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Het Hengelose Weekend.

,·

Het was máar goeè., dat we dit eerste weeleend na de winterslaap enige tijd hadden uitgesteld. We troffen nu een natuur, die in schoonheid in de lente haar hoogterl\mt had be reikt. Wat dat zeggen wil in een land als de achterhoek, kun
je je niet voorstellen rüs je het zelf niet hebt meegemaakt ,
Jharom driewerf schande over alle J~ensen, die niet op 'n weekend in Eengele waren, teneer daar e:!:' 8 niet-lede:1 waren gekomen en slechts 6 ieden.
1 s Zaterdagsavonds maaleten ·vte een wandeling naar de bossen van Baak, waar Her;'!aJ1 aan de hand van een a.l;:}:ergezelschap
de oningewijden de ;::rondbeginselen va..Yl de plantensociologie
uitlegde, waaruit door vele wel inc;er1ijden ool: nog veel leerzaams rrerd geput, Verder bekeken \Je nog een Hordeion-associatie, namelijl: die van Engels Raaigras en Grote lleegbree, waarvoor de karakteristiel:e naam tredl)lfl'1tengemeonscha.p wordt gebezigd,
In het bos van Baal;: was heel duidelijk het verschil tussen natte en drogere vo:::-men van het .lmdoornrij2~e eikon-haag ~
beukenbos te zien, Een verschil van con :paar dm, vras "al uaar
te nemen in de plantengroei. Opname I geeft de natte vorm van
het .lmdoornrijke eiken-haagbeukenbos, terwijl Ol)J1ame II reeds
een sterke overgang naar het droee:::-e eiken-berkenbos laat zien
Als \7e zo de tabel eens bekijken, dan zien \70 wol met
wellee
prachtige bossen we hier te maken hadden.
De Zondag brachten we door in de omgeving van Backfort ,
een oud kastcel en landgoed, omgeven door een groot bos, waar
helaas mensen het nodit;"e haddon gcvo:1den dennen te poten, We
zochten echter een mooie plek uit, waar de grond vrij\761 bedolven was ondèr de lelietjes van dalen en pleegden daar
de
opname III. Dat niet alle aanplant eon vreemde invloed op de
nol'lllale gang van zaken van een plaatongemeenschap heeft 1 is
hier duidelijk uit het vrij veol voorl;:omen van de Acacia.Vergelijl;: ook maar eens in het Jansborgnummer van Kruipnieuws de
opnamen D 370 en H 47,

2.
Veel bleek in de laatste jaren in het bos gekapt te zijn
en al npoodig draaiden we weer om, Een heel droog eiken-haagbeukenbos nwnen wo nog op, J:To. IV. Gre:p:Jels tot 1 m,diep hadden het sterl: ontvaterd en veel was er dan ook niet van o";.er..·renslotte on het spree:;woord last not least gesta!:td te
doen lewamen we ;t<.Ul een bos zo prachtig als YIO dat slechts van
!Cotten kennen. Slu.nk9 Sleutelbloemen stonden er bij bosjes ,
Groot Springzaad, Engelwortel, Reuzenzwenl;c;ras, kortom, alles
wat het hart van een sjoe-geveldenaar <loet openspringen.·· We
hadden hier voor ons het type van een A;1doorn-rijk eil;en-haag
beukenbos, hot il,uerceto-carpinetum stachyetosum silvaticae.
Helaas d):'on"; de tijd en moeoten we volstaan met één kleine
opname, No. v·, terv;ijl vrede ax:tdere sc!wonhcC.en van dit bos in
een ui tbreiclL:c moesten zetton. 1\\an.r een volledige opnatw ma-·
ken v1o er nee; vol eens van. Zore; dan, dat je er bij be;1t,evenals op a.l onze "\7eckends.
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Meidoorn
Kornoolje
x.l
Rivin's viooltje
KarcUnaalsmuts
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3 3
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x 1
Bosanemoon
4 5
Helmkruid
Zoete kers
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Coryllus Avellana

X Crataegus

x 1
3 3

x 1

x 2

x 2

2 2
2 3
x 1

3 3
x 1

x 1
2
x 2

x 1

X Cornus Sa.J.1[;.
u.b Viola Riviniana
u,b Evonymus eur.
3 3 Lamyum Galeobd.
x 1 Polygonatur:t m.
3 3 Anemone ne:.wrosa
x 1 Scrophularia
Prunus avium
Listera ovata
u.b,Stachys sylv.
u.b Festuca gig.
Carpinus bet.
x 2 Stellaria llol.
x 1 Primula elatior
2 2 Ranunculus Fic.
2 2 Equisetum
u.b Festuca gigant.
1 1 Impatiens H.t,
x 2 !Iumulus Lup.
u.b Angelica silv.
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Hengel
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klassel<:ensoorten
0
Verbandskensoorten
A
Dif:::'e:rentiëren<le soo1·ten J3
van de natte ass.Groep va
van ~et eiken-haagbeukenbos

Lonicera pericl.
Melarnpyrum pr.
Pteris aq_uilina
Hieracium
umbellaturn
Betula
l.!ajanthemum bif.
Robinia pseudac.
Convallari.a ma;j.
S orbus:. Aucuparia
Oxalis acetosella
Acgopodium Pod"

Ordekensoorten
Aosociatiel:ensoorten
belangrijkste begeleiders
waarvan de eerste 5 kensoorten zijn van het ei};:en-berkenbos.
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DE

AKKERS

STu1lM.

Johand Dijk en Herm.Passchi)l

De akkeronkruidgemeenschappen op de zandgronden van Mook
gelijken vteinig op die, welke wij l~ennen van de droge rrronden
elders in het land" Ze zijn veelsoortiger in hun·ontwikkeling
terwijl het floristisch verschil tussen de graan- en schcffelrudcers, zich manifesterend in het optreden van Arnosereto
Scleranthetum, resp. Setarieto-Echinochloetum crus galli,minder uitgesproken is. Dit rijkere uiterlijlc is toe te schrijven
aan de betere bodem in combinatie met een charmante noncha la.nce der Noord-Limburgers in het schoonhouden van hun akkers.
Hoewel· zandig, is de grond tamelijk rijk aan mineralen en colloïden; we hebben te maken met laagterr-aszand of met zavel ,
Het eerst willen we de korenalcl:ers bekijken ( opn. H53 t.
m, 388), Rardbloem-associatie, zoals deze optimaal voerkomt ~
de Winterroge-akkers. der oude saksische essen. Tellen ze daar

4
;emiddeld 12 5oorten, hier zijn het er 22. In dit hoge gemid.lelde zijn niet de 42 soorten van opname 388 begrepen,die een
p=allel vormt met de gemiddeld 23 soorte:1 tellende suba.sso ciatic van Ji.mcus bufonius. Opvallend is de sterke vermenging
mot Panico-ChenopodlÎ.onsoorten: kensoorten zelfs van de kransnaaldaar - harropoot-associatie !:omen in zeer hoge presentie
voor. Uit hot fcd t, dat v:e bij do eraanai,;:ers steeds sto:;o::>elaspccton opnamen, is dit vcrschijnsel aiet voldoende te ver::laren. Wel slui ton stop:1elaspecten zich vree;ens moor licht on
meer direct opneer.1onre stikstof nauvrer bij hot Piwico-Cp:cno poddnim aan dan Yri-ntcr- en voor jaar- on zom2raspect, \7at door
het mak,,n .van opnamen in de V<Jrschillendc ~aargetijdon van do
zelfde proefvla::tc aa~1gotoond word. Ilo moordere rijl:dom
van
de' bodem zal hier stollig oen rol bij S::>Olon, ten7ijl ook do
vijzc van verzorc-ir~g der al::2:ers \7aarschijnlij:-: invloed heeft.
Opname 388 noemt door zijn grote rijl:dom aan l7anoc:;':;>CTionsoortcn con aparte plaats in. Hoevrel hij de vochtigheid dor
1>odem en de grep~1elrus gemeon hoeft met do door Tüxen onder.
schGiden en door !:Tu~cman en Vlieger overcc:::1omen subassociatie
van Juncun bufonius 1 is hij er zc~(cr niet identiek moo. Dn.e.rop wijst roods de af1ïezic;hoid Vc:ill watGrpcper 1 voon\7ortcl 9kruipende botorbloc:m on kleei'kruid, wolko bij deze auteurs differentiHrende soorten zijn. Een dergelijk cezelschap t~of~en ue
ook in Kotten aan op een jonrre es, die in. de :plaats -:ras ce:~omen van een vrij l:ort tevoren gerooid ,~uerceto-Ca.r;ünetwn en
in iets gewijzigcle samenstrüling (o.a. met muizenstaartjte) op
Terschelling. Onze vegetatie schijnt een lossere en waarschijnlijk iets stikstofarmere bodem te verkiezen dan de subassociatie van Tüxen.
In deze zelfde opname 388 troffen 11e een {lTas aan, dat Jl13t
grote waarschij:llijkhcid li.ira oa.rcphyllea ssp.major wan. li.ira
ca.r • ssp .major is leensoort van het ootgezelschap, de rogs·enalckersassociatie van de ontkalkte löss. De zavel nu van de kom
van Groesbeek en in hot bijzonder van onze ::oroefvlal:te herinHorde in zijn geaardheid aan die grondsoort,
Voor de onkruidgezelschappen der schoffelcultures: aard&ppels, bonen, bieten, rapen, enz., waarbij de grond tussen
het cultuurgewas door schof:;'elen - doorgaans met de halcsehoffel - schoongehouden wordt, onderscheidt Tüxen naast de ass,

~

«

~: _~ ~;~~~?~;E~~~rr:~~§.~:~:~~r.~~~!.

2E~~~~~--------~2~-~~-~Q-~~-~~~-~:~-~g~-~~~-~92_g~2_~~~H5§_g~~-g~~-38~---~~
Opp.
gewas

10
50

80

20

10

10

50 20
- 100

50
50

10
<2,0

4
0

4
0

16
0

12
0

1 100
- -

~2

10

% 40

~n.':~::!~~-----------~Q __ ~Q __gQ __ ~Q __ ~Q __ ~Q __ 2;Q ___ ~Q __ ~Q __ ~Q-~QQ __ ~Q __ ~Q __ ~Q __ ~Q-~__ §Q

Kensoorten van de ass. van Setaria viridis en_Echinochloa crus iial:;-:1::-:i::-------Setaria viridis 1.2 2,3 5.5 2.3 +.2 - +.2 1.2 - 3,3 3,3
Echin,crus galli l.l L3 - 2.2 - 2.2 3,3
+.2 +.1
Galins.parv.
2,2 - 3.3 2.2 ~
+
7
]iff. soorten van de subass, van Cl1r:;sa.nthemu:u se,o·etum en .ill.thirrinum orontiu:u
:.inthir. or.
- +.1·+.1 +.1 +.r+.l +.2 2.2 - +.2 +.2
Chrys. sec.
- +.1 - +.1 3.2 2.2 - +.2
Sta.chys arv,
- +.1 +.1 +.1 - +.2
+.2
F~poch. gla.
- +.2 2,2
Diff. soorten van de
1\erc. annuus
1.1

S\lbasscciat_i__s:.._~~

-

-

-

-

I:ercuria_l_is

+.2

-~

+.1

]iff. soorten van de subassociatie va.'l :Bidens tri part i tus
Bidens trip
- -- ---_:---- ·3.,.3-~·--=-·----::..---_----------Polygonum hy.
- +.2 2.2 2.2 - 2.3
Kensoorten van het Pol v.·;ono - Che;-w·)otion polysnermi
_
Spergula arv.
+,l 2.2 +.2 +.2 3.3 - +.2 +.2 - +.2 2,3 +.2
Polygonuw pa
- +.2 - +.1 - +.1 2.3 2.2 2.2 +.2 2.3
SolallUrn nigrum
+.2 - -- +..-1 +.1 +.1 +.2 - +.1
Euphor. hel.
- +.1 - +.1 +.1
Euphorb. peplus
Sonchus ol.
+.1 - +.1 -. +.1
Polygonum no.
- +.2 - +.1 - 1.1 - +.2
Kensoorten van de Chenopodietalia
Poa a.nnua
e
e
Atripo pat.
- ~2o3 +.2
Gerocf~

rp :1~1-'"~C et
.._:.:. ·:;. i-::-8.
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Kensoorten van de Ruderetç - Secalinetae
Po1ygonum av.
1.2 +.l +.2 - +.2 +.2 +.2
Po1ygonum co,
+.1 +.2 2.2 2.3 +.2 +.2 +.1
S.enecic vu1g.
1.1 +.2 +.1 1.1 +.2
Capsella b.p.
+.1 - +.1 - +.2 +.1 +.1
Chenop. alba
+.1 +.1 +.1 +.1 - +.:fl
Stellaria media +..-1
- -

-

1.2
+.2

+.1
+.2
+.1
+.1
+.l

- - -

-

- - +.1 - +.1
+.2 +.2 +.2 1.2
+.1
+.1 +.2 +.2 +.2 +.1
+.1
+.1 +.2 - +c2 +~2 +.1 - +.1 +.l - +.1 3.3 2.3 3.3 - 2.3
+.1

-

-

-

+.1

+.2

1.2
+.1
l.l
+.1

S'blanum nigrum
Euphor. hel,
Euphorb. peplus
Sonchus ol.
Polygonum no.

+.l

+..-1 +.1 +.1 +.2

+,2
+.1

+.1 +.1
+.1

+.1

+.1

. +.1
+.1

+.2

+,2

l.l

+.1

Kensoorten van de ChenoE_odieta!:_~~ - - - - --~-----------------::-Poa annua
e
e
e +.l +.1
+.2 +.2 +.2
+.2 +.2
+.l
.Atripo !)&.t.
+.l
~er.cf~ pus~
?J:1::-:..ce"t,

+.1

+.2

-... :.:_~

Kensoorten van de Rud.eretc - Secalir~etae
Pol;)' gonum av,
1.2 +.1 +.2
+.2 +.2 +.2
Polygonwn co,
+.1 +.2 2.2 2.3 +.2 +.2 +.l
l.::. +.2 +.1
S.er.ecic "\-ulg.
1.1 +,2
+.1
+.1
Carsella t.p.
+.2 +.l +,1
::her.o:p. a1ba
+.1 +.l +.l +.1
+.F
Stellaria me:iia +-r1
Scnchus arv.
+.l
Papaver :rho.
+.l +.1 +.2
Matrica cha
+.l
l.l
~1nagal2.is ar.
+.l

+.l
+.2
+.1
+.l
+.:

+.1

+.l

+.l

1.2

+.l +~2 +.2 +.2 +.l
+.l
+.1 +.2
+.2 +.2
+.1
+.l +.l
+.l 3.3 2.::: 3.3
2.3
+.l +.2 2.3 ;?.2
+.1
+.2
2
+.2 +.l
+.2
+.1
+.l

+.1
l.l
+.l

-+.2 +.2 +.2 1.2

~ensoo~ter. van de Secalinet.~a~l~i~a~-~-~~~--~~-~~~~-~~~-~--~-~~-~~
Viola arven.
+.l +.1 +,2 +.1 +.1 +.1 +.1
2.2 3,3 2.2 +,2 +.2 1.2
1.2
Centaurea cy.
2 +,2 +.2
+.2
+.1
+.1
$.pera ~pi v.
+.2 +.2
\~icia hirsu
+.2
+.1

I'iff, soorten van J:.et ;:.~lerc..nt~li<2!:. ______--:::---::----------;;-~---:::---."-::-:-ocSpér~u1a :r.
+.1 2.2 +.2 +•a 3.3
+.2 +.2
+.2 2,3 +.2 1~2
Rl<n:ex a~-1a
+.2 +.1 +.1 +.1 +.1 +.1 1.1
+.2 +.2 +.2 2.2
2.2
Teesdalia nud,
1.1
Aira cayoph.
1.1
Kensoorten van het Arncseret::> - Sc1erar.thetl<m
Sclerant an.
2.2 +.1
+.2
Arnosera min.
1.2
+.1
:;alcopsis se

+.2 +.2 2,3 1.1 2.2 2.2
+.2 +.1 +.2 1.2
( )

~:ensoort va.n het :lVenetum fatuae
.hir;cär"é':f· .major -- ----------------·

+.2

+.1··
2.2

KensC"orten va.n het .lrr~..:retc - 3c1e_rnnthetum juncetcsmr, bufonii
3,3 2.2
Gnapha1ia ul.
:1-.1 3,3 3.3
·
Juncus bufon.
+.2
+.2 2.1
Spergularia rub.
+.2
+.2
Hy}:eric, hum
1.1
Sagina proc,
+.2
l..ncura palm,
+.1
Ligit. isch.
+.2 3.3 +.2 1,3 +.2
3.3
+.2
Ccrrigicla li
:Begeleiders
Erysium che.
Ere di L::m ei c •
;.chillea ;.--:il.
Flanta;;o major
Rwnex 0f. cri
Ga1eopsis te,

+.1 +.l
+.l

+.1

+.1

+.1

+.1 +.1
+.2

+.2

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

+.2
2.2

+.1

+.1
+.1 +.1
1.1 +.1 +.1
+.1 +.l +.1
+.2
2.2
+.1

7icia angt1s

l.ami::..m an:pl.
Pl:ragmites com,
Itanunc. repens

l.l
+vl

+.1
+.2
+.1

+.1

1.2
+.l

+.1

+.1
+.1 +.1
+.1

a1n.

+.1
+.1
+.1
+.1
+.1
+.2
+.1
+.1
+.1
2o3 +,l
+.1

+.2

arv.

:_..j_naria "'rule;o
Jd0ntites se~

+.1 +.1

+.1

.àr.. :::-""usa arv.
.b.et~_'C.sa

+.2 2.2

+.1

Ar. . ~::e~is eet.
~ç_-c.iset.

+.1

r

Larr.i U:":! pur11 .

:er ast. trif,
üxalis stric.
J;:entt.a ar.coll?::::unella Vlil,
::clous 1a.na.
.lr. . themis arv.
::<::::odium spec,
?.qha.n :ttapr.•
P:l.x~·'ltagc lan.

+.1
+.2
1.1 +.1

I'araxacu.r:1 sp.

Trifclium sp,
Veronica ae;r.

+.1 l.Ï
+.1
2.2
+.1 +.1
+.2 +.1 +.1 +.1

+.1
+.1

+.1 +.2 +.2 +.1
+.l + . l + .. l

"'
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van Setaria viridis en Echinochloa crus galli nog een Spergula arvensis - Chrysanthcmliun segetum acs.cciatie n:et ak:(er:orpurrie, gele gan?.ebloem en akl:erandcorn. Betwijfeld wordt, of de>;c associatie j_n 7.odanige vorm in Nederland· voorkomt. Akl~er
spurrio heeft h:Ler stelliG een veel te vnjtic :oecclct:ische amplitudo urn l:encoort te ku_>J.nen zijn, komt Zl'lfs golijlcelijl: in
clc eraan- en schc,ffelakkers dor ncur'lle tot zure zandgrond bij
ons voor. ])e gele gan7.ebloe:·ü wordt op de betere zandgronden ,
zoals die bij l:ïool: zijn, zovel in het Panico-Chencpodion, als
in het Secalinicn anngotroffen. :Dezelfde ervaring deden \Ve o;
a. in Torschell,.inc; op.en in Z\-!ollerkcrs';)el. Het lijlet der11alvc ni"t {;orcchtigd, de eele ::;an"ebloem als kensoort va..Yl een
aascJcüct.lc te beschcuwen.
Kruceméln on Vlieger vermelden de ge1e gan7.eblcem als in
w~kcrs vcurkomcnd, die oecolozicch tusscm het Setorieto-Zchinchloetum en het i.~·ercurR.lietum annuac instaan, vmt !dopt met
de Moe kse 0 ms tandi()1cden. !let Dingell<:ruid.;-czelscha~J van X:::-. c,n
Vl. is een schoffelakbc:rE;ezclschnp op leem .on rivierklei in Z
Lirr,burg en het fluvinticl district. Di;j I:ook troffen vmj het
niet Ron. Een opname met voel llingelkrui~(106)behoort evenals
'<l on7.e Mcd::sc schoffelakl;:ers tot de associatie van
Setaria
viridü; en Rchincllloa crus gal] i; het substraat was dan ook
laagterras-zand 1:1et iets rivierklei. Het. lij~d gerochtvaa:rrligd
van oen overgang. mq;:elijlc zelfs van een Dingellcruid-subassociatie te spreken.
· .
Terugkornaad op het merendeel. der schcffelakkers( opn. Ill2
t .m. 391) V"-1 t naast de S etarieto-Rchincch.i'oeturn kens 0 orten ~
r,a~,ldaar, hnnepoot en knopkruid het constant cptredcn van akkerleeuwenbek, .. gele gam~cbloem, akkerandoorr: en gla.d biggenkruid op. Dit sug~:;oreert con subassociatie van akkerleem7en bek (f gele eanzcnbloem, waarvoor de vier ierroemde soorten
differentieel zi,in. Op grond van cpnamen uit 1938 zou een dergelijke subassociatie ook in het Arnosereto-Soleranthetum onderscheiden kunnen werden~
Cpnaae 392 staat duidelijl' op zichzelf, een aardappelakker, waar niet lang tevcrcn een Ifclinievegetatie heerste, met
het afwijkend substraat: zeer nat moBrasveen. Het is een voorbeeld van de subass. van Bidens tripartitus. Zijn soortenar moede - naast klassekent:corten k .. mt weinig meer voor - is die
der jeugd. Naast hot overvloedige tandzaad geeft riet duide -

7

lijk de natheid weer.
O:c>name 389 is vrij kenmerkend voor een jong nagewas;as 7
sociatie-::ensoorten ontbrel~en, die der hogere eenheden zijn
goed vertecenwocrdicd, ZC\7el van het Panico-Cheno110dion als
van de Secalinetalia,
Bij de o:onames:
D 40f J>.:iddelaar,

sperciebonen-alc~~er

aan de vrer.; naar de Plasmet iets rivie:r~clei 9 hurTLus.
H 12 Plasmolen, kocla'::~or aan de rijl,svree- naar Gennep,
L:oi:.er.L laagter""aszand. met fij:1ere bestanddelen.
H 10 Plasl.:olen, braa:':lic;cende :;ooul Vl'ucl,tonalc':er ( 1 t jaar er-voor- aarda:p~!els)aél.L de rij~;::s·.·,ro,:=; naar Gcn. .1.e") . Dodem: laag
ter:c-aszando
H 13 Riethorst, rand tuGsen pad en aardappelà;:.'.:ers, bij Kersten .. Bodem~ laaGterraszand 1:tet rivier~clein~ humus.
H 14 Idem; tcdem rivierklei rr:et laac;terraszand,
D 394 Eiddelaar: gemaaide haveraL:er aan de weJ naar Gennep,
Bodem: Humusrijke laagter"aszand.
D 393 : ïlsbee!c; boekwei tal:]: er 500 n. Oost van de":Elrie Kronen". Bodem:humusri jl~ laazterl"aszand met iets laagtermolenoBodem~laas,-ter:ras

ras~~lei,

D 391 Idem l.laisakker. llodem als 393
D 392 BrU:: bij Groesbeel:. Nat te aardap:c>elakker O:;J moerasveen/
voorl. i en Lolinion.
H 53 3t, Jansberg - Hollev7og
nabij grenspaal 591. Braalcliegende akkors. Bcdem: zavel,
H 54 I dom.
H 56 Idem.
Hll Plasmolen, braal:licgendo peul vrnchtenakècer( 1 t jaar ervoor aardappels )aan rijksweg naar Gennep, Bodem: laagterras zand,
H 55 St, Jansberg- ,Holleweg - bij crenspaal 591. Braakliggen de alekers. Bodem zavel,
D 388 Brul:-Bredeweg, gemaaide rog,s;eal;él~er) 1 t jaar ervccr aardap)els) .Bodem:bruin' zavel ,~c:::-uimelstructuur, vrij voehtig
] 389 Plasr:wlen - Kaa>Jhe,ide ,kncllonal:l:er. Boder.J. bruine zavel.
D

Johan

Dijk

H

Herman Paaschier.

