Holosteum umbellatum en Lithospermum
arvense. BUKER onderscheidt twee varianten, n.l. het type van de associatie en een variant, waarin onder meer Erigeron canadensis, Rumex
acetosella, Mibora minima, Setaria viridis en Trifolium arvense voorkomen en die men op braakliggende akkers aantreft.
Wanneer men deze gegevens overziet, krijgt men de indruk, dat het
Papaveretum over geheel Europa verspreid voorkomt. Het aanwezige
materiaal is echter niet voldoende om aan de hand daarvan het areaal
der associatie reeds thans met zekerheid te kunnen vaststellen.
LEVENSLOOP EN IN STAND BLIJVEN VAN DE ASSOCIATIE. Evenals het

hiervoor behandelde Arnosereto-Scleranthetum begint het Papaveretum
argemonezijn levensloop in het najaar. Na het rooien van de aardappels
of het onderploegen van de stoppelknollen wordt het land opnieuw
zaaiklaar gemaakt en ingezaaid met een of ander wintergraan, bijvoorbeeld rogge. Al gauw verschijnen de jonge roggeplanten en gelijktijdig
daarmee ontwikkelen zich een aantal onkruiden, waarvan de zaden
bij lage temperatuur ontkiemen. Het zijn meestal wintertherophyten
(Th: Centaurea cyamis, Apera spica-venti, Alchemilla arvensis, Scleranthus annuus, Arenaria serpyllifolia, Arabidopsis thaliana, Erophila
verna, Vicia-, Veronica- en Papaver-soorten, enz.) naast enkele in
zomerdracht overwinterende annuellen (Te: Stellaria media, Poa annua,
Viola arvensis, e.d.). Deze ontwikkelen zich nog voor de winter tot rozet
en sommige (de therophyta epeteia) zelfs tot volwassen plant. Met
het invallen van de winter treedt dan een periode van rust in, welke
reeds yroeg in het voorjaar (Februari—Maart) met het bloeien van
Stellaria media, Arabidopsis thaliana en Erophila verna een einde neemt.
Ongeveer in dezelfde tijd, of kort daarna, kiemen ook de zomerannuellen:
Chenopodium album, Polygonum convolvulus, P. aviculare, Anagallis
arvensis, Valerianella rimosa, Raphanus raphanistrum, Galeopsis tetrahit
en m het Arnosereto-Scleranthetum ook Galeopsis segetum en G. speciosa.
Met uitzondering van de Galeopsis-soorten ontwikkelen deze nakomers
zich zelden tot forse planten.
De eerste hoofdbloeiperiode valt omstreeks April. Eind Maart bloeien
reeds een groot aantal soorten. Voor een aantal daarvan (Erophila
verna, Arabidopsis thaliana, Arenaria serpyllifolia, Myosotis versicolor,
Holosteum umbellatum, Cerastium semidecandrum, C.glomeratum, Veronica
arvensis, V. hederaefolia, V. triphyllos enz.) is het voorjaar de enige bloeitijd; andere, zoals b.v.: Stellaria media, Poa annua, Viola arvensis, Capsella^ bursa pastoris, Senecio vulgaris en Erodium cicutarium ssp. arvale,
bloeien meerdere malen per jaar, of zelfs het gehele jaar door. De eerste
groep — die der messicoles vernales — is voor het Papaveretum min of
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meer kenmerkend. In het Arnosereto-Scleranthetum is zij vcel minder
sterk vertegenwoordigd. Als straks 't koren in z'n aren schiet, wordt zij
door het cultuurgewas overwoekerd en sterft af.
Een tweede groep van wintertherophyten wordt gevormd door planten, wier levenscyclus met die van het graangewas overeenkomt. Tot
deze groep, die door ALLORGE (2) met de naam ,,messicoles estivales"
wordt aangeduid, horen o.m. de korenbloem (Centaurea cyanus), de
verschillende wikken (Vicia angustifolia, V. hirsuta, V. tetrasperma en
V. saliva) en papaversoorten (P. rhoeas, P. dubium en P. argemone)t
verschillende gramineeen (Apera spica-venti, Aira multiculmis, Avena
fatua en Anthoxanthum aristatum) en voorts soorten als Myosotis arvensis,
Alchemilla arvenis, Anthemis arvensis en Matricaria chamomilla. Al
deze soorten bloeien in een tweede bloeiperiode, welkeinde maand Juni
valt. Voor het merendeel zijn het 50 — 100 cm hoge planten; zulks in
tegenstelling tot de voorjaarsbloeiers, die meestal niet hoger dan
10— 20 cm worden en die in de associatie de bodemvegetatie vormen.
Het aspect van het Papaveretum is in deze tweede bloeiperiode
zeer kleurrijk en wordt gevormd door rode klaprozen, witte kamillen
en blauwe korenbloemen tegen een achtergrond van goudgeel graan.
Menig kunstschilder (VINCENT VAN GOGH, WILLEM NOORDIJK e.a.)
werd in dit stadium door de rijpende graanvelden gei'nspireerd.
In de tijd dat het graan rijpt vindt men van de voorjaarsflora niet
veel meer terug. De meeste soorten zijn dan reeds afgestorven. Dit heeft
tot gevolg, dat het in die tijd niet eenvoudig is, opnamen te maken,
die de volledige soortencombinatie bevatten. De beste tijd voor het
maken van opnamen is Mei—Juni.
Eind Juli, begin Augustus is het graan rijp en kort daarop wordt
het gemaaid. Een deel van het zaad valt bij het maaien uit, maar een
ander deel wordt met het koren geoogst en keert — wanneer het zaaizaad
door wannen of trieuren goed wordt geschoond — niet op de akker
terug. Op de floristische samenstelling van onze associaties heeft dit
echter weinig invloed. Slechts enkele soorten — wraaronder de wikken
en klaprozen — lopen kans op de duur te worden uitgeroeid.
Na de oogst droogt — onder de stralen van de warme
Augustuszon — de arme dorre zandgrond onder de stoppel snel uit.
Deze sterke verandering van het microklimaat kunnen slechts weinig
akker-onkruiden verdragen. Vandaar dat met het maaien van het koren
de vegetatieperiode van het Papaveretum argemone is afgesloten. Slechts
enkele soorten kunnen zich nog enige tijd staande houden, b.v.: Scleranthus annuus, Anthemis arvensis, Myosotis arvensis en Matricaria chamomilla. Andere daarentegen profiteren van de sterke lichttoevoer. Zo
breiden Rumex acetosella, Achillea millefolium en Agrostis stolonifera
var. prorepens zich nu snel uit. Zij leiden de successie in naar een op het
Papaveretum argemone volgend Corynephorion-gezelsch&p, het FestucetoThymetum in zijn subassociatie met Linaria vulgaris. Dit gezelschap is
typerend voor de braak. Een opname ervan volgt:
SUCCESSIE.
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Festuceto-Thymetum linarietosum. Zandige verlaten akker (braak) in Maasuiterwaard bij Katwijk tussen Cuyck en Mook; 100m2; 40%; QG-22-12/14; (i.8.
'39; S39232.
KENSOORTEN:

Vulpia myuros
Aira caryophyllea
Trifolium arvense

1.2
(+.1)

VERBONDSKENSOORTEX
(CORYNEPHORIOX CANESCENTIS):

Jasione montana
Polyirichum
pilifcrum
Aira praecox
Festuca ovina ssp. capillata
Sedum acre
Arenaria serpyllifolia
Ranunculus bulbosus
Camptothecium lutescens
Senecio jacobaea

1.2
2.3
-^-.2
1.3
-M
+ .2
+ -1

D l F F E R E N T I E R E N D E SOORTEX VAN
i)E SUBASS. m e t L I N A R I A VULGARIS:

Erigeron acer
Erigeron canadensis
Filago minima
Linaria vulgaris

-f-1
+ .1
2.1
+ .1

Teesdalia nudicaulis
Herniaria glabra
Corynephorus canescens

+ .1
+ .1
(+.2)

KLASSE-KENSOORTEN
(BROMETO-CORYXEPHORETEA):

Hieracinm pilosella
Cerastium arvense
Luzula campestris
Cerastium
semidecandrum

9 *>

1.2
+ .2
+ .2

B E G E L E I D E X D E SOORTEX:

Rumex acetosella
Agrostis tenuis
Achillea
millefolium
Plantago lanceolata
Poa pratensis
Hypochoeris radicata
Festuca rubra
Bromus mollis
Sarothamnus
scoparius
Cerastium caespitosum
Hieracium auricula
Cladonia div. spec.

1.1
1.2
-M
+ .1
a- 1
J- 1

1.1
-f-1
4-.1
+ .1
+ .2
3.3

Hoe de successie verder verloopt, is niet te voorspellcn. Zij kan zich
langs verschillende wcgen voltrekken. Vrijwel zeker isevenwel,dat deze
uiteindelijk zal leiden tot het wintereiken-berkenbos (Querceto sessiliflorae-Betuletum) zoals wij dit o.a. in Midden-Limburg op het laagterras
van de Maas aantreffen.
3. LEGOUSIETUM SPECULUM-VENERIS (KRUSEMAN et VLIEGER)
SISSINGH 1946.

Synoniem: Vicietum tetraspermae K R .et VL. 1939 (120).
Het Legonsia speculum-veneris-Minuartia tenuifolia-gezelschap werd
voor het eerst beschreven door KRUSEMAN en VLIEGER (120) onder
de naam Vicietum tetraspermae. Deze naam is echter zeer ongelukkig
gekozen, daar Vicia tetrasperma in het geheel niet kenmerkend is en
bovendien slechts sporadisch in het gezelschap voorkomt. Veel algemener is zij in het Eu-Secalinion (zie biz. 57). Dat deze soort door
bovengenoemde auteurs niet in het Linarietum spuriae werd aangetroffen
is vermoedelijk een gevolg van het feit, dat zij van deze associatie alleen
het stoppelaspect hebben bestudeerd en daarin een aantal soorten over
het hoofd hebben gezien. Om verwarring te voorkomen werd de associatie omgedoopt in Legousietum.
FLORISTISCHE SAMENSTELLING:

Zie bijlage 2 (tabel 6)

o2
OPNAMEN,

vermeld in bijlage 2 (tabel 6)

1. Ooi (gem. Zevenaar); P6-35-34; 11.7.'44; S44042.
2. Bunningse s t r a a t (gem. Herwen en Aerdt), rivierzand (oeverwal); P(>-45-3I;
]9.7.'44; S44059.
3. ,,Huis te A e r d t " (gem. Herwen en Aerdt), vorig j a a r bepoot met aardappels,
t h a n s winterrogge; P 6 - 4 5 - 4 3 ; 18.7/44; S4405G.
4. Pontveer te Aerdt (gem. Herwen en Aerdt); P(>-45-43; 18.7/44; S4405(i.
5. ,,Welsummer v e l d " ten N. v a n Terwolde; M(>-55-l4; 21.7/44; T44114.
('). Zevenaar; P 6 - 3 5 - 4 3 ; 21.7/44; S44064.
7. Zevenaar, fijnzandige klei zonder krimpscheuren; P(j-35-43; 20.7'44; opn.
T I D E M A N ; T441I2.
8. Winterroggeakker, onderzaaid m e t incarnaatklaver aan de straatweg Zevenaar-Babberich; P0-45-22/24; 24.7*44; opn. T I D E M A N ; T44117.
9. Terwolde (gem. Voorst); opn. K R . et V L . ; 1VOX nr. 322; 10.7/37.
10. Veesser eng (gem. Heerde); opn. K R . et V L . ; IVON nr. 356; 29.5/38.
11. Bunningse s t r a a t ten W. v a n Aerdt (gem. Herwen en Aerdt); Ptf-45-31;
18.7/44; S44058.
12. Tussen Welsum en Terwolde (gem. Voorst); opn. K R .et V L . ; IVON nr. 440.
13. Tussen Swalmen en Leeuwen (gem. Swalmen); opn. K R . et V L . ; IVON
nr. 412.
14. ,,Poelwijk" (gem. Zevenaar); zandige rivierklei met kluiterige structuur;
P(J-45-21; 18.7/44; S44054.
15. ,,de T o e t e n b u r g " (gem. Zevenaar); zandige rivierklei; P 6 - 4 5 - 1 I ; 25.7/44;
opn. T I D E M A N ; T 4 4 U 8 .
U). Gerstakker nabij de steenfabriek te Oud-Zevenaar (gem. Zevenaar); stoppelaspect; P(S-45-12; 15.8/44; S44096.
17. Akker op lossleem, Benzenrade (gem. Heerlen); V(>-24-12; 27.7/44; S44078.
18. Akker op gemergelde lossleem, Kruisberg, Waalwiller (gem.Wittem). Plateau
160 m boven N.A.P.; V6-33-22; 25.7/44; S44070.
19. Vilt (Limburg), opn. K R .et V L . IVON nr. 497.
20. Tussen Eys en Eysderheide, opn. K R .et V L . ; IVON nr. 496.

Het Legousietum houdt het midden tussen het Scleranthion annni
en het Eu-Secalinion. Tot welk verbond men het wil rekenen, is enigszins een kwestie van persoonlijke opvatting. KRUSEMAN en VLIEGER
(120) rekenden het tot het Eu-Secalinion op grond van het feit, dat de
kensoorten van dit verbond er talrijker in voorkomen dan die van het
Scleranthion annui. In verband met de ruimere omgrenzing van het
Scleranthion moest op grond van dezelfde overwegingen het gezelschap
thans in laatstgenoemd verbond worden ondergebracht. Of deze indeling juist is, zal de tijd moeten leren.
Met het Papaveretum argemoneheeft het Legousietum behalve de verbondskensoorten: Alchemilla arvensis, Apera spica-venti, Vicia angustifolia, V. hirsuta en Matricaria chamomilla ook Veronica hederaefolia
en Papaver argemone gemeen. Toch onderscheidt het zich duidelijk van
dit gezelschap, niet alleen door het voorkomen van wederzijdse kensoorten, doch ook door de aanwezigheid van enkele (Eu)-Secalinionsoorten: Alopecurus myosuroides, Sinapis arvensis en Vicia tetrasperma.
Bovendien ontbreken hier een aantal acidiphiele soorten, zoals Scleranthus annum en Rumex acetosella.De verschillen tussen beide gezelschappen zijn dan ook zo groot, dat het m.i. niet gerechtvaardigd is, ze als
subassociaties van een associatie te beschouwen (TUXEN, 206).
De beste kensoort van de associatie is Legousia speculum-veneris.
Het is een mediterraan-atlantischesoort, die men op de kalkhoudende
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leemgronden onder het koren algemecn kan aantreffen. De soort komt
voor in Midden- en Zuid Europa en ontbreekt volgens HEGI reeds in
Denemarken en Scandinavie. In Nederland beperkt zij zich in haar
voorkomen tot Zuid-Limburg en het fluviatiele district.
Minuartia tenuifolia ( = Alsine tenuifolia) is eveneens een soort
van de kalkhoudende leemgronden. In Nederland is haar voorkomen
beperkt tot de kleefaarde in Zuid-Limburg en de kalkrijke zavels in
het fluviatiele district. In laatstgenoemd district is zij een trouwe locale
kensoort van het Legcmsia-gezelschap. In Zuid-Limburg daarentegen
komt zij — behalve in het Linarietum spuriae — ook vrij algemeen in
de initiaalstadia van het Mesobrometum voor. Hier is zij dus als kensoort
niet bruikbaar.
Vroeger zijn vermoedelijk ook Agrostemma githago en Lithospermum
arvense goede locale kensoorten geweest. Als gevolg van de hand over
hand veld winnende zaaizaadzuiverin'g zijn deze soorten thans zeldzaamgeworden.
Agrostemma githago, een kalkminnende plant, was vroeger een algemeen gevreesd onkruid, waarvan op een akker in Tirol eens 50 exemplaren per m 2 werden geteld ( H E G I , 85). Dit komt neer op ongeveer
500.000 planten met circa 27.000.000 zaden per ha. Daar deze zaden
giftig zijn en aan het meel schadelijke eigenschappen mededelen, is
de strijd tegen dit onkruid aangebonden en met succes, want thans is
het in vele streken nagenoeg uitgeroeid. Het zelfde geldt voor Lithospermum arvense. Ook deze soort kwam vroeger veel algemener voor
dan thans.
Behalve beide laatstgenoemde soorten rekenden KRUSEMAN en VLIEGER ook Vicia tetrasperma en Bromits secalinns tot de kensoorten, terwijl
volgens hen het facies-vormend optreden van Vicia hirsuta eveneens
min of meer kenmerkend zou zijn. Hiertegen heeft ARNDT (4) stelling
genomen. Volgens hem zouden we hier niet met een associatie te doen
hebben, doch met een facies op vervuilde akkers, ontstaan tengevolge
van het gebruik van slecht gezuiverd zaaizaad 1. Hierin zit een kern
van waarheid, immers men moet aannemen, dat verschillende van de
door KRUSEMAN en VLIEGER bestudeerde akkers sterk vervuild waren.
Werden zij goed schoon gehouden, dan zouden de meeste der bovengenoemde soorten daarin niet, of althans veel minder rijkelijk voorkomen.
De associatie met Legousia speculum-veneris en Minuartia tenuifolia
als zodanig is hiervan echter niet afhankelijk. Ook op goed schoongehouden akkers kan men de beide naamgevende kensoorten aantreffen.
Hetzelfde geldt voor Valerianella locusta en Lathyrus aphaca. Laatstgenoemde kensoort — welke volgens VON ROCHOW (mondelinge medex

ARNDT schrijft hierover:
Das Auftreten von Agrostemma githago in cinem Roggenfeld ist ein Anzeichen fur einen nacht
lassigen uBauern.
Nach meiner Ansieht kann die Kornrade auf keine Fall zu einer Charakterarn
Q <?i2f . krautgesellschaft gemacht werden. In der Arbeit von KRUSEMAN und VLIEGER (1939,
is. d-18) wird ausser Agrostemma githago auch Bromus secalinus als Charakterart des Vicietum
tmaspermae genannt. Nach der Flora des Luckauer Apothekers RABENHORST wuchs vor hundert
Janren Bromus secalinus "auf Ackern unter der Saat iiberair'. Heute ist die Roggentrespe einfolge
der besseren Reinigung des Saatgutes verschwunden. Und von den Wicken stimmt nach meiner
Beobacntungen das, was WEHSARG berichtet: mit der Anwendung neuzeitlicher Saatreinigungsmachmcn werden in wenigen Jahren die Felder ganzer Gemeinden frei von Wicken.
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deling) in Thiiringen algemeen in onze associatie voorkomt — is bij
ons te zeldzaam, om daaraan veel aandacht te schcnkcn.
Ook van het Legousietum
kennen we een droge en een vochtige subassociatie.
a. Het Legousietam typicum SISSINGH 1946, de droge of typische subassociatie, vindt men voornamelijk op de ocvervvallen langs onze grote
rivieren. De vochtige subassociatie
b. Het Legousietum rannnculetosuni repentis SISSINGH 1946 onderscheidt
zich van het type door de volgende differentierende soorten: Plantago
major f. intermedia, Cerastiam caespitosum, Ranunculus repens en een
aantal mossen (Anthoceros-, Riccia-, Webera- en Po/h'a-soorten), welke
het gezelschap met het Centunculo-Anthoceretum (zie: DIEMONT, SISSINGH
en WESTHOFF, 63) gemeen heeft. Het bodemprofiel is een A-G-profiel.
In het fluviatiele district is de subassociatie minder algemeen (Bijlage
2 tabel 6opn. 14/16). Daarentegen kan men haar — zij het in een iets afwijkende variant (met Sheradia arvensis, bijlage 6 opn. 17-20) — op
de Zuid-Limburgse lossgronden aantreffen, wanneer deze tenminste
door ,,mergelen" voldoende kalkrijk zijn.
De Zuid-Limburgse variant met Sherardia arvensis wijkt van het
type der associatie onder meer af door het voorkomen van: Ranunculus
arvensis, Sheradia arvensis, Sagina apefala, Valerianella dentata, Scleranthus annims en een enkele maal ook Lathyrus aphaca. De aandacht
moge erop worden gevestigd, dat hier andere soorten locaal kenmerkend
zijn. Vermoedelijk kunnen als kensoorten alleen Legousia speculumveneris en Lathyrus aphaca gelden (VON ROCHOW, mondelinge mededeling).
SUBASSOCIATIES, VARIANTEN EX FACIES.

Omtrent de verbreiding van het
Legousietum is nog weinig bekend. Tot nu toe bcschikken wij alleen
over opnamen uit onsland. Toch mag met zekerheid worden aangenomen,
dat het gezelschap ook in het aangrenzende buitenland wel voorkomt,
zo b.v. in de dalen van Maas en Schelde in Belgie en in die van Rijn,
Weser en Elbe in Noordwest-Duitsland. De soortenlijst van het door
TUXEN (206) beschreven Alchemilla arvensis-Matricaria chamomillagezelschap doet n.l. vermoeden, dat deze — behalve van het hiervoor
genoemde Papaveretum argemone — ook enkele opnamen van het Legousietum bevat.
Volgens VON ROCHOW komt de associatie ook in Zuid-Duitsland
(Thiiringen en Wurtemberg) voor. Ook in Frankrijk kan men het gezelschap verwachten en wel niet alleen in de stroomdalen der grote
rivieren (Marne, Seine en Loire) maar ook op sommige, zeer zandig
verwerende kalkgesteenten. De opnamen van BUKER (50) uit de omgeving van Lisonne wijzen althans in deze richting.
Het Legousietam heeft een grote kalkbehoefte. In de floristische
samenstelling van het gezelschap komt dit tot uitdrukking niet alleen
door het voorkomen van kalkminnende soorten zoals Legousia speculumveneris en Minuartia tenuifolia, maar ook door het ontbreken van een
SYNOECOLOGIE EN VERBREIDING.
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aantal acidiphile soorten zoals: Scleranthus annuus, Rumex acetosella,
Anthemis arvensis, Spergula arvensis, Papaver dubium, Arabidopsis
thaliana en Myosotis versicolor. Het wijkt hierdoor af van de overige
Scleranthion-gezelsch&ppen.
Met het Scleranthion heeft het Legousietum echter verschillende punten van overeenkomst, welke haar toedeling ertoe rechtvaardigen.
In de eerste plaats de floristische samenstelling (zie Bijlage 3) en voorts
de textuur van de grond. Het gezelschap komt n.l. voor op de lichtere
gronden, b.v. loss en zandige zavelgronden zoals de ,,oeverwallen" en
,,overslaggronden". De colloidrijke „komkleien" in het stroomdal der
grote rivieren laat het over aan het Linarietum spuriae.
Teneinde dit te verduidelijken moeten wij hier even op de opbouw van het
rivierenlandschap ingaan. Voordat de mens door het leggen van dijken de stroom
aan banden had gelegd, zocht deze al kronkelend haar weg door het stroomdal,
daarbij — vooral bij hoog water — herhaaldelijk buiten haar oevers tredend.
Vlak in de nabijheid van de rivier zette zij haar grove bestanddelen af, zodoende
haar bed steeds meer ophogend. Aan beide zijden van de rivier ontstonden nu
wallen, de z.g. ,,oeverwallen," die de stroom volgen en duidelijk in het landschap
te zien zijn. Doordat de stroom van tijd tot tijd haar bed verlegde, ontstond een
net van ,,oeverwallen," waartussen lager gelegen kommen. Wanneer bij heel hoog
water ook de kommen onderliepen, bleef het water daarin lang staan en in het
hier tot rust gekomen water kregen de fijnere deeltjes gelegenheid te bezinken.
Zo zetten zich hier zware kleien af, die men wel aanduidt met de naam ,,komkleien." In het algemeen zijn deze komkleien als weiland in gebruik, terwijl op de
oeverwallen het bouwland en de boomgaarden zijn te vinden. Er zijn zelfs pogingen
gedaan, om met behulp van de verdeling bouwland-weiland de oeverwallen en
kleikommen in kaart te brengen (zie PANNEKOEK VAN R H E D E N , 151). Een
dergelijke vegetatie-kaartering belooft meer succes, wanneer men daarbij gebruik
maakt van de plantensociologie. Uit de — niet gepubliceerde — plantensociologische kaart, die schrijver dezes gedurende de zomer van 1944 in de omgeving
van Zevenaar vervaardigde, kan men de ligging der kleikommen en het verloop
der oeverwallen zeer duidelijk aflezen.

Waarschijnlijk is het niet zozeer de directe invloed van de mechanische samenstelling, dan wel het indirect hiermede verband houdende
verschil in waterhuishouding, dat de ene dan wel de andere associatie
te voorschijn roept. Terwijl — zoals we hierna (biz. 65) zullen zien
het Linarietum spuriae een vochtbehoevende associatie is, kan het
Legousia speculum-veneris-Minuartia tenuifolia-gezelschdip vrij goed
tegen uitdroging. Het bodemprofiel van het Legousietum is namelijk
opgebouwd uit discordante, afwisselend grove en fijne lagen, welke een
normale waterhuishouding zeer bemoeilijken. Vooral in weilanden — welke een enkele maal op de oeverwallen voorkomen — kan men gedurende
de droge zomermaanden de funeste invloed van deze ongunstige groeiplaats duidelijk waarnemen. De grasmat is dan geheel verdord.
De grondsoort, waarop het Legousia-Minuartia-gezelsch&p voorkomt,
is een zandige zavel. Misschien kan men in enkele gevallen zelfs van
een kleihoudende zandgrond spreken. Door de grote kalkrijkdom is
deze als regel goed gekruimeld. Een beschrijving van het bodemprofiel
volgt hieronder:
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Winterroggeakker, begroeid met het Legousietum, ten O. van Aerdt, ten Z.
van h e t Aerdtse pontveer (gem. Herwen en Aerdt). Opname: zie tabel 6 no. 4.
P K O F I K L B E S C H R I J V I N G . Maaiveld met geringe korst en weinig mosgroei (Ceratodon).
Oppervlakte zonder scheuren. Bouwvoor bestaande uit donkerbruine, lichte zavel
met goede kruimelstructuur; percentage nootjes zeer gering.
0— 9 cm Bovenste bewerkte laag, rul en goed doorworteld.
9—13 cm Dunne, weinig uitgesproken middenbank, niet a a n t o o n b a a r m a a r
minder doorworteld.
13—33 cm Onderste rulle laag, eveneens goed doorworteld.
> 3 3 cm Harde ondergrond, lichter van kleur en meer kluiterig met scherpe
breuk.

Wij zien hier een buitengewoon gunstig bodemprofiel, vrijwel zonder
middenbank en zonder ploegzool en dat tot op grote diepte is doorworteld. De grondsoort is een zandige zavel. Ter vergelijking laten
wij hieronder een beschrijving van een veel minder gunstig profiel
volgen:
Winterroggeakker, begroeid met het Legousietum, ten Z. van Ooi, westelijk
van de boerderij ,,de Toetenburg". Begroeid met een matig gewas, waartussen
veel onkruid. Opname: zie tabel 6, opn. 13.
GRONDSOORT: Vrij grofkorrelig, zwak gekruimeld, enigszins kleihoudend zand
met vrij veel kwartskorrels.
B E M E S T I X G : Bemesting met kunstmest is volgens de eigenaar niet n o d i g e n w e r d
dan ook niet toegepast. Wei wordt van tijd t o t tijd stalmest gegeven.
B E W E R K I N G : Twee maal geploegd, n.l. een maal in de nazomer t o t op 10cm diepte
(onderbrengen van de stoppel) en een tweede keer in het najaar t o t op 25 cm
(voor het inzaaien).
P R O F I E L B E S C H R I J V I N G : Maaiveld met zwakke korstvorming, weinig krimpscheuren
en vrij sterke mosbegroeiing.
0—10 cm Bovenste rulle laag, hoofdbewortelingszone voor de rogge.
10—16 cm Middenbank, meer kluiterig en minder doorworteld dan de vorige
laag. In deze laag nog resten van de overjarige stoppel.
1()—25 cm Onderste laag van de bouwvoor, weinig ruller dan de middenbank
en ook niet meer doorworteld.
> 2 5 cm Ondergrond, lichtbruin van kleur, humusarm, hard en kluiterig.

Hier zien we een veel minder diep beworteld profiel met reeds een
duidelijk begin van een middenbank. De vegetatie van dit bodemtype
is ook een andere. Zij behoort n.l. tot de subassociatie met Ranunculus
repens, de vochtminnende subassociatie van het Legousietum.
De levensloop
van het Legousietum vertoont grote overeenkomst met die van de andere
Scleranthion-SLSSocmties, vooral met die van het Papaveretum argemone.
Wij kunnen dan ook volstaan met daarnaarj te verwijzen (zie biz. 49).
Slechts op enkele verschilpunten dient te worden gewezen. In de eerste
plaats is — tengevolge van het, zowel aan soorten als aan individuen,
geringe aantal voorjaarsbloeiers — de voorjaarsbloeiperiode minder
uitgesproken. De bloei concentreert zich in hoofdzaak op de zomermaanden. Dan bloeien niet alleen het merendeel der wintertherophyten (Th)
maar ook een aantal zomertherophyten (Ta) zoals: MinuartiaHenuifolia,
Sinapis arvensis, Aethusa cynapium var. agrestis en dergelijke soorten,
die in het Papaveretum ontbreken. Enkele van deze soorten: Legousia
speculum-veneris, Minuartia tenuifolia en Aethusa cynapium var. agrestis
LEVENSLOOP EN IN STAND BLIJVEN DER ASSOCIATIE.
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zijn kleine planten, welke bij het maaien nauwelijks worden beroerd.
Daardoor zijn zij in staat na het zichten rustig verder te bloeien. De
violette bloemen van het spiegelklokje en de witte schermen van de
hondspeterselie vindt men dan ook nog lang na de oogst op de stoppelakker terug.
b. VERBOND: (EU)-SECALINION
B R . - B L . 1936.
Het (Eu)-Secalinion komt zowel in he mediterrane als in de eurosiberische regio voor. Uit het mediterrane gebied is het ons — behalve
door talrijke oudere publicaties o.a. van ADAMOVIC (1898), HANDELMAZETTI (82), GOLA (81), BEGUINOT (20), HOLMBOE (1914), BRAUNBLANQUET (24), BRAUN-BLANQUET et MAIRE (39), MAIRE (133),
BUROLLET (54), E I G (66), Liou TCHEN NGO (128), KRAUSE (115)
en HORVATIC (92) — voornamelijk bekend uit de ,,Prodrome des Groupements messicoles", etc. door BRAUN-BLANQUET, GAJEWSKI, WRABER
et WALAS (37).

Uit Midden-Europa is het verbond bekend geworden door de publicaties van ZEISKE (251), DRUDE (61), ALLORGE (2), BARTSCII (9),
BRAUN-BLANQUET (26), TUXEN (202, 203, 206), D E P P E (58), MALCUIT (134), LIBBERT (123), SCHWICKERATH (178), KRUSEMAN en
VLIEGER (120), KRAUSE (116), HANSEN (84), WAGNER (237, 239),
BECKER (13, 14), RATTAY (167) e.a. Hier wordt het gekenmerkt door

de volgende soorten:
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X

Scandix pecten-veneris
Ranunculus arvensis
Delphinium consolida
Euphorbia exigua
o
,,
falcata
„
stricta
Linaria minor
(= Chaenorrhinum minus L G E )
„ spuria
(== Kickxia spuria D U M . )
elatine
( = Kickxia elatine DUM.)
Legousia
speculum-veneris
( = Specularia speculum D.C.)
hybrida
(== Specularia hybrida D.C.)
o Caucalis daucoides
( = C. lappula G R A N D E )
,,
latifolia
o
( = Turgenia latifolia H O F F M . )
Alopecurus myosuroides
(== A. agrestis L.)
Sinapis arvensis
Sherardia arvensis
Asperula arvensis
Galium tricorne
o
,,
parisiense
(= G. anglicum H U D S . )
Stachys annua
Ajuga chamaepitys

o Xeslia

paniculata
( = Vogelia paniculata HORN.)
x
Anagallis arvensis ssp.
coerulea Sen. et K.
x
„
arvensis ssp.
phoenicea S C H .et K. fo.
came a S C H R .
Melampyrum arvense
Lathyrus aphaca
,,
tuberosus
Vicia varia H O S T .
( = V. villosa R O T H . ssp.
dasycarpa CAY.)
o
„
hybrida L.
x o
,,
purpurasens D.C.
o Adonis aestivalis
o
,,
,, var. citrina D.C.
x o
,,
flammea
o
„
annua
( = A. autumnalis L.)
Valerianella dentata
( = V. morisonii D.C.)
o
„
coronata D.C.
o
,,
eriocarpa D E S V .
x
Filago spathula P R E S L
o Nonea pulla
Nigella arvensis
x o Papaver hybridum L.
Galeopsis ladanum ssp. angustifolia G A U D .
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x o Polycnemum arvense
x o Camelina microcarpa
( = C. saliva ssp. microcarpa
HEGI)

x

Melandrium
noctiflorum
( = Silene noctiflora L. =
Lychnis vesperUna M O E N C H . )
o Bunium
bulbocastanum
(=• Carum bulbocastanum K.)
o Orlaya grandiflora H O F F M .
o Bifora radians B I E B .
o Bupleurum rotund ifol mm
o Fumaria vaillantii L O I S L .
Thesium humile V A H L
Lolium
temulenlum
o Iberis amara L.

Campanula
rapunculoidcs
x o Rhapistram rugosuni A L L .
Aethusa cynapium var. agrestis
WALLR.
L I N K ssp.

Torilis arvensis
(divaricata T H . ( = T. 7i*»7vetica G M E L . )
o Thlaspi
perfoliatum
x o Passerina annua W I C K S T .
( ~ Thymelaea
passerina
C. et G.)
o Lactuca perennis
Vaccaria pyramidata M E D .
( = Saponaria vaccaria L.)
( = V. parviflora
MXCH.V. segetalis G A R C K E )
o Veronica praecox A L L .

Voor zover ik heb kunnen nagaan, komen al dcze soorten in het
mediterrane gebied voor. De in bovenstaande lijst met ecn x aangeduide
soorten worden zelfs in de prodromus in de soortenlijsten der halmvruchtassociaties (associations messicoles) genoemd, terwijl daarin
voorts meerdere soorten van de geslachten Bifora, Bunium, Bupleurum,
Centaurea, Iberis, Lathyrus, Neslia (— Vogelia) enz. als kenmerkend
voor het Secalinion worden aangegeven. In het algemeen kan men zeggen,
dat het verbond naar het Noorden toe verarmt. Met een o werden soorten aangegeven, die in Nederland alleen adventief voorkomen, of dit
land in het geheel niet meer bereiken.
Deovereenstemmingtussen deSecalinion-dissocmti^s derbeideregionen
is buitengewoon groot en het gaat niet aan, om op grond van verschillen
— die uit de aard der zaak natuurlijk bestaan — deze segetale associates in verschillende verbonden onder te brengen. De door TUXKN
(206), BRAUN-BLANQUET en TUXEN (45) en BRAUN-BLANQUET (36)
naar voren gebrachte opvatting, als zou men een }tSecalinion medioeuropaeum" naast een ,,Secalinion medilerraneum" kunnen onderscheiden,
berust op een verkeerd inzicht. Hierop werd reeds door KRUSEMAN en
VLIEGER (120) gewezen. Het is sindsdien nog veel duidelijker geworden,
toen WAGNER (237, 239) zijn tabellen van de ,,Slachys annua-Ajuga
chamaepitys-a.ssocia.tie" uit het Weense Bekken publiceerde. Het is wel
de moeite waard, even bij deze associatie stil te staan. Haar rijkdom aan
kensoorten enerzijds en het feit, dat zij in het Weense bekken zowel
zware leemgronden alsook zand- en silikaat-gronden bewoont, zodat
WAGNER van haar zegt: ,,Sie ist im Wiener Becken die einzige Halmfruchtgesellschaft , ' doet vermoeden, dat deze S^ca/m/ow-associatie
hier wel optimale groeivoorwaarden worden geboden.
Bij een vergelijking van het gezelschap met de mediterrane associatie met Polycnemum arvense en Linaria spuria ( B R . - B L . 1936) valt een
zeer grote overeenkomst op, welke tot uitdrukking komt in het gemeenschappelijke bezit van een groot aantal kensoorten: Stachys annua,
Ajuga chamaepitys, Euphorbia falcata, Linaria spuria, L. elatine en
Passerina annua naast verbonds- en orde-kensoorten zoals: Galium
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tricorne, Lithospermum arvense, Raphanus raphanistrum, Agsmtemoar
githago, Ranunculus arvensis en Centaurea cyanus. Wie dan ook deze
beide associaties — die hemelsbreed meer dan 1100 km van elkaar verwijderd zijn gelegen — met elkaar confronteert, wordt zonder twijfel
door de overeenkomst getroffen en moet wel tot de conclusie komen,
dat beide associaties tot een en hetzelfde verbond behoren. Wie nog
mocht twijfelen, neme de soortenlijst van ALLORGE (2) van de ,,Moissons
calcaires a Caucalis daucoides et Stachys annua" of die van MALCUIT
(134) van de ,,association a Caucalis daucoides et Torilis arvensis"
eens ter hand. Het grote aantal soorten, dat ook deze associaties met de
mediterrane S<?ca/mz<9w-gezelschappen gemeen hebben, zal de laatste
twijfel wegnemen.
Wanneer wij aan de hand van de bestaande literatuur (zie biz. 58)
het verbreidingsgebied van het verbond nagaan en dit completeren met
behulp van gegevens over de verbreiding van de het verbond kenmerkende soorten (hiervoor werd H E G I (85) geraadpleegd), dan komen
we tot onderstaande areaalkaart, waarin de verbreiding van het EuSecalinion en daarnaast — ter vergelijking — die van het Scleranthion
annui is weergegeven:

FIG. 4 Verbreiding van het (Eu)-Secalinion en het Sclerantion annui
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In deze areaalkaart werden tevens aangegeven de plaatsen, waaruit
associaties zijn beschreven. De verwerkte gegevens zijn de volgende:
I
2

3
4
5
()

t

8
9
10
11

Linarietum spuriae ( K R U S E M A N en V L I E G E R , 120).
Caucalis daucoides-Scandix pecten-veneris~a.ssocia.tie ( T U X E N , 200).
Caucalis daucoides-Stachys annua-associatie (ALLORGE, 2).
Caucalis daucoides-Torilis arvensis-associatie
(MALCUIT, 134).
Stachys annua-Ajuga chamaepilys-a.ssocia.tie ( W A G N E R , 239).
Stachys annua-Euphovbia
segetalis-associatie ( B E C K E R , 15).
Iberis pinnata-Androsace
maxima-associatie
( B R A U X - B L A X Q U E T , 37).
Galium tricorne-Bunium incrassatum-a.ssocia.tie ( B R A U N - B L A N Q U E T , 37).
Polycnemum arvense-Linaria s^nna-associatie ( B R A U N - B L A N Q U E T , 37).
Hypecoum procumbens-Ridolfia
segetum-associatie ( B U R O L L E T , 54).
Hypccoum procumbens-Ridolfia segetum-associatie (var.) ( E I G , 59).

Uit bovenstaand kaartje blijkt, dat het Eu-Secalinion een in hoofdzaak mediterraan verbond is, dat naar het Noorden toe sterk verarmt.
In vergelijking met de mediterrane, midden-franse en oostenrijkse
gezelschappen zijn het Linarietum spuriae, de Caucalis daucoides-Scandix
pecten-veneris- en vooral de Stachys annua- Euphorbia segetalis-a.ssocia.tie'
reeds zeer arm aan kensoorten. Laatstgenoemde associatie beschikt
slechts over gemiddeld 4 Secallnlon-soovten per opname en het is derhalve zeer de vraag, of wij haar nog tot ons verbond mogen rekenen.
Het Secalinion stelt — zulks in tegenstelling tot het Scleranthion
— hoge eisen aan de kalkrijkdom van de grond. In het noorden van
zijn areaal komt het alleen op krijt of op zeer kalkrijke kleigronden voor.
In het midden en zuiden van dit gebied schijnt de kalkbehoefte geringer
te zijn (WAGNER, 239), doch ook daar komt het bij voorkeur op kalkhoudende gesteenten voor (BRAUN-BLANQUET, 37).
Uit de verbreiding van het verbond kunnen we voorts concluderen,
dat dit — althans in vergelijking met het Scleranthion annul — een
grote warmtebehoefte heeft. De noordgrens van het areaal is waarschijnlijk in hoofdzaak een temperatuursgrens. Zij valt ongeveer samen
met de 9° C jaarisotherm.
De aanpassing van het Eu-Secallnlon aan het warmere klimaat komt
in het levensvormenspectrum tot uitdrukking. Het percentage winterannuellen is er veel geringer, het percentage zomerannuellen daarentegen
veel hoger dan in de Scleranthlon-a.ssoci&ties\m.a.w. het klimaat is hier
voor de graanonkruiden zo gunstig, dat deze niet naar een middel ter
verlenging der vegetatieperiode (door overwintering als rozet) hoeven
te grijpen. Dit geldt voor de mediterrane Secallnlon-a.ssocia.ties in nog
hogere mate dan voor de midden-europese. In het Middellandse Zeegebied is de wintertheropyht (Th) vrijwel onbekend en verschillende
van onze winterannuellen zijn daar voorjaars-therophyten, b.v. Viola
tricolor (BRAUN-BLANQUET 28), Alchemilla arvensls (HEGI 85), enz.
In Nederland kunnen we het Eu-Secallnlon aantreffen op het krijt
in Zuid-Limburg en op de ,,komkleienM in het fluviatiele district. Het
is hier vertegenwoordigd door slechts een associatie n.l. het Linarietum
spuriae (KRUSEMAN en VLIEGER, 120). In het Noorden van ons land
en ook elders in het Hafdistrict is het Eu-Secalinion onder invloed van
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het voor hen ongunstige zeeklimaat sterk verarmd. Hier ziet men hetzelfde verschijnsel, dat men elders in het gebergte kan waarnemen,
n.l. een sterke vermenging van de orde Secalinetalia en Chenopodietalia.
Van de Eu-Secalinion-soorten vindt men hier alleen nog Alopecurus
myosuroides, Melandrium noctiflorum, Scandix pecten-veneris, Sinapis
arvensis en Ranunculus arvensis terug. De laatste drie soorten zijn er
bovendien nog zeldzaam 2.
4. LINARIETUM SPURIAE KRUSEMAN en VLIEGER1939
Het Linarietum spuriae werd voor het eerst door KRUSEMAN en VLIEGER (120) uit het Nederlandse fluviatiele district beschreven. Kort
daarop verschenen beschrijvingen uit andere landen, o.a. van HANSEN
(84) uit Rinxent (N.-Frankrijk),. van RATTAY (167) uit Archicourt
(N.-Frankrijk), van BECKER (13) uit Couvin (Z.-Belgie) en van KLEIN
(104) uit Toul (NO.-Frankrijk). Vooral de opnamen van KLEIN uit
het dal van de Moezel vertonen een grote overeenkomst met die van het
Linarietum spuriae equisetetosum uit ons fluviatiele district. Volgens
TUXEN (84) is het voorkomen der associatie in de westelijke Vogezen
en bij Aken (NW.-Duitsland) waarschijnlijk. Zelf vond ik het gezelschap in een wat rijkere vorm (Linarietum spuriae sherardietosum)
ook op het Zuid-Limburgse krijt.
FLORISTISCHE SAMENSTELLING.Dezemogeblijken uit bijlage 3 (tabel7)
OPNAMEN,

1
2.

3.
4.
5.

vermeld in bijlage 3 (tabel 7)

Krijthelling ten NO van Waalwiller (gem. Wittem); Zuid-expositie, plm. 8°;
waarschijnlijk voormalig Mesobrometum. Kogge en spelt gemengd, ijl gewas;
V6-33-24; 25.7/44; S44069.
Akker bij de Eisder bossen (gem. Wijlre). Zwak geneigde ZW.-belling op
krijt, 150 m boven N.A.P. Zeer ondiepe bouwvoor met krijtgesteente t o t
a a n de oppervlakte. Mager winterroggegewas t o t plm. 1 m hoog; V 6 - 3 3 - 2 1 ;
25.7.'44; S44071.
G e r e n d a l t e n Z. v a n Oud-Valkenburg (gem. Schin op Geul), krijthelling,
westexpositie 10—15°; V6-22-41; 26.7.'44; S44074.
Fromberg (gem. Wijlre); Zuidgee'xponeerde krijthelling 15°; gewas ca 1.—
a 1.20 m hoog; V6-23-32; 28.7.'44; opn. D I E M O N T .
Krijthelling ten Z. van Kolmont (gem. Voerendaal), Zuidwestgeexponeerde
helling, neiging ca t 5°; gewas slechts 70 cm hoog; V 6 - 2 3 - 4 1 ; 28.7.'44; opn.
DIEMONT.

6
7
8
9
10
11
12
13

Oolder Huisje a a n de Maas (gem. Horn); S6-53-24; 16.7/42; S42208.
Tussen Opheusden en Hemmen; Po-37-44; 2.6.'40; S40084.
Herveld; P5-48-42; 20.6/40; S40070.
Als 7; P5-37-44; 21.6/40; S40085.
Kesteren; P 5 - 3 6 - 4 3 ; 21.6/40; S40083.
Indoornik (gem. Heteren); P5-38-14/32; 23.6/40; S40047.
%
Herveld; P 5 - 4 8 - 4 2 ; 20.6/40; S40071.
Zetten (gem. Heteren); P 5 - 3 8 - 4 1 ; 9.6/37; opn. m e t V L I E G E R .

/<>4.o\ , ^ e t is m -i- derhalve minder juist om hier nieuwe associaties op te stellen, zoals WASSCHER
!r ' doet Zeer zeker geldt dit ten aanzien van het door hem beschreven Alopecureto-Matricarietum
en hetn \mariem^
spuriaeanderzijds kan women opgevat ^verg. biz. 111).
J?h nPe^ PaPavereto-Melandnetum noctiflorae (beter is de minder pretentieuse naam Papaver
Knoias-Melatidriutn noctiflorum-gezelschap) is volgens mij een twijfelachtige associatie, waarvan
met een vasttstaat, of zij tot het Eu-Secalinicn,dan wel tot het Scleranthion annul behoort.
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14. Kesteren, goed bewerkte akker m e t plm. (> cm kruimel; P5-3G-34; 7.7.'44;
S44040.
15. Randwijk (gem. Heteren); P o - 3 8 - 2 3 ; 23.6.'40; S40087.
10. Tussen Lexkesveer en -Zetten (gem. Heteren), rivierklei; P o - 2 8 - 1 4;23.(>.
'40; S40046.
17. Roggeakker tussen Opheusden en Kesteren; P 5 - 3 7 - 3 1 ; 2 1 . C 4 0 ; S40080.
18. ,,Het H u n n e v e l d " (gem. Zevenaar); stoppelaspect; P6-35-1 3; 9.8.'44; S44091.
19. Als 17, tanveakker; P 5 - 3 7 - 3 1 ; 21.6/40; S40079.
20. Zevenaar, zavelgrond (oeverwal); P 6 - 3 5 - 3 1 ; 12.7/44; S44048.
2 1 . „Engelveld" t e n W. v a n Zevenaar; ijl gewas; P 6 - 3 5 - 3 1 ; 11.7/44; S44044.
22. ,,De korte E i n d e " (gem. Kesteren); P 5 - 3 0 - 4 2 ; 7.7/44; S44039.
23. Ooi (gem. Zevenaar); P6-35-31/33; 11.7/44; S44045.
24. Bunningse s t r a a t (gem. Herwen en Aerdt); P 6 - 4 5 - 3 I ; 19.7/44; S44000.
25. Vossestraat tussen Pannerden en Aerdt; rivierklei met duidelijke polygoon
structuur; P 6 - 4 5 - 3 3 ; 19.7/44; opn. T I D K M A N ; T44110.
26. Tanveakker op zware rivierklei ten W. van Zevenaar. Vrij goed gekruimelde
zavel, oppervlakkig verkorst en ingescheurd m e t kleine polygonen; PG-35-31;
7.8/44; S44089.

Volgens KRUSHMAN en VLIKGKR (120) wordt het Linarietum spariae
gekenmerkt door Linaria elatine en L. spuria. Hierbij komen nog Linaria
minor, Euphorbia exigua en Aethusa cynapium var. agrestis. Van deze
vijf soorten is alleen Aethusa cynapium in Midden-Europa oorspronkelijk
inheems. Echter heeft het milieu in de loop der eeuwen uit deze soort
meerdere, morphologisch verschillende rassen geselecteerd, waarvan
enkele zich op de door de mens geschapen, kunstmatige groeiplaatsen
bijzonder thuis voelen. In de graanakkers en op braakliggende terreinen
vindt men de varieteit agrestis WALLR. en op mest- enpuinhopen en dergelijke stikstofrijke groeiplaatsen {Balloteto-Arctietum) de varieteit
domestica WALLR. Alleen de varieteit gigantea L E J . komt op vochtige
beschaduwde plaatsen in bossen enz. in Belgie en West-Duitsland in
het wild voor.
De overige kensoorten hebben alle een mediterraan-atlantische verbreiding. Het sterkst uitgesproken geldt dit voor de Lmana-soorten,
die men behalve in het Middellandse Zeegebied alleen in West-Europa
aantreft ( H E G I , 85).
Zo geeft H E G I van Linaria spuria als verbreidingsgebied op: West-, Zuiden Midden-Europa, Kaukasus, West-Azie. Van Linaria elatine zegt hij: Middenen Zuid-Europa, Noord-Afrika, West-Azie. In Duitsland is deze soort plaatselijk
algemeen, in de Noordduitse laagvlakte echter zeldzaam en in Oost-Pruisen
ontbreekt zij geheel. Linaria minor tenslotte komt in de volgende landen voor:
Oost-Spanje, Corsica, Frankrijk, Belgie, Xederland, Duitsland, Oostenrijk-Hongarije en op het Balkanschiereiland.
Euphorbia exigua is in h a a r verbreiding niet t o t West- en Zuid-Europa beperkt.
Volgens H E G I (I.e.) komt deze soort door geheel Europa, van Engeland via Denemarken, Zuid-Zweden en Midden-Rusland en van Spanje t o t Griekenland, op
de Canarische Eilanden, in Noord-Afrika en Klein-Azie voor. E c h t e r ook dit areaal
is in grote trekken subatlantisch-mediterraan: in Azie komt de soort niet en in
Oost-Europa slechts hier en d a a r voor ( K I R C H N E R , L O E W en SCHROTER, 100).
Ook uit de bestaande plantensociologische literatuur kan men concluderen, d a t
de soort buiten h e t Middellandse Zeegebied vooral in West- en Midden-Europa
h a a r o p t i m u m heeft.

In Xederland beperken de kensoorten van het Linarietum zich tot
het fluviatiele en krijt-district met uitzondering van Euphorbia exigtia>
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die men een enkele maal ook daarbuiten op kalkrijke akkers in het duinen haf-district kan aantreffen.
Het Linarietum behoort tot het Eu-Secalinion. Dit verbond wordt
bij ons gekenmerkt door Sinapis arvensis, Alopecurus myosuroides,
Ranunculus arvensis, Scandix pecten-veneris en Vicia tetrasperma. Hiernaast komen nog een aantal zeldzame verbondskensoorten voor, die
lokaal als associatie-kensoorten kunnen gelden. In de Betuwe zijn dit:
Lathyrus tuberosus, Melampyrum arvense, Euphorbia stricta, E. platyphyllos en Anagallis arvensis ssp. phoenicea var. carnea\ in Zeeland en
Zeeuws-Vlaanderen: Galium tricorne, Torilis arvensis ssp. divaricata ( =
T. helvetica GMEL.) en Legousia hybrida. In Zuid-Limburg op het krijt
vindt men het Linarietum spuriae in een veel soortenrijkere vorm. Locale
kensoorten zijn hier: Galeopsis ladanum ssp. angiistifolia, Stachys annua,
Ajuga chamaepitys, Nigella arvensis en Thlaspi perfoliatum.
SUBASSOCIATIES, VARIANTEN EN FACIES. Van

het Linarietum spuriae
kan men twee subassociaties onderscheiden, n.L:
a het Linarietum spuriae sherardietosum SISSINGH 1946. Dit gezelschap
vindt men in Zuid-Limburg op de kleefaarde. Het onderscheidt zich van
het hierna te bespreken Linarietum spuriae equisetetosum door een groot
aantal differentierende soorten: Sherardia arvensis, Legousia speculumveneris, Valerianella dentata, Lathyrus aphaca, Galeopsis ladanum ssp.
angustifolia, Mentha arvensis ssp. agrestis, Silene vulgaris, Achillea
millefolium, Cerastium arvense, Centaurea scabiosa, Campanula rapunculoides, Poa compressa, Knautia arvensis en Saxifraga tridactylites. Daarnaast zijn blijkens de tabel ook Agrostemma githago en Lithospermunt
arvense als zodanig van belang.
Het Linarietum spuriae sherardietosum komt voor op een ondiep
A-C-profiel. Vaak is de kalk er slechts door enkele centimeters grond
bedekt, of treedt zij direct aan de oppervlakte. De bodem is daardoor
meestal zeer licht van kleur en aan deze kleur kunnen we reeds van
verre de krijthellingen herkennen. Als voorbeeld kan volgende profielbeschrijving dienen:
Linarietum spuriae sherardietosum: Zeer ondiepe bouwvoor, krijtgesteente
tot aan de oppervlakte. S44071; tabel 7 opn. 2.
l ROFIELBESCHRIJVING: Maaiveld niet dichtgeslagen, geen mossen; pirn. 12 cm
goed gekruimelde bouwvoor, licht van kleur door de vele kalksteentjes'(plm.
J
VF
20% stenen).
va
P-aa^0n
s t e r en steenrijker en nog lichter van kleur, iets kluiterig. Geleidehjk in het compacte kalkgesteente overgaand.

In het Linarietum spuriae sherardietosum wordt meestal rogge, tarwe
of gerst verbouwd. Een enkele maal zaait men ook een mengsel van rogge
en spelt. Als gevolg van de geringe afmetingen van de A-horizont stoelt
de graanplant slecht uit, het gewas blijft kort, staat hoi en geeft een
slechte opbrengst.
i ^ Linarietum spuriae equisetetosum SISSINGH 1946. Men vindt deze
subassociatie in het fluviatiele district op de zware kleigronden en wel
speciaal op de ,^01^1616^'. Zij onderscheidt zich van de vorige door
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de volgende differentierende soorten: Equisetum arvense, Polygonum
amphibium f. ierrestre, Lathyrus tuberosns, Stachys palustris var. segetutn,
Galeopsis tetrahit en Matricaria chamomilla.
Het bodemprofiel is een A-G-profiel. Een bcschrijving volgt hieronder:
Linariclum spuriae equiseletosum. S44045; tabel 7 opn. 23. Grondsoort: zware
bruine rivierklei.
PKOFIELBESCHKIJVIXG: Maaiveld met lichte korstvorming en enige mosgroei.
Slechts enkele krimpscheuren (grote polygonen).
0— 7 cm Bovenste laag van de bouwvoor sterk met wortels (vooral wortelstokken van Sonchus arvensis, Cirsium arvense, Equisetum arvense,
Stachys palustris, Polygonum amphibium enz.) doorworteld. Slechte
doch mile structuur met veel nootjes en slechts enkele kruimels.
Oppervlakkig verkorst.
7—1(> cm Onderste vaste laag van de bouwvoor volledig kluiterig, slechts door
wortelstokken doorworteld, geen haarwortels mecr. Geleidelijk overgaand in:
> 16 cm Zware, vaste kleigrond, naar beneden tot 40 cm met gley-verschijnselen.

Naargelang de rivierklei zwaarder of lichter is, kunnen we een drietal
varianten onderscheiden. Op kleigronden van normale zwaarte vinden
we de typische variant; opwat lichtere gronden de Matricaria chamomillaAlchemilla arvensis-v&rmnt. Deze onderscheidt zich van de vorige door
een aantal differentierende soorten, welke him optimum in het Scleranthion hebben en die zich op de lichte kleigronden nog juist kunnen
handhaven. Het zijn: Matricaria chamomilla, Alchemilla arvensis, Arenaria
serpyllifoliaf Veronica arvensis en Centaurea cyanas. Op de zwaarste
gronden tenslotte vindt men de Sonchus arvensis-Tussilago farfaravariant. Deze verschilt van de beide voorgaande varianten, behalve
door de naamgevende soorten, door het voorkomen van Veronica agrestis
en een enkele maal ook Veronica polita. Degronden,waaropzij voorkomt,
zijn in het algemeen zeer stug en vertonen in de ondergrond meestal
een duidelijke ploegzool. De hierboven gegeven profielbeschrijving
geldt voor deze variant.
Faciesvorming komt in het Linarietum spuriae slechts zelden voor.
De enige plant, die in onze associatie faciesvormend kan optreden, is
Alopecurus myosuroides. Zij breidt zich vooral uit, wanneer gedurende
meerdere jaren achtereen een graanvrucht wordt verbouwd. Om haar te
bestrijden is het nodig de graanverbouw eens af te wisselen met de
teelt van een hakvrucht, die dan op tijd zorgvuldig moet worden gewied
of geschoffeld.
SYNOECOLOGIE, VHRBREIDING EN VERWANTE ASSOCIATIES. Het

Linarietum spuriae is een atlantische plantengemeenschap, waarvan de vermoedelijke verbreiding uit nevenstaand kaartje, dat aan de hand van
de weinige literatuurgegevens (zie biz. 61) werd samengesteld, blijkt.
De Oostgrens van het areaal staat nog niet vast, aangezien een afgrenzing tegen de door WAGNER (237, 239) beschreven, nauw aan ons
gezelschap verwante Stachys annua-Ajuga chamaepitys-3,ssociztie vooralsnog niet goed mogelijk is. Laatstgenoemde associatie heeft alle ken-
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soorten met het Linarietam spuriae gemeen. Zij onderscheidt zich daarvan
door het vrijwel ontbreken van enkele verbondskensoorten: Alopecurus
fnyosuroides, Ranunculus arvensis, Scandix pecten-veneris en Vicia tetrasperma. Hiertegenover staat de aanwezigheid van een groot aantal
mediterrane of althans zuidelijke soorten: Stachys annua, Ajuga chamaepitys, Euphorbia falcata, E. stricta, Passerina annua, Camelina microcarpa,
Thesium humile enz. Aangezien enkele van deze soorten (Stachys annua,
Ajuga chamaepitys en Nigella arvensis) ook, zij het zeldzaam, in ZuidLimburg voorkomen, is het niet uitgesloten, dat wij hier met twee
verschillende geografische rassen van een en dezelfde associatie te maken
hebben, waarbij dan het Linarietum spuriae als een verarmde, noordelijke
uitloper van de Stachys annua-Ajuga chamaepitys-associatie moet worden
opgevat. Meer opname-materiaal uit tussengelegen gebieden zal hier

FIG.

5

Linarietum

spuriae

opheldering moeten geven. De opnamen van KLEIN (104) uit het dal
van de Moezel wijzen echter vooralsnog niet in deze richting. Zij zijn
vertegenwoordigers van een onvermengd typisch Linarietum spuriae.
Met de door TUXEN (206) beschreven Caucalis daucoides-Scandix
pecten-veneris-assocmtie heeft het Linarietum duidelijke verschilpunten.
De voor dat gezelschap kenmerkende soorten: Delphinium consolida,
Caucalis daucoides, Adonis aestivalis (var. typicus SCHW. en var.
cttrinus D.C.), Nonea pulla en Legousia hybrida komen in het Linarietum
spuriae niet voor en omgekeerd ontbreken de kensoorten van het Linarietum in de Caucalis daucoides-Scandix pecten-veneris-3.ssoci3.tie. Een
uitzondering hierop maakt Euphorbia exigua, die wij reeds eerder als
een minder trouwe kensoort van het Linarietum hebben leren kennen.
Behalve door de kensoorten verschillen beide associaties nog van
elkaar, doordat in het Linarietum sherardietosum soortenals: Alopecurus
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myosuroides, Legousia speculum-veneris, Lathyrus aphaca en Galeopsis
ladanum ssp. angustifolia vrij regelmatig voorkomen, terwijl deze in het
Caucalis daucoides-Scandixpecten-veneris-gezelscha.pnagenoeg ontbreken.
Omgekeerd bezit laatstgenoemde associatie in Thlaspi arvense en Melandrium noctiflorum weer soorten, die men in het Linarietum tevergeefs
zoekt.
De floristische verschillen tussen het Linarietum spuriae sherardietosum enerzijds en de Caucalisdaucoides-Scandix pecten-veneris-a.ssocia.tie
anderzijds vinden hun oorzaak in verschillen inwaterhuishoudingtussen
hun respectievelijke groeiplaatsen. Deze verschillen in waterhuishouding
zijn op hun beurt vermoedelijk zowel klimatologisch als geologisch bepaald. Hiervoor pleiten de volgende overwegingen:
In het mediterrane gebied kan men twee met onze associaties corresponderende graanonkruid-gezelschappen onderscheiden, n.l. de ,associatie met Galium tricorne en Bunium incrassatum BR.-BL. 1931",
welke op doorlatende gronden (,,Champs de cereales sur sol permeable,
riche en CaC03") en de ,,associatie met Polycnemum arvense en Linaria
spuria BR.-BL. 1936", welke op ondoorlatende gronden (,,Champs de
cereales sur sol compact, marneux, peu permeable, tresricheen CaC03")
voorkomt (BRAUN-BLANQUET, 38). Het verschil in oecologie tussen
deze beide associaties wordt bepaald door verschil in waterhuishouding.
Het is nu — gezien de floristische samenstelling — zeer wel mogelijk
en zelfs waarschijnlijk, dat ook de Caucalis daucoides-Scandix pectenz^wm's-associatie en het Linarietum spuriae overeenkomstige verschillen
in waterhuishouding vertonen, immers:
a. De corresponderende midden-europese en mediterrane associaties hebben enkele kensoorten gemeen, zoals uit onderstaand overzicht
moge blijken:
TABEL 8

E N K E L E GEMEENSCHAPPELIJKE SOORTEN IN MIDDEN
EUROPESE EN MEDITERRANE ASSOCIATIES

5
Caucalis daucoides
Legousia hybrida
Linaria elatine
Linaria spuria
1
2
3
4

II1

H1
I

•

• "-

in

1

1

IL

i

I
V

V
II

V
IV

Ass. a Galium tricorne et Bunium incrassatum B R . - B L . 1931.
Ass. a Polycnemum arvense et Linaria spuria B R . - B L . 1936.
Caucalis daucoides-Scandix pecten-veneris-a.ssocia.tie T x . 1937.
Linarietum spuriae sherardietosum SISSINGH 1946.
Linarietum spuriae equisetetosum SISSINGH 1946.

b. Het aantal vochtminnende soorten in het Linarietum spuriae is
twee maal zo groot als in het Caucalis daucoides-Scandix pecten-venerisgezelschap. Volgend staatje moge dit toelichten:
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TABEL 9

VOCHTMINNENDE SOORTEN IN DE GRAAN-ASSOCIATIES OP KRIJT EN OP
RIVIERKLEI

Vochtminnende soorten:

CaucalisSc.p.v.-ass.

Ranunculus repens
Mentha arvensis
Poa trivialis
Lapsana
communis
Polygonum
amphibium
Stachys paluster
Galeopsis tetrahit
Galeopsis speciosa
Equisetum palustre
Gemiddeld a a n t a l vochtminnende soorten per opname:

Linarietum spuriae
sherardiet. 1 equisetet.

67%
22%
33%
33%

100%
100%
40%
60%

40 %

1.5

3.0

3.7

65%
40%
85%
50%
40%
25%
20%

c. Met het Linarietum spuriae en de Caucalis daucoides-Scandix
pecten-veneris-a.ssocia.tiecorresponderen verschillende bosgezelschappen
en de floristische verschillen tussen deze — zowel sociologisch-systematisch als synoecologisch goed bekende — gezelschappen (verg. T U X E N
en DIEMONT (220a), TUXEN (206), MOOR (143), DIEMONT (59),
ELLENBERG

(67),

JONGMANS en

DIEMONT

(97)

en

KNAPP

(111)

wijzen op verschillen in waterhuishouding van de groeiplaatsen, welke
op haar beurt vermoedelijk het gevolg zijn van klimatologische verschillen (SISSINGH, mnscr.).
d. Wanneer men tenslotte bedenkt, dat de meeste kensoorten van
de Caucalis daucoides-Scandix pecten-veneris-a.ssocia.tie oorspronkelijk
uit de landen rondom de Zwarte Zee stammen, terwijl die van het Linarietum spuriae een west-europese verbreiding hebben, dan krijgt men
de indruk, dat hier een droogteminnende (continentale) en een vochtminnende (atlantische) halmvruchtgemeenschap tegenover elkaar staan.
Na het bovenstaande wordt de oecologie van het Linarietum spuriae
duidelijk. Het is een atlantische plantengemeenschap met een vrij grote
vochtbehoefte (zowel aan luchtvochtigheid als aan bodemvochtigheid)
en een eveneens grote kalkbehoefte. Het komt voor op kalkhoudende
gronden zowel op een A-G-profiel (Linarietum spuriae equisetetosum) als
P ecu /t-^-proiiel {Linarietum spuriae sherardietosum), mits de waterhuishouding daarvan gunstig is. Ook aan het temperatuurklimaat stelt
net zijn eisen. Het verlangt een tamelijk warm klimaat en komt niet
voor ten Noorden van de jaar-isotherm van 9° C.
Aan debodemstructuur stelt het hogeeisen. Het verlangt de,,kruimelstructuur ,, , welke echter door het hoge CaC0 3 -gehalte van de standpiaats gewaarborgd is, mits de grond goed wordt bewerkt. Wordt aan
ae grondbewerking echter onvoldoende aandacht besteed, of vindt
aeze op een ongunstig ogenblik — b.v. na een regenperiode — plaats,
, a*? ™*n vooral in het Linarietum spuriae equisetetosum — structuurDederf optreden, wat direct in de vegetatie tot uitdrukking komt door
^ e ldzamer worden of zelfs geheel verdwijnen der kensoorten. Een
voorbeeld hiervan vonden wij op een akker op rivierklei ten westen van
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Zevenaar. Een gedeelte van deze akker was zeer goed gekruimeld en
rijk aan Euphorbia exigua en Linaria-soorten (zie tabel 7, opn. 20),
een ander gedeelte daarentegen was vrij sterk dichtgeslagen, terwijl
hier de Linaria-soorten ontbraken en ook Euphorbia exigua er veel zeldzamer was. Teneinde enig begrip te krijgen van de oorzaken van dit
waargenomen verschil, werd een bodemonderzoek verricht. De resultaten volgen hieronder:
a.

Akker rijk aan

Linaria-soorten:
P R O F I E L B E S C H R I J V I N G : Maaiveld opvallend weinig dichtgeslagen, licht gescheurd in
kleine polygonen, zeer dunne korst, daaronder t o t pirn. 5—7 cm een rulle, kruimelige zavel, bruin-humeus (3 a 4 % humus), daaronder langzame overgang in
iets ongunstiger s t r u c t u u r met als overgangsvorm nootjes. Nog dieper (plm. 15 cm)
kluiterig. Hoofdwortelzone in de kruimellaag van 0—5 cm.
O P V O L G I N G DER GEWASSEN: 1942 — aardappel; 1943 — tarwe; 1944 — r o g g e .
B E M E S T I N G : In 1942 met kali bemest ten behoeve van hct aardappelgewas. Kalkbemesting wordt zelden gegeven, m a a r wanncer d a t gebeurt, wordt poederkalk
toegediend.
b.

Akker zonder

Linaria-soorten'.
P R O F I E L B E S C H R I J V I N G : Maaiveld sterk dichtgeslagen en begroeid met algen en
mossen, gescheurd in vrij grote polygonen. 2 a 3 cm korst. Kluiten in het maaiveld,
daaronder vrij scherpe overgang n a a r kluitstructuur. Kluiten met scherpe breuk
en gladde breukvlakken. Op diepte van 10 tot 18 cm resten van de oude stoppel,
deze slechts half verteerd.
O P V O L G I N G D E R GEWASSEN: 1943 — rogge; 1944 — rogge.
10

TABEL

C H EMISCHE ANALYSES ( M O R G A N - V E N E M A - O N D E R Z O E K

Nummer

K

Mg

Ca

a.
b.

8
12

70
05

2100
1500

Mn
4
4

Fe

PO4

N04

XH,

pH

8"

15
22

2
1

7.88
7.80

•>

•J

):

Uit deze analyses kan men concluderen, d a t de kalktoestand in de eerstgenoemde
a k k e r zeer gunstig was, v a n d a a r de goede kruimelstructuur. In het tweede geval
was de kalktoestand belangrijk minder, doch gezien de hoge p H moet men aannemen, d a t de slechte s t r u c t u u r niet alleen door kalkgebrek werd veroorzaakt.
I k zou h a a r willen toeschrijven aan een onjuiste bewerking van de a k k e r en misschien aan ongunstige weersomstandigheden tijdens deze bewerking. Tengevolge
van de slechte doorluchting — als gevolg van de minder goede structuur — is het
nitraatgehalte in de akker zonder Linaria-sooiten
hoger.

Ook aan de korrelverdeling (percentage fijne fractie) in de grond
stelt het Linarietum haar eisen. Hoewel zulksniet door cijfers kan worden
bewezen l, is dit bij de plantensociologische kaartering van de Liemers
duidelijk gebleken. Uit de kaart volgt, dat het Linarietum zich tot de
zware ,,komkleien" beperkt, terwijl op de zandige zavels der ,,oeverwallen" het Legousia-Minuartia-gezelschdLp voorkomt. Waarschijnlijk
houdt een en ander ook verband met de waterhuishouding dier gronden
(zie biz. 66/67).
Het Linarietum spuriae begint zijn levensloop in het najaar met het uitzaaien van
LEVENSLOOP EN IN STAND BLIJVEN VAN DE ASSOCIATIE.

1

Het cijfermateriaal is verloren gegaan. Zie biz. 7.
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het wintergraan. Tegelijk met dit graan kiemen een aantal wintertherophyten zoals: Alopecurus myosuroides, Ranunculus arvensis, Scandix
pecten-veneris, Papaver rhoeas, Myosotis arvensis enz. Het percentage
van deze soorten is echter veel geringer dan in de Scleranthion-associa.ties. Dit is n.l. in het Arnosereto-Scleranthetum en het Papaveretum
argemone buitengewoon hoog en neemt met het zwaarder worden der
gronden geleidelijk af. Gepaard hiermede gaat een sterke toename van
het percentage zomertherophyten (SISSINGH, 189). Alle kensoorten van
het Linarietum spuriae kiemen n.l. eerst in het voorjaar. Hetzelfde geldt
voor de verschillende verbonds- en orde-kensoorten: Sinapis arvensis,
Anagallis arvensis ssp. phoenicea en ssp. coerulea, Avena jatua, Galeopsis
speciosa, Valerianella dentata enz. Dit verschijnsel wordt uitvoerig beschreven in een latere publicatie (zie SISSINGH, 189). Een verklaring
kan vooralsnog niet worden gegeven.
In verband met het late kiemen der zaden is ook de gehele ontwikkeling van de onderhavige plantengemeenschap later. Dit komt o.a.
duidelijk tot uiting in de bloeicurvcs. De optimale blcei van het Linarietum spuriae valt in Juli, plm. 14 dagen later dan in de Scleranthionassociaties. Ook houdt de bloei langer aan. Samenhangend hiermee is
het koren op de kleigronden der Betuwe ongeveer een week a yeertien
dagen later rijp dan op de omliggende lichte zandgronden van het
diluvium.
Evenals in de Sc/mwf//won-associaties worden in het Linarietum
spuriae een aantal onkruiden, zoals b.v. Alopecurus niyosuroides, Ranunculus arvensis, Scandix pecten-veneris en vooral Victa tetrasperma,
Lithospermum arvense en Agrostemma githago samen met het koren
geoogst, waarbij een deel der zaden van de akker wordt weggevoerd
en zodoende verloren gaat. Daarnaast komen hier een aantal soorten
voor, die — tengevolge van hun kleine afmetingen of hun aan de grond
aangedrukte groei — door de maaimachine nauwelijks worden beroerd
en die na het maaien rustig doorgaan met bloeien en vruchtzetten.
F ALyn vooral de associatie-kensoorten: Aethusa cynapium var. agrestis,
upnorbia exigua en de Linaria-soovten, naast Legousia speculum-veneris
en Sherardia arvensis, die dit verschijnsel vertonen en daarom in de
literatuur veelal als soorten van de stoppelakkers en de driest worden
aangeduid. De zaden van deze soorten worden niet mede geoogst, maar
komen na de oogst op de grond terecht, om dan met de stoppel te worden
ondergeploegd.
Het is niet gemakkelijk de successie van het Linarietum
te bestuderen, daar het onder normale omstandigheden practisch niet
voorkomt, dat de vruchtbare rivierklei braak blijft liggen. In het bevnjdingsjaar (1945) was dit in de Betuwe echter herhaaldelijk het geval,
daar de boeren door de gedwongen evacuatie in de voorafgaande oorlogswinter niet in staat waren hun akkers op tijd te bewerken. Vooral
. S£?phyten onder de akkeronkruiden: Cirsium arvense, Sonchus arvensis, lussilago farfara, Stachys palustris, Polygonum amphibium, Linaria
vulgaris, Agropyron repens en Equisetum arvense, hebben zich toen op
SUCCESSIE.
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de braaktiggende terreinen sterk uitgebreid. Daarnaast vond men er
ook veel hemicryptophyten: Urtica dioeca, Heracleum sphondyliutn,
Angelica silvestris, Ranunculus repens, Brunella vulgaris, Daucus carota,
Plantago lanceolata,P. major, Rumex crispus, R. obtusijolius, Artemisia
vulgaris, Cardials crispus, Cichorium intybus, enz. Alletezamen vormden
zij een meterhoge ruigte, waarvan het bestuderen, in verband met het
mijnengevaar, niet altijd even aantrekkelijk was. Toch heb ik enkele
opnamen kunnen verzamelen. Zij volgen hieronder:
T A B E L 11 VEGETATIE
SPURIAE

DER

BRAAKLIGGENDE

AKKERS VAN HET

LINARIETUM

KENSOORTEN VAN HET LINARIETUM:

KLASSE-KENSOORTEN:

Ta
Ta
Ta
Ta

Gr Cirsium arvense
Gr Agropyron repens
Gr Epilobium angustifolium
Gr Convolvulus arvensis
Gr Sonchus arvensis
Gr Tussilago farfara
Th Dipsacus silvestris
Hsc Calystegia sepium
Te Capsella bursa-pastoris
Th Galium aparine
Hs Carduus crispus

Euphorbia exigua
Linaria minor
Linaria elatine
Aethusa cynapium

1.1 -f.l —
-f .2 — +.1

SECALINETALIA-SOORTEN:

Ta Sinapis arvensis
Ta Anagallis arvensis
Th Papaver rhoeas
Th Myosotis arvensis
Ta Matricaria chamomilla
Te Viola arvensis

1.1 + . 1
1.1 + . 1
+ .1 + . 1

+.2 - +.1
+.1 -

ONOPORDETALIA-SOORTEN:

Hs Urtica dioeca
Hs Artemisia vulgaris
Hs Rumex pratensis
Hs Rumex obtusijolius
Tb Erigeron canadensis
Tb Cirsium vulgare
Gr Linaria vulgaris
Ta Sisymbrium officinale
Te Geranium pusillum

+ .2
+ .1
+ .2
+ .2
-f-.1
1.2

1.2
+.1
+.2
+.2
+.1
-f-.2
-

- +.2
+.2 -

POTENTILLO-POLYGONETALIA-SOORTEN:

Ta Polygonum aviculare
Hs Rumex crispus
H r Plantago major
Gr Potentilla anserina
Hs Cichorium intybus

2.3 1.3
2.3 1.1
1.1 ~\-.2
2.3 +.2

3.4 2.3
+ .2 + .2
+ .2 + .2
+ .2 —
—
+.1
—
+ .3
—
+ .3
+ .2 —
—
+ .2
—
+ .2
—~
+ .2

BEGELEIDENDE SOORTEN:

Hs Ranunculus repens
Grh Equisetum arvense
Chr GUchoma hederacea
Hs Brunella vulgaris
Hs Daucus carota
Grh Poa pratensis
Hs Dactylis glomerata
Hs Plantago lanceolata
Hs Symphytum officinale
Hs Epilobium parviflorum
Hs Angelica silvestris
Hs Stachys palustris
Hs Heracleum sphondyliutn
Grh Phragmites communis
Hs Agrostis stolonifera
H r Taraxacum officinale
Grh Polygonum amphibium
H r Chrysanthemum leucanth.
Grh Equisetum palustret

1.2 4.5
2.2 +.1

2.2
+ .2
1.1
+ .2
+•2
+ .2

3.4
+ .2
+ .2
+ .2
+ .2
+ .2
+ .2

"y" . w

l.l

99

—

1.2
—

+ .2
+ .2
+ .2
+ .3

-f-.2
—

+.i
—
—
—
—

- +.2
+.2 -

Door oorlogsomstandigheden braakliggend bouwland in de Betuwe (tussen
Kesteren en Opheusden); Cirsium arvense aspectvormend. Manshoge vegetatie.
P5-35-42; 23.10/45; S45069.
Idem, maar waarschijnlijk iets langer braak liggend; Ranunculus repens aspectvormend. Daartussen hier en daar hoge plukken van Cirsium arvense, C. vulgare, Rumex crispus e.d.; P5-35-44; 23.10.'45; S45070.

In eerste instantie maakt het akkeronkruidgezelschap dus plaats
voor een zeer onevenwichtige onkruidvegetatie, welke het midden houdt
tussen Potentillo-Polygonetalia aviculare en Onopordetalia.Wanneer na
verloop van tijd de meststoffen (en wel voornamelijk de nitraten) uit

71

de akker zullen zijn uitgespoeld, is het aan te nemen, dat deze ruderale planten weer zullen verdwijnen. De successie verloopt waarschijnlijk verder in de richting van het Valerianeto-Filipenduletum,
waarvan we reeds nu enkele soorten aantreffen: Epilobium parviflorum,
Stachys palustris, Angelica silvestris, Equisetum palustre, Symphytum
officinale, Calystegia sepium cnz.
Op zijn beurt rnaakt het Valerianeto-Filipenduletum weer plaats
voor een wilgenstruweel, wat tenslotte wordt opgevolgd door een bosgezelschap, het Querceto-Carpinetum filipenduletosum. Dit bosgezelschap geeft het eindstadium der vegetatieontwikkeling weer. In een
schema samengevat wordt dit als volgt:
Querceto-Carpinetum

filipenduletosum

t

WiIgenstruwee1

t..

Valerianeto-Filipenduletum

t.
Linarietum spuriae equisetetosum

Bovenstaand successie-schema geldt voor het Linarietum equisetetosum uit de Betuwe. In het Linarietum sherardietosum op het Limburgs
krijt verloopt de successie anders en wel:
Querceto-Carpinetum orchidetosum

t
Prunus spinosa-Crataegus-B.ssocia.tie

t
Mesobrometum erecti subatlanticum
(Koelerieto-Gentianetum)
Linarietum spuriae sherardietosum
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ORDE II:
CHENOPODIETALIA BR.-RL. 1936 EM. SISSINGH 1950
(HAKVRUCHT-ASSOCIATIES)

De naam ,, Chenopodietalia" is in de loop der jaren in verschillende
zin gebruikt, d.w.z. steeds werd een andere inhoud daaraan gegeven.
Oorspronkelijk — in 1931 —beschreef BRAUN-BLANQUET (30) de orde
als die der ruderale vegetaties:
Chenopodietalia: Groupements ammoniacaux (tresnitrophiles). Stations: decombres, bords des chemins, lieux ruderaux. Repartition geographique: Tres vaste
repartition dans les parties temper^es chaudes des deux hemispheres."

Later heeft hij (BRAUN-BLANQUET, 37) de orde ruimer genomen
en daarin — behalve de ruderale vegetaties (Chenopodion muralis,
Onopordion acanthii en Hordeion leporini) — ook de hakvruchtassociaties
(Polygono-Chenopodion en Diplotaxidion) ondergebracht:
Les groupements appartenant a l'ordre des Chenopodietalia habitent les lieux
ruderaux, les decombres, les cultures sarclees, les bords des chemins des deux
hemispheres.

Daar de midden-europese hakvruchtassociaties niet in het door
BRAUN-BLANQUET (37), aan de hand van mediterrane gezelschappen,
opgestelde sociologische schema kunnen worden ingevoegd, meende
TUXEN (206) de beide regionen los van elkaar te kunnen beschouwen.
Zo onderscheidde hij naast de ,,Chenopodietalia mediterranea" de ^Chenopodietalia niedio-europaea", welke orde de verbonden: PolygonoChenopodion, Arction lappae en Atropion belladonnae zou omvatten.
Hierop voortbouwende hebben BRAUN-BLANQUET en TUXEN (45)
op grond van onze intussen belangrijk uitgebreide kennis der onkruidvegetaties een nieuw overzicht voor Midden-Europa gegeven (zie biz.
11). De orde der Chenopodietalia niedio-europaea vond daarin geen
plaats; de tot nog toe hiertoe gerekende associaties en verbonden werden
nu verdeeld over een viertal orden, n.l. de Secalino-Violetalia arvensis
— waarin de halm- en hak-vruchtassociaties (Secalinion en PolygonoChenopodion) werden ondergebracht — de Onopordetalia — omvattende
de verbonden Onopordion acanthii en Arction lappae — de Bidentetalia
en de Atropetalia.
De gedachte om een orde voor de gezamenlijke akkeronkruiden op
te stellen stamt oorspronkelijk van schrijver dezes. Bij nader inzien
komt hij hierop terug. Het blijkt niet goed mogelijk, het Secalinion
en het Polygono-Chenopodion in een orde te verenigen. De verwantschap
tussen beide verbonden is daarvoor niet groot genoeg. Deze is bovendien geen systematische doch een dynamische: zij is een gevolg van de
opeenvolging van de associaties der beide verbonden op dezelfde standplaats. Afhankelijk van het klimaat en de landstreek is deze verwantschap kleiner dan wel groter. Gering is zij in zuidelijke landen met een
lange vegetatieperiode (Zuid-Europa) en in landen met een extreem
klimaat met grote verschillen tussen zomer en winter (Oost-Europa);
groot is zij in streken met een gematigd, atlantisch klimaat (West-
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Europa), terwijl in gebieden met een korte vegetatie-periode (Noord
-Europa en de Gebergtegordel) beide verbonden in elkaar overgaan.
Het is derhalve geen wonder, dat juist in het atlantische westen de
gedachte — de akkeronkruidgezelschappen in een orde samen te vatten
• is ontstaan.
Toch is deze gedachte niet juist. Dit moge onder meer blijken uit
het feit, dat de in West-Europa aan Secalinion en Polygono-Chenopodion
gemeenschappelijke soorten: Viola arvensis, Polygonum convolvulus,
Sinapis arvensis, Papaver rhoeas, Myosotis arvensis, Anagallis arvensis
ssp. phoenicea, Spergula arvensis, Fumaria officinalis, Veronica-soorten,
Thlaspi arvense, Raphanus raphanistrum ssp. segetum enz., regionaal
bezien alle een duidelijke voorkeur voor een dier beide verbonden vertonen. Daarom wordt thans door mij het Polygono-Chenopodion, met
de in Nederland voorkomende resten van het Panico-Setarion en het
Chenopodion muralis in de orde der Chenopodietalia verenigd. Hieronder
volgt een samenvattend overzicht van de wijzigingen, die de inhoud
van de naam ,,Chenopodietalia' in de loop der jaren heeft ondergaan:
T A B E L 12

W I J Z I G I N G E N IN D E OMGRENZING VAN D E ORDE CHENOPODIETALIA

BR.-BL.

1931

BR.-BL.

1936

TOXEN

Chenopodietalia

Secalinetalia
\Secalin.
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\Secalin.

Chenopodietalia
Chenopod.
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Sec. \\ Secalinomed. i• Violetalia
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u ° * ^ Chenopodietalia omvat de plantengemeenschappen der
nakvruchtakkers en zomergewassen in geheel Europa en voorts enkele
sterk nitrophiele, ruderale annuellen-vegetaties.
Tot de zomergewassen rekent men: aardappels, knolrapen, mangelwortels, voederbieten, stoppelknollen, kool en al die akkergewassen,
die eerst laat in het jaar (Juli-September) of pas in het volgende jaar
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X Echinochloeto-Setarictum
-f- Chrysanthemo-Spergiiletum
m Mercarialetum annuae
• Veroniceto-Lamietum

, I r u l i i l i ' - -•••w.T

5
FIG.
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6

Hakvrucht-associaties (Chenopodietalia)
(associations des cultures sarclees)

bloeien en zaad vormen. Hun zaaitijd valt als regel later dan die der
wintergewassen en zo zij al gelijk vallen, is de jeugdontwikkeling dezer
soorten langzamer. Dientengevolge dienen zij gedurende de eerste periode
van hun leven door hakken, schoffelen en wieden van onkruid te worden
gezuiverd en zodoende in hun strijd om het bestaan door de mens te
worden geholpen.
In Zuid-Europa horen ook de wijngaarden tot de Chenopodietalia,
daar deze — evenals onze akkers — geregeld £en of meerdere malen per
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jaar worden bewerkt. Door dit geregeld hakken en wieden worden een
aantal onkruiden — en wel in de eerste plaats diegene, die in het najaar
kiemen (de winterannuellen) en voorts diegene, die alleen in het vroege
voorjaar opkomen, na eerst de winterkoude te hebben doorgemaakt
(zoals b.v. Galeopsissegetum en G. speciosa) kortom de Secalinetaliasoorten — nit het vegetatiedek verwijderd.
Is de hakvrucht eenmaal zover, dat zij de concurrence met het onkruid kan aanbindcn, dan wordt de akker verder met rust gelaten en
onder de onkruiden, die nu nog kiemen en tot ontwikkeling komen,
bevindt zich een groep, welke eerder geen kans had: die der Chenopodieta^a-soorten. Denicest algemene soorten van dezegroep zijn de volgende:
Stellaria media, Seneciovulgaris, Sonchus oleraceus, Urticaurens, Euphorbia helioscopia,Solatium, nigrum, Famaria officinalis, Mercurialis annua,
Lamium amplexicaule en Amaranthus retroflexus. Daarnaast behoren
hiertoe een aantal soorten, die minder algemeen voorkomen en die als
kensoorten van de verschillende associaties en verbonden van belang
zijn. Het aantal der zowelin Midden-Europa alsin het Middellandse Zeegebied voorkomende soorten is zo groot, dat een splitsing van onze
orde in twee eenheden, n.l. Chenopodietalia mediterranea en Chenopodietalia medio-europaea, zoals TUXEN (206) voorstelt, niet verantwoord
is. Dat een dergelijke splitsing niet juist kan zijn, wordt al direct duidelijk, wanneer men bedenkt, dat de meeste van de onkruiden der hakvruchten in het Middellandse Zcegebied hun vaderland hebben. Evenals
de orde der Secalinetalia is dus ook die der Chenopodietaliaeen interregional orde.
Het levensvormenspectrum der gezelschappen onzer orde bestaat in
hoofdzaak uit therophyta aestivalia en therophyta epeteia. De levensvorm der therophyta epeteia is — althans in Midden-Europa — karakteristiek voordeorde.Daarentegen heeft zijdelevensvorm der therophyta
aestivalia met die der Bidentetalia en die der Cakiletalia maritimae
gemeen.
De orde der Chenopodietaliavalt in een viertal verbonden uiteen.
Twee daarvan — n.l. het Panico-Setarion en het En-Polygono-Chenopodion polyspermi — bevolken de hakvruchtakkers in Midden-Europa,
terwijl een derde — het Dipiotaxidion — als vicarierend verbond der
mediterrane hakvruchtakkers en wijngaarden is te beschouwen. Het
vierde verbond — het Chenopodion muralis — bewoont zeer nitraatrijke,
ruderale plaatsen in de nabijheid van de menselijke nederzettingen.
Het is evenals de vorige verbonden een zomerannuellen-verbond. Optimaal ontwikkeld komt het voor in het mediterrane gebied. Naar het
noorden toe verarmt het vrij snel en in ons land bereikt het zijn noordgrens.
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a.

PANICO-SETARION SISSINGH 1946.
Synoniem: Polygonion totnentosi SISSINGH 1942; Amaranthion

VERBOND

en PREISING 1943

TUXEN

pro v.

Het Panico-Setarion wordt gekenmerkt door de volgende soorten:
Echinochloa crus-galli ( = Panicum crus-galli L.)
Setaria
viridis
— glauca (— S. pumila K. e t S C H . )
—
verticillata
Digitaria ischaemum ( = Panicum linearc K R O C K ) v a r . prostralum
Eragrostis
minor
—
pilosa
A maranth us
retroflexus
—
paniculatus (—A. hybridus L.)
—
viridis
Polygonum lapathifolium
L . (ssp. tomentosum
DANS.)

Bovendien vertonen Spergula arvensis en Erodium ciciitarium ssp.
arvale ANDR. — door hun voorliefde voor de lichte gronden — althans
in West-Europa — voorkeur voor het verbond.
Reeds in 1942 heb ik crop gewezen (SISSINGH, 187), dat de diverse
hakvrucht-associaties onderling floristische verschillen vertonen, welke
zo groot zijn, dat zij in de hogere systematiek tot uitdrukking dienen
te komen. Destijds was ik van mening, dat dit het best kon geschicden,
door het vormen van een tweetal onderverbonden binnen het PolygonoChenopodion. Zij werden Polygonion totnentosi en Veroniceto-Enphorbion
genoemd. Later voegden TUXEN en PREISING (222) hieraan nog een
derde onderverbond — het Amaranthion — toe.
Een verdere bestudering van het bestaande materiaal heeft echter
aangetoond, dat er voor het onderscheiden van drie onderverbonden
geen aanleiding bestaat. Daarentegen kan men wel twee floristisch goed
gekarakteriseerde verbonden onderscheiden, namelijk het Eu-PolygonoChenopodion en het Panico-Setarion. Van deze twee is het eerstgenoemde
verbond synoniem met het Veroniceto-Enphorbion, terwijl het laatstgenoemde is ontstaan door samenvoeging van het Polygonion totnentosi
en het Amaranthion.
Het Eu-Polygono-Chenopodion heeft een subatlantische verbreiding
en speelt vooral in West- en Midden-Europa een rol. Het Panico-Setarion
daarentegen vindt optimale groeivoorwaarden in Oost-Europa (OostDuitsland, Oostenrijk, Polen, enz.). Hoe continentaler het klimaat,
hoe groter de rol, die dit verbond op de hakvruchtakkers speelt. In
Midden-Rusland en de Oekrai'ne is het alleenheersend (TUXEN, 222). In
het subatlantische en atlantische westen daarentegen trekt het PanicoSetarion zich op de warme zandgronden terug. Het wordt hier vertegenwoordigd door een asscciatie, het Echinochloeto-Setarietum, terwijl in
Oost-Europa meerdere tot ons verbond behorende associaties naast
elkaar voorkomen. l
1

Naast het Echinochloeto-Setarietum vindt men er de Eragrostis minor-Amaranthus retro//^ws-associatie (TUXEN en PREISING, 222). Laatstgenoemd gezelschap komt volgens de auteur
in de Oekraiine op de „ Tschernosem" voor.
Het door BRAUN-BLANQUET (35; beschreven Galinsogeto-Portulacetumbehoort vermoedelijk
eveneens tot ons verbond.
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Terwijl men in West-Europa zo nu en dan Polygono-Chenopodionsoorten in het Panico-Setarion kan aantreffen — b.v. Euphorbia helioscopia, Lamium aniplexicaiile, Sonchus asper, S. oleraceus en Veronica
agrestis — komt zulks in Oost-Europa slechts hoogst sporadisch voor.
Hieruit — n.l. dat het Panico-Setarion er geheel zuiver en onvermengd
optreedt — moge eens te meer blijken, dat het verbond in Oost-Europa
zijn optimum heeft.
5. ECHINOCHLOETO-SETARIETUM KRUSEMAN et VLIEGER (1939)
1940.
Deze associatie werd voor het eerst beschreven door KRUSEMAN en
VLIEGER (120) onder de naam: Panico-Chenopodietum polyspermi. Daar
deze naam reeds eerder voor andere akkeronkruid-gezelschappen werd
gebruikt, veranderden zij hem later in: Echinochloa crus-galli-Setaria
viridis-a.ssocia.tie (zie: SISSINGH, VLIEGER en WESTHOFF, 191). Nadien
verschenen onder verschillende namen zoals: „Panicum crus-galli-Galinsogaparviflora-associatie", „Panicutn crus-galli-Setaria viridis-associatie"
en f)Spergi(la arvensis-Panicum linear^-associatie" beschrijvingen van het
gezelschap uit alle delen van Europa, o.a. van Goeree en Overflakkee
(WEEVERS, 243), uit Hessen (BECKER, 16), Kurische Nehrung (BECKER,
16), Saksen (VON ROCHOW, 222), Oostenrijk (WAGNER, 237), Polen
(BECKER, 16) en uit de Oekraine en Midden-Rusland (TUXEN, ATHENSTADT et PREISING, 222 en BECKER, 16). Deze opnamen tonen duidelijk
aan, dat het door bijna geheel Europa voorkomende gezelschap overal
in vrijwel de zelfde floristische samenstelling optreedt.
FLORISTISCHE SAMENSTELLING. Deze moge blijken uit bijlage4(tabel 13).
O P N A M E N , vermeld in bijlage 4 (tabel 13).
1. Aardappelakker te Meddo (gem. Winterswijk); P 7 - 1 5 - 2 1 ; 24.8/39; S39348
2
Aardappelakker tussen Elst en Amerongen; P5-14-44; 14.9/39; S39423
3
Hullenberg te Bennekom; Braakliggende akker; P 5 - 2 8 - 1 1 ; 20.9/38; S38004
4
Aardappelakker aan de weg Ede-Bennekom; P5-17-42; 30.8/42; S42381
o Algemeer te Bennekom; Aardappelakker; P5-17-44; 30.8/42; S42382.
6 Diedenweg in de Wageningse Eng; aardappelakker; P5-27-24; 29.8/42
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Idem; P5-27-24; 29.8/42; S42379.
Geertjesweg in de Wageningse Eng; aardappelakker op lichte zandgrond;
P 5 - 2 7 - 4 2 ; 31.8/42; S42385.
Aardappelakker aan de Kleikampslaan in de Wageningse Eng, iets leemhoudende zandgrond; Setaria viridis-isicies; P 5 - 2 8 - 3 1 ; 29.9/42; S42380.
E n v t e n a k k e r ten O. van Heythuisen; humeuze zandgrond; S6-33-34; 19.8.
'42; S42219.
B o n e n a k k e r ten ZO. van Tegelen; grindhoudende zandgrond op h e t hoogterras van de Maas; SG-H5-41; 12.8/42; S42289.
Aardappelakker op humusarme zandgrond (laagterras) a a n de weg BaarloHoutblerick (gem. Maasbree); S(i-16-H; 12.8/42; S42294.
Bonenveld in een tuintje bij Grubbenvorst; Galinsoga /?arff/7ora-facies;
R 6 - 5 6 - 2 3 ; 13.8/42; S42303.
Aardappelakker op arme zandgrond aan de weg van Sevenum n a a r Grubbenvorst; R 6 - 5 6 - 1 3 ; 13.8/42; S42305.
Aardappelakker te Beringe (gem. Helden); stenel zand; S6-13-22; 18.8.
'42; S42322
Aardappelakker bij Grathem; SO-52-23; 11.8/39; S39281.
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17. Aspergebedden op arme zandgrond aan de weg Belfeld-Reuver; S6-25-42;
24.8.'42; S42356.
18. Augurkenakker op grindrijke zandgrond te Leemhorst (gem. Belfeld). Hoogterras van de Maas; S6-16-43; 24.8/42; S42353.
19. Aardappelakker op humusarme zandgrond ten N. van de Kraaiel-heide
bij Rooth (gem. Maasbree); R6-65-22; 19.8/42; S42326.
20. Bonenakker te Tongelre (gem. Eindhoven); R5-45-44; 1.9/43; S43280.
21. Bonenakker in tuin op de Overeng (gem. Ede); P5*17*23; 3.9/44; S44120.
22. Aardappelakker in de Wageningse Eng; P5-27-42; 3.9/44; S44161.
23. Landgoed,,Hoekelum"(gem.Ede);aardappelakker;P5-17-44; 10.9/44;S44163.
24. Algemeer te Bennekom; vroege aardappelen op humusarme fluvioglaciale
zandgrond; P5-17-44; 10.9/44; S44IG4.
25. Wageningse Eng, Galinsoga parviflora-f&cies', Po-27-42; 11.9/44; S44165.
26. Digitaria ischaemum-iacies in de Overeng (gem. Ede) (zie opn. 21); P5-17-23;
12.9/44; S441(i2.

Kenmerkend voor de associatie zijn een viertal gramineeen: Echinochloa crus-galli, Setaria viridis, S. glauca en Digitaria ischaemum (var.
prostratum A. et G.). Bovendien wordt de associatie gekenmerkt door
Polygonum lapathifolium (ssp. tomentosum DANS.) en Galinsoga parviflora. De gramineeen zijn voor het merendeel cosmopolieten. Zij komen
in de warme en gematigde zones van de beide halfronden voor. Alleen
Setaria viridis schijnt met ,,bijna geheel Europa (met uitzondering van
het noordelijk deel), Siberie, Oost-Azie en Noord-Afrika" een kleiner
verbreidingsgebied te bezitten ( H E G I , 85). Ook Digitaria ischaemum
is een burgeres der gematigde zone, waar zij vooral op het noordelijk
halfrond voorkomt (KIRCHNER, LOEW en SCHROTER, 100). De noordgrens van haar areaal loopt door Ierland, Zuid-Engeland, Denemarken
en Zuid-Zweden. Ook de noordgrens van het verbreidingsgebied van
Echinochloa crus-galli stijgt van west naar oost geleidelijk. In het westen
wordt deze grens reeds in Zuid-Engeland (omgeving van Londen, 51°30'
N.Br.) bereikt. Van hieruit loopt zij via Denemarken en de Zuidpunt
van Zweden naar Rusland, waarzij verder de 58ste breedtegraad volgt
(MALZEW).

In het gebergte stijgt Echinochloa crus-galli niet hoog. In de Alpen
wordt de grens wTel bij 1000 m aangenomen, waarboven de plant geen
rijp zaad meer voortbrengt (KIRCHNER, LOEW en SCHROTER, 100);
in Beieren zou de soort volgens SENDTNER (1854) slechts tot op 540 m
hoogte voorkomen.
Uit de verbreiding der bovengenoemde gramineeen blijkt, dat zij
voor hun groei en voornamelijk voor het rijp wrorden van het zaad een
warme zomer nodig hebben. Vandaar dat zij in het oosten van Europa
verder noordwaarts gaan dan in het atlantische, zomerkoele en regenrijke westen. Vandaar ook, dat deze in het algemeen bodemvage soorten
in ons klimaat voor de warme, dus lichte gronden een zekere voorkeur
vertonen en hier het Echinochloeio-Setarietum kenmerken.
De soorten zijn alle min of meer hygrophiel en groeien graagopenigszins vochtige gronden. In Nederland is dit hygrophiele karakter echter
niet sterk uitgesproken en, hoewel zij hier de kille vochtige gronden
niet direct mijden, geven zij toch de voorkeur aan de zich sneller verwarmende droge gronden.
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Aan de bodemvruchtbaarheid stellcn zij geen hoge eisen. Zij komen
bij voorkeur op humusarme zandgronden voor. De stikstofbehoefte is
echterwelvrij groot en, ishierin niet voldoende voorzien, dan ontwikkelen
zij zich slechts tot dwergvormen. De laagste eisen aan de humusrijkdom
en het colloi'dgehalte van de grond stelt wel Digitaria ischacmum. Zij
is derhalve de beste kensoort van onze associatie. Wel is waar komt
deze soort ook voor in weinig nitrophiele gezelschappen, zoalshet PanicoIllecebretum typicum (verg. DIEMONT, SISSINGH en WESTHOFF, 60),
doch daar steeds in een dwergvorm (var. typicum A. et G.), terwijl men
haar op de vruchtbare akkers in de normale vorm (var. prostratum
A. et G.) aantreft. De door ASCHERSON en GRAEBNER (6) onderscheiden
varieteiten zijn vermoedelijk slechts standplaatsvormen (verg. DE W E V E R ,
1913).
Galtnsoga parviflora, de uit Zuid-Amerika (Peru) stammende kensoort heeft zich omstreeks 1800 in Europa gevestigd en zich sindsdien
vooral in Oost-, Midden- en "Noord-Europa ingeburgerd. In Zuid-Europa
(Spanje, Zuid-Frankrijk, Italie, Bulgarije, Koemenie en Griekenland)
schijnt zij tot nog toe te ontbreken. In Nederland werd zij voor het
eerst in 1863 bij Harderwijk aangetroffen. Thans heeft zij zich ook hier
geheel ingeburgerd en zich vooral in de laatste decennia explosief uitgebreid (VAN SOEST, 196) \
Galtnsoga groeit bij voorkeur op warme, zandige, humeuze, vruchtbare (stikstofrijke maar kalkarme) gronden. Daar de plant voor haar
ontwikkeling veel vocht nodig heeft, is haar optreden sterk wisselend.
Speciaal in natte zomers kan zij tot een plaag worden. Voor vorst is
de soort zeer gevoelig en de eerste nachtvorst brengt haar tot afsterven.
Tengevolge daarvan worden op vele plaatsen haar zaden in het geheel
n
*et rijp en hierdoor is dus de noordgrens van haar areaal bepaald.
Polygonum lapathifolium is wel de minst trouwe kensoort van het
Echinochloeto-Setarietum. Hij komt — evenals trouwens Echinochloa
crus-galli — ook voor in het Chrysanthemo-Sperguletum en het OxaletoChenopodietum polyspermia doch beperkt zich hier tot de aan onze associatie nauw verwante subassociaties en varianten. Van de regionale verbreiding van Polygonum lapathifolium is weinig bekend. Het schijnt,
dat de ssp. tomentosum DANS, zich tot West-Europa beperkt en meer
°ostelijk door de ssp. incanum KOCH wordt vervangen.
SUBASSOCIATIES, VARIANTEN EN FACIES. We onderscheiden:
«. het Echinochloeto-Setarietum typicum KRUSEMAN et VLIEGER
(1939)'40, de subassociatie der droge gronden, tevens het type der associatie; soortenarm (gemiddeld 22 soorten per opname) en zonder differentierende planten.
b. het Echinochloeto-Setarietum bidentetosum KRUSEMAN et VLIEGER
('939) 1940, dat zich van het type onderscheidt door het voorkomen van
Bidens tripartitus en Polygonum hydropiper, en een overgang vormt naar
het Bidentetum tripartiti (KOCH, 113).
Cni•* S OV foal f e n Isa nTHELLUNG
(200 )stammen alle ophet vasteland van Europa voorkomende
ten
v7*2 d "J>
af
van
de
oorspronkelijk in de botanische turn te Panjs gecultiveerdeexemplaren.
at de
var5?f^i
soort, die in haar vaderland buitengewoon veelvormig is, in Europa alleen in de
vaneteit genuina THELL. voorkomt.
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c. het Echinochloeto-Setarietutn equisetetosum SISSINGH 1946, waarin
Equisetum arvense, Ranunculus repens, Mentha arvensis, Gnaphalium
uliginosum en Juncus bufontus als differentierende soorten optreden
en dat een overgang vormt naar het Oxaleto-Chenopodtetttm polyspermt
(zie biz. 116). Van deze laatste subassociatie volgen hieronder een drietal opnamen:
T A B E L 14

E C H I N O C H L O E T O - S E T A R I E T U M EQUISETETOSUM SISSINGH

N u m m e r v a n de opname:
Maand en j a a r v a n de opname:
Grootte proefvlakte in m 2 ;
Vegetatiebedekking in % :
Plantengeografisch district:
A a n t a l soorten per opname:

1
9/39
100
60
G
25

1946

9/39
200
70
G
29

3
9/39
100
50
G
30

2.3
1.2
2.4

3.3
1.2

1.2
1.2

•

•

•

•

1.2

2

ASSOCIATIE-KENSOORTEN:

Ta
Ta
Ta
Ta

Echinochloa crus-galli
Setaria viridis
Galinsoga parviflora
Setaria glauca

VERBONDSKENSOORTEX:

Te
Te
Ta

Spergula arvensis
Erodium cicutarium ssp. arvale
Polygonum
lapathifolium

1.2

+.2
•

+.i (+.1)
+.i
+.1
1"
(+-i)

ORDE-KENSOORTEN:

Te
Te
Ta
Ta
Gr
Ta
Te
Ta
Te
Te
Ta
Te

Stellaria media
Senecio vulgaris
Solanum nigrum
Polygonum persicaria
Qxalis stricta
Sonchus asper
Lamium
purpureum
Urtica urens
Geranium molle
Lamium
amplexicaale
Stachys arvensis
Erysimum
cheiranthoides

1.2
2 .2
2 .3
+ .2

+1
+' o

2.2

(+.1)
1.2
1.2

+.1
+.1
+.1
•
•
•

2.2
1.
1. 2
1. 2
1. 1
+. 1

(+'

1)

I! I

+.1
+.1

KLASSE-KENSOORTEN:

Te
Ta
Ta
Te
Te
Th
Ta
Th
Th
Th
Th
Gr
Gr
Hs
Ta
Te
Ta

Poa annua
Polygonum convolvulus
Chenopodium album
CapseIla bursa-pastoris
Viola arvensis
Erigeron canadensis
A triplex patulum
Aleopecurus fulvus
Centaurea cyanus
Alchemilla arvensis
Arnoseris minima
Convolvulus arvensis
Agropyron repens
Urtica dioeca
Malva neglecta
Geranium pusillum
Aethusa cynapium var. agrestis

3.3

-f . 3
2 .1

+ .1

2.2
1
+. 1
l

+' 2
+' 1

+ .1
le:>c.

le:»c.

1.2
(+ .1)
+• 1
+. 1
+. 1
+ 1

+' 2
+' 1

(+'•1)
+
+' 2
+' 1

2

(+'•i)
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Nummer v a n de opname
D L F F E R E N T I E R E N D E SOORTEN VAN H E T
E C H I N O C H L O E T O - S E T A R I E T U M EQUISETETOSUM:

Grh
Ta
Ta
Hs
Gr

Equisetum arvense
Gnaphalium
uliginosum
Juncus bufonius
Ranunculus repens
Mentha arvensis ssp. agrestis

B E G E L E I D E N D E SOORTEN:

Hs
Gr
Hr
Ch
'—

T7
2.
3.

Agrostis stolonifera var. prorepens
Rumex acetosella
Taraxacum
officinale
Trifolium repens
Riccia glauca

1.3
1.1

1.2

+.2
+.2

+.1
+.2
(+.1)
+.1
+.1

1.2

93

2

+1
1.2

+

+

Tuin bij ,,Marienhof," Bennekom (gem. Wageningen); P 5 - 2 7 - 2 2 ; 15.9/39;
S39420.
Aardappelakker a a n de Groene steeg ten W. van Bennekom (gem. Ede);
P5-27-22; 15.9/39; S39425.
Aardappelakker bij „Marienhof" te Bennekom; P5-27-22; 8.9/39; S39398.

Het Echinochloeto-Setarietum equisetetosum is betrekkelijk zeldzaam
en het is misschien juister, om dit gezelschap niet als een zelfstandige
subassociatie, doch veeleer als een overgang tussen het EchinochloetoSetarietum en het Oxaleto-Chenopodietum polyspermi op te vatten.
Ook de subassociatie met Bidens tripartitus is zeer zwak, wat onder
meer blijkt uit het — met uitzondering van Echinochloa crus-galli —
vrijwel geheel ontbreken der kensoorten (KRUSEMAN en VLIEGER, 120).
Zelf trof ik deze subassociatie nimmer aan. Waarschijnlijk beperkt zij
zich in haar voorkomen tot het Drents (en subcentreuroop ?) district.
Van de kensoorten kunnen Echinochloa crus-galli, Setaria viridis,
Galinsoga parviflora en Digitaria ischaemum faciesvorrnend optreden.
Fades van Galinsoga treft men vooral aan op stikstofrijke, iets vochtige
akkers, meestal in de nabijheid der dorpen. Het ontbreken van deze soort
in het open veld werd ook door PREISING (160) opgemerkt. Volgens
HEGI (85) is het min of meer massaal optreden van Galinsoga parviflora
ook afhankelijk van de weersgesteldheid en kan derhalve van jaar tot
jaar sterk wisselen.
Facies van Digitaria ischaemum vindt men vooral op humusarme,
steriele zandgronden zonder leembijmenging. Zij duiden op een ongunstige bodemtoestand.
Omtrent de betekenis van de overige facies — welke allicht voor de
landbouw van belang zijn — is nog niet voldoende bekend.
SYNOECOLOGIE EN VERBREIDING. In tegenstelling tot het

ArnoseretoScleranthetumf dat — zoals we op biz. 41 hebben gezien — een atlantische verbreiding heeft, vertoont het Echinochloeto-Setarietum een
duidelijk continentaal karakter. Het vermoedelijke areaal der associatie
is in de volgende figuur weergegeven.
Aan de hand van de I.V.O.N.-plantenkaartjes van de associatie-

82
kensoorten: Echinochloa crus-galli [Ned.Kruidk. Arch. — 1939, p. 389),
Setaria viridis (itsidem — 1939, p. 395), Setaria glauca (itsidem — 1941
p. 474), Digitaria ischaemum (itsidem — 1940, p. 278) en Galinsoga
farvijlora (itsidem — 1941, p. 297) kan men zich een beeld vormen van
de verbreiding van het Echinochloeto-Setarietum in Nederland. Hier
blijkt het gezelschap op de arme diluviale zandgronden van het Drents-,
Gelders-, subcentreuroop-, Kempens-, Vlaams- (KRUSEMAN en VLIEGER,
120) en Duindistrict (o.a. op Goeree, WEEVERS, 243) voor te komen.

FIG. 7

Echinochloeto-Setarietum

Het meest optimaal ontwikkeld vinden we de associatie in het meer
continentaal getinte Zuiden en Oosten des lands. Hier vindt zij op de
droge zandgronden haar optimale bestaansvoorwaarden. Wei is waar
komt zij ook op de vochtige en humeuze zandgronden voor, doch daar
treden de kensoorten — voornamelijk Digitaria ischaemum em Setaria
glauca — op de achtergrond en is het gezelschap minder zuiver ontwikkeld (zie biz. 80).
Opvallend is het geheel ontbreken der associatie in het Waddendistrict en aansluitend hierop een sterke verarming in het Drents district 1. De oorzaak hiervan moet waarschijnlijk worden gezocht in de
voor het atlantische gebied typische temperatuur- en neerslagverdeling:
koud en droog voorjaar (kiemperiode), koele zomer (ontwikkelingsperiode) en zeer natte herfst (rijping der zaden).
Het bodemprofiel van het Echinochloeto-Setarietum is hetzelfde als
dat van het Arnosereto-Scleranthetum (zie biz. 40). Ter illustratie volgen
hieronder een tweetal profielbeschrijvingen:
a.

Echinochloeto-Setarietum
typicum. A a r d a p p e l g e w a s a a n d e K o r e n l a a n t e n Z.
v a n H o e k e l u m (gem. E d e ) . Zie Bijlage 4, t a b e l 13, o p n . 2 3 .
1
Vergelijk hiervoor de opnamen van KRUSEMAN en VLIEGER (120) uit Drente, waarin
alleen Echinochloacrus-galli, Polygonum lapathifolium en Galinsogaparviflora nog vrij regelmatig
voorkomen en waarin Setaria viridis, S. glaucaen Digitaria ischaemum geheel op de achtergrond
treden.
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Praeglaciale zandgrond. Vrijwel oorspronkelijk
profiel, althans weinig door plaggenbemesting bei'nvloed en opgehoogd. Oppervlakte (maaiveld) door de regen der laatste dagen niet of nauwelijks
uiteengeslagen, wel iets verspoeld.
0—18 cm Bouwvoor, bestaande uit bruingrauwe, humeuze zandgrond m e t
weinig stenen, sterk doorworteld door gramineeenwortels. Door
de regen der laatste dagen vochtig en daardoor samenhangend,
doch w a a r de regen nog niet is doorgedrongen met een dolle
structuur. Beworteling n a a r beneden toe afnemend. Middenbank
ontbreekt.
18 cm Ploegzool, sterk uitgesproken.
18—30 cm Overgangszone. Geelgrijze, zwak humeuze zandgrond, zwak doorworteld en met een kluiterige structuur. Waarschijnlijk nooit
bewerkt.
30—55 cm Onbewerkte praeglaciale ondergrond.
PROFIELBESCHRIJVING.

b. Echinochloeto-Setarietum typicum (Galinsoga parviflora-iacies).
Diedenweg in de Wageningse Eng. Zie bijlage 4, tabel 13, opn. 25.
P R O F I E L B E S C H R I J V I N G . Zandgrond m e t een^ vrij hoog percentage grind
(5 a. 10 % ) , waaronder vele grote korrels (tot 2 a 3 cm). Oppervlakte slechts
weinig uiteengeslagen ondanks de regens van de laatste dagen. Dit is misschien een gevolg van de dichte onkruidbegroeiing.
0—17 cm Bouwvoor, sterk doorworteld, bruine t o t bruingrauwe, humeuze,
bij de huidige vochtigheidstoestand zelfs zwak kruimelige zandgrond. Rijk a a n grindkorrels, pot- en glasscherven. Goed doorworteld door dicht net v a n fijne wortels.
17 cm Sterk uitgesproken ploegzool.
17—35 cm Onder de ploegzool een duidelijk lichter gekleurde, zeer vaste en
nauwelijks meer doorwortelde bank. I n kluiten uiteenvallend,
welke kluiten scherpe breukvlakken vertonen. Evenals de vorige
laag is ook deze rijk a a n grote grindkorrels.
35—55 cm De voorgaande laag wordt n a a r beneden toe geleidelijk lichter van
kleur en g a a t — op ongeveer 35 cm diepte — via een zeer onduidelijke grens over in de bruingele ondergrond. Deze b e s t a a t uit
scherp zand, d a t op grotere diepte steeds lichter van kleur wordt.

Het Echinochloeto-Setarietum begint zijn levensloop in
het voorjaar, als in Maart—April de grond is geploegd en de aardappels
en bonen zijn gepoot, of de erwten en bieten gezaaid. Dan kiemen tussen
het opkomende gewas de onkruiden en wel in de eerste plaats de voor
de associatie minder typische verbonds-, orde- en klasse-kensoorten,
terwijl de kensoorten meestal wat later zijn. Midden-Mei begint de
strijd om het bestaan tussen onkruid en gewas, in welke strijd de mens
door wieden en hakken regelend ingrijpt. Eerst wanneer tegen begin
Juli het cultuurgewas de nodige voorsprong heeft gekregen, laat men
de akker met rust en krijgt de onkruidflora kans zich volledig te ontplooien. Nu voltrekt de ontwikkeling zich echter explosief, want reeds
enkele weken later — eind Juli, begin Augustus — staan de onkruiden
in voile bloei en eind Augustus is het eerste zaad rijp. De rijping van
hetzaadgaat nu door, tot eind September, begin October de boer — door
het rooien der aardappelen, het ,,uitdoen" der bieten of door ploegen —
de vegetatie gewelddadig verstoort, of wel naditvorsten aan de vegetatieperiode een einde maken.
In verband met de grote warmtebehoefte van de kensoorten is de
vegetatieperiode van het Echinochloeto-Setarietum, zeer kort. De kensoorten kiemen in de zomer en doorlopen in plm. 4 maanden de levensLEVENSLOOP.
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cyclus. Later in het jaar kiemen zij niet meer en op de in de nazomer
en herfst bewerkte en ingezaaide stoppelknollenakkers zal men ze
tevergeefs zoeken. Het aspect van de stoppelknollenakkers (herfstvegetatie) wordt vooral bepaald door Spergula arvensis, Senecio vulgaris,
Euphorbia helioscopia en Lamium amplexicaule. Een opname van een
dergelijke s t o p p e l k n o l l e n - v e g e t a t i e op diluviale zandgrond
laat ik als voorbeeld hieronder volgen:
SPERGULA ARVENSIS-LAMIUM AMPLEXICAULE-GEZELSCHAP.
VERBONDS- EN ORDE-KENSOORTEN:

Te
Ta
Te
Ta
Te
Te
Te
Ta
Ta
Ta

Senecio vulgaris (fl)
Spergula arvensis (fl)
Lamium amplexicaule (fl)
Euphorbia helioscopia (fl)
Stellaria media (f1)
Erodium cicutarium ssp. arvale (fl)
Erysimum cheiranthoides (fl)
Solatium nigrum (fl)
Polygonum persicaria (fl)
Galinsoga parviflora (fl)

3.3
2.3
2.3
2.2
1.2
2.2
1.1
+.1
+.1
+•!

KLASSE-KENSOORTEN:

Ta
Th
Te
Ta
Te
Th
Th

Chenopodium album (fl)
Centaurea cyanus
Viola arvensis
Polygonum convolvulus
Poa annua (fl)
Vicia hirsuta
Papaver c.f. dubium (kiempl.)

1.1
2.2
1.2
+.1
+.1
+.1
lex.

BEGELEIDENDE SOORT:

Gr Rumex acetosella (fl)
-\-.2
Zeer virile akker, ruim een maand geleden ingezaaid met stoppelknollen.
Geertjesweg, Wageningen. Groeiplaats van het Echinochloeto-Setarietum (zie
bijl. 4, tabel 13, opn. 8, 9, 22 en 25); Po-28-31; 31.9.'45; S45030.

Op de lichte gronden kan men dus naast een voorzomer- of graanvrucht-associatie (Arnosereto-Scleranthetum) en een zomer- of hakvrucht-associatie (Echinochloeto-Setarietum) ook een stoppelvrucht- of
in zomerdracht overwinterende vegetatie (Spergula arvensis-Lamium
amplexicaule-gezelschap) onderscheiden. Laatstgenoemd gezelschap
wordt gekenmerkt door soorten als: Lamium amplexicaule, Spergula
arvensis en Euphorbia helioscopia, terwijl Senecio vulgaris er doorgaans
domineert.
Op de zwaardere gronden kan men iets dergelijks waarnemen. Hier
spelen naast Lamium amplexicaule en Euphorbia helioscopia ook Lamium purpureum en Thlaspi arvense een rol (zie biz. 103).
Op het bestaan van deze stoppelgewas- of in zomerdracht overwinterende vegetatie is tot nog toe — voor zover mij bekend — in de
literatuur niet eerder de aandacht gevestigd. Een aanknopingspunt
kan men vinden bij BLUM (24), die voor Capsella bursa-pastoris, Stellaria media en Senecio vulgaris een jaarlijkse opeenvolging van drie
generaties heeft vastgesteld met hoofdbloeiperioden: Maart—Mei (Se-
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calinion), Augustus—September (Polygono-Chenopodion) en October—
December. Of de herfstvrucht-vegetaties werkelijk tot een apart verbond
(Lamion amplexicaulis?) zullen moeten worden verenigd, dan wel of
zij — wat vooralsnog het meest waarschijnlijk lijkt — in het PolygonoChenopodion kunnen worden ondergebracht — staat nog te bezien.
In ieder geval opent het letten op de bewerkingstijd van de akker vele
nieuwe gezichtspunten voor de studie van de hakvruchtvegetaties in
de toekomst.
IN STAND BLIJVEN VAN DE ASSOCIATIE. Het

Echinochloeto-Setarieturn
houdt zichzelf door zaad in stand. Dit zaad zit vooral bij Echinochloa,
Setaria en Digitaria zeer los in de aar en komt bij de eerste aanraking
vrij. Op de bodem gekomen, kiemt het niet direct, maarwacht daarmee
tot de volgende zomer.
SUCCESSIE. Wanneer

het Echinochloeto-Setarieturn een enkele maal
tussen een overjarig gewas — bijvoorbeeld koolplanten — voorkomt,
kan men de successie bestuderen.
Aan de vegetatieperiode der meeste soorten wordt door het invallen
van de winter een einde gemaakt. Vooral Galinsoga parviflora is buitengewoon gevoelig voor vorst, maar ook de gramineeen —zoals Echinochloa
crus-galli en Setaria viridis — kunnen door een enkele nachtvorst tot
afsterven worden gebracht ( H E G I , 85). Minder gevoelig zijn Euphorbia
helioscopia, Sonchus asper, S, oleracens en Urtica tirens, doch naarmate
de winterkoude toeneemt, moeten ook zij verdwijnen en alleen in buitengewoon zachte jaren komen enkele jonge planten de winter door. Tegen
het voorjaar vindt men dan ook een vegetatie terug, die in hoofdzaak
bestaat uit ,,therophyta epeteia" (SISSINGH, 189), zoals: Poa annua, Stellaria media en Lammm-soovten. Deze in zomerdracht overwinterende
vegetatie vertoont grote overeenkomst met die der stoppelknollenakkers
(zie biz. 84). Een drietal opnamen zijn in onderstaande tabel verenigd.
T A B E L ]5

I N ZOMERDRACHT O V E R W I N T E R E N D E VEGETATIE:

N u m m e r v a n de opname:
Maand en j a a r v a n de opname:
Grootte proefvlakte in m 2 :
Vegetatiebedekking in %:
Plantengeografisch district:
A a n t a l soorten per opname:

1
4/'44
30
100
G
15

4/'44
30
75
G
17

4/'44
25
90
G
15

3.
1.

3.4
1.2

ORDE-KENSOORTEN CHENOPODIETALIA:

fr. Te Stellaria media
f1. Te Lamium
purpureum
fl. Te Lamium
amplexicaule
fi. Te Senecio vulgaris
f1. Te Erodium cicutarium ssp. arvalc
Grh Oxalis stricta
f1. Te Erysimum
cheiranthoides
f1. Te Veronica agrestis
fl. Te Fumaria
officinalis

3 .4
2 .2
.2
+1
T 2

+

1

i-.

1

i
*•
i

T-.l

lex.

Jex.
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N u m m e r van de opname:

1

9

3

3.4
l.l
1.2

3.3
1.1

KLASSE-KENSOORTEN:

fl.
fl.
fl.

fl.
fl.

Te
Te
Te
Th
Th
Th
Th
Ta
Te
Ta
Te
Th
Grh

Poa annua
Capsella bursa-pastoris
Viola arvensis
Apera spica-venti
Alchemilla arvensis
Vicia angustifolia
Papaver dubium
Matricaria
chamomilla
Veronica arvensis
Erigeron canadensis
Geranium
pusillum
Veronica hederaefolia
Agropyron repens

3.3
1.1
2.3
lex.

+'l

+.2
+.2

+.2
•

lex.
•

1.2

•

•

•

+.i

•

+.2
•

•

+'.i

•

+.i
+.2

4- 2

•

1.2

•

B E G E L E I D I •;NDE SOORTEN:

Hr
Hs
Hr
Hs

Ritmex acetosella
Holcus lanatus
Taraxacum
officinale
Ranunculus repens

lex.
•
•
•

•

+.2
+.1
•

+•1

1.2
•

+.i

fl. = in bloei; fr. = met vruchten.
De opnamen werden op de volgende plaatsen gemaakt:
1. Braakliggend terrein ten \V. van Bennekom; P5-27-22; 14.4/44; S 44001.
2. Spruitkoolakker aan de Kleikampslaan in de Wageningse Eng; P5-28-31;
l(>.4/44; S44004.
3. Braakliggend terrein te Bennekom; Po-27-22; 16.4/44; S44003.

Het levensvormenspectrum is als volgt samengesteld: Ta = 2,5 %
Th = 8,1 %; Te = 80,5 %; Chr = 3,2 %; Hs = 1,2 %; Hr = 4,2 %.
Hct geringe aantal winterthcrophyten, dat in deze vegetatie voorkomt, is opvallend. De tijdens haar kiemtijd reeds enigszins dichtgeslagen grond en de concurrentie der aanwezige onkruiden hebben hen
geen kans gegeven. Daarentegen maken de therophyta epeteia er ruim
80 % der vegetatie uit.
Waar wij dergelijke vegetaties in het systeem moeten onderbrengen,
is nog niet geheel duidelijk. Zonder twijfel behoren zij tot de Chenopodietalia, doch tot het Panico-Sclarion kunnen zij niet meer worden
gerekend, daar de kensoorten van dit verbond geheel ontbreken. Ook
met het Polygono-Chenopodion hebben zij weinig gemeen.
Gewoonlijk wordt in het voorjaar, ongeveer medio April, de bodem
omgespit. De meeste soorten hebben dan reeds gebloeid (in de tabel
zijn de bloeiende soorten met fl. aangegeven) en een enkele (Stellaria
media) heeft reeds zaad gevormd. Slechts hoogst zelden gebeurt het,
dat ook nu nog de grond met rust wordt gelaten. Wanneer dit echter
het geval is, ontwikkelt zich — bij toenemende uitloging — een zuurminnende flora, waarin Ramex acetosella en Erigeron canadensis een
voorname rol spelen. De successie leidt nu binnen enkele jaren tot het
FestucetO'Thymetum linarietosum. Van hieruit kan zij verder voeren
naar het Calluneto-Genistetum, b.v. bij beweiding met schapen, of, indien
pionierhoutsoorten zoals berk, esp, vuilboom of lijsterbes de kans krijgen
zich te vestigen, tot het climaxbos, het Qnerceto-Betnletnm.

•
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Zoals reeds op biz. 77
naar voren werd gebracht, komt het Echinochloeto-Setarietum in vrijwel
geheel Europa (met uitzondering van het noordelijkste deel) op arme
zandgronden voor. Afhankelijk van de aangrenzende hakvruchtgezelschappen op rijkere gronden worden in de verschillende delen van Europa
verschillende soorten tot gebiedskensoorten. Zo zijn in het atlantische
Westen Echinochloa crus-galli, Setaria viridis, S. glauca en Galinsoga
parviflora goede gebiedskensoorten. Volgens TUXEN (222) worden deze
soorten reedsin Zuid-Duitsland minder trouw en komen zijin Oost-Europa
in alle hakvruchtakkers voor. Om deze reden is TUXEN van mening,
dat het noodzakelijk is,de associatie in de verschillende delen van Europa
in een aantal gebiedsassociaties te splitsen en noemt hij in Rusland het
Echinochloeto-Setarietum naar de daar locaal kenmerkende soorten:
,,Spergula arvensis-Panicum lineare-associatie", omdat eerstgenoemde
naam daar niet typerend voor het gezelschap is. Tot deze opvatting
is TUXEN waarschijnlijk gekomen, doordat de enige regionale kensoort
der associatie, n.l. Digitaria ischacmum ( = Panicum lineare), in WestEuropa tot nog toe niet in de hakvruchtakkers werd aangetroffen
(verg. o.a. TUXEN, 206 en KRUSEMAN en VLIEGER, 120). Deze soort
komt daarin — evenals trouwens Setaria glauca — echter vrij regelmatig
voor, zodat er geen verschil bestaat tussen de associatie-individuen uit
West- en Oost-Europa en er dus ook geen aanleiding is, om gebiedsassociaties te onderscheiden. Misschien zou het achteraf beschouwd
beter zijn geweest, de associatie naar Digitaria ischaenium te noemen,
doch dit zou thans in strijd zijn met de nomenclatuurregels.
Uit een en ander kunnen wij derhalve concluderen, dat het Echinochloeto-Setarietum door geheel Midden-Europa, vanaf de Atlantische
Oceaan (WEEVERS 243) tot in Midden-Rusland en de Oekraine en de
landen om de Zwarte Zee (TUXEN 222) voorkomt. Gezien de warmtebehoefte van de meeste kensoorten, gezien ook hun gedrag in OostEuropa, waar zij zich niet aan het bodemsubstraat storen, moet men
aannemen, dat de associatie haar vaderland in Oost-Europa vindt, daar,
waar ook het Panico-Setarion in verschillende associaties optimaal tot
ontplooiing komt.
HERKOMST EN VERBREIDING DER ASSOCIATIE.

b. VERBOND: {EU-) POLYGONO-CHENOPODION

(POLYSPERMI)

KOCH 1926 em. SISSINGH 1946
SYNONIEM:

Veroniceto-Euphorbion [pepli) SISSINGH 1942 (187).

Het Polygono-Chenopodton polyspermi wordt gekenmerkt door
de volgende soorten:
Polygonum persicaria
Euphorbia helioscopia (locaal)
—
peplus
Sonchus asper

Lamium purpureum
—
hybridum
Chenopodium polyspermum
Mentha arvensis ssp. agrestis B R I Q .
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Veronica ioitrnefortii
( = V. persica P O I R . , = V. buxbaumii T E N . )
Veronica agrestis

Erysimum cheiranthoides
Stachys arvensis
Oxalis stricta

Het verbond laat zich bovendien tegen het hiervoor behandelde
Panico-Setarion afgrenzen met behulp van een aantal soorten, welke het
met het mediterrane Diplotaxidion muralis gemeen heeft: Mercurialis annua, Fumaria officinalis,Chrysanthemumsegetum,Geraniummolle,G. dissection, Antirrhinum orontium, Veronica politaenz.Regionaal (binnen de eurosiberische regio) zijn dezesoorten eveneens kenmerkend voor het verbond.
Enkele van de bovengenoemde midden- en west-europese kensoorten:
Oxalis stricta, Mentha arvensis var. agrestis en Chenopodium polyspermum
zijn vochtminnend en hebben een uitgesproken voorkeur voor een van
de tot ons verbond behorende associates, n.l. het Oxaleto-Chenopodietum
polyspermi (zie biz. 116).
Het Eu-Polygono-Chenopodion komt — evenals het Panico-Setarion
— in de eurosiberische regio op de hakvruchtakkers voor, beperkt zich
daar echter — zulks in tegenstelling met het meer continentaal getinte
Panico-Setarion — tot het atlantische en subatlantische deel dier regio.
In West-Europa vind^n we het verbond op de tamelijk goede gronden
met eengoed bezet ,,adsorptiecomplex"eneen gunstige waterhuishouding.
Wei is waar komt het hier ook op zandgronden voor (ChrysanthemoSperguletum), maar de allerarmste, steriele, droge zandgronden worden
er toch door het Echinochloeto-Setarietum {Panico-Setarion) ingenomen.
Naar het Oosten toe trekt het Polygono-Chenopodion zich geleidelijk
steeds meer op de zware en vochtige gronden terug, het zo vrijkomende
areaal aan het Panico-Setarion overlatend.
In Polen is het Eu-Polygono-Chenopodion reeds enigszins verarmd.
Het Veroniceto-Lamietum hybridi, dat hier in een Falcaria vulgaris-ri]ke
vorm op de Jura-kalkheuvels voorkomt (BECKER, 12) en het OxaletoChenopodietum polyspermi, dat men er op de vruchtbare rivierklei in
het Weichseldal kan vinden (blijkens een ongepubliceerde tabel, die
mij door TUXEN ter inzage werd gegeven), zijn reeds arm aan verbondskensoorten. Zo ontbreken Euphorbia peplus, Mercurialis annua en
Veronica tournefortii er vrijwel geheel. Daarentegen treden PanicoSetarion-soorten zoals: Amaranthus retroflexus en Setaria glauca er —
vooral in het Oxaleto-Chenopodietum polyspermi — meer op de voorgrond.
Uit Noord-Rusland zijn mij alleen beschrijvingen van zeer verarmde
associatie-individuen van het Polygono-Chenopodion bekend [,,Sonchus
asper-Fumaria officinalis-geze\sch&p" uit de omgeving van Leningrad,
HOLSCHER (90)], terwijl in Midden- en Zuid-Rusland dit verbond ten
behoeve van het Panico-Setarion geheel het veld heeft geruimd.
In de literatuur werd voor 1937 slechts een tot het Eu-PolygonoChenopodion behorende associatie beschreven, welke met de volgende
namen werd aangeduid: ,,Chenopodium polyspermum-s.ssoci3.tie" BRAUNBLANQUET (26);,,Associationdescultures sarclees"ALLORGE (2);^Association a Chenopodium album et Polygonum persicaria" LUQUET (132);
,,Association a Chenopodium polyspermum et Polygonum persicaria" MAL-
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CUIT (134) en LIBBERT (123);)}Panico-Chenopodietum polyspermi'* LIBBERT
(124), SCHWICKERATH (178) en TUXEN (206). De op deze wijze benoemde

gezelschappen werden onderling alle aan elkaar gelijk gesteld. Men
verkrijgt echter bij een beschouwing der gepubliceerde soortenlijsten
(associatie-tabellen ontbreken helaas geheel) sterk de indruk, dat deze
lijsten niet homogeen van samenstelling zijn; opnamen van verschillende
associaties — ja zelfs van verschillende verbonden (Panico-Setarionl)
— werden erin tot een ,,compositum mixtum" verwerkt, hetgeen tot
allerlei verwarring aanlciding heeft gegeven.
Eerst in 1937werden door TUXEN (206)een tweetal hakvruchtassociaties onderscheiden, nadat BRAUN-BLANQUETen DE LEEUW (38) onsophet
bestaan daarvan opmerkzaam haddengemaakt.Naasthet Panico-Chenopodietttm polyspermi — nog steeds een ,,compositum mixtum'' — onderscheidde TUXEN de Spergula arvensis-Chrysanthemnm segetum-associatie.
In 1939 hebben KRUSEMAN en VLIEGER (120) het Polygono-Chenopodion verder gesplitst en daarin twee nieuwe associaties onderscheiden,
n.l. het Mercurialetum antaiae en het Veroniceto-Lamietum hybridi. De
naam Panico-Chenopodietntn polyspermi werd door hen abusievelijk
gebruikt ter aanduiding van het Echinochloeto-Setarietum [zie ook
VLIEGER (256) en SISSINGH, VLIEGER en WESTHOFF (191)], terwijl over
het Chrysanthemo-Sperguletum niet werd gerept.
In 1942 beschreef SISSINGH (187) een nieuw gezelschap, het OxaletoChenopodietum polyspermi, zodat men thans van het Polygono-Chenopodion een viertal associaties kan onderscheiden. Deze zullen hier achtereenvolgens worden behandeld.
6. CHRYSANTHEMO-SPERGULETUM ( B R . - B L . et DE LEEUW 1936)
TUXEN 1937 em. SISSINGH

1946

LITERATUURGEGEVENS.

Dit gezelschap werd voor het eerst beschreven door BRAUN-BLANQUET
en DE LEEUW (38) aan de hand van een opname van het eiland Ameland.
Genoemde auteurs laten er zich echter niet over uit, of hun ^Chrysanthemum segetum-Spergula-gezelschaip" een zelfstandige associatie, dan
wel een subassociatie van het Panico-Chenopodiettim polyspermi is.
Associatie-kensoorten worden door hen niet aangegeven.
TUXEN (206) beschouwt het gezelschap echter welalseen zelfstandige
associatie en noemt als kensoorten: Spergula arvensis, Siachys arvensis
en Chrysanthemum segetum. Spergula arvensis is echter als zodanig niet
bruikbaar, zij heeft haar optimum veeleer in het Panico-Setarion (zie
biz. 76). De beide andere soorten: Stachys arvensis en Chrysanthemum
segetum zijn daarentegen wel goede kensoorten, doch deze komen in de
door TUXEN beschreven associatie weer niet met hoge presentie voor.
TUXEN is er dan ook niet in geslaagd, een goede tabel van het Chrysanthemo-Sperguletum samen te stellen, noch deze associatie tegen het
Echinochloeto-Setarietum af te grenzen. De door hem aan mij ter inzage
gegeven tabel bleek opnamen van beide gezelschappen te bevatten.
Daar dus de door TUXEN (I.e.) van het Chrysanthemo-Sperguletum
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gegeven beschrijving niet aan de daaraan tc stellen eisen voldoet, meen
ik hem ook niet als auteur der associatie te mogen beschouwen.
KRUSEMAN en VLIEGER (120) beschreven een ,,overgangsgezelschap"
tussen het Echinochloeto-Setarietum enhetMercurialetum annuae, dat grote
overeenkomst met onzeassociatievcrtoont, hoewel kensoorten — behalve
Chrysanthemum segetum en Stachys arvensis — daarin niet voorkomen.
In de jongste literatuur vinden we een beschrijving van de associatie
van RAABE (161) uit Wolgast in Pommeren. De kensoorten zijn hier:
Chrysanthemum segetum en Lycopsis arvensis.
FLORISTISCHE SAMENSTELLING. Zie hiervoor bijlage 5, tabel 16.
O P NAMEN, vcrmeld in (bijlage 5) tabel 16.
1. E r w t e n a k k e r ten ZW. van Tungelroy (gem. Weert). Zeer virile, i n l a n g n i e t
gewiedde akker op zandgrond; Chrysanthemum
segetum aspectvormend;
S5-58-12; 30.7/42; S42264.
Aardappelakker ten N. van ,,Op den H e r t " (gem. Maasbrcc). Virile a k k e r
op iets leemhoudende zavelgrond (laagterras); S6-15-12; 12.8/42; S42292.
3 Aardappelakker nabij de kruising van de Apeldoornse en Schelmse weg
(gem. Arnhem); leemhoudende zandgrond; P 6 - 6 3 - 3 1 ; c0.7/40; S40275.
Aardappelakker bij Ravensberg (gem. Ubbergen); P 6 - 6 3 - 3 1 ; 20.8/40; opn.
VLIEGER.

5
6
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Akker ten Z. van Belfeld; S6-25-24; 25.8/42; S42367; opn. met T I D E M A N .
Mislukt maisgewas, doorzaaid met stoppelknollen, gelegen aan de weg
Baarlo-Houtblerick (gem. Maasbree). Zeer virile akker op iets leemhoudende
zandgrond, Chenopodium album t o t manshoog; S6-16-13; 12.7/42; S42290.
Akkerrand v a n een roggeakker bij Valkenhuizen (gem. Arnhem); leemhoudende zandgrond; P6-13-32; 3.7/40; S40149.
B r a a k liggend terrein nabij oude aardappelkuil ten O. van H o u t (gem. Kessel);
S6-25-23; 29.7/42; S42258.
Aardappelakker in de Sahara (gem. Wageningen); P 5 - 2 8 - 3 1 ; 20.9/42; S42452.
Aardappelakker ten O. van de Bolenberg (gem. Belfeld); S6-26-13; 29.7.
'42; S42260.
Aardappelakker t e n Z. van Helvoirt; Q5-58-44; 22.7/43; S43196.
Aardappelakker a a n de linker-Maasoever bij Blerick (gem Maasbree); Chrysanthemum segetum aspectvormend; R 6 - 6 6 - 4 2 ; 13.8/42; S42301.
Bietenakker tussen Vierlingsbeek en Maasbree. Leemhoudende zavelgrond;
R 6 - 1 4 - 2 2 ; 14.9/42; S42431.
Bietenakker ten N . van Maashees; R6-14-24; 14.9/42; S42430.
Bietenakker op lichte rivierklei langs de Maas t e n Z. van Belfeld; S6-25-42;
26.8/42; S42371; opn. m e t B E N N E M A .
Aardappelakker op k a l k a r m holoceen zand tussen Baagdunen en K i n u m
(Terschelling); H 5 - 1 2 - 1 3 ; 27.8/39; opn. MARGADANT.
Bietenveld op leemhoudende zandgrond a a n de Maas t e n Z. van Belfeld;
S6-25-42; 26.8/42; S42370.
Bietenveld op rivierklei bij Maashees; R 6 - 1 4 - 2 4 ; 15.9/42; S42433.
Aardappelakker bij Oordse Hof ten O. v a n Gennep (gem. Ottersum);
Q6-34-34; 18.7/40; opn. V L I E G E R .
Bietenakker tussen Aayen en Well (gem. Bergen); rivierklei; R 6 - 1 5 - 1 3 ;
12.9/42; S42420.
Knollenakker, Aayen (gem. Bergen); R 6 - 1 5 - 1 1 ; 11.9/42; S42418.
Bietenveld t e Bergen (Limb.); rivierklei; Q6-64-24; 16.9/42; S42443.
Knollenakker te Geysteren (gem. Wanssum); rivierklei; R 6 - 1 5 - 3 2 ; 16.9/42;
S42448.
E r w t e n a k k e r t e Soerendonk (gem. Maarheeze). Vochtige zandgrond, iets
leemhoudend. Slecht schoongehouden gewas; S5-26-42; 8.7/43; S43171.
Bonenakker te G r a t h e m (gem. Heel en Panheel); maasklei; S6-52-44; 2.8/42;
S42269.
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26. Aardappelakker te Stad van Gerwen (gem. Son en Breugel); R 5 - 3 5 - 2 2 ;
26.8/43; S43275.
27. Aardappelakker op vochtige, leemhoudende zandgrond bij Dekeshorst (gem.
Maasbree); S6-14-24; 25.8/42; S42357.
28. Aardappelakker op de Hooiendonkse akkers (gem. Son en Breugel), normaal
voor voederbieten in gebruik. Volgens zeggen van de eigenaar voor aardappcls te kalkrijk; R 5 - 3 5 - 2 1 ; 2.9/43; S43282.
29. Akker bij Mossclaar (gem. Best); K5-23-43; 13.9/43; S43300.
30. Aardappelakker in de ,,KIeine H e i d e " te Oisterwijk. Overgang n a a r h e t
Oxalcto-Chcnopodietum polyspermy, R5-11-14; 23.7/43; S43197.
31. Stoppelakker op zandgrond bij Vlokhoven (gem. Eindhoven). Octoberaspect
van ecu niet geploegde stoppelakker. H e t Secalinion-gczc\sc\uip
is geheel
verdwencn en heeft p l a a t s gemaakt voor het
Chrysanthemo-Spcrgtiletum.
H e t aspect hicrvan wordt gekenmerkt door dominantie v a n Senccio vulgaris,
Solatium nigrum en Linaria vulgaris. R5-35-34; 7.10/43; S43332.
32. Zeer vuil gewas op aardappelakker te Vleut (gem. Best); R o - 4 4 - 1 4 ; 9.9/43;
S43298.
33. Zeer sterk vervuilde aardappelakker op vochtige zandgrond t e Heythuizen;
S6-14-11; 18.8/42; S42323.
34. Bietenveld ten NO. van Ayen (gem. Bergen). Leemhoudende zandgrond
(laagterras); Q6-65-33; 15.8/42; S42435.
35. Bietenakker bij Tiligte (gem. Denekamp); M 8 - 2 1 - 3 1 ; 10.7/41; S41154.

Kenmerkend voor het Chrysanthemo-Sperguletum zijn de volgende
soorten: Stachys arvensis, Chrysanthemum segetum, Lycopsis arvensis ssp.
occidentalis KUSNEZ., Antirrhinum orontium, Raphanus raphanistrum
ssp. segetum CLAV. en Hypochoeris glabra.
Van deze soorten is de akkerandoorn (Stachys arvensis) demeest algemene. Volgens H E G I (85) is zij —evenalsGaleopsis segetumen Scutellaria
minor — een atlantische en tevens kalkmijdende soort,die waarschijnlijk
oorspronkelijk uit het westelijke deel van het Middellandse Zeegebied
stamt. In Midden-Europa heeft zijzich inhoofdzaak aan dekusten van de
atlantische Oceaan, de Noord- en Oost-Zeeopdeakkersuitgebreid. Haar
verbreidingsgebied omvat het atlantischeEuropa tot Ierland, Schotland,
Denemarken, Zuid-Zweden, West- en Oost-Pruisen, Noord- en WestDuitsland (vooralinhet Rijndal,beneden-Wiirttemberg enNoord-Beieren)
en hier en daar in het westelijke deel van het Middellandse Zeegebied.
Chrysanthemum segetum, de gele ganzenbloem, zou men een mediterraan-atlantische soort kunnen noemen. Haar areaal omvat namelijk
Zuid-, West- en Noord-Europa (tot Ierland, de Shetlands-eilanden
en een groot gedeelte van Noorwegen en Zweden), het Middellandse
Zeegebied en West-Azie. In Duitsland komt zij in deNoordduitse Laagvlakte tot Oost-Pruisen en Posen algemeen voor en is daarnaast plaatseHjk algemeen in het boven-Rijngebied en in de dalen van de Moezel en
de Saar. In de overige delen van Duitsland wordt zij naar het Oosten en
Zuiden toe steeds zeldzamer en ontbreekt er in uitgestrekte gebieden.
In Zwitserland, Oostenrijk en Bohemen treedt zij alleen voorbijgaand
als adventief op. Volgens H E G I moeten we haar vaderland zoeken in
het oostelijke gedeelte van het Middellandse Zeegebied. In het westelijke
gedeelte daarvan komt zij echter ook algemeen voor en wel niet alleen
op akkers, maar ook op min of meer natuurlijke groeiplaatsen. Als
cultuurbegeleider heeft Chrysanthemum segetum van hieruit haar areaal
naar het Noorden uitgebreid, waar zij op kalkarme zand- en leemgronden
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tot een zeer lastig akkeronkruid isgeworden,datsomsingeweldige massa's
kan optreden. Vandaar de Duitse benaming: ,,Wucherblume , \ De zaadproductie is buitengewoon hoog en bedraagt volgens DANGER (zie:
H E G I , 85) tot 12.000 zaden per plant. Het zaad behoudt zijn kiemkracht
meerdere jaren. Ook kan de zwak succulente plant, wanneer zij is uitgetrokken, zich weer bewortelen, bloeien en vrucht dragen, zodat de
bestrijding moeilijk is en dus goed moet worden aangepakt. Toch heeft
men met de bestrijding wel succes,want degeleganzenbloem moet vroeger
veel algemener geweest zijn dan tegenwoordig. H E G I (85) haalt uit de
literatuur (CLUSIUS, TABERNAEMONTANUS, WILLDENOW en KOCH) voorbeelden aan van een massaal optreden in vroeger tijden, zoals dit thans
zelden meer voorkomt. Ook in Nederland zijn dergelijke voorbeelden
aan te wijzen. Zo zou volgens KOBUS (112) de gele ganzenbloem vroeger
in de Wageningse Eng algemeen geweest zijn.Thans komt zij daar nergens
meer voor. Volgens H E G I (85) zou deze teruggang — behalve aan betere
zuivering van het zaaizaad — te wijten zijn aan het steeds meer in onbruik raken van het drieslagstelsel.
Ondanks het feit, dat het drieslagstelsel bij ons reeds lang tot het
verleden behoort, vindt men echter de gele ganzenbloem toch algemeen
in Oost-Brabant en Limburg en minder algemeen in de Achterhoek en
Twenthe. Ook op onze Waddeneilanden vormt zij nog steeds een ware
plaag. Het klimaat van de Waddeneilanden is — evenals dat van OostBrabant en Midden-Limburg— voor deze oorspronkelijk mediterrane
en vroeg kiemende soort zeer gunstig, wegens het hier zeer droge voorjaar.
Chrysanthemum segetum iseentypisch voorbeeld van een zomerannuel,
dieechter reedsbij betrekkelijk lagetemperaturen—dusvroeginhet voorjaar — kiemt. Vandaar, dat men haar — behalveopde hakvruchtakkers
— ook nog al eens tussen zomergraan (vooral haver) kan aantreffen.
Van de derde kensoort onzer associatie: Lycopsis arvensis kan men
volgens KUSNEZOW twee ondersoorten onderscheiden, waarvan de ene
— de ssp. orientalis KUSNEZ. — haar hoofdverbreidingsgebied in Azie
heeft en in Europa alleen in de Oekraine voorkomt. De andere — Lycopsis arvensis ssp. occidentalis KUSNEZ. — heeft haar vaderland in het oostelijke Middellandse Zeegebied en de landen om de Zwarte Zee. Van hieruit heeft zij zich met de uit de Kaukasuslanden stammende gerstsoorten over het grootste gedeelte van Europa verspreid. De grenzen van
haar areaal worden gevormd: in het Noorden door Ierland, Far-Oer,
Scandinavie en Midden-Finland; in het Zuiden door Spanje, MiddenItalie en de noordelijke Balkanlanden en in het Oosten door de Wolga
en de Kaukasus. Ook hier dus weer een soort met een — in grote trekken — subatlantische verbreiding.
Antirrhinum orontium — de akkerleeuwenbek — heeft van de kensoorten het grootste verbreidingsgebied. Volgens H E G I (85) omvat dit
bijna geheel Europa, Madeira en de Canansche Eilanden. Regionaal
is zij dus als kensoort het minst typerend voor onze associatie.
Ook Raphanus raphanistrum heeft een groot verbreidingsgebied,
dat onder meer geheel Europa (met uitzondenng van Lapland), NoordAfrika, Klein-Azie en Syrie omvat. Volgens H E G I (85) is de soort in
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Midden-Europa een archaeophyt, waarvanhet vaderland vermoedelijkin
het Middellandse Zeegebied is tezoeken. Hierzouzij ookbuiten de akkers
op natuurlijke groeiplaatsen voorkomen. Min of meer in tegenspraak
hiermede is, dat BRAUN-BLANQUET (37) haar in het mediterrane gebied
als een Secalinetalia-soort beschouwt.
Volgens TUXEN (233) zou Raphanus raphanistrum ook in West- en
Midden-Europa een Secalinetalia-soovt zijn. Deze opvatting is te merkwaardiger, daar zulks uit de door hem gepubliceerde soortenlijsten en
tabellen in het geheel niet blijkt. In geen enkele Secalinetalia-tsbel
komt zij met hoge presentie voor. Uaarentegen vertoont zij een zekere
voorkeur voor het Chrysanthemo-Sperguletum, waarin zij — blijkens
deliteratuur (TUXEN, 206, RAABE,161) envolgenseigenwaamemingen (zie
tabel 16) —vrij regelmatig wordt aangetroffen. Hiermee in overeenstemmingisdemededeling van H E G I ,volgenswelkeRaphanus raphanistrum een
duidelijke voorkeur voor de zand- en leemgronden vertoont. Ik zou haar
daarom als — zij het slechts preferente — kensoort van onze associatie
willen beschouwen. Zulks geldt althans voor de hier te lande algemeen
voorkomende ondersoort: Raphanus raphanistrum ssp. segetum CLAV..
De zesde kensoort van het Chrysanthemo-Sperguletum: Hypochoeris
glabra of glad biggenkruid is weer een subatlantische soort. De grenzen
van haar areaal worden volgens HEGI gevormd door de Engelse Kanaaleilanden, Schotland (zeldzaam), Denemarken, Zuid-Zweden, OostPruisen (tot Koningsbergen), Noord-Polen, Grodno, Klein-Azie, Syrie
en Noord-Afrika. Binnen dit verbreidingsareaal komt zij bij voorkeur
op zandgrond voor; op leemhoudende gronden vindt men haar minder
vaak. HEGI zegt, dat Hypochoeris glabra evenals Arnoseris minima tot
de uitgesproken zandplanten behoort. Volgens de Franse sociologen
vertoont haar groeiplaats enige overeenkomst met die van Teesdalia
nudicaulis en evenals deze wordt zij door hen [o.a. ALLORGE (2) en
CHOUARD (55)] als een Corynephorion-soort beschouwd. In navolging
van hen doet TUXEN (206) dit voor Noordwest-Duitsland. Hiertegenover staan dewaamemingen van deNederlandse sociologen — KRUSEMAN
en VLIEGER (120), WESTHOFF (mondelinge mededeling) en schrijver
dezes — die Hypochoeris glabra alleen op akkers aantroffen.
Een verklaring voor deze tegenstrijdige waamemingen stel ik mij als volgt
voor: waarschijnlijk is ALLORGE'S opvatting voor Frankrijk wel juist, immers als
daar inheemse soort moet zij er vooreen oorspronkelijke inheemse plantengemeenschap kenmerkend zijn. Ik vraag mij echter af,in hoeverre zij er als kensoort trouw
is, met andere woorden, of zij niet ook daar in de akkervegetaties binnendringt.
In Nederland en het aangrenzende Noordwest-Duitsland is Hypochoeris glabra
niet oorspronkelijk inheems,want zij komt er in geenenkelenatuurlijke plantengemeenschap voor.De meningvan TUXEN (206)—die dezesoortslechtseenenkele maal
in het Corynephoretum aantrof — zalweldoor zijn Franse collega's zijn geinspireerd.

Vermoedelijk is Hypochoeris glabra hier oorspronkelijk met zaaigranen ingevoerd. Daarop wijst o.m. haar voorkomen in het Papaveretum
argemone (zie tabel 4 en KRUSEMAN en VLIEGER, 120). Vanuit deze
graanonkruidassociatie heeft zij de hakvruchtakkers — en wel meer in
het bijzonder het Chrysanthemo-Sperguletum veroverd. In deze associatie
komt zij vaak zo massaal voor (HEGI) en groeit zij zo welig, dat ik haar

94
als — zij het ook prefercnte — kensoort ervoor zou willen beschouwen.
Min of meer is strijd hiermee is haar levensvorm. Uit de mededeling
van HEGI: ,,Die Friichte entwicklen gleich nach dem Ausfallen oft zu
Millionen die kleinen Rosetten, die sogar strenge Kalte liberdauern
konnen," moet men concluderen, dat we hier met een wintertherophyt
(Th) te doen hebben. Ook haar voorkomen in het Papaveretum argemone
en het Corynephoretum — beide bij uitstek winterannuelle vegetaties
— wijzen hierop. Het doet echter vreemd aan, dat een wintertherophyt
kenmerkend zou zijn voor een hakvrucht-associatie en het is derhalve
gewenst de soort aan een naderonderzoekteonderwerpen. Misschien zal
dan blijken, dat we ook hier weer met een biologisch en morphologisch
aan het leven opdeakker aangepast ras (THELLUNG, 234)te doen hebben.
Het Chrysanthemo-Sperguletum onderscheidt zich van het Echinochloeto-Setarietum niet alleen door de kensoorten der beide associaties,
doch ook — althans in zijn typische samenstelling (zie biz. 77) — door
het sterk op de achtergrond treden van Panico-Setarion-soovtcn, terwijl
de Polygono-Chenopodion-sooTtcn — vooral Euphorbia helioscopia,
Famaria officinalis, Sonchtts asper en Veronica agrestis — daarin een
grote rol spelen. Ook Anagallis arvensis ssp. phoenicea Sen. et K., Cirsium arvense en Convolvulus arvensis, die in het Panico-Setarion-gezclschap vrijwel ontbreken, komen hier regelmatig voor.
Van het Mercurialetum annuae, het Oxaleto-Chenopodietum polyspermi en het Veroniceto-Lamietum hybridi onderscheidt de associatie
zich — behalve door haar kensoorten — door een drietal differentierende
soorten van hoge presentie, n.L: Spergula arvensis, Erodium cictttarium
ssp. arvale ANDR. en Polygonum lapathifoliitm (ssp. tomentosum DANS.).
Deze soorten, wrelkehet Chrysanthemo-Sperguletum met het EchinochloetoSetarietum gemeen heeft, doen het een middenplaats tussen het PanicoSetarion en het Eu-Polygono-Chenopodion innemen. Uat wij onze associatie tot het laatstgenoemde verbond rekenen, berust op systematische
overwegingen, waarbij ervan wordt uitgegaan, dat deaan Panico-Setarionsoorten arme variant met Anagallis arvensis als type der associatie kan
gelden, terwijl de variant met Echinochloa crus-gallialseenovergang naar
het Echinochloeto-Setarietum wordt beschouwd. Ookderegionale verbreiding der associatie (zie biz. 96) en het voorkomen van het merendeel
der kensoorten in het westelijke mediterrane gebied, wijzen er op, dat we
hiermet eenvertegenwoordiger van het atlantische Polygono-Chenopodion
en niet van het continentale Panico-Setarion te doen hebben.
SUBASSOCIATIES, VARIANTEN EN FACIES. Van het
Sperguletum werden reeds door TUXEN (206) een tweetal

Chrysanthemosubassociaties
onderscheiden, n.l. een droge of typische en een vochtminnende.
a. Chrysanthemo-Sperguletum
typicum
TUXEN 1937.
Deze subassociatie komt verreweghet meest voor.Alnaargelang haar
groeiplaats meer of minder kleihoudend is, treden in haar floristische
samenstelling verschillen op, die hun uitdrukking vinden in een tweetal
varianten. Als type der associatie kunnen w e d e v a r i a n t met Anagallis arvensis
beschouwen. Zij komt voor op de lichte rivierklei-
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gronden in het fluviatiele district en op de zandgronden van de Waddeneilanden. Haar differentierende soorten ten opzichte van de tweede variant zijn: Anagallis arvensis (ssp. phoenicea), Cirsinm arvense en Veronica agrcstis, terwijl Equisetum arvense er een duidelijke voorkeur voor
vertoont. Het vicarierende gezelschap der korenakkers ishet Papaveretum
argemone in zijn variant met Veronica triphyllos.
Ue tweede v a r i a n t is die met E chinochlo a crus gal It.
Deze is gebonden aan lichtere gronden, b.v. de zwak leemhoudende zandgronden van het Laag-en Middenterras van Maasen Rijn. We kunnen haar
aantreffen in het Kempens, subcentreuroop, Gelders en een enkele maal
ook in het fluviatiele district. Zoals uit haar differentierende soorten:
Rumex acetosella,Echinochloa crus-galli, Setaria viridis, Veronica arvensis
en Scleranthus annuus reeds blijkt, houdt zij het midden tussen de variant
met Anagallis arvensis en het Echinochloeto-Setarietum typiciim. Het
vicarierende gezelschap in de roggeakkers is het ,,verarmde Papaveretum
argemone."
b. Chry sant hemo-S p er guletitm
rannncaletosum
rep entis TUXEN 1937.Dezevochtminnendesubassociatie onderscheidt zich van
de vorige door een aantal differentierende soorten, waarvan Ranunculus
repens,Plantagomajor,Juncus bufonias, Mentha arvensisssp.agrestis BRIQ.,
Stachys palustris var. segetum SCHW. en Polygonum hydropiper welde voornaamste zijn. Ook Oxalis strictaen Chenopodium polyspermum, kan men er
een enkele maal in aantreffen, maar dan heeft men reeds te doen met
een overgang naar het Oxaleto-Chenopodietum polyspermi (zie biz. 116).
Het bodemprofiel van het Chrysanthemo-Sperguletum ranunculetosum
is een A-G-profiel, met een hoog gelegen gley-horizont. De invloed van
het grondwater overheerst en nivelleert die van het bodemsubstraat.
Deze nivellerende werking uit zich o.m. daarin, dat de vochtige subassociaties der Panico-Setarion- en Polygono-Chenopodion-gezelschappen
onderling moeilijker tegen elkaar zijn af te grenzen dan de droge. Ook
de van het bodemsubstraat afhankelijke varianten kunnen bij het Chrysanthemo-Sperguletum ranunculetosum niet zo scherp tegen elkaar worden
afgegrensd als bij de typische subassociatie (zie tabel 16).
Van de kensoorten der associatie kan alleen Chrysanthemum segetum
faciesvormend optreden. Deze Chrysanthemum segetum-f^cies wijst
meestal op onvoldoende zorg, besteed aan het schoonhouden van de
akker. Vooral als de laatste akkerbewerking vroeg in het voorjaar heeft
plaatsgehad, kan zij optreden.
Het Chrysanthemo-Sperguletum is
een subatlantische plantengemeenschap, waarvan het vermoedelijke
areaal in bijgaand kaartje — dat aan de hand van de verbreiding der
kensoorten werd samengesteld — is aangegeven. Binnen dit areaal
komt de associatie op niet te zware, ontkalkte leemgronden en op leemhoudende zandgronden voor. In Nederland — maar ook daarbuiten
(vergelijk RAABE, 161)— vertoont zij in haar verbreiding grote overeenkomst met het Papaveretum argemone en voor haar geldt dan ook hetzelfde, wat over deze associatie (zie biz. 47) is gezegd. In haar meest
SYNOECOLOGIE EN VERBREIDING.
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typische vorm (variant met Anagallis arvensis) kunnen we haar op de
ontkalkte rivierklei langs onze grote rivieren (voornamelijk Maas en
IJssel) en op de Waddeneilanden aantreffen. In het Kempens, subcentreuroop en Gelders district vinden we haar in een overgang naar
het Echinochloeto-Setarietwn. Van het vaste land der noordelijke provincies is de associatie tot nu toe niet bekend. Haar voorkornen daar is ook
niet erg waarschijnlijk, gezien de verbreiding der kensoorten. Jammer
genoeg zijn van deze kensoorten nog geen plantenkaartjes gepubliceerd.
De verbreiding van het Chrysanthemo-Spergulettim houdt in eerste
instantie verband met de verbreiding der grondsoorten en bodemprofiel-typen. Het is echter waarschijnlijk, dat hierop ook het klimaat
en de mens van invloed zijn.
Wat het klimaat betreft, is het namelijk opvallend, dat onze associatie zich in die gedeelten van ons land het best ontwikkelt, die in
verhouding tot het overige deel van Nederland een droge zomer bezitten.
De neerslagverdeling gedurende de vegetatieperiode (begin Mei — half
October) bedraagt gemiddeld plm. 350 mm. Het Maasdal tussen Sittard
en Venlo — waar het Chrysanthemo-Sperguletam bijzonder fraai is ontwikkeld — behoort met een neerslag gedurende de vegetatieperiode beneden 300 mm tot het in de zomer droogste deel van ons land. In OostBrabant en Midden-Limburg blijft de neerslag als regel beneden 325 mm.
Ook in het Wadden-district en de IJsseldelta bij Kampen isdithetgeval,
terwijl hij in het overige IJsseldallager isdan in de omgeving en de350mm
niet overschrijdt. In Drente, Gelderland, Utrecht en de duinstreek in
Holland daarentegen wisselt de gemiddelde neerslag gedurende de
vegetatieperiode tussen 350 en 400 mm. Zonder nu te willen beweren,
dat de verbreiding van het Chrysanthcmo-Spergaletwn van de verdeling
van de zomerneerslag afhankelijk is (een dergelijke conclusie is in
een klein land als het onze niet goed mogelijk), wil ik slechts op een

FIG. 8

Chrysanthemo-Sperguletum

97

zekere correlatie tussen beide wijzen, die mogelijk van betekenis is.
De invloed van de mens op de verspreiding van de associatie uit
zich in de intensivering van de landbouw (verbouw van zwaardere gewassen en het verlaten van het drieslagstelsel) en in de zorg, die de boer
aan het schoonhouden van zaaizaad en gewas besteedt. Een en ander
heeft waarschijnlijk tot gevolg gehad, dat het areaal van het Chrysanthemo-Sperguletum is ingekrompen. In ieder geval geldt dit voor het
areaal der gele ganzenbloem {Chrysanthemum segetum), die in de vorige
eeuw in Europa veel algemener was dan thans (zie biz. 92).
Het Chrysanthemo-Spergidetutn houdt — evenals het Echinochloeto-Setarietam —
zich zelf door zaad in stand. De meeste der kensoorten zijn zomerannuellen,waarvan het zaad eenwinterslaap doormaakt.Een uitzondering hierop
vormt Hypochoeris glabra, die alsregelreedshetzelfdejaarkiemt. Ookeen
gedeelte der zaden van Lycopsis arvensiskan noghetzelfdejaarkiemen en
als rozet overwinteren. De hoofdmassa kiemt echter pas het jaar daarop.
Het Chrysanthemo-Sperguletum begint zijn levensloop in het voorjaar (April—Mei).Dekensoorten van de associatie hebben om te kunnen
kiemen niet zulke hoge temperaturen van node als die van het Echinochloeto-Setarietum. Zij kiemen dan ook in het algemeen vroeg in het
voorjaar. Dit vroege kiemen heeft ten gevolge, dat deze soorten de
gelegenheid krijgen om zich ook in zomergraanakkers (Papaveretum
argemone) te ontwikkelen. Haver en gerst kunnen soms vol zitten met
ganzenbloemen en ook kromhals, akkerleeuwenbek en glad biggenkruid
kan men er nogal eens in aantreffen. Dit en de mogelijkheid, om deze
soorten indehakvrucht dooreen tijdige bewerking sterk terug te dringen,
heeft tot gevolg, dat zij in het Chrysanthemo-Sperguletum ogenschijnlijk
niet zo'n uitgesproken optimum hebben en daaraan niet zo trouw zijn
als b.v. hanepoot en naaldaar aan het Echinochloeto-Setarietum. Nauwkeurige waarnemingen leren ons echter, dat zij voor hun groei veel licht
nodig hebben, zodat zij alleen aan de randen van de korenakkers volledig
tot ontwikkeling komen. Vooral in de laatste decennia, nu zwaardere
gewassen (als gevolg van betere rassen en zwaardere bemesting) worden
verbouwd, verliest de gele ganzenbloem in de graanakkers steeds meer
terrein. Zulks geldt te meer, daar de voornaamste kensoorten van het
Chrysanthemo-Sperguletum n.l. Chrysanthemum segetum, Antirrhinum
orontium en Stachys arvensis tussen het koren slechts zelden rijp zaad
voortbrengen. Meestal wordt het koren reeds voordien gemaaid en de
stoppel ondergeploegd. Voor het volledig doorlopen van de levenscyclus
is dus alleen de hakvrucht geschikt, nu het drieslagstelsel met bijbehorende braak tot het verleden behoort 1.
Doordat het Chrysanthemo-Sperguletum de enige associatie is, waarin
Chrysanthemum segetum nog tot zaadvorming komt, is het mogelijk door
intensieve bewerking der hakvrucht-akkers dit onkruid doelmatig te bestrijden. In sommige streken heeft het hierdoor reeds thans sterk aan
areaal ingeboet ( H E G I ) . In de Wageningse Eng, waar het tegen het einde
LEVENSLOOP EN INSTANDBLIJVEN VAN DE ASSOCIATIE.

1

Lycopsis arvensis en Hxpochoeris glabra vormen een uitzondering en kunnen ook in hefe
Papavemum argemonerijp zaad voortbrengen.
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van de vorige eeuw nog vrij regelmatig voorkwam (KOBUS, 112) is het
nu geheel uit het vegetatiebeeld verdwenen (zie tabel 16 opn. 9).
De kensoorten van het Chrysanthemo-Sperguletum bloeien en fructificeren tot diep in de herfst. Dan maakt het invallen van de vorst
een eind aan hun bestaan. Hoe zich de successie in het daaropvolgende
voorjaar verder ontwikkelt en welke gezelschappen het ChrysanthemoSperguletum opvolgen is niet bekend. Dit kon niet worden nagegaan,
daar de in vergelijking met het Echinochloeto-Setarietum op vrij vruchtbare grond voorkomende associatie — vooral in de oorlogsjaren —
slechts uiterst zelden met rust werd gelaten.
Enige overeenkomst met het Chrysanthemo-Sperguletum vertoont de in Languedoc voorkomende, mediterrane
,,associationa Chenopodium botryset Eragrostis major B R . - B L . 1936."Dit in
de wijngaarden op ontkalkte, min of meer zandige silikaatgronden voorkomende gezelschap van het Diplotaxidion muralis heeft met onze associatie onder meer Chrysanthemum segetum en Spergula arvensis gemeen.
Veel grotere overeenkomst vertoont echter de Chrysanthemum segetum-Rumex bucephalophorus-a.ssocia.tie,waarvan BRAUN-BLANQUET (37)
een opname uit Blanks (Catalonie) bespreekt. Deze opname heeft drie
van de zes kensoorten met het Chrysanthemo-Sperguletum gemeen, n.l.:
Chrysanthemum segetum, Antirrhinum orontium en Lycopsis arvensis.
Een verdere opname van dit gezelschap maakten wij tijdens de excursie
van de S.I.G.M.A. naar Corsica in het voorjaar van 1938. Deze opname
laat ik hieronder volgen:
VERWANTE GEZELSCHAPPEN.

0 Chrysanthemum segetum
Rumex bucephalophorus
0 Antirrhinum orontium
0 Raphanus raphanistrum
0 Fumaria officinalis
0 Euphorbia helioscopia
0 Lamium amplexicaule
0 Stellaria media
0 Senecio vulgaris
0 Galium aparine
Capsella rubella
0 Convolvulus arvensis
0 Anagallis arvensis
ssp. phoenicea
0 Papaver rhoeas
Papaver hybridum
Papaver setagerum
Linaria pelliseriana

3.2
2.1
+ .1
+ .1
2.1
+ .1
+ .1
3.3
+ .1
1.2
1.1
1.1
3.1
1.1
+ .1
-f.l
-f.l

® Sherardia arvensis
Calendula arvensis
Silene gallica
Lolium rigidum
Avena sterilis
Hordeum leporinum
0 Cerastium glomeratum
Urospermum picroides
Herniaria hirsuta
Melilotus sulcatus
Muscari comosum
Polycarpon tetraphyllum
Bromus maximus
Ornithopus compressus
0 Vicia sativa
Vicia purpurascens
Medicago lapacia
Phalaris paradoxa

.

-f.l
-f.l
1.1
-f.l
-f.l
-f.l
-f.l
+

J

• +.1
-fl
-f.l
"-f.l
-f.l
-fl
-f.l
+ .1
-f.l
-f.l

Hakvruchtgezelschap in tuinbonenveld. Alluviale grond, iets zandig; expositie:
SSO, helling 5°; Hoogte der vegetatie 30 — 50 cm; 100m2, vegetatiebedekking
50 %. Propriete ,,Coty" Corsica.

Ruim 40 % van deze soorten (de met een 0 aangduide) komen ook
in onze tabel van het Chrysanthemo-Sperguletum voor, terwijl het gezelschap bovendien drie kensoorten met onze associatie gemeen heeft.
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7. MERCURIALETUM ANNUAE K R . et V L . 1939
Het Mercurialetum annuae werd voor het eerst in 1939 door KRUSEMAN
en VLIEGER (120) aan de hand van een vijftal opnamen uit Nederland
provisorisch beschreven. Spoedig volgden meer beschrijvingen: BECKER
(13) uit de omgeving van Couvin (Zuid-Belgie), van RATTAY (167) uit
Rijsel (Noord-Frankrijk), van BECKER (16) uit Rodelsheim en het Lahntal,
van SISSINGH (187) (samenvatting) enz. Uit West-Belgie beschikken wij
over een opname van THUET (201). Ook in Noordwest-Dnitsland komt
het gezelschap voor (TUXEN, mnscr.).
FLORISTISCHE SAMENSTELLING.

Zie bijlage 6 (tabel 17).

vermeld in bijlage 6 (tabel 17).
„
Aardappelakker tussen Nieuw-Gasselen Escharen; Q6-21-33;17.8.'39;S39331.
Aardappelakker aan de weg Echt-St. Joost. Zeer vuil gewas op lichte rivier* klei; T6-12-42; 21.8/42; S42331.
Aardappelakker tussen Deventer en de Platvoet (gem. Diepenveen); M666-33; 1.10/41; S42233.
Akker aan de Zwolse weg te Deventer; M6-66-31; 1.10/41; S41232.
Voor kort nog bewerkt bouwland nabij Heer. Maasklei met opgebrachte
grond vermengd; V5-28-44; 1.11/42; S42528.
Aardappelakker te Duivendaal (gem. Wageningen); P5-27-43; 7.8/41; S41215.
Akker bij Heugem ten Z.vanMaastricht.Maasklei;V5-38-23; 1-11-42;S42527.
Koolraapjes, in lang niet gewied, op zandige rivierklei (oeverwal) tussen
Zevenaar en Didam; P6-35-42; 4.7/44; S44029.
Zeer nitrophiele onkruidvegetatie tussen uien.Ruimeenmaandgeledengewied.
Lichte zavelgrond ten O. van Oud-Zevenaar; P6-45-21; 16.8/44; S44099.
Koolakker te Bemelen, op loss; V6-21-41; 26.7/44; S44072.
Aardappelakker bij Terwolde (Gld.) ;I.V.O.N. no. 520;4.9/38;opn. KRUSEMAN

OPNAMEN,

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

en VLIEGER.

12. Koolakker te Heugem (gem.Maastricht);Maasklei;V5-28-43; 1.11/42;S42526.
13. Bouwland te Babberich. Zandige rivierklei (oeverwal); P6-45-24; 17.10/45;
S45064.
14. Aardappelakker in de Tolkamer bij Lobith (gem. Herwen en Aerdt). Zeer
vuile akker op zavel; P6-55-42; 9.7/46; S46013.
15. Volkstuintje te Deventer; zavelgrond; M6-66-31; 28.7/47; S47040.

Kenmerkend voor het Mercurialetum annuae zijn Mercurialis annua
en Fumaria officinalis. In Belgie schijnt ook Fumaria capreolata een
kensoort te zijn (LEBRUN, mondelinge mededeling). Van deze soorten is
•— althans in ons land — Mercurialis annua de meest trouwe. Het is
derhalve niet verwonderlijk, dat KRUSEMAN en VLIEGER (120) de associat e naar haar noemden.
Behalve op akkers kan men Mercurialis annua ook zo nu en dan
aantreffen in ruderale vegetaties op composthopen, op adventief-terreinen
enz. Haar groeiplaats wordt dan ook zeer goed gekarakteriseerd door
de beschrijving van KIRCHNER, LOEW en SCHROTER: ,,A1S typische
Ruderalpflanze bewohnt Mercurialis annua vorwiegend Schuttplatze,
Gartenland und Weinberge, sowie lehmige Aecker, halt sich stehts in der
Nahe der menschlichen Siedlungen und wird daher aus der unmittelbarer
Umgebung grosserer Orte am haufigsten angegeben" (zie ook H E G I , 85).
Het areaal van Mercurialis annua heeft zich in de loop der eeuwen
sterk uitgebreid. Het oorspronkelijke areaal is niet meer vast te stellen,
daar de soort vroeger in tuinen werd gekweekt en van daaruit is ver-
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wilderd. ASCHERSON en GRAEBNER (5) spreken het vermoeden uit, dat
Mercurialis in de Middeleeuwen als artsenijkruid werd aangeplant;
volgens KIRCHNER, LOEW en SCHROTER (100) werd zij als groente
gebruikt. Laatstgenoemde auteurs nemen aan, dat haar eigenlijke vaderland in het Middellandse Zeegebied isgelegen. Zij komt daar van Marokko
tot Syrie voor, tezamen met haar naaste verwanten: Mercurialis Corsica
Coss., M. elliptica LAM. en M. Reverchoni ROUY. Volgens BRAUN-BLANQVET (38) zou zij in het mediterrane gebied voor de orde der Chenopodietalia kenmerkend zijn. Uit de in de prodromus gepubliceerde soortenlijsten blijkt echter een zekere voorkeur voor het Diplotaxidion muralis,
een met het Polygono-Chenopodion polyspermi vicarierend verbond.
De Noordgrens van het verbreidingsgebied van Mercurialis wordt
gevormd door Engeland, Ierland, Nederland, Denemarken, Zuid-Scandinavie en Letland (Riga). Buiten Europa komt zij volgens HEGI (85)
voor in Noord-Afrika en Zuidwest-Azie.
In Nederland — en evenzo in de aangrenzende landen — vertoont
zij een uitgesproken voorkeur voor loss-, zavel- en lichte klei-gronden;
op zand en zware kleigrond ontbreekt zij vrijwel steeds. Van de verspreiding hier te lande geeft het I.V.O.N.-kaartje (Ned. Kruidk. Arch.
1939, p. 391) een beeld. Bij het bestuderen van dit kaartje krijgt men de
indruk, dat Mercurialis bezig is vanuit het zuiden ons land te veroveren
en dat daarbij degrote rivieren (Maas, Schelde, IJssel) als intcchtspoorten
dienst doen. De areaal-uitbreiding vordert echter slechts langzaam.
Mogelijk is dit een gevolg van het feit, dat Mercurialis annua tweehuizig
is, zodat een snelle uitbreiding vanuit een nieuwe verbreidingskern
(adventiefterrein) slechts bij uitzondering plaats vindt.
Het geheelontbreken van het bingelkruid inhet noorden en westen van
onsland (Duin-,Wadden- en Haf-district) isopvallend. Mogelijk is hiervoor
naast een verbreidingsbiologische ook een klimatologische oorzaak aanwezig. Vermoedelijk is deze gelegen in het koude voorjaarlangsdekust.
Na Mercurialis annua dient Fumaria officinalis als kensoort van
het Mercurialetum annuae te worden genoemd. Merkwaardig is, dat
TUXEN (206) deze soort als Secalinion-soort beschouwt. Dit is zeker
onjuist en KRUSEMAN en VLIEGER (120) rekenen haar dan ook tot de
kensoorten van het Polygono-Chenopodion polyspermi, respectievelijk
tot die der Chenopodietalia. Uit hun tabellen blijkt echter — evenals
uit de mijne — een duidelijke voorkeur voor het Mercurialetum annuae
(KRUSEMAN en VLIEGER, I.e. tab. 7). Absoluut trouw is zij echter niet;
zij kan hoogstens als selectieve kensoort gelden.
Fumaria officinalis is — evenals Mercurialis annua — een plant
van mediterrane herkomst, die zich met de cultuur over bijna geheel
Europa (met uitzondering van het hoge Noorden), West- en gematigd
Azie en Noord-Afrika heeft verspreid.
De levensvorm van Fumaria officinalis is Te (therophyta epeteia).
De eerste generatie kiemt in de voorzomer en doorloopt de levenscyclus van het Polygono-Chenopodion] een tweede generatie kiemt in
het najaar, overwintert in zomerdracht en begint reeds vroeg in het
voorjaar (Maart-April) te bloeien en vrucht te zetten. In deze maan-
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denkan men haar vooral op braakliggende terreinen, maar zo nu en dan
ook in de korenvelden aantreffen. Zodra echter het koren in de aar
schiet, sterft zij — waarschijnlijk tengevolge van lichtgebrek — af
De levenscyclus van het Secalinion wordt dus niet doorlopen.
Beide kensoorten van het Mercarialetum annuae hebben een grotere
amplitude dan de associatie. Dit moge o.m. uit onderstaand overzicht
blijken, waarin enkele overgangen van het Mercurialetum naar het
Chrysanthemo-Spergulehtm enerzijds en naar het Veroniceto-Lamieium
anderzijds zijn opgenomen:
TABEL
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OVERGANGEN VAX HET MERCURIALETUM NAAR HET C H R Y S A N T H E M O SPERGULETUM EX HET VERONICETO-LAMIETUM

N u m m e r v.d. o p n a m e :
Maand en j a a r v.d. opname:
Grootte proefvlakte (m 2 ):
Vegetatiebedekking in % :
PJantengeogr. district:
Aantal soorten p . o p n a m e :

2-C •*•*

rt bo

1. 2.
8/'42 9/'42
250 250
60 70
F
F
30 39

3.
7/'43
100
90
K
40

^
3*•«
—> •
o V
« a
H*

mm

3

U

rt

c

o

N-t

**i

4.

5.

6. !

8/'38 10/'45 l0/'45!

90
50
F
27

100
50
F
36

25
80
F
25

cz

;
i
i
!

O <•

KENSOORTEN
CHRYSANTHEMO-SPERGULETUM:

Stachys arvensis
Chrysanthemum
segetum
Antirrhinum
orontium
Lye opsis arvensis
Raphanus raphani strum
Hypochoeris glabra

100
87
83
71
68
59

1.2 + .2 lex.
+ .2 + .1 + •2
+ .2 1.1 + •2
lex.
4-.1

—

i

4

•2 i

KENSOORTEN
MERCURIALETUM ANNUAE:

Mercurialis annua
Fumaria
officinalis

2.3 2.3

8
34

O- i

3.3
2.3

100
100

2.2 3.4
f . l + .1

3.4
.2,

27

KENSOORTEN
V E RONICETO-LAMIETUM:

Veronica polita
Veronica tournefortii
Veronica opaca
Thlaspi arvense
Lamium
hybridum

16

lex. - f . l
+ .2 —
— 1.1
— lex.

1.1
!

Kl !

96
91
50
68
45

KENSOORTEN
POLYGONO-CHENOPODION:

Polygonum persicaria
Euphorbia helioscopia
Lamium
purpureum
Sonchus asper
Euphorbia peplus
Veronica agrestis
Erysimum
cheiranthoides
Geranium dissecHtm
Geranium molle
Mentha arvensis
Oxalis stricta
Chenopodium polyspe*mum

67
63
17
38
4
21
38
4
13

+ .2 + .2 + .1
+ .2 + •1 2.2
+ .1 + •1 + .1
+ .2
+ .1
2.2 —
. .
-r.2 -L 2
.
1.1 -p.2,
—
-f 1
—
.

—

.

—

•

•

i

_
—
—

1.2 |

—i

83
92
58
92
50
58
33
33
42
33
—

8

1.1
+.1

+ .1
+ .1 + .1 + .2
+ .1
+ .1
1.1
+ .1
1.1
4-.1
+ 1

40
83
96
87
87
87
34
17
34
12
4
9
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Nummer van de opname:

• •
tn be
>» u,
u 4)
r» CU

UC/3

KENSOORTEN
PANICO-SKTAKIox:

Erodium cicutarium ssp.
Polygonum lapathifolium
Setaria viridis
Echinochloa crus-galli
Setaria glanca
Galinsoga parviflora
KENSOORTEN
CHKNOPODIKTALIA:

Solanum nigrum
Lamium ample xicaule
enz.
1

2
3
4
5
6

Bietenakker op lichte kleigrond ten Z. van E d i t (Limb.); T6-22-21; 21.8.'42;
S42330.
Aardappelakker bij Kerk-Avezaath (Gld.)
Akker bij Zevenaar (Gld.); P0-35-43; 17.10/45; S45067.
Bouwland bij de school te Babberich (Gld.); P6-45-24; 17.10.'45; S45064.

Naast de tot nu toe in de Chenopodietalia-3.ssocia.ties aangetroffen
verbonds- en orde-kensoorten (Solatium nigrum, Polygonum persicaria,
Euphorbia helioscopia, Sonchus asper, Erysimum cheiranthoides en Lamium amplexicaule), verschijnen in ons gezelschap (zie tabel 17) enkele
nieuwe soorten, n.l. Euphorbia peplus, Lamium purpureum, Geranium
mollef G.dissectum, Veronicaagrestisen V. tournefortii. Al deze soorten,
die in het Chrysanthemo-Sperguletum nog vrijwel ontbraken en die we
straks in het Veroniceto-Lamielum hybridi weer — en dan met nog hogere
presentie - zullen tegenkomen, zijn soorten van de zwaardere gronden.
Op deze is het \Polygono~Chenopodion opgebouwd. De presentie van deze
soortengroep in de verschillende associaties (zie bovenstaand overzicht)
doet duidelijk zien, dat het Mercurialetum tussen het ChrysanthemoSperguletum en het Veroniceto-Lamietum een middenplaats inneemt.
Dit blijkt ook uit het feit, dat de Panico-Setarion-soorten, waarvan
sommige in het Chrysanthemo-Sperguletum nog vrij geregeld aanwezig
waren, in het Mercurialetum nog zo nu en dan voorkomen, terwijl zij
in het Veroniceto-Lamietum totaal ontbreken. Ook uit de samenstelling
der groepen van klasse-kensoorten en begeleidende soorten kan men
deze conclusie trekken. In de groep der klasse-kensoorten spelen n.l.
Convolvulus arvensis, Cirsium arvenseen Aethusa cynapium var. agrestis
een rol,terwijl in die der,begeleidendesoorten o.m. Polygonum amphibium
f. terrestreen Galium aparine met hoge presentie voorkomen.
De floristische samenstelling van het Mercurialetum is — evenals
die van alle andere hakvrucht-associaties —in hoge mate afhankelijk van
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de tijd van het jaar, waarin de akker het laatst werd bewerkt, Zo zijn
de opnamen uit de maanden Juli en Augustus rijk aan Secalinetaliasoorten: Viola arvensis, Centaureacyanus, Matricaria chatnotnilla, Linaria minor enz. Deze akkers immers zijn het laatst bewerkt in Meien Juni,
in een tijd dat de Secalinetalia-soorten nog konden kiemen. Opnamen
uit Augustus, September en October zijn vaak zeer typisch ontwikkeld;
opnamen uit October en November daarentegen vertonen — vooral
wanneer de grondbewerking zeer laat heeft plaats gevonden — een
zogenaamd ,,herfst-aspect'\ waarin vooral Lamium amplexicaule,Euphorbia helioscopiaen Sinapis arvensis opvallen. Als voorbeeld volgen hieronder een tweetal opnamen gemaakt op een en dezelfde akker ten
zuiden van het R.K.-Juvenaat te Zevenaar.
Het verschil tussen beide opnamen is niet alleen sterk in het oog
springend, maar waarschijnlijk ook zeer karakteristiek. Dergelijke,
maar nog veel duidelijker uitgesproken verschillen vindt men op de
diluviale zandgronden, waar op de laat bewerkte stoppelknollenvelden
het Echinochloeto-Setarietum door een ,,Spergula arvensis-Lamium
am,plexicaule-gezelscha.p"(zie biz. 84) wordt vervangen.
T A H E L 19

M E R C U R I A L E T U M A N N U M : . W I J Z I G I X G E X IX DK SAMEXSTELLIXG OXDKK
INVLOKI.) VAX HET J A A R G E T I J D E

1.

2.

; 3.4"
! -f.2 f r

2.2flk
-f.2

N u m m e r van de opname:
KEXSOORTEX MERCURIALETUM:

Ta Mercurialis annua
Te Fumaria
officinalis
VERBOXDSKEXROORTEX:

T a Euphorbia peplus
Te Veronica opaca
Te Veronica polita
Grh Mentha arvensis ssp. agrestis
T e Lamium ample xicaule
Te Lamium
purpureum
Te Thlaspi arvense
T a Euphorbia helioscopia
Te Geranium molle

i
|

1.1"
1.1"

i -M fr
i

4- lo

lex.f
—
i

(+ .l)fIk
+ .l
2.1«
1.2

+ .l n

1.2A
2.1"
-rlk
-r-lk

i

ORDE-KEXSOORTEN:

Te
Te
Ta
Ta
Ta
Ta

Senecio vulgaris
Stellaria media
Polygonum persicaria
Solanum nigrum
Setaria viridis
Galinsoga parviflora

1
1.1"

i +.2
-f.lfr
: +.i°
i lex.f

Cirsium arvense
Chenopodium album
Capsella bursa-pastoris
Anagallis arvensis ssp. phoenicea

—
—
—
—

1

KLASSE-KEXSOORTEX:

Gr
Ta
Te
Ta

2.2 fl
1.2

i 1.1"

J l.lf
: +.lf
-j-.2

l.lk
l.lk
l.lk

+.2
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9

+.1
+.1k
+.l

+.1
+.1
+ .1"

Nummer van de opname:
Te Viola arvensis
Ta Matricaria chamomilla
Th Vicia angustifolia
Gr Convolvulus arvensis
H r Plant ago major
H r Rumex crispus
Gr Sonchus arvensis
Ta Sinapis arvensis
T b Erigeron canadensis
Th Vicia hirsuta
Te Poa annua
Grh Agropyron repens
Ta Atriplex patulum
Ta Polygonum aviculare

+-lt

+.1"
+.1
+.1
+.l kk

l.i"
-f.ik

+ -i

+ .i k

-f .l

1 Ok-Ml
JL • * *

+.2*

—

k

—

4-.l
lex. , r

BEGELEIDENDE SOORTEN:

Grh Equisetum arvense
Grh Polygonum amphibium f. terrestre
H r Taraxacum officinale
Hs Lolium perenne

2.2

l.lf
+.1
+.2

L:J

-M
-T-l
IM

Associatie: Mercurialeium (overgang naar Veroniceto-Lamietum)', P6-'J5-4.'$;
17.10.'45 S45066/67. De eerste opname werd gemaakt van een koolveldje, dat
eind Juli-begin Augustus voor het laatst werd bewerkt; de tweede op een in September geoogst en daarna opnieuw omgespit en met stoppelknollen ingezaaid
gedeelte van hetzelfde veldje. In beide gevallen werd 100 m 2 onderzocht. In het
eerste geval werd het aspect bepaald door Mercurialis annua, in het tweede geval
door Thlaspi arvense. Ter verduidelijking van het physiognomisch verschil is bij
de soorten aangegeven, of we met een kiemplant (k), een bloeiende (fl), een fruo
tificerende (fr), een afgestorven plant (t) of wel een onvolledig ontwikkelde dwergvorm (o) te doen hadden.
SYNOECOLOGIE, VERBREIDING EN VERWANTE GEZELSCHAPPEN. Uit

de verbreiding der kensoorten van het Mercurialetum (zie biz. S9 t/m
102) volgt, dat we hier met een atlantische plantengemeenschap te doen
hebben, die we o.a. in Frankrijk, Belgie, Nederland, Engeland, Denemarken, West- en Midden-Duitsland kunnen verv>rachten. In OostDuitsland, Polen en Rusland wordt zij vervangen door een gezelschap
uit het Panico-Setarion. Dit is ook het geval in Oostenrijk, waar WAGNER
(211) een hakvruchtgezelschap met Mercurialis annua uit Stockerau
bij Wenen heeft beschreven, dat zonder twijfel reeds tot dit verbond
moet worden gerekend.
In het mediterrane gebied wordt het Mercurialetum annuae vervangen door de tot het Diplotaxidion behorende ,,Diplotaxis erucoidesAmaranthus delilei-s.ssocia.tie" (BRAUN-BLANQUET, 37) en wel een subassociatie (?) met Mercurialis annua daarvan. Een opname van dit
gezelschap, die ik tijdens mijn verblijf in Montpellier maakte, volgt.
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Vigne, pres du ,,Creux de la Miege", labore en automne, 100 m 2 , couverture
85 %, sol piereux, calcaire. 2.1.'38.
*

•

*
*

•
*

•

Diplotaxis erucoides
Mercurialis annua
Fumaria off. var. densiflora
Calendula arvensis
Fumaria parviflora
Lamium amplexicaide
Sonchus oleraceus
Stellaria media
Veronica polita
— hederaefolia
Senecio vulgaris
Lagoseris sancta

4.3
1.2

+.1

2.2

+.1
r-l

4-.1

1.1
1.1

(+.1)
-f.l
-r.l

Rumex pulcher
Lolium rigidum
Xanthium spinosum
Geranium rotundifoli um
(*) Malva silvestris
Anagallis arv. ssp. coerulea
Carduus tenuiflorus
Erodium malacoides
Medicago orbicularis
— lapacea
Scolymus hispanicas
Astragalus hamosus?

1
1
-f 2
11
11
4- 1
1
1
1
(+ 1)
1
1

— in Nederland in hct Mcrcurialetum annuae voorkomcnde soorten.

In Nederland vindt men het Mercurialetum op de middelzware zavel-,
leem- en loss-gronden. Van de verbreiding hier te lande geeft het I.V.O.
N.-kaartje van Mercurialis annua {Ned. Kruid. Arch. (1939) p. 39) een
beeld.
De associatie stelt hoge eisen aan het stikstofgehalte van de grond.
Waarschijnlijk is het onze meest nitrophiele Polygono-Chenopodion-&ssociatie. Hierop zou o.a. het veelvuldig voorkomen in moestuinen kunnen
wijzen. Volgens H E G I (85) wijst ook het voorkomen in de nabijheid van
de wooncentra in deze richting. Jammer genoeg staan hierover geen
cijfers (chemische analyses) ter beschikking.
Hieronder volgt als voorbeeld een profielbeschrijving:
Oeverwal ten O. van Oud-Zevenaar; lichte zavel (zandig met een klein percentage fijne fractie). Vegetatie zie tabel 7, opn. 10 (S44099).
0 cm Oppervlakte door sterke indroging verkorst en lichtgrijs tot wit van
kleur. Ondanks indroging nauwelijks krimpscheuren.
0— 3 cm Bovengrond zeer vast. Bij aanraking in brokken uiteenvallend. Deze
brokken kluiterig met duidelijke breukvlakken. Bij fijnmaken in
kleine, vast verkitte kruimels uiteenvallend. Tussen de brokken ook
kruimels en korrels; grond zeer m l , bijna dol. Deze bovenste laag
geheeluitgedroogdenslechts weinig doonvorteld. Hoofddoorwortelingshorizont eerst op 3 a 4 cm beginnend.
3—10 cm Hoofddoorwortelingshorizont, minder uitgedroogd, zwak tot matig
kruimelend tot kluiterig, bruingrauw van kleur. Naar beneden toe
vrij behoorlijk gekruimeld.
10—22 cm Ongeveer gelijke grond, zanderig, iets vaster en iets meer kluiterig,
meer vochthoudend en minder doorworteld.
> 2 2 cm Onduidelijk vastere laag, waarboven onverteerde stalmest-resten.
Het bedrijf is een tuindersbedrijf en de grond wordt er gespit. Daardoor vindt men geen ploegzool, maar door te diep spitten (22 cm)
is de grond waarschijnlijk kluiterig. Misschien is de kluiterigheid ook
een eigenschap van de grond, die door haar mechanische samenstelling (grof- en fijn-verdeling) makkelijk tot harde kluiten indroogt.
22—35 cm Naar beneden toe vaster wordend, lichter van feleur (minder humeus)
en duidelijk vochtiger. Kluiterige breuk met scherpe breukvlakken.
35—50 cm steeds lichter wordend, overigens gelijk.
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Het Mercyrialetum is — althans in
Nederland —een uitgesprokenhakvrucht-associatie. In onsland komen de
kensoorten zelden of niet onder een graangewas voor, zulks in tegenstelling tot warmere landen, waar zij volgens de literatuur [ALLORGE (2): Mercurialis annua) BRAUN-BLANQUET (37): Fumaria officinalis]
TUXEN (206): F. officinalis] WAGNER (210): M. annua] ook oncler het
koren kunnen kiemen. Uit een en ander moet men concluderen, dat deze
soorten voor het kiemen een minimumtemperatuur vereisen, welke in ons
land in het vroege voorjaar voor Fumaria officinalis nauwelijks en voor
Mercurialis annua in hetgeheel nietwordt bereikt. Is deze minimumtemperatuur eind April of begin Mei eindelijk overschreden en het zaad
gewekt, dan kunnen de kensoorten gedurende meerdere maanden (tot
in October) kiemen. Vanaf eind Juni tot begin November kan men dan
het Mercurialetum opnemen, doch de beste opnamen maakt men van
Augustus tot October. In November wordt met het invallen van de nachtvorsten een eind aan de vegetatieperiode gemaakt.
Het met het Mercurialetum annuae vicarierende Secalinion-gezvlsclmp
is het Legousietum speculum-veneris (zie biz. 51).
LEVENSLOOP P E R ASSOCIATIE.

Hoe de successie in het Mercurialetum verloopt, is niet
bekend, daar het slechts uiterst zelden voorkomt, dat de vruchtbare
akkers, die dit gezelschap dragen, braak blijven liggen. Zelf heb ik dit
nooit waargenomen.
SUCCESSIE.

8. VERONIECETO-LAMIETUM HYBRIDI K R .et VL. 1939
Het Veroniceto-Lamietum hybridi werd voor het eerst door KRUSEMAN
en VLIEGER (120) uit Nederland beschreven. Later publiceerde BECKER
(11) een tabel van een Falcaria vulgaris-Veronica ^>0/f7a-gezelschap
uit Zuidwest-Polen, dat grote overeenkomst met onze associatie vertoont 1 .
FLORISTISCHE SAMENSTELLIXG.
OPNAMEN,

Zie bijlage 6 (tabel 20)

vermeld in bijlage 6 (tabel 20)

1. ,,Mennonietenbuurt" te Wageningen. Zeer vervuilde koolakker op rivierklei;
P5-27-43; 18.10.'45; S45068.
2. Koolakkertje bij ,,Huis de Ploen" te Duiven; lichte rivierklei; P6-34-21;
17.10/45; S45060.
3. Tuintje te Duiven, beplant met stambonen. Rivierklei, zwaardere gronddan
in opn. 2; P6-34-21; 17.10/45; S45061.
4. Bonenakker op zandige rivierklei, ,,Het Hunneveld" te Zevenaar; P6-35-32;
17.10/45; S45603.
5. Tuintje te Randwijk (gem. Heteren); rivierklei; P5-38-12; 15.10/45; S45058.
6. Tuintje te Kesteren; rivierklei; P5-36-34; 15.10/45; S45059.
7. Bietenakker tussen Buren en Kerk-Avezaath; opn. KRUSEMAN en VLIEGER;
31.8/38 ;I.V.O.N. nr. 508.
1

O.a. komen in de tabel van BECKER volgende kensoorten van onze associatie met hoge
presentie voor: Veronica polita, V. opacaen Thlaspi arvmse. Opvallend is, dat Veroncia tourmfortii geheel ontbreekt. De opnamen der tabel werden gemaakt op een paar jura-kaikheuvels, die uit
de diluviale zanden van een rivierdal opstegen. Wat de groeipiaats van het gezelschap betreft,
schrijft BECKER: „Der anstehende Kalk verwittert stark lehmig, sodass wohl in keinem Falle
typische Humus-Karbonatboden vorlageu."
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8. Bloemkwekerij t e Wognum (N.H.); opn. K R .et V L . ; 1.8.'36; I.V.O.N. nr. 99.
9. Bonenakker op rivierklei te Ommeren (gem. Lienden); P5-35-14; 25.9/45S45028.
10. Bietenakker tussen Buurmalsen en Buren, opn. K R . et V L . ; 31.8.'38; I.V.O.N.
nr. 507.
11. Tuintje bij boerderij te Nieuw-Vennep (HaarJemmermeerpolder), Senccio
vulgaris-aspect; N 4 - 1 1 - 2 1 ; 10.10/45; S45039.
12. Aardappelakker in de IJpolder; opn. K R .et V L . 30.10/37.
18. Bietenakker ten Z. van Philippine (Z.V1.); opn. K R . et V L . ; 25.8/37; I.V.O.N.
n r 115.
14. Aardappelakker bij Westdorpe (Z.V1.); opn. K R .et V L . ;28.8/37; I.V.O.N.
nr 251.
15. E n v t e n a k k c r te Holwerd (Fr.j; opn. K R .et V L . ; 20.8/38; I.V.O.N. nr. 530.
16. Suikerbietenakker bij boerderij in de Haarlemmermeer; M4-62-22; 10.10/45;
S45040.
17. Bietenakker in de Grote IJpolder; M4-23-41; 10.10/45; S45041.
18. Idem, M 4 - 2 3 - 4 1 ; 10.10/45; S45042.
19. Onkruidrijke bonenakker (volkstuintje) in de Haarlemmermeerpolder bij
Hillegom. M4-61-13; 11.10/45; S45047.
20. Suikerbietenakker te Nieuw-Vennep (Haarlemmermeerpolder). Zware kleigrond; M4-61-'43; 10.10/45; S45038.

Volgens KRUSEMAX en VLIEGER (120) wordt de associatie gekenmerkt door een drietal Veronica's n.l. Veronica tournefortii, V. polita
en V. opaca en door Latniutn hybridum. Blijkens eigen waarnemingen
is ook Thlaspi anwts^ kenmerkend voor het gezelschap, terwijl volgens
BECKER (11) Falcaria rivini HOST ( = F. vulgaris BERNH.) een kensoort zou zijn.
. De bovengenoemde drie Veronica's vormen samen met Veronica
agrestis de z.g. ,,agrestis-groep" (KLOOS, 109). De onderscheiding der
verschillende soorten, die tot deze groep behoren, heeft nogal eens moeilijkheden opgeleverd. In hoofdzaak is hieraan schuld, dat de meeste
kenmerken sterk wisselen en dat juist de niet constante kenmerken —
vooral vroeger — in de flora's vaak als hulpmiddel ter onderscheiding
werden gebruikt. Daarbij komt, dat van enkele soorten meerdere varieteiten voorkomen. Uitvoerig is hierop gewezen door LEHMANN (1909,
1912), die een determinatie-tabel heeft gegeven, welke door KLOOS (125)
en later ook door de schoolflora van HEUKELS en WACHTER (99) is
overgenomen.
Van de ,,agrestis-groep" komen twee soorten, n.l. Veronica agrestis
en V. opaca alleen in Midden- en Noord-Europa voor. Deze beide zijn
dus regionale kensoorten van het Polygono-Chenopodion polyspermi.
Veronica tournefortii ( = V. persica POIR. = V. buxbaumii T E N . )
daarentegen stamt oorspronkelijk uit Voor-Azie en is in Europa eerst
in de 19eeeuw ingeburgerd. Hier werd zij voor het eerst in 1905bij Karlsruhe waargenomen (HEGI, 85). In de daaropvolgende decennia heeft
zij zich snel over Midden- en Noord-Europa uitgebreid. In Zuid-Europa
—-met name het westelijke Middellandse Zeegebied — is zij echter nog
zeldzaam. BRAUN-BLANQUET (37) noemt haar in de prodromus als kensoort van de Diplotaxis erucoides-Amaranthus delilei-a.ssocia.tie, een
tot het Diplotaxidion behorend gezelschap, waarin de soort echter slechts
met een geringe presentie voorkomt.
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In tegenstelling hiermee is Veronica polita in het Middellandse
Zeegebied algemeen. Haar areaal wordt door H E G I (85) als volgt opgegeven: ,,Midden- en Zuid-Europa, West-Azie, Noord-Afrika."
In Nederland is Veronica agrestis de meest algemene vertegenwoordigster van de ,,agrestis-groep." De soort komt hier in alle PolygonoChenopodion-a.ssocia.ties voor. Zij vertoont daarbij wel is waar een
duidelijke voorkeur voor de zwaardere gronden, maar toch niet zo uitgesproken, dat zij als kensoort van het Veroniceto-Lamietum kan gelden.
Eveneens vrij algemeen is Veronica polita. Haar voorkomen is echter
wel tot de zware kleigronden (Veroniceto-Lamietum) beperkt. Een
I.V.O.N.-verbreidingskaartje van deze soort vindt men in het Ned.
Kruidk. Arch. (1939, p. 396). Zij is echter veel algemener dan dit kaartje
doet vermoeden. Zo vand ik haar regelmatig in de Haarlemmermeerpolder, in de Betuwe en in de Lijmers. Ook KLOOS (I.e. p. 154) is van
mening, dat Veronica polita in ons land volstrekt niet zeldzaam is, maar
waarschijnlijk vaak over het hoofd werd gezien.
Hetzelfde geldt waarschijnlijk voor Veronica opaca, welke op overeenkomstige groeiplaatsen voorkomt. Volgens de flora van HEUKELS en
WACHTER (88) zou deze soort in ons land zeldzaam zijn. Dit is niet de
indruk, die ik gekregen heb. Wel is waar is zij zeldzamer dan Veronica
polita, maar men vindt beide soorten toch vaak samen, althans in het
fluviatiele district, waarin men ook Veronica opaca vrij regelmatig tegenkomt. Zij beperkt zich in haar voorkomen echter niet tot dit district
en wordt dan ook door SLOFF en VAN SOEST (192) niet als stroomdalplant genoemd.
Veronica tournefortii, de derde kensoort van onze associatie is
plaatselijk (vooral in het haf-, fluviatiel- en loss-district) op de zware
gronden zeer algemeen. Zij is echter geen goede kensoort van het
Veroniceto-Lamietum, gezien haar voorkomen op de loss in Zuid-Limburg,
waar men haar ook in het Mercurialetum annuae aantreit. Hetzelfde
is het geval in Groningen, waar de soort in het Papavereto-Melandrielum
noctiflorae (WASSCHER, 242) en in Noordwest-Duitsland, waar zij in het
Panico-Chenopodietum polyspermi (TUXEN, 206) voorkomt. Wij hebben
hier dan ook met een preferente kensoort te doen, welke vermoedelijk
slechts locaal van betekenis is.
Thlaspi arvense wordt door TUXEN (206) merkwaardigerwijs tot de
Secalinion-soorten gerekend, hoewe! zulks uit zijn tabellen in het geheel niet blijkt (vergelijk o.m. zijn ,,Panico-Chenopodietum polyspermi").
KRUSEMAN en VLIEGER (120) beschouwen haar als klasse-kensoort.
Uit hun tabellen blijkt echter een duidelijke voorkeur voor het Veroniceto-Lamietum. Ik zou haar als — zij het slechts preferente — kensoort
van onze associatie willen beschouwen. Wel is waar komt Thlaspi arvense
— evenals trouwens de bovengenoemde Veronica's (verg. TUXEN (206),
KRUSEMAN en VLIEGER (120) en WASSCHER (242)) — zowel in halmals in hakvruchtakkers voor, doch alleen op de zwaarste gronden. Aan
de trouw dier kensoorten doet dit niets af, aangezien op deze zware
gronden het Secalinion zich terugtrekt en het Veroniceto-Lamietum de
alleenheersende associatie wordt, welke zelf zowel onder een graan-
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gewas als onder een hakvrucht kan voorkomen (verg. KRUSEMAN en
VLIEGER, 120). Vooral op de jonge zeeklei en in recente polders is dit
het geval.
Thlaspi komt volgens HEGI (85) in geheel Europa, West-Azie en
Siberie tot Japan voor. In verreweg het grootste gedeelte van dit areaal
is het een akkeronkruid; alleen uit het Altai-gebergte wordt zij door
LEUEBOUR (I.e. HEGI) als weideplant aangegeven. Hieruit kan men
concluderen, dat deze euro-siberische soort — evenals vele van onze
granen — in Midden- en West-Azie oorspronkelijk inheems is. In het
mediterrane gebied is zij uiterst zeldzaam.
Ook de vijfde kensoort: Lamium hybridum VILL. ( = L. dissectum
W I T H . = Lamium incisum WILLD.) beperkt zich in haar voorkomen
tot de zware gronden. Vooral op zeeklei is zij algemeen (HEUKELS en
WACHTER, 88). Haar verbreidingsgebied is moeilijk na te gaan, daar
HEGI deze soort met Lamium intermedium F R . heeft samengevat. Het
gemtenschappelijke afeaal van beide soorten beperkt zich echter tot
Midden- en Noord-Europa (Ierland, Schotland, Scandinavie, Finland,
Rusland, Oostenrijk, Noord-Italie en Frankrijk). Lamium intermedium
is de noordelijkste soort; men vindt haar in IJsland, Groot-Brittannie,
Noorwegen, Zweden, Finland, Oost-Pruisen en Posen. Lamium hybridum
daarentegen komt over het grootste deel van Europa verspreid voor,
maar gaat minder ver naar het noorden. Vooral in de Noordduitse
laagvlakte, Oost- en West Pruisen, Hannover en Westphalen is zij vrij
algemeen. Het is dus evenals Veronica agrestis en V. opaca een typische
Polygono-Chenopodion-soovt, die zich in haar verbreiding tot West-,
Midden- en Noord-Europa beperkt.
Men kan van Lamium hybridum twee vormen onderscheiden, n.l.
f. decipiens ROUY (kroonbuis met haarring) en f. exanulata J. et W.
(kroonbuis zonder haarring). Voor zover ik zulks heb kunnen nagaan,
behoorden alle planten in de hier besproken associatie tot L. hybridum
i. decipiens ROUY.
Galium tricorne, die door KRUSEMAN en VLIEGER (120) eveneens
tot de kensoorten van het Veroniceto-Lamietum wordt gerekend, komt
in ons land slechts uiterst zelden voor, terwijl zij elders in Europa algemeen als Secalinion-soort wordt beschouwd [ALLORGE (2), TUXEN (206),
WAGNER (237, 239), BRAUN-BLANQUET (37)]. Wij doen beter, haar hier
als kensoort te schrappen.
Bij een beschouwing van de groep der verbondskensoorten valt op,
dat de samenstelling daarvan zeer karakteristiek is. De soorten der
zwaardere gronden, zoals Lamium purpureum, Veronica agrestis en Euphorbia peplus, die in het Chrysanthemo-Spergulelum nog vrijwel ontbraken en in het Mercurialetum annuae in ongeveer de helft van het aantal
opnamen (presentiegraad III) voorkwamen/zijn hier tot constanten
geworden (presentiegraad V). Ook de overige Polygono-Chenopodionsoorten komen met behoorlijke presentie voor. Daarentegen ontbreekt
<le groep der Panico-Setarion-soorten geheel.
Opvallend is het geringe aantal orde-kensoorten. De klasse-kensoor*en daarentegen zijn rijkelijk vertegenwoordigd. Onder deze worden Son-
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chits arvensis, Tussilago farfara en Coronopus procumbens vrij regelmatig aangetroffen. Opvallend is het ontbreken van Polygonum aviculare,
die zich in onze associatie schijnbaar niet recht thuis voelt.
Al naargelang het Veroniceto-Lamietum onder een halmvrucht- dan wel een hakvrucht-gewas
voorkomt, treden floristische verschillen op, die het mogelijk maken
twee subassociaties te onderscheiden. Op de hakvruchtakkers vindt men
a. het Veroniceto-Lamietum hybridi typicum SISSINGH subass. nov. Dit
vertegenwoordigt het type der associatie en onderscheidt zich van het
hierna te bespreken Veroniceto-Lamietum alopecuretosum door een reeks
differentierende soorten, waarvan de voornaamste zijn: Solatium nigrum
Euphorbia peplus, Sonchus asper en Chenopodium serotinum. Het zijn
voor het merendeel kensoorten van het Polygono-Chenopodion en deze
kensoortengroep is dan ook — zoals trouwens begrijpelijk is voor een
hakvruchtengezelschap — hier veel beter vertegenwoordigd dan in
b. het Veroniceto-Lamietum alopecuretosum (WASSCHER 1941) SISSINGH
subass. nov. Op het voorkomen van het Veroniceto-Lamietum onder
een halmvruchtgewas werd reeds door KRUSEMAN en VLIEGER (120)
geWezen. Genoemde auteurs publiceerden ook enige opnamen uit graanakkers, maar deze werden laat in het jaar (tweede helft van Augustus)
gemaakt, zodat zij niet zeer representatief zijn. In 1941 echter publiceerde
WASSCHER (242) onder de naam ,tAlopecureto-Matricarietum chamomillae**
een samenvatting van een 46-tal opnamen uit Groningen, welke wij tot
het Veroniceto-Lamietum zouden willen rekenen. Er komen namelijk
verschillende kensoorten van deze associatie en een groot aantal Polygono-Chenopodion-soorten — zij het ook met een betrekkelijk lage presenc e — in WASSCHER'S soortenlijst voor, in vergelijking waarmee de
Secalinion-soorten een ondergeschikte rol spelen (zie biz. 61). Van laatstgenoemde soortengroep zijn namelijk alleen Alopecurus myosuroides en
Matricaria chamomilla regelmatig aanwezig, terwijl Scandix pectenveneris alleen plaatselijk (n.l. in de jonge Dollard- en Wad-polders)
een rol speelt. We laten het soortenlijstje van WASSCHER (242) — aangevuld met enkele soorten, die elders in het gezelschap werden waargenomen — volgen op biz. 111.
SUBASSOCIATIES, VARIANTEN EN FACIES.

Ill
VEROXICETO-LAMIETUM ALOPECURETOSUM

(Alopecurus-M atricaria
KEXSOORTEX:

V Veronica agvestis
IV Thlaspi arvense
II Lamium hybridum
(Veronica polita)
VERBOXDSKEXSOORTEX:

IV Lamium purpureum
II Lamium amplexicaule
II Euphorbia helioscofda
I Veronica agrestis
I Sonchus asper
I Fumaria officinalis
(Erysimum cheiranthoides)
(Geranium dissectum)
ORDE-KEXSOORTEX:

V Stellaria media
III Sonchus oleraceus
II Senecio vulgaris
II Polygonum persicaria
II Polygonum lapathifolium

chamomilla-gezelschap)
III Chenopodium album
III Atriplex pdtulum
III Plantago major
III Agropyron repens
III Tussilago farfara
II Sonchus arvensis
II Coronopus procumbens
II Sinapis arvensis
II Potentilla anserina
I Matricaria chamomilla
I Artiplex hastatum
I Ranunculus arvensis
(Anagallis arvensis ssp.
phoenicea Sch. et K.)
(Papaver rhoeas)

v

SOORTEX VAX DE
SUBASSOCIATIE ALOPECURETOSUM:
DIFFERENTIERENDE

V Alopecurus myosuroides
II Scandix pecten-veneris
II Veronica hederifolia
II Avena fatua

KLASSE-KEXSOORTEX:

BEGELEIDEXDE SOORTEX:

V Polygonum convolvulus
V Polygonum aviculare
V Galium aparine
IV Poa annua
IV Capsella bursa-pastoris
IV Matricaria chamomilla
IV Myosotis arvensis

III Taraxacum officinale
III Equisetum arvense
III Po« trivialis
II Ranunculus repens
II Polygonum amphibium f. terrestre
Leers.
II Trifolium repens enz.

Deze lijst geeft van onze subassociatie geen goed beeld, daar de
eraan ten grondslag liggende opnamen alle uit een klein gebied -— de
provincie Groningen — stammen. Zo is het opvallend, dat een aantal
soorten, die men elders wel in het gezelschap kan aantreffen, hier geheel
ontbreken: Veronica agrestis, V. polita, V. opaca, Anagallis arvensis
ssp. phoenicea, Erysimum cheiranthoides enz. Zij zijn — tussen haakjes
— aan het lijstje toegevoegd.
Naarmate de kleigrond lichter dan wel zwaarder is ,kan men verschillende varianten aantreffen. Op de zwaarste kleigronden vindt
men de SonchuS'Tussilago-vsiviaiit,die zich van het type onderscheidt
door het optreden van Sonchus arvensis, Tussilago farfara enCoronopus
procumbens. terwijl ook Lamium hybridum hier haar optimum heeft.
Zij is te vergelijken met de Sonchus-TMSsilago-vaxiaiit van het Linarietum
spuriae (zie biz. 64).
Opdewat lichtere kleigronden vindt men de t y p i s c h e v a r i a n t ,
welke zich van de voorgaande onderscheidt door het ontbreken van de
bovengenoemde differentierende soorten. Eigen differentierende soorten
heeft zij met. De soorten: Matricaria chamomilla, Fumaria officinalis en
Geranium dissectum, welke zich tot deze variant beperken, komen er
te weinig in voor, om als zodanig dienst te kunnen doen. Misschien zal
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het in de toekomst mogelijk blijken, haar verder onder te verdelen,
evenals dit bij het Linarietum spuriae is geschied (zie biz. 64: AlchemillaMatricaria-vaxiant en typische variant). Vooralsnog geeft het beschikbare opname-materiaal hiertoe echter geen aanleiding.
Verschillende soorten kunnen in het Veroniceto-Lamietum aspectvormend optrcden. Zo b.v. de gezamenlijke Veronica's, Thlaspi arvense,
enz. Het najaarsaspect wordt in hoofdzaak door Senecio vulgaris bepaald. Tot een uitgesproken faciesvorming komt het in deze associatie
echter niet.

FIG. 9

Veroniceto-Lamietum

Het Veroniceto-Lamietiim hybridi
kan als type van het Eu-Polygono-Chenopodion gelden. Niet alleen is
het percentage Polygono-Chenopodion-soorten in deze associatie hoger
dan in welke andere associatie ook, maar ook komen onder de kensoorten verscheidene typisch midden-europese planten voor (o.a. Veronica opaca en Lamium hybridum), terwijl men van de overige kenmerkende soorten alleen Veronica polita regelmatig in het mediterrane
gebied aantreft. Het Veroniceto-Lamietum is dan ook een uitgesproken
midden- tot west-europese associatie, zoals uit het verbreidingskaartje
— dat aan de hand van de weinige hierover bestaande literatuur en de
arealen der verschillende kensoorten (zie biz. 107-109) werd samengesteld — moge blijken.
Binnen dit verbreidingsgebied komt de associatie alleen op zware
gronden voor. Hoe zwaarder de grond, hoe beter de associatie is ontwikkeld.
SYNOECOLOGIE EN VERBREIDING.
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In het zuiden van haar verbeidingsgebied is het Veroniceto-Lamietum
een uitgesproken hakvruchtassociatie. Onder een graangewas wordt
het vervangen door een of ander Secalinion-gezehch&p, hetzij het Linarietum spuriae (zie biz. 61), hetzij de Caucalis daucoides-Scandix
peclen-veneris-ossociaiie (TUXEN, 206). In het noorden van dit areaal
•— waar het Eu-Secalinion niet meer voorkomt — is het de alleenheersende akkerassociatie.
Naar het mij wil voorkomen, is het al of niet optreden van het Veroniceto-Lamietum onder een graangewas echter niet alleen van het klimaat*
afhankelijk, maar spelen ook edaphische factoren een rol. In de eerste
plaats is waarschijnlijk het kalkgehalte van de grond van groot belang.
Zoals bekend, zijn de bouwlanden in het rivierkleigebied (oeverwallen
en overslaggronden) kalkrijk. Hoe hoger het kalkgehalte, hoe groter
de concurrentiekracht van het Linarietum en hoe geringer de kans, dat
het Veroniceto-Lamietum onder het graangewas vaste voet krijgt. Daarnaast speelt ook de mechanischesamenstelling van degrond een voorname
rol. Hoe zwaarder en stugger de grond, hoe groter de kans, dat het
Veroniceto-Lamietum tot de heersende akkerassociatie wordt.
Hoewel dus het Linarietum spuriae aan het kalkgehalte van de grond
hogere eisen stelt dan het Veroniceto-Lamietum hybridi, is toch ook
laatstgenoemd gezelschap ten opzichte daarvan niet indifferent. Op
zure gronden komt het namelijk niet voor (KRUSEMAN en VLIEGER, 120),
daarentegen wel direct op kalkgesteente, mits dit maar sterk lemig
verweert (BECKER, 11). In het ,,Pflanzenbestimmungsbuch fur die
Landschaften Osnabriick, Oldenburg-Ostfriesland und ihre Inseln"
(MEYER en VAN DIEKEN, 137) vinden we dan ook bij de kensoorten
Veronica tournefortii, V. polita en Thlaspi arvensede aanduiding: ,,Kalkfreund." Wat H E G I (85) ons van de kensoort Lamium hybridum vertelt
•— n.l. dat deze soort aan kalkarme gronden de voorkeur geeft boven
kalkrijke — doet vreemd aan en is in zijn algemeenheid zeker onjuist.
Ook de stikstofbehoefte van het Veroniceto-Lamietum is groter dan
die van het Linarietum spuriae, doch waarschijnlijk minder groot dan
die van het hiervoor behandelde Mercurialetum annuae. Dit kon wel
niet met cijfers worden aangetoond, doch men mag deze conclusie
trekken uit het feit, dat de associatie in veel mindere mate aan de woonkernen is gebonden en o.a. in verschillende polders ver van de boerderijen
nog goed ontwiMceld voorkomt.
Het Veroniceto-Lamietum verlangt een koel-gematigd klimaat met
geringe temperatuurverschillen tussen zomer en winter. Dit vindt
het in West- en Midden-Europa — waar het macro-klimaat sterk onder
invloed van de oceaan en vooral van de warme golfstroom staat — verwezenlijkt.
Ook het micro-klimaat is gematigd. In de zwareleem-enkleigronden,
waarop men de associatie vindt, treden niet die grote temperatuurverschillen op als op de lichte diluviale zandgronden.
Een voorbeeld van de invloed van de grond op het microklimaat, en wel
meer speciaal de grondtemperatuur,' vinden wij in een publicatie van JOHNSON
en DAVIES (geciteerd in GEIGER 77, p. 135). Door genoemde onderzoekers werd
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de t e m p e r a t u u r in verschillende grondsoorten 1 cm onder de oppervlakte met
behulp van een m a x i m u m - en minimum-thermometer gemeten. De onderzoekingen welke te Salisbury Plain (Engeland) werden uitgevoerd, leverden onderstaand
resultaat op:
T A B K L 21

M A A N D E L I J K S E TEMPERATUURSCHOMMELINGEN IX °C

J a n u a r i 1925
Zandgrond (1 cm onder de oppervl.)
Kleigrond (1 cm onder de oppervl.)
L u c h t t e m p e r a t u u r o p 1.20 m

5.4
5.0
6.6

Ter toelichting het volgende: Juni geeft de verhoudingen gedurende de zomer
weer. Verreweg de grootste temperatuurschommelingen vertoonde de zandgrond.
Opvallend gering zijn deze in de vochtige kleigrond. In vergelijking met de temperatuurschommelingen van de grond zijn die van de lucht — op 1.20 m boven
het maaiveld — in het algemeen gering.
In J a n u a r i (wintertijd) daarentegen is de temperatuurschommeling in de
lucht relatief het grootst. G E I G E R geeft hiervoor de volgende verklaring: hi de
zomer heeft de straling en de door h a a r bei'nvloede bodemtemperatuur de luchtt e m p e r a t u u r in de nabijheid van de grond (,,Lufttemperatur in Bodennahe")
bepaald. In de winter echter, die vooral in het mistige zeeklimaat van Engeland
stralingsarm is, treedt de invloed van de bodem op de achtergrond. De luchtt e m p e r a t u u r wordt d a n geregeld door de luchtstromingen en vertoont tengevolge
d a a r v a n een n a a r verhouding grote schommeling.
Overeenkomende waarnemingen werden door P R I N S (Landbouwk. tijdsclir.
1941, p . 514) beschreven.

In Nederland vindt men het Veroniceto-Lamietum als hakvruchtassociatie in het fluviatiele district. Het correspondeert hier met het
Linarietum spuriae. Waarschijnlijk komt het ook in Zuid-Limburg op
de kalk (krijtdistrict) zo voor. In het Hafdistrict daarentegen is het
de alleenheersende akkeronkruidgemeenschap. In andere dan de bovengenoemde districten is het voorkomen onwaarschijnlijk.
Onder de gewassen, die men op de groeiplaats van het VeronicetoLamietum bij voorkeurverbouwt, neemt desuikerbiet welde voornaamste
plaats in. Daarnaast worden er ook erwten en bonen, tarwe en gerst
geteeld.
Het feit, dat het VeronicetoLamietum zowel onder een hakvrucht als onder een halmvrucht kan
voorkomen, houdt in, dat van de kensoorten der associatie ettelijke
generaties per jaar moeten voorkomen. Dit is ook inderdaad het geval.
De kensoorten — evenals een aantal der verbondskensoorten: Lamium
purpureum, L. ampiexicaule, Veronicaagrestis, Erysimum cheiranthoides,
Geranium molle en G. dissectumj Fumaria officinalis en Euphorbia
helioscopia kunnen het gehele jaar door kiemen. De levensvorm van
deze soorten is de altijd groene therophyt (Te). De ene generatie kiemt
in het najaar, overwintert als rozet {Erysimum cheiranthoides, Thlaspi
arvense)of als volwassen plant (Veronica- en Lamium-soorten) en bloeit
in het voorjaar: Maart—Mei. De tweede generatie kiemt in de voorzomer en bloeit van Juli tot diep in de herfst. Jammer genoeg is aan
deze verschillende bloeitijden nooit veel aandacht besteed (BLUM, 21).
LEVENSCYCLUS EN SEIZOENASPECTEN.
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Alleen van de Veronica's is bekend, dat zij twee maal per jaar bloeien,
n.l. in April-Mei (Juni) en in Juli-Herfst (HEUKELS en WACHTER, 88)!
In het levensvormenspectrum komt een en ander tot uiting in het
percentage in zomerdracht overvvinterende therophyten (Te = 52% ) .
Ook in het tweetoppige verloop van de bloeicurve der associatiekensoorten komt Het verschijnsel tot uitdrukking. Aan de bloei der
akkeronkruiden — en meer speciaal der Veronica's — wordt op twee
manieren een grens gesteld. In de winter wordt deze gevormd door de
koude, in de zomer door de droogte. Dit moge blijken uit onderstaande
grafiek (fig. 10), waarin zijn afgebeeld:
1. de bloeicurve der associatiekensoorten.
2. dejaarlijkse gang van de temperatuur te de Bilt in °C.
3. degemiddeldejaarlijkse neerslag te de Bilt in mm.
4. de jaarlijkse verdamping van
het vrije wateroppervlak te
de Bilt.

HB°C

r-vNEERSLAS

Terwijl de wintermaanden voor
de bloei der associatie-kensoorten te koud zijn is -— tengevolge
van de sterke verdamping in
Mei en Juni, die zelfs de neerslag overtreft — de maand Juni
voor de bloei van de Veronica's
TEMPERATUUR
te droog.
'••••^VERDAMPING
Thans willen wij de levenscyBLOEICURVE
*0
clus der beide generaties (subassoF. MA. M.0. 3. A. S.0. N.D.
ciaties, zie biz. 110) kort bespreken. De eerste kiemt in het najaar
FIG. 10. De tweetoppige bloeicurve van
kort na het inzaaien van het graan.
de Veroniceto-Lamietum-kensoorten.
De kiemplanten van deze onkruiden ontwikkelen zich tot rozetten
of kleine planten en gaan zo de winter in. In het vroege voorjaar
(Februari) ontplooien zij zich verder en in Maart-April bloeien een
aantal planten, zoals de verschillende Latniutn- en Veronica-soorten,
SteUaria media, Capsella bursa-pastoris, Poa annua, enz. In de lente
kiemen ook de zomerannuellen: Polygonum-, Atriplex- en Chenopodium-soorten, Matricaria chamomile* Sinapis arvensis, Coronopus
procumbens enz. Wanneer het graan in de aar is geschoten — half Mei —
loopt de vitaliteit van de Lamium- en Veronica-soorten, van Fumaria
officinalis en Euphorbia helioscopia terug. Men kan hen duidelijk aan2
jen, dat deze planten onder lichtgebrek, wortelconcurrentie en verdroging te leiden hebben. Andere soorten daarentegen, zoals de Secalinionsoorten: Alopecurus myosuroides, Myosotis arvensis, Matricaria chamomilla,
Avena fatuat Scandix pecten-veneris enz. maar ook de zomerannuellen,

116
o.a. Polygonum convolvulus, P. aviculare, P. persicaria, Atriplex patulumt Chenopodium album bloeien eerst nu.
N a , het maaien (einde Juli) treedt weer meer licht tot de bodem
toe en nu kunnen de Veronica- en Lamium-soorten, die een groot
regeneratievermogen bezitten, zich herstellen. Zij gaan een tweede bloeiperiode tegemoet.
In vergelijking hiermee zijn in de ontwikkeling van het VeronicetoLamtetum typicum veel minder duidelijk rythme en seizoen-aspecten te
ontdekken. Wanneer de hakvrucht in de voorzomer wordt geschoffeld
of gewied, zijn de weersomstandigheden zo, dat alle in het gezelschap
voorkomende onkruiden — tot welke levensvorm zij ook behoren —
vrijwel tegelijkertijd kunnen kiemen. Daar bovendien het schoonhouden
van de akker verschillende malen per jaar plaats vindt en intensiever
gebeurt, naarmate de boer meer tijd heeft, kan men in de zomer verscheidene ontwikkelingsstadia naast elkaar aantreffen. De invloed van
de tijd, waarin de laatste bewerking van de akker heeft plaatsgevonden,
op de samenstelling van de akkerflora werd reeds op biz. 103 uitvoerig
behandeld. Een en ander komt tot uitdrukking in de bloeicurve der
associatie-kensoorten, waarvan de tweede bloeitop veel meer in de breedte
is gerekt dan de eerste.
In November komt — met het invallen van de nachtvorsten — aan
de bloei van de meeste onkruiden een einde. De associatie gaat nu zichtbaar achteruit en na de tweede helft van deze maand heeft het maken
van opnamen geen zin meer, daar een deel der planten reeds is afgestorven, ja zelfs niet meer is terug te vinden.
SUCCKSSIE. Wanneer wij het hier — met betrekking tot het

VeronicetoLamietum — over successie hebben, mag men niet uit het oog verliezen,
dat de meeste gronden, waarop deze associatie voorkomt, door de mens
aan de zee zijn ontworsteld. Eeuwen van noeste werkzaamheid en strijd
tegen de elementen — tot uitdrukking komend in het devies van het
Zeeuwse wapen: ,,Luctor et emergo" — hebben de groeiplaats van het
Veroniceto-Lamietum geschapen l.
Het is duidelijk, dat de met zoveel moeite verkregen vruchtbare
gronden zelden braak blijven liggen. Dit was alleen in de winter 1944/45
het geval, toen tengevolge van de oorlogshandelingen de Betuwe werd
geevacueerd en de akkers niet konden worden bewerkt. Binnen een
jaar tijd maakten de therophyten-associaties plaats voor een hemicryptophyten-geophyten-vegetatie (zie biz. 69 en tab. 11).
9. OXALETO-CHENOPODIETUM POLYSPERMI ( B R . - B L . 1921)
SISSINGH (1942) 1946
Het OxaletO'Chenopodieium polyspermi werd voor het eerst door
SISSINGH (187) beschreven en scherp tegen de andere tot het PolygonoChenopodion behorende associaties afgegrensd. Kort daarop beschreef
TUXEN (222) het gezelschap uit het Schwarzwald.
1

In dit verband is het interessant een blik te werpen op het kaartje van F a b e r (69),waarin
is aangegeven het overstroomde deel van ,,NederIand zonder dijken".
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Chenopodium polyspermum is een typisch hakvruchtonkruid en zodoende komt de naam dan ook veelvuldig in de nomenclatuur van de
hakvrucht-associaties voor. Reeds in 1921 heeft BRAUN-BLANQUET (24)
een hakvruchtgezelschap beschreven, dat hij als ,Chenopodium polyspermum-associatie" aanduidde. In 1929 beschreef MALCUIT (169) een
,,Association a Chenopodium polyspermum et Polygonum persicaria" en
weer enkele jaren later — in 1933 — vinden we bij LIBBERT (124) een
hakvruchtassociatie beschreven onder de naam ,,Panico-Chenopodietum
polyspermia Ook SCHWICKERATH (178) bezigt deze naam en in 1937
vinden we een gezelschap onder dezelfde naam terug bij TUXEN (206).
Bij een nadere beschouwing van de gepubliceerde soortenlijsten
(associatie-tabellen ontbreken) krijgt men de indruk, hier met een
,,compositum mixtum" — ongeveer identiek met ons Polygono-CIienopodion — te doen te hebben. Sommige opnamen behoren waarschijnlijk
tot het Oxaleto-Chenopodietum polyspermia andere tot het Mercurialetum annuae en weer andere tot het Veroniceto-Lamietum hybridi.
Daar echter Chenopodium polyspermum een der beste kensoorten
van onze associatie is en deze niet alleen physiognomisch maar ook
oecologisch typeert, heb ik gemeend de soort toch in de naam van onze
associatie te moeten opnemen.
FLORISTISCHE SAMEXSTELLING.
OPNAMEN,

Zie bijlage 7 (tabel 22)

vermeld in bijlage 7 (tabel 22)

1. Aardappelakker te Tungelroy (gem. Stamproy); S5-48-44; 31.7/42; S42268.
2 Aardappelakker te Blerick (gem. Maasbree);'rivierklei; K6-66-28; 13.8/42;
S42302.
3 Aardappelakker te Leveroy (gem. Heythuizen); vochtige zandgrond, sterk
vervuild gewas; S6-42-12; 22.7/42; S42233.
4 Tuintje te Leersum; vochtige humeuze zandgrond; P5-14-13; 25.8.'45;
S45006.
i>
Aardappelland in moestuin te Halfweg (gem. Staphorst); L6-27-13; 1.8/41;
S41183.
6 Vochtige aardappelakker te Bennekom (gem. Wageningen); P5-27-22;
10.8/41; S41194.
Bietenakker op vochtige zavelgrond; Zoterbeek bij Baarlo (gem. Maasbree);
S6-15-22; 21.8/42; S42328.
Aardappelakker bij Beemdkant (gem. Lieshout). Vochtige humeuze grond;
vegetatie vermengd met soorten uit het Centunculo-Anthoceretum
punctati;
R 5 - 2 6 - 4 2 ; :;0.9/42; S42468.
9. Aardappelakker bij Duivendaal (gem. Wageningen); rivierklei; P 5 - 2 7 - 4 3 ;
15.9/39; S39442.

13.
14.
15.
1«.

Aardapp
'41; S41214.
Aardappelakker in volkstuintje in de Lure (gem. Zwolle); L6-65-41; 1.8.
'41* S41183
Aardappelakker te Schelle (gem. Zwollerkerspel); L6-65-32; 1.8/41; S41184.
Aardappelland, Veerallee te Zwolle; L6-65-32; 1.8/41; S41192.
Aardappelland' te Ootmarsum; M7-28-32; 10.9/41; S41222.

De beide voornaamste kensoorten van de associatie zijn Chenopodium polyspermum en Oxalis slricta. Als derde — echter hoogstens pre-
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ferente — kensoort zou ook Mentha arvensis ssp. agrestis kunnen gelden.
Chenopodium polyspermum is, zoals wij hiervoor reeds hebben opgemerkt, een typisch hakvruchtonkruid. Buiten de akkers komt de soort
alleen een hoogst enkele maal langs de grote rivieren in het MalachietoBidentelum fluviatile (vermoedelijk de oorspronkelijke groeiplaats) voor
(HEGI, 85) .Zij vertoont een duidelijke voorkeur voor vochtige gronden.
Op goed gedraineerde akkers zal men haar te vergeefs zoeken. Daarentegen treedt zij op natte, dichtgeslagen, slecht ontwatcrde gronden
algemeen en soms zelfs faciesvormend op. Aan de grondsoort stelt
Chenopodium polyspermum geen hoge eisen; zowel op zandgrond als
op klei kan men haar aantreffen. In Nederland komt zij gelijkelijk voor
in alle plantengeografische districten.
Volgens HEGI (85) zou de soort door geheel Europa (noordelijk tot
Zuid-Scandinavie en Engeland), de Orient, de Kaukasuslandenen Siberie
verspreid voorkomen. Men vindt haar vooral in de laagvlakte, slechts
zelden in het gebergtc.
Oxalis stricta hoort oorspronkelijk in Noord-Amerika thuis en word
voor het eerst in het jaar 1658 naar Engeland overgebracht, waar zij
door MORRISOW in Oxford werd gekweekt. In Uenemarken werd zij voor
het eerst in 1688 gevonden, terwijl zij uit Midden-Europa eerst sedert
het begin van de 19e eeuw met zekerheid bekend is. Volgens ZUCCARINI
(verg. KIRCHNER, LOEW en SCHROTER, 100) had zij zich echter reeds
in 1825 in Duitsland als onkruid sterk uitgebreid. Tegenwoordig is zij
in Midden- en Zuid-Europa tamelijk algemeen. Haar verbreidingsareaal
strekt zich noordwaarts uit tot Zweden en Finland (Uleaborg), oostwaarts tot Roemenie, Galicie, Polen en Midden-Rusland (tot Orel en
Moskou). Evenals Chenopodium polyspermum is Oxalis stricta een soort
van de laagvlakte; in het gebergte stijgt zij niet hoog: in de Zwitserse
alpen komt zij tot 480 m voor, in Zuid-Beieren gaat zij tot 500 m boven
N.A.P.
Ook Oxalis stricta geeft de voorkeur aan vochtige groeiplaatsen;
men vindt haar op drassige akkers en langs rivieroevers en een enkele
maal ook in de halfschaduw van heggen. Tegen uitdroging is de soort
maar matig bestand (KIRCHNER, LOEW en SCHROTER, 100). In het
algemeen vertoont zij voorkeur voor de lichte gronden. Men vindt haar
slechts zelden op kleigrond. Toch komt zij ook daar voor en men kan uit
de plantenkaartjes niet tot voorkeur voor bepaalde plantengeografische
districten concluderen.
Desnoods zou men ook Mentha arvensis ssp. agrestis als preferente
kensoort van het Oxaleto-Chenopodietum kunnen beschouwen. Als soort
is Mentha arvensis voor ons verbond niet typerend. Volgens HEGI (85)
is zij in de eerste plaats een moerasplant en pas in de tweede plaats
een akkeronkruid (hakvruchtakkers):
" I m Rohrricht in Sumpfwiesen imd Graben desTieflandes allgemein verbreitet
und haufig, auch in Kartoffel- und Hackfruchtfeldern, seltenerauch im Getreide."

Van huis uit is zij een holarctische soort, waarvan door de cultuur
het areaal sterk naar het Zuiden is uitgebreid. Zij vertoont dus een
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zelfde gedrag als bijvoorbeeld Calystegia septum en Stachys palustris,
die ook als akkeronkruid zich ver buiten hun natuurlijke areaal hebben
verbreid. Van Mentha arvensis kennen we echter een groot aantal rassen
(subspecies), waarvan er in Midden-Europa een tweetal voorkomen,
n.l. ssp. austriaca BRIQ. en ssp. agrestis BRIQ. 1 . Volgens een schriftelijke mededeling van Dr KLOOS ZOU in ons land de ssp. agrestis op
de akkers algemeen zijn, terwijl ssp. austriaca zeldzamer is en in
vochtige weilanden voorkomt. Laatstgenoemde ondersoort trof ik enkele
malen in Litorellion-vegetaties aan (opnamen: S39354, S41151 en S41153).
De eisen, welke Mentha arvensis ssp. agrestis aan de groeiplaats stelt,
zijn ongeveer gelijk aan die van Chenopodium polyspermum en Oxalis
stricta. Evenals deze beide soorten is het een t.o.v. de bodem indifferente
soort, die men op allerlei gronden kan aantreffen, mits deze voldoende
vochthoudend zijn. Zij is echter algemener, heeft een grotere amplitude
dan de beide andere kensoorten en komt derhalve nogal eens buiten
onze associatie voor, bijvoorbeeld in het Mercurialetum annuae en in de
vochtige subassociaties van het Echinochloeto-Setarietum en het Chrysanthemo-Spergidetum. Daar men echter deze vochtige subassociaties
als overgangen naar het Oxaleto-Chenopodietum kan — en moet — beschouwen, is dit optreden alleszins begrijpelijk. Bedenkelijker voor haar
waardering als kensoort is haar voorkomen in het Polygoneto-Bidentetum cernui (LOHMEYER, 222 en SISSINGH, mnscr.). Het staat echter
nog niet vast, of wij hier wel met ssp. agrestis te doen hebben, hoewel
dit wel waarschijnlijk is.
Behalve door de drie bovengenoemde kensoorten onderscheidt het
Oxaleto-Chenopodietum polyspermi zich van de andere hakvrucht-associaties door een aantal vochtminnende soorten, wraarvan Lapsana communis, Equisetum palustre. Urtica dioeca, Symphytum officinale. Stachys
palustris var. segetum SCHW., Calystegia sepium en Rorippa islandica
wel de voornaamste zijn. Als differentierende soorten van de associatie
hebben alleen de drie eerstgenoemde betekenis. De overige beperken
zich in hun voorkomen tot een der subassociaties.
Van het Oxaleto-Chenopodietum kan men een tweetal subassociaties onderscheiden. Op de lichtere gronden vindt men het
a) Oxaleto-Chenopodietum gnaphalietosum uliginosi SISSINGH 1946.
Deze subassociatie onderscheidt zich van het hierna te bespreken
Oxaleto-Chenopodietum stachyetosum palustris door een aantal differentierende soorten, waarvan de voornaamste zijn: Spergula arvensis,
Rumex acetosella, Polygonum lapathifolium (ssp. tomentosum DANS.),
Echinochloa crus-galli, Rorippa islandica, Gnaphalium uliginosum,
Polygonum hydropiper en Galeopsis tetrahit. Daarnaast vindt men in dit
ondergezelschap een aantal bladmossen zoals: Webera annotina. Pottia
truncatula, Funaria hygrometrica en Bryum argenteum en het levermos
Riccia glauca.
SUBASSOCIATIES.

1

In HEGI (85) zijn deze subspecies als volgt beschreven:
Mentha arvensis L. ssp. amttiaea BRIQ. Spruiten meest vertakt en sterk behaard. Kelktanden
kort, driehoekk De in Midden-Europa meest voorkomende ondersoort.
.V™Erarvensis L. ssp. agrestis BRIO, Loofbladen eivormig, breed elliptisch, tegen de korte
steel gesteund tot breed afgerond. In de meeste streken zeldzamer dan de vonge ondersoort.
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Men vindt het Oxaleto-Chenopodietum gnaphalietosum op vochtige,
humeuze, al dan niet leemhoudende, diluviale zandgronden. Vaak zijn
de associaten omringd door het Echinochloeto-Setarietum (verbond:
Panico-Setarion) terwijl ook mengsels van beide associaties (verbonden)
veelvuldig voorkomen. Men dient er bij het rnaken der opnamen goed
op te letten, de proefvlakte zo te kiezen, dat deze zo min mogelijk soorten uit het aangrenzende Panico-Setarion bevat. Eerst dan wordt het
toebehoren van het gezelschap tot het Polygono-Chenopodion duidelijk.
Een aan onze subassociatie nauw verwant gezelschap, misschien
zelfs een geografische variant daarvan, werd door TUXEN (222) onder
de naam ,fChenopodietum polyspermi subassociatie met Polygonum
hydropiper'* uit het Schwarzwald beschreven. Daar Polygonum hydropiper
echter slechts zelden in ons gezelschap voorkomt, het ik het niet gewaagd, dit gezelschap naar deze soort te noemen.
b) Oxaleto-Chenopodietum, stachyetosttm palustris SISSINGH 1946.
Deze subassociatie vertegenwoordigt het type der associatie. Zij
onderscheidt zich van de vorige subassociatie door een aantal differentierende soorten, waarvan Euphorbia peplus, Stachys palustris var.
segetum SCHW., Cirsium arvense, Convolvulus arvensis, Galium aparine,
Polygonum amphibium f. terrestre LEERS., Symphytum officinale en
Calystegia sepium wel de voornaamste zijn. De meeste van deze soorten
zijn geophyten, andere hemicryptophyten, slechts een enkele therophyt {Euphorbia peplus) bevindt zich onder hen. Stachys palustris var.
segetum SCHW. is min of meer karakteristiek voor deze subassociatie.
Zij onderscheidt zich van de var. vulgaris DUFTSCHM. — de ondersoort
uit het Valerianelo-Filipenduletum — door een sterke beharing. Reeds
in de Prodromus Florae Batavae vinden we dit vermeld: ,,De beharing
(van Stachys palustris) hangt ten zeerste samen met de standplaats,
die bij deze planten afwisselt tusschen bouwland en de kanten van
sloten en vaarten."
Het Oxaleto-Chenopodietum stachyetosum komt voor op zware gronden. Men vindt de subassociatie bij voorkeur op de klei in de dalen
van onze grote rivieren, zowel in Nederland (Maas,IJssel,Waal en Rijn)
als in het buitenland (Weser tot Weichsel). Wanneer men de groeiplaats
door drainage goed ontwatert, maakt het gezelschap — al naargelang
de zwaarte van de grond — plaats voor het Mercurialetum annuae of
het Veroniceto-Lamietum hybridi. Overgangen tussen deze gezelschappen
komen veelvuldig voor. Een voorbeeld hiervan geeft volgende opname:
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Tuintje bij boerderij ,,het H u n n e v e l d " in h e t Broek ten W. van Zevenaar.
Vegetatiebedekking: 6 0 % , proefvlakte: 150 m 2 ; P6-35-14; 17.10/45; S45062.
KENSOORTEN: OXALETO-CHENOPODIETUM

T a Chenopodium polyspermum
Gr Oxalls stricta

-f.l
4-•1

K E N S O O R T E N MERCURIALETUM ANNUAE:

T a Mercurialis annua
Te Eumaria officinalis

+.1
1.1

KENSOORTEN VERONICETO-LAMIETUM:

T e Veronica toumefortii
Te Veronica polita
Te Veronica opaca

+.2
1.2
1.2

VERBONDS-KENSOORTEN:

T a Euphorbia peplus
T a Euphorbia helioscopia
Te Lamium
purpureum
Te Veronica agrestis
Ta Sonchus asper

1.1
1.2
-.1
-.1

ORDE-KENSOORTEN:

Te Stellaria media
Te Senecio vulgaris
T a Urtica urens
Ta Sonchus oleraceus

-f-.i
1.2
1.1
-f-.2

K L A S S E - K E N S O O R T E N:

Te Capsella bursa-pastoris
2.1
Te Anagallis arvensis ssp.
phoenicea
-f.l
Gr Cirsium arvense
+.1
Te Poa annua
-j-,2
Ta Chenopodium album
-f.1
Th Galium aparine
-f-.2
H r Plantago major
~j-.1
Ta Atriplex patulum
-f,l
B E G E L E I D E N D E SOORTEN:

Hs Ranunculus repens
H s Agrostis stolonifera

-f.2
-f.2

Ook tussen Oxaleto-Chenopodietum polyspermi (gnaphalietosum) enerzijds en Echinoehloeto-Setarietum of Chrysanthemo-Sperguletum anderzijds
komen dergelijke overgangen voor. Zij maken de goede omgrenzing
van de associatie dikwijls lastig.
Onder de hakvruchtgezelschappen neemt het Oxaleto-Chenopodietum polyspermi een zeer bijzondere plaats in. In tegenstelling tot alle andere Polygono-Chenopodion-a.ssocia.ties is het volstrekt
indifferent t.a.v. de#bodem. Het komt zoweloplichte alsopzware gronden
voor, mits deze slechts voldoende vochthoudend zijn. Het bodemprofiel
is steeds een A-G-profiel met een hoog gelegen gley-horizont.
SYNOECOLOGIE.

T A B E L 23

D E PLAATS VAN H E T OXALETO-CHENOPODIETUM TEN OPZICHTE VAN
A N D E R E ASSOCIATIES

droog

EchinoehloetoSetarietum

typicum

Chrysanthemo- j
Sperguletum
typicum

Mercurialetum
annuae

EchinoehloetoChrysanthemo- j
Setarietum
. ..
. Sperguletum j
eqmsetetosum\ mn^nc6uletosum
j m. Mentha arv.
I Echin.Setar.
bident.
vochtig
iicht"

Oxaleto-Chenopodietum
gnaphalietosum

VeronicetoLamietum
hybridi

polyspermi

stachyetosum
zwaar
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Een hoog vochtgehalte van de grond brengt met zich mee een geringe
luchtcapaciteit en tengevolge daarvan een onvoldoend bacterienleven.
De gronden, waarop het Oxaleto-Chenopodietum voorkomt, zijn dan ook
vaak oppervlakkig dichtgeslagen en met een algenvlies bedekt. Een en
ander komt in de begroeiing tot uitdrukking door de aanwezigheid van
vele mossen en levermossen, terwijl men er ook verschillende soorten
uit het Nanocyperion, zoals Gnaphalium uliginosum, Juncus bufonius,
Veronica serpyllifolia en Sagina procumbens kan aantreffen. In dat
geval is het Oxaleto-Chenopodietum polyspermi vermengd met het Centunculo-Anlhoceretum. Vooral in het Oxaleto-Chenopodietum gnaphalietosum komt dit nog al eens voor. Vaak treft men beide gezelschappen
in mozai'ek met elkaar aan, zo dat op de lagere plaatsen, waar de bodem
gedurende het voorjaar onder water heeft gestaan, het CentunculoAnthoceretum groeit, terwijl men op de iets hogere gedeelten het OxaletoChenopodietum vindt. In een laag gedeelte van een Oxaleto-Chenopodietumassociaat (zie tabel 22, opn. 8) maakte ik onderstaande opname:
CENTUNCULO-ANTHOCERETUM
KENSOORTEN:

H t h Riccia glauca
H t h Anthoceros laevis

2.2
2.2

Ta Rorippa islandica
Gr Oxalis stricta

-f.l
+-2

B E G E L E I D E N D E PHANEROGAMEN:
V E R B O N D S - EN ORDE-KENSOORTEN:

Ta
Ta
Th
Ta

J uncus bufonius
Gnaphalium uliginosum
Sagina procumbens
Plantago major var.
intermedia
T h Veronica serpyllifolia
T a Isolepis setacea
Chp Webera annotina

2.2
1.2
1.2
-f--2
1.2
+.2
1.2

KLASSE-KENSOORTEN:

Te Stellaria media
T a Anagallis arvensis
H r Plantago major

Hr
Hs
Th
Gr
Hs
Hr

Ranunculus repens
Poa trivialis
Trifolium dubium
Glechoma hederacea
Cerastium caespitosum
Bellis perennis

+.1
+-2
-j--2
-j--l
-f-.l
-fl

B E G E L E I D E N D E CRYPTOGAMEN:

Chp Funaria hygrometrica
Chp Bryum argenteum
Chp Brachythecium spec.

2.2
+.2
-\-.2

-f.2
+ 1
-{-.2

Begroeiing van een zeer vochtige aardappelakker. Humeuze, dichtgeslagen,
leemhoudende zandgrond met rijke mos-flora; 2 m 2 , vegetatiebedekking kruidlaag 20 %, moslaag 80 % . Associaat omgeven door
Oxaleto-Chenopodietum
polyspermi; R5-26-42; 30.9/42; S42467.

Na het voorgaande spreekt het wel haast vanzelf, dat de bodemstructuur van het Oxaleto-Chenopodietum uit landbouwkundig oogpunt
bezien ongunstig is. De grond kan er, door de hoog gelegen gley-horizont,
slechts ondiep worden geploegd. Daardoor wordt op den duur'de ondergrond dichtgesmeerd. Zo ontstaat een ploegzool, die na regen de afvoer
van het water belemmert. Ook het afsluiten van de lucht in de bovenlagen van het profiel — door de begroeiing met een algenvlies of mossendek — doet de structuur van de grond snel achteruit lopen. Deze is
meestal duidelijk kluiterig. Tengevolge van de onvoldoende luchtcirculatie vindt men steeds onverteerd organisch materiaal (stro- en
stoppelresten) in het profiel. Daarom is het Oxaleto-Chenopodietum
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een ongaarne geziene onkruidvegetatie. In de meeste gevallen kan door
ontwatering (drainage) de opbrengst van de groeiplaats belangrijk
worden verhoogd.
Omtrent de verbreiding van het Oxaleto-Chenopodietum polyspermi is weinig bekend. In de literatuur vinden we slechts
enkele gegevens. SISSINGH (187) noemt de associatie uit Nederland en
Noord-west-DuitsIand, TUXEN (222) vermeldt haar uit de dalen van het
Schwarzwald. Voorts kan men uit de literatuur (BRAUN-BLANQUET (27),
MALCUIT (134), ALLORGE (2), GAUME (76). LIBBERT (124).. SCHWICKERATH
(178) en TUXEN (206) het vermoedelijke voorkomen in verschillende
streken van Frankrijk, Zwitserland en Duitsland concluderen. TUXEN
en PREISING gaven mij een tabel ter inzage, waaruit blijkt, dat het
Oxaleto-Chenopodietum ook in Polen (dal van de Weichsel) voorkomt,
terwijl volgens mondelinge mededeling.van G. J. HARMSEN deze haar
ook meermalen in Thiiringen heeft waargenomen.
Aan de hand van de verbreiding der kensoorten (zie biz. 118) kan
men het vermoedelijke areaal der associatie reconstrueren. Dit is in
achterstaande figuur weergegeven.
Het Oxaleto-Chenopodietum polyspermi is een associatie van het laagland. In het gebergte stijgt het gezelschap niet hoog (BRAUN-BLANQUET,
35). Volgens mondelinge mededeling van HARMSEN komt het boven
300 m N.A.P. niet meer voor. Volgens KIRCHNER, LOEW en SCHROTER
(100) stijgt Oxalis stricta in de Zwitserse Alpen niet boven 480 m, terwijl
zij ook in Zuid-Beieren beneden de 500meter-lijn blijft. Volgens HEGI (85)
komt Chenopodium polyspermum slechts een enkele maal in de gebergtegordel voor, terwijl ook Mentha arvensis door deze auteur alleen voor
het laagland als ,,allgemein verbreitet und haufig" wordt aangegeven.
Op de kaart werd dit aangeduid, door enkele gebergten als enclaves in
het verbreidingsgebied in te tekenen (Fig. 11).
VERBREIDING.

ONTSTAAN, IN STAND BLIJVEN EN VERGAAN DER ASSOCIATIE. Enkele

feiten doen vermoeden, dat het Oxaleto-Chenopodietum geen oude associatie is. De gronden, waarop het voorkomt, zijn voor landbouw niet
erg geschikt en het is daarom aan te nemen, dat zij hiervoor ook nog
niet lang in cultuur zijn genomen. Het i&waarschijnlijk, dat de meeste
daarvan in de tijd, dat Europa nog veel minder dicht was bevolkt en
er aan bouwland nog niet zo'n grote behoefte bestond, nog bos of weide
droegen. Ook het feit, dat men van de meeste kensoorten van deze
associatie de herkomst nog kan nagaan (zie biz. 118-120), zou er op
kunnen wijzen, dat zij niet tot de oudste behoort.
De jaarlijks terugkerende bewerking van de akker waarborgt het
in stand blijven van het Oxaleto-Chenopodietum. De kenmerkende soorten van de associatie zijn door hun levensvorm aan de steeds weerkerende
grondbewerking aangepast. Chenopodium polyspermum is een zomerannuel, welke zich door zaad in stand houdt. De beide andere kensoorten
{Mentha arvensis en Oxalis stricta) vermeerderen zich vooral vegetatief.
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Beide zijn het wortelknopgeophyten, wier wortelende ondergrondse
spruiten bij het bewerken van de akker in stukken worden verdeeld,
die op de knopen weer uitlopen. In het vochtige milieu van hetOxaletoChenopodietum — waarin het verdrogen der wortelresten practisch is
uitgesloten — voelen de wortelknopgeophyten zich echt thuis. Behalve
beide bovengenoemde soorten vindt men er Equisetum arvense, E.
palustre, Agropyron repens. Stachys palustris var. segetum SCHW., Cirsium arvense, Convolvulus arvensis en Soncfms arvensis, ja zelfs Polygonum amphibium f. terrestre LKERS. en een enkele maal ook Linaria
vulgaris.

FIG. 11 Oxaleto-Chenopodietum polyspermi

Bij achterwege blijven der grondbewerking breiden de geophyten
zich sterk uit, terwijl hetzelfde het geval ismet enkele hemicryptophyten,
b.v.: Ranunculus repens, Symphytum officinale, Potentilla anserina,
Rumex obtusifolius, Calystegia sepium en Agrostis stolonifera. In snel
tempo verdringen zij de therophyten en vormen een hemicryptophytengeophyten-vegetatie. De successie verloopt verder in de richting van het
Valerianeto-Filipenduletum, dat op haar beurt voor een wilgenstruweel
het veld ruimt. Het eindstadium der successie is op de lichtere gronden
het elzenbroekbos (Alnetum glutmosae), op de zware rivierkleien het
peppelen-wilgen-broekbos (Saliceto-Populetum). terwijl het in enkele
gevallen ook in het drassige eiken-haagbeukenbos (Querceto-Carpinetum
filipenduletosum) kan overgaan.
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c. VERBOND: CHENOPODION

MURALIS

BR.-BL.

(1931) 1936

Het Chenopodion muralis wordt gekenmerkt door:
Chenopodium murale
—
opulifolium
—
vulvaria
—
multifidum
—
ambrosioides
Atriplex hastata
— tartarica
Amaranthus deflexus

Urtica arens
— pilulifera
— caudata
Sisymbrium trio
Solatium lycopersicum
Hyoscyamus niger
—
albus
enz.

In ons land zijn deze soorten — op enkele uitzonderingen na —
zeldzaam.
Het Chenopodion muralis werd voor het eerst met name genoemd door
BRAUN-BLANQUET (30). Later geeft deze auteur (BR.-BL., 37) een uitvoerige beschrijving van het verbond als volgt:
•

,,Cette alliance comprend les groupements les plus nitrophiles, cantonnes
ail voisinage des habitations humaines. Les especes qui lescomposent. therophytes
pour la plupart, sont susceptibles de supporter l'apport continuel d'ordures de toute
sorte. Les associations du Chenopodion sont douees d'une grande stabilite: elles
reapparaissent generalement assez tard dans l'annee, toujours sur les memes
emplacements."

We hebben hier te maken met een mediterraan verbond, dat naar
het Noorden toe sterk verarmt en in Engeland en Nederland haar laatste
uitlopers heeft (BRAUN-BLANQUET, 38). Dit moge onder meer blijken
uit het feit, dat daarvan in het Middellandse Zeegebied een groot aantal
goed omschreven associaties voorkomen, terwijl het bij ons slechts
door e&n associatie — het Chenopodieto-Urticetum urentis — wordt
vertegenwoordigd.
10. CHENOPODIETO-URTICETUM URENTIS ( B R . - B L . et DE LEEUW
1936) SISSINGH

1946

Het Chenofodieto-Urticetum urentis werd voor het eerst door BRAUNBLANQUET en DE LEEUW (38) onder de naam Chenopodieto-Atriplicetum
hastatae van het eiland Ameland beschreven. In dezelfde publicatie
vermeldt BRAUN het voorkomen in Zuid-Oost-Engeland (Harwich). Een
paar jaar later vinden we ook bij W E EVERS (243) enkele opnamen van
het gezelschap van composthopen uit de nabijheid van het dorpje Goeree.
De naam Chenopodieto-Atriplicetum hastatae is niet erg gelukkig
gekozen, daar Atriplex hastatum niet kenmerkend is voor het gezelschap, ja zelfs in de typische vorm daarvan in het geheel niet voorkomt.
Deze soort immers, die men elders in het Atriplicetum littoralis en het
MalachietO'Bidentetum vindt, beperkt zich hier in haar voorkomen tot
de subassociatie t>atriplicetosum.'f Vandaar, dat wij aan de hierboven
gebezigde naam Chenopodieto-Urticetum urentis de voorkeur geven.

126
De meest algemeen voorkomende
kensoort van het Chenopodieto-Urticetum itrentis is Urtica urens. Als
kensoort is zij echter niet zeer trouw. Men kan haar immers zowel op
stikstofrijke akkers {Polygono-Chcnopodion) als op mest- en composthopen in het Balloteto-Arctietum (Arction lappae) aantreffen. Wanneer
de soort op akkers faciesvormend gaat optreden, dan wijst dit op een
zeer stikstofrijk milieu en men kan Urtica urens-facies dan ook als fragment van onze associatie opvatten. Het voorkomen in het BalloteioArctietum daarentegen hangt samen met de successie. Urtica urens is
daarin als een relict uit de voorgaande annuellenvegetatie te beschouwcn.
Volgens HEGI (85) is Urtica urens een onkruid met een cosmopolitische verbreiding. Haar areaal sluit zich echter eng bij de menselijke
nederzettingen aan. Zo vindt men haar plaatselijk zeer algemeen op
onbebouwde grond, aan de voet van muren, heggen en schuttingen, op
cultuurland, langs dorpswegen, langs wegranden, op puinhopen, kolenmijlers, in tuintjes, bij boerderijen, veestallen, ,,Sennhiitten" enz.
Wanneer zij haar optimale bestaansvoorwaarden verwezenlijkt vindt,
treedt zij vaak faciesvormend op en laat andere soorten nauwelijks
gelegenheid om zich te vestigen. Vandaar, dat men op zulke groeiplaatsen het ruderaalgezelschap slechts dan in zijn geheel omvat, wanneer
het opname-areaal zeer groot wordt gekozen.
Als tweede kensoort is Chenopodium serotinum te noemen. Ook deze
soort komt zo nu en dan op akkers voor (zie b.v. tabel 17), doch zij
vertoont toch een duidelijke voorkeur voor stikstofrijke ruigten. Hetzelfde geldt in nog hogere mate voor de derde kensoort: Chenopodium
murale, welke laatste zich in haar voorkomen vrijwel uitsluitend tot
onze associatie beperkt.
Tot de kensoorten van het Chenopodieto-Urticetum urentis zou ik
ook Solanum lycopersicum, de tomaat, willen rekenen. Voorts horen
hiertoe waarschijnlijk ook enkele, in ons land vrij zeldzame en in de
tabel niet voorkomende, Chenopodiaceeen: Chenopodium hybridum, Ch.
vulvaria, Ch. foliosum, Ch. capitatum en Ch. urbicum. Regionaal beschouwd zijn dit kensoorten van het Chenopodion muralis.
Het pionierkarakter van het gezelschap wordt geaccentueerd door
de regelmatige aanwezigheid van enkele Chenopodietalia-soorten, o.a.
Solanum nigrum, Senecio vulgaris, Stellaria media, Sonchus oleraceus
en Polygonum persicaria. Ook onder de klasse-kensoorten nemen de
annuellen een voorname plaats in.
Naast bovengenoemde soorten vindt men in onze associatie ook enkele Arction-SQoxttri, b.v. Malva neglecta, Sisymbrium officinale, Rumex
obtusifolius en Lamium album. Het zijn vaak afbrekende soorten, die de
successie in de richting van het Lappa notha-Ballota mgra-gezelschap
inleiden.
De v^erdere floristische samenstelling moge blijke uit bijlage 7
(tabel 24).
FLORISTISCHE SAMENSTELLING.
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OPNAMEN,

vermeld in bijlage 7 (tabel 24).

1. Zeer nitrophiele aardappelakker op ,,'t P a n n e n l a n d " bij Vogelenzang. Veget a t i e t o t 1 m hoog. Opn. K R U S E M A N ; 6.9/38.
2. R a n d van een aardappelkuil, ,,De Zilk". Opname K R U S E M A N , 6.9/38.
3. Amsterdam-West. Begroeiing langs rand van fietspad. Opname K R U S E M \ N
1.9/40.
4. Ruderaal terrein te Voorburg (buiten gebruik zijnde vuilstortplaats), omgeven
door Hordeetum miirini, teelaarde op kleigrond; N3-65-24; 9.10/45; opn.
W E S T H O F F , VW4.5104.
5. ,,Zwarte veld"; opn. K R U S E M A N , 6.9/38.
6. ,,Vesting Clingendaal" den H a a g . Verwaarloosde tuin op duingrond. N 3 f>5-13; 21.9/45; opn. W E S T H O F F , VW45051.
7. Persvocrkuil bij Egmond-Binnen. Door kippen doorwoelde teelaarde; L 4 31-42; 9.10/45; S45034.
8. Mesthoop t e Nes (gem. Ameland); opn. B R A U N - B L A N Q U E T en D E L E E U W
(38, p . 389).
9. Mesthoop op zvvare, w a t zilte kleibodem te Goeree; opn. W 7 E E V E R S (243)P2-68-32.
10. Mesthoop te Zevenaar; 75 cm hoge vegetatie van Atriplex- en Chcnopodiumsoorten. Annuellenvegetatie; P 6 - 3 5 - 3 1 ; 9.7/46; S46016.
11. Korte Voorhout in den H a a g , 80 cm hoge vegetatie; N3-55-34; 16.8/46*
S46028.
12. Composthoop in de Nude ten W. van Wageningen; P 5 - 2 7 - 4 3 ; 6.10/39; S39486.
13. Mesthoop n a a s t boerderij aan de Meye bij Zegveld; N-434-00; S47006; 20.
6'47; opgenomen met B R A U N - B L A N Q U E T .

Het Chenopodieto-Urticetum urentis
is een bij uitstek nitrophiele, in hoofdzaak uit therophyten bestaande,
associatie. Men vindt haar bij voorkeur op sterk humeuze, veelal colloidrijke standplaatsen, welke nog voor kort door de mens zijn omgezet,
b.v. mest- en composthopen, persvoerkuilen enz.
Omtrent de verbreiding van de associatie is slechts weinig bekend.
Men mag echter aannemen, dat zij in ons land de noordgrens van haar
verbreidingsgebied vrijwel heeft bereikt en in zuidelijker landen (Belgie,
Frankrijk) eerst optimaal tot ontwikkeling komt (zie Fig. 12). Hier
gaat zij geleidelijk over in het mediterrane Chenopodietum muralis,
eveneens een associatie van ons verbond. Mogelijk is ons ChenopodietoUrticetum urentis zelfs als een verarmde uitloper van dit gezelschap te
beschouwen.
Wat de grondsoort betreft, geeft het Chenopodieto-Urticetum de
voorkeur aan de zware gronden, waarschijnlijk omdat hier de ammoniaken nitraat-verbindingen minder makkelijk uitspoelen. Het beperkt zich
echter niet tot deze gronden, gezien zijn voorkomen in onze duinen en
op Ameland. Het verbreidingsareaal hier te lande vertoont grote overeenkomst met dat van het Balloteto-Arctietum (zie biz. 150).
SYNOECOLOGIE EN VERBREIDING.

Het Chenopodieto-Urticetum heeft slechts een korte
levensduur. Gewoonlijk kan het zich slechts een jaar handhaven. Daarna
wordt het in snelle successie verdrongen door het op een hoger plan
staande Balloteto-Arctietum. Vandaar dat de associatie bij ons zo zelden
gelegenheid krijgt zich optimaal te ontplooien. Meestal vindt men
slechts associatiefragmenten. Als gevolg hiervan werd het gezelschap
bij ons eerst laat herkend.
SUCCESSIE.
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Van het Urtica urens-Chenopodium murale-gezelsch&p kennen wij twee subassociaties, n.L:
a. het Chenopodieto-Urticetutn urentis typicum SISSINGH 1946, de typische subassociatie, die bij voorkeur op de lichte gronden groeit, en
b. het Chenopodieio-Urticetum urentis atriplicetosum ( B R . - B L . et DE
L E E U W 1936) SISSINGH 1946, de subassociatie, die men bij voorkeur op
de zware gronden vindt. Zij is nog sterker nitrophiel dan het type
der associatie en onderscheidt zich daarvan door de volgende differentierende soorten: Atriplex hastatum, A. patulutn en Chenopodium rubrum.
SUBASSOCIATIES, VARIANTEN EN FACIES.

FIG. 12

Chenopodieto-Urticetum

In verband met het pionierkarakter van de associatie kunnen vele
soorten faciesvormend optreden. Wij kennen facies van Urtica urens,
Stellaria media, Poa annua, Atriplex hastatum, Chenopodium murale en
Ch. rubrum en zelfs van Solanum nigrum. De Poa annua-f&cies wijst op
een enigszins vastgetreden grond (overgang naar het PlantaginetoLolietum, zie biz. 134), de Urtica urens-fa.cie$is vermoedelijk het minst,
de Chenopodium rubrum-i&cies het meest nitrophiel. De betekenis der
andere facies is nog niet duidelijk.
Hierboven werd reeds op de verwantschap tussen het Chenopodieto-Urticetum urentis en het mediterrane
Chenopodietum muralis gewezen. Nauw aan onze associatie verwant is
ook de door AICHINGER (1) beschreven tiHyocyamus niger-Malva neg/^cte-associatie."
•
VERWANTE GEZELSCHAPPEN.
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ORDE III:
POTENTILLO-POLYGONETALIA
1947

AVICULARIS

TiiXEN

(ROZET- E N TRED-PLANTEN-ASSOCIATIES)

Deze orde van rozet- en tred-plantengezelschappen werd onlangs
door TUXEN (219) opgesteld. Volgens de auteur omvat zij een aantal
— deels oorspronkelijk inheemse, deels anthropogene —plantengezelschappen en wordt o.m. gekenmerkt door de volgende soorten:
Polygonum aviculare
Rumex crispas
Potentilla anserina
—
reptans
Plantago major
—
coronopns
Coronopus procumbens
—
didymus
Lepidium ruderale
Juncus compressus

'

Rorippa silvestris
—
prostrata
Trifolinm fragiferum
Leontodon antamnalis
Matricaria matricarioides
Poa annua
Lolium perenne
Alopecitrns geniculates
Agrostis stolonifera var. prorepens
ASCHERS.

De orde heeft een zeer aparte oecologie. De standplaatsen, waarop
de associaties der Potentillo-Polygonetalia avicularis voorkomen zijn
ogenschijnlijk zeer heterogene, doch alle hebben zij gemeen, dat de
grond er vast en de luchtcapaciteit daarvan gering is. De bij een normale ligging der gronddeeltjes voor lucht beschikbare ruimte (50 %)
is hier tot een minimum beperkt. In sommige gezelschappen wordt dit
veroorzaakt door een hoog vochtgehalte, waarbij de capillaire ruimten
met water zijn gevuld, in andere door een ongunstige structuur van de
grond, waarbij de deeltjes aan elkaar kitten. Bij indrogen vertonen
dergelijke gronden grote polygonen, waartussen z.g. ,,krimpscheuren'\
Bij weer andere gronden is de dichte ligging een gevolg van mechanische samenpersing (tred).
De orde — waarover eerdaags een publicatie van TUXEN te verwachten is — omvat meerdere verbonden, waarop ik — in afwachting
daarvan —hier niet zal ingaan. Ook de samenstelling van bovengenoemd
soortenlijstje blijft geheel voor verantwoording van TUXEN. Ik moge
slechts opmerken, dat het lijstje nogcritisch moet worden bezien. Soorten
als b.v. Lolium perenneen Agrostis stolonifera var. prorepensz\]nm.i.voor
onze orde niet kenmerkend.
Dat de orde hier toch wordt gememoreerd, vindt zijn oorzaak in
het feit, dat ik geen mogelijkheid zie om het hierna te bespreken Polygonion avicularis elders onder te brengen. In de Onopordetalia-orde,
waartoe het vroeger wel werd gerekend, hoort het beslist niet thuis.
a. VERBOND: POLYGONION AVICULARIS
BR.-BL. 1931.
Dit verbond werd voor het eerst door BRAUN-BLANQUET (33) genoemd
en o.a. bij AICHINGER (1) besproken. Later werd het door BRAUN-BLANQUET (37) weer opgegeven, waarbij de hiertoe gerekende associaties
in het Hordeion murini werden ondergebracht. Zoals we reeds eerder
(zie biz. 15) hebben gezien, blijkt deze in de prodromus (37) gegeven

130

indeling niet zeer bruikbaar, zodat wij thans weer op het oorspronkelijke, door BRAUN-BLANQUET opgestelde verbond terugvallen.
Het Polygonion avicularis wordt gekenmerkt door de volgende
soorten:
Plantago major
Poa annua
Polygonum aviculare
Matricaria matricarioides

Lepiditim ruderale
Conoropus procumbens
—
didymus
Sclerochloa dura

Het is een anthropogeen verbond, dat evenals de andere RuderetoSecalinetea-verbonden sterk stikstofminnend is.
Een verdere bestaansvoorwaarde is een vastgetreden standplaats.
Grote vastheid van de grond betekent in het algemeen een slechte
structuur, onvoldoende aeratie, gering bacterienleven en slechte waterhuishouding. In ons geval is de ligging der gronddeeltjes vaak zo dicht,
dat aan de wortelontwikkeling der planten direct mechanische hindernissen in de weg worden gelegd.
De dichte pakking van het profiel heeft ook een abnormale waterhuishouding ten gevolge. De gronden zijn nu eens met water verzadigd,
dan weer drogen zij geheel uit. Doordat de Polygonion-soorten alleen
in de bovenste lagen (enkele centimeters) vanhet profiel kunnen wortelen,
worden de gevolgen van deze ongunstige waterhuishouding extra merkbaar. Ook hiertegen zijn de Polygonion-soorten bestand. Enerzijds zijn
zij zeer droogteresistent, anderzijds groeien en bloeien zij bijna het
gehele jaar door, waarbij de voor de groei geschikte perioden (voorjaar
en herfst) in het bijzonder worden uitgebuit. Hun levensvorm — veelal
een rozet — is geschikt om koude perioden te doorstaan.
Het is begrijpelijk, dat onder deze omstandigheden het Polygonion
avicularis in hoge mate onafhankelijk is van het klimaat, zowel als
van de bodem (grondsoort). Waar bovendien de zaden van vele der
kenmerkende soorten door de mens over grote afstanden worden verspreid, is het te begrijpen, dat het verbond in de loop der eeuwen een
cosmopolitische verbreiding heeft gekregen en vrijwel over de gehele
aarde voorkomt. In de eurosiberische regio is het vertegenwoordigd
door een associatie, het Plantagineto-Lolietum. In de mediterrane regio
wordt deze door de nauw verwante Sclerochloa dura-Coronopusprocumbens-&ssocmtie vervangen. Gezien het areaal der diverse kensoorten is
het zeer waarschijnlijk, dat ook in Azie en Noord-Amerika nauw verwante associaties voorkomen, terwijl ook in Zuid-Afrika, Australia en
Nieuw-Zeeland het verbond, of althans de orde, kan worden verwacht.
11. PLANTAGINETO-LOLIETUM BEGER 1930
De tredplantengemeenschap werd voor het eerst in 1930 door BEGER
(19)onder denaam:Lolium perenne-Plantagowa/or-associatie beschreven.
Daarna volgden beschrijvingen van LIBBERT (123) ,AICHINGER (1),
TUXEN (206), VLIEGER (225), PFEIFFER (17 ), WEEVERS (243), BUKER
(49), KLEIN en BUKER (105), TUXEN, PREISING, LOHMEYER en HANSEN
(222). TUXEN gaf aan het gezelschap de naam Lolium perenne-Matricaria suaveolens-associa.tie. Daar de eerder door BEGER gegeven naam
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en beschrijving omtrent het bedoelde gezelschap geen twijfel laten,#
verdient deze, in overeenstemming met de nomenclatuurregels, de
voorkeur [WESTHOFF, D I J K en PASCHIER (249) en TUXEN (105)].
FLORISTISCHE SAMENSTELLING.

Deze moge blijken uit bijlage 8

(tabel 25).
vermeld in bijlage 8 (tabel 25).
Wolfheze (gem. Renkum); P6-11-34; 27.0/39; S39142.
Lexkesyeer (gem. Heteren); P5-38-1I; 10.(5/39; S39152.
Wageningen; zeer sterk vastgetreden zandgrond, door samen-geveegd en
-gespoeld wegvuil bemest; P5-27-24/42; 27.8.'44; S44117.
Bennekom (gem. Ede); P5-27-22; 9.6.'38; S38112.
Station te Dalfsen; L6-67-41; 13.8/41; S41196.
Losplaats bij het Drielse veer (gem. Renkum); P6-21-42; 4.10/39; S39483.
Baexem, zandweg; S6-42-42; 22.6/42; S42130.
Heythuizen, zandweg; S6-33-33; 30.6/42; S42172.
Stevensweert; T6-12-12; 16.5/42; S42082.
Sahara, Wageningse berg; P5-27-31; 16.6/38; S38118.
Trambaan aan de Oude Bennekomse weg (gem. Wageningen); P5-27-24;
16.6/38; S38120.
Veer bij Eck en Wiel (gem. Amerongen); Po-24-24; 31.9/39; S39480.
Veelbetreden rand van een Hordeetum murini, Wageningen; P5-27-44*
15.6/38; S38119.
Dijkgraaf te Wageningen; P5-27-41; 6.7/38; S38137.
Haven te Wageningen; P5-27-43; 24.6/39; S39138.
Grindstortplaats langs de Rijn bij Renkum; P5-28-34; 7.9/41; S41210.
Fietspad bij het Kleine Veer te Hattem; M6-15-12; 20.7/41; S41177.
Ingang van een weiland bij het Opheusdense veer (gem. Wageningen); P 5 37-14; 22.6/39; S39129.
Overzetveer over de Maas bij Cuyck (gem. Mook en Middelaar); Q6-32-22;
6.8/39; S39236.
,,Gelderse W a a r d " (gem. Herwen en Aerdt); P6-45-13; 24.8/44; S44111.
Ingang van een weide in de ,,Klaver en Wolfswaard" (gem. Heteren); P 5 - 3 7 23; 14.7/39; S39215.
Rijswijk, stenig kleipad met gruis door weiland; N3-55-00; 18.7/43; opn.
W E S T H O F F , W43035.
, / t Engelveld" (gem. Zevenaar), op rivierklei; P5-35-31; 12.7/44; S44047.
Ingang van een weiland te Metslawier (gem. Oostdongeradeel); H6-14-42;
29.6/39" S39106.
Aalstmeer; M4-63-13; 12.8/38; S38109.
Midsland (gem. Terschelling); H5-12-12; 15.7/39; opn. DE L E E U W .
Met kiezel verhard kleipad, Polder Waardenburg (blad Enspijk); P5-62-00;
31.5/44* S44011.
Wegrand te Horn; S6-53-22; 16.8/42; S42207.
Boerderij onder Wienne bij Goor (gem. Ambt-Delden); M7-64-44; 6.7/42;
S42187.
Steenglooiing aan de Maas (gem. Neer); S6-34-23; 3.7/42; S42182.
Boerderij 't Goort bij Neer; S6-34-33; 3.7/42; S42180.

OPNAMEN,

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Kenmerkend voor het Plamtagineto-Lolietum, zijn de volgende soorten: Plantago major, Matricaria matricarioides ( = M. suaveolens BUCH.
= M. discoidea D.C.) en Lepidium ruderale. Op de zwaardere gronden
voegt zich hierbij Coronopus procumbens ( = C. ruelli ALL. = Senebiera
coronopus POIR.) terwijl men daar een enkele maal ook Coronopus didymus
( = Senebiera didyma PERS.) kan aantreffen.
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Plantago major. De Nederlandse naam ,,weegbree" zowel als de
Duitse ,,Wegerich" (wcgarih = wegbeheerser) duiden er reeds op,
dat deze plant langs onze wegen zeer veelvuldig voorkomt en er soms
zelfs het aspect bepaalt. De geringe afmetingen der zaden, alsook de
omstandigheid, dat dc buitenlaag daarvan bij bevochtiging tot een
kleverige, geleiachtige massa opzwelt, hebben tot gevolg, dat de zaden
gemakkelijk door mens en dier over grote afstanden worden verspreid.
Daardoor komt het, dat Plantago major met alleen overal in Europa
langs drukbegane wegen en straten voorkomt, maar ook, dat de plant
van hieruit over bijna de gehele wereld werd verspreid. In Noord-Amerika
is zij thans vrij algemeen ingeburgerd (HEGI). Zij wordt er door de
Indianen ,,voetstappen der bleekgezichten" genoemd.
Matricaria matricarioides, welke soort vroeger ten onrechte voor
een straalbloemenloze vorm van Matricaria chamomilla werd aangezien
(HEGI 85) en voor het eerst door PURSCH (1814) in California werd
waargenomen en beschreven, is in Europa een adventiefplant, die
waarschijnlijk oorspronkelijk nit Oost-Azie — mogelijk ook NoordAmerika — stamt, maar zich thans sinds het midden van de vorige
eeuw hier heeft ingeburgerd en zich er vooral in de negentiger jaren
massaal heeft uitgebreid. Volgens HEGI werd Matricaria matricarioides
in Duitsland voor het eerst in 1852 waargenomen. Uit Zweden was zij
reeds sinds 1850 bekend. Vermoedelijk heeft zij zich vanuit de botanische
tuinen (o.a. van Berlijn, Koningsberg en Breslau) over Europa uitgebreid.
De spoorwegen hebben deze verbreiding enorm bevorderd. Ook de
scheepvaart en rondreizende kermistroepen hebben daartoe bijgedragen. Thans heeft zij vrijwel geheel Europa — met uitzondering van
misschien enkele eilanden en alpendalen — veroverd. De snelle verbreiding is deels een gevolg van de grote zaadproductie en wordt deels
veroorzaakt doordat de verslijmende vruchtwand zich overal aan vasthecht. Ook de ongevoeligheid van de soort voor koude (vorst) en droogte
hebben hiertoe bijgedragen.
Lepidium ruderale, de derde kensoort van het Plantagineto-Lolietum
is ook een adventief, die zich nog steeds uitbreidt. Volgens H E G I komt
deze ammoniak-minnende soort langs muren, wegen, dijken, op puin
tussen straatstenen en op stationsemplacementen in Midden-Europa
vrij veel voor. Vooral in Zuidwest-Duitsland en Oostenrijk iszij algemeen.
Daarentegen kwam zij in de Noordwest Duitse laagvlakte oorspronkelijk
alleen in de nabijheid van de zee voor. Zij breidt er zich thans door het
spoorwegverkeer sterk uit. Hetzelfde geldt voor Nederland. Volgens
de flora van HEUKELS en WACHTER (89) is Lepidium ruderale ,,aan
wegen en dijken, op puin en tussen straatstenen algemeen". Men vindt
haar echter het meest op de eilanden en langs de kust, dus in het noorden en westen des lands; haar voorkomen in het zuiden en oosten is
incidenteel en de plant wekt hier sterk de indruk haar areaal nog niet
te hebben ingenomen.
In het hoge Noorden geldt de plant als ,,steppenloper/' dat wil
zeggen, dat de na de zaadrijping afgestorven planten door de wind
over grote afstanden worden verplaatst.
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CoYonopus procumbens is een kensoort van de tredplantengemeenschap op de zware gronden. Men vindt haar vooral in het fluviatiele
district en in het noorden en wcsten des lands op de zeeklei.
In Duitsland kan men haar vooral aan de kust, op de eilanden en
aan de oevers der grote rivieren vinden (HEGI). Dit verspreidingsbeeld
komt in grote trekken met dat in ons land overeen. Het heeft de indruk
gevestigd, dat de soort een voorkeur vertoont voor zilte gronden. Of
dit geheel juist is, meen ik — gezien haar voorkomen elders — te moeten
betwijfelen. Wei staat vast, dat de soort grote behoefte heeft aan kali.
Coronopus procumbens komt in vrijwel geheel Europa — met inbegrip
van het Middellandse Zeegebied — voor. Ingevoerd en plaatselijk ingeburgerd is zij in Noord-Amerika, Zuid-Afrika en Australie.
Coronopus didymus tenslotte is de meest zeldzame kensoort van onze
associatie. Waar zij voorkomt, gedraagt zij zich ongeveer eender als
Coronopus procumbens. Volgens H E G I is zij een uit Zuid-Amerika ingevoerde adventief, die tegenwoordig over het grootste deel der aarde
(Europa, Noord-Afrika, Madeira, Canarische Eilanden, Zuid-Afrika,
St. Helena, Java, Japan, Australie, Nieuw-Zeeland enz.) is verspreid
en veelal is ingeburgerd. In Europa komt zij vooral inhet zuid-westelijke
deel (van Ierland tot Italie) in de nabijheid der havensteden voor. Verder
noord- en oostwaarts is haar optreden meestal van voorbijgaande aard.
Behalve door het voorkomen van bovengenoemde soorten wordt de
tredplantengemeenschap gekenmerkt door het constant daarin voorkomen en het vaak aspectvormend optreden van soorten als: Poa
annua, Polygonum aviculare en Lolium perenne. Zij vertonen voor onze
associatie een zekere voorkeur, welke voor verschillende auteurs [BEGER
(19), AICHINGER (1), VLIEGER (225), PFEIFFER (156)] aanleiding was om
ze tot de associatie-kensoorten te rekenen. M.i. zijn ze te weinig trouw
— hebben een te grote amplitude — om als zcdanig te kunnen gelden.
Ook Poteniilla anserina, die door TUXEN (206, 222) als kensoort van
de tredplantengemeenschap werd beschouwd, komt hiervoor met in
aanmerking, daar zij in andere associaties — o.a. langsde grote rivieren —
regelmatig wordt aangetroffen.
Al deze soorten komen beter tot hun recht, indien men ze onder
de verbondskensoorten van het Polygonion avicularis respectievelijk
de ordekensoorten van de Potentilletalia rangschikt.
SUBASSOCIATIES, VARIANTEN EN FACIES. Van

het tredplantengezelschap kunnen wij drie subassociaties onderscheiden, n.l.
a. het Plantagineto-Lolietum typicum TUXEN 1937
zonder differentierende soorten. Deze kan men op vrijwel alle gronden,
met uitzondering van de zware klei- en leem-gronden aantreffen. Op
deze zware gronden vindt men
b. het Plantagineto-Lolietum coronopetosum SISSINGH 1948.
Dit ondergezelschap onderscheidt zich van het voorgaande door het
daarin voorkomen van Coronopus procumbens. Ook Coronopus didymus
kan men er een heel enkele maal in aantreffen. Men vindt de subasso-
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ciatie op zware, sterk ammoniak-houdende, vaak iets zilte gronden in
het fluviatiel-, haf- en wadden-district. De derde subassociatie
c. het Plantagineto-Lolietum juncetosum compressi TUXEN 1937
heeft de volgende differentierende soorten: Potentilla anserina, Juncus
bufonius, Juncus compressus, Carex hirta en Agrostis stolonifera var.
prorepensASCHERS.. Men vindt de subassociatie op vochtige tot drassige
gronden, welke gedurende een gedeelte van het jaar — namelijk in de
winter en na hevige regenbuien — met water verzadigd zijn. Zij vormt
reeds een overgang naar het Potentillion anserinae en is zeer nauw verwant aan het door TUXEN (219)beschreven Potentillaanserina-Alopecurus
geniculatus-gezelscha-p.
Naargelang de intensiteit van de tred en, samenhangend hiermee,
de vastheid van de grond enerzijds en de stikstof-, kali- en fosforrijkdom
van de standplaats anderzijds, kunnen een aantal soorten faciesvormend
optreden. Wij kennen facies van Plantago major, Poa annua, Polygonum aviculare, Potentilla anserina, Matricaria matricarioides,Coronopus
procumbens,Lolium perenneen Trifolium repens.De meest voorkomende
is de Poa annua-i a cies. Evenals de Matricaria matricarioides-ia cies
duidt zij op een sterk betreden vegetatie. Beide soorten zijn stikstofminnend. Coronopus procumbens-ia cies vindt men alleen op de zwaardere, vaak iets zilte kleigronden. Zij is kali- en fosfor-minnend. Ook de
PlantagomajorA a c ies komt meestal op wat zwaardere gronden voor.
Zij is bovendien iets vochtminnend. Vochtbehoeftig is ook de Potentilla
anserina-ia cies, nog sterker de Juncus compressus-ia cies. Polygonum aviculare-ia cies duiden meestal een initiaalstadium aan. De
vegetatie is er vaak nog niet geheel gesloten. Daarentegen heeft men bij
Trifolium repens- en Lolium perenne-ia cies met eindstadia van het
tredplantengezelschap te maken. Deze beide laatstgenoemde facies zijn
ook veel minder stikstofminnend en verdragen tred minder goed, het
best nog de Lolium perenne-ia cies.
Indien men de facies afzet op een assenstelsel, waarbij op de x-as
de vastheid van de grond en op de y-as de stikstofrijkdom is afgezet,
krijgt men het volgende beeld:
TABEL 26 FACIES VAN HET PLANTAGINETO-LOLIETUM

stikstofrijkdom

Polygonum
aviculare

Matricaria
matricarioides

Poa annua
\

Poa annua

<—•

Poa ai %nua
>

Plantago major
(Potentilla anserina)
Lolium perenne
Trifolium

Poaannua

repens
vastheid van de grond
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SYNOECOLOGIE. Evenals de andere onkruidassociaties

is het Plantagineto-Lolietutnaan de nabijheid van menselijke nederzettingen of door
de mens druk bezochte plaatsen gebonden. Dit wijst er op, dat het gezelschap stikstofminnend is. Ook heeft het een groote kali- en fosforbehoefte. Verder wijst de groeiplaats — men vindt de associatie aan
wegranden, op legerplaatsen, werven en dergelijke — er op, dat de grond
sterk moet zijn vastgetreden. Deze vastheid van de grond is naast stikstofrijkdom de voornaamste oecologische groeivoorwaarde voor de
tredplantengemeenschap. Vastheidsmetingen tonen aan, dat reeds op
enkele centimeters diepte de grond aan een druk van 15 kg/cm2 weerstand biedt. De resultaten van enkele vastheidsmetingen, verricht met
een grondvastheidsmeter volgens het systeem van OOSTING volgen
hieronder:
T A B E L 2 7 VASTHEIDSPROFIEL GEMETEX VOLGENS DE METHODE OOSTING

Nr. van de opn ame in
tabel 25:

24 a 24b

Diepte van het grondprofiel in c m:

Weerstand in ke/cm 2
0
4f

0 cm
1 „

0

9

5

—

—

10
12
12J
15
15

3
4
5
6
8
10

„
„
,,
,,
„
„

—

O2

10
15
—

15

—

Vastheid van de grond betekent in het algemeen een slechte structuur en in dit geval een dichte pakking der gronddeeltjes, dus een beperkte wortelruimte. Vooral wanneer de associatie tussen de voegen
van geplaveide wegen voorkomt, is de wortelruimte zeer beperkt. De
het Plantagineto-Lolietutnsamenstellende kruiden reageren op de grote
vastheid van de grond door het vormen van een penwortel (Plantago
major, Polygonum aviculare, Matricaria matricarioides, Coronofius procumbens)of van een dicht haarwortelvilt in de bovenste paar centimeter
van het profiel (Poa annua, Lolium perenne).
De dichte pakking der deeltjes in de vastgetreden gronden brengt
voorts met zich mee een geringe lucht- en water-capaciteit en een slechte
structuur. De ongunstige waterhuishouding uit zich in een sterk wisselend vochtgehalte. Na regen zijn deze gronden — die het regenwater
niet snel genoeg kunnen afvoeren — vaak verzadigd met water; soms
staan zij zelfs korte tijd blank. Na een korte regenloze periode drogen
zij echter weer geheel uit. Op het plantenkleed oefent deze ongunstige
waterhuishouding een sterk selecterende werking uit. De meeste soorten, die het Planiagimfo-Lolietum samenstellen, zijn droogteresistent.
Bovendien beschikken zij veelal over een lange vegetatieperiode. Zo
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vond LAUS (121) nog op 12 November bloeiende planten van Matricaria
matricarioides, Polygonum aviculare, Poa annua, Capsella bursa-pastoris
en Achillea millefolium. Ook PFEIFFER (157) wijst op het bijzonder grote
aantal ^midwinter^-bloeiers in het Plantagineto-Lolietum. Hij ziet deze
verlenging van de bloei- en groeiperiode tot bijna het gehele jaar als
een middel orn de ongunstige standplaats het hoofd te bieden. De lange
vorstvrije periode, die wij op biz. 27 voor Nederland op 347 tot 355
dagen berekenden, wordt echter niet ten voile als vegetatieperiode benut.
Gedurende de zomermaanden (Juni—Augustus) zien de meeste planten
er dor en verdroogd nit en het is aan te nemen, dat zij in die tijd ook
weinig of niet assimileren. Hierop wijzen ook de door BLUM (24) vastgestelde hoofdbloeiperioden: Maart—Mei, Augustus—September en
October—December, waarbij de zomermaanden niet voor de bloei worden
benut. Hetzelfde geldt voor het vicarierende mediterrane tredplantengezelschap: de Sclerochloadura-Coronopus procumbens-a.ssocia.tie, waarvan
BRAUN-BLANQUET (37) o.m. zegt:
" L a plupart des especes, en particulier Sclerochloa dura et Coronopus procumbens se developpent au premier printemps et disparaissent entierement au
debut de l'ete."

De levensvorm der meeste tredplanten — een aan de aardoppervlakte aangedrukte rozet — is bij uitstek geschikt om gedurende het
koude jaargetijde zo lang mogelijk van de bodemwarmte te profiteren.
De structuur van het bodemprofiel onder het tredplantengezelschap
is veelal gelaagd. Men zou kunnen spreken van een ,,bladderige structuur", welke tot stand komt door periodieke ophoping van allochtoon
materiaal, dat na regenbuien in dunne laagjes (van enkele mm) op de
standplaatsen van het Plantagineto-Lolietum wordt afgezet. De ligging
van deze standplaatsen werkt dit in de hand; deze is namelijk gewoonlijk iets lager dan de omgeving en krijgt van elders water toegevoerd
(b.v. de randen van een iets bol wegdek of de bodem van een uitgelopen
voetpad). Het allochtone materiaal is meestal zeer stikstofrijk; rottende
plantendelen en uitwerpselen en urine van voorbijtrekkende dieren zijn
hier niet vreemd aan. De nitrificatie van dit materiaal, waarbij — zoals
bekend — eerst ammoniak en daarna door azotobacter-werking nitraat
wordt vrijgemaakt, verloopt in het tredplantengezelschap niet normaal.
De sterk vastgetreden en daardoor niet voldoende geaereerde grond
vormt een zeer ongunstig milieu voor de azotobacter-bacterie en als
gevolg daarvan is de NH 4 -N0 3 -omzetting vertraagd. De voor normale
plantengroei minder geschikte standplaats van het Plantagineto-Lolietum
vereist van de erin voorkomende soorten een zeer wijde oecologische
amplitude. Het hoeft derhalve niet te verwonderen, dat de eisen, die
de tredplantengemeenschap aan het klimaat en de bodem stelt, zeer
gering zijn.
Wat het klimaat betreft, stelt het Plantagineto-Lolietum alheel weinig
eisen. Dit moge o.m. blijken uit de enorme verbreiding van de associate over het europese continent. Teneinde dit te illustreren volgt
hierna een tabel van opnamen van het gezelschap van standplaatsen,
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verspreid over gehcel Europa (bijlage 8, tabel 28).Als grondslag hiervoor
diende een door TUXEN (222) gepubliceerde tabel, welke werd aangevuld
met opnamen van AICHINGER (1), PFEIFFER (157), DE LEEUW (n.p.) en
eigen opnamen. De plaatsen waar deze opnamen werden gemaakt zijn
op onderstaande kaart ingetekend:

F I G . 13

Plantagineto-Lolietum

1 Midsland (Terschelling) opn. D E
L E E U W ; 2 Dalfsen (Overijssel) opn.
S I S S I N G H ; 3 Wageningen (Gelderland)
opn. S I S S I N G H ; 4 Stevensweert (Limburg) opn. S I S S I N G H ; 5 Thionville
(Lotharingen) opn. B U K E R ; 0 Toul
(Frankrijk) opn. K L E I N ; 7 Achelriede
(kr. Osnabruck) opn. T U X E N ; 8 Bremen
opn. P F E I F F E R ; 9 Lindaurnuhlenholz (b.
Kiel) opn. T U X E N ; 10 E h r a / W e n d e l a n d

(Hannover) opn. T U X E N ; 11 Bromberg
a.d. Weichsel opn. K L E I N ; 12 Schildberg a.d. W a r t h e opn. P R E I S I N G ; 13
K r a k a u opn. T U X E N en P R E I S I N G ;
14 Kopainik/Ledenitzen (Karawanken)
opn. A I C H I N G E R ; 15 Kiew opn. T U X E N
en P R E I S I N G ; 1 (>GlesnikicaS. Kiew opn.
B U K E R ; 17 Mochowoje-Ost (Bez. Orel)
opn. L O H M E Y E R ; 18 Rschew (MiddenRusland) opn. H A N S E N .

De homogeniteit der tabel is, ondanks de reusachtige afstanden
en de edaphische verschillen, verrassend. In het hoofd van tabel 28
zijn enkele klimatologische gegevens (gem. jaarl. neerslag, gem. jaarl.
temperatuur en gem. jaarl. temperatuurschommelingen) en opgaven
omtrent de grondsoort verstrekt. Hieruit blijkt de onafhankelijkheid
van het klimaat. Ook voor verschillen in grGndsoort is het gezelschap
vrijwel ongevoelig, want in de typische samenstelling komt het zowel
op zand (S), leem (L) als op loss (L6) voor. Alleen de waterhuishouding
roept grote floristische verschillen te voorschijn en om deze reden zijn
in tabel 28 alleen opnamen van bij benadering droge standplaatsen
(typische subasscciatie) verwerkt.
Niet alleen het milieu, ook het verkeer oefent door mechanische
beschadiging der planten een selecterende invloed op de het gezelschap
samenstellende soorten uit. Voor deze soorten is voldoende tredvast-
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heid van groot belang. Op tred zijn de soorten van het PlantaginetoLolietum berekend door hun vorm (rozet met tegen de grond aangedrukte
Stengels en bladeren) en door de elasticiteit van bloem- en bladstelen
(PFEIFFER, 157).

Ook wat de verspreiding der zaden
betreft, zijn de tredplanten aan betreden aangepast. De zaden zwellen
bij vochtig weer op, verslijmen en blijven dan makkelijk aan schoenen,
hoeven en wagenwielen kleven, zodat zij over grote afstanden door
het voorbijgaande verkeer kunnen worden meegenomen. Een zeer typisch voorbeeld hiervan geeft Plantago major, die op deze wijze door de
mens vanuit Europa over de gehele wereld is verspreid. Een ander
voorbeeld geeft Matricaria tnatricarioides, die aan deze eigenschap der
zaden haar snelle verspreiding over Europa te danken heeft. Ook Juncussoorten {Juncus compressusen / . tenuis) bezitten klevende zaden. Mede
hieraan dankt het tredplantengezelschap haar cosmopolitische verbreiding. Men moet aannemen, dat het Plantagineto-Lolietumniet alleen
in Europa en Azie, maar ook in Noord-Amerika, waar alle kensoorten
zich hebben ingeburgerd, voorkomt. Ook het voorkomen van althans
nauwverwantesoortencombinaties inanderewerelddelen iswaarschijnlijk.
VERSPREIDING EN VERBREIDING.
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ORDE IV:
ONOPORDETALIA

BR.-BL. ET TX.

1943

(RUDERALE-ASSO-

CIATIES)
SYNONIEMEN. Chenopodie-Urticetalia LIBBERT 1933; Chenopodietalia
( B R . - B L . 1931) SISSINGH 1946 (non B R . - B L . 1936); Artemisietalia TUXEN

mnscr.
De orde der Onopordetalia omvat de plantengerneenschappen der
ruderale terreinen zoals daar zijn: mest- en puinhopen, vuilnisbelten,
wegbermen, onbebouwde overhoeken bij fabrieken en magazijnen, de
buitenwijken van onze grote steden, woonwagenstandplaatsen, havenhoofden, stationsemplacementen en rangeerterreinen, legerplaatsen van
vee, molenbelten, pothoofden, veilingsterreinen, exercitievelden enz.
Daarnaast behoren hiertoe enkele natuurlijke vegetaties op vloedmerken
in de stroomdalen van onze grote rivieren en langs de zeekust (NORDHAGEN, 147; TUXEN,

220).

In het algemeen zijn de groeiplaatsen van de Onopordetalia stikstofrijk en stikstofrijkdom is voor haar een van de voornaamste bestaansvoorwaarden. Op de bovengenoemde standplaatsen is stikstofaanvoer
echter steeds gewaarborgd, hetzij door het deponeren van mest, afval
en vuil, door het weiden van kleinvee (geiten en schapen), het uitlaten
van honden e.d.; hetzij door aanvoer van slib en stof, dat door de rivier
wordt aangevoerd of door het verkeer is opgewarreld en vooral na
regenbuien hier samenspoelt.
Naast stikstofaanvoer is voor een goede ontwikkeling gewenst een
klimaat, waarin de nitraten en nitrieten niet makkelijk uitspoelen
(semi-aride klimaat) en een ondergrond, die weinig doorlatend is. Wat
het klimaat betreft, dit is in ons atlantische westen — waar de neerslag
de verdamping overtreft — niet erg gunstig en onze orde is hier dan
ook veel minder weelderig ontwikkeld en minder rijk — zowel aan
typerende soorten als aan associaties — dan in warmere en drogere
streken (Oost- en Zuid-Europa). In verband hiermee vertonen de meeste
Onopordetalia-B.ssociB.ties bij ons een uitgesproken voorkeur voor bepaalde grondsoorten. Zo beperken de Onopordion-BssociBiies en het
Hordeetum murini zich tot de droge, zich snelverwarmende zandgronden
terwijl het Calyslegion sepii en het Balloteto-Arctietum een duidelijke
voorkeur voor zware, ondoorlatende gronden aan de dag leggen en alleen
daar optimaal tot ontplooiing komen. Alleen het Tanaceto-Artemisietum
— het overkoepelende eindstadium der vegetatieontwikkeling in de
Onopordetalia — blijkt weinig voorkeur voor een bepaalde grondsoort
te bezitten.
Kenmerkend voor de Onopordetalia zijn een groot aantal twee- en
overjarige kruiden [biannuellen (Tb), hemicryptophyten (Hs) en lianen
(Psc)]. De voornaamste biannuellen zijn: Erigeron canadensis, Melilotws
officinalis, M. albus, Carduus acanthoides, C.crispus. C.nutans, C. tenuiftorus, Malva neglecta, M. silvestris, M. pusilla, Onopordon acanthium,
Echium vulgare, Cynoglossum officinale, Verbascum thapsus, V. thapsiforme, V. nigrum, Oenothera biennis, Reseda lutea, R. luteola, Berteroa
incana, Sisymbrium loeselii, S. orientate, Conium maculatum, Bunias
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orientalis, Lepidium campestre, L. virginicum enz. Het mcrcndccl ervan
voelt zich vooral in het warmte- en droogte-minnende Onopordion thuis.
De hemicryptophyten daarentegen vindt men voornamelijk in het
Arction. Het zijn: Arctium lappa, A. minus, A, tomentosum, A. vulgare,
Artemisia vulgaris, A. absinthium, Diplotaxis tenuifolia, Malva moschata,
M. silveslris, M. alcea, Armoracealapathifolia, Ballota nigra (ssp. foetida
ASCH. et GR. en ssp. ntderalis BRIQ.), Leonurus cardiaca, Nepeta cataria,
Marrubium vulgare, Lamium album, Rttmex obtusifolius, R. pratensis,
Tanacetum vulgare, Chrysanthemum parthenium enz.
Voor het Calystegion sepii zijn een aantal linanen typerend: Calystegia
sepium, Bryonia dioeca, Cuscuta europaea, Polygonum dumetorum enz.
Naast de bovengenoemde planten komen in de Onopordetalia ook
enkele annuellen (meestal wintertherophyten (Th)) voor: Sisymbrium
officinale, S. sophia, S. altissimum, Corispermum hyssopifolium, Bromus
sterilis, B. tectorum, Hordeum murinum, Aethusa cynapium var. domestica,
Ambrosia artemisifolia, Amaranthus retroflexus, Datura stramonium enz.
Vele van deze soorten zijn ,,adventieven," d.w.z. uit verre landen
als zaad aangevoerde vreemdelingen, die zich in onze flora min of meer
hebben ingeburgerd. Volgens KLOOS (110) verstaat men hieronder
,,planten, die door de invloed van de mens onopzettelijk zijn overgebracht naar groeiplaatsen buiten hun natuurlijk verbreidingsgebied."
Enkele voorbeelden van in recente tijd in Nederland ingevoerde adventieven zijn: Erigeron canadensis, Matricaria matricarioides, Oenothera
biennis, Berteroa incana, Sisymbrium- en Lepidium-soorten, Coronopus
didymus, Potentilla intermedia, Senecio vernalis e.a. Van huis uit zijn
bijna alle Onopordetalia-soorten adventieven. Daarnaast zijn vcrschillende
soorten in de Middeleeuwen in de kruidentuinen als geneeskrachtige
planten gekweekt en van daaruit verwilderd. Voorbeelden hiervan zijn
Leonurus cardiaca, Nepeta cataria, Armoracia lapathifolia, Verbena officinalis, Hyssopus officinalis, Mercurialis annua, Cichorium intybus en
Physalis alhekengi. In recente tijd zijn ook verschillende uit Amerika
afkomstige tuinplanten verwilderd en hebben in onze orde een plaats
gevonden: Solidago canadensis, S. serotina, Aster lanceolatus, A. parviflorus en Helianthus diffusus. Oorspronkelijk inheems zijn — behalve
de Calystegion-pliinten: Calystegia sepium, Galium cruciata, Cuscuta
europaea, Bryonia dioeca — waarschijnlijk slechts enkele soorten: Urtica
dioeca, Galium aparine, Rumex obtusifolius, Lamium album, L. maculaturn, Chaerophyllum temulum, Aethusa cynapium, Alliaria officinalis e.d.
Uit hun voorliefde voor stikstofrijke groeiplaatsen, maar meer
nog uit hun rijkdom aan adventieven blijkt de binding der Onopordetaliagemeenschappen aan menselijke nederzettingen. Evenals de associaties
van onze akkers (Secalinetalia en Chenopodietalia) zijn de Onopordetaliagezelschappen — met uitzondering van het Calystegion sepii — echte
,,huisassociaties" (zie biz. 26) en de kenmerkende soorten worden in
de Duitse flora's (vergelijk o.a. H E G I ) dan ook zeer terecht met de
naam „Dorfpflanzen ,, aangeduid.
Sommige ordekensoorten — evenals trouwens de meeste RuderetoSecalinetea-kl&ssekensoorten — zijn door de mens over de gehele aarde
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verspreid en dus tot ware cosmopolieten geworden: Erigeron canadensis,
Sisymbrium officinale, S. sophia, Lepidium draba, L. ruderale, Amaranthus retroflextts enz.
De verbreiding der Onopordetaila-ordo zelf is niet precies bekend.
In Midden-Europa verdeelt zij zich over een drietal verbonden, n.l.
het Calystegion sepii, het Arction lappae en het Onopordion acanthii.
Van deze drie komt het Calystegion sepii voor op natuurlijke groeiplaatsen. Het zal in het raam van dit proefschrift hier niet verder worden
behandeld. Voor belangstellenden rnoge worden verwezen naar de
publicatie van TUXEN (221).
Ue beide andere verbonden zijn adventief. Van deze heeft het Arction
lappae een westelijk-atlantische, het Onopordion acanthii een zuidoostelijk-continentale verbreiding. De verbonden zijn vicarierend, hun
areaal wordt door het klimaat bepaald. Zij gaan echter heel geleidelijk
in elkaar over. Overgangen vindt men beschreven bij HORVATIC (91),
ATHENSTADT (6), BECKER (17), BUKER (52) en TUXEN (206, 222).
Volgens TUXEN (8) zijn zij — door hun verhouding tussen Arction- en

Onopordion-soorten — uitstekende klimaatsindicatoren.
In het mediterrane gebied wordt de orde vertegenwoordigd door het
Silybo-Urticion (zie biz. 15).
a. VERBOND: ARCTION

LAPPAE

TUXEN

1937.

Dit verbond werd opgesteld door TUXEN (233), die het als middeneuropese tegenhanger van het mediterrane Chenopodion muralis en
Ilordeion leporini introduceert. Zoals we hierboven hebben gezien, is dit
niet geheel juist. De mediterrane tegenhanger is het Silybo-Urticion.
Het Arction lappae wordt gekenmerkt door de volgende soorten:
Urtica dioeca
Arctium lappa ( = Lappa major G A E R T N . )
—
minus ( = Lappa minor H I L L )
—
tomentosum (== Lappa tomentosa LAM.)
—
vulgare E V A N S ( = A. notha R U H M . )
Lamium album
Rum ex obtusifolius
— pratensis (— R. acutus L. = R. obtusifolius x R. crispus)
Chenopodium
bonus-henricus
Artemisia vidgaris
Tanaceium vulgare (— Chrysanthemum vulgare B E R N H . )
Armoracia lapathifolia ( = A. rusticana SCH. = Cochlearia armoracia L.)
Aethusa cynapium var. domestica W A L L R .
Mentha longifolia
— velutina
— niliaca
Verbena officinalis enz.

Behalve door bovengenoemde kensoorten onderscheidt het zich
door een groot aantal differentierende soorten van het hierna te bespreken Onopordion. Daartoe behoren een aantal Ca/ys/^/ow-kensoorten
Calystegia sepium, Cardims crispus, Cuscuta europaea, Bryonia dioeca
en voorts een groep bosplanten, welke het verbond met het Calystegion
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sepii gemeen heeft: Sambucus nigra, Aegopodium podagraria, Chaerophyllum temulum, Alliaria officinalis, Glechomahederacea, Stachys silvalica,
Lamium maculatum enz. Deze wijzen op een humeuze, vochtige, iets
overschaduwde groeiplaats. Het Arction is dan ook — in tegenstelling
tot het Onopordion acanthii — weinig warmteminnend. Men kan het
vinden opmest-en puinhopen en opruderale terreinen in de halfschaduw
van hoge bomen en onder heggen.
Van het Calystegion sepii onderscheidt zich het Arction door het
voorkomen van een aantal adventieven: Erigeroncanadensis, Sisymbrium
officinale, Matricaria mairicarioides, Capsella bursa-pastoris e.d., die
op vrijwel natuurlijke standplaatsen ontbreken. Het Arction is dan ook
evenals het Onopordion een adventieven-verbond, hoewel enkele kenmerkende soorten: Urtica dioeca, Rumex obtusifolius en Lamium album
hier vermoedelijk wel oorspronkelijk inheems zijn.

FIG. 14 Arction lappae

Wat het verbreidingsgebied van het verbond aangaat, dit is atlantisch. Men vindt het in het westelijke — europese — deel van de eurosiberische regio. In bovenstaande kaart is getracht om het areaal aan
te geven.
Van het Arction lappae zijn thans drie associaties bekend, n.l. het
Hordeetum murinit het Balloteto-Arctietumen het Tanaceto-Artemisietum.
Zij worden hier achtereenvolgens besproken.
12. HORDEETUM MURINI LIBBERT 1932
Het Hordeetummurini is een algemeen voorkomende,zeeropvallende
plantengemeenschap, welke men overal langs wegen, op ruderale terreinen en onbebouwde plaatsen kan aantreffen. In verband hiermede
werd de associatie reeds vroeg herkend. Daar echter het aantal trouwe
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kensoorten gering is, liet de beschrijving te wensen over, te meer daar
soorten met een te grote oecologische amplitude voor de kenschetsing
werden gebruikt. Een scherpe afgrenzing tegen verwante associaties
gaf dan ook vaak moeilijkheden.
Een van de eerste beschrijvingen danken we aan LIBBERT (124).
Deze auteur publiceerde reeds in 1932 een tabel van het gezelschap,
in een sterk nitrophiele variant, welke onder anderen doorhet voorkomen van Chenopodium murale, Atriplex hastatutn, Ballota nigra ssp.
ruderalisBRIQ. en Chelidoniummajus van het type der associatie afwijkt.
Een betere karakteristiek van het Hordeetummurini gaf TUXEN (206).
Deze werd later door hem (TUXEN, 222) aan de hand van een tabel
nader uitgewerkt.
FLORISTISCHE SAMENSTELLING.

Deze moge blijken uit bijlage 9

(tabel 29).
vermeld in bijlage 9 (tabel 29).
Speelplaats te Heer bij Maastricht; V5-28-00; 13.9/46; S46082.
Stortplaats bij de kerk te Leersum; P 5 - I 4 - 4 1 ; 22.6.'38; S38134.
Lexkesveer te Wageningen; P5-28-33; 10.6/39; S39151.
Zandpad bij de vuurtoren te Hollum (gem. Ameland); G5-56-24; 9.8/36;
opn. DIEMONT, D36244.
Wijkplaats aan het kanaal Almelo-Nordhorn (gem. Almelo); M7-45-11;
1.7/41; S41113.
Proeftuin „Naaldwijk" in het Westland; P3-33-00; 14.8/38; S38208.
Groesbeek. Bodem, bestaande uit aangespoeld materiaal op een ondergrond
van puinslag van de harde weg, betrekkelijk weinig betreden; Q6-13-43;
25.8/44; S44119.
Oude scheepswerf te Kampen; L6-42-44; 3.7/37; opn. DIEMONT.
Haven aan het Spaarne te Spaarndam; M4-32-33; 11.10/45; S45048.
Brinkhorsterlaan te 's Gravenhage; 4 m breede strook tussen voetpad —
waarlangs tredplantengezelschap (Polygonum aviculare-Poa annua-idicies met
Matricaria matricarioides) en schutting. Langs de schutting fragmentair
Balloteto-Arctietum met Lamium album, Malva neglecta, Arctium vulgare,
Urtica dioeca, U. urens enz. Daartussen 2 m breede strook Hordeum-iacies;
N3-65-23; 13.9/45; S45022.
Stationsemplacement te Wageningen. Zandgrond vermengd met puin, waaronder veel kalkmortel; bemest door loslopende honden en geiten, welke
laatste hier zo nu en dan worden geweid; P5-27-42; 27.8/44; S44118.
Diedenweg, Wageningen; P5-28-33; 14.6/38; S38142.
Stationsemplacement te W'ageningen; P5-27-44; 9.6/38; S38143.
Prinsessegracht, Den Haag; N8-55-34; 13.9/45; S45017.
Station te Castricum, weideaspect; L4-51-24; 9.10/45; S45036.
Bosse weg te Tilburg; R4-18-31; 23.7/43; S43199.
Postjesweg te Wageningen; P5-27-44; 9.6/38; S38135.
Door geiten zwak beweide ruigte nabij de brug over de Dommel (gem. Son
en Breugel). Zandgrond; R5-35-21; 18.8/43; S43262.
Brinckhorsterlaan te Den Haag. Opgespoten duinzand. N3-65-23; 11.9/45;
S45014.
Berm van wandelpad, bestaande uit opgebracht duinzand, Brinckhorsterlaan, den Haag (nabij opn. 10); N3-65-12; 13.9/45; S45021.
Egmond aan den Hoef. Wegberm van duinzand; L4-31-24; 9.10/45; S45032.
Langs spoorlijn Voorburg-Den Haag; N3-65-22; 30.9/45; opn. W T ESTHOFF,
V.W45099.
Station Halfweg tussen Amsterdam en Haarlem. Spoordijk uit aangevoerd
duinzand bestaande; M4-33-31; 4.10/45; opn. W'ESTHOFF; V.W45098.
OPNAMEN,

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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24. Station t e H a a r l e m op berm v a n spoordijk v a n aangevoerd duinzand. M 4 31-41; 4.10.'45; Opn. W E S T H O F F , V.W45099.
25. Binnenplaats te Egmond a a n zee; L 4 - 3 1 - 2 3 ; 9.10/45; S45031.

Deenige trouwe kensoort van het Hordeetum murini isde naamgevende
Hordeum murinum en wcl de ssp. eu-murinum (LINK) RICHTER daarvan.
Deze ondersoort komt in geheel Midden-Europa voor en treedt er meest
zeer gezellig, ja duidelijk faciesvormend op. In het Middellandse Zeegebied wordt zij vervangen door de ssp. leporinum (LINK) RICHTER,
die daar ineen vicarierende associatie —het Hordeetum leporini —als kenmerkende soort optreedt. De heer P. JANSEN te Amsterdam, die ik naar
de verspreiding van Hordeum murinum en wel meer speciaal de ssp.
eu-murinum vroeg, zegt hierover: ,,De verspreiding van Hordettm murinum
op te geven is ondoenlijk. Ofschoon ze wel van centraal-europese oorsprong zal zijn, isze de laatste jaren eenvoudig een cosmopoliet geworden.
Men vindt haar overal op de aarde, behalve in de koudste en de warmste
streken. Zo zijn Noord- en Zuid-Amerika, Zuid-Afrika en Australie
geheel door haar besmet en ze breidt zich nog steeds uit.
De ssp. eu-murinum is over het algemeen als de noordelijke vorm
te beschouwen. Haar noordgrens is moeilijk aan te geven, ze komt
in geheel Engeland voor, maar in Schotland is ze zeldzamer, in Scandinavie wordt ze nog opgegeven tot 65° N.Br. Evenzo in Finland en
Rusland, maar, waar hier precies de grens loopt, weet ik niet. In Siberie
zal ze zich langs wegen en spoorwegen wrel hebben uitgebreid over het
gehele land. In Zuid-Frankrijk en Noord-Italie is de ssp. leporinum
nog de meest voorkomende vorm, maar noordwaarts wordt ze langzamerhand vervangen door eu-murinum. Echter komt leporinum door
het gehele verspreidingsgebied adventief voor. We leven voor deze soort
te laat, om de oorspronkelijke verspreiding der beide ondersoorten na
te gaan en te vroeg, omdat ze nog bezig is zich voortdurend verder
te verspreiden."
Behalve Hordeum murinum zijn ook Sisymbrium officinale, S. sophia,
Bromtts sterilis, Malva silvestris, Lepidium ruderale en Diplotaxis tenuifolia als kensoorten van het Hordeetum genoemd (zie: BRAUN-BLANQUET,
37, en TUXEN, 206, 222). Van deze soorten vertoont alleen Sisymbrium
officinale een zekere voorkeur voor onze associatie. Ook in het Middellandse Zeegebied blijkt deze voorkeur voor het Hordeetum {leporini)
te bestaan (BRAUN-BLANQUET, 37), zodat wij haar als —zij het ook
selectieve — regionale kensoort zouden willen beschouwen.
Misschien is ook Malva silvestris, regionaal bezien, een kensoort van
het Hordeetum. Volgens BRAUN-BLANQUET (37) is zij het in het mediterrane gebied, volgens TUXEN (206) in Noordwest-Duitsland. In ons
land is de soort te zeldzaam, om hierover met zekerheid een oordeel
te kunnen uitspreken.
Bromus sterilis is stellig geen kensoort; zij verkiest in het algemeen
een meer nitrophiele groeiplaats dan het Hordeetum haar kan bieden.
Ook Diplotaxis tenuifolia is — althans in West-Europa — geen kensoort.
Deze kalkminnende duinplant komt er in allerlei ruderale vegetaties
voor en vertoont in het geheel geen voorkeur voor onze associatie.
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Ook Sisymbrium sophia doet dit — voor zover ik over deze in ons land
zeldzame soort kan oordelen — niet. Lepidium ruderale is — zoals we
hiervoor (biz. 130) hebben gezien — kenmerkend voor het Polygonion
avicularis.
Al met al is het Hordeetum murini een van de zwakst gekarakteriseerde associaties van ons verbond. Van de andere ^4rc//ow-gezelschappen onderscheidt het zich nog door enkele differentierende soorten,
waarvan Lolium perenne en Bromus mollis wel de voornaamste zijn.
De /trc^'ow-soortengroep is in het Hordeetum — behalve door de
bovengenoemde soorten — in hoofdzaak vertegenwoordigd door Rumex
obtitsifolius, Lamium album, Urtica dioeca, Arctium vulgaret A. minus
en Malva neglecta.
Van het kruipertjes-gezelschap kunnen we een tweetal subassociaties onderscheiden, n.l.
a) het Hordeetum murini typicum TUXEN et SISSINGH 1942,
welke het type van de associatie vertegenwoordigt en
b) het Hordeetum murini diplotaxetosum SISSINGH et WESTHOFF 1946.
Laatstgenoemde subassociatie vindt men langs wegbermen in de duinen en op de bermen van uit duinzand opgebouwde weglichamen en
spoordijken. Ook op met duinzand opgespoten bouwterreinen bij onze
grote steden (Amsterdam) kan men de subassociatie aantreffen. Daar
het duinzand meestal niet over grote afstanden wordt vervoerd, beperkt het Hordeetum murini diplotaxetosum zich in hoofdzaak tot de
duinen en het daarachter gelegen hafdistrict.
De differentierende soorten van de subassociatie zijn: Diplotaxis
tenuifolia en Salsola kali var. tenuifolia TAUSCH.. Daarnaast komt ook
Elymus arenarius er zo nu en dan voor. Men vindt de subassociatie
steeds op duinzand, wat waarschijnlijk moet worden toegeschreven
aan de kalkbehoefte der differentierende soorten.
Het Hordeetum murini diplotaxetosum vertoont een nog grotere
overeenkomst met het Hordeetum leporini dan de typische subassociatie. Diplotaxis tenuifolia is namelijk in het mediterrane gebied een
veelvuldig voorkomende kensoort van het Hordeetum leporini.
Het door TUXEN (222) beschreven ,tHordeetum murini artemisielosum" kan beter als successie-stadium worden opgevat. Als subassociatie
heeft dit gezelschap geen bestaansrecht. De successie in het kruipertjes-gezelschap verloopt vrij snel. Slechts intensieve beweiding kan haar
vertragen. Er ontstaat dan een beweide v a r i a n t met Tri folium
repens, welke zich van de typische variant onderscheidt door het optreden
van een aantal weideplanten: Trifolium repens, Poa pratensis, Matricaria
matricarioides, Trifolium dubium en Agrostis tenuis. Zij vertoont enige
overeenkomst met het Plantagineto-Lolietum.
Van de facies van het kruipertjesgezelschap dient in de eerste plaats
de Hordeum murinum-i a c ie s te worden genoemd. Door het gebrek aan
voldoende kensoorten stelt men bij het maken van opnamen van het
Hordeetum bijna automatisch de dominantie van de meestal gezellig
groeiende Hordeum murinum als minimum-eis.
SUBASSOCIATIES, VARIANTEN EN FACIES.
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Minder veelvuldig komen facies van Lolium perenne voor. Zij wijzen
meestal op intensieve beweiding. Facies van Poa annua vormen reeds
een overgang naar het tredplantengezelschap.
Zeer nauw verwant aan het Hordeetnm
murini is het mediterrane Hordeetnm leporini, Beide vicarierende associat e s vertonen zowel floristisch als physiognomisch grote overeenkomst
en hebben meerdere soorten gemeen: Hordeum murinum (in verschillende subspecies), Diplotaxis tenttifolia, Malva silvestris, Bromus sterilis,
Sisymbrium officinale, S. sophia, Arctium minus, Poa annua, Planiago
major, P. lanceolata, Bromus mollis enz.
Eveneens verwant aan het Hordeetnm murini is het tredplantengezelschap of Plantagineto-Lolietum. Dit komt vaak naast en in mozaiek
met het Hordeetnm voor, terwijl vermengingen van beide gezelschappen
alles behalve zeldzaam zijn. Bij het maken van opnamen moet men dit
wel terdege in het oog houden.
VERWANTE GEZELSCHAPPEN.

Evenals de andere ^4rd/cw-associaties is het Hordeetnm een aan de nabijheid van menselijke nederzettingen gebonden
adventievengezelschap. Het is een z.g. ,.huisassociatie" (zie biz. 26).
De voorwaarden voor haar bestaan worden door de mens geschapen.
Uit de groeiplaatsen der associatie — wegranden en overhoeken langs
wegen, ruderale terreinen, puinhopen, onbebouwde plaatsen in de
buitenwijken van onze steden, rangeerterreinen, exercitievelden,
havenhoofden enz. — kan men deze bestaansvoorwaarden — stikstofbehoefte en een warme, vastgetreden standplaats — concluderen. Immers
het zijn de plaatsen, die door de mens druk worden bezocht, kinderspeelplaatsen bij uitnemendheid en plaatsen, waar men — gezien het
bordje ,,Verboden vuil te storten," dat er bijna steeds staat te prijken
— bij voorkeur afval en vuil deponeert, waar de hond wordt uitgelaten
en waar paardemest en ander wegvuil wordt samengeveegd, of bij regen
samenspoelt. Ook zijn het de plaatsen, waar kleine huisdieren worden
geweid.
Beweiding verdraagt het gezelschap goed. Deze beinvloedt de vegetatie door drie factoren, namelijk vraat, tred en bemesting. Door
de bemesting wordt het stikstofgehalte op peil gehouden, terwijl tred
een vaste bodem veroorzaakt.
Het Hordeetnm wordt meestal beweid door kleinvee, zoals schapen,
en geiten, die — aan een paal vastgebonden — het kruipertjesgezelschap afgrazen. Voor het grotere vee, zoals koeien en paarden, is de
oppervlakte, die het Hordeetum-assocm&t als regel beslaat, te klein.
Dit neemt echter niet weg. dat men er zo nu en dan ook een hit — aan
een ketting getuurd —kan zien grazen. Vooral in de nabijheid van woonwagenkampen is dit het geval.
Het Hordeetnm murini is bij uitstek warmteminnend. Men vindt het
gaarne aan de voet van muurtjes, die de warmtestraling van de zon
terugkaatsen (LIBBERT, 124). Behalve door het voorkomen van een aanSYNOECOLOGIE.
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tal warmteminnende planten, zoals: Hordeum murinum. Geranium
pusillum, Bromus sterilis, Erigeron canadensis en een enkele maal ook
Reseda lutea, Echium vulgare en Bromus tectorum, komt dit tot uitdrukking in de rijkdom aan mieren-nesten. Mieren schijnen voor het bouwen
van hun nesten een speciale voorliefde te hebben voor warme plaatsen
en het Hordeetum murini is — naast Bromion- en Corynephorion-gezclschappen — een van de associaties, waarin we veel nesten kunnen
aantreffen.
Schaduvv kan het Hordeetum slccht verdragen. Vandaar, dat men
het gezelscbap bijna steeds op zonnige plaatsen vindt, zulks in tegenstelling tot het Balloteto-Arctietum, dat gaarne onder bomen en in de
halfschaduw van heggen groeit. Ook de vochtbehoefte van het Hordeetum
is veel geringer dan die van het Balloteto-Arctietum.
Het Hordeetum groeit op lichte zandgronden. Deze zijn — zulks in
tegenstelling tot de loss-, leem- en klei-gronden — in het algemeen
warm, droog en doorlatend, d.w.z. stikstof spoelt er gernakkelijk uit.
Een compensatie tegen uitspoeling heeft het Hordeetum in de vastgetreden standplaats (met gering porienvolume), waarin de waterbeweging
stagneert, of in een uitgesproken warme groeiplaats, waar de verdamping de neerslag overtreft.
De pH in het Hordeetum schommelt om het neutrale punt. Op zure
gronden komt het kruipertjesgezelschap niet voor. In de basen- en kalkbehoefte wordt voorzien. doordat zich tussen het opgebrachte vuilnismateriaal veelal veel baksteenresten, kalkmortel en sintels (de alkalische slak uit de asbak) bevinden.
Het aspect van het Hordeetum
wordt gevormd door de dominerende gramineeen: Hordeum murinum,
Lolium perenne en Poa annua, welke samen met enkele andere grassen:
Poa pratensis, Bromus mollis, Holcus lanatus, Agrostis tenuis, Dactylis
glomerata en Agropyron repens aan de associatie het aanzien van een
weide geven. Dit weide-aspect doet reeds vermoeden. dat we hier met
een atlantische plantengemeenschap te doen hebben. Zulks is ook inderdaad het geval: men vindt het kruipertjesgezelschap in West-en CentraalEuropa. Het vermoedelijke verbreidingsareaal der associatie, samengesteld aan de hand van de plantensociologische literatuur [LIBBERT
(124), BRAUN-BLANQUET en D E LEEUW (38), TUXEN (206, 222), BUKER
en BECKER (52) enz.] en met behulp van gegevens over de verbreiding
der kenmerkende soorten — in hoofdzaak Hordeum eu-murinttm — volgt
uit onderstaande kaart. Dit areaal is slechts provisorisch. De ter beschikking staande gegevens zijn onvoldoende om de grenzen met zekerheid
vast te stellen. Enerzijds vindt dit zijn oorzaak in het geringe aantal
kensoorten, anderzijds in de bijna cosmopolitische verbreiding daarvan.
Naar het oosten toe wordt het Hordeetum murini (Arction) afgewisseld door gezelschappen uit het Onopordion. Deze overgang verloopt
zeer geleidelijk; een grens is moeilijk aan te geven. Naar het zuiden
toe gaat onze associatie eveneens geleidelijk over in het mediterrane
Hordeetum leporini.
VERSPREIDING EN VERBREIDING.
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In Nederland geeft het Hordeetum de voorkeur aan delichtere gronden.
Men vindt het daarom vooral in de volgende plantengeografi schedistricten: Drents-, Gelders-, Kempens-, subcentreuroop-, duin- en waddendistrict. Dit wil echter in het geheel niet zeggen, dat men het elders
niet kan aantreffen. Op allochtone (opgehoogde) gronden in de nabijheid
der grote steden en verkeerscentra (Haf- en loss-district) kan het ook
voorkomen. Het Hordeetum is een de mens begeleidend adventievengezelschap, dat zich vanuit de grote steden en via de spoorwegen over
Nederland verspreidt. Men krijgt vaak de indruk, dat het areaal, dat
de associatie mettertijd zal bezetten, nog niet geheel door haar is ingenomen.

FIG. 15 Hordeetum eu-murini

Het Hordeetum murini is een uitgesproken pioniergezelschap. Door de grote hoeveelheden zaad, die de dominerende soorten:
Hordeum murinum, Lolium perenne, Poa annua en Bromus mollis kunnen
voortbrengen, is het in staat zich in korte tijd op open terrein te vestigen.
Eerst komen de door de wind over grote afstanden verspreide onkruidzaden van Erigeron canadensis en Senecio vulgaris (type ,.Flaneur legere"
volgens MOLINIER en MULLER, 140a), spoedig gevolgd door de eveneens
door de wind over kleinere afstanden verspreide zaden van Hordeum
tnurinum, Bromus sterilis, B. mollis, Poa annua, Lolium perenne, Agrostis
tenuis, Capsella bursa~pastoris, Plantago major, P. lanceolata, Agropyron
repens enz. Daarna volgen de planten, waarvan de zaden door mens en
dier worden meegenomen en bij hun passeren achterblijven. In de eerste
plaats de planten met hakende of klevende zaden: Hordeum murinum,
SUCCESSIE.
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Arctium minus, A. vulgare, Plantago major, Matricaria matricarioides,
enz. en voorts vele adventieven (,,epizoochores"). Tenslotte worden de
planten met zaden met een elaiozoom door de mieren aangevoerd:
Geranium pusillum, Bromus sterilis, Chelidonium majus enz.
Soms — namelijk op zeer nitrophiele groeiplaatsen — wordt het
Hordeetum murini voorafgegaan door een Urtica urens-iacies, welke wij
als fragment van het Chenopodieto-Urlicetum urentis (zie biz. 125)
zouden willen beschouwen.
In de duinen wordt het Hordeetum voorafgegaan door het Bromus
tectorum-Corispermum hyssopifolium-gezelschap (zie biz. 169).
In luttele jaren heeft de associatie het terrein in bezit genomen.
Doch het duurt niet lang, of deze nogin hoofdzaak uit annuellen bestaande
pioniergemeenschap moet plaats maken voor hoger ontwikkelde gezelschappen, waarin de annuellen steeds meer het veld moeten ruimen voor
hemicryptophyten en waarin ook geophyten een rol gaan spelen. In
het Hordeetum murini typicum vestigen zich nu — reeds voor algehele
sluiting der grasmat is bereikt — kruidachtige planten zoals: Cirsium
arvense, Tanacetum vulgare, Artemisia vulgaris, Linaria vulgaris enz.
Zo ontstaat het zogenaamde ,,Hordeetum artemisietosumf,r het eindstadium van het kruipertjesgezelschap. Een opname volgt hieronder:
OVERGANG HORDEETUM

->

TANACETO-ARTEMISIETUM.
KLASSE-KENSOORTEN:

KENSOORTEN HORDEETUM:

Hordeum murinum
Sisymbrium officinale

3.3
2.2

KENSOORTEN TANACETO-ARTEMISIETUM:

Artemisia vulgaris
Tanacetum vulgare
Linaria vulgaris

2.3
2.2
-{-.1

VERBONDS- EN ORDE-KENSOORTEN:

Urtica dioeca
Bromus sterilis
Sisymbrium sophia
Malva neglecta
Reseda lutea
Geranium pusillum

1.2
J .2
1.1
-f-2
+.1
+.1

Agropyron repens
Cirsium arvense
Capsella bursa-pastoris
Convolvulus arvensis
Plantago major
Poa annua
Senecio vulgaris
Polygonum aviculare
Urtica urens
Geranium molle
Matricaria matricarioides
Chenopodium album

1.2
+ .1
1.1
1.3
4-.2
+ .1
1.1
+ .2
+ .1
1.2
+ .2
1.2

BEGELEIDENDE SOORTEN:

Lolium perenne
AchMea mMe folium
Taraxacum officinale
Agrostis tenuis

2.3

+ .1
+ .1
+ .2

Hollum (gem. Ameland); Go-57-31; 10.8/36; opn. DIEMONT; D36248; 100 m 2 .

De hemicryptophyten: Cirsium arvense, Artemisia vulgaris, Tanacetum vulgare, Linaria vulgaris en Urtica dioeca breiden zich nu snel
uit en krijgen al gauw de overhand, terwijl de grassen en eenjarige
kruiden steeds meer op de achtergrond geraken. Na enkele jaren heeft
het Hordeetum murini plaats gemaakt voor het in de successie er op volgende Tanaceto-Artemisietum (zie biz. 160). Wordt het Hordeetum beweid,
dan wordt de successie aanmerkelijk vertraagd.
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13. BALLOTETO-ARCTIETUM (BR.-BL.et DE LEEUW 1936)SISSINGH
1946
SYNONIEMEN. Het Balloteto-Arctietum werd voor het eerst in 1931
door TUXEN (203) onder de naam ,,Chenopodintn bomis-Henricus-Urtica
urens-associatie" aan de hand van een simpel soortenlijstje zonder
prcsentie-cijfers beschreven. Ecn paar jaar later beschreven BRAUNBLANQUET en DE L E E U W (38) het gezelschap onder de naam ,.Lappa
notha-Ballota nigm-associatie" met als voorbeeld een opname van het
eiland Ameland. Weer een jaar later publiceerde TUXEN (206) onder de
oorspronkelijk door hem gegeven naam een samenvattende lijst van
22 opnamen, waaruit de floristische samenstelling van het gezelschap
blijkt. Bij de oecologische karakterisering wees TUXEN er op, dat de
associatie in het Querceto-Betuletum-paraclimaxgehied sterk verarmt.
De daar voorkomende associatiefragmenten — waarin Urlica dioeca
veelal aspectvormend optreedt — werden later door TUXEN en VON
ROCHOW (222) onder de naam ,tBallota nigra-Leonnrus cardiaca-associatie," o.a. opgrond van het ontbreken van Chenopodiiini bonus-henriciis,
op weinig overtuigende wijze als zelfstandige associatie der vochtige
zandgronden van het Querceto-Betuletunt-paraclimaxgebied beschreven.
Een en ander geeft aanleiding tot begripsverwarring. Ik zou daarom
de voorkeur willen geven aan de door BRAUN-BLANQUET en DE LEEUW
(33) gegeven naam. aangezien deze het best uitdrukt, wat men bedoelt.
Men zou hiertegen kunnen aanvoeren, dat hun beschrijving niet aan de
nomenclatuureisen voldoet en dus niet rechtsgeldig is, daar geen. associatie-tabel of lijst met karakteristieke soortencombinatie en presentiecijfers er aan ten grondslag ligt. De eerste geldige beschrijving zou dan
toch die van TUXEN (206) zijn. Hiertegenover staat echter weer, dat
BRAUN-BLANQUET en DE LEEUW (I.e.) een hemicryptophyten-gezelschap
hebben willen aanduiden, zulks in tegenstelling tot TUXEN, die het
Chenopodieto-Urttcetum urentis (zie biz. 125 e.v.) niet heeft herkend
en zijn ,tChenopodiiini bonus henricus-Urtica wmw-associatie" derhalve
ook niet tegen dit annuellen-gezelschap heeft afgegrensd. Laatstgenoemd gezelschap omvat dan ook meerdere eenheden van gelijke rang,
zodat de naam van de op zichzelf rechtsgeldig beschreven plantengemeenschap toch in de synonimie valt (vergelijk: Prodrome, fasc. 1., p.
3, regel 7). Daarbij komt, dat deze naam niet gelukkig is gekozen. Als
naamgevende soorten immers dienen enerzijds een plaatselijk zeer
zeldzame soort (Chenopodium bomis-henricus), anderzijds een niet kenmerkende annuel (Urttca urens).
FLORISTISCHE SAMENSTELLING.

Deze moge blijken uit bijlage 9

(tabel 30)
vermeld in bijlage 9 (tabel 30)
Heggerand bij wolfabriek te Klingelbeek (gem. Arnhem); P6-22-23); 4. 10.
'39; S3948!.
Ruine te Montfoort; T6-I3-24; 17.5/42; S42035.
Kerk te Oud-Zevenaar; P6-45-12/21; 15.8/44; S44097.
Zuidgeexponeerde wegrand van de Bemeler berg te Maastricht; V5--28-44;
3.5/42; S42002.

OPNAMEN,
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2.
3.
4.
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5. R u i n e v a n de boerderij ,,Nieuw R c e m s t " (gem. Ede); N 6 - 6 1 - 3 3 ; 20.8/44;
S44101.
6. Zuidgeexponcerde wegrand nabij de kerk te Bemelen; V6-21-34; 3.5/42;
S42003.
7. Helling, waarboven een mesthoop (langs de helling d r u i p t gier). Asselt (gem.
Swalmen); S6-44-42; 18.7.'42; S42216.
8. Voet van m u u r a c h t c r de kcrk te Kessel; rivierklei; S6-25-34; 21.7/42; S42228.
9. Kerk te Oosterbeek-laag (gem. Rcnkum); rivierklei; P 6 - 2 2 - 3 1 ; 3 1 . 5 / 4 1 ;
S41042.
10. Vuilnisbelt te H a t t e m ; rivierklei; M6-15-11; 2 0 . 7 / 4 1 ; S41171.
11. Voet van een beltmolen te Broekstraat (gem. Bergeik); So-23-12/21; 29.6.
'43; S43I46.
12. Weltermolen ten Zuidoosten v a n Heerlen, wegrand; V6-14-34; 27.7/44;
S44076.
13. Chenopodium bonus-henricus~i'a.c\es op beschaduwde, overbemeste plek onder
enkele bomen. Welter molen nabij Heerlen; VG-14-34; 27.7/44; S44077.
14. Ubachsberg (gem. Voerendaal); VC-24-31; 27.7/44; S44079.
15. Ruderale vegetatie onder opgaande eiken nabij de oude tol te Doorvverth
(gem. Renkum), gestuwd praeglaciaal; goede strooiselvertering; P6-21-32/34;
38.8/44; S44108.
16. Dijkhelling bij Wijhe. Met opzet niet gemaaid ter wille van de Onopordum
M6-35-42; 2.9/46; S46073.
17. Mechelen, helling van uitgeholde weg (gem. W i t t e m ) ; VG-43-00; 9.9/46;
S46079.

Kenmerkend voor het Balloteto-Arctietum zijn de volgende soorten:
Ballota nigra, Arctium vulgare, A. minus, Chelidonium majus, Aethusa
cynapium var. domestica WALLR., Chenopodium bonus-henricus, Verbena
officinalis, Mentha longifolia en M. velutina. Daarentegen vinden Urtica
dioeca, Lamium album, Malva neglecta,Rumex obtusifolius en R. pratensis
wel is waar in ons gezelschap een optimale groeiplaats, doch komen
in andere ylrc/iow-gezelschappen te algemeen voor, om als kensoort
[verg. TUXEN (203, 206) en VON ROCHOW (222)] te kunnen gelden.
Ballota nigra, een van de naamgevende kensoorten van de Lappa
notha-Ballota wigra-associatie, is tevens de meest kenmerkende. Het is
volgens H E G I (85) een uitgesproken ,,Dorfpflanze,M die bij voorkeur op
voedselrijke, vochtige, iets overschaduwde, maar toch warme standplaatsen groeit: ,,Man findet sie in Hecken, an Zaunen, an schattigfeuchten Mauern, Strassenborden, auf Schutt- und Misthaufen, besonders
in Dorfern, selten auch weiter von Siedlungen c ^ f e m t ^ Van Ballota
nigra kennen we twee — waarschijnlijk oorspronkelijk geografisch gescheiden voorkomende —ondersoorten,n.l.deoorspronkelijk mediterrane
ssp. foetida A. et G. en de oorspronkelijk oost-europese ssp. ruderalis
BRIQ. 1 . Van deze beide subspecies komt in Nederland de uit het Middellandse Zeegebied stammende ssp. foetida algemeen voor, terwijl de
ssp. ruderalis hier zeldzaam is.
1

Deze beide subspecies worden door HEGI (85) als volgt onderscheiden:
a. ssp. foetida ( LAM.) ASCHERS.et GRAEBN. Dein het Middellandse Zeegebied en het grootste deelder Alpen (met uitzondering van het oostelijke deel)en in de Jura alleen voorkomende en
in Midden -Europa nergensoorspronkelijk inheemse ondersoort. In het gebied van de pannonische
flora zeldzaam.
.
.
b. ssp. ruderalis BRIQ. De in het gebied der pontisch-pannonische flora, in Bohemen maar
ook in Noord-Duitschland algemeen voorkomende ondersoort. In het Middellandse Zeegebied en
het grootste deel der Alpen (met uitzondering van het oostelijke deel) ontbrekend,of althans zeldzaam en adventief voorkomend. Blijkbaar via Rusland en Hongarije in Duitsland ingevoerd.
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Arctium vulgare EVANS ( = A. nothum W E I S S . = Lappa notha RUHM.)
is minder typerend voor de associatie, daar deze soort ook met minder
stikstofrijke groeiplaatsen genoegen neemt. Men kan haar dan ook zo
nu en dan in het Tanaceto-Artemisietum aantreffen. In het BallotetoArctietum heeft zij echter duidelijk haar optimum, zodat men haar toch
als — zij het ook selectieve — kensoort kan beschouwen.
Arctium vulgare is lang voor een bastaard tussen Arctium lappa en
A. minus gehouden. Tegenwoordig wordt zij echter als zelfstandige soort
opgevat. Het onderscheid tussen Arctium vulgare en A. minus is niet
zeer groot, zodat deze soorten vaak zijn verward l. Arctium vulgare
is waarschijnlijk de meest algemene soort, hoewel toch ook A. minus
nogal eens voorkomt. De groeiplaats van beide soorten is vrijwel dezelfde.
Chelidonium majus is eveneens een goede kensoort. Zij verdraagt
echter meer schaduw dan de voorgaande en men treft haar derhalve
ook vaak in heggen (Calystegion sepii) en in stadsparken en stikstofrijke
parkbosjes aan. Wat de groeiplaats betreft zegt H E G I (85), dat Chelidonium bij voorkeur in de nabijheid van de bewoonde plaatsen onder
heggen, langs schuttingen en muren, op puinhopen en langs wegranden
voorkomt.
Aethusa cynapium, de vierde kensoort der associatie is, hoewel zij
optimaal ontwikkeld in ons gezelschap optreedt, als soort niet trouw.
Men kan echter een drietal ondersoorten, varieteiten of rassen onderscheiden ,n.l. a) var. gigantea L E J . , b) var. domestica WALLR. en c) var.
agrestis WALLR. 2. Van deze drie is de varieteit domestica kenmerkend
voor de ruderale standplaatsen van het Balloteto-Arctietum (zie biz. 62).
Chenopodium bonus-henricus, eveneens een kensoort van het Balloteto-Arctietum, is in ons land vrij zeldzaam. Men vindt haar — evenals
Ballota nigra — in hoofdzaak op de zware gronden van het fluviatiele
district, doch ook daar is zij alles behalve algemeen. In Duitsland schijnt
dit anders te zijn, immers H E G I (85) geeft deze soort als ,,ziehmlich
haufig und verbreitet" aan. Volgens hem zou zij op puin, langs wegen,
dorpsstraten, heggen en schuttingen, op weideplaatsen, mesthopen,
om boerderijen, bij stallen, ,,Sennhiitten" enz. van de laagvlakte tot
in de alpine gordel voorkomen. AICHINGER (2) vermeldt de soort als
kensoort van de Rumex alpinus-Aconitumnapellus~a.ssocia.tie (ziebiz. 156).
Evenals de beide voorgaande soorten is ook Verbena officinalis
een soort der zware gronden. In het fluviatiele district is zij een goede
kensoort van het Balloteto-Arctietum. In Zuid-Limburg daarentegen
is zij minder trouw. Hier schijnt zij vooral op de kalkrijke gronden minder
behoefte aan stikstof te hebben. Volgens H E G I (85) is het vaderland van
1

De verschillen tussen beide soorten zijn in hoofdzaak gelegen in de grootte der bloemhoofdjes en in de bloeiwijze:
a. Ontwikkelde hoofdjes vrij groot, alle of voor een flink deel lang gesteeld. Bloeiwijze:
een trosvormi^ gerangschikt scherm
Arctium vulgare EVANS
b. Ontwikkelde hoofdjes klein, tot2cm, zo groot als een hazelnoot.Alle meestal slechts kort
esteeld en tot trossen verenigd.
Arctium minus BERNH.
n de messte Duitse flora's wordt Arctium vulgare niet genoemd. Zij wordt er waarschijnlijk met
Arctium minus samengevat, zodat men ook in de plantensociologische literatuur alleen laatstgenoemde
soort tegenkomt.
1
Voor de beschrijving van deze varieteiten, zie HEGI (85).

f
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Verbena officinalis niet met zekerheid bekend, doch het is waarschijnlijk, dat de soort uit het mediterrane gebied stamt.
Leonurus cardiaca en Nepeta cataria tenslotte zijn soorten uit ZuidEuropa en Voor-Azie, die in de Middeleeuwen als geneeskrachtige
kruiden in de kloostertuinen werden gecultiveerd en die van daaruit
plaatselijk langs wegen, in heggen, op puinhopen, bij ru'ines en kerkhoven zijn verwilderd. Vooral in warme landen zijn zij algemeen, in
ons land vormen zij nog steeds een zeldzame verschijning.
SUBASSOCIATIES, VARIANTEN EN FACIES.Alstypische anthropo-zoogene

plantengemeenschap is het Balloteto-Arctietum slechts weinig afhankelijk van het bodemsubstraat. Toch vertoont het voorkeur voor de kalkhoudende gronden en vinden we verschillen in floristische samenstelling al naargelang het gezelschap op klei dan wel zandgrond voorkomt. Optimaal ontwikkeld vinden we het op de kalkrijke rivierkleien
in het fluviatiele district en in Zuid-Limburg (zie fig. 16). Op de colloi'darme zandgronden vindt men slechts asscciatie-fragmenten. Deze
zijn echter meestal zo typisch ontwikkeld en opvallend, dat wij ze niet
zonder meer voorbij kunnen gaan. Meestal domineren Urtica dioeca,
Aegopodium podagraria, Lamium album en Rumex obtusifolius. Deze
soorten bepalen ook het aspect. In het voorjaar (April-Mei) valt vooral
de witte dovenetel {Lamium album) met haar grote witte bloemen op,
terwijl in de daaropvolgende maanden (Juni-Juli) de facies van het
zevenblad [Aegopodium podagraria) door de vele witte bloeischermen
sterk de aandacht trekken. In Juli-Augustus bloeit ook de ridderzuring
[Rumex obtusifolius) en de hoge planten van de grote brandnetel [Urtica
dioeca) zijn het gehele jaar door opvallend. Een kleine tabel met een
vijftal opnamen van deze Urtica-Aegopodium-f&cies uit het Drents en
Kempens district volgt hieronder:
TABEL

31.

URTICA-AEGOPODIUM-FACIES (FRAGMENT VAN HET BALLOTETO-ARCTIETUM).

Nummer van de opname:
Maand en J a a r van de opname:
Grootte proefvlakte in m 2 :
Vegetatiebedekking in %:
Plantengeografisch district:
Aantal soorten per opname:

1 2
3
4
5
7/'4I 6/'43 6/'4 3 7/'41 6/*4 3
50
50
50 50
100 100 100 100
95
D
K
K
D
K
30
30
34 31
28

VERBONDS-KENSOORTEN:

Hs Urtica dioeca
Hs Lamium album
Hs Rumex obtusifolius
H s Chelidonium majus
Hs A " ium minus + A. vulgare
Ta Aethusa cynapium var.. domestica

3.3 3.3
+ .2 1.2
1.1 1.2
1.2

3.
1. 2
2. 9

(+.1) .

3.4
1.2
1.1
1.1

23
12
1

+

ORDE-KENSOORTEN:

Ta Sisymbrium officinale
Hsc Calystegia sepium
Hs Artemisia vulgaris

1.1

+.2

+.1
1.2

+ •1 +.1
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Nummer van de opname:
Gr
Te
Hs

Linaria vulgaris
Geranium pusillum
Lamium
maciilatam

+• 9

4

•

•
•

•

+ .2

«

4- 2

•

•

•

KLASSE-KENSOORTEN:

Te
Ta
1a
Ta
Ta
Hr
Gr
Ta
Te
Ta
Te
NP
Te
Te
Gr
Th
Ta
Ta
Hr
Ta
Gr
Ta
Grh
Ta
xa
Ta
Gr
Ta

Stellaria media
Lapsana
communis
Urtica urens
Chenopodium album
Polygonum
aviculare
Potentilla anserina
Agropyron repens
Galeopsis tetrahit
Poa annua
Senecio vulgaris
Lamium
purpureum
Samhucus nigra
Capsella bursa-pastoris
Viola arvensis
Oxalis stricta
Galium aparine
Polygonum
persicaria
Sonchus oleraceus
Plantago major
Atriplex patulum
Cirsium arvense
Sonchus asper
Equiseturn arvense
Chenopodium
polyspermum
Polygonum
convolvulus
Polygonum
lapathifolium
Tussilago farfara
Sinapis arvensis

9 9
7 . <>

-K I
4- 1
4-. 9
4-. I
4-. 9
4-. 1

+. 9
4^

+
+

.1
.1

+

1

11

+ •2 + .2 + . 1 + . 2
(+ !)+• 99 \ _U' 1 + . i
+• 1 +. 1) - 1 - . 1
+• i
+• 1 +. 1
+• 1 + . 2 + . i
9
1. 3 ( + . 1) •
+'
+. 2 + . 2 + . 2
+' 9 +. 2 + . 1
+ 9 _j- ( 2
+ .1 + I
"+ 1
+ 91 + 2
(+ 2)
. + 2 + 2
+
• (+ •1)
+ !i
+ 2 . + 2
12
+ 2

+

+

+

!i

!i

.2

+
+

.1

+

.2

+

.1

. +

!i

1 !i
.1

+ !i
. +
+ .i
+ .i

!i

B E G E L E I D E N D E SOORTEN:

Grh
Chr
Hs
Hs
Hs
Hs
Hs
Hs
Hs
Hr
Hs
NP
Hs
Chr

Aegopodium
podagraria
Glechoma hederacea
Ranunculus repens
Lolium perenne
Dactylis glomerata
Poa trivialis
Chaerophyllum
temulum
Geum urbanum
Agrostis stolonifera var. prorepens
Taraxacum
officinale
Achillea
millefolium
Rubus fruticosus
Melandrium
diumum
Veronica chamaedrys

A A N TAL TOEVALLIGE SOORTEN:

1.3
4- .2
4- .1
4- .2
4- .2
4- .2
3 .3
+ .1
+ .1
+ .1
+. 1

3.4
+ .3
2 .3
+ .2

3.3
2 .2
1 .2
+ .2
+ 9 4 . .2
1 .2 1 .1 + .2
. 2 .3
. + .1
+ .2 + .2
. + .1
2. 2

3.4
+ .2
1 .2
.2

+

3

2 .2
+ .1
+

9

• +

(+• 1)
+ .2
2

3.4
+ .3
1 .2
+ .2
+ .2

!i

. +
. +
3

1. Albergen (gem. Tubbergen); M7-36-41; 1.7.'41 S41114; toevallige soorten:
Rosa canina (+ -2); Scrophularia nodosa (+ .1).
2. Wegberm tussen voetpad en Crataegus-heg. Valkenswaard; S5-14-24; 3.6/43;
S43078; toevallige soorten: Bromus mollis (+ •!)> Festuca rubra (+ .2).
3. Boerderij te Heeze (N.Br.); R5-66-41; 18.6/43; S43114.

.2
.2
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4. Ruderale vegetatie in halfschaduw ondcr opgaande eiken te Tilligte (gem.
Denekamp); M8-21-31; 2.7/41; S41119; toevallige soortcn: Heracleum sphondylium (-{-.I), Moehringia trinervia (+ .2), Plantago lanceolata (+ •!)•
5. Tussen Oostrik en Leende; iets overschaduwd; S5-14-12; 7.0/43; S43091.

Het Aegopodium-Urtica-gezelsclmp komt op vochtige zandgronden
op het diluvium (Querceto-Carpinetum stachyetosum-grociplaats) voor.
Het beschikt niet over regionale kenmerkende soorten, afgezien van
het een enkele maal voorkomen van Chelidonium majus en Aethusa
cynapium var. domestica. Lokaal wordt het echter gekenmcrkt door
Lamium album en Rumex obtusifolius. Deze soorten zou men desnoods
als selectieve kensoorten van het Balloteto-Arctietum kunnen beschouwen
[TUXEX (206) en TUXEX en vox Rociiow, (222)]. Wij geven er echter
de voorkeur aan, om de Urtica-Aegopodium-iacics als associatie-fragment op te vatten. Naast bovengenoemde soorten zijn ook Aegopodium
podagraria, Chaerophyllum temulum en Lapsana communis locaal min of
meer kenmerkend.
Onder gunstige omstandigheden (sterk nitrophiele groeiplaats in de
nabijheid van een druk verkeerscentrum, een kerkhof of oude kloostertuin) kan de Aegopodium-JJrtica-iacies tot een goed associatie-individu
van het Balloteto-Arctietum uitgroeien. Achtereenvolgens verschijnen
dan: Chelidonium majus, Aethusa cynapium, Arctium minus of A. vulgare,
Malva neglecta en zo nu en dan ook wel eens Ballota nigra of Leonurus
cardiaca (zie tabel 30 opnamen 5 en 15).
Ondanks het ontbreken van enkele kenmerkende soorten op zandgrond (n.l. Verbena officinalis en Chenopodium bonus-henricus) is de
floristische samenstelling van ons gezelschap op de verschillende bodemsubstraten — als gevolg van het overwegend anthropo-zoogene karakter
der associatie — zo overeenkomend, dat het van een verkeerd inzicht
getuigt, dit feit te willen verdoezelen of zelfs te ontkennen (TUXEX
en vox ROCHOW, 222).

Een aan het Balloteto-Arctietum nauw
verwant gezelschap vinden we in het Middellandse Zeegebied in het
Silybeto-Urticetum B R . - B L . (1931) 1936. Deze tot het Silybo-Urticion
behorende associatie is als het vicarierende gezelschap der mediterrane
regio te beschouwen. Met het Lappa notha-Ballota mgra-gezelschap
heeft het vele ( ± 20) soorten gemeen, waarvan ik o.a. zou willen noemen
Ballota nigra ssp. foetida, Arctium minus, Sisymbrium officinale, Bromus
sterilis, Hordeum murinum, Malva silvestrts, Mercurialis annua, Urtica
nrens, Atriplex hastatum, Cirsium arvense en Galium aparine, om van
de klasse-kensoorten nog maar te zwijgen.
De in het oosten met het Balloteto-Arctietum vicarierende associatie
is het Onopordetum acanthii (zie biz. 167). Beide gezelschappen bevatten
vele gemeenschappelijke soorten: Verbena officinalis, Malva neglecta,
M. silvestris, Ballota nigra, Leonurus cardiaca, Bromus sterilis, Sisymbrium officinale enz.
Ook het door BRAUX-BLAXQUET (24, 37) beschreven LappuletoAsperugetum der Alpen vertoont overeenkomst met onze associatie en
VERWAXTE GEZELSCHAPPEX.
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tenslotte wil ik nog wijzen op verwantschap tussen de Lappa nothaBallota nxgra-associatie en een door AICHINGER (1) beschreven Hochstaudenlager, de t>Rumex alpinus-Aconitum napellus-a.ssocia.tie." Dit
volgens de auteur tot het Adenostylion-verbond behorende, zeer nitrophiele gezelschap, dat in de Karawanken op de alpenweiden op ligplaatsen
van het vee voorkomt, bevat o.a. Chenopodium bonus-henricus en
Urtica dioeca als constante en Rumex obtusifolius, Mentha longifolia,
Lamium album, Capsella bursa-pastoris en Plantago major als soorten
met hoge presentie. Een opname volgt hieronder:
B E G E L E I D E N D E SOORTEN:

K E N S O O R T E N DER ASSOCIATIE:

Epilobium alpestre
Scrophularia scopolii

l.l
1.1

VERBONDS- EX ORDE-KENSOORTEN:

Urtica dioeca
Chenopodium bonus-henricus
Lamhtm album
Lamiimi
maculatum
Mentha longifolia
Ritmex
obtusifolius

5.5
1.1
+ .1
+ .1
2.1
+ .1

KLASSE-KENSOORTEN:

Capsella
Plantago

bursa-pastoris
major

+ .1
+ .1

Ranunculus repens
—
acer
Veronica chamaedrys
Taraxacum
officinale
Trifolium repens
Myosotis scorpioides
Poa pratensis
—
trivialis
— alpina
Senecio rupestris
Veronica serpyllifolia

1.2

+.1
l.l

+ .1
-M
+ .1
+ .1
+ .1
+ .1
+ .1
+ .1

Kravyh Vrh; Hang imAufstiegc vom Terklbauer zum Obir. Boden sehr kalkreich,
schwarzer Mull. (AICHINGER 1, p. 160).

De overeenkomst met het Balloteto-Arctietum is zo groot, dat men
zich afvraagt, of deze vegetatie niet beter in onze orde kan worden
ondergebracht dan in het Adenostylion.
Het Balloteto-Arctietum is anthropo-zoophiel als geen
ander. De kenmerkende soorten der associatie worden door H E G I (85)
„Dorfpflanzen" genoemd. Deze naam is zeer karakteristiek, want men
vindt de associatie steeds in boerendorpen in de nabijheid van een of
andere boerderij; bij de stal, om en nabij de mestvaalt, bij het „huuske"
achter de wagenloods, in het bosje, waar de kippen rondscharrelen of
onder bomen bij het hek van de weide, waar de koeien bij warm weer
beschutting zoeken en waar zij 's zomers een paar maal daags staan te
wachten om te worden gemolken. Ook langs schuttingen kan men haar
vinden en op al die plaatsen, die door mens of dier druk worden bezocht.
Een goed waarnemer zal voorts opmerken, dat de associatie een haar
passend microklimaat opzoekt, dat in bepaalde opzichten van het macroklimaat afwijkt. Uit de standplaatsen — onder heggen, langs schuttingen,
tegen muurtjes en onder dakranden — blijkt namelijk, dat vooral
regenschaduw een voorname bestaansvoorwaarde is. Daarnaast is een
warme maar toch ook vochtige standplaats geliefd, vooral in ons koelatlantische, humide klimaat.
De iets overschaduwde standplaatsen van het Balloteto-Arctietum
zijn bij verschillende stikstofminnende bosplanten: Aegopodium podagraria, Chaerophyllum temulum, Alliaria officinalis, Glechoma hederacea,
Melandrium diurnum, Geum urbanum, Scrophularia nodosa en Stachys
silvatica zeer in trek. Alle zijn dit planten uit het vochtige eiken-haagSYNOECOLOGIE.
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O Balloteto-A rctietum
~hHordeetum murini
X Tanaceto-Artemisietum
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3

FIG. 16 Ruderale associaties I. (Arction lappae)
(Associations ruderales I)

beukenbos, waaruit volgt, dat het gezelschap aan de voedselrijkdom
van de groeiplaats hoge eisen stelt. Enkele chemische analyses bevestigen
deze conclusie x. Degronden, waarop het gezelschap voorkomt, zijn zowel
1

Resultaat van een tweetal MoRGAN-VENEMA-analy

S44097 (zie tabel 30 nr. 3)
S44076 „ „ 30 nr. 12)

K

Mg

Ca

132
240

75
100

2150
2300

ses:
Fe

PO 4

o3

XH 4

pH

1

110
100

140
200

5
16

7.39
7.20
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dc lichte zandgronden (duinen en waddcneilanden) als Iossgronden en
zware rivierkleien. In het algemeen zijn zij kalkrijk en sterk humeus.
Van de bodemstructuur is het Balloteto-Arctietum vrijwel onafhankelijk. Deze wisselt namelijk tussen structuurloos (dolle structuur) en matig
goede kruimelstructuur.
Het Balloteto-Arctielum is een typisch midden-europese associatie. In het Middellandse Zeegebied komt het niet voor en
evenmin in het hoge Noorden (benoorden de 60ste breedtegraad). Het
vermoedelijke areaal van het gezelschap werd met behulp van de plantensociologische literatuur [TUXEN (203), AICHINGER (1), SCHWICKERATII
VERBREIDING.

F I G . 17

Balloteto-Arctieturn

(178), LIBBERT (124), BRAUN-BLANQUET en DE L E E U W (38); T U X E N
(206); SISSINGH, VLIEGER en WESTHOFF (191); TUXEN en VON ROCHOW
(222); ATHENSTADT (8) enz.] en de gegevens over de verbreiding der
kenmerkende soorten ( H E G I ) nagegaan en in bovenstaand kaartje ingetekend (fig. 17). Op dit kaartje zijn een aantal genummerde vindplaatsen van het Balloteto-Ardietutn aangegeven. Het zijn de volgende:
1
9

3
Tt

5
0
7
8

Ameland ( B R A U N - B L A N Q U E T en D E L E E U W 1936).
Doorwerth b . Oosterbeek (SISSINGH, tabel 30 opn. 15),
H a t t e m b . Zwolle (SISSINGH, tabel 30 opn. 10).
Hesepe b . Nordhorn ( T U X E N 1942, 12. Rndbr.).
Zevenaar (SISSINGH, tabel 30 opn. 3).
Maastricht (SISSINGH, tabel 30 opn. 4).
Ulsnis b . Sleswig ( T U X E N en SISSINGH n.p.).
H o p e (Kr. Neustadt) ( T U X E N 1942,12. R n d b r . ) .
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9
10
11
12
13
14

Eddinghausen b . Hildesheim ( T U X E N 1931).
Dectz (Kr. Soldin) ( L I B B E R T 1933).
Grossen-Hain (N.O. Sachsen) (VON R O C H O W 1942, 12. Rndbr.),
F a a k a. See (Karawanken) (AICHINGER 1933).
Bobroeisk ( A T H E N S T A D T 1942, 12. Rndbr.).
Mogilef (ATHENSTADT 1942, 12. Rndbr.).

In Nederland kan men het gezelschap overal aantreffen, doch het
best ontwikkeld en het rijkst aan kensoorten komt het voor in het
Krijt-, Loss-, fluviatiel-, Duin- en Wadden-district (zie fig. 16). Daarbuiten is de associatie meestal slcchts fragmentair ontwikkeld.
Eind Maart begint zich op de
vochtige nitrophiele plekken rond de boerderij een fris en sappig groen
te vertonen, dat reeds spoedig de hele bodem bedekt. Het snelle groenworden van deze plaatsen wordt bevorderd door enkele planten (Lamium
album en Urtica dioeca), die tot een aparte levensvorm behoren, welke
het midden houdt tussen schachthemicryptophyt en chamaephyt en
waarvan de knoppen — onderaan de bloeistengels van het vorige jaar
gezeten — reeds vroeg in de winter openspringen (LINKOLA 127).
In April is de bodem reeds met een ongeveer 10 cm hoge laag groen
bedekt en overal tussen dit groen komen de grote donkergroene bladeren
van de ridderzuring (Rumex obtusifolius) doorkijken, terwijl ook het
frisse geelgroen van het zevenblad (Aegopodium podagraria) mede voor
afwisseling in tint zorgt. Reeds bloeien de eerste labiaten (Lamium
album, L. purpureum en Glechoma hederacea). Ook look zonder look
(Alliaria officinalis) staat in bloei en de paardebloem vertoont haar
gele hoofdjes.
In Mei voegen zich bij deze bloeiers: Chelidonium majus, Chenopodium
bonus-henricus, Urtica urens, Sisymbrium officinale, Geranium pusillum,
Bromus sterilis, Potentilla anserina, Melandrium diurnum en Dactylis
glomerata. Nu gaat de verdere ontwikkeling snel. Begin Juni staan reeds
de meeste planten in knop, om in de komende weken open te bloeien
en,alsin Juli ook Arctium minus, A. vulgare, Artemisia vulgaris, Cirsium
arvense, Cardans crispus, Chenopodium album, Atriplex patulum en de
Mentha's als laatsten gaan bloeien, is het hoogtepunt bereikt. De ruigte
is nu zo hoog geworden, dat zij de boer vaak een doom in het oog is en
veelal maken in deze maand enkele slagen met de zeis een plotseling
eind aan de normale ontwikkeling. Gebeurt dit echter niet, dan gaat de
bloei en zaadrijping nog gedurende de maanden Augustus en September
door, maar het aspect wordt allengs minder fris en fleurig, doordat
verschillende planten — de een na de ander — uitgebloeid raken of,
na de rijping van het zaad, voor dit jaar hun levenscyclus afsluiten.
Ook vreterij van allerlei ongedierte [o.a. de rups van de kleine vos
(Vanessa urticae), die op de brandnetel leeft] maakt het geheel minder
aanlokkelijk. Als tenslotte in October de eerste nachtvorsten invallen,
is het voor dit jaar weer met ons gezelschap gedaan.
LEVENSLOOP EN SEIZOENASPECTEN.

SUCCESSIE.

Het Balloteto-Arctietum is — zoals wij reeds hebben ge-
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zien — een vrij hoog ontwikkelde hemicryptophyten-associatie. Het
vestigt zich niet direct op open terrein, maar wordt voorafgegaan door
een therophytengezelschap, het Chenopodieto-Urticetum urentis (zie
biz. 125). Daar de successie snel verloopt, zodat laatstgenoemd gezelschap
nauwelijks tijd krijgt zich te ontplooien, is dit eerst laat herkend en zijn
beide gezelschappen — vooral in de opnamen uit de jaren voor 1943 —
niet scherp van elkaar gescheiden.
Heeft het Balloteto-Arctietum zich eenmaal gevestigd, dan kan het
—als anthropo-zoogene ,,Dauergesellschaft" — zichjarenlang handhaven.
Tenslotte wordt het echter verdrongen door een Sambucus mgra-stadium,
dat op zijn beurt weer voor het ter plaatse thuis horende eiken-haagbeukenbos het veld moet ruimen.
14. TANACETO-ARTEMISIETUM ( B R . - B L . 1930) TUXEN 1942
Synoniem: Tanacetum- Artemisia-Urtica-&s§ozia.t\on.
Het TanacetO'Artemisietum is een merkwaardig lang aan de aandacht der phytosociologen ontsnapte plantengemeenschap. Hoewel reeds
in 1930 door BRAUN-BLANQUET (in: H. SCHWENKEL, ,,Der Hohentwiel")
op het bestaan daarvan gewezen was, werd het eerst in 1942 ongeveer
gelijktijdig door TUXEN in Noordwest-Duitsland en door KRUSEMAN
en mij in Nederland opnieuw ontdekt. TUXEN (222) publiceerde het
eerst een tabel van het gezelschap en hij moet derhalve als de auteur
der associatie worden beschouwd. De door hem aan het gezelschap
gegeven naam: t>Artemisietum vulgaris*' is echter weinig typerend, zodat
ik aan de door BRAUN-BLANQUET gegeven benaming de voorkeur zou
willen geven.
FLORISTISCHE SAMENSTELLING.

Deze moge blijkew uit bijlage 10

(tabel 32)
vermeld in bijlage 10 (tabel 32).
Stationsemplacement te Borculo; N7-43-32; 28.8.'47; S47041.
P u i n s t o r t ten Z. v a n Zutphen; NO-47-13; 7.8.'46; S46023.
Droogveld v a n Steenbakkerij tussen E l s t en Rhenen. Puin- en kiezel-houdend
zand op rivierklei; P5-25-14; 24.8/45; S45004.
Stationsemplacement te den H a a g . Manshoge vegetatie achter hoog hek;
N3-55-34; 13.9/45 S45004.
Station te Zevenaar. Opgebrachte grond op rivierklei; P6-35-34; 13.9/45;
S45020.
Pontveer te Buggenum (gem. Haelen); S6-44-32; 20.7/42; S42220.
Berlicum bij 's Hertogenbosch, langs de Zuid-Willemsvaart, iets beweid of
gemaaid; Q5-43-23; 17.9/43; S43305.
Swalmen; S6-45-12; 20.7/42; S42227.
Puinhopen v a n een stukgeschoten huis tussen Roermond en Horn; S6-54-14;
23.7/42; S42243.
Wegberm v a n h e t spoorwegviaduct te Maastricht, niet gemaaid; V5-28-23;
2 7 . 4 / 4 3 ; S43015.
Lijmfabriek ten Z. v a n Doorwerth (gem. R e n k u m ) . Opgebrachte zandgrond
op rivierklei; P6-21-34; 13.9/44; S44170.
,,IJzeren m a n " te Geldrop(gem. ZesGehuchten); R5-56-34; 2 3 . 6 / 4 3 ; S43137*
Oisterwijk, nabij de spoorwegovergang; R 4 - 1 8 - 2 4 ; 2 2 . 7 / 4 3 ; S43194.
Spoorbaan t e Tilburg, nabij Werkspoor; R 4 - 1 7 - 4 2 ; 3.8/43; S43194.

OPNAMEN,

1
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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15. Giersbergen (gem. Drunen); vervangt hicr de Lappa notha-Ballota nigraassociatie der Querceto-Carpinetum-dovpcn.
Zie foto 7; Q4-58-00; 6.8.'43;
S43235.
If). Brug over de Dommel nabij de Kasterense watermolen, Kasteren (gem.
Liempde); R 5 - 1 3 - 2 1 ; 2 3 . 9 / 4 3 ; S43313.
17. Overhoek langs de t r a m b a a n bij Hilvarenbeek; R 4 - 3 8 - 4 3 ; 30.7/43; S43228.
18. Stationsemplacement te Boxtel (gem. Boxtel); R5-12-22; 3.8/43; S43229.
19. Stationsemplacement te Wolfheze; P 6 - 1 1 - 4 3 ; 18.9/45; S45025.
20. Ruigte achter hoog hek t e Noordwijk a a n Zee; N3-16-42; 20.9/38; opn.
W E S T H O F F ; VW38204.
21. ,.Vesting Clingendaal" den H a a g . Ruigte, op p l a a t s w a a r vroeger huizen hebben gestaan, welke in 1942 werden afgebroken. Sindsdien is de plek o n a a n geroerd. S u b s t r a a t duinzand en vuilnis, o.a. r o t t e n d papier; N3-55-14; 30.
9 / 4 5 ; opn. W E S T H O F F ; VW45094.
22. Benoordenhoutse weg te den H a a g , tegenover het flatgebouw . . N i r w a n a . "
Berm v a n 5 m breedte tussen t r a m r a i l s en gracht, d u i n z a n d ; N3-55-32; 30.
9 / 4 5 ; opn. W E S T H O F F ; VW45093.
23. Ruigte langs spoorlijn Voorburg-Den H a a g nabij overweg; N3-55-32; 30.
9 / 4 5 ; opn. W E S T H O F F ; VW45095.
24. Pothoofd nabij de haven a a n de IJssel t e D e v e n t e r ; N 6 - 1 6 - 2 1 ; 14.9/40; S46083.

De beide voornaamste kensoorten van deze — wanneer men haar
eenmaal heeft herkend, zeer opvallende — plantengemeenschap zijn de
bijvoet {Artemisia vulgaris) en het boerenwormkruid {Tanacetum iulgare).
Volgens H E G I (85) zijn dit van huis uit fluviatiele soorten. Zo zegt hij
van Tanacetum vulgare, dat deze soort ,,Im Bereich der grosseren Stromtaler meist verbreitet, sonst ± zerstreut" voorkomt, terwijl Artemisia
vulgaris vooral ,,am Meeres-, See- und Fluss-ufern, in Auengebiischen,
besonders auf nahrstoffreichen Sand-, Kies- und Lehmboden, in Dorfern,
Hafen, Bahnhofen, auf Viehweiden usw. heute ziemlich algemein verbreitet ist, in vielen Gegenden jedoch erst in neuester Zeit eingeschleppt
wurde." Behalve deze twee aspectvormende kensoorten komt de vlasleeuwenbek {Linaria vulgaris) zo regelmatig inonzeassociatie voor, dat zij
waarschijnlijk als preferente kensoort daarvoor kan gelden. De overige
kensoorten: Arctium lappa en Armoracia lapathifolia zijn minder algemeen.
Naast deze europese soorten vinden een aantal uit Noord-Amerika
hier ingevoerde en verwilderde sierplanten zoals Helianthus difjusus
SIMS, Solidago canadensis L., S. serotina AIT. ( = S. gigantea var. leiophylla F E R N . ) , Aster lanceolata W I L L D . en Aster parviflorus N. ab E. ( =
A. tradescantii L.) in het Tanaceto-Artemisietum een plaats. Aan deze
kenmerkende adventievengroep is — jammer genoeg — bij het maken
der opnamen weinig aandacht besteed, zodat zij in de tabel waarschijnlijk
met een te lage presentie voorkomt.
De verwantschap met de andere .4rc//ow-associaties blijkt uit het
regelmatig voorkomen van een aantal verbondskensoorten, zoals:
Urtica dioeca, Lamium album, Rumex obtusifolius, Malva silvestris,
Arctium minus, Erigeron canadensis en Sisymbrium officinale. Ook
Bromus sterilis, Hordeum murinum en Geranium pusillum komen zo
nu en dan voor, maar sterven, wanneer de Artemisia-vuigte goed tot
sluiting komt, tengevolge van lichtgebrek af.
Onder de klasse-kensoorten spelen vooral de overjarige soorten,
zoals: Cirsium arvense, Agropyron repens, Convolvulus arvensis, Rumex
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crispus, Plantago major en Potentilla anserina een voorname rol. De
eenjarige soorten kunnen zich door wortelconcurrentie en lichtgebrek
slecht handhavem Het best slagen hierin nog: Sonchus oleraceus, Chenopodium album en de Atriplex-soorten (A. hastatum en A. patulum).
De andere: Capsellabursa-pastoris, Poa annua, Stellaria media, Polygonum
aviculare en Senecio vulgaris, vindt men alleen op open plekken. Hun
voorkomen is dan ook min of meer toevallig.
Naast de geregeld voorkomende begeleidende soorten: Achillea
millefolium, Dactylis glomerata, Plantago lanceolata, Taraxacum officinale
en Poa pratensis komen ook enkele bos- en weide-planten met hoge
presentie voor. De voornaamste bosplanten zijn: Glechoma hederacea,
Aegopodium podagraria en Chaerophyllum temulum. Van de weideplanten moeten vooral Heracleum sphondylium en Daucus carota genoemd
worden, maar ook Symphytum officinale en Anthriscus silvestris komen
nog al eens voor.
V&nhet Tanaceto-Artemisieum kennen wij drie subassociaties, welke zowel floristisch als oecologisch goed zijn te karakteriseren, en voorts geografisch scherp gescheiden voorkomen.
a) Tanaceto-Artemisietum typicum SISSINGH 1946, de subassociatie
der zware gronden. Men vindt haar steeds op allochtone grond, b.v.
op puin, gestort op een ondergrond van klei, of op met zand en gruis
vermengde kleigrond. De bovengrond is doorlatend, de ondergrond met,
zoals uit de volgende profielbeschrijving moge blijken:
SUBASSOCIATIES, VARIANTEN EN FACIES.

Tanaceto-Artemisietum bij het station te Zevenaar (zie tabel 32, opn. o).
Bodemprofiel onderzocht in een eenmansgat over een diepte van 98 cm. Opgebrachte grond, bestaande uit gemengd kleihoudend zand met kluiten grijsbruine,
zware klei met ijzerafzettingen in de scheuren en wortelgangen. Veel sintelgruis
en hier en daar zandnesten van diluviaal zand. Zeer vaste ligging.
Hoofdbewortelingshorizont 9 cm. Humeuze ,behoorlijk vochtige, heterogeen
gemengde grond van kleihoudend zand. Meeste wortels horizontaal over de bank.
Diepste beworteling tot 15 cm.
Bovenste 60 cm kleihoudend zand met kolengruis, daarbeneden met zand
vermengde klei, geleidelijk overgaand in de ondergrond (rivierklei).
TABEL 33

VASTHEIDSPROFIKL, GEMETEN VOLGENS DE METHODE OOSTIXG

Diepte van het bodemprofiel in cm:

Weerstand in Kg/cm 2
i

0 cm
to*

10
15
20
25
30

0
4 — 11
() - 11
9 - 15
8 - 15
11 - 15
> 15

Hieruit blijkt o.m. de zeer heterogene opbouw van dit profiel.
Haar hoofdverbreidingsgebied heeft de subassociatie in het fluviatiel-, haf- en loss-district. Daarnaast komt zij ook een enkele maal
in het subcentreurope district op leem (Pannebakkerij bij Swalmen)
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voor. Zij onderscheidt zich van de beide andere subassociaties door
een aantal soorten, zoals: Arctium lappa, Cardials nutans, Reseda lutea,
Tussilago farfara, Daucus carota, Polygonum amphibium (f. terrestre
LEERS.) en Atriplex hastatum. Geen dezer soorten komt echter met hoge
presentie voor en zij kunnen derhalve niet als differentierende soorten
dienst doen. De opnamen van TUXEN (222) behoren alle tot deze
subassociatie.
b) Tanaceto-Artemisietum hypericetosum SISSINGH 1946. Deze subassociatie vindt men op de diluviale zandgronden van het Kempens,
Gelders, Drents en subcentreuroop district. Zij onderscheidt zich van
de beide andere subassociaties door een aantal min of meer acidiphiele
soorten zoals: Hypericum perforatum, Bromits mollis, Poa pratensis,
Rubus fruticosus coll. en Agrostis tenuis.
c) Tanaceto-Artemisietum diplotaxetosum SISSINGH et WESTHOFF '46.
Deze subassociatie tenslotte vindt men in de duinen en op de bermen
van uit duinzand opgeworpen wegen en spoordijken, welke laatste
uit de aard der zaak vooral in het Westen des lands voorkomen. Men
kan dus zeggen, dat de subassociatie zich in hoofdzaak tot het duinen haf-district beperkt. Doch ook daarbuiten komt zij voor, o.a'. bij
Deventer op rivierzand (zie opn. 24). Zij onderscheidt zich van de vorige
subassociatie door devolgendesoorten: Diplotaxis tenuifolia,Rubus caesius,
Bryonia dioeca en Oenothera biennis. Al deze soorten zijn kalkminnend.
Wat de facies betreft, hiervan kennen wij op het ogenblik drie, n.h
een Artemisia-, een Tanacetum- en een Urtica-iacies. De Artemisiafacies vertegenwoordigt het type der associatie. De Urtica-iacies is
sterk stikstofminnend en vormt reeds een overgang naar het BallotetoArctietum. De betekenis van de Tanacetlum-facies is nog niet duidplijk.
Zij vertoont echter voorkeur voor voedselarme zandgronden.
De herkomst van het
Tanaceto-Artemisietum is niet met zekerheid bekend. Van Artemisia
vulgaris wordt algemeen aangenomen, dat deze soort van oostelijke,
,,Altpazifische" herkomst is ( H E G I , 95). Ook van Tanacetum vulgare
— herkomst twijfelachtig — neemt men aan, dat zij in Noord- en WestEuropa nergens inheems is en haar aanwezigheid daar aan menselijke
invloeden te danken heeft. Van Armoracia lapathifolia ( = A. rusticana)
en Malva silvestris staat wel vast, dat deze soorten oorspronkelijk uit
Zuid-Europa, respectievelijk Siberie stammen.
Volgens H E G I (95) zou het Tanaceto-Artemisietum het eerst in de dalen der grote rivieren vaste voet hebben gekregen. De zich in de laatste
honderd jaar sterk uitbreidende industrie (Roergebied enz.) en het
tengevolge daarvan vervuilde rivierwater zullen hieraan wel niet vreemd
zijn. Inderdaad is het gezelschap in de rivierdalen het weelderigst ontwikkeld en het rijkst aan kensoorten (Asters!). Het komt voor in een
zone, welke volgt op die, ingenomen door het Malachieto-Bidentetum
fluviatile.
Vanuit de rivierdalen heeft het Tanaceto-Artemisietum zich over
geheel Europa verspreid en bezit genomen van allerlei ruderale terreiSYNOECOLOGIE, VERSPREIDING EN VERBREIDING.
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nen: puinhopen, wegbermen, spoorwegemplacementen, rangeerterreinen, onbebouwde overhoeken aan de randen van onze grote steden
en al die groeiplaatsen, waar men ook het Hordeetum murini kan aantreffen. In een snel verlopende successie verdringt het laatstgencemd
gezelschap vaak binnen enkele jaren (vgl. TUXEN, 222). Zodoende
heeft het langzamerhand het gehele vasteland van Europa met uitzondering van het mediterrane gebied en het uiterste Noorden veroverd.
In Nederland kan men het in vrijwel alle plantengeografische districten
aantreffen.
In de dalen der grote rivieren bestaat het bodemprofiel uit scherp
rivierzand, vermengd met door de rivier elders losgeslagen kluiten en
brokken rivierklei. Op de ruderale groeiplaatsen is het meestal met
puin, baksteen, sintels, klei en zand opgehoogde grond. De opbouw van
het profiel is dus zeer heterogeen.
Aan de bodemstructuur stelt het Tanaceto-Artemisietum slechts
geringe eisen. We vinden het gezelschap meestal op een vrijwel structuurloze grond. Ook van de vastheid van de grond trekt de associatie
zich weinig aan. Zowel op losse, gespitte grond (in de eerste jaren na de
oorlog breidde het Tanaceto-Artemisietum zich sterk uit langs loopgraven
en om eenmansgaten) als op de sterk vastgetreden standplaatsen van
het Hordeetum murini kan het zich vestigen. Laatstgenoemde standplaatsen worden door de forse beworteling der overjarige hemicryptophyten wel losgemaakt. Onder een optimaal ontwikkeld TanacetoArtemisietum is de bovenlaag dan ook reeds behoorlijk los.
Aan het klimaat stelt het Tanaceto-Artemisietum evenmin hoge
eisen. Dit geldt zowel voor het algemene klimaat — zoals o.m. blijkt
uit het grote verbreidingsareaal van de associatie (zie boven) — als
voor het microklimaat, getuige de zeer uiteenlopende standplaatsen.
Zowel op vochtige gronden en op overschaduwde plaatsen (onder heggen
en ijl struikgewas) als op extreem warme en droge standplaatsen (Hordeetum murini en Onopordion) kan het zich vestigen. Op den duur is
de vaak manshoge Artemisia-Tanacetum-ruigte echter in staat haar
eigen microklimaat te scheppen, een klimaat, waarvan de extremen
minder zijn uitgesproken en dat daardoor enigszins aan dat van een
bos doet denken.
In Zuidoost-Europa maakt het Tanaceto-Artemisietum plaats voor een ander, tot het Onopordion acanthii
behorend Artemisia-gezelscli&p, waarin vooral Artemisia absinthium een
rol speelt (TUXEN en PREISING, 222). Een opname uit de omgeving
van Kiew volgt hieronder:
VERWANTE GEZELSCHAPPEN.

Artemisia absinthium
—
austnaca
—
vulgaris
—
spec.
Lactuca serriola
Onopordon acanthium
Ballota nigra ssp. ruderalis
Arctium tomentosum
lva xanthiifolia

2.2
2 2
-f 2
-j- 2
1 2
-f- 2
-\- 2
-\- 2
-j- 2

Chenopodium roseum
Atriplex tartaricum
—
c.f. hortense
Chenopodium album
Agropyron repens
Convolvulus arvensis
Euphorbia virgata
Brotnus inermis
Canabis sativa

2.2
2
-f
2
-f
-J-f
1
-j-.l
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Verschillende noord-amerikaanse sierplanten (Helianthus-, Solidago- en .4ster-soorten) hebben — zoals we hiervoor reeds opmerkten —
in het Tanaceto-Artemisietum een plaats gevonden. Omgekeerd hebben
de europese kensoorten dier associatie zich in Noord-Amerika eerst
als adventief gevestigd en later geheel ingeburgerd. Hieruit kan men
concluderen, dat in Noord-Amerika — evenals in Oost-Europa en Siberie — nauw verwante, vicarierende associaties moeten voorkomen.
De kenmerkende soorten van het Tanaceto-Artemisietum
hebben een grote dynamo-genetische waarde. Door de betrekkelijk geringe eisen, die zij zowel aan de groeiplaats als aan het klimaat stellen,
kunnen zij gemakkelijk op allerlei gronden aanslaan, mits deze voldoende
stikstofrijk zijn. Eenmaal vaste voet gevat hebbende, breiden zij zich
— als gevolg van een overvloedige zaadproductie — snel uit, verdringen
alle andere ruderale plantengemeenschappen en vormen al spoedig
fades: het Tanaceto-Artemisietum is er.
Doch niet alleen de opbouwende waarde van bovengenoemde soorten,
ook de bestendigende is zeer groot. Heeft het Tanaceto-Artemisietum
zich eenmaal gevestigd, dan kan het zich jarenlang handhaven. Zo
nam TUXEN (252) een associatie-individu gedurende 9 jaren waar,
zonder dat daarin noemenswaardige floristische veranderingen optraden.
In zijn beschrijving van het Artemisietum geeft TUXEN een successie-schema, dat ik hier enigszins gewijzigd laat volgen:
SUCCESSIE.

GROEIPLAATS:

INITIAALGEZELSCHAPPEX:

Vochtig zand
(rivieroevers):

Chaerophyllum
bulbosum-ass.

>

Droog warm
rivierzand:

Melilotetum
alb i-officinalis

>

Kalkhoudend
duinzand:

EchietoVerbascetum

->

Kleihoudend
rivierzand:

Carduns nutansReseda luteola-a.ss.

Losse humeuze
zandgrond:

Artemisiastadium

Vastgetreden
zandgrond:
Anthropo-zoogene
invloed:

Hordeetum
murini
tred
Y

PlantaginetoLolietum

AFBREKEXDE

GEZELSCHAPPEX;

>Salix-strnzi,eel

TanacetoArtemisietum

->L iguster-Crataegusbosjes
(HippophaetoLigustretum)

7^w6ws-stadium
(braam- en framboos struweel)

->

bemesting
Y

Balloteto- —
Arctietam

—>Sambucus-sta.dium

De hele lange winter door tot laat in het voorjaar, als het reeds overal groen begint te worden, ziet men langs de
bermen van onze wegen en op ruderale terreinen de vaak meterhoge
SEIZOENASPECTEN.
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afgestorven Stengels van bijvoet en boerenwormkruid als sombere resten
van vergane pracht. Maar ziet, midden-Maart vertonen zich tekenen
van leven: de dorre Stengels beginnen aan de voet uit te lopen, er vertonen zich jonge bladeren, die allengs groter worden en tegen het midden
van April komt een reeds ongeveer een decimeter hoge groene vegetatie
tussen de bruine Stengels doorkijken. De eerste bloemen beginnen zich
nu ook te vertonen. Het zijn die van witte dovenetel, hondsdraf, paardebloem en stinkende gouwe. Ook bloeiend heermoes (Equisetum arvense)
kan men er vinden. In Meivoegen zich hierbij een aantal grassen: kropaar,
zachte en ijle dravik en Engels raai. Ook bloeien dan de raket {Sisymbrium officinale) en de weegbree (zowel Plantago major als P. lanceolata).
Nu gaat de ontwikkeling in een snel tempo verder. Begin Juni is de
vegetatie reeds enkele decimeters hoog en kort daarop vertonen zich
de bloemen van vlasleeuwenbek (Linaria vulgaris) en duizendblad
(Achillea millefolium), de kelken van bereklauw (Heracleum sphondylium), de pluimen van Canadese fijnstraal (Erigeron canadensis) en
de hoofdjes van de melkdistel (Sonchus oleraceus). Ook de opvallende
bloemen van het kaasjeskruid (Malva silvestris) kan men er vinden.
Van de soorten met minder opvallende bloemen moeten worden genoemd:
grote en kleine brandnetel, ridderzuring en grassen (kweek, fiorin, rood
zwenk- en beemdgras).
In Juli-Augustus bereikt de bloei haar hoogtepunt. Dan is het
Tanaceto-Artemisietum op zijn mooist. De tere, als met zilver overgoten
planten van de bijvoet wisselen af met de forse groene Stengels van
het boerenwormkruid, dat met zijn bloemschermen van goudgele knoopjes prijkt. Ook grote en kleine klis (Arctium lappa en A. minus), akkerdistel (Cirsium arvense), speerdistel (Cirsium lanceolatum), knikkendeen krul-distel (Carduus nutans en C. crispus) bloeien nu volop en worden
door bijen, hommels en allerlei vlinders druk bezocht. Opvallend zijn
ook de fors ontwikkelde planten van de ganzevoet (Chenopodium album)
en de spiesbladige en uitstaande melde.
Tegen het einde van de zomer (tweede helft van September) is het
hoogtepunt van de bloei voorbij en de ene na de andere soort raakt
uitgebloeid. Niet alzo langs onze grote rivieren, waar de noord-amerikaanse kensoorten (Helianthus diffusus, Solidago- en /Is^r-soorten)
voor een tweede bloeiperiode zorgen, die in Augustus begint en tot
in November doorgaat. De kleine zonnebloem (Helianthus diffusus) en
kleinbloemige asters (Aster lanceolata en A. tradescantii) wisselen er af
met de fijnvertakte, goudgele bloeipluimen van de Canadese guldenroede (Solidago canadensis en 5. serotina). Maar ook hieraan komt tenslotte een einde, wanneer eind-October de zonnebloem en guldenroede
zijn uitgebloeid en ook de laatste asters in de loop van November verdwijnen. Dan keert het winteraspect van dorre bruine Stengels — luguber
als een uitgestorven bos — terug.
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b.

VERBOND:

ONOPORDION

ACANTHII

BR.-BL.

.1936.

Het verbond wordt o.m. gekennierkt door de volgende soorten:
Onopordum acanthium
, * Reseda lutea . . .
Cynoglossum officinale
— luteola
Asperugo procumbens
- — alba
Lappula myosotis ( = L. echinata G I L I B . Sisymbrium altissimum
= Echinospermum lappula LEHM.)
—
loeselii
Carduus acanthoides
Bromus teetotum
— nutans
Artemisia absinthium
Datura stramonium
Iva xanthiifolia
Hyoscyamus niger
Xanthium spinosum
—
albus
—
strumarium
Marrubium vulgare
Corispermum hyssopifolium
Bcrteroa incana
—
marschallii

Bovendien vertonen Erigeron canadensis, Geranium pusillum, Meltlotus officinalis, M. albus, Echium vulgare, Melandrium album en Conium
maculatum voor dit verbond een duidelijke voorkeur, welke vooral in
de randgebieden van het areaal tot uitdrukking komt. Deze soorten
kunnen dan ook locaal als kensoorten gelden.
De het verbond samenstellende soorten zijn — evenals in het Arction
lappae — twee- tot overjarige kruiden en wel voornamelijk biannuellen;
slechts een enkele therophyt bevindt zich onder hen.
Het Onopordion acanthii is een aan droog en warm continentaalklimaat gebonden midden- tot oost-europees verbond, dat in ons atlantisch klimaat zijn bestaansvoorwaarden nauwelijks meer verwezenlijkt vindt *. Het komt hier dan ook slechts zelden in zuivere vorm
voor. Meestal vindt men vermengingen van Onopordion- en Arctionelementen.
Op het voorkomen van het Onopordion in ons land werd tot nog toe
niet eerder de aandacht gevestigd. Noch in het „Aper?u sur les unites
phytosociologiques superieures des Pays-Bas" van VLIEGER (224), noch
in het ,,Overzicht der Plantengem'eenschappen in Nederland" van
WESTHOFF, D I J K en PASSCHIER (249) vindt men het verbond vermeld
en ook in de verdere nederlandse literatuur zal men het vergeefs zoeken.
Als meest westelijke vindplaats van het Onopordion noemt TUXEN
(216) de oeverlanden van de Leine bij Sarstedt en Schliekum (prov.
Hannover). Dit is echter niet juist. In Nederland komt het verbond
wel degelijk voor. Zelfs werden hier door mij tenminste zes goed omschreven associaties aangetroffen. Het zijn de Onopordum acanthiumDatura stramonium-3.ssocis.tie ( = Onopordetum acanthii), de Bromus
tectorum-Corispermum hyssopifoliMm-B.ssocia.tie, het Berteroetum incanae,
het Melilotetum albi-officinalis, het Echieto-Verbacetum en de Carduus
nutans-Reseda luteola-associatie, welke hierna zijn beschreven.

1

In de mediterrane regio vindt men het alleen in de noordelijke gebergtegordel.
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ONOPORDETUM ACANTHII BR.-BL. 1923.
(finopordum acanthium-Datura stramonium-asscc'mtie)
Deze associatie is herhaalde malen in de literatuur beschreven, o.a.
door BRAUN-BLANQUET (37), LIBBERT, (124), ATHENSTADT (6), BECKER
(17) en BUKER (52). Ook in ons land komt zij voor, zoals uit onderstaande
opname uit Wageningen moge blijken.
O N O P O R D E T U M ACANTHII B R . - B L . 11).3
ASSOCIATIE-KENSOORTEN:

Onopordum acanthium
Datura
stramonium
Hyoscyamus niger

1.1
1.1
-f-.2

VERBONDS-KENSOORTEN:

Oenothera biennis
Melilotus
officinalis
Geranium
pusillum
Iva xanthiifolia
Potentilla intermedia
Nicandra physaloides
Conium maculatiim
Reseda luteola
Verbascum thapsiforme

1.2
2
4- 2
2
2
o

3
2
o

ORDE-KENSOORTEN:

Erigeron canadensis
Malva silvestris
Carduus crispus
Verbena officinalis
Malva neglecta
Urtica dioeca
Chrysanthemum parthen ium
Chenopodium
bonus-henricus
Aethusa
cynapium
Lamium album
Rumex obtusifolius
Arctium minus
Armoracea lapathifolia
Sisymbrium
officinale

»> «•)

1
2
2
3

o

2
-f 2

I

12
2

2
1.2

KLASSE-KENSOORTEN:

Senecio vulgaris
Capsella bursa-pastoris
Plantago major
Chenopodium album

1.1
+ .2
4-.2
1.2

Polygonum aviculare
Agropyron repens
Urtica urens
Cirsium arvense
Atriplex has latum
—
paiulum
Sonchus oleraceus
Papaver dubium
Lapsana
communis
Tussilago farfar a
Matricaria
matricarioides
Galinsoga parviflora
Matricaria
chamomilla
Erysimum
cheiranthoides
Cirsium vulgare
Lam ium amplexicaule
Oxalis stricta
Senecio viscosus
Setaria glauca
Vicia villosa
Galeopsis tetrahit
Campanula
rapunculoides
Bupleurum
rotundifolium

•«*
•>

2
2

2
\

-.1
1.2
_2
—.2
22
r'.l
.1
.1
.1

-4-.I
•>
• mm*

•>

.1

B E G E L E I D E N D E SOORTEN:

Agrostis
—

tenuis
stolonifera
var. major
Achillea m illefolium
Bromus mollis
Chaerophyllum
temulum
Medicago lupulina
Trifolium repens
Poa pratensis
Poa serotina
Lolium perenne
Holcus lanatus

Ruderale vegetatie langs de bermen v a n een nieuw aangelegde weg door het
Arboretum der Landbouwhogeschool te Wageningen. Grondsoort: leem. \'egetatiebedekking: 40—60 %; opp. 200 m 2 ; P o - 2 7 - 4 4 ; 14.8/44; S44094.

De associatie vertegenwoordigt het type van het verbond en wordt
om deze reden hier het eerst genoemd. Men vindt haar op zonnige,
warme, doch tevens sterk nitrophiele standplaatsen. In Oost-Europa
is het de vicarierende associatie van het Balloteto-Arctietttni en ook

2.3
«>

3

1
2
2
3
2
2
•>

2
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in ons land komt zij op overeenkomstige standplaatsen voor, mits deze
zonnig en warm genoeg zijn. Overigens is de associatie te zeldzaam
om er veel over te kunnen vertellen.
16. BROMUS TECTORUM-CORISPERMUM HYSSOPIFOLIUMASSOCIATIE (KRUSEMAN 1941) SISSINGH et WESTHOFF 1946
Ook het gezelschap van muurdravik en vlieszaad is voor ons land
een nieuweling. De associatie werd voor het eerst terloops genoemd
ineenartikel over de ,,Plantengemeenschappen rond Amsterdam" (119).
De auteur — KRUSEMAN — spreekt hier over een gezelschap van Corispermum hyssopifolium en Salsola kali, welk gezelschap identiek is
met de later door SISSINGH en WESTHOFF (188) beschreven associatie
met Bromus teetotum en Corispermum hyssopifolium.
FLORISTISCHE SAMENSTELUXG.

Deze moge blijken uit onderstaande

tabel.
T A B K L 34

B R O M U S TECTORUM-CORISPERMUM HVSSOPIFOLIUM-ASSOCIATIE ( K R U S E MAN) SISSINGH ET W E S T H O F F 1946

N u m m e r van de opname:
Maand en j a a r v. de opname:
Grootte proefvlakte in m 2 :
Vegetatiebedekkingin %:
Plantengeografisch district:
A a n t a l soorten per opname:

I
2
3
4
5
6
7
8
9
10
9/'45 9/'4() 9/'46 9/'45 6/'469/'469/'409/'46 9/'469/'46
CO
40
D
29

10
40
F
21

40
20
D
19

2.2 3.2
1 *> j_2

1.2
3.3

2.2
2.2

100
50
D
30

75
40
F
26

10
40
D
24

10
40
D
12

25
30
D
24

15
35
F
20

50
40
H
15

2.3 2.3
2.3 +.2

2.2

2.3
1.2

2.2
3.3

2.1
1.2

ASSOCI A T I E - K E N S O O RT E N:

T a Corispermum

hyssopifolium
T h Bromus tectorum
T a Salsola kali var. tenuifolia

1.2

•

-*- 1

O 9

VERBONDS-KENSOORTEN:

Hs
Tb
Tb
Tb
Tb
Tb
Tb
Tb

Diplotaxis
tenuifolia
Sisymbrium
altissimum
Oenothera biennis
Reseda lutea
Pier is hieracioides
Melilotus
officinalis
Cynoglossum officinale
Berteroa incana

.1

_L •>

1.1

1

1

1.2

1

1.2

.1

lex.

1

1.1

1.1
1

+.1

-f

M (•

*>

1)

1

ORDE-KENSOORTEN:

Th
Gr
Te
Hs
Th
Th
Th
Th

Erigeron canadensis
Linaria vulgaris
Geranium
pusillum
Artemisia
vulgaris
Bromus sterilis
Sisymbrium
officinale
Sisymbrium
sophia
Hordeum
murinum

-f .2 1.1 - M

1

.1 1 .1 2.

. +.

1+

1 1. 1

1.29

lex.

(+)

1

X

t

.1 1

2

1 1, 1-f. 1
i

1.2
2(+.1) 1.1
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N u m m e r v a n de o p n a m e :

3

6

+ . 1 1 1 +.1
r .1 + •1
9
9

.

9

8

10

KLASSE-KENSOORTEN:

T a Chenopodium album
Grh Agropyron repens
T a Senecio vulgaris
Gr Convolvulus arvensis
Gr Cirsium arvense
T e Poa annua
Te Erodium
cicutarium
T a Senecio viscosus
T a Sonchus oleraceus
T a Polygonum aviculare
T h Apera spica-venti
T h Papaver dubium
T e Capse11a bursa-pastoris
Gr Tussilago farfara
H s P o a compressa
T a Solanum nigrum
Te Lycopsis arvensis ssp.
occidentalis
T a Chenopodium
serotinum
T a A triplex patulum
Te Viola arvensis
T h Arabidopsis thaliana

9

.1
.1 + .

9

.1 + .1
JL

.1
4- •1 4-.

,1

+
+

•I + .1
_;

•

.2 4-.
4-.

+ .1

12
4- .1

+

!
4-.

9

+.2

+
2

I '

!i

!' •

-1.1
-f.l
4-.2
i.l
9 9

1

+. 2
+• 2

+ .2
1.2
-f .2
1.2
2.2

1. 1

+• 2
+. 2
+• 2
+•
+'

T-2

.

+.2

T .2 + . 2
1 .2

+ .2 ] . 1 1 l

. +.

.1

' 9

(+-i) •

• + . 1 -J- "*
. + . 3 (+.1) •
1.1
"f.l •
. + 2
+ .2
+.2
. 4-.2
4-.I
. 4- .1
.1
+ .1
1.2

•

+ .1

•

+2

1

4(

2

2)

lex.
+ .1

+

2

4-

I

1

9

4-.2

+9

-K

. 4-.2 4-.2
•

1

—

•

/

• *—

1

—

2

—

Artemisia campestris (2); Polygonum amphibium i. terrestre (5); Betula pubescens (1); Ornithopus perpusillus (1); Hippophae
rhamnoides (6); Anthyllis vulneraria (8); Ceratodon purpureus (9); Bryum argenteum (9).

T O E V A L L I G VOORKOMENDE SOORTEN:

9

1.29

+.
+•92

A A N T A L TOEVALLIGE SOORTEN:

1
1

+1

!

B E G E L E I D E N D E SOORTEN:

T h y4renaria
serpyllifolia
T h Phleum arenarium
Gr P o a pratensis
Gr Car£# arenaria
T h Bromus mollis
H s Festuca rubra f.
Grh Equisetum arvense
T h Trifolium arvense
H r Taraxacum
officinale
H s Agrostis tenuis
T b Crepis capillar is
Ch Sedum acre
H s Rumex acetosella
H s Taraxacum
officinale
ssp. levigatum
T h ^hVa praecox
T h Cerastium semidecandrum
H s Silene otites
H s Agrostis stolonifera var.
pro repens
H s Daucus carota

. +

. 2
1 + 2 1.1
!-f .1 -f •l + • I + 2 -f-.l + . 1 -f
. + .1 -f. 1
+ .2 .
2 +.1
. +
!2
'l +
1.2
2 . (+.1) +
•2 -f .1
. +.
1.2
4- .1
. +.1
. + .1
-r •1 + 2
4-.2
. -K
.1
lex.
. 4- 1
+ .2 .

+

—i *--

+ .1 + .1
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D^ opnamen werden gemaakt op de volgende plaatsen:
1. Tussen de rails der electrische t r a m b a a n te Wassenaar. Initiaal-vegetatie op
oude duingrond onder dek van grind; N3-45-44; 12.9/45; S45015. .
2. Scheveningen, verlengde Gentse s t r a a t . Duinzandberm v a n een weg in a a n leg. P a s afgegraven duingebied; N3-54-22; 10.9/40; opn. W E S T H O F F ; V W
40095.
I>. Fabrieksterrein te Zutphen op rivierzand; N6-36-44; 15.9.'46; S46086.
4. Wegberm van de Benoordenhoutse weg te den H a a g , electrische t r a m b a a n op
bed van aangevoerd duinzand. Opn. W E S T H O F F , N 3 - 5 5 - 2 3 ; 20.10.'45;
VW45110.
5. Zutphen, nabij de gasfabriek. N6-36-44; 22.6.'46; S46007.
6. Stationsemplacement te Zandvoort-Bad; M3-38-00; 1.9/46; S46071.
7. Berm v a n de Zeeweg t e Zandvoort; opn. K R U S E M A N ; K40037; 7.9/40.
8. Zandvoort. Oud spoorwegemplacement tussen grind en grof duinzand; M 3 38-00; 1.9/46; S46072.
9. Havenemplacement t e Zutphen; rivierzand met enkele slakkenschelpen;
X6-36-44; 15.9/46; S46085.
10. Spoorwegemplacement nabij de haven te Amsterdam. Bodem b e s t a a n d e uit
Ljrofzandig materiaal met grind en slakken. Opn. H A R M S E N ; 24.9/46.

Kcnmerkend voor de associatie zijn: Bromus teetotum, Cotispetmam
hyssopifolium, C. matschallii en Salsola kali var. tenuifolia TAUSCH.
De meest algemene kensoort is Btomus teetotum. Men vindt haar op
open terreinen op droge, kalkhoudende zandgrond en verder een enkele
maal op muren en tussen de rails van spoorbanen.
Minder algemeen is Cotispetmum hyssopifolium. Het areaal van deze
soon werd door DE JONGH en VAN SOEST (96) als volgt beschreven:
„Langs de rivierstranden komt de soort op rivierzand voor, dat nog
niet van een grasdek is voorzien en wel in een gordel, die boven de slijkzone ligt. Aan de zeekant vindt Cotispetmum hyssopifolium het gezelschap van Salsola kali, Diplotaxis tenuifolia, Sisymbrium altissimum e.d.
windrollers op in ruderale toestand overgaand zeeduinzand; ook de
spoor- en trambanen bieden haar een er op gelijkende standplaats."
In een bij hun artikel behorend I.V.O.N.-kaartje (Ned. Ktuidk. Arch.
1941» p. 447) zijn de vindplaatsen der soort aangegeven.
De derde kensoort is Salsola kali var. tenuifolia TAUSCH. Zij onderscheidt zich van Salsola kali var. polysatca MEY. (de vorm uit het Attiplicetum littoralis) door lange draadvormige bladeren. Volgens de
schoolflora van HEUKELS en WACHTER (88) zou eerstgenoemde varieteit
in Xederland alleen adventief voorkomen.
Vermoedelijk is Cotispetmum matschallii een vierde kensoort van
onze assciatie. Volgens het reeds eerder geciteerde artikel van DE
JONGH en VAN SOEST is echter haar verbreidingsareaal — dat zich aan
het eind van de vorige eeuw uitstrekte in de duinen van den Haag tot
Haarlem, nadien ineengestort. De soort is dan ook in de laatste jaren
zeer zeldzaam geworden en werd door mij niet teruggevonden.
Onder de verbondskensoorten spelen vooral Diplotaxis tenuifolia,
Sisymbrium altissimum, Oenothera biennis, Reseda luteaen Pictis hietacioides een rol. Een enkele maal komt ook Melilotus officinalis of Melilotus
albus in het gezelschap voor. Van de orde-kensoorten zijn Etigeton
canadensis, Geranium pusillum en Linatia vulgaris de belangrijkste.
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De groep der klasse-kensoorten wordt voornamelijk door Agropyron
repens, Cirsium arvense, Convolvulus arvensis, Senecio vulgaris, S. viscosus, Chenopodium album en Poa annua vertegenwoordigd. Daarnaast
komt een groot aantal klasse-kensoorten min of meer toevallig in onze
associatie voor. Ook de groep der begeleidende soorten is tamelijk wisselend van samenstelling. Drie groepen spelen daarin een rol, namelijk
de wintertherophyten, de geophyten en de hemicryptophyten. Van deze
drie is die der wintertherophyten met Arenaria serpyllifolia, Phleum
arenarium, Bromus mollis, 1rifolium arvense, Aira praecox en Cerastium
semidecandrum het sterkst vertegenwoordigd. Dit en het voorkomen van
geophyten wijst op een extreem droge en warme standplaats.
De Bromus tectorum-Corispermum
hyssopifolium-d.ssocia.tie is een pioniergezelschap bij uitstek, dat bij voorkeur op grofkorrelige, kalkhoudende, humusarme, open zandgronden
voorkomt, zo bijvoorbeeld op de rivierstranden in het fluviatiele district en op ruderale plaatsen in de duinen of op pas begroeide bermen
van uit duinzand opgeworpen weg- en spoorweglichamen. De groeiplaats
onderscheidt zich van die van het Echieto-V erbascetum door een gering
humusgehalte.
De witte, droge zandgronden verwarmen in de zomerzon sterk en
de standplaats is dan ook extreem warm, dus zeer geschikt voor soorten
van een continentale herkomst. Het microklimaat van de groeiplaats
wordt door de verschillende kensoorten op geheel afwijkende wijze
benut. Bromus tectorum b.v. is een wintertherophyt, die in de nazomer
kiemt, als rozet overwintert en in de voorzomer bloeit en fructificeert,
om daarna af te sterven. Hij kan de aride periode niet vegetatief overleven en brengt deze als zaad door. De beide andere kensoorten daarentegen: Corispermum hyssopifolium en Salsola kali, schijnen deze warme,
droge periode voor een goede ontwikkeling juist van node te hebben.
Zij kiemen eerst laat in het voorjaar en ontwikkelen zich langzaam.
Eerst tegen het einde van Juli, soms eerst in Augustus, geraken zij tot
bloei. Wat hun levenscyclus betreft, deze vertoont veel overeenkomst
met die van de gramineeen-kensoorten uit het eveneens continentale
Panico-Setarion.
SYNOECOLOGIE EN VERBREIDING.

Zoals wij reeds eerder hebben gezien is, de Bromus tectorum-Corispermum hyssopifolium-s.ssocia.tie een uitgesproken pioniergezelschap, dat zich alleen op open grond kan vestigen. Gewoonlijk
wordt het na kortere of langere tijd verdreven door hoger ontwikkelde
ruderale associaties. Welke dit zijn, hangt veelal van de omringende
vegetaties af. In de duinen heeft vooral Diplotaxis tenuifolia een grote
afbrekende waarde. Wanneer deze soort in het gezelschap eenmaal vaste
voet heeft gevat, breidt hij zich al spoedig sterk uit en verdringt zodoende de pioniervegetatie. Naarmate de successie verder voortschrijdt,
maken de Diplotaxis-ia.cies op haar beurt plaats voor het TanacetoArtemisietum diplotaxetosum (zie biz. 163). Wordt echter de bodem
sterk betreden en bemest, dan kan ook Hordeum murinum in het ^eSUCCESSIE.
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zelschap vaste voet krijgen en zich uitbreiden. De successie verloopt
dan in de richting van het Hordeetum murini diplotaxetosum.
Langs de grote rivieren, waar Diplotaxis tenuifolia wel is waar voorkomt, doch zich lang niet in die mate kan uitbreiden als in de duinen,
zijn vooral Melilotus officinalis en M. albus de soorten, die zich in het
pioniergezelschap vestigen en de successie in de richting van het Meliloteium albi-officinalis inleiden.
FACIESVORMING. Onder de soorten die in het gezelschap faciesvormend

kunnen optreden, is in de eerste plaats Corispermum hyssopifolium te
noemen. Dergelijke facies zijn meestal zeer soortenarme initiaalstadia
op vrijwel steriele zandgrond. In sommige gevallen kan ook Bromus
tectorum faciesvormend optreden. Deze Broniits-f&cies duiden meestal
een eindstadium aan op reeds enigszins humeuze grond.
17. BERTEROETUM INCANAE SISSINGH et TIDEMAN 1946
Ook het Berteroetum incanae is een geheel nieuwe verschijning in
de plantensociologische literatuur. Het komt voor op de belten van
onze Zuid- en Oost-Nederlandse windmolens, de z.g. ,,beltmolens"
en is een typisch „adventievengezelschap," samengesteld uit russische
en amerikaanse graanonkruiden.
In de plantensociologische literatuur wordt het gezelschap niet
genoemd, maar in: ,,Nederlandsche Landschappen," deel X I I I ,,de Maas
in Limburg" door R. SCHUILING en JAC. P. THYSSE (176) vindt men
een korte beschrijving als volgt:
,,Op sommige plaatsen komen onkruiden voor, die men vijftig j a a r geleden h a a s t
,,nooit t e zien kreeg en d a t is d a n meestal in de b u u r t van korenmolens, die op
,,kleine heuveltjes s t a a n , doorgaans vlak bij de akkers en w a a r niet alleen het
,,graan v a n de streek, m a a r ook aangevoerd koren wordt gemalen, en d a t b e v a t
„ d a n dikwijls vreemde onkruidzaden
De meest bekende v a n die ,,molen, , p l a n t e n " is wel het Grijskruid (Berteroa incana), een kruisbloem, te k e n n e n a a n
,,zijn diep ingesneden kroonblaadjes. Andere zijn: de Oostersche steenraket (Erysi,,mum orientate), de Spiesraket (Sisymbrium loeselii), de Schijnraket (Erucastrum
,,poIIichii), enige Kruidkerssoorten (Lepidium perfoliata, L. draba, L. ruder ale),
,,de H a r d v r u c h t (Bunias orientate), Straalscherm (Orlaya radicans), Gaffelsilene
>,(Silene dichotoma), Zachte wikken (Vicia villosa), Stekelnachtschade (Solatium
,,rostratum), Boschsalie (Salvia silvestris), Kranssalie (Salvia verticillata), Alsem,,ambrosia (Ambrosia artemis iaefolia), Edelduizendblad (Achillea nobilis), om nog
,,van een groot a a n t a l te zwijgen, die allemaal o.a. door Dr G A R J E A X N E in de om,,streken v a n Venlo zijn waargenomen. Van die molenplanten krijgt men in B r a b a n t
,,en Limburg meer te zien d a n in Holland om de eenvoudige reden, d a t d a a r veel
,,meer molens en minder groote meelfabrieken zijn."
FLORISTISCHE SAMEXSTELLING.

Deze moge blijken uit bijlage 11

(tabel 35)
OPNAMEN,

vermeld in bijlage 11 (tabel 35)

1. Beltvegetatie van een windmolen a a n de s t r a a t w e g tussen Oostrum en Venray;
R6-24-32; 11.9/42; S42419; opn. T I D E M A N .
2. Vegetatie op belt van de molen te Luiksgestel; zuidexpositie; S5-23-33;
29.6.'43; S43147.

174
3. Vegetatie a a n de voet v a n een korenmolen in Simonshoek (gem. Mevel);
S6-12-42; 5.8.'42; S42272.
4. Vegetatie op belt van korenmolen te Aalst (gem. Waalre); Sisymbrium loeselii aspectvormend; R 5 - 6 5 - 1 1 ; 5.7.'43; S43164.
5. Helling v a n molenbelt ten N W . v a n Heythuizen; S6-33-33; 21.7/42; S42406.
6. Beltvegetatie v a n de windmolen ,,de V o l h a r d i n g " te Leveroy (gem. Heythuizen); S6-42-12; 24.7.'42; S42498; opn. met T I D E M A X .
7. Molen ten Z, v a n Boekel a a n de weg n a a r Gemert (gem. Boekel); Q5-68-33;
29.9/42; S42465.
8. Molen ,,St. Victor" bij Mortel tussen Bakel en Gemert; R5-28-14; 1.10/42;
S42474.
9. Beltvegetatie van windmolen ten X. v a n Baarschot nabij Vlierden. (gem.
Deurne); R 6 - 4 1 - 3 1 ; 28.9/42; S42476; opn. T I D E M A X .
10. Beltvegetatie van windmolen bij het station te Heeze. Tweemaai per jaar
gemaaide belt; R 5 - 6 6 - 4 1 ; 21.9/42; S42477; opn. T I D E M A X .
11. Vegetatie a a n de voet v a n de molen t e Maasbree; S6-15-11; 18.8/42; S42321.
12. Belt v a n windmolen ten Z. v a n Leunen (gem. Venrav). Grasrijke, niet gemaaide helling; R 6 - 2 4 - 3 3 ; 9.9/42; S42497; opn. T I D E M A X .
13. Adventief-vegetatie a a n de voet van de molen ten X. van Meyel; S6-42-24;
5.8/42; S42274.
14. Beltmolen te Aalten. Door schapen beweide, uit gele zandgrond opgeworpen
belt; P 7 - 3 4 - 2 3 ; 22.7/46; S46017.
15. Belt van molen tussen Stiphout en Xunen. Alle adventieven staan bij elkaar
op de p l a a t s , w a a r het stof van het gemalen graan wordt gedeponeerd. V66r
de oorlog werd hier hoofdzakelijk amerikaans meel (grondnoten, ma'is, soja,
cocos) en russische granen vermalen; R5-37-13/21; 8.10/42; S42508; opn.
met

TIDEMAX.

16. Beltvegetatie van standaardmolen te Boekel; Q5-67-24; 29.9/42; S42464.
17. Beltvegetatie v a n de molen ,,St. Willebrordus" te Bakel (gem. Bakel en
Millheeze); R5-38-22; 1.10/42; S42414.
18. Beltvegetatie v a n korenmolen t e Blitterswijk (gem. Meerlo);R6-25-24;
2.9/42; S42388.
19. Beltmolen ten O. van Well, bij Papenbeek (gem. Bergen). Voet van de belt,
op p l a a t s w a a r kaf en vuil wordt gedeponeerd; R6-15-42; 15.9/42; S42438.
20. Beltvegetatie van windmolen ten Z. van Sambeek. De belt wordt regeimatig
gemaaid of afgebrand; Q 6 - 5 4 - 3 1 ; 14.9/42; S42429.
21. Beltmolen tussen Silvolde en Terborg (gem. Wisch). Zuidoosthelling van de
belt; P 7 - 3 1 - 4 3 ; 22.7/46; S46020.
22. Beltvegetatie v a n molen ten Z. v a n Bergen. Belt van fijn droog zand. H e t
adventiefterrein is omringd door een
Corynephorion-BroMion-\'QgQta.tie;
Q6-64-42; 11.9/42; S42414.

Kenmerkend voor de associatie zijn de volgende soorten, welke
men vrij geregeld op de belt kan aantreffen: Berteroa incana, Melandrium
album, Sisymbrium loeselii, Potentilla intermedia,>Lepidium draba en
Ambrosia artemisiifolia. Zij hebben zich ondanks het ontbreken van
aanvoer van elders gedurende de gehele oorlog kunnen handhaven en
hebben zich in sommige gevallen zelfs uitgebreid. Het laat zich aanzien,
dat zij dit ook in de toekomst zullen doen, m.a.w. zij zijn ingeburgerd.
Daarnaast komt in het Berteroetum incanae nog een groot aantal
graanadventieven voor, die men niet regeimatig in elke opname aantreft en waarvan het nog zeer de vraag is, of zij zich op den duur in
ons gezelschap blijvend een plaats kunnen veroveren. Voorbeelden hiervan zijn: Lepidium perfoliatum, L. virginicum, Sisymbrium altissimum
S. sophia, S. orientate, Erucastrum gallicum, Artemisia absinthium,
Salvia verticillata, S. nemorosa, Orlaya grandiflora, Turgenia latifolia>
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Anthemis ruthenica, A. nobilis, Allionianyctaginea, Conium maculatum,
Iva xanthiifolia en Vicia villosa. Voor verreweg het grootste gedeelte
stammen deze soorten uit Oost-Europa, enkele daarentegen b.v. Lepidium virginicuni, Iva xanthiifolia, Allionia nyctaginea, Rumex triangulivalvis uit Amerika.
De zaden van deze onkruiden zijn in der tijd met granen uit het
buitenland (Rusland, Amerika enz.) ingevoerd. Bij het zuiveren van
die granen werd het afval — waarin stof en zaad — weggeworpen en wel
meestal op een vaste plek op de belt. Daar ontwikkelt zich dan het
molenbeltgezelschap optimaal.
Het Berteroetttm incanae is een ruderale, doch slechts weinig nitrophiele associatie. Arction-soorten zijn in dit gezelschap zeer zeldzaam,
alleen Sisymbrium officinale en Linaria vulgaris komen er nogal eens in
voor. Onder de oosterse graanadventieven bevindt zich daarentegen
een aantal soorten uit het Onopordion acanthii, o.a. Berteroa incana,
Sisymbrium loeselii, 5. altissimum, Melilotus officinalis, Reseda lutea,
Artemisia absinthium, Hyoscyamus niger, Bromus tectorum, Anthemis
ruthenica, Salvia nemorosa en 5. verticillata. Bovendien heeft Geranium
pusillum — welke soort door BRAUN-BLANQUET (37) als Onopordion-.
soort wordt beschouwd — een duidelijk optimum in dit gezelschap.
Tenslotte hebben enkele der amerikaanse adventieven zich in de Oekrai'ne
ingeburgerd en gedragen zich daar als Onopordion-soorten, o.m. de composiet Iva xanthiifolia (zie: TUXEN en PREISING, 222). Hieruit volgt,
dat we het Berteroetttm incanae tot het Onopordion moeten rekenen.
Het oostelijke karakter en de herkomst van deze adventievenassociatie
wordt erdoor geaccentueerd.
De groep der ordekensoorten is — evenals die der verbonds-kensoorten — zwak vertegenwoordigd. Daarentegen is die der klasse-kensoorten beter ontwikkeld. Onder hen valt de hoge presentie en dominantie
van een tweetal soorten op, n.l. de kweek (Agropyron repens) en de akkerwinde (Convolvulus arvensis). Beide zijn wortelknopgeophyten. Het
sterk op de voorgrond treden van deze levensvorm is typerend voor
het molenbeltgezelschap (zie biz. 177).
SUBASSOCIATIES, VARIANTEN EN FACIES. Van het

Berteroetum incanae
kennen wij twee subassociaties. De meest algemene is het
a) Berteroetum incanae typicum SISSINGH et TIDEMAX 1945. Het
komt hoofdzakelijk in het Kempens district voor en beschikt niet over
eigen differentierende soorten. De tweede subassociatie is het
b) Berteroetum incanae subassociatie met Medicago falcata SISSIXGH
et TIDEMAN 1946. Dit onderscheidt zich van het type der associatie
door de volgende soorten: Medicago falcata, Galium vernum, Hypericum
Perforatum, Potentilla argentea en Cerastium arvense. Het zijn alle soorten die in de klasse der droge graslanden (Brometo-Corynephoreiea)
en wel meer in het bijzonder in het Medicagineto-Avenetum DE LEEUW
(zie: BRAUN-BLANQUET, 42) thuishoren. Wij zouden hieruit de conclusie
willen trekken, dat de molenbelten, waarop onzesubassociatie voorkomt,
uit rivierzand zijn opgebouwd. In vele gevallen ligt deze opvatting voor
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de hand, n.l. wanneer de beltmolen in de nabijheid van de grote rivieren
voorkomt (molens bij Bergen, Blitterswijk, Papenbeek en Sambeek).
In enkele gevallen (molens bij Bakel en Boekel) kan men hieraan twijfelen, doch dan blijft de vraag, hoe de differentierende soorten naar
deze plaatsen zijn gekomen en hoe het komt, dat zij hier hun groeivoorwaarden verwezenlijkt vinden, open.
Naargelang de herkomst der granen, die in de molens worden vermalen, wisselt, kan men meerdere varianten onderscheiden. Zo kennen
wij een oost-europese variant (type der associatie) bij molens waar
russische granen worden vermalen en een noord-amerikaanse variant
met Iva xanthiijolia Nurr., Allionia nyctaginea MICHX, Kumex triangulivalvis RECH. f. en Amaranthus pseudoretroflexus bij molens waar
amerikaanse grondstoffen worden verwerkt (molen bij Papenbeek,
opn. 19). Uit de aard der zaak zijn beide varianten niet scherp te scheiden.
De volgende soorten kunnen fadesvormend optreden: Berteroa
incana, Sisymbrium loeselii, Agropyron repens en Agrostis tenuis. De
Berteroa-facies en de Agropyron-facies komen het meest voor. De Sisymbrium loeselii-iacies is waarschijnlijk het meest nitrophiel. De Agrostis
tenuis-fades is vrij zeldzaam, daar het milieu hier nauwelijks rijk genoeg is om het Berteroetum te dragen.
De groeiplaats van het Berteroetum incanae is de
,,molenbelt", een uit zand opgeworpen 3 a 4 m hoge, ronde heuvel. die
de zwichtstelling vervangt. Het onderhoud van een zwichtstelling kost
n.l. zeer veel geld en molenaars, die over zand beschikken, vermijden
deze kostbare constructie door het opwerpen van een aarden belt.
De hellingen en het bovenvlak van de belt zijn met Berteroa incana,
Agropyron repens, Convolvulus arvensis enz. begroeid. Waar om een
of andere reden de groeiplaats enigszins nitrophiel is, concentreren zich
de de associatie typerende soorten. Gewoonlijk is dit de plaats, waar
stof en vuil, dat bij het wannen van het graan vrijkomt, wordt gedeponeerd.
De losse ligging van het vergraven zand en de bijzonder ongunstige
waterhuishouding van de kunstmatige heuvel geven aan de groeiplaats
een eigen karakter. Voor de op de belt voorkomende planten is de grondwaterspiegel onbereikbaar, zij zijn dus geheel op het regenwater aangewezen. Het Berteroetum incanae — een continental plantengemeenschap — schijnt dit bijzonder aantrekkelijk te vinden. Buiten de belt
komt het gezelschap zelden of niet voor.
Eigenlijk zou men mogen verwachten, dat het Berteroetum incanae
— als warmteminnende Onopordion-associatie — voorkeur voor bepaalde
hellingen — b.v. de Zuid- en Oosthellingen van de belt — zou vertonen.
Voor zover ik heb kunnen nagaan, is dit niet het geval. Het gezelschap
kan op alle hellingen van de belt voorkomen en indien er al van een
bepaalde voorkeur sprake is, bestaat deze voor het bovenvlak. Daar is
het gezelschap het rijkst ontwikkeld en het zuiverst. Aan de voet van
de belt maakt het plaats voor andere gezelschappen. Men vindt daar
vaak soorten met een grotere vochtbehoefte, b.v. Urtica dioeca, Lamium
GROEIPLAATS.
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album, Ballota nigra, Rumex oblusifolius, Malva neglecta enz., welke in
het Balloteto-Arctietum (Arction lappae) ttiuishoren.
De belt wordt ieder jaar door branden schoongehouden. Door dit
afbranden krijgen de wortelknopgeophyten een kans. Vooral Agropyron
repens en Convolvulus arvensis kunnen zich nu sterk uitbreiden. Waarschijnlijk is het op de voorgrond treden van mossen als Bryuni argenteum
en Webera nutans ook een gevolg van dit afbranden.
Omtrent de verbreiding van het Berteroetum incanae
valt weinig te zeggen, daar de associatie hier voor het eerst wordt beschreven. In Nederland beperkt zij zich tot het Zuidoosten van het land:
Midden- en Noord-Limburg, Oost- en Midden-Brabant en de Gelderse
Achterhoek. Het areaal is in onderstaand kaartje aangegeven (figuur 18).
In dit kaartje zijn de plaatsen, waar de opnamen van tabel 35 werden
gemaakt, ingetekend. Een verder westelijk of noordelijk optreden van
de associatie is onwaarschijnlijk. Wei komt Berteroa incana ook langs
de grote rivieren en in de duinen voor, doch hier groeit zij in andere
plantengemeenschappen (o.a. in het Meliloietum albi-officinalis en het
Echiefo- Verbascetum).
Het voorkomen van het Berteroetum incanae in het aangrenzende
buitenland (Belgie en Duitsland) is waarschijnlijk. Het is zelfs aan te
nemen, dat de associatie verder Duitsland in rijker aan kensoorten is.
Omgekeerd is het ook waarschijnlijk, dat enkele kensoorten daar minder
trouw zijn.
VERBREIDING.

In de eerste vier maanden van het jaar ontwikkelt
het Berteroetum incanae zich nagenoeg niet. Dan bloeien alleen de onopvallende bloemen van Stellaria media, Poa annua, Capsella bursapastoris en tegen het einde van April ook de paardebloem {Taraxacum
officinale).
In Mei begint de eigenlijke bloeiperiode met het ontluiken van
Geranium pusillum, Sisymbrium officinale, S. loeselii, S.a Itissimum en
in de subassociatie met Medicago falcata ook de sikkelklaver (Medicago
falcata) en de akkerhoornbloem (Cerastium arvense). Tegen het einde
van Mei voegen zich hierbij nog Melilotus officinalis, Melandrium album,
Lepidium draba, Reseda lutea, Convolvulus arvensis, Matricaria chamomilla en enkele gramineeen: Bromus mollis, Lolium perenne en Dactylis
glomerata. Nu gaat het verder in snel tempo het hoogtepunt van de bloei
tegemoet. Het bloeimaximum wordt reeds eind Juni bereikt, dus relatief
vroeg in het jaar in vergelijking met b.v. het Hordeetum murini. Dit
is waarschijnlijk een gevolg van het feit, dat we hier met een graanadventievengezelschap te maken hebben, waarin vroegbloeiende wintertherophyten een voorname rol spelen.
In Juni en Juli bloeien bijna alle planten, die in het Berteroetum
voorkomen. Het aspect wordt dan bepaald door het grijskruid, of, zoals
de plant in Brabant heet: de molenbloem (Berteroa incana). Van verre
lijkt het hierdoor, als of de belt van de molen met meel is overstoven.
. In Augustus en September blijft dit aspect behouden, maar het aanSEIZOENASPECTEN.
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4- Bromus-Corispertnum-a.ssocia.tic
D Onopordetum acanthii
X Echieto-Verbascetum
$ Berteroetum incanae
O Melilotetum albi-officinalis

FIG. 18 Ruderale associaties II. (Onopordion acanthii)
(Associations ruderales II)

tal bloeiende soorten neemt geleidelijk af, doordat eerst de gramineeen:
Agropyron repens, Browns mollis, Agrostis tenuis, Festuca rubra, Poa
pratensis en Apera spica-venti en kort daarop de Secalinion-soorten:
Raphanus raphanistrum, Matricaria chamomilla, Anthemis arvensis, Vicia
hirsuta enz. uitgebloeid raken. In October begint de vegetatie duidelijk
af te takelen en in November is het met het Berteroetum gedaan.
SUCCESSIE.

Daar de belt geregeld door branden of maaien van de
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ruigte wordt schoongehouden, is in de meeste gevallen het Berteroetum
incanae een vrijwel stabiele plantengemeenschap en is van een verdere
ontwikkeling niet veel te bespeuren. In een geval kon ik echter de successie goed bestuderen, n.l. bij een verlaten molen te Westerwijk (gem.
Hilvarenbeek). Hier was de molenaarswoning zcs jaar geleden afgebrand
en de molen sindsdien buiten gebruik. Op de belt had zich in die zes jaar
uit het Berteroetum een mashoge ruigte ontwikkeld, waarin Artemisia
absinthium domineerde en welke zowel floristisch als physiognomisch
grote overeenkomst met hety%anacetO'ArUmisietum(7AcblzA60)\rQrtoox\do.
OPNAME VAN HET ARTEMISIA ABSINTHIUM-GEZELSCHAP
Stellaria media

V K K M O E D E L I J K E KKXSOORTEX:

Artemisia
absinthium
Sisymbrium wolgense
Sisymbrium orientate

3.4
1.3

YKRBOXDSKKXSOORTHX:

Conium maculatum
M elilotus officinalis
Lactuca serriola

1.3
1.1
1.1

ORDE-KEXSOORTEX:

Tanacetum vulgare
Artemisia vulgaris
Sisymbrium
officinale
Erigeron canadensis
Lamium album
Rumex obtusifalius

2.2
_ o

-.1
1.1

—r

KLASSE-KEXSOORTEX:

Agropyron repens
Convolvulus arvensis
Cirsium arvense
CapseIla bursa-pastoris
Chenpodium album
Raphanus
raphanisirum

2.3
2.3

-M
—.2

\-A

Polygonum aviculare
Plantago major
Sonchus oleraceus
Matricaria inodora
J.athyrus tube resits
Sambitcus nigra
B E G FLI:iHEXHE SOORTEX:

Dactyl is glomerate
Hypericum
perfoialum
Agrostis ic::uis
Achilka m ilkfolium.
Equisctum arvense
Bron:us mollis
Festuca rubra
Crepis capillar is
Plantago lanceolata
Rumex acetosella
Medic ago saliva
Herackum
spkcndylium
Cerastium caespitosum
Galium aparine
Ranunculus repens
Vicia cracca

•>

1.2
1.2

.1
1.1
o
.">

o

-.1
r-.I
.>

(

Beltvegetatie van de korenmolen te Westerwijk (gem. Hilvarenbeek). Manshoge
ruderale vegetatie op de belt van een molen, w a a r sinds enkele jaren niet meer
wordt gemalen; R 4 - 3 8 - 2 1 ; 23.7/43; S43201.

Wij zouden dit Artemisia absinthium-gezelschd.p als een met het
Tanaceto-Artemisietum vicarierende Onopordion-zsscciatie willen beschouwen (ziebiz. 164). Hoe de successie verder verloopt, is niet bekend;
waarschijnlijk kan zich dit Artemisia-stadium jarenlang handhaven.
18. ECHIETO-VERBASCETUM (TUXEN 1942 p.p.) SISSINGH 1950
ass. nov.
Een vierde associatie, welke ik tot het Onopordton acanthii-verbemd
zou willen rekenen, is het Echieto-Verbascetum. Dit gezelschap, dat hier
onder een nieuwe naam verschijnt, werd reeds eerder door TUXEN (222)
beschreven en wel als typische subasscciatie van de ,,Echium vulgareMelilotus albus-assGciatie Tx. 1942". Echter bleek dit een complexe
vegetatie, welke zowel het Echieto-Verbascetum als het hierna te beschrij-

.1
•7
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Ven Melilotetum albi-officinalis omvat. TUXEN onderscheidt namelijk
van zijn i}Echium vulgare-Melilotus albus-gezelschap" drie subassociaties:
een typische (het Echieto-Verbascetum), een met Verbena officinalis
en een met Melilotus officinalis n.l. het Melilotetum albi-officinalis (zie
biz. 184).
Wei geeft TUXEN aan, dat hij de typische subassociatie als optimaalphase der associatie beschouwt, terwijl de Melilotus officinalis-sub&ssociatie een degeneratie-phase voorstelt, welke o.m. een aantal soorten
— zoals Artemisia vulgaris, Tanacetum vulgaref Arctium minus, Dactylis
glomerata e.d. — bevat, die de successie naar het Tanaceto- Artemisietum
aanduiden. Indien men dus de door TUXEN gegeven naam uit prioriteitsoverwegingen zou willen behouden, behoeft er geen twijfel te bestaan,
aan welke associatie deze zou moeten worden gegeven. Hiertegen bestaan echter bezwaren van nomenclatorische aard: de naam zou verwarring stichten, immers de beide naamgevende soorten zijn kenmerkend
voor twee verschillende associaties.
Reeds uit de tabel van TUXEN blijkt, dat Melilotus albus slechts
sporadisch in het Echieto-Verbascetum voorkomt en eerst in het Melilotetum albi-officinalis tot dominantie komt. Uit de hierna door mij gegeven tabellen blijkt de voorkeur voor het Melilotetum nog veel duidelijker. In de tabel van het Echieto-Verbascetum (tabel 37) ontbreekt
Melilotus albus geheel. Het omgekeerde geldt voor Echium vulgare,
die zich in ons land tot het Echieto-Verbascetum beperkt en er in het
Melilotetum niet voorkomt.
Hoe de kensoorten zich in de beide associaties concentreren, moge
uit onderstaand overzicht, waarin naast de presentie-cijfers (P) ook de
volgens de methode van SCHWICKERATH (177, 181) berekende ,,Artmachtigkeit" (A)isweergegeven. De tabellen, die aan de berekening ten grondslag liggen, zijn samengesteld uit die van TUXEN (222) en die van de
schrijver. Zij omvatten respectievelijk 6 en 8 opnamen.
•

T A B E L 36

D E K E N S O O R T E N VAN H E T E C H I E T O - V E R B A S C E T U M E N H E T M E L I L O T E T U M ALBI-OFFICINALIS

EchietoVerbascetum
P

XX

Melilotetum
albi-officinalis
P

A

38
25

53
17

100
83

341
169

KENSOORTEN ECHIETO-VERBASCETUM:

Echium vulgare
Oenothera biennis
Verbascum thapsus
Verbascum nigrum

100
83
33
17

187
71
21
4

KENSOORTEN MELILOTETUM ALBI-OFFICINALIS:

Melilotus officinalis
Melilotus albus

50

8

Dat de beide hierboven genoemde plantengemeenschappen niet
als subassociaties van een en dezelfde associatie kunnen worden op-
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gevat, moge voorts blijken uit het feit, dat zij op een geheel andere
trap van ontwikkeling staan. Het eerstgenoemde gezelschap immers
is een in hoofdzaak uit winterannuellen en biannuellen bestaande pioniervegetatie, het laatste daarentegen bevat naast biannuellen in hoofdzaak
hemicryptophyten.
Het doorslaggevende argument is echter de floristische samenstelling.
Beide gezelschappen bevatten slechts enkele soorten gemeenschappelijk
en deze soorten: Erigeron canadensis, Cirsium arvense, Agropyron repens,
Achillea millefolium, Poa pratensis en Plantago lanceolata hebben een
te grote amplitude om daaraan als bindend element veel waarde te
hechten. Daarentegen onderscheiden zij zich behalve door de kenscorten
door een groot aantal differentierende soorten (zie biz. 186).
FLORISTISCHE SAMENSTELLING.

Deze moge uit onderstaande tabel

blijken:
T A B E L 37

E C H I K T O - V E R B A S C K T U M ( T U X E X ) SISSIXGH

1950

Xummer v a n dc opname:
Grootte proefvlakte in m 2 :
Vegetatiebedekking in % :
Plantengeografisch district:
A a n t a l soorten per opname:
;SOORTEN:

Tb
Tb
Tb
Tb

o

1
100
60
D
32

3
75 200
40 60
D
D
28 28

4
10
80
F
33

*

3.4 3.3 2.4
2.1 -f.l
1.1

Echium vulgare
Oenothera biennis
Verbascum thapsus
Verbascum nigrum

2.2
2.2
-•I

VERBONDS-KENSOORTEN:

Tb
Hs
Tb
Tb
Tb
Tb

Cynoglossum officinale
Diplotaxis
tenuifolia
Sisymbrium
altissimum
Onopordum acanthium
Reseda lutea
Carduus nutans

-f.1 1.1
•1(-{-•2)
1.2
.1
•
~v

1.1

»

1

1

-f.2

1

•

2

i
i

ORDE-KEXSOORTEX:

Th
Te
Hs
Hs
Th
Hs
Ta
Grh
Hs
Hs
Hs

Erigeron canadensis
Geranium
pusillum
Urtica dioeca
Artemisia vulgaris
Bromus sterilis
Tanacetum vulgare
Salsola kali var. tenuifolia
Linaria vulgaris
Chrysanthemum
parthenium
Cirsium vulgare
Arctium vulgare

-f.l +
.1 1.1 1.1
.1 2.2 2 .2 .1
1
.2
.2
1 T .1
_1
1 .1
2
i

1

1

i

1

i

t

23
1

1
i

"T« 2

T•

2

lex.

KLASSE-KENSOORTEX:

Gr
Te
Grh
Ta

Cirsium arvense
Erodium
cicutarium
Agropyron repens
Chenopodium album

(-r-l) 4-.2
•

2.1

-f.l 2.2
1
•

2.3 -.1
1.2 -1- '\
.

1

••

•

1

.
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Nurnmer van de o p n a m e :
Te
Te
Hs
Te
Th
Hs
Ta
Te
Ta
Hs

Senecio vulgaris
Poa annua
Saponaria officinalis
Capsella bursa-pastoris
Myosotis versicolor
Tor His nodosa
Anagallis arvensis ssp. phoenicea
Stellaria media
Senecio silvaticus
Rum ex crispus

2

1

! +.1

1.1

+. 2

,
i

-r•

•

4

3

:)

9
mm

,

1. 2

9

i

i

•

-f. i

+' I
+. 1

4- 1

B E G E L E I D E X D E SOORTEN:

Tli
Grh
Hs
Hs
Ch
Hr
He
Hs
Ch
Hs
Psc
Ch
Or
Hs

Arenaria
serpyllifolia
Poa pratensis
Achillea millefolium
Rumex acetosella
Sedum acre
Plantago lanceolata var. sphaerocephala
Pestuca rubra
Senecio jacobaea var. disco idea
Cerastium arvense
Crepis capillaris
Rubus caesius
Galium verum
Carex arenaria
Hypericitm perfo ratani

AAXTAL TOEVALLIGE SOORTEN:

•' -f- 2
l 2
22
A
1• 9w
22
12

2

+9

12
3 :.\

;+

iA

9

i + .2
!

6

T

2
lA

<

19
12
9
+ 29
1
22

9

1
4- A

2
2

l

9

2

3 .4
12
2
+2
1.1 (+ 2)
2.2
6

10

Agrostis canlna (4), A. tenuis (3), Ammophila arenaria (1), Artemisia campestris (1), Bromus mollis (2), Centaurea jacea (3),
Cerastium semidecandrum (3), Corynephorus canescens (4), Daucus carota (1),Glechoma hederacea (2), Hieracium pilosella (4), Holms lanatus (3), Jasione montana (4),
Ononis spinosa (1), Potentilla reptans (3), Ranunculus repens (3), Rubus fruticosus
(4), Sedum rupestre ssp. reflexum (4), Sedum telephium ssp. purpureum (1), Sonchus
arvensis ssp. spinescens (1), Taraxacum officinale (4), Trifolium arvense (4), Trifolium
procumbens (4), Veronica arvensis (4).

TOEVALLIG VOORKOMENDE SOORTEN:

De deze tabel samenstellende opnamen werden op de volgende
plaatsen gemaakt:
1. Afgeplagd duinweitje (Festuceto-Galietum maritimi)' te Zandvoort; M3-48-21;
11.10/45; S45046.
2. YVegberm te Overveen; M4-31-33; 11.10/45; S45045.
3. Pioniervegetatie op afgeplagde plek in Festuceto-Galietum tussen Bakkum en
Castricum aan Zee; L4-51-21; 9.10/45; S45035.
4. Kalkzandsteengroeve te Rhenen; P5-36-21; 6.6/44; S44016.

Het gezelschap wordt gekenmerkt door Echium vulgare, Oenothera
biennisen enkele Verbascum-soorten,zeals: Verbascum thapsus, V. thapsiformeen V. nigrum, welke althans lokaal als zodanig van betekenis zijn.
Echium vulgare komt volgens HEGI (85) in het grootste gedeelte
van Europa voor. De areaalgrens loopt van Engeland (Sutherland)
over Zuidoost-Noorwegen, Vasterbotten, Jamtland, Gotland, Estland,
Ingrie naar de Oeral en Siberie en in het Zuiden tot Midden-Spanje,
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Zuid-Italie, Sicilie (de ssp. pitstalata ook in Noord-Afrika), de Balkanlanden, Klein-Azie en Armenie. Binnen dit areaal vertoont de soort
een duidelijke voorkeur voor de droge streken, waar zij veelvuldig op
open groeiplaatsen, zoals oevers van rivieren, puinhopen, langs muren,
wegranden, op braakterreinen en spoordijken, maar ook in de droge
graslanden en steppenheiden voorkomt. Men vindt haar van de vlakte
tot in de fijnsparrengordel der Alpen op allerlei gesteenten, doch niet
op vochtige groeiplaatsen.
Oenothera biennis is van huis uit een noord-amerikaanse soort, die
zich echter in Europa op warme droge, ruderale terreinen heeft ingeburgerd. Men vindt haar in bijna alle Onopordion-gezelscha-ppen, doch
binnen het Onopordion vertoont zij een duidelijke voorkeur voor onze
associatie. Zij is een selectieve kensoort daarvan.
De verschillende Verbascutn-soorten hebben als kensoorten van onze
associatie slechts locale betekenis. Van huis uit zijn het Atropion-planten
en reeds in Belgie vindt men Verbascumthapsus en VJhapsiforme — samen
met Malva moschata — in een kaalkapgezelschap in de Ardennen.
TUXEN rekent de Echiam vtdgare-Oenothera J^wwi's-associatie
{Echicto-Verbacetwri) nog tot het Arction lappae. Op grond van de
floristische samenstelling van de door mij gemaakte opnamen (zie
tabel 36) acht ik het juister, haar in het Onopordion onder te brengen,
daar de kensoorten een duidelijke voorkeur voor dit verbond vertonen.
De uiteindelijke systematische plaats zal pas kunnen worden bepaald,
wanneer ons meer opnajne-materiaal ter beschikking staat.
Het Echieto-Verbacetum is een uitgesproken pioniergczelschap, dat voorkomt op warme, droge, doorlatende groeiplaatsen, zoals spoordijken, wegbermen en dergelijke
plaatsen, die door ingrijpen van de mens vegetatievrij zijn geworden.
Ook in de duinen kan men het gezelschap op soortgelijke plaatsen vinden.
Yolgens TUXEN (222) zou het gezelschap in heel Midden-Europa
vrij algemeen voorkomen. In Nederland beperkt de associatie zich
in haar voorkomen in hoofdzaak tot het fluviatiele district en de duinen.
Slechts hoogst zelden kan men haar daarbuiten aantreffen, b.v. als
adventief-gezelschap langs spoordijken. Zelf vond ik deze plantengemeenschap — behalve in de duinen, waar zij op afgeplagde plekken in
het Festuceto-Galietum maritimi voorkomt — alleen in de kalkzandsteengroeve aan de voet van de Grebbeberg te Rhenen. Hieruit en uit
de opnameplaatsen van TUXEN kan men concluderen, dat deze pioniergemeenschap behalve een droge, doorlatende standplaats ook een min
of meer kalkhoudende ondergrond vraagt. Waarschijnlijk is de kalkbehoefte aan de randen van het verbreidingsareaal groter dan in CentraalEuropa.
SYNOECOLOGIE EN VERBREIDING.

Als echte pioniervegetatie is het Echieto-Verbascetttm
zeer soortenrijk (gemiddeld 30 soorten per opname) maar ook zeer
labiel, te meer, daar de successie in de richting van het Tanaceto-Artemisietitm (zie biz. 165) hetzij rechtstreeks, hetzij via het Melilotetum
SUCGES'SIE.
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albi-officinalis (zie beneden) uiterst snel verloopl. Als gevolg daarvan
zijn goede opnamen moeilijk te vervaardigen. Dit is cen van de corzakcn,
waardoor de associatie eerst zo laat is herkend en waardoor er nog zo
weinig van bekend is.
19. MELILOTETUM ALBI-OFFICINALIS SISSIXGH 1950 ass. now
Het Melilotus albus-Melilotus officinalis-gezelsch&p wordt hicr voor
het eerst als associatie beschreven. Wei vinden we bij TUXEX (222)
een beschrijving van deze vegetatie, doch de auteur heeft de associatie
niet herkend en haar als subassociatie respectievelijk degeneratie-phase
van het Echieto-V erbascetumbeschreven. De naam: ,.Melilotus officinalissubassociatie van de Echium vulgare-Melilotus a/6/rs-associatie" is dus
als synoniem te beschouwen.
FLORISTISCHE SAMENSTELLING.

Deze moge blijken uit onderstaande

tabel:
T A B E L 38

MELILOTKTUM ALBI-OFFICINALIS SISSINGH

1
2
3
4
5
tt
8/'466/'466/'46 6/'469/'46 6/'47
50 50 15 35 50 250
95 100 90 100 100 90
F
F
F
F
F
S
19 24 15 18 24 25

Nummer van de opname:
J a a r en maand van de opname:
Grootte proefvlakte in m 2 :
Vegetatiebedekking in %:
Plantengeografisch district:
Aantal soorten per opname:
KENSOORTEN:

Tb Melilotus officinalis
T b Melilotus albus
VERBONDSKENSOORTEN:

Tb
Tb
Hs
Hs
Tb
Tb
Tb
Hs

Berteroa incana
Reseda lutea
Diplotaxis tenuifolia
Picris hieracioides
Sisymbrium altissimum
Oenothera biennis
Bunias orientalis
Coronilla varia

1950

i
2.3 4.5 5.5
4.4 3.3 + . 2
I
! 1.2

.

. +.i

•
i

i

4.5
+ .2

5.5(+.3)
1.1 5.5

+ .1
+ .2 1.1
+ .2
.2
.1
11
1.1

2.2

.2 + . 1
.2
lex.
. +.2
• (+ .2)

ORDE-KENSOORTEN:

Hs
Hs
Th
GT
Te
Tb
Tb
Hs
Hs
Tb

Artemisia vulgaris
Tanacetum vulgare
Erigeron canadensis
Linaria vulgaris
Geranium pusillum
Sisymbrium officinale
Bromus sterilis
Solidago canadensis
Rumex obtusifolius
Cirsium vulgare

1.2 1.2
+ .1 + ,JL ~ j ~ .2 + .2 + .1
i
+ •1( + .1) + 1 + .1
+•2
-|-m2 - j - .2

2.2

1.2

i.1

11
•

+.'l
+.1

<

1

•

2

+'l
•

(

1)
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Nummer van de opname:

6

3

KLASSE-KENSOORTEN:

Th
Grh
Gr
Gr
Gr
Ta
Te
Hr
Grh
Te
Ta
Ta
Ta
Gr
Ta
Te
Hs

.1 + .1 1 .2 + •2 + 2

Apera spica-venti
Equisetum arvense
Agropyron repens
Cirsiimi arvense
Convolvulus arvensis
Polygonum aviculare
Poa annatt
Plantago major
Tussilago jarfara
Stellaria media
Chenopodinm album
Matricaria chamomilla
Sonchus oleraceus
Epilobium angustifolium
Erysimum cheiranthoides
Capsella bursa-pastoris
Leontodon autumnalis

.2 3 .4
.2 2 .2
. + .1
.2

~r .1 1 .2

. +• 2

!

1.1 4-. 1
.2 + .1
-1.1 -K
2 -f .1
i

1

*

i

!

1

T •

2.3

2.

2
~r• 2

>
"T"•

1
1°
i

• +

-r. 9
1
~ r•

1
t

T •

B E G E L E I D E N D E SOORTEN:

•Hs
Hs
Hs
Gr
Tb
Hr
Th
Hs
Hr
Chr
Hs

Dactylis glomerata
Achillea millefolium
Agrostis stolonifera var. prorepens
Poa pratensis
Bromus mollis
Plantago lanceolata
Medicago lupulina
Arrhenatherum elatior
Taraxacum officinale
Trifolium repens
Daucus carota

1(4-.2) + . 2 + . 1
1.2 + . 2
.
• (+ 1) + . 1
2 1.1
1
1 1
-r- 1 (4-)
4-T
;
2 i •1
~T~• 1

2 .2
-1- .2
.2
4- .2
i

+.

1.2
1.3
1 2
12
1
4- 1

i

4-

4-

AANTAL TOEVALLIGE SOORTEN:

Agrostis tenuis (6), Arenaria serpyllifolia (2),
Crepis capillaris (6), Festuca rubra (6), Pastinaca sativa (1), Polygonum amphibium
(1), Phalaris arundinacea (5), Sedum acre(2).

TOEVALLIG VOORKOMENDE SOORTEN:

De aan deze tabel ten grondslag liggende opnamen werden op de
volgende plaatsen gemaakt:
Deventer ,,Pothoofd". Manshoge ruderale vegetatie op verlaten spoorwegemplacement tussen spoorrails; N6-16-21; 14.8/46; S46027.
2. Mtf/t7o*«s-gezelschap nabij de fabriek van Noury en van de Lande aan de weg
naar Gorssel te Deventer. Manshoge vegetatie op overhoek; N6-16-23; 29.6.
'46; S46011.
3. Spoorwegemplacement te Zutphen. Meterhoge vegetatie, volop in bloei; N 6 36-44; 20.6/46; S46008.
4. Deventer ,,Pothoofd". Meterhoge vegetatie volop in bloei; N6-16-21; 26.6/46;
S46009.
5. Eenjarige Melilotus-vegetatie, plm. 60cm hoog en goed gesloten; op kalkhoudend rivierzand te Zutphen. Lichtbruine, humeuze, enigszins vochtige zandgrond zonder leembijmenging. In de successie voorafgegaan door het Bromus
tectorum-Corispermum hyssopifolium'gezelsch.&p en opgevolgd door het Tanaceto-Artemisietum; N6-36-44; 15.9/46; S46084.
6. Melilotus albus-vegetdLtie op stortplaats van de gemeente Hengelo (Ov.) ten
Zuiden van het Twente-Rijnkanaal nabij de IJzeren man aldaar; M7-67-44;
7.8/47; S47036.
1.
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Kenmerkend voor onze associatie zijn de beide Melilotus-soorten:
Melilotus officinalis en M. albus.
Melilotus officinalis is geen trouwe kensoort. Men vindt haar in
meerdere Onopordion-gezelschappen, zoals het Berteroetum incanae en
het Onopordeetum acanthii, doch hier in onze associatie voelt zij zich
eerst recht thuis en nergens anders ontwikkelt zij zich tot zulke forse
planten, die soms zelfs tot manshoog opgroeien. Ook treedt zij hier
vrijwel steeds faciesvormend op.
Volgens H E G I (85) is Melilotus officinalis een in vele streken algemene
archaeophyt, die van West-China door het gematigde Azie tot WestEuropa — zij het ook veelal alscultuurbegeleider — voorkomt. Noordelijk
gaat zij tot Nowgorod, Ingrie, Estland, Zweden, Noorwegen (aan de
havens tot Trondheim) en Engeland; zuidelijk tot Spanje, Midden-Italie
en Griekenland. De oorspronkelijke westgrens is niet meer met zekerheid terug te vinden. In Nederland en Noordwest-Duitsland schijnt zij
eerst in de vorige eeuw te zijn ingeburgerd. Men vindt haar hier op
stationsemplacementen, havenhoofden, molenbelten en in de buitenwijken van onze grote steden enz.
Hetzelfde geldt voor Melilotus albus. Ook deze soort vindt men —
meestal samen met de vorige — op warme, ruderale adventiefterreinen.
Volgens H E G I komt zij in het grootste deel van Europa en West-Azie
tegenwoordig tamelijk algemeen voor en schijnt zich zelfs nog steeds
uit te breiden. De Noordgrens loopt over Finland (Uleaborg) Scandinavie (alleen adventief) en Engeland, de Zuidgrens tot Spanje, MiddenItalie en Griekenland; in oostelijke richting komt zij nog in West-Siberie,
Tibet en Voor-Indie voor. Als kensoort van onze associatie is Melilotus
albus veel trouwer dan Melilotus officinalis, welke laatstgenoemde hoogstens als selectieve kensoort kan gelden.
Van het Echieto-Verbascetum onderscheidt zich het Melilotetum albiofficinalis door een groot aantal differentierende soorten, waarvan
Artemisia vulgaris, Tanacetum vulgare, Apera spica-venti, Equisetum
arvense, Convolvulus arvensis, Pastinaca saliva, Daucus carota en Dactylis
glomerata wel de voornaamste zijn. Op zijn beurt bevat het EchietoVerbacetum enkele soorten, die in het Melilotetum albi-officinalis ontbreken: Arenaria serpyllifolia, Geranium pusillum,Erodium cicutarium
ssp. dunense ANDR. en Sedum acre. Het scheidende element tussen beide
associaties is dan ook veel groter dan het bindende: beide gezelschappen
hebben slechts enkele soorten gemeenschappelijk en deze soorten:
Erigeron canadensis, Cirsium arvense, Agropyron repens, Achillea millefolium, Poa pratensis en Plantago lanceolata, zijn voor het merendeel
ubiquisten en hebben als bindend element weinig waarde.
Naast bovengenoemde twee M^Yo^ws-kensoorten bevat het gezelschap een aantal soorten, zoals: Berteroa incana, Reseda lutea, Diplotaxis
tenuifolia, Picris hieracio'ides, Sisymbrium altissimum en Oenothera biennis,
waaruit het behoren van de associatie tot het Onopordion blijkt.
Onder de orde-kensoorten spelen vooral Artemisia vulgaris, Tanacetum vulgare en Erigeron canadensis een rol. De beide eerstgenoemde
soorten zijn kensoorten van het Tanaceto-Artemisietum (zie biz. 161),
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welke associatie het Melilotetum albi-officinalis in de successie opvolgt.
De overjarige hemicryptophyten: Tanacetam en Artemisia zijn namelijk
beter in staat zich in de strijd om het bestaan te doen gelden en breiden
zich sterk uit ten koste van de biannuelle Melilotus-soortQin. De groep
der klasse-kensoorten wordt in hoofdzaak gevormd door rhizoomgeophyten, zoals: Cirsium arvense, Convolvulus arvensis, Agropyron repens
en Equisetum arvense. De eenjarige klasse-kensoorten kunncn — met
uitzondering van de windhalm {Apera spica-venti)— zich in het Melilotetum albi-officinalis niet handhaven.
De begeleidende soorten zijn meest hemicryptophyten. Hieronder
nemen vooral Dactylis glomerata, Achillea millefolium, Pastinaca sativa
en Agrostis stolonifera een voorname plaats in.
VERBKEIDIXG. Het Melilotetum albi-officinalis
komt voor op ruderale (stikstofrijke), droge, warme, doorlatende zand
gronden. In ons land kan men de associatie vinden op duinzand en op
rivierzand,in de nabijheid van onze grote steden langs de grote rivieren
en op uit duin- of rivierzand opgespoten terreinen. Zeer fraai is de
associatie ontwikkeld op het Deventer ,,Pothoofd," waar zij uitgestrekte,
hectaren grote oppervlakten met een bijna manshoge vegetatie bedekt.
Ook bij Zutphen (rangeerterrein) en bij Arnhem (omgeving van de kunstzijdefabriek) komt zij op dergelijke terreinen voor. Behalve op deze
vindplaatsen langs de IJssel zag ik de associatie ook langs de Rijn (bij
Lobith), de Maas (bij Roermond) en de Nieuwe Maas (bij Rotterdam).
Doch ook op de stationsemplacementen van verschillende grote steden
(Den Haag, Amsterdam Hengelo.. Enschede) en op opgespoten terreinen
(IJpolders) kanmenhaaraantreffen. Ook in Zuid-Limburg (Schaesberg,
Wijlre) komt zij voor. Als adventief-associatie is zij dus niet aan bepaalde
plantengeografische districten gebonden, hoewel zij tech een duidelijke
voorkeur voor het fluviatiele- en duin-district aan den dag legt. Hieruit
moge o.m. haar kalk-behoefte blijken. Omtrent de verdere oecologischc
eisen van het Melilotetum albi-officinalis is weinig bekend. Het gezelschap
is in ons land te zeldzaam — of althans te weinig onderzocht — om
hierover veel met zekerhcid te kunnen zeggen.
SVNOECOLOGIE

EN

Het Melilotetum albi-officinalis vestigt zich meestal niet
als pioniergezelschap op maagdelijke bodem, doch wordt in de successie
vaak voorafgegaan door het op biz. 169 e.v. beschreven Bromus tectorum-Corispermum hyssopifolium-gezelschap. Dit in hoofdzaak uit
annuellen bestaande gezelschap vormt op door de mens beroerde en
daardoor min of meer nitrophiele, kalkhoudende, wrarme en droge zandgronden een open grasmat met therophyten, welke echter reeds na 1a 2
jaren het veld moeten ruimen voor de erin kiemende en zich uitbreidende
biannuellen en hemicryptophyten. Meestal zijn het Melilotus officinalis,
M. albus en Oenotherabiennis, die naast Diplotaxis tenuifolia, Sisymbrium
altissimum, Artemisia vulgaris en Tanacetum vulgare het veld veroveren.
Zij breiden zich snel uit tot een gesloten vegetatie en dan is het Melilotusgezelschap tot stand gekomen.
SUCCESSIE.
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Niet steeds echter wordt het Melilotetum albi-ofjicinalis door de
Bromus tectorum-Corispermum hyssopifolium-a.ssocia.tie voorafgegaan.
Somsishet voorgaande stadium een ongedifferentieerde pioniervegetatie,
waarin vooral Erigeron canadensis, windhalm en papaversoorten een
rol spelen.
Heeft het Melilotus-gezehchap eenmaal vaste voet gevat, dan kan
dit zich een paar jaar handhaven, doch al gauw blijken de biannuellen
niet tegen de hemicryptophyten opgewassen. Deze — vooral Artemisia
vulgaris, maar ook Tanacetum vulgare en Diplotaxis tenuifolia — breiden
zich snel uit ten koste van de beide M^t/o^s-soorten en dan installeert
zich het Tanaceto-Artemisietum, dat — al naar gelang de groeiplaats —
in een van haar subassociaties: diplotaxetosum of typicum, optreedt.
De successie verloopt dan als volgt:
Tanaceto-A rtemisietum
typicum *
Melilotetum

Tanaceto-A rtemisietum
diplotaxetosum
albi-officinalis

t
Erigeron canadensisstadium

Bromus tectorum-Corispermum
hyssopifolium-gezelschR-p.

20. CARDUUS NUTANS-RESEDA LUTEOLA-ASSOCIATIE SisSINGH 1950 ass. nov.

Tenslotte zij hier nog provisorisch een ruderaal gezelschap beschreven, waaraan ik — naar de beide kenmerkende soorten — de naam
Carduus nutans-Reseda luteola-associatie zou willen geven. Voor zover
mij bekend werd dit gezelschap, waarvan hieronder een viertal opnamen
volgen, nog niet eerder waargenomen, althans vindt men het in de plantensociologische literatuur nergens vermeld.
FLORISTISCHE SAMENSTELLING. Deze moge blijken

uit onderstaande

tabel.
TABEL 39

CARDUUS NUTANS-RESEDA LUTEOLA-ASSOCIATIE SISSINGH

1950

1 2
3
4
7/'467/'487/'46 8/'49
50 100 60 100
— 60 50 80

Nummer van de opname:
Maand en jaar van de opname:
Grootte proefvlakte in m 2 :
Vegetatiebedekking in %:
Plantengeografisch district:
Aantal soorten per opname:

Y*

_jv

^v

jr

27

32

25

34

2.3

3.3

1.2
2.3

KENSOORTEN:

Tb
Tb

3.3
3.3

Carduus nutans
Reseda luteola

+.2

VERBONDS-KENSOORTEN:

Tb
Hs
Tb
Hs
Tb

Reseda lutea
Diplotaxis tenuifolia
Melandrium album
Picris hieracioides
Berteroa incana

•

»
2

!+

2 1 2
2
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1
2

-r.2
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1.2
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Nummer van de opname:
Tb
Tb
Tb
Tb
Tb
Th
Ta
Tb

3

Meliloius officinalis
Verbascum nigrum
Verbascum tkapsus
Sisymbrium loeselii
Echium vulgare
Bromus inermis
Lepidium virginicum
Oenothera biennis

+
4-

+

1

OKDE-KEXSOORTEN:

Hs
Th
Hs
Ta
Hs
Gr
Te
Hs
Th
Hs
Th

+

+.2 +

Artemisia vulgaris
Erigeron canadensis
Tanacetum vulgare
Sisymbrium officinale
Rum ex obtusifolius
Linaria vulgaris
Geranium pusillum
Malva silvestris
Bromus sterilis
Arctium minus
Hordeum murinum

2 2. 2 2.2
1 1 -f. 1 1.1
1 .2
+ .1
2 -f. 2 .
. 4- .1
+ .1
. (+. 2 ) + . 2
22
4-.2
t

**

'.+'
•

i

2
•

1- 9

2

K L A SSE-KENSOORTEN:

Gr
Ta
Gr
Ta
Th
Gr
Th
Te
Ta
Gb
Chr
Hr
Ta
Gr
Te
Hs
Ta
Gr

Argopyron repens
Chenopodium album
Convolvulus arvensis
Polygonum aviculare
Papaver dubium
Cirsium arvense
Papaver rhoeas
Poa annua
Matricaria inodora
Lathyrus tuberosus
Potentilla anserina
PIantago major
Anthriscus scandicina
Epilobium angustifolium
Capsella bursa-pastoris
Rumex crispus
Senecio viscosus
Tussilago farfara

1 3 2 2 1
10 t
i -r 2
2 + 2
-r
1 + 9

2
2°

2
1

1

+

+

4- 2
2

(+

1)

+

4-

9

2

BEGELEIDENDE SOORTEN:

Hs
Hr
Tb
Gr
Chv
Hs
Hs
Th
Hs
Hs
Ta
Hs
Hs
Hs

Achillea millefolium
Plantago lanceolata
Crepis capillaris
Poa pratensis
Medicago falcata
Festuca rubra
Daucus carota
Arenaria serpyllifolia
Dactylis glomerata
Agrostis stolonifera
Trifolium procumbens
Arrhenatherum elatius
Lolium perenne
Hypericum perforatum

!

i

1.1 1.3 4- .2(4-. 2)
1.1
-r .2 1. 9
2 ** ' 9
1 .2
. 4-.2
.2 4-.
2
f 2 +.2
;
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2
2 4-.
1 1 +.2
1.2
2 2.
4- 2 4-.2
2. 1
2
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2
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I
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i

i
i

i
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N u m m e r van de opname:
Hs
Grh
Chv
Hs
Th

Pastinaca saliva
Equisetum arvense
Glechoma hederacea
Senecio jacobaea
Bromus mollis

AAN'TAL T O E V A L L I G E SOORTKXI

!

*

2

I +.2
*

•

•

•

-u 2
'

•

4

m

1 *>
—

3

4

•

- j - •>

.

1.2
.

•

•

•

•
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Ceraslium arvense (I), Euphorbia esula (:>>);
Galium vcrum (1); Rumex acetosa (1); Silene cucubalus (4); Trifolium arvense (4);
Veronica arvensis (1).

TOKVALLIG VOORKOMKN'DK SOORTEN:

De deze tabel samenstellende opnamen werden op de volgende plaatsen gemaakt:
1. Tolkamer bij Lobith. Gcslcchtc loopgraaf in dijkhelling van de Kijn; oostoxpositie, helling 20°; P6-55-44; 9.7.'4(5; S4G015.
2. P u i n s t o r t p l a a t s aan de Bosse weg te Nijmegen. Puin bcstaande u i t b a k s t c e n ,
dakpannenresten, kalkmortcl enz. op een ondergrond van met klei vermengd
zand. 4 . 7 / 4 8 ; S48001.
\\. Ruderale vegetatie langs wegberm nabij het station te Deventer. Substraat:
schelphoudend zand; NG-16-21; 7.7.'46; S46012.
4. Berm v a n spoordijk Zevenaar-Emmerich nabij het viaduct aan de voet van de
Elter berg. N.O.-expositie; P6-56-24; :]0.8.'49; S1D002.

Van de beide kensoorten is Reseda luteola het meest trouw. Terwijl
haar ruderaal karakter onomstotelijk vaststaat, vindt men Carduus
nutans nogal eens in onkruidrijke dijkweiden, samen met Cichorium
intybns, Ononis spinosa, Agrimonia eupatoria, Erynchinm campestre,
Cirsium arvense en dergelijke houtige en stekelige planten, die door het
vee niet worden gegeten. Haar optimale groeiplaats vindt de soort
echter op ruderale terreinen. Hier ontvvikkelt zij zich tot forse planten,
welke gaarne faciesvormend optreden. H E G I (85) zegt van haar: ,,Truppweise auf sonnigen, wlisten Platzen, an Wegen, auf Schuttplatzen,
Brachen, Weiden, Heiden, in trockenen Fohrenwaldern, im Flussschotter
usw. Gern auf fruchtbarem Boden (namentlich Kalk), ammoniakliebend,
doch auch auf Sand und Schotter; nicht selten verschleppt." Terwijl
uit deze standplaatsbeschrijving het in hoofdzaak ruderale karakter
der plant duidelijk naar voren komt, blijkt daaruit tevens, dat zij een
wijde amplitude heeft en wat betreft haar groeiplaats niet erg kieskeurig is.
Beide kensoorten hebben een fluviatiel verspreidingsgebied (SLOFF
en VAN SOEST, 192): Reseda luteola vindt men vrijwel langs alle rivierarmen tot aan de kust van de voormalige Zuiderzee 1, Carduus nutans
komt vrij algemeen voor in het krijtdistrict en langs Rijn en IJssel,
minder langs Maas en Schelde.
De Carduus nutans-Reseda /w/^o/a-associatie behoort tot het Onopordion, hetgeen onder meer moge blijken uit het voorkomen van verbondskensoorten zoals: Reseda lutea, Diplotaxis tenuifolia, Picris
1

Adventief ook in het duingebied om Haarlem en hier en daar langsspoorwegen.
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hieracioides, Melandrium album en vele andere meer. Onder de ordekensoorten spelen vooral Artemisia vulgaris, Tanacetum vulgare, Erigeron canadensis, Geranium pusillum en Linaria vulgaris een rol. De
groep der klasse-kensoorten wordt ook hier weerin hoofdzaak uit rhizoomgeophyten (Agropyron repens, Convolvulus arvensis, Cirsium arvense,
Equisetum arvense e.d.) gevormd.
De Carduus nutans-Reseda luteolaassociatie komt voor op ruderale, stikstofrijke, warme, veelal kalkrijke
zandgronden en zandige zavels. De groeiplaats vertoont veel overeenkomst met die van het Melilotetum albi-officinalis (zie biz. 184), doch
de grond is hier kalkrijker, minder doorlatend en in vele gevallen ook
zwaarder.
In Nederland beperkt de associatie zich tot het fluviatiele en krijtdistrict. Omtrent het voorkomen buiten ons land is weinig bekend,
doch het is aan te nemen, dat zij in het continentale deel van Europa
haar bestaansvoorwaarden verwezenlijkt vindt en daar niet alleen
soortenrijker en beter ontwikkeld is, maar er vermoedelijk ook meerdere
kensoorten bezit. Hier in ons land is zij — mede in verband met het
pionierkarakter der associatie — een vrij zeldzame verschijning.
SYNOECOLOGIE EN VERBREIDING.

De Carduus nutans-Reseda luteola-3.ssoci3.tievestigt zich
veelal op maagdelijke bodem. Hierin verschilt zij van het Melilotetum
albi-officinalis, dat bovendien een langere levensduur heeft en zich
langer op een en dezelfde plaats kan handhaven. De associatie is slechts
weinig bestendig en wordt in de successie vrij spoedig verdrongen door
het Tanaceto-Artemisietum, dat mccstal in haar typische subassociatie
ons gezelschap opvolgt.
SUCCESSIE.

RfiSUMfi :
L E S ASSOCIATIONS MESSICOLES ET RUDERALES

Ce mdmoire a pour objet l'etude des associations messicoles et ruderales des
Pays-Bas, associations qui relevent de la classe phytosociologique des RuderetoSecalinetea.
Dans le premier chapitre (pp. 8-16), Tauteur resume d'abord revolution de
nos connaissances au sujet de la systematique des Rudereto-Secalinetea, telle qu'eile
ressort de la litterature (2, 24, 30, 31, 37, 38, 45, 55, 60, 106, 113, 120, 123, 124,
142, 147, 187, 188, 191, 202, 203, 206, 219, 243). L'auteur rappelle les diverses
subdivisions proposees pour la classe (ordres, alliances) et developpe, dans un apercu
synthetique (tableau 1, p. 16) ses vues personnelles sur la question. Cet apercu,
dans lequel l'auteur abandonne la conception selon laquelle la classe des RuderetoSecalinetea serait representee dans les regions mediterraneenne et euro-siberienne
par des ordres (ou desalliances) differents et vicariants, constitue la base fondamentale de la systematique adoptee dans le memoire.
Les especes caracteristiques de la classe des Rudereto-Secalinetea sont des
"mauvaises heroes" (onkruiden, Unkrauter, weeds). Elles forment un groupe
heterogene ou Ton trouve d'une part des plantes indigenes (Urtica dioeca, Galium
aparine, Galeopsis tetrahit, Lapsana communis, Stachys palustris, etc..) et, d'autre
part, des plantes adventices (Erigeron canadensis, Matricaria matricarioides, Veronica toumefortii, Mercurialis annua, e t c . ) . L'attribution de maintes especes a
l'un ou l'autre de ces groupes reste, dans bien des cas, fort problematique, car
nombre d'entre elles sont naturalisees dans notre pays depuis la plus haute antiquite
et leur origine ne peut etre recherchee avec certitude. C'est le cas, notamment,
pour les especes denommees archaeophytes, telles que Capsella bursa-pastoris,
Stellaria media, Poa annua, Senecio vulgaris et Urtica urens.
L'heterogeneite du groupe des plantes messicoles et ruderales est liee au fait
que la classe des Rudereto-Secalinetea est elle-meme fort heterogene. On y incorpore,
en effet, a la fois des associations plus ou moins naturelles, pour une bonne part
edifiees par des especes indigenes, et des associations purement anthropogenes.
Dans le tableau 1, ces deux groupes d'associations sont nettement separes.
Les groupements des Rudereto-Secalinetea constituent des associations pionnieres au plein sens du terme. La plupart d'entre elles terminent leur cycle en un
an. Ce caractere resulte de Taction de facteurs naturels — par exemple, le niveau
eleve des hautes marees durant les tempetes de novembre (Cakiletalia maritimae),
l'inondation prolongee en hiver et au printemps (Bidentetalia et Nanocyperetalia),
l'occupation du terrain par une vegetation envahissante (Atropetalia) — soit
encore de Taction de Thomme qui, par des pratiques culturales telles que le labourage, le hersage et le sarclage (Secalinetalia et Chenopodietalia) ou par le parcours
(Potentillo-Polygonetalia avicularis) detruit la vegetation et cree les conditions
indispensables a une nouvelle colonisation.
Les associations des mauvaises herbes adventices constituent, pour la plupart,
des groupements dont le cycle est influence par Thomme. Celles dont le cycle est
interrompu par un facteur naturel sont essentiellement d'origine autochtone.
Un autre trait commun a toutes les associations des Rudereto-Secalinetea
est leur nitrophilie. Ce dernier caractere ne se manifeste pas avec la meme intensite
pour chaque association. La nitrophilie est tres prononcee dans les ordres des
Chenopodietalia, Bidentetalia, Atropetalia et Onopordetalia. Par contre, Tordredes
Nanocyperetalia est faiblement nitrophile. II en est de meme, d'ailleurs, de quelques
associations des Onopordetalia (entre autres le Berteroetum incanae) et des Potentillo-Polygonetalia. II peut etre pourvu aux exigences en azote de plusieurs faeons.
Sous ce rapport, on peut distinguer, a nouveau, des associations indigenes dont
les stations beneficient naturellement d'apport azotes (le plus souvent sous forme
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de matiere organique accumulee et fermentant sur place) et des associations a n t h r o pogenes dont les stations sont enrichies en nitrates et en composes a m m o n i a c a u x
solubles par 1'horame lui-meme. D a n s les champs cultives (Secalinetalia et Chenopodietalia), les a p p o r t s azotes sont fournis intentionellement p a r l'homme, soit
sous forme organique (fumicr), soit sous forme minerale (engrais chimiques). L a
richesse en azote des stations occupees par les associations des Onopordetalia
depend egalement de l'homme qui depose regulierement, sur le meme emplacement,
des detritus organiques de toutes natures.
Une particularity remarquable des associations pionnieres nitrophiles consiste
d a n s le grand nombre de plantes adventices qu'elles hebergent. Au cours des siecles
leur nombre n ' a fait qu'augmenter. II est a prevoir qu'il en sera de meme a l'avenir
e t a n t donne I'extension croissante du trafic mondial. La proportion des adventices
naturalisees dans les sites ruderaux et artificiels depend de la mesure dans laquelle
joue l'influence humaine. D a n s les stations naturelles, leur nombre reste tres faible.
II est, p a r contre, tres eleve d a n s les ports et les regions industrielles ou peuvent
meme apparaitre de veritables "associations adventices". D'ailleurs, toutes les
associations de mauvaises herbes peuvent etre considerees comme adventices
puisque leur presence est, d a n s une large mesure, liee a la colonisation humaine et
a I'extension, par l'homme, des stations qui leur conviennent. C'est pourquoi nous
voudrions leur appliquer le terme d'"associations domestiques" par analogie avec
les " a n i m a u x domestiques". Ces "associations domestiques" se trouvent au voisinage de l'habitation, le long du chemin qui y conduit, d a n s le jardin potager, dans
la cour de la ferine, a u t o u r du t a s de fumier. Leur dependance a l'egard de l'homme
est aussi marquee que celle des a n i m a u x domestiques.
C'est de ces "associations domestiques" qu'il sera principalement t r a i t e d a n s
ce memoire. Celles de notre pays a p p a r t i e n n e n t a u x ordres des Secalinetalia, des
Chenopodietalia et des Onopordetalia] quelques unes se r a t t a c h e n t a u x PotentilloPolygonetalia.
ASSOCIATIONS MESSICOLES

L'ordre des Secalinetalia et celui des Chenopodietalia comprennent les associations messicoles de nos sols cultives. Le caractere fondamental des stations qu'elles
colonisent (moissons, cultures sarclees, vignes, e t c . . ) reside dans le fait que le sol y
est retourne au moins une fois l'an. Le travail du sol est un puissant facteur d'uniformisation et de selection floristiques. II se combine, en t a n t que facteur ecologique,
avec d' autres facteurs tels que le climat et le sol. Sur 1' ensemble d' un territoire k
c'est t a n t 6 t l'un, t a n t o t 1' autre de ces trois facteurs dont Taction est predominante.
D a n s les regions a climat extreme, ou le contraste entre l'ete et l'hiver est
fortement m a r q u e (par exemple d a n s la region mediterraneenne), les ordres des
Secalinetalia et des Chenopodietalia s'individualisent d'une fa9on n e t t e . D a n s les
regions a climat tempere, a t l a n t i q u e , p a r exemple, l'individualisation des deux
ordres est plus vague. lis se confondent p r a t i q u e m e n t en un seul ordre a la limite
de leur aires de dispersion, sous les hautes latitudes et en montagne. Autrefois,
ces donnees ont amene divers auteurs, n o t a m m e n t B R A U N - B L A N Q U E T et T U X E N (45)
ainsi que SISSINGH (188) a considerer les deux ordres comme n'en formant q u ' u n
seul, celui des Secalino-Violetalia arvensis. Maintenant, l'auteur, e s t i m a n t que
cette conception ne reflete pas la realite, propose de l'abandonner.
D a n s les regions a climat modere, la n a t u r e du sol p a r a i t constituer un facteur
de grande importance pour la vegetation. II en est t o u t autrement, p a r contre,
d a n s les regions a climat extreme, oil la n a t u r e de la roche ne l'influence plus que
faiblement. II en resulte que dans les regions oceaniques, le nombre d'associations
segetales (voir K R U S E M A N et V L I E G E R , 120 et S I S S I N G H , 187, 188) est beaucoup
plus eleve que d a n s un territoire continental (voir W A G N E R , 237, 239 et T U X E N , 222).
Toutefois, il faut tenir compte du fait que les domaines continentaux n'ont ete
explores que d'une facon extensive, tandis que le nord-ouest de l'Europe a ete
etudie en detail.
ORDRE I

SECALINETALIA.

Cet ordre groupe des associations de moissons d'hiver repandues d a n s
l'Europe, l'Afrique du nord et l'Asie occidentale. P a r moissons d'hiver, il cor

toute
convient
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iTentendre des champs de cereales semees en automne ou tres tot au printemps et
recoltees en ete. L'avoine, le seigle, l'epeautre, I'orge et l'escourgeon en sont des
exemples. Nous considererons egalement lescultures delin,de chanvre,de colza, etc.
Les especes annuelles hivernantes, c'est a dire les annuelles dont les graines
germent a basse temperature et qui hivernent sous forme de rosettes foliaires, sont
plus ou moins caracteristiques de l'ordre (SISSINGH, 189). Centaurea cyanus.
Apera spica-venti, Scleranthus annuus, Agrosiemma githago et les especes des genres
Papaver, Vicia et Bromus, en sont des exemples typiques.
L'aire de distribution des Secalinetalia est nettement delimitee (voir fig. 4,
p. 59); elle s'etend sur les regions mediterraneenne, eurosiberienne, aralo-caspienne
et saharo-indienne.
La plupart des especes des Secalinetalia de l'Europe centrale et occidentale
sont originaires du Bassin mediterraneen et de l'Asie mineure, y compris les territoires entourant la Mer Noire. II n'est done pas etonnant de noter une grande
parente floristique entre les associations segetales mediterraneennes et celles de
l'Europe centrale et occidentale. Des lors, il serait errone, t a n t du point de vue
floristique que du point de vue de la phytogeographie historique de les scinder en
deux ordres distincts, celui des Secalinetalia medio-europaea et celui des Secalinetalia mediterranea comme le font T U X E N (206) et BRAUN-BLANQUET (36, 45). II est,
par contre, correct de definir, dans l'ordre, deux alliances bien distinctes, a savoir
le Scleranthion annul et VEu-Secalinion (voir SISSINGH, 187, 188).
1. Scleranthion annui.
Cette alliance apparait sur les sols decalcifies, generalement riches en elements
grossiers. Aux Pays-Bas, nous l'observons sur les sols sablonneux pleistocenes et
sur des sols limoneux-pauvre en calcaire tels que les alluvions holocenes de certains
ruisseaux, l'argile acide du Drente, le loess decalcifie du Limbourg meridional.
L'alliance est caracterisee par des especes acidiphiles telles que Scleranthus annuus,
Apera spica-venti, Vicia angustifolia, V. hirsuta, Alchemilla arvensis, Anthemis
arvensis, Matricaria chamomilla, etc. . . (voir p. 32).
L'aire de dispersion de l'alliance (fig. 4) s'etend surtout dans la region euro-siberienne. L'alliance existe egalement dans la region mediterraneenne, mais seulement a des altitudes elevees. Elle y sembled'ailleurs assez rare et pauvre en especes.
Le Scleranthion, au contraire de VEu-Secalinion, presente un developpement
optimal dans les moissons d'hiver. Les especes caracteristiques sont plus rares
dans les champs de cereales ensemences au printemps.
Dans notre pays, le Scleranthion est represents par trois associations:
a. Arnosereto-Scleranthetum (tableau 3).
Cette association, connue depuis longtemps (CHOUARD, 55, MALCUIT, 134,
TOXEN, 206, KRUSEMAN et VLIEGER, 120), est caracterisee par Arnoseris minima,
Anthoxanthunf aristatum et Galeopsis segetum. Elle presente un developpement
optimal dans les moissons de seigle des anciens sols de culture, particulierement
dans les coutures de la partie saxonne des Pays-Bas. On la retrouve aussi dans les
defrichements anciens du Brabant, du Limbourg, de la Veluwe et du Drente.
L'Arnosereto-Scleranthetum est un groupement atlantique (fig. 3). Son aire
de dispersion correspond approximativement a celle du Querceto-Betuletum.
Le profil pedologique de l'association est particulierement caracteristique.
L'horizon laboure est epais de 15a 18centimetres et consiste en un sable humique,
gris, presque depourvu de toute structure. Sous cet horizon apparait une assise
plus compacte, la "sole du soc". Plus bas, on note un horizon sablonneux plus ou
moins epais, gris et humifere, presentant une structure grumeleuse. Ce sol se
transforme frequemment vers le bas en un sable delave, podzolise et devient de
plus en plus clair. Ce sable repose sur le banc compact, brun-noir, de l'ancien profil
de lande.
Deux sous-associations peuvent 6tre distinguees au sein de l'association:
la sous-association typique (Arnosereto-Scleranthetum typicum) et une sous-association des terrains humides (Arnosereto-Scleranthetum juncetosum bufonii). Dans le
profil pedologique de la sous-association des terrains humides, on trouve un glei
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a faible profondeur. Ce glei est parfois en relation avec les deplacements de l'eau
du sol. D'autres fois, il n'est qu'un pseudo-glei. Ce cas se presente, notamment,
dans les champs laboured avant le degel complet et ou l'eau reste croupir, dans
les parcelles basses, sur le sous-sol encore gele.
Nous connaissons deux variantes de YArnosereto-Scleranthetum juncetosum,
la variante a Gnaphalium uliginosum et la variante a Sonchus arvensis. Ce dernier
groupement est observe dans les defrichements recents ou le profil du sol n'est
pas encore arrive a maturite. Les especes caracteristiques y sont rares tandis que
des geophytes a rhizome — Sonchus arvensis, Tussilago farfara, Cirsium arvense —
sont frequentes.
b. Papaveretum argemone (tableau 4).
Cette association, deja decrite par KRUSEMAN et VLIEGER (120),est caracterisee
par Papaver dubium, Arabidopsis thaliana, Veronica iriphyllos, Anthemis arvensis
et Myosotis versicolor.Papaver argemone etVeronica hederaefolia en sont des especes
preferantes. L'association apparait dans les moissons d'hiver etablies sur des sols
contenant une certaine proportion d'elements fins. Dans notre pays, elle est
signalee dans le district fluviatile et aussi, 9a et la, sur la basse terrasse.L'acidite,
dans le Papaveretum argemone, est moindre que dans YArnosereto-Scleranthetum.
Le sol, par suite de sa teneur en limon, retient plus facilement l'humidite. L'importance de lentilles limoneuses dans le sous-sol a ete etudiee par RAABE (161). D'apres
cet auteur, la presence du limon influe principalement sur Y economie en eau dans
le profil pedologique.
Le Papaveretum argemone presente un developpement optimal dans les champs
sur lesquels on repand regulierement du fumier. Lorsque des engrais chimiques
sont systematiquement utilises, l'association s'appauvrit considerablement. On
pourrait en conclure que ses especes constituantes ont de grandes exigences en ce
qui concerne la structure du sol et le complexe d'adsorbtion. Cette hypothese
demande pourtant a etre confirmee.
Un trait remarquable del'association est legrand nombred'especes a fleuraison
vernale qu'elle heberge. On y trouve des annuelles hivernantes tout-a-fait typiques
telles que Erophila verna, Arabidopsis thaliana, Veronica hederifolia, V. iriphyllos
et Cerastium semidecandrum et, aussi, des annuelles qui fleurissent durant toute
l'annee (Poa annua, Stellaria media, Viola tricolor arvensis, Veronica arvensis).
Les autres mauvaises herbes messicoles ne se developpent que plus tard dans la
saison. Les plus connues d'entre elles [Centaurea cyanus, Apera spica-venti, Agrostemma githago, Papaver div. sp.) ne fleurissent que lorsque les epis des cereales
apparaissent. C'est le moment le plus favorable pour la notation des releves
floristiques.
Tout comme chez VAmosereto-Scleranthetum, on peut distinguer, au sein du
Papaveretum argemone, deux sous-associations: le Papaveretum typicum et le Papaveretum juncetosum bufonii. Cette derniere sous-association est observee sur des
terrains humides avec un profil A-G.
c. Groupement a Legousia speculum-veneris et Minuartia tenuifolia (tableau 6).
Ce groupement fiit decrit par KRUSEMAN et VLIEGER (120) sous le nom de
" Vicietum tetraspermae." II est caracterise par Legousia speculum-veneris, Minuartia
tenuifolia, Holosteum umbellatum, Valerianella locusta et Campanula rapunculoides.
Agrostemma githago et Lithospermum arvense sont des especes preferantes. La
plupart de ces plantes caracterisent, en dehors des Pays-Bas, les associations de
1'Eu-Secalinion. Elles ne possedent done qu'une valeur de caracteristique locale.
Le groupement a Legousia et Minuartia n'a d'ailleurs pas ete eleve au rang d i s sociation.
Le groupement apparait dans des moissons etablies sur des sols chaules dans
la region du loess limbourgeois (variante a Sherardia arvensis). II existe aussi sur
les digues naturelles ("oeverwallen", "river builts levels": PANNEKOEK VAN
R H E D E N ) , le long de nos grandes rivieres (variante typique). Cesdigues sont formees
par un sol sablonneux, grossier, contenant toutefois une certaine quantite de
matieres fines, et calcarifere. Ce dernier caractere explique la presence des especes
calcicoles. Les plantes acidiphiles (Scleranthus annum, Rumex acetosella, Anthemis
arvensis, Spergula arvensis. . . .)n'apparaissent que rarement ou sont meme absentes.
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Les proprietes mecaniques du sol — desquelles depend son economie en eau —
sont d'ailleurs plus i m p o r t a n t e s que ses proprietes chimiques. Le profil pedologique
du groupement a Legousia montre des s t r a t e s discordantes formees alternativernent
d'elements fins et d'elements plus grossiers. Cette structure empeche une economie
en eau normale. P a r consequent, les s t a t i o n s du groupement a Legousia peuvent
s'assecher considerablement d u r a n t les mois d' ete. Ce phenomene explique que
des especes quelque peu acidiphiles du Scleranthion puisscnt y croitre et meme
depasser en nombre celles de VEu-Secalinion.
L'apparition frequente de mauvaises herbes teiles que Agrostemma githago
et Lithospermum arvense (c.f. 120) n ' a aucune importance systematique; elle est
due a l'emploi de semences non purifiees.
2.

Secalinion.

Cette alliance, essentiellement mediterraneenne, est caracterisee p a r un tres
grand nombre d' especes dont on trouvera la liste p p 57-58. A p a r t i r de la region
mediterraneenne, i'alliance a essaime vers le nord, en Europe centrale. Elle a t t e i n t ,
chez nous, avec une composition floristique appauvrie, la limite septentrionale de
son aire de dispersion, laquelle correspond approximativement a l'isothcrme annuel
de 9°. Malgre l'appauvrissement du groupement, on rencontre, dans les moissons
de l'Europe centrale, quelques especes caracteristiques (Sinapis arvensis, Aethusa
cynapium var. agrestis, Melandrium noctifloritm, Linaria minor, Lathyrus aphaca)
qui sont absentes de la region mediterraneenne. Ce fait, a notre avis, ne permet
p o u r t a n t pas de classer les associations messicoles des deux regions dans des ordres
differents ( T U X E N , 206, B R A U N - B L A N Q U E T , 36, 45).
De l'examen de l'aire de dispersion de I'alliance (fig. 4) et par comparaison
avec celle du Scleranthion, on peut conclure que le Secalinion est une alliance thermophile. Ce fait se t r a d u i t egalement d a n s le spectre biologique de I'alliance. E n
effet, d a n s la composition floristique des associations du Secalinion, le pourcentage
des annuelles hivernantes (Th) est plus petit que chez le Scleranthion (voir S I S S I N G H ,
89). P a r contre, les annuelles estivales sont bien plus nombreuses. Dans les associations mediterraneennes du Secalinion ces caracteres sont encore renforces. Les
annuelles hivernantes y sont pratiquement inconnues et plusieurs des especes qui,
chez nous, germent en automne, germent au printemps dans la region mediterraneenne. C'est le cas, notamment, pour Viola tricolor et Alchemilla arvensis.
Le Secalinion, contrairement au Scleranthion, a de grandes exigences en ce
qui concerne la teneur en calcaire du s u b s t r a t . Dans la partie septentrionale de son
aire, I'alliance n ' a p p a r a i t plus que sur la craie ou sur des argiles fortement calcariferes. E n Europe centrale et meridionale, cette exigence est moindre ( W A G N E R ,
273) mais les associations de I'alliance se retrouvent p o u r t a n t principalement sur
des sols renfermant du calcaire ( B R A U N - B L A N Q U E T , 37).
Le Secalinion n'est represents, aux Pays-Bas, que p a r une seule association:
a. Linarietum spuriae (tableau 7).
Cette association existe, aux Pays-Bas, sous la forme d'une sous-association
a Sherardia arvensis (tableau 7, releves 1-5) sur les collines de craie du Limbourg
meridional et, egalement, sous une forme appauvrie—sous-association a Equisetum
arvense — sur les argiles basses calcariferes ("komkleien": P A N N E K O E K VAN K H E D E N ,
151), le long de nos grandes rivieres (tableau 7, releves 6-26).
Les especes caracteristiques de l'association sont Euphorbia exigua, Linaria
minor, L. elatine et L. spuria. D a n s les pays meridionaux, ces especes apparaissent
egalement dans d'autres associations du Secalinion. II n'est done p a s assure que le
groupement decrit p a r K R U S E M A N et V L I E G E R (120) soit une veritable association.
Ce groupement ne represente peut-etre que l'association a Stachys annua et Ajuga
chamaepitys sous une forme appauvrie. Quoi qu'il en soit, on peut affirmer que le
groupement possede une aire de dispersion atlantique-mediterraneenne (voir fig. 5).
E n Europe centrale, il est remplace p a r un groupement vicariant: l'association a
Caucalis daucoides et Scandix pecten-veneris ( T U X E N , 206). Par rapport a cette
derniere association, le Linarietum est plus exigeant en ce qui concerne l'humidite
de l'air et du sol.
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Le Linarietum spuriae sheravdietosum est la sous-association la plus riche en
especes. Leur nombre moyen s'eleve a 45 et est presque une fois et demi plus eleve
que le nombre moyen des especes du Linarietum spuriae eqitisetetosum (34 especes).
La difference a p p a r a i t principalement d a n s le groupe des caracteristiques de
1'alliance, groupe qui, d a n s la sous-association a. Sherardia, est plus fourni que
d a n s la sous-association a Equisetum.
Le profil pedologique du Linarietum sherardietosum, de faible epaisseur, est
du type A-C (sol calcarifere riche en humus), le C e t a n t constitue p a r de la craie
impermeable.
Le profil pedologique du Linarietum eqitisetetosum est du type A-G. L'argile
fluviatile sur laquelle a p p a r a i t la sous-association est, generalement, tres calcarifere.
Grace a cette propriete, la structure du sol est excellente du point de vue agricole,
ce qui, pour le Linarietum, est i m p o r t a n t .
Nous pouvons distinguer trois variantes au sein de la sous-association. Leur
apparition depend de la n a t u r e de l'argile, plus ou moins sableuse ou compacte.
Sur les sols normaux, nous trouvons la v a r i a n t e typique. Sur les argiles sablonneuses a p p a r a i t la v a r i a n t e a Matricaria chamomilla et Alchemilla arvensis. Sur les
sols les plus compacts prospere la v a r i a n t e a Sonchus arvensis et Tussilago farfara.
Les sols sur lesquels a p p a r a i t cette derniere v a r i a n t e possedent generalement,
dans leur profil pedologique, une ,,sole du soc" bien nette.
Notre ignorance est grande en ce qui concerne la succession des groupements
vegetaux sur une aire occupee initialement par le Linarietum. Le tableau 11 nous
donne des releves provenant d'un c h a m p occupe p a r l'association a Linaria. P a r
suite de faits de guerre, ce c h a m p est reste en friche d u r a n t quelques annees. On
peut presumer que le Valerianeto-Filipenduletiim succedera au groupement represente dans le tableau 11 e t . q u ' a p r e s cette association, le Querceto-Carpinetum
filipenduletosum tendra a s'etablir sur l'aire abandonnee.
OUDKK I I :

CHKNOPODIKTALIA

Le terme Chenopodietalia a recu, au cours des ans, differentes acceptations
et a couvert de nombreux concepts phytosociologiques (tableau 12:p. 73). Actuellement, l'ordre renferme les associations des cultures sarclees de t o u t e l'Europe et
quelques groupements ruderaux fortement nitrophiles constitues p a r des especes
annuelles. On entend p a r cultures sarclees, celles ou l'homme intervient en detruis a n t les mauvaises herbes qui pourraient concurrence^ d u r a n t la premiere periode
de leur existence, les plantes cultivees (pommes de terre, betteraves, navets, feves,
pois, choux etc. . .). La pratique du sarclage elimine du couvert vegetal un certain
nombre de mauvaises herbes, particulierement les annuelles hivernantes. Lorsque
la culture est suffisamment avancee pour que les jeunes p l a n t e s n'aient plus a
craindre l'etouffement, l'homme laisse le c h a m p en repos. C'est alors que germent
les especes des Chenopodietalia qui, pour la p l u p a r t , sont des annuelles estivales
(therophyta aestivalia) et des annuelles toujours vertes (thcrophyta epcteia). On
trouvera une liste de ces especes a la page 75.
L'ordre des Chenopodietalia comprend q u a t r e alliances. Deux d'entre elles, le
Panico-Setarion et YEu-Polygono-Chenopodion
polyspermi, se trouvent d a n s les
cultures sarclees de l'Europe centrale. Une troisieme alliance, le Diplotaxidion,
doit etre consideree comme une alliance vicariante des cultures sarclees et des
vignes de la region mediterraneenne. La quatrieme alliance, le Chenopodion muralis,
s'observe en des stations ruderales, riche en nitrates, a proximite des agglomerations humaines.
3.

Panico-Setarion.

Alliance developpee de facon optimale en Europe orientale, dans des regions
a climat continental (Russie centrale, Ukraine, Pologne, Autriche, Allemagne
orientale. . . ). Kile y domine d a n s toutes les cultures sarclees et est representee
p a r de nombreuses associations. P a r contre, d a n s i'occident a t l a n t i q u e et subatlantique, 1'alliance ne s'observe que sur les sols sablonneux les plus chauds et n'est
representee que p a r une seule association: VEchinochloeto-Setarietum.
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a. Echinochloeto-Setarietum (tableau 13).
Cette association fut decrite pour la premiere fois par KRUSEMAX et VLIEGER
(136). Les especes caracteristiques sont quatre Graminees, Echinochloa crus-galli,
Setaria viridis, S. glauca, Digitaria ischaemum, ainsi que Polygonum lapathifolium
ssp. tomentosum, Galinsoga parviflora et Amaranthus paniculatus.
L'association apparait dans les memes stations edaphiques que VArnoseretoScleranthetum. II convient pourtant de remarquer que si cette derniere association
est atlantique, VEchinochloeto-Setarietum, presente, par contre ,une aire de dispersion
continentale (voir fig. 5). Le groupement, aux Pays-Bas, est developpe de fac/Dn
optimale dans Test du pays, sur des sols sablonneux sees, capables de s'echauffer
rapidement.DansleNordetdans i'Ouest,I'associations'appauvrit considerablement.
On peut reconnaitre trois sous-associations au sein de VEchinochloeto-Setarietum, notamment la sous-association typique (E.-S. typicum) et deux sousassociations des terrains humides, VE.-S. equisetetosum (voir tableau 14) et VE.-S.
bidentetosum (voir KRUSEMAN et VLIEGER, 120). Ces deux dernieres sous-associations presentent une composition floristique appauvrie par rapport a celle du type
et les especes caracteristiques y sont rares. Ces groupements constituent des termes
de passage vers VOxaleto-Chenopodietum polysperrni, d'une part, et le Bidentetum
tripartiti, d'autre part.
Les especes caracteristiques de cette association thermophile meurent deja
avant le debut de l'hiver. Le groupement est remplace alors par une vegetation
de plantes vertes hivernantes (voir tableau 15), composee, presque exclusivement,
de therophyta epeteia (Te). Cette succession s'observe avec une particuliere nettete
dans les cultures bisannuelles (cultures de choux, par exemple).
4. Polygono-Chenopodion polysperrni.
Alliance medio-europeenne et atlantique dont la liste des especes caracteristiques est publiee a la page 125. En Europe occidentale, l'alliance apparait sur
les sols de bonne qualite (complexe d'adsorbtion et economie en eau favorables).
Vers Test, l'alliance perd de son importance et ne s'observe plus que sur des sols
lourds et calcariferes, les autres types de sols etant abandonnes au Panico-Sctarion.
Nous pouvons distinguer quatre associations:
a) Chrysanthemo-Sperguletum (tableau 16).
Cette association est caracterisee par Stachys arvensis, Chrysanthemum segetum,
Antirrhinum orontium, Lycopsis arvensis ssp. occidentalis KUSNEZ., Raphanus
raphanistrum ssp. segetum CLAV. et Hypochoeris glabra. La plupart de ces especes
possedent une aire de dispersion subatlantique-mediterraneenne. L'association
elle-meme presente un caractere atlantique (fig. 8p. 96) et on peut presumer qu'elle
est apparue dans nos contrees via la region mediterraneenne. Le ChrysanthemoSperguletum, caracterise par les especes enumerees plus haut, se difference egalement des trois autres associations de l'alliance par la presence de Spergula arvensis,
Erodium cicutarium ssp. arvale ANDR. et Polygonum lapathifolium ssp. tomentosum
DANS.. Ces especes, qui apparaissent egalement dans VEchinochloeto-Setarietum,
donnent au groupement une position intermediaire entre le Panico-Setarion et YEuPolygono-Chenopodion. On trouve d'ailieurs le Chrysanthemo-Sperguletum sur des
sols legers (sables limoneux et sols sablo-argileux).
D'apres la nature du sol — relativement leger ou relativement lourd — on
peut distinguer deux variantes au sein du Chrysanthemo-Sperguletum. Sur les sols
legers, on observe une variante avec Echinochloa crus-galli; sur les sols lourds,
apparait la variante a Anagallis arvensis. Cette derniere variante peut etre consideree comme le type de l'association.
L'association messicole correspondant au Chrysanthemo-Sperguletum est le
Papaveretum argemone, les deux groupements occupant des types de stations
comparables, sinon identiques. Sous sa forme la plus typique (variante a Anagallis
arvensis), nous avons observe le Chrysanthemo-Sperguletum sur les sols sablo-argileux decalcifies le long de nos grandes rivieres (Meuse et Yssel) ainsi qued ans les
lies frisonnes. Dans les districts campinien, sub-medioeuropeen et de la Gueldre,
nous trouvons la variante a Echinochloa crus-galli, laquelle, comme nous savons,
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forme transition avec VEchinochloeto-Setarietum. L'association ne nous est pas
connue de la partie continentale des trois provinces septentrionales.
Comme precedemment, nous pouvons egalement distinguer ici deux sousassociations, la premiere observee sur des terrains sees (Ch. Sp. typicitm), la seconde
sur des terrains humides (Ch.-Sp. rannncnletosttm repentis). Cette derniere sousassociation presente un profil pedologique du type A-G.
b) Mercurialetum annuae (tableau 17).
Cette association est le plus nitrophile des groupements du Polygono-Chenopodion. Mercurial is annua en est la caracteristique la plus fidele. Dans le sud de
notre pays, cette espece est bien plus repandue que dans le nord (voir Ned. Kruidk.
Arch. 1939,p. 391) et Ton peut avoir 1'impressionque la plante nes'estpas encore introduite en plusieurs regions ou elle trouverait probablement des conditions d'existence favorables. Une espece moins bonne caracteristique de l'association est
Fumaria officinalis. Les deux especes ont, d'ailleurs, une amplitude ecologique
superieure a celle de l'association (voir tableau 18, p. 101).
La composition floristique del'association est variable et depend principalement
de la saison durant laquelle le sol est travaille en dernier lieu (tableau 19p. 103).
Les releves notes en automne recensent un grand nombre de therophyta epeteia et
montrent une correspondance certaine avec le Veroniceto-Lamietum.
Aux Pays-Bas, ainsi que dans les regions limitrophes, l'association apparait
de preference sur le loess et les argiles sablonneuses. Elle manque presque toujours
sur le sable et sur les argiles lourdes.
Bien que nous ne puissions etre tres affirmatifs, nous avons 1'impression que
l'association possede un caractere atlantique et qu'elle sera observee non seulement
aux Pays-Bas, mais aussi en France, en Belgique, en Angleterre, au Danemark,
en Suede meridionale, en Allemagne centrale et occidentale. L'association est
originaire de la region mediterraneenne d'ou proviennent les especes caracteristiques (Mercurialis annua, Fumaria officinalis et F. capreolata).
c)

Veroniceto-Lamietum (tableau 20).
D'apres les auteurs de l'association (KRUSEMAX et VLIEGER, 120), celle-ci
est caracterisee par trois Veroniques, Veronica tournefortii, V. polita et V. opaca,
ainsi que par Lamium hybridum. D'apres notre experience, Thlaspi arvense peut
egalement etre rangee parmi les especes caracteristiques. En examinant la liste
des caracteristiques de l'alliance, on remarque que sa composition est particuliere.
Les especes des sols lourds, Lamium pitrpureum, Veronica agrestis et Euphorbia
peplus, par exemple, qui sont pratiquement absentes du Chrysanthemo-Sperguletum,
et qui, dans le Mercurialetum annuae, n'apparaissent que dans la moitie environ
des releves, deviennent des constantes dans le Veroniceto-Lamietum. Comme les
autres especes de l'alliance ont des coefficients de presence eleves, l'association
peut etre consideree comme l'association type de l'alliance, de plus parce que le
caractere atlantique de l'alliance est accentue par quelques especes subatlantiques
(Veronica opaca et Lamium hybridum) figurant parmi les caracteristiques de 1'
association.
La fig. 9 represente l'aire de dispersion de l'association. Cette aire n'est pas
continue: l'association n'apparait que sur les sols les plus compacts.
Dans la partie meridionale de son aire, le Veroniceto-Lamietum est exclusivement un groupement des cultures sarclees. L'association messicole correspondante
est le Linarietum spuriae. Au contraire, dans la partie septentrionale de son aire,
d'ou le Linarietum est absent, le Veroniceto-Lamietum est present dans les cultures
sarclees comme dans les moissons. On peut d'ailleurs distinguer deux variantes
selon que l'association apparait dans une culture sarclee (V.-L. typicum: tableau 20)
ou dans une moisson (V.-L. alopecuretosum: tableau a la page 111). L'auteur ne
peut etre d'accord avec WASSCHER (242) qui a decrit cette derniere variante comme
une association independante (Alopecureto-Matricarietum
chamomillae).
Le Veroniceto-Lamietum exige un ciimat tempere froid avec des differences
relativement faibles entre les maxima et les minima de temperature de l'ete et de
l'hiver. Ce ciimat est celui de l'Europe occidentale. Le microclimat de l'association
e s t egalement tempere. En effet, les sols limoneux ou argileux sur lesquels on ob-
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serve l'association ne presentent p a s les grandes variations de temperature que
Ton peut noter au niveau des sols sablonneux et legers ( G E I G E R , 77).
Aux Pays-Bas, on observe principalement le Veroniceto-Lamietam d a n s les
districts fluviatile et polderien. Ces districts sont des regions ou i'on cultive de
preference la betterave sucriere. On y pratique aussi la culture des pois et des
feves, du ble et de I'orge. Le sol est, en general, t r o p compact et trop fortement
calcarifere pour permettre la culture des pommes de terre.
Les especes caracteristiques de l'association, et une partie des especes caracteristiques de l'alliance, germent en n'importe quelle saison de I'annee. Leur forme
biologique est celle des therophytes toujours verts (thevophyta epeteia). Plusieurs
generations de plantes se succedent, en une annee, sur une memc parcelle. Les
plantes d'une d'entre elles germent en automne, hivernent sous forme de rosetes
ou sous forme de plantes adultes et fieurissent au printemps (mars-avril). Les
especes d'une autre generation germent au d e b u t de l'ete pour fleurir a p a r t i r
du mois de juillet jusque tard dans l'arriere saison. Ce phenomene a p p a r a i t clairement dans les courbes de fleuraison de l'association
d) Oxaleto-Chenopodietum polyspermi (tableau 22).
Cette association fut decrite en premier lieu par SISSINGH (187) et fut bien
definie par rapport aux autres associations de l'alliance
Polygono-Chenopodion.
Les principales especes caracteristiques sont Chenopodium polyspcrmum et Oxalis
stvicta. Une troisieme espece, Mentha arvensis ssp. agrestis B R I Q . , peut etre consideree comme une caracteristique preferante. Outre les trois especes que nous
venons d'enumerer, YOxaleto-Chenopodietum se distingue des autres associations des
cultures sarclees p a r la presence d'un certain nombre de plantes des sols humides.
Les principales d'entre elles sont: Lapsana communis, Equisetum palustre, Urtica
dioeca, Symphytum officinale, Stachys paluslris var. segelum S C H W . , Calystegia
sepium et Rorippa islandica. Seules les trois premieres especes de cette liste peuvent
etre considerees comme des especes differentielles. Les autres n'apparaissent que
d a n s l'une ou l'autre des sous-associations.
Ces sous-associations sont YOxaleto-Chenopodietum
gnaphalietosum
(voir
tableau 22, releves 1-8) et YOxaleto-Chenopodietum stachyetosum palustris (voir
tableau 22, releves 9-16). La premiere de ces sous-associations a p p a r a i t sur les
sols sablonneux, plus ou moins limoneux, humides et humiferes; la deuxieme sousassociation est observee sur des sols limoneux ou argileux.
Parmi les associations des cultures sarclees, la position de YOxaleto-Chenopodietum est assez particuliere (voir tableau 2'i).Au contraire des autres associations,
YOxaleto-Chenopodietum ne manifeste, en effet, aucune preference pour un type de
sol determine. L'association a p p a r a i t sur des sols legers, sablonneux, t o u t aussi
bien que sur des sols compacts, argileux. II suffit que le s u b s t r a t soit humide.
Le profil pedologique est du type A-G avec un glei superficiel. Les sols occupes
p a r l'association sont souvent tasses superficiellement et couvert d'un feutrage
forme d'Algues. Ces conditions edaphiques se manifestent p a r la presence de nombreuses especes du Sanocyperion, de Mousses et d'Hepatiques. Frequemment,
YOxaleto-Chenopodietum et le Centunculo-Anthoceretum
s'intriquent en une mosaique (voir le releve de la page 122).
En ce qui concerne la p r a t i q u e agronomique, YOxaleto-Chenopodietum est une
association indicatrice d'un milieu defavorable. Dans la generalite des cas, un
drainage suffit a ameliorer considerablement le rendement des parcelles en question.
UOxaleto-Chenopodietum a ete signale dans toute l'Europe centrale (voirfig. 11).
Le groupement n ' a p p a r a i t p o u r t a n t que dans les plaines, a des altitudes inferieures
a .'$00 metres.
5. Chenopodion

muralis.

Nous nous trouvons en presence d'une alliance mediterraneenne qui s'app a u v r i t considerablement d a n s le nord et qui trouve en Angleterre et aux P a y s Bas les limites septentrionales de son aire de dispersion ( B R A U N - B L A N Q U E T , 38).
Les especes caracteristiques qui croissent d a n s notre pays sont citees a la page 182.
Ce sont, de fa^on generale, des plantes rares. L'alliance est representee, a u x P a y s Bas, p a r une seule association:
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a.

Chcnopodieto-Urticetum
urentis (tableau 24).
L'espece caracteristique de ce groupement la plus repandue chez nous est
Uttica urens. Cette p l a n t e n'est p o u r t a n t p a s tres fidele a {'association. De meilleures caracteristiques sont Chenopodium serotinum et Ch. niurale, cette derniere
espece ne croissant pratiquement jamais en dehors des individus de l'association.
Nous pouvons signaler en outre une serie de Chenopodiacees caracteristiques qui
n'apparaissent que rarement d a n s notre pays: Chenopodiuyn hybridum, Ch. vulvaria,
Ch. capitatum, Ch. urbicum.
t
Le Chcnopodieto-Urticetum urentis est, par excellence, une association nitrophile
clout les especes constituantes sont des therophytes. Ce groupement est observe
sur d e s s u b s t r a t s riches, en humus et en substances colloidales, deposes depuis peu
]>ar l'homme: t a s de fumier ou de terreau, fosses a t o u r t e a u x . . . . Le caractere
pionnier de l'association est signale par la presence de quelques especes desChenopodietalia: Solatium nigrum, Senecio vulgaris, Stellaria media, Sonchus oleraceus,
Polygonum persicaria, entre autres. Les annuellcs prennent egalement une place
importante parmi les caracteristiques de la classe.
Notre documentation, en ce qui concerne la distribution geographique de
cette association, est peu abondante. Elle a t t e i n t , chez nous, la limite septentrionale de son aire de dispersion (voir fig. 12). Le groupement est developpe,
de facon optimale, en des pays plus meridionaux (Belgique, France). Dans ces pays,
l'association passe insensiblement au Chenopodietum muralis ( B R A U N - B L A N OUKT,
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L'association est ephemere. Elle est rapidement supplantee — deja quelques
annees apres son installation — p a r le Balloteto-Arctietum,
association mieux
stabilisee et presentant une organisation plus elevee.
Selon la teneur du sol en particules fines, on peut distinguer deux sousassociations: le Chenopodieto-Urticetum
typicum et le
Chcnopodieto-Urticetum
atriplicctosum.
OKDKK

III.*

POTENTILLO-POLYGONETALIA AVICULARIS.
ordre, cree p a r T U X E N (219) pour des associations

Cet
de plantes a rosettes
et de plantes qui supportent le pietinement, est caracterise p a r les especes enumerees a la page 129. L'ecologie de l'ordre est t r e s particuliere. Les stations d a n s
lesquelles a})paraissent les associations rattachees a l'ordre sont, a premiere vue,
tres heterogenes. En realite, elles ont un caractere commun: le s u b s t r a t est compact
et ne presente q u ' u n e capacite en air reduite. Pour certaines associations, ce
caractere est du a une humidite elevee (les espaces capillaires sont remplis d'eau);
pour d'autres associations il est du au tassement des particules terreuses. L'ordre
comprend, entre autres, le
6. Polygonion

avicularis.

Cette alliance des terrains pietines est caracterisee par les especes enumerees
a la page 130. L'alliance est anthropogene et, comme les autres alliances des
Rudereto-Secalinetea, fortement nitrophile. De plus, l'alliance exige un s u b s t r a t
tasse p a r le pietinement. Son aire de dispersion est particulierement vaste et englobe plusieurs regions. Dans la region euro-siberienne, l'alliance est representee
p a r une association:
Plantagineto-Lolietum
(tableaux 25 et 28).
Cette association, connue depuis longtemps, a ete decrite p a r de nombreux
auteurs (1, 19, 49, 105, 123, 157, 206, 219, 222, 225, 249). Les especes caracteristiques sont: Plantago major, Matricaria matricarioides, Lepidium ruderale, Coronopus procumbens et C. didymus, toutes p l a n t e s cosmopolites. L'association est
egalement caracterisee p a r la presence constante de certaines especes qui forment
frequemment fades; signalons: Poa annua, Polygonum aviculare et Lolium perenne.
Potentilla anserina est egalement frequent.
L'association n ' a p p a r a i t que sur un s u b s t r a t tasse, riche en azote. Le t a s sement du sol entraine, pour la p l u p a r t des especes, une structure mediocre, une
aeration insuffisante, une flore bacterienne pauvre et une mauvaise economie en
eau. Dans le cas du Plantagineto-Lolietum,
le tassement du sol est tel que des
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obstacles mecaniques s'opposent au passage des racines des mauvaises herbes.
Les plantes du Plantagineto-Lolietum reagissent par la formation d'une racine
pivotante (Plantago major, Polygonum aviculare, Matricaria matricarioides, Coronopus procumbens) ou par la formation d'un feutrage radiculaire dense (Poa annua,
Lolium perenne).
L'economie en eau mediocre se manifeste par de fortes variations dans la
teneur en eau du substrat. Parfois, le sol est sature d'eau; par apres, il se desseche
fortement. Les especes caracteristiques, non seulement resistent a la secheresse,
mais encore, grace a la longue duree de leur periode de vegetation, sont pratiquement independantes du climat (micro- et macro-climat). Les faibles exigences
climateriques de l'association expliquent son immense aire de dispersion (voir
fig. 9). A l'interieur de cette aire, la composition fioristique de l'association est
pratiquement constante (voir tableau 28). L'homogeneite du tableau est etonnante
si Ton considere les distances enormes qui separent leslocalitesdes releves (fig. 13).
La circulation et le pietinement exercent aussi d'une fa$on directe — par
destruction mecanique — une action selective sur la composition fioristique du
groupement. Les especes caracteristiques sont adaptces au pietinement par leur
forme (rosette) et par l'elasticite de leurs petioles et pedoncules (PFEIFFER, 157).
II est evident que la circulation intervient egalement dans la dissemination
de l'association. Les semences de plusieurs especes caracteristiques [Plantago major,
Matricaria matricarioides, Juncus compressus . . . .) gonflent par temps humide,
s'entourent d'une gelee et restent facilement collees aux chaussures, sabots des
animaux domestiques, roues des charettes . . . . De cette facon, ces semences
peuvent parcourir passivement de grandes distances.
OKDRE IV: ONOPORDETALIA.

Cet ordre comprend les associations vegetales des terrains ruderaux: tas de
fumier, decombres, bords des chemins et des routes, abords des usines et des
entrepdts, terrains vagues a proximite des grandes villes, pares a roulottes, degagements des ports, voies de garage des chemins de fer, terrains reserves aux
exercices militaires . . . .
Les groupements de l'ordre ne croissent que sur des substrats riches en azote.
Cette condition est respectee dans les territoires dont le climat est semi-aride et
ou les composes azotes solubles ne sont pas percoles. Pourtant, les associations
de l'ordre apparaissent egalement dans les regions a climat semi-humide. Dans
ce cas, les associations en question s'observent en des stations ou le lessivage est
ralenti, soit par le tassement du substrat, soit par une situation favorable (sites
ensoleill^s a forte evaporation ou sites abrites des pluies).
On note, dans la composition fioristique des associations de l'ordre, un pourcentage eleve d'especes bisannuelles ou perennantes (hemicryptophytes et lianes).
Les annuelles sont egalement presentes, notamment dans VOnopordion. La plupart
de ces especes sont des plantes adventices, parfois des plantes medicinales, cultivees au Moyen-age dans les jardins et actuellement naturalisees.
7. Arction lappae.
Cette alliance, cree par T U X E N (206), est caracterisee par les especes enumerees a la page 141. Son aire de dispersion est atlantique (voir fig. 14). Au contraire de VOnopordion — avec lequel VArction se confond vers Test — l'alliance
n'est que faiblement thermophile.
Trois associations, a notre connaissance, doivent etre rattachees a Talliance:
a) Hordeetum murini (tableau 29).
Association facilement reconnaissable sur le terrain, connue depuis longtemps
(LIBBERT, 124). La description du groupement laisse pourtant a desirer car des
especes a amplitude ecologique tres vaste ont ete citees comme especes caracteristiques. L'association ne possede qu'un petit nombre d'especes caracteristiques.
A notre avis, seul Hordeum murinum ssp. eu-murinum RICHTER merite pleinement
cette qualification. Cette plante sociale forme d'ailleurs souvent facies. D'autres
especes plus ou moins caracteristiques sont citees dans la litterature ( T C X E N ,
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206, 222): Sisymbrium officinale, S. sophia, Bromas sterilis, Malva silvestris,
Diplotaxis tenuifolia . . . . Aucune d'entre elles, pourtant, ne repond a la conception stricte d'espece caracteristique. Sisymbrium officinale et Malva silvestris
pourraient, a la rigueur, etre considerees comme telles. Bromus sterilis n'est certainement pas caracteristique.
L,'Hordeetum se distingue des autres associations de ['alliance par des especes,
Lolium perenne, Bromus mollis, Matricaria matricarioides, qui figurent egalement
dans les releves du Plantagineto-Lolietum.
Nous distinguons deux sous-associations: la sous-association typique et la
sous-association a Diplotaxis tenuifolia. La premiere apparait sur le Pleistocene;
l'autre sur les sables calcariferes des dunes et de long des grandes rivieres.
L'Hordeetum resiste assez bien au paturage. Le passage des troupeaux exerce
une triple action sur la vegetation, par le broutement, par le parcours et par la
fumure. La fumure enrichit lesolen composes azotestandis que le parcours entraine
le tassement du sol. L' Hordeetum est generalement pature par de petits animaux
domestiques (moutons et chevres). Les conditions ecologiques propres a VHordeetum peuvent egalement resulterd'autres facteurs que le paturage. Les individus
de VHordeetum, situes dans les faubourgs des grandes villes, sont souvent les
terrains de jeu des enfants (parcours); ils scrvent aussi de lieu de promenade pour
les chiens (fumure).
L'Hordeetum ne supporte pas l'ombre. Presque toujours, on trouve rassociation
en des stations ensoleillees, par exemple, au pied de murs sur lesquels les rayons
calorifiques se reflechissent. Nous verrons que le Balloteto-Arctietum recherche,
lui, les stations semi-ombragees et prospere, par exemple, a proximite des haies.
Les exigences en ce qui concerne l'humidite atmospherique different egalement
chez les deux associations; elles sont moindres chez VHordeetum que chez le Balloteto-Arctietum.
U Hordeetum prospere sur des sols sablonneux legers, lesquels, au contraire
des sols limoneux ou argileux, sont generalement chauds, sees et permeables.
Ainsi que son aspect de pre frais le laisse supposer, VHordeetum possede une aire
de dispersion atlantique (voir fig. 15).Vers Test, le groupement passe insensiblement
a YOnopordion tandis que, vers le sud, il est remplace par VHordeetum leporini
(voir BRAUN-BLANQUET, 37).
Lorsqu'il est pature, VHordeetum peut se maintenir durant plusieurs annees
sur une raeme parcelle. Plus ou moins tard, il disparaitra dans la plupart des cas.
II sera remplace par le Tanaceto-Artemisietum.
b) Balloteto-Arctietum (tableau 30).
Les especes caracteristiques de l'association sont Ballota nigra, Arctium
vulgare, A. minus, Chelidonium majus, Aethusa cynapium var. domestica WALLR.,
Chenopodium bonus-henricus, Leonurus cardiaca, Nepeta cataria, Verbena officinalis
et Mentha velutina. II apparait, en parcourant cette liste, que le groupement est
presque identique a une association decrite par T U X E N (203, 206) sous le nom de
,,Association a Chenopodium bonus-henricus et Urtica urens." Pour des motifs
exposes pp. 218—219, nous avons prefere utiliser la denomination BallotetoArctietum.
Le groupement est typiquement forme de plantes anthropo-zoochores —
H E G I (85) les nomme ,,Dorfpflanzen" — et, en consequence, ne depend que faiblement de la nature du substrat. Nous avons, pourtant, trouve des differences
floristiques entre les individus croissant sur un sol argileux ou sablonneux.
L'association est developpee de facon optimale dans le district fluviatile oil
on la rencontre sur des argiles calcariferes (voir fig. 16). Sur les sols sablonneux,
pauvres en collo'ides, on n'observe le groupement qu'a l'etat fragmentaire mais
avec une composition floristique locale tres caracteristique (facies a Urtica et
Aegopodium: voir tableau 31). Dans des conditions exceptionnellement favorables,
on y rencontre aussi des individus d'association bien constitues.
Le Balloteto-Arctietum recherche des stations dont le microclimat differe
assez sensiblement du macroclimat. L'association est observee sous les haies,
le long des palissades et des murs, sous des auvents. D'apres la nature des sites
colonises, il apparait notamment que le groupement exige des stations plus ou
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moins ombragees situees a l'abri des pluies mais chaudes et humides. L ' a p p a r i t i o n ,
d a n s les individus de l'association, de plusieurs plantes du Querceto-Carpinetum
{Aegopodium podagraria, Chaerophyllum temalum, Alliaria officinalis,
Melandrium
diurnum, Geum urbanum, etc
) s'explique p a r la sciaphilie du groupement.
Le Balloteto-Arctietum
est typiquement une association medio-europeenne
(voir fig. 17). Vers Test, le groupement est remplace graduellement par YOnopordetum acanthii.
c) Tanaceto-Artemisietum
(tableau 32).
Ce groupement, quoique facilement reconnaissable sur le terrain, a passe
longtemps inapercu. Les deux especes caracteristiques principales sont Artemisia
vulgaris et Tanacetum vulgare. E n outre, Linaria vulgaris a p p a r a i t tres reguiierement d a n s les releves floristiques et peut etre mis au rang des especes caracteristiques preferantes. En plus de ces p l a n t e s indigenes, le
Tanaceto-Artemisietum
heberge une serie d'especes nord-americaines, souvent ornementales, naturalisees
chez nous: Ilelianthus diffusus, Solidago canadensis, S. serotina, Aster lanceolatus
et A. parviflorus . . . . II est regrettable que lors de la notation des releves il ne
soit p a s a t t a c h e plus d'importance a ces especes.
Le Tanaceto-Artemisietum est une association nitrophile qui prefere les stations
fraiches. Comme YHordeetum murini, le groupement colonise principalement des
sols sablonneux, quoiqu'il apparaisse aussi sur des s u b s t r a t s limoneux. Quant
aux sols argileux et au loess fortement calcariferes, ils sont abandonnes au BallotetoArctietum.
L'association n ' a pas d'exigences bien precises en ce qui concerne le climat.
Ceci est valable pour le macroclimat (grande aire de dispersion) et pour le microclimat (stations de types tres divers: voir schema page 165). Vers Test, le 'TanacetoArtemisietum est remplace par une association vicariante, relevant de YOnopordion,
dans laquelle Artemisia absinthium joue un role important (voir le releve de la
page 164).
Les especes caracteristiques ont toutes une grande valeur dynamogenetique.
L'association peut se maintenir d u r a n t de longues annees d a n s les stations qui lui
conviennent ( T U X E N , 188). A la longue, p o u r t a n t , l'association est remplacee p a r
un groupement d'organisation plus eleve. La figure a la page 165 donne un schema
de cette succession.
Nous distinguons trois sous-associations au sein du
Tanaceto-Artemisietum:
a) le T.-A. typicum (tableau 32, releves 1-11) sur les sables limoneux, b) le T.-A.
hypericetosum (tableau 32, releves 12—19) sur les sables purs, c) le T-.A. diplotaxetosum (tableau \V2, releves 20—24), d a n s les dunes ou sur les sables calcariferes
fluviatiles.
Onopordion

acanthii.

Cette alliance fut reconnue p a r B R A U N - B L A N Q U E T (38). Liee au climat continental, sec et chaud, de l'Europe centrale et orientale elle se trouve, dans notre
pays, a u x limites de son amplitude synecologique et de son aire de dispersion.
Les especes caracteristiques de l'alliance, presentes aux Pays-Bas, sont enumerees
a la page 167.
La presence de cette alliance aux Pays-Bas n ' a v a i t p a s encore ete signalee.
Elle y est p o u r t a n t representee p a r cinq associations au moins.
a) Onopordetum
acanthii.
Association frequemment signalee dans la litterature (6, 37, 52, 124) mais
t r e s rare a u x Pays-Bas. Un releve a la page 168.
b) Association a Bromus tectorum et Corispermum hyssopifolium (tableau 34).
Cette association, decrite pour la premiere fois d a n s ce memoire,est caracterisee p a r Bromus tectorum, Corispermum hyssopifolium et Salsola kali var. tenuifolia
T A U S C H . Ce groupement pionnier a p p a r a i t , de preference, sur des sols sablonneux
grossiers, calcariferes, pauvres en humus, p a r exemple, sur les plages le long des
rivieres d a n s le district fluviatile ou en des stations ruderales dans les dunes ou
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encore sur les remblais des lignes de chemin de fer et des routes edifiees avec du
sable des dunes. Les stations de l'association a Bromns et Corispermum ont un
microclimat extremement chaud et sec et conviennent done parfaitement a I n stallation de plantes d'origine continentale.
L'association a Bromus et Corispermum est ephemere. A peine a-t-elle a t t c i n t
son developpement optimal, qu'elle est deja menacee p a r des associations a, niveau
d'organisation plus eleve. Melilotus sp., Picris hieraaoides, Reseda lutea et Diplotaxis tenuifolia jouent un role i m p o r t a n t comme especes destructrices de l'association. Lorsqu'il y a a p p o r t d'engrais, Hordeum murinum peut egalement
apparaitre.
c) Berteroetum incanae (tableau 35).
Association nouvelle caracterisee p a r Berteroa incana, Melandrium
album,
Sisymbrium Loeselii, Potentilla intermedia, Lepidium draba, Ambrosia ariemisiifolia et p a r d'autres especes adventices que Ton rencontre habituellement a proximite des moulins a farine.
L a station typique du Berteroetum incanae est la b u t t e (,,mo!enbelt") h a u t e
de 2 a 3 metres, edifiee avec du sable, sur laquelle est construit le moulin a vent
(voir la photo). Les talus et la surface superieure de la b u t t e sont colonises par
Berteroa incana, Agropyron repens, Convolvulus arvensis. L'endroit ou les poussieres
et les dechets sont deverses est plus ou moins riche en matieres azotees. C'est
la que les especes caracteristiques, dont les graines ont ete apportees en m e m e
temps que la balle du froment, parviennent a germer.
La structure lache du sable remanie et la composition heterogene de la b u t t e
artificielle donnent a l'economie en eau et, p a r la, a ce type de station un caractere
particulier. L'eau phreatique n ' e t a n t pas a t t e i n t e p a r les plantes qui croissent
sur la b u t t e , celles-ci dependent entierement de l'eau des precipitations.
Pour lutter contre l'envahissement p a r les mauvaises herbes, le meunier
incendie de temps a autre, la vegetation de la b u t t e . Cette pratique explique
probablement l'importance des geophytes drageonnants (Sissingh, 189) dans la
composition floristique de l'association. II est probable que l'apparition de Mousses
telles que Bryum argenteum et Webera nutans resulte egalement de ces incendies
periodiques.
La figure 18 donne une image de la dispersion de l'association aux Pays-Bas.
Le groupement n ' e s t p a s connu en dehors de nos frontieres mais on peut supposer
q u ' i l sera signale d a n s les regions limitrophes de la Belgique et du Nord-Ouest
de l'Allemagne.
Le Berteroetum incanae a p p a r a i t comme un groupement bien stable. E n
realite, il ne Test p a s toujours. Sur une b u t t e a Hilvarenbeek, qui n ' a v a i t plus
ete incendiee depuis 6 ans, nous avons pu etudier 1'evolution de l'association.
Le releve du groupement a Artemisia, publie a la page 179, provient de cet endroit.
Nous pourrions considerer cet ,,Artemisietum absinthii" comme une association
de YOnopordion, vicariante du
Tanaceto-Artemisietum.
c) Echieto-Verbascetum
(tableau 37).
Ce groupement fut decrit p a r T U X E X (222) sous le nom d' Association a
Echium vulgare e t Melilotus albus. Comme T U X E X n ' a p a s precise la n a t u r e de son
groupement et ne l'a pas distingue, avec une suffisante rigueur, du Melilotetum
albi-officinalis (tableau 36), nous pouvons placer sa denomination dans la liste des
synonymes.
L'association est caracterisee p a r Echium vulgare, Oenothera biennis et Verbascum thapsus. Localement, Verbascum nigrum est egalement caracteristique.
L'Echieto-Verbascetum est un groupement pionnier qui a p p a r a i t sur des sols
sablonneux calcariferes, chauds, sees, permeables, plus ou moins riches en humus.
On observe l'association d a n s des stations ruderales telles que talus de chemin de
fer, bords des routes, gares, sablonnieres . . . . E n Europe centrale, l'association
est repandue d a n s ces types de stations ( T U X E X , 252). Aux Pays-Bas, on la rencontre principalement d a n s les dunes, sur les surfaces etrepees dans le FestucetoGalietum maritimi et, egalement, d a n s de petites pelouses broutees p a r les lapins.
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d) Melilotetum albi-officinalis (tableau 1)8).
Association caracterisee par Melilotus officinalis et M. albus, plantes souvent
sociales qui peuvent former facies et qui croissent en des stations ruderales (richesse
en azote), sur des sols sablonneux, sees, chauds et permeables.
Aux Pays-Bas, on observe l'association dans les dunes, sur les plages sablonneuses le long des rivieres ou, a proximite des villes, sur des terres apportees. Bien
que l'association ne puisse prosperer sans la presence d'une certaine quantite de
calcaire dans le sol, elle ne manifeste pourtant pas, en ce domaine, les memes exigences que VEchieto-Verbascetum. Les types de stations oil Ton note l'association
montrent de grandes ressemblances avec les sites ou Ton observe l'association a
Bromus tectorum et Corispermum hyssopifolium. Ce dernier groupement y precede
le Melilotetum albi-officinalis. Quant au Melilotetum, il est remplace, sur la meme
aire, par le Tanaceto-Artemisietum
diplotaxetosum.
e) Association a Carduus nutans et Reseda luteola (tableau 39).
Cette association, decrite provisoirement dans ce memoire, est caracterisee
par Carduus nutans et Reseda luteola.
Le groupement apparait, aux Pays-Bas, dans le district fluviatile, sur les
digues, le long de nos grandes rivieres et sur celles des chemins de fer. Rarement,
on peut aussi le trouver dans la region du loess limbourgeois. II se developpe de
facon optimale en des stations ruderales sur des sols sabloneux ou limonneux,
chaud et calcariferes. En dehors desPays-Bas, l'association n'est pas encore connue.
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12. LATIJNSE
SPREIDINGSTYPE

BIJLAGE

EN NEDERLANDSE
NAAM, LEVENSVORM,
EN SOCIOLOGISCHE
WAARDERING
VOORNAAMSTE
ONKRUIDEN.

VERDER

LKVKNSVORMEX

T a = therophyta aestivalia (zomerannuellen);
T h = therophyta hivcrnalia (winterannuellen);
T b = t h e r o p h y t a biannuellia (tweejarige planten);
Te = t h e r o p h y t a epeteia (in zomerdracht overwinterende annuellen)
Gb = geophyta bulbosa (knolgeophyten);
Grh = geophyta rhizomata (wortelstokgeophyten);
Gr — geophyta radicigemma (wortelknopgeophyten);
H r — hemicryptophyta rosulata (rozetplanten);

H e = hemicryptophyta caespitosa
(horstplanten);
H s = hemicryptophyta scaposa (schacht.
planten);
Hsc = hemicryptophyta scandentia
(klimplanten);
H H = h y d r o p h y t a radicantia (wortelende waterplanten);
Chr = c h a m a e p h y t a r e p t a n t i a (kruipende planten);
Chv = c h a m a e p h y t a velantia (dvvergstruiken);
M P = macrophanerophyta (bomen);
N P = n a n o p h a n e r o p h y t a (struiken);
Psc = phanerophyta scandentia (lianen).

(in hoofdzaak volgens F E E K E S , 70a)
= anemochoor (verspreiding door de wind);
V, v, r
= hydatochoor (verspreiding door water);
H, h, h
= anthropochoor (verspreiding door de mens);
A, a, a
-- zoochoor (verspreiding door dieren);
7 z ~
— autochoor (beperkte verspreiding, b.v. door de p l a n t zelf);
Au, au, au
= effectieve verspreiding over grote afstanden;
kapitaal
onderkastletter = niatig doelmatige verspreiding over geringe afstanden;
CUYsieve letter = weinig doelmatige verspreiding over zeer geringe afstanden.
VERSPREIDINGSTYPEN

SOCIOLOGISCHE AVAARDEKING

100
110
111
112
113
120
121

= Secalinetalia
= Scleranthion annul
—
Amosereto-Scleranthetum
= Papaveretum argemone
— Legousietum speculum veneris
— Eu-Secalinion
= Linarietum
spuriae

200
210
211
220
221
222
223
224
700
710
711
712
713
720
721
722

= Chenopodietalia
=
Panico-Setarion
=
Echinochloeto-Setarietum
— Polygono-Chenopodion
=
Chrysanthemo-Sperguletum
= Mercurialetum
annuae
= Veronicelo-Lamietum
hybridi
= Oxaleto-Chenopodietum
polyspermi
= Onopordetail a
= Arction lappae
= Hordeetum murini
= Balloteto-A rctietum
=
Tanaceto-Artemisietuni
= Onopordion acanthii
= Onopordetum acanthii
= Bromus
lectorum-Corispermumassociatie

230 = Chenopodion murale
231 = Chenopodieto-Urticetum
300
310

— Bidentetalia
= Bidention
tripartiti

400
410
420

= Cakiletalia
maritimae
= Atriplicion
littoralis
=
Salsolo-Honckenion

500
510

= N anocyperetalia
= Nanocyperion
flavescentis

(500

=

610
620
723
724
/2a
72(5

=
=
=
=
=
=

730

=

8(K)
810

urentis'

Potentillo-Polygonetalia
avicularis
Polygonion avicularis
Potentillion anserinae
Berteroetum incanae
Echieto- Verbascetum
Melilotetum
albi-officinalis
Carduus nutans-Reseda
luteolaassociatie
Calystegion sepii

= A tropetalia
= Atropion belladonnae
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Nederlandse n a a m

Achillea millefolium L
Adonis aestivalis L
Aegopodium podagraria L. . .
Aethusa cynapium L
domestica W A L L R . . . .
Agropyron repens P . B
Agrostemma githago L
Agroslis stolonifera L
Aira multiculmis D U M .
Ajuga chamaepitys S C H R K B . . .
Alchemilla arvensis SCOP. . . .
Alliaria officinalis A N D . . . .
Allionia nyctaginea M I C H X . .
Alopecurus myosuroides H U D S .
Amaranthus deflexus L. . . .

duizendblad
zevenblad
hondspeterselie
kweck
bolderik
fioringras
struisgras
zilverhaver
akker-zenegroen
akker-leemvenklauw
look zonder look
—

Avena fatua L
Ballota nigra L
Barbarea vulgaris R . B R . . . .
Berteroa incana D.C
Bidens tripartitus L

stinkende ballote
Barbara-kruid
grijskruid
driedelig t a n d z a a d

paniculatus L.
retvoflexus L. . .
elatior L
arvensis L
officinalis L
arvensis L

Anthoxanthum aristatum Boiss.
Anthriscus cerefolium H O F F M . .
,,
silvestris H O F F M . . .
Antirrhinum orontium L . . .
Apera spica-venti P . B
Arabidopsis thaliana H E Y N H . .
„

tomentosum

MILL. .

. .

Arenaria serpyllifolia L. . . .
Armoracia rusticana SCH. . . .
Arnoseris minima S C H W . et K . .
Arrhenatherum elatius P R E S L .
Artemisia absinthium L. . . .
„
vulgaris L
Asperugo procumbens L. . . .
Asperula arvensis L
Aster lanceolatus W I L L D . . . .

verspreidingstype

Hs
Ta
Grh
Ta

v, h, a, z
—

v, h, A
h, A, au

sociologische
waardering
120
—
—

120
712

duist
liggendc majer
kleine
„
bastaard-amarant
papegaaienkruid
alsem-ambrosia
guichelheil
ossetong
valse kamille
stinkende „
rutheense „
slofhak
kervel
fluitekruid
akkerleeuwenbek
windhalm
zandraket
grote klis
kleine „
donzige „
gewone „
zandmuur
mierikswortel
korensla
F r a n s raaigras
absinth-alsem
bijvoet
scherpkruid
akkerbedstro
herfstaster
kleinbloemige aster
spiesbladige melde
strand„
uitstaande
„
oot

,,
„
Ambrosia
Anagallis
Anchusa
Anthemis

levensvorm

Gr
Th
Hs
He
la
Ta
Th
Th
Ta
Th
Ta
la
Ta
la
la
Ta
Tb
Ta
Ta
Ta
Th
Hs
Hs
Ta
Th
Th
Hs
Hs
Hs
Hs
Th
Hs
Th
Hs
Hs
Hs
Ta
Th
Hs
Hs
Ta
Ta
Ta
Ta

v, h, a, z
A, z, au
v, h, a, z
v, h, a, z
v, h

Hs
Hs
Tb
Ta

h, A, au
a, au
v, h, a
H , A, z

v, h, a, z
V

v, h, a, z
v, h, a, z
v, h, a, z
v, h, a, z
v, h, a, z
h, a, z
v,z
z, au
v, h, a
v, h, a
v, h, a, z
v, A
v, h, A
v, a, z
v, h
V

h, A, z, au
h, A, z, au
h, A, z, au
h, A, z, au
v, h, z
A, au
V, h
v, h, a
v, h, A
v, h, A
—
—

V, h
V, H
v, H, z
v, H , z
v, H , z
h, A, z, ua

—

100
—.
—

110
120
110
730?
720
J20
231
231
210
231
720
100/200
230
112
230?
720
III
700
—

110
112
712
712
710
712
—

713
111
—

720
700
720
120
713
713
—

410
100
712
710
723
310

219
Nederlandse n a a m

Latijnse n a a m
Brassica nigra K O C H
Bromits arvensis L
mollis L
»»
secalinus L
n
sterilis L
»»
tectorum L
Bryonia dioeca JAGO
Bunias orientalis L
Bnpleuveum rotundifolium
>?

L. .

Calystegia sepium R . B R . . . .
Campanula rapunculoides L.
,,
rotundijolia L. . .
Capsella bursa-pastoris M E D . .
Cardamine hirsuta L
Carduus acanthoides L
„
crispus L
,,
nutans L
Cflr£,v arenaria L
„ Air/a L
Caucalis daucoidcs L
CentauYca cyan us L
/«££# L
n
Cerastium arvense L
caespitosum G I L I K . .
glomeratum T H U I L L .
,,
semidecandrum L. .
Chaerophyllum temulum L. . .
Chelidonium majus L
Chenopodium album L
„
bonus-henricus L.
,,
foliositm A S C H .
glaucum L. . . .
hybridum L. . . .
murale L
polyspermum L. .
rubrum L
serotinum T O R N . .
vulvaria L. . . .
Chrysanthemum
leucanthemumL,.
parthenium B K R N H .
segetum L
Cichorium intybus L
Cirsium arvense S C O P
„
vulgare S H A W . . . .
Conium maculatum L
Convolvulus arvensis L
Corispermnm hyssopifolium L. .
„
marschallii STKV.
Coronilla varia L
Coronopus didymus Sm. . . .
ii

i»

i>

ii

•i

ii
ii

ii

ii

ii

procumbens G I L I B .
Crepis capillaris W A L L R . . .
„
tectorum L
i>

levensvorm

verspreidings
type

sociologische
waardering

zwarte mostcrd
akker-dravik
zachte „
dreps
ijle dravik
muurheggerank
bunias
doorwas

Ta
Th
Th
Th
Th
Th
Ta
Tb
Ta

au
v, h, A, z
v, h, a, z
v, h, A, z
v, h, a, z
v, h, A
h, Z
a

710
100?

haagwinde
akker-klokje
zand-klokje
hcrdcrstasje
kleine veldkers
veeldoorn-distel
krul„
knikkende
zand-zeggc
ruige y^
caucalis
korenblocm
knoopkruid
akker-hoornbloem
gewone
kluwenzanddolle kervcl
stinkende gouwe
wittc ganzevoet
brave Hendrik
aardbeispinazie
zeegroene ganzevoet
bastaard
muurkorrel^^
rode
stippel^^
stinkende
„
margriet
moederkruid
gele ganzenbloem
cichorei
akker-distel
speer„
gevlekte scheerling
akkervvinde
smal vlieszaad
vlieszaad
kroonkruid
tweeknop-varkenskers
varkenskers
groen streepzaad
dak-

Grh
Hs
Hs
Te
Ta
Tb
Tb
Tb
Gr
Grh
Th
Th
Hs
Chr
Chr
Th
Th
Hs
Hs
Ta
Ch
Ta
Ta
Ta
Ta
Ta
Ta
Ta
Ta
Hs
Hs
Ta
Hs
Grh
Hs
Tb
Gr
Ta
Ta
Hs
Ta

h, A, au
V
V
v, z

730
100

V, h
V, h
V, h
v, h, A
v, h, z
A, au
h, A, z, au
v, z
v, h, z
v, h, z
v, h
v, h, z
v, A
a, Z
v, h, a, z
v, h, a, z
v, h, a, z
v, h, a
v, h, a
v, h, A, z
v, h, z
v, h
v, h, a, z
v, h, a, z
v, h, a, z
t', h
h, a, z
z
V, h, A, z
V, h, A, z
r, a
h, a, au
v, h, A
v, h, A
A, au
h, a, z, au

722
722
720
Oil

Ta
Tb
Th

h, a, z, au
V, h
V, h

Oil
720
100

ii

i i

ii

ii

ii

ii

ii

100
710
722
730
720
120

V, z

720
730?
720

120
100

710?
712

712
231
310
230
231
224
310
231
231
700
221
700?
710
720

220
Latijnse n a a m

sociologische
waardering

Nederlandse n a a m

730
720

Cuscuta earopaea L. . . .
Cynoglossum officinale L. .

groot warkruid
hondstong

la
Tb

H , z, au
h, A

Dactylis glomerata L. . .
Datura stramonium L. . .
Daucus carota L
Delphinium consolida L. .
Digitaria ischaemum M U H L B
„
sanguinalis S C O P .
Diplotaxis muralis D.C.
„
tenuifolia D.C. .
Dipsacus silvester H u n s . .

kropaar
doornappel
wilde peen
wilde ridderspoor
glad vingergras
bloedgierst
muurzandkool
zandkool
wilde kaardebol

Hs
Ta
Hs
Th
Ta
Ta
Tb
Hs
Tb

v, h, a, z
h, A, z, au
v, h, a
v, a
v, h, a, z
v, h, a, z
a, au
a, au

Echinochloa crus-galli P . B .
Echium vulgare L
Epilobium angustifolium L.
Equisetum arvense L. . . .
„
palustre L. . .
Eragrostis minor H O S T . .
„
pilosa P . B . . .
Erigeron canadensis L. . .
Erodium cicutarium
1'HER
ssp. arvale A N D R . . . .
Erophila verna C H E V . . .
Erucastrum gallicum S C H W .
Erysimum cheiranthoides L.
Euphorbia exigua L. . . .
,,
helioscopia L. .
,,
peplus L. . . .
Euphrasia odontites L. . .

hanepoot
slangcnkruid
vviigenroosje
heermoes
lidrus
klein liefdegras
harig
Canadesc fijnstraal

Ta
Tb
Gr
Grh
Grh
la
Ta
Tb

v, h, A, z
v, z
V, h, z
V, h, a, z
V, h, a, z

reigershek
vroegeling
schijnraket
steenraket
kleine wolfsmelk
kroontjeskruid
tuin-wolfsmelk
rode ogentroost

To
Th
Tb
Te
Ta
Ta
Ta
Th

v, h, a, z
V
v, a
v, a
a, z, au
z, au
z, au
v, h

200

riet-zwenkgras
rood
„
rankende duivenkervel
duivenkervel
wilde aardbei

He
He
le

v, h, a
v, h, a, z
h, au

600?

Te
Hr

h, au
h, Z

222
810

raai
bl.gele hennepnetel
dauwnetel
hennepnetel
knopkruid

Ta
Ta
Ta
Ta
Ta
Ta
Th
Th
Hs
Th
Te
Te
le
Te
Chr
Ta

h, z, au
h, z, au
n, a, z, au
h, a, z, au
V, h, a, z
V, h, a, z
h, A, Z
h, A, au
h, A, au
h, A
v, h, a
v, h, a, z
v, h, a
v, h, a
a, z, au
V, h

120?
Ill
100

„
officinalis L.
Fragaria vesca L. . .
Galeopsis ladanum L . . .
segetum N E C K .
n
speciosa M I L L .
tetrahit L. . .
Galinsoga parviflora CAV.
„
quadriradiata R. et I
Galium aparine L. . .. .
„
cruciata Scop.
mollugo L. . . .
»»
tricorne S T O K E S .
Geranium columbinum L.
dissectum J U S L .
molle L. . . .
„
pusillum L.
Glechoma hederacea L. .
Gnaphalium uliginosum L
ii

i»

i»

120
211
220
700
720
700
211
724
810
210
210
700

IT

Festuca arundinacea S C H R E B
„
rubra L
Fumaria capreolata L. .

»i

V, h

721

kleefkruid
kruis-walstro
glad
driehoornig
fijne ooievaarsbek
slipbladige
zachte
kleine
hondsdraf
moerasdroogbloem
ii

ii

ii

ii

700?
220
120
220
221

222

211
730

120
220
220
220
700
510

221
Nederlandse n a a m

Latijnse n a a m

stijve zonnebloem
berenklauw
witbol
zachte witbol
heelbeen
kruipertje
biggenkruid
glad biggenkruid
St. Janskruid
bilzenkruid

Helianthus diffusus SIMS
Heracleutn sphondylium L
Holcus lanatus L. . . .
„
mollis L
Holosteum umbellatum L.
Hordeum murinum L. .
Hypochoeris radicata L.
„
glabra L. .
Hypericum perforatum L.
Hyoscyamus niger L. . .
Iva xanthiifolia

levensvorm

Hs
Hs
Hs
Gr
Th
Th
Hr
Te
Hs
Ta

verspreidingstype
v, h, A
v, H , A
v, h
v, h, A
v, h, au
v, h, A, z
V, h
V, h, a
v, h
h, a, Z

Ta

NUTT.

sociologische
vvaardering
713

711

221
720
720

Juncus bufonius L. . . .
„
compressus J ACQ.

greppelrus
p l a t t e rus

Ta
Hs

v, h, z
v, h, z

500
600

Lactuca serriola T O R N . .
Lamium album L. . . .
amplexicaule L.
»»
hybridum V I L L .
v
maculafum L. .
»i
purpureum L. .
»*
Lappula myosotis M N C H
Lapsana communis L. .
Lathyrus aphaca L. . .
„
tuberosus L. .
Legousia hybrida D E L . .
„
speculum-veneris

wilde sla
witte dovenetel
hoenderbeet
ingesneden dovenetel
gevlekte
„
paarse
„
stekelzaad
akkerkool
n a a k t e lathyrus
aardaker
klein spiegelklokje

Hs
Hs
Te
Te
Hs
Te
Tb
Ta
Th
Gb
Th

V, a
A, au
A, z, au
A, z, au
a, au
a, au

720
710
220
223
730
730
720

spiegelklokje
herfst-leeuwentand
hartgespan
veld-kruidkers
pijl*«
steen»»
Virginische kruidkers
spies-leeuwenbek
kleine
>>
eironde
>»
vlas»»
ruw parelzaad
Engels raaigras
kromhals
vvederik
watermuur
vijfdelig kaasjeskr.
klein
,,
rondbladig ?»
groot
^»
malrove
echte kamille
reukloze „
strand^»
schijfa
hopklaver
wilde weit

Th
Hr
Hs
Tb
Tb
Tb
Ta
Ta
Ta
Ta
Gr
Th
Hs
Ta
Hs
Chr
Hs
Ta
Ta
Hs
Hs
Ta
Ta
Ta
Ta
Ta
Ta

FISCH

Leontodon autumnalis L.
Leonurus cardiaca L. . .
Lepidium campestre R.B R
draba L. . . .
»»
ruderale L. . .
virginicum L. .
»*
Linaria elatine M I L L .
minor D E S F . . .
*»
spuria M I L L .
V
„
vulgaris M I L L . .
Lithospermum arvense L.
Lolium perenne L. . . .
Lycopsis arvensis L. . .
Lysimachia vulgaris L. .
Malachium aquaticum F R .
Malva alcea L
neglecta W A L L R . .
»>
pusilla S M . et Sow
1»
silvestris L. . . .
»»
Marubium vulgare L.
Matricaria chamomilla L.
inodora L. . .
»»
maritima L. .
?»
„
matricarioides P O R T
Aledicago lupulina L.
Melampyrum arvense L.

V, h
A, au
v, z
v, z
V, h
v, A
A, au
v, A
v, h, a, z
v, A, z
v, h
V

v, h
v, h
A, z, au
v, h, z
z
v, h, z
h, A, z
h, a, z, au
h, a, z, au
h, a, z, au
h, a, au
A, au
v, h
v, H, a, z
v, H , a, z
v, a, z
h, a, z, au
z

113?
120
120
113
600?
700
700
723
611
700
121
121
121
100
600?
221
300
700
710
710
711
700
110
300
400
611
120

222
Latijnse n a a m
Melandrium album GRCKK
„
diurnum F R .. .
„
noctiflorum F R .
Melilotus albus M E D
„
altissimus T H U I L L .
„
officinalis LAM. . .
Mentha arvensis L
,,
velutina L E J
„
longifolia H u e s . . .
Mercurialis annua L.
. . .
Minuartia tenuifolia H I K K X .
Myosotis arvensis H I L L . . .
versicolor S M . . . .

Nederlandse n a a m
avond-koekoeksbloem
dagnacht„
witte honingklaver
gele
akker„
akker-munt
wollige „
herts„
bingelkruid
heggemuur
middelst vergeetmij-nietje
veelkleurig vergeetmij-nietje

levensvorm

verspreidingstype

sociologische
waardering
723

Tb
Hs
Ta
Tb
Tb
Tb
Grh
Chvr
Chv
Ta
Ta

A, au
A, au
A, au
a, au
a, au
a, au
h, A, au
h, A, au
h, A, au
A, z, au
V, z

120
725
720
725
224?
720
720
222
113

Th

V, h, a, z

100

Th

V, h, a, z

112
700
100
700
120
120

Nepeta cataria L
Neslia paniculata D E S V . . .
Nicandra physaloides G A E R T N .
Nigella arvensis L
Nonnea pulla D.C

kattenkruid
vinkenzaad
nicandra
wilde nigelle
nonnea

Hs
Th
Ta
Ta
Hs

v, A
v, a
h, a, z

Oenothera biennis L
Onopordum acanthiiim L.
Ornithopus perpusillus L. . .
Oxalis stricta L

teunisbloem
wegdistel
vogelpootje
stijve klaverzuring

Tb
Tb
Th
Gr

V, Z
V, a, z
v, z
a, z, au

Papaver argemone L
„
dubium L
„
rhoeas L
Pastinaca saliva L
Phleuni arenarium L.
. . .
Physalis alkekengi L.
. . .
Picris hieracioides L
Plantago lanceolata L. . . .
„
major L
Poa annua L
„ compressa L
„ pratensis L
„ trivialis L
Polycnemum arvense L. . . .
Polygonum amphibium L.
„
aviculare L. . .
Polygonum convolvulus L.
„
dumetorum L.
„
hydropiper L.
„
lapathifolium L.
„
minus H U D S . . .
„
mite SCHRK. . .
„
nodosum P E R S . .
„
persicaria L.
Potentilla anserina L
„
intermedia L. . . .
„
reptans L
„
supina L

ruige klaproos
slanke
„
klaproos
pastinaak
zand-doddegras
jodenkers
bitterkruid
smalle weegbree
grote
straatgras
plat beemdgras
beemdgras
ruw beemdgras
knarkruid
veenwortel
varkensgras
zwaluwtong
hegge-duizendknoop
waterpeper
viltige duizendknoop
kleine
„
zachte
„
knopige
„
perzikkruid
zilverschoon
middelste ganzerik
vijfvingerkruid
liggende ganzerik

Th
Th
Th
Hs
Th
Hs
Hs
Hr
Hr
Te
Hs
Grh
Hs
Ta
Grh
Ta
Ta
Ta
Ta
Ta
Ta
Ta
Ta
Ta
Chr
Hs
Chr
Ta

v, A, au
v, A, au
v, A, au
v, h, a
v, h
a, Z
V
v, a, z
v, a, z
v, h, z
v, h
v, h, a, z
v, h, a, z

—

v, h, A, z

—•

Z
v, a, z
v, h, z
v, h, a, z
v, h, a, z
v, h, a, z
v, h, a, z
v, h, a, z
v, h, a, z
v, h, a, z
H, z
h, a, z
h, z
H, z

—

720
721
—

224
100 (112)
112
100
—
—
—

720?
—

611
610
—
—
—

100
610
100/200
730
310
200
310
310
310
220
600
723
620
310

223
Latijnse n a a m

Nederlandse n a a m

levensvorm

verspreidingstype

luteola L.
. . .
Rorippa amphibia B E S S .
,,
islandica B O R B .
silvestris B K S S . .
Rubus caesius L. . . .
fruticosus L. coll.
zaaeus J-/. . . .
»»
Rumex acetosella L. . .
crispus L. .. . .
n
obtusifolius L.
pratensis M. et K

Th
h, A, z, au
akker-boterbloem
Hr
H, a, z
kruipende
„
H, a, z
behaarde boterbloem H s
v, H, Z
Ta
blaartrekkende
h, A, au
Ta
knopherik
V
Tb
witte reseda
V
Tb
wilde
„
v
Tb
wouw
rlrl v, h, a, z
gele waterkers
Ta
v, H, a
moeraskers
Hs
v, h, a, z
akkerkers
NP
h, a, Z
dauwbraam
Psc
h, A, Z
braam
NP
h, A, Z
framboos
Gr/Hs v, a, Z
schapen-zuring
Hs
v, H, a, z
krul„
Hs
v, h, a, z
ridder„
Hs
v, h, a, z
weide-

Sagina procumbens L.
Salsola kali L
Salvia nemorosa L. . . .
„
verticillata L. . .
Sambucus nigra L. . . .
Saponaria officinalis L. .
Sarothamnus scoparius W I M M
Saxifraga tridactylites L.
Scandix pecten-veneris L.
Scleranthus annuus L. .
Sedum acre L
„
telephium L. . .
Senecio silvaticus L. . .
„
viscosus L. . . .
„
vulgaris L. . . .
Setaria glauca P . B . . .
viridis P . B . . .
»»
verticillata P . B . .
n
Sherardia arvensis L. . .
Silene cucubalus W I B E L .
Silybum marianum G A E R T N
Sinapis arvensis L. . .
Sisymbrium altissimum L
m o L. . .
loesclii J U S L .
officinale SCOP
orientate T O R N
sophia >"L. .
wolgense B I E B
Solatium lycopersicum L.
nigrum L.
»»
Sonchus arvensis L.
as/>£r H I L L
>»
oleraceus L.
i»
Solidago canadensis L
Spergula arvensis L.

liggende v e t m u u r
loogkruid
bos-salie
krans- „
vlier
zeepkruid
brem
kandelaartjes
naaldenkervel
eenjarige hardbloem
muurpeper
hemelsleutel
bos-kruiskruid
kleverig
kruiskruid
zeegroene n a a l d a a r
groene
kransblauvv walstro
blaassilene
Mariadistel
herik
Hongaarse raket
breedbladige >>
spiesraket
oosterse raket
Sophiekruid
Russische r a k e t
tomaat
zwarte nachtschade
akker-melkdistel
ruwe
„
melkdistel
Canadese gulden roede
spurrie

Ranunculus

arvensis L. .
repens L. . .
n
sardous CRNTZ
»»
sceleratus L.
»»
Raphanus raphanistrum I
Reseda alba L
»»

Lutea .L/

»»

i»

?i

ii

ii

i>

15

Te
Ta
Hs
Hs
NP
Hs
NP
Tb
Th
Th
Chv
Grh
Ta
Ta
Te
Ta
Ta
Ta
Th
Hs
Ta
Ta
Tb
Tb
Tb
Ta
Tb
Ta
Tb
Ta
Ta
Gr
Gr
Ta
Hs
Te

v

v, H, a, z
h, a
h, a
h, Z
z, au
v
A, au
h, z
v
v
V, h
V, h, a
V, h, z
v, h, A, z
v, h, A, z
i\ h, A, z
u, h
t\ A, au
V
a, z, au
v, a, z
v, A, z
i;, a, z
v, a, z
i\ a, z
v, a
v, A, z
h, A, Z
h, Z
V, h, z
V, h, z
V, h, z
v
V, z

SOCIO-

logische
waardering
120
310
221?
720
720
72ti
310
310
730
800
(500
710
710

oOO
722
720
720
800
700
800?
120
110
810
810
200
211
211
210
120
700
120
720
720
723
710
720
720
720
231
200
100/200
220
200
713
200

224
Nederlandse n a a m

levensvorm

Spergularia rubra P R K S L .
Stachys annua L
arvensis L
»>
silvatica L.
. . .
palustris L. . . .
>i
Stellaria media V I L L . . . .
Symphytum officinale L. .

rode schijnspurrie
zomer-andoorn
akker»>
bos»»
moeras- i)
muur
smeerwortel

Te
Ta
Ta
Hs
Grh
Te
Hs

v, h, z
h, z
h, z
h, z, au
H, a, z, au
v, h, a, z
h, a, au

Tanacetum vulgare L. . . .
Taraxacum officinale W E B .
Teesdalia nudicaulis R . B R .
Thlaspi arvense L
Torilis arvensis L I N K . . .
japonica D.C. . . .
»»
nodosa G A E R T N . . .
»»
Trifolium arvense L. . . .
dubium S I B T H . .
»*
repens L. . . .
»»
Tussilago farfara L. . . .

boerenwormkruid
paardenbloem
klein tasjeskruid
witte krodde
Zwitsers doornzaad
hegge>»
knopig
»?
hazepootje
kleine klaver
witte
„
klein hoefblad

Hs
Hr
Th
Te
Th
Tb
Th
Ta
Ta
Chv
Gr

v, h, A
V, h, z

Urtica dioeca L.
urens L.
»*

grote brandnetel
kleine
»»

Valerianella carinata L O I S L .
dentata P O L L . . .
locusta B E T C K E .
rimosa B A S T . . .
Verbascum nigrum L. . . .
thapsiforme S C H R .
thapsus L. . . .
Verbena officinalis L.
. . .
Veronica agrestis L
arvensis L
chamaedrys L. . .
hederaefolia L. . .
officinalis L. . . .
opaca F R
tournefortii G M E L . .
polita F R
serpyllifolia L. . .
triphyllos L. . . .
Vicia angustifolia R O T H . . .
cracca L
hirsuta S. F. G R A Y

gekielde veldsla
getande
veldsla
geoorde veldsla
zwarte toorts
stalkaars
koningskaars
ijzerhard
akkerereprijs
veldgewone
klimopmannetjesdoffe
grote
gladde
thijmbladige
driebladige
smalbladige wikke
vogelwikke
ringel>»
gele
»i
vierzadige ^>
zachte
»>
akker-viooltje
driekleurig „

Th
Ta
Te
Ta
Tb
Tb
Tb
Hs
Te
Th
Chr
Th
Chr
Te
Te
Te
Chr
Th
Th
Hsc
Th
Th
Th
Th
Te
Te

v, h, z
v,
A, z, au
A, au
a, au
a, au
a, au
A, au
au
au

gedoornde stekelnoot
ongedoornde „

Ta
Ta

v, h, A, Z
v, h, A, z

Latijnse n a a m

j»

iitica \-i . . . . . • • •

tetrasperma S C H R E B . .
villosa R O T H
Viola arvensis M U R R . . . .
„ tricolor L
Xanthium
„

spinosum L. .
strumarium L.

verspreidingstype

sociologische
waardering
500
120
221
200
713

V, z

v, z
h, a, z
h, A, z
v, h, A
v, h, a
a, z, au
V, h, z

Hs J v, h, a, Z
Ta ! v, h, Z
v, h
v, h
v, h
h
v, z
V, z
V, z

h, a, Z
v, z
v, z
t», z
i/, Z
I', z
V

v
V

223
120
730

220
231
110
110
100
100
724
724
724
712
220
112
810
223
220
223
500
112
110
110
100
100
100
100/2
100
210
210

Foto 1. Arnosereto-Scleranthetiini

Gorssel, 2.7.'47

Op de foto zijn zichtbaar: Apera spica-venti, Vicia angustifolia, Galeopsis segetum,
Spergula arvensis, Polygonum convolvulus, Anthoxanthum aristaium, Arnoseris
minima, Viola arvensis en Polygonum aviculare.

Foto 2. Papaveretum argemone

Gorssel, 3.7.'47

Op de foto zijn zichtbaar: Papaver Rhoeas, Capsella bursapastoris, Matricaria
chamomilla, Centaurea cyanns, Papaver argemone, Arabidopsis thaliana, Scleranthns
annuns en Veronica triphyllos.

Foto 3. Echinochloeto-Setarietiim

Gorssel, 26.7/47

Op de foto zijn zichtbaar: Setaria viridis, Digitaria Ischaemum, Echinochloa crusgalli, Polygonum persicaria, Solatium nigrum en Galinsoga parviflora.

Foto 4. Chrysanthento-Spergiiletum

Didam, 28.8/47

Op de foto zijn zichtbaar: Setaria viridis, Erodium cicutariiim ssp. arvale, Antirrhinum orontinm, Chrysanthemum segetum, Lycopsis arvensis ssp. occidentalis en Solatium
tuberosum.

Foto 5. Balloteto-Arctietum

Zevenaar, 2.7/47

Op de foto zijn zichtbaar: Sisymbrium officinale, Urtica mens, Chenopodium bon
Henrictis, Lolium perenne en Lamium album.
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Foto 6. Balloteto-Arctietum

Renkum, 28.8/47

Op de foto zijn zichtbaar: Arctium notham, Ballota nigra, Leonurus cardiaca, Malva
neglecta en Verbascum thapsus.

Foto 7/8.

Tanaceto-Artemisietum

Giersbergen, 6.8/43
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Foto 9. Bromus tectornm-Corispermum hyssopifoliarn-associatie
Zutphen, 2.7/47
Op de foto zijn zichtbaar: Bromus tectorum, Apera spica-venti en Corispermum
hyssopi'folium.

u

Foto 10. Berteroetum incanae

Loil, 2.7.'47

Foto 11. Melilotetum albi-officinalis

Zutphen, 2.7/47

Op de foto zijn zichtbaar: Melilotus officinalis, Sisymbrium altissimum en Carduus
nutans.

AANVULLING T I J D E N S DE DRUK

Bijvoegsel bij G. SISSINGH: Onkruid-associalies in Nederland
Gedurende de laatste revisie verscheen een publicatie van TUXEN
(253) ,,Grundrisz einer Systematik der nitrophilen Unkrautgesellschaften in der Eurosiberischen Region Europas."
Een principieel verschil tussen onze beide publicaties is gelegen
in de omgrenzing van de associaties. Terwijl schrijver dezes heeft getracht de associaties zo te omgrenzen, dat zij meer dan locale betekenis
bezitten, heeft TUXEN zijn eenheden versnipperd tot ,,gebiedsassociaties,"
die niet over eigen regionale kensoorten beschikken en zich slechts door
een aantal differentierende soorten tegen elkaar laten afgrenzen. Zo
laat hij b.v. het Arnosereto-Scleranthetum en het Echinochloeto-Setarietum
uiteenvallen in een reeks geografische varianten, waaraan hij de rang
van associatie toekent (zie ook biz. 77). Een en ander komt de synthese
— toch het uiteindelijke doel van de systematiek — niet ten goede.
Terloops zij opgemerkt, dat weinig eerbied voor de prioriteit is
betoond. In vele gevallen werden, geheel onnodig, nieuwe namen gegeven aan reeds eerder goed en rechtsgeldig beschreven eenheden (Scleranthion-annui, Mercurialetum annuae, Polygoneto-Bidentetum cernui) hetgeen
nog afgezien van andere bezwaren, zeer zeker niet verhelderend werkt.
De klasse der Rudereto-Secalinetea werd opgegeven en vervangen door
een zestal nieuwe klassen, welke corresponderen met de reeds eerder
door TUXEN (219, 220, 221) onderscheiden orden (zie biz. 12). Voegt
men hierbij de vroeger door BRAUN-BLANQUET en TUXEN (45) beschreven
Isoeto-Nanojuncetea, dan zou de Rudereto-Secalinetea BR.-BL. 1936 em.
SISSINGH 1950 — in plaats van een — zeven eenheden van de rang van
klasse omvatten.
Men kan van mening verschillen over de vraag, of aan enkele van
deze hogere eenheden — en wel in het bijzonder de natuurlijke {Bidentetalia, Cakiletalia en Atropetalia) — de rang van orde dan wel van klasse
moet worden toegekend. Een nauwe onderlinge verwantschap kan men
echter niet loochenen.
Een wel bijzonder grote verwantschap vertonen de door schrijver
dezes behandelde ,,huisasscciaties," die hun ontstaan, bestaan en voortbestaan aan de mens te danken hebben en wier verspreiding en verbreiding over de aarde in eerste instantie door de mens en pas in veel latere
plaats door het klimaat wordt bepaald. Het is daarom principieel onjuist,
deze huisassociaties te verdelen over meerdere klassen met een regionale
verbreiding (TUXEN in de eurosiberische regio: Stellarietea mediae en
Artemisietea vulgaris) en het doet onevenwichtig aan, daarnaast bij
TUXEN vrijwel natuurlijke klassen (Cakiletea, Isoeto-Nanojuncetea) met
een interregionale verbreiding te ontmoeten. De tijd zal dan ook leren,
of TUXEN — ondanks het omvangrijke materiaal waarover hij beschikte
— de Rudereto-Secalinetea uit een te eng gezichtspunt heeft bezien. In
onze huidige opvatting brengt zijn publicatie geen verandering.

STELLINGEN

Het onderzoek der akkeronkruidgemeenschappen heeft onder meer
geleerd, dat haar floristische samenstelling sterker afhankelijk is van
bodemphysische dan van bodemchemische factoren.
II

De door BRAUN-BLANQUET en TUXEN gehuldigde opvatting, als zou
men de akkeronkruidassociaties kunnen groeperen tot geografisch gescheiden, onderling vicarierende, hogere phytosociologische eenheden
(verbonden en orden), is onjuist.
*

Lit. T U X E N , R.: Die Pflanzengesellschaften Nordwestdeutschlands. Hannover 1937.
BRAUN-BLANQUET, J. et T U X E N , R.: Obersicht der
hoheren Vegetationseinheiten Mitteleuropas. Montpellier 1943.
BRAUN-BLANQUET, J.: Les Groupements Vegetaux
superieurs de la France. Montpellier 1947.
Ill

Bij het opstellen der hogere systematische eenheden in de plantensociologie dienen, naast floristisch-sociologische, ook oecologische, geografische en historische motieven van invloed te zijn. Niet alleen de
floristische verwantschap en de structuur, maar ook de ontwikkelingsgeschiedenis (symphylogenie), het areaal en de synoecologie — in het
bijzonder het levensvormenspectrum — zullen in het systeem tot hun
recht moeten komen.
IV

Met het afnemen van de oppervlakte aan heide en woeste gronden
neemt de betekenis dier terreinen uit een oogpunt van natuurwetenschap
dusdanig toe, dat het steeds minder verantwoord wordt hen te ontginnen. Mede met het oog hierop is een van overheidswege geleide
plantensociologische kaartering — annex typeninventarisatie — van
de laatste ons nog overgebleven natuurgebieden thans meer dan ooit
noodzakelijk.
V

De in Limburg en de Gelderse Achterhoek in onze eiken-haagbeukenbossen voorkomende ^astaard-populier" (Populus canescens SM. der
Nederlandse flora's) isgeen kruising, doch een zelfstandige, oorspronkelijk
in ons land inheemse soort.
VI

Het gebruik van vulhout bij de aanleg van douglasbos is in de meeste
gevallen economisch niet verantwoord.

VII

Dc betekenis van de Amerikaanse eik (Quercus borealis MICHX) voor
de Nederlandse bosbouw moet nict worden overschat. Zowel als vulhout, menghoutsoort en als laanboom zijn aan de cultuur van deze
houtsoort bezwaren verbonden.
VIII

De houtproductie in Nederland zou aanmerkelijk kunnen worden
verhoogd door een van overheidswege in te stellen bosbouwkundige
voorlichtingsdienst, functionerende in de geest van de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst.
IX

De extra kosten, die een mechanische vollegrondsbewerking in de
bosbouw met zich brengt, worden vrijwel steeds goedgemaakt, doordat
zij de mogelijkheid voor een betere en goedkopere (her-)bebossing opent.
X

Onder de studievakken, die aan de Landbouwhogeschool worden
onderwezen, dient een plaats te worden ingeruimd voor de „Natuurbescherming", waarbij in het bijzonder de natuurlijke levensgemeenschappen (biocoenosen) en de habitaat-oecologie van de in het wild
levende fauna worden behandeld.
XI

Eigenaren van natuurterreinen, welke op de voorlopige lijst van beschermde gebieden (behorende bij de beschikking van de President
van de Rijksdienst voor het Nationale Plan d.d. 20/21 Juli 1942) voorkomen, dienen te kunnen profiteren van de belastingfaciliteiten, die de
Natuurschoonwet 1928 biedt.
XII

Het opzetten van rentabiliteitsberekeningen over de teelt van onze
voornaamste productieve houtsoorten — zoals het L.E.I, dit momenteel
doet — heeft weinig zin, zolang de omstandigheden bij bosaanleg zo
sterk wisselen, dat kosten-normen slechts bij grove benadering zijn te
geven.
XIII

Bij de herziening van de Ruilverkavelingswet dient ook voor ,,pachtruil" een wettelijke basis te worden geschapen.
XIV

Het vraagstuk der agrarische vestiging behoort niet in het kader der
ruimtelijke ordening, doch bij agrarische wetgeving te worden opgelost.
Het is derhalve onjuist, de grootte van agrarische bedrijven te willen
regelen bij gemeentelijk uitbreidingsplan.
SISSINGH,

1950

