581.526.52(492-14:4)

M E D E D E L I N G E N VAN DE L A N D B O U W H O G E S C H O O L
TE W A G E N I N G E N • N E D E R L A N D . 6 5 - 1 ( 1 9 6 5 )

DE ZOUTVEGETATIE VAN ZW-NEDERLAND
BESCHOUWD IN EUROPEES VERBAND

With a summary

W. G. BEEFTINK
Mededeling No. 30 van het Hydrobiologisch Instituut afdeling Delta-onderzoek,
Yerseke, Nederland
Afdeling Plantensystematiek en-Geografie, Landbouwhogeschool,
Wageningen, Nederland
(Ontvangen/Äecei'verf 18-IX-1964)

H. V E E N M A N &Z O N E N N.V. - W A G E N I N G E N - 1965

z°L\ q i ^

Mededelingen Landbouwhogeschool Wageningen 65-1 (1965),
verscheenook als proefschrift.

INHOUD
Hoofdstuk 1. INLEIDING

1.1. Eerder onderzoek over dezoutvegetatie inNederland
1.2. Eerder onderzoek over de zoutvegetatie inoverig Europa
1.2.1. N o o r d - e n West-Europa, inclusief hetBaltische gebied
1.2.2. Midden- en Oost-Europa
1.2.3. Het Mediterrane gebied . ;
3
1.3. Hetonderhavige onderzoek
3
1.4. Vegetatie en milieu beschouwd uithet oogpunt vandecybernetica
6
1.4.1. Enige begrippen uit deinformatietheorie . .
6
1.4.2. Wetenschappelijk onderzoek als overdracht vaninformatie
7
1.4.3. Vegetatie en milieu alsrealisaties inruimte en tijd
8
1.4.4. Betekenisvan grenssituaties metbetrekking tot plantengeografische enoecologische verschijnselen
9
Hoofdstuk 2. H E T MILIEU

2.1. Analyse van het milieu met behulp van gradiënten (meteenverklaring van veel
gebruikte afkortingen enbegrippen)
2.2. Hetkustklimaat
2.3. Het open water
2.3.1. Waterbewegingen
2.3.2. Chemische eigenschappen
2.4. Genese van slikken en schorren
2.5. Physische en chemische eigenschappen vandebodem
2.5.1. Inleiding
2.5.2. Korrelgrootte en structuur
2.5.3. Carbonaten
2.5.4. Water en gasvormige bestanddelen
2.5.5. Saliniteit vanhet bodemvocht
2.5.6. D e voedingstoestand vanhetmilieu
2.6. Biotische factoren
2.6.1. Phytogene invloeden
2.6.2. Zoögene invloeden
2.6.3. Anthropogene invloeden
Hoofdstuk 3. CLASSIFICATIE VANZOUTPLANTENGEMEENSCHAPPEN

12

12
15
19
19
24
29
33
33
34
37
38
43
49
53
53
56
56
62

3.1. Zonatie
62
3.2. Successie .
66
3.3. Classificatie op grond van floristische eigenschappen
69
3.3.1. Uitgangspunten
69
3.3.2. Syntaxonomische indeling vandeEuropese zoutplantengemeenschappen . 71
Hoofdstuk 4. BESCHRIJVING VAN DE WESTEUROPESE ZOUTPLANTENGEMEENSCHAPPEN, IN
HET BIJZONDER DIE VAN ZW-NEDERLAND

4.1. K l a s s e : Zosteretea Pignatti 1953
O r d e : Zosteretalia Béguinot 1941 em. R.Tx.etOberdorfer 1958
V e r b o n d : Zosterion Christiansen 1934
Zosteretum marinae Harmsen 1936
Zosteretum marinae stenophyllae Harmsen 1936
Zosteretum nanae Harmsen 1936

82

82
82
82
83
83
84

4.2. K l a s s e : Ruppietea J.Tx. 1960
O r d e : Ruppietalia J.Tx. 1960
V e r b o n d : Ruppion maritimae Br.-Bl. 1931
Eleocharetum parvulae (Preuss 1911-12) Gillner 1960

85
85
85
86

4.3. K l a s s e : Thero-Salicornietea R.Tx. 1954 apud R.Tx. et Oberdorfer 1958 . . . .
O r d e : Thero-Salicornietalia R.Tx. 1954 apud R.Tx. et Oberdorfer 1958 . . . .
V e r b o n d : Thero-SalicornionBr.-Bl. 1933em. R.Tx. 1950
Salicornietum strictae Christiansen 1955

87
87
87
88

4.4. K l a s s e : Salicornietea fruticosae Br.-Bl. et R.Tx. 1943 em. R.Tx. et Oberdorfer
1958
O r d e : Salicornietalia fruticosae Br.-Bl. 1931 em. R.Tx. et Oberdorfer 1958 . . .
V e r b o n d : Salicornion fruticosae Br.-Bl. 1931
Salicornietum radicantis Br.-Bl. 1931

89

4.5. K l a s s e : Spartinetea R.Tx. 1961
O r d e : Spartinetalia Conard 1935
V e r b o n d : Spartinion Conard 1952
Spartinetum maritimae (Béguinot 1941) Corillion 1953
Spartinetum townsendii (auct.) Corillion 1953
Spartinetum alterniflorae Corillion 1953
4.6. K l a s s e : Asteretea tripolium Westhoff et Beeftink 1962
O r d e : Glauceto-Puccinellietalia Beeftink et Westhoff 1962
V e r b o n d 1: Puccinellion maritimae (Christiansen 1927 p.p.) R.Tx. 1937 . . .
Puccinellietum maritimae (Warming 1906) Christiansen 1927
Halimionetum portulacoidis Kuhnholtz-Lordat 1927
V e r b o n d 2: Armerion maritimae Br.-Bl. et De Leeuw 1936
Artemisietum maritimae Hocouette 1927
Juncetum gerardii Warming 1906
Junceto-Caricetum extensae Br.-Bl. et De Leeuw 1936
Scirpetum rufi (G.E. et G. du Rietz 1925) Gillner 1960
V e r b o n d 3: Puccinellio maritimae-Spergularion salinae all. nov
Puccinellietum distantis Feekes (1934) 1943
Puccinellietum fasciculatae ass. nov
Puccinellietum retroflexae (Almquist 1929) ass. nov
Sociaties en consociaties van de orde Glauceto-Puccinellietalia
Aster tripolium-sociatie soc. nov
Triglochin maritima-sociatie soc. nov
Glaux maritima-sociatie Beeftink 1962
Agrostis stolonifera salina-sociatie Beeftink 1962
Scirpus maritimus compactus-consociatie (Beeftink 1957) stat. nov
Phragmites communis-consociatie

89
89
89
91
91
91
92
93
94
95
95
96
96
102
103
104
107
Ill
112
113
115
118
119
120
120
121
122
123
123
125

4.7. K l a s s e : Saginetea maritimae Westhoff, Van Leeuwen et Adriani 1961 . . . . 126
O r d e : Saginetalia maritimae Westhoff, Van Leeuwen et Adriani 1961 . . . . 126
V e r b o n d : Saginion maritimae Westhoff, Van Leeuwen et Adriani 1961 . . . 126
Sagineto maritimae-Cochlearietum danicae (R.Tx. 1937) R.Tx. et Gillner 1957 . 127
Sagineto maritimae-Catapodietum marinae R.Tx. 1963
128
Sagineto maritimae-Tortelletum flavovirentis Beeftink, R.Tx. et Westhoff 1963 . 129
4.8. K l a s s e : Cakiletea maritimae R.Tx. etPreising 1950
129
O r d e I: Thero-Suaedetalia Br.-Bl.et De Bolós 1957em.Beeftink 1962
130
V e r b o n d : Thero-Suaedion Br.-Bl. (1931) 1933 em. R.Tx. 1950
130
Suaedetum maritimae (Conard 1935) Pignatti 1953
130
Suaedeto-Kochietum hirsutae Br.-Bl. 1928
131
Salsoletum sodae Slavnic 1939 en Suaedetum splendentis Pignatti 1953 n.n. . . 132
O r d e I I : Atriplicetalia littoralis Sissingh 1946
132
V e r b o n d 1 :Atriplicion littoralis (Nordhagen 1940p.p.) R.Tx. 1950
133
Atriplicetum littoralis (Warming 1906)Westhoffet Beeftink 1950
133

V e r b o n d 2: Salsolo-Honckenyon peploidis R.Tx. 1950
Atriplicetum sabulosae Nordhagen 1940
Cakiletumfrisicum (Hocquette 1927)R.Tx. 1950
Honckenya peploidis-sociatie auct
Betamaritima-sociatie soc. nov
4.9. K l a s s e : Plantaginetea maioris R.Tx. et Preising 1950
O r d e : Plantaginetalia maioris R.Tx. 1950
V e r b o n d 1: Polygonion avicularis Br.-Bl. 1931
Plantagineto-Lolietum (Beger 1930)Sissingh 1950
V e r b o n d 2: Agropyro-Rumicion crispi Nordhagen 1940
Potentilleto-Festucetum arundinaceae (R.Tx. 1937) Nordhagen 1940
4.10. K l a s s e : Artemisietea vulgaris Lohmeyer, Preising et R.Tx. 1950
O r d e : Calystegietalia sepii R.Tx. 1950
V e r b o n d : Angelicionlitoralis R.Tx. (1950) 1962nom.mut
Atripliceto-Elytrigietum pungentis Beeftink etWesthoff 1962
Atripliceto-Cirsietum arvensis ass. nov
Althaeeto-Calystegietum sepii ass. nov

135
135
136
136
137
138
138
138
139
140
140
141
141
142
143
144
145

VERANTWOORDING

147

SUMMARY

148

LITERATUUR

150

BIJLAGEN: 11 ; fig. 6 en tabel 5 t/m 14

HOOFDSTUK 1

INLEIDING

1.1. EERDER ONDERZOEK OVER DE ZOUTVEGETATIE IN NEDERLAND

In Nederland werd omstreeks 1930het phytocoenologisch onderzoek van de
zoutvegetatie ter hand genomen. In het Waddengebied leidde dit na een aantal
locale studies (bijv. FEEKES, 1934, 1941; DE VRIES, 1935, 1940; BRAUNBLANQUET en DE LEEUW, 1936; BROUWER e.a., 1950) tot het werk van WESTHOFF (1941, 1943b, 1947a en b, 1951a en b, 1954) en WESTHOFF en BROUWER
(1951),waarin de,wat vegetatie en milieu betreft, zorijk gedifferentieerde Waddeneilanden uitvoerig worden behandeld.
De afsluiting en gedeeltelijke inpoldering van de Zuiderzee werd aanleiding
tot onderzoek naar hetgeen daar verloren zou gaan en gaf gelegenheid tot
uitvoerige bestudering van de biologische gevolgen van dit menselijk ingrijpen
(Correspondentieblaadje Zuiderzee-onderzoek; verscheidene bijdragen in het
Nederlandsch Kruidkundig Archief; Flora en Fauna der Zuiderzee; FEEKES,
1936, 1940, 1943; FEEKES en BAKKER, 1954; BOER, 1955).
Hoewel het estuariumgebied van Rijn, Maas en Schelde ook ruimschoots de
gelegenheid bood tot onderzoek van de zoutvegetatie, ontbrak het daar tot op
heden aan een adequaat overzicht. Welisreeds, als tegenhanger, een diepgaand
onderzoek van het zoetwatergetijdengebied gereedgekomen (ZONNEVELD,
1960).Vandevoornaamste localestudiesover dezoutvegetatieinhet estuariumgebied noemen wij die van VAN LANGENDONCK (1931, 1933a, 1933b), VLIEGER
(1938), WEEVERS (1940), ADRIANI (1945), BAKKER (1950), WESTHOFF en BEEFT I N K ( 1 9 5 0 ) , MÖRZER BRUIJNS c.s. (1953), BAKKER en BOER (1957) en ROOSMA
(1961).Het isdit gemisaan een overzicht dat in eersteinstantie deaanleiding tot
de onderhavige studie vormde.
1.2. EERDER ONDERZOEK OVER DE ZOUTVEGETATIE IN OVERIG EUROPA

Het aantal verhandelingen over zoutvegetaties heeft in Europa een zodanige
omvang aangenomen, dat de auteur zich noodgedwongen moet beperken tot
het noemen van diewerken dievoor de studievan deplaats van de Nederlandse
zoutplantengemeenschappen in Europees verband een sleutelpositie innemen.
Daarnaast zal worden aangegeven waar zich in Europa leemten in onze kennis
omtrent de zoutvegetatie voordoen of althans onvoldoende informatie aanwezigis.De Europese zoutvegetaties worden hier verdeeld in eenNoord- en WestEuropese (inclusief Baltische), een Midden- en Oost-Europese en een Mediterrane groep.
1.2.1. Noord- en West-Europa, inclusief het Baltische gebied
Over de vegetatie langs de Europese noordkust zijn we goed geïnformeerd
door hetwerk van REGEL (1923, 1941), KALELA (1939) en NORDHAGEN (1954).
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Vooral NORDHAGEN geeft waardevolle gegevens omdat hij aansluit bij de principes vande Frans-Zwitserse School. Vandeatlantische kust vanNoorwegenis
slechts weinig bekend (NORDHAGEN, 1917,1923; GILLNER, 1955). Uit het overgangsgebied tussen Noordzee enOostzee zijn verscheidene studies verschenen,
de meeste v a n locale betekenis doch kortgeleden aangevuld m e thet waardevolle werk van GILLNER (1960). O o k langs deZweedse zuid- en oostkust zijn
belangrijke onderzoekingen gedaan (bijv. STERNER, 1933; E N G L U N D ,1942;
ALMQUIST, 1929). U i tFinland moeten deverhandelingen van LEIVISKÄ (1908)
en LUTHER (1951) worden genoemd. Over d ezuidoever van het Oostzeegebied
zijn we—afgezien van het oudere werk van PREUSS (1911-12) —slechts locaal
geïnformeerd (bijv. LIBBERT, 1940; VODERBERG, 1955; F R Ö D E , 1958; VODERBERG

en FRÖDE, 1958, 1963; FUKAREK, 1961), terwijl uitPolen en de Baltische Staten
nagenoeg geheel geen gegevens bekend zijn (GRÖNTVED, 1953). Uit het Deense
en Duitse Waddengebied isdank zij WARMING (1906), IVERSEN (1936,1952-53),
BEEFTINK (1959), CHRISTIANSEN (1927, 1934, 1938, 1955), R. T Ü X E N (1937,

1955, 1956, 1957) en KLEMENT (1953) de samenstelling vande zoutvegetatie
redelijk goed bekend.
Groot-Brittannië en Ierland nemen alsvooruitgeschoven posten in het atlantische kustgebied geografisch eenbijzondere plaats in.Hetrelatief grote aantal bijdragen over dekustvegetatie geeft echter over het algemeen weinig aansluiting a a nderesultaten o p het Europese vasteland :demethodiek der Engelse
en Ierse onderzoekers isgegrond o peen typering volgens dominantie, waarbij
de waarde vaneenvolledige codering vande floristische samenstelling op proefplekken en debetekenis vanhet vraagstuk van de homogeniteit meestal t eweinig werd ingezien. Eentot 1957 vrijwel volledig overzicht vandeliteratuur geeft
CHAPMAN (1960) in zijn fraaie boek over de zoutvegetaties vande wereld.
Hieraan kunnen worden toegevoegd de bijdragen van BRAUN-BLANQUET en
R. T Ü X E N (1952), C A L D W E L L (1957), H E S L O P - H A R R I S O N - ( 1 9 5 8 ) ,

CHAPMAN

(1959), GOODMAN C.S. (1959), GOODMAN (1960), GOODMAN en WILLIAMS (1961)
en R A N W E L L (1961,1964a, 1964b), BIRD en R A N W E L L (1964) en R A N W E L L et al.

(1964).
Over de zoutvegetatie vande kust van België tot Bretagne zijn eenaantal belangrijke werken verschenen: die van MASSART (1907, 1910)over de vegetatie
van deBelgische kuststrook, van HOCQUETTE (1927) over devegetatie van de
Slack, vanLEMÉE (1933, 1952) over devegetatie van enkele zilte terreinen in
Normandie, van CORILLION (1953, 1956)met betrekking t o tdenoordkust van
Bretagne; voorts moeten de excursieverslagen van DARIMONT c.s.(1962) en
G É H U (1963) over de vegetatie vandeBretonse kust worden vermeld. Ten zuiden vanBretagne zijn dephytocoenologische gegevens echter zeer schaars en de
bijdragen beperkt t o t een klein aantal locale en,watonsonderwerp betreft,
meestal beperkt opgezette studies: KUHNHOLTZ-LORDAT (1927, 1928) en K Ö N I G
(1959) inZW-Frankrijk; B U C H (1951), GUINEA (1949, 1953)en BELLOT (1950)
in NW-Spanje; FONTES (1945) enROTHMALER (1943) in Portugal.
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1.2.2. Midden- en Oost-Europa
In Midden-Europa zijn dezoutplantengemeenschappen schaars en meestal
beperkt tot zeer kleine terreinen (ALTEHAGE en ROSZMANN, 1939; PFEIFFER,

1952; BÜCKNER, 1954). I n Oostenrijk-Hongarije bevindt zich echter a a nde
Neusiedler Seedewestelijke uitloper vandeuitgestrekte euraziatische zoutmoerassen enzoutsteppen. V a n Hongarije strekt ditgebied zich uitvia Roemenië,
Turkije enZuid-Rusland totin Centraal Azië (CHAPMAN, 1960). Ookin Joegoslavië bevinden zich grote oppervlakten zoute gronden (volgens schriftelijke
mededeling vanDr.Ir.B.Verhoeven, Kampen, eenkwart miljoen ha). H e twas
noodzakelijk zich hier bij de literatuurstudie te beperken tot de werken van
T O P A (1939), WENDELBERGER (1943, 1950), Soó (1947a, 1947b, 1949,1957),
SLAVNIC (1948) en VICHEREK (1962) en het overzicht dat CHAPMAN (1960) geeft.
1.2.3. Het Mediterrane

gebied

In het kustgebied vande Middellandse Zeekomen op vele plaatsen zoutplantengemeenschappen voor, soms over uitgestrekte terreinen. Deze gemeenschappen zijn echter nog slechts zeer locaal onderzocht enbeschreven in vergelijking totdeuitgestrektheid vanhetgebied. Het grondigste onderzoek is door
Braun-Blanquet uitgevoerd, voornamelijk langs de Franse Mediterrane kust
(BRAUN-BLANQUET, 1931,1933; BRAUN-BLANQUET etal., 1952,1957). Als grondlegger vandeFrans-Zwitserse School washij tevens deeerste dieeen classificatiesysteem voor dezoutplantengemeenschappen ontwierp. Naast hetwerk van
Braun-Blanquet envan PIGNATTI (1959) uitZ-Frankrijk zijn geraadpleegd studies uit Z - en O-Spanje (RIVAS GODAY, 1943, 1944, 1955; PIGNATTI, 1953a;
BRAUN-BLANQUET en DEBOLÓS, 1957), de Balearen (DE BOLÓS en R E N É M O L I NIER, 1958), Corsica ( B L A N C , 1954; P I C A R D , 1954; R O G E R MOLINIER, 1959), de
Golf van Venetië ( B É G U I N O T , 1941; BERTOLANI-MARCHETTI, 1953; P I G N A T T I ,

1953b; MARCELLO en PIGNATTI, 1963), Sicilië ( F R E I , 1937), Algérie (KILLIAN en
LEMÉE, 1948; D U B U I S en SIMONNEAU, 1957), Tunesië (PIGNATTI, 1952), Griekenland (OBERDORFER, 1952), Egypte (TADROS, 1953; TADROS en A T T A , 1958), I s -

raël ( E I G , 1946), alsmede deplantengeografische werken van E I G (1931-32) en
WILHELM (1937).

1.3. HET ONDERHAVIGE ONDERZOEK

Zoals in paragraaf 1.1 bleek, wasinhetDeltagebied1 —integenstelling tot
het noorden van Nederland —noggeen systematisch opgezette enhet gehele
gebied omvattende studie van dezoutplantengemeenschappen enhunmilieu
verricht. Teneinde indeze leemte tevoorzien isin 1950metdit onderzoek een
begin gemaakt (BEEFTINK, 1951) en—afgezien vanonderbrekingen in 1951 en
in dejaren 1953t/m 1957—totopheden voortgezet.
1
HoewelZW-NederlandtenZ.vandeNieuweWaterwegentenW.vandelijn GorinchemGeertruidenberg-Bergen opZoom-Antwerpen een estuariumgebied is,lijkt hetbeter deze
foutieve, dochingeburgerde aanduidingtehandhaven.

Meded.Landbouwhogeschool Wageningen 65-1(1965)

3

Het gestelde doel kan in de volgende vier punten worden omschreven:
1. Een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van de buitendijkse2 zoutplantengemeenschappen in het Deltagebied.
2. Een zo volledig mogelijke karakterisering van het milieu in het algemeen en
van de habitat van de plantengemeenschappen in het bijzonder, alsmede een
poging bepaalde verschijnselen in de vegetatie met milieuprocessen in verband
te brengen.
3. Vergelijking van de plantengemeenschappen met die welke elders langs de
Europese kusten en in het Europese binnenland zijn beschreven.
4. Een poging tot opstelling van een voor Europa universele classificatie van de
zoutplantengemeenschappen.
Het eerste jaar beperkte het onderzoek zich tot de Kaloot bij Borssele. In
1952werd het uitgebreid tot nagenoeg allebuitendijkse terreinen in de provincie
Zeeland, in daaropvolgendejaren met de terreinen langs het Belgische gedeelte
van het Schelde-estuarium en langs het Rijn-Maas-estuarium. De onderzochte
terreinen zijn in fig. 1nader aangegeven.
Teneinde de zoutvegetatie in het Deltagebied te kunnen vergelijken met zoutvegetaties elders in Europa, zijn excursies gemaakt naar het Deense en NWDuitse Waddengebied (1956),het Nederlandse Waddengebied (1958),de Franse
Middellandse Zeekust en de Camargue (1958) en de Franse NW-Kust tot ten
zuiden van Bretagne(1962).
De plannen tot afsluiting van de meeste wateren in het Deltagebied, vastgelegd in de Deltawet, hebben tot gevolg dat ingrijpende veranderingen in de
biologische constellatie zullen optreden. Door de afdamming van het Veersche
Gat en de Zandkreek heeft dit veranderingsproces zich reeds locaal ingezet. De
studie van deze veranderingen, mogelijk gemaakt door de oprichting van het
Hydrobiologisch Instituut afd. Delta-onderzoek, gevestigd in Yerseke, in combinatie met de stimulerende gedachtengang van de heer Chr. G. van Leeuwen
(R.I.V.O.N., Zeist), hebben geleid tot de overtuiging dat de cybernetica, vooral
in dezin van Ross ASHBY (1961), ook in develdbiologie van grote betekenis belooft te worden. Dit is met name het geval bij problemen waar de phytocoenologie op een dood spoor dreigt te raken, zoals de kwestie van de homogeniteit
en heterogeniteit van gemeenschappen, delaatste tot uiting komend in patroonvorming. Ook is deze benaderingswijze een belangrijk hulpmiddel bij de interpretatie van oecologische processen, zoals de successie.
Het voordeel van het gebruik van deze methodiek in de phytocoenologie ligt
in de eersteplaats in het feit dat eennieuw, universeel begrippenapparaat wordt
geïntroduceerd waarmee interne en externe relaties kunnen worden beschreven
en gemeten. De universaliteit van het begrippenapparaat — toepassing in de
communicatietechniek, de linguistiek, de medische, sociale en economische
wetenschappenenin verschillende takken van de biologie — opent het perspectiefdat, meerdan vroeger, analogieën tussen deverschillendewetenschappen tot
2

Aanduidingvanalleterreinen diedirect door degetijbeweging worden beïnvloed, dusniet
alleen viahet grondwater of doorkwel.
4
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FIG. 1. Kaart van ZW-Nederland met de onderzochte terreinen. De cirkels geven de buitendijkse terreinen aan, de driehoeken de binnendijkse; waar kwantitatief onderzoek is
verricht, zijn geheelzwarte tekens geplaatst.

SCHAAL 1:80(1000

FlG. 1. Map of the SW-Netherlandsindicating the localitiesinvestigated. Circles= localitile
on the outsideof the dikes. Triangles— localitieson the landside of the dikes.Fuis
blacksigns indicate thatquantitative investigations have been carriedout.

verdieping van kennis en inzicht zullen leiden en, waar vergaande specialisatie
tot een wetenschappelijk isolationisme dreigt te voeren, een verbreding van het
blikveld zullen opleveren. In de volgende paragraaf gaan we nader op deze
methodiek in en op enkele aspecten van haar toepassing in de phytocoenologie.
Voor de nomenclatuur van de taxa is, voorzover mogelijk van de Flora van
Nederland van HEUKELS-VAN OOSTSTROOM (1962) gebruik gemaakt. Waar
auteursnamen of afkortingen van deze ontbreken, zij daarom naar deze flora
verwezen.
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Tenslotte:deze studiebeperkt zichtot debeschrijving van vegetatieen milieu
uit de tijd vóór de uitvoering van de werken die uit de Deltawet voortvloeien.
Het kan daarom gebeuren dat bepaaldebegroeiingen enbepaalde verschijnselen
in de vegetatie en het milieu, die thans niet meer bestaan, nog als realiteit zijn
beschreven.

1.4. VEGETATIE EN MILIEU BESCHOUWD UIT HET OOGPUNT VAN DE CYBERNETICA

Life is the continuous adjustment of internal relations
to external relations.
HERBERTSPENCER

To live effectively is to live with adequate information
WIENER

1.4.1. Enige begrippenuit de informatietheorie
Informeren wil zeggen inlichtingen geven, dus overbrengen van een boodschapdieonverwachtheid inzichbergt enbij de ontvanger eenzekere onbekendheid wegneemt. In eerste aanleg houdt de informatietheorie zich dus bezig met
de overbrenging van boodschappen, ongeacht hun aard en inhoud. Informatie
kan daarbij worden gedefinieerd als de naam voor deinhoud of het gehalte van
hetgeen wordt overgebracht (WIENER, 1954) of, gebaseerd op statistische beschouwingen, als een functie van de verhouding tussen het aantal mogelijke
antwoorden vóór en nadat de boodschap is ontvangen (MARGALEF, 1958).
Overdracht van boodschappen is alleen mogelijk op basis van ongelijkheid,
van differentiatie tussen donator en receptor. Informatie hangt dus samen met
een hoeveelheid ordening. Is de boodschap goed overgebracht (adequate informatie),danisdeongelijkheid op ditpunt opgeheven endewanorde (entropie)
toegenomen (BOK, 1958, p. 177-178). Ongelijkheid of orde is dus een toestand
diebestaatdankzijisolement. Nu wordt in de definities van Wiener en Margalef
eerst van informatie gesproken als het isolement is opgeheven en communicatie
intreedt. Alleenhet u i t g e w i s s e l d e wordt beschouwd alsinformatie. Men geeft
aan hetbegripinformatie echtereengrotereuniversaliteit door hetnietvan communicatie afhankelijk te stellen, dus niet van de zijde van de receptor te beschouwen, doch informatie op te vatten als de hoeveelheid onwaarschijnlijkheid, ordening of structuur die een entiteit of stelsel van entiteiten bezit, ongeacht zijn toestand van isolatie of communicatie. Het feit zelf dat een entiteit
een ordening vertegenwoordigt, stempelt hem reeds tot een onwaarschijnlijke
toestand (BOK, 1958,I.e.).
Deinformatietheorie kan dus worden omschreven alsde wetenschap die zich
bezig houdt met het onderkennen van orde boven de algemene wanorde uit
(BOK, 1958, p.21). Wanorde, ook wel aangeduid met de term ruis (engels:
noise),uit zich optweewijzen:ruimtelijk in egaliteit enin detijd door instabiliteit(BOK, 1958,p. 166). Evenzo uit orde zich ruimtelijk in differentiatie en in de
tijd door een stabiele toestand.
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1.4.2. Wetenschappelijk onderzoek als overdracht van informatie
Een belangrijk aspect in alle wetenschappen, dus ook in de phytocoenologie,
is de vraag welke informatie wij ons voorstellen met ons onderzoek te ontvangen en op welke wijze deze het meest efficiënt kan worden verkregen. Aangezien het bij waarnemen steeds om de perceptie van ,fixatiepunten' gaat — zowel
in de tijd als in de ruimte — is de vraag centraal van welke aard deze ,fixatiepunten' moeten zijn en hoeveel daarvan nodig zijn om ons een beeld — een
denkbeeld — te vormen van hetgeen wij wensen waar te nemen. In concreto,
het gaat er om hoe, wanneer en waar wij in de tijd-ruimte onze fixatiepunten in
devegetatie enhetmilieukiezen. Deze keuze bepaalt de aard van het beeld dat
wij ons van het object van onderzoek gaan vormen.
In de phytocoenologie zoals men die in de Frans-Zwitserse School bedrijft,
wordt de keuze van de fixatiepunten (plaats en grootte van de proefvlakten)
bepaald door de samenstelling en de structuur van de vegetatie. De ruimtelijke
(twee- of driedimensionale) structuur van denatuurlijke vegetatie isniet homogeen; zij is ,korrelig' (MARGALEF, 1958). Deze ,korrels' kunnen groot of klein,
onregelmatig, rond, bandvormig of lijnvormig zijn (VAN LEEUWEN, 1959) en
worden aangeduid met determ patronen (WATT, 1947).
Pioniergemeenschappen hebben een grove korreling. Naarmate de successie
voortschrijdt wordt de korreling fijner, neemt de inwendige informatie (orde,
differentiatie) van deproefvlakte toe en deuitwendigeinformatie (de informatie
t.o.v. de vegetatie buiten deproefvlakte) af (cf. MARGALEF, 1958, 1961). Tevens
worden de grenzen tussen de korrels vager (uitersten:slikvegetaties en een tropischregenwoud).Nuzijn degrofheid endewaarneembaarheid vande korreling
subjectieve maatstaven. Evenals wij lichtgolven slechts tussen ultraviolet en
infrarood en radiogolven slechts tussen bepaalde frequenties waarnemen, percipiëren wij onder normale omstandigheden slechts structuren van bepaalde
afmetingen. Het probleem is nu welke zichtbare inwendige differentiatie van
de proefvlakte nog toelaatbaar is om in de zin van de Frans-Zwitserse School
als ,homogeen' te mogen worden aangeduid. Naast dit probleem, dat thans in
de practijk grotendeels door ,het ervaren oog van de phytocoenoloog' wordt
opgelost, bestaat het probleem van de keuze van de fixatiepunten in de tijdruimte. Welke garantie kan de onderzoeker geven dat zijn opnamen en milieugegevens hem zowel in het ruimtelijke als in het tijdelijke binnen de vooraf gestelde grenzen optimale informatie verschaffen?
Deoplossingvoordeaanpak van deze ,patroon-en-organisatie'verschijnselen,
die oecologisch en biocoenologisch meestal zeer complex van aard zijn, moet
vooral worden gezocht in een cybernetische benadering, waarbij naast de informatietheorie vooral de algemene systeemtheorie van Ross ASHBY (1958,
1961) en de ,open-en-dicht theorie' van VAN LEEUWEN (1963) perspectieven lijkentebieden. Metbehulpvan dezetheoriënisgepoogd eenaantalvan deze verschijnselen, die zich op macro-schaal aftekenen, te benaderen. Voor de analyse
van de zoutvegetatie op micro-schaal moest nog worden volstaan met de klassieke opnametechniek, waarbij evenwel subjectieve elementen zo veel mogelijk
zijn opgevangen door (1)hogeeisenaan dehomogeniteit in dezinvan de FransMeded.Landbouwhogeschool Wageningen 65-1(1965)
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Zwitserse School te stellen, doch er tevens voor te zorgen dat de oppervlakte
van de proefvlakten die van het kwantitatieve minimum-areaal (MEIJER DREES,
1954)overtreft; (2)met transecten te werken waardoor de kans,bepaalde ruimtelijke structuren in vegetatie en milieu over het hoofd te zien, tot een minimum
wordt beperkt en (3) vegetatie en milieu op bepaalde terreinen herhaaldelijk
waar te nemen, grotendeels met behulp van permanente proefvlakten.
Nadat plaats,tijd en grootte van dewaarnemingspunten zijn bepaald, gaat de
onderzoeker over tot de fixatie zelf. Deze geschiedt door codering (samenstelling van de vegetatie uitdrukken in abundantie- en dominantiecijfers ; milieufactoren uitdrukken in kwantiteiten). Hierbij dienen wij te bedenken dat onze
codering slechts een beperkte hoeveelheid informatie vastlegt en dat de mogelijkheid om met andere coderingen meer informatie te verkrijgen niet a priori
mag worden uitgesloten. Aanvankelijk is voor de vegetatie de codering van
BRAUN-BLANQUET (1928) toegepast (gecombineerde schatting van abundantie
en dominantie), doch het statistische bezwaar van de koppeling van twee criteria in één code deed ons in de loop van het onderzoek de voorkeur geven aan
de methode, voorgesteld door DOING KRAFT (1954). Het voordeel dat deze
laatste codering bovendien vertaald kan worden in die van Braun-Blanquet
—overigens met verlies van informatie —betekent dat de eenheid in het onderzoek geen gevaar loopt.
De codelijsten, tenslotte, ondergaan in het brein van de onderzoeker een
decoderingsproces, waardoor hij een beeld krijgt van het object van onderzoek.
Opnametabellen evenals lijsten van metingen van milieufactoren zijn voor hem
een documentatie in code met een eigen inhoud aan informatie.
1.4.3. Vegetatie en milieu als realisaties in ruimte entijd
De cybernetica biedt ook de mogelijkheid de structurele eigenschappen van
de interne en externe relaties van organisaties van organismen te benaderen. In
verschillende andere takken van debiologie—bijv.indegenetica, embryologie,
biochemie enneurophysiologie — heeft men met de toepassing van de informatietheorie reeds veelbelovende resultaten bereikt (bijv. BOK, 1958; QUASTLER,
1959; RAVEN, 1961 ; CHANTRENNE, 1963).In de biocoenologie en oecologie hebben voorzover bekend tot nu toe alleen MACARTHUR (1955, 1957), MARGALEF
(1957, 1958, 1961), PATTEN (1959) en BRAY (1961) de principes van de informatietheorie toegepast. VAN LEEUWEN (1960, 1962, 1963) heeft in zijn eveneens
tot de cybernetica te rekenen ,open-en-dicht theorie', door de in elke relatie
aanwezige aspecten van verbinding en scheiding als uitgangspunten te kiezen,
de begrippen informatie en ruis voor het eerst duidelijk in hun verband met
ruimte entijd gezet(cf. ook BEEFTINK, 1964a).
Aangezien de processen waarmee de cybernetica zich bezig houdt, zich in de
tijd en de ruimte afspelen, is het gewenst deze begrippen eerst aan een beschouwing te onderwerpen. Voor de ontwikkeling van een organisme (plant) of een
organisatie van organismen (populatie, plantengemeenschap) is zowel een
zekere tijd als een bepaalde ruimte nodig. Deze benodigde tijd-ruimte wordt
hun via het milieu verschaft. Het milieu is op zijn beurt echter ook tijd-ruimte8
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lijk bepaald: Processen als sedimentatie, humusvorming en bodemontwikkelingvergen naast ruimte vooral tijd envoor de realisatie van het getij, tot uiting
komend in horizontale en verticale waterbewegingen, is een zekere ruimtelijke
afmeting van het waterbekken vereist. In de relatie vegetatie-milieu is het abiotische milieu echter primair, moet eerst in een bepaalde gedaante zijn gerealiseerd voordat het biotische aspect zich kan openbaren. Dit sluit niet uit dat ook
de vegetatie, eenmaal aanwezig, het milieu mede bepaalt; integendeel, de vegetatie is de bewerkster van een belangrijk deel van de verticale differentiatie in
het milieu, zowel boven als onder het bodemoppervlak. Daarnaast versterkt
zij ook de horizontale differentiatie op grond van haar oecologische beperktheid (selectiemechanisme). Ook via de vegetatie (successie) wordt dus aan het
milieu een tijd-ruimtelijk karakter gegeven. Al dezerelaties kunnen waarschijnlijk tot uitdrukking worden gebracht in de omschrijving dat de vorm (abiotisch
ofbiotisch)derealisatieisvandetijd inderuimte.Ruimteentijd dienen daarom
niet als milieufactoren te worden beschouwd, maar als dimensies waarin zich
de abiotische materie en de organismen manifesteren (cf. BILLINGS, 1952).
Het milieu is ruimtelijk gekenmerkt door afwisseling van egale (gelijke) en
gedifferentieerde (ongelijke) toestanden. Evenzo is het milieu in de tijd gekenmerkt door afwisseling van stabiele (gelijk blijvende) en instabiele (veranderende) toestanden. VAN LEEUWEN (1962, 1963) brengt het gelijke resp. gelijk blijvende aspect onder in het begrip ,open' en het ongelijke resp. veranderende aspect onder in het begrip ,dicht'. Wanneer voor een plantensoort de ,open' toestand van hetmilieuin een ,dichte'toestand overgaat, treedt isolatiein en houdt
de mogelijkheid van communicatie van de soort met het milieu op. In de tijd
leidt dit tot uitsterving van de soort ter plaatse, geografisch komt het tot uiting
in ruimtelijke begrenzingen waardoor patronen zichtbaar worden.
Het spreekt vanzelf dat de ,openheid' van het milieu voldoende ,wijd' moet
zijn. Gradaties in de ,wijdheid' openbaren zich bij de soort in de vitaliteit en
fertiliteit van het individu en bij de phytocoenose in de mate waarin deze floristisch en structureel afwijkt van een standaardtype (bijv. door fragmentaire
ontwikkeling).
1.4.4. Betekenis van grenssituaties met betrekking tot plantengeografische en
oecologische verschijnselen
Zoals BOK (1958) en vooral VAN LEEUWEN (1963) hebben aangetoond, manifesteert wanorde(ruis)zichoptweeonverbrekelijk aan elkaarverbonden wijzen:
ruimtelijk in gelijkheid (egaliteit, open sensu Van Leeuwen) en in de tijd door
andersworden(wisselvalligheid,dichtsensuVan Leeuwen).Evenzo manifesteert
orde (informatie) zich op twee wijzen: ruimtelijk in anders zijn (differentiatie,
dicht) en in de tijd door gelijk blijven (constantie, open).
Voorts dient men steeds in het oog te houden, dat er tussen open en dicht
ruimtelijk een complementaire betrekking bestaat, die wij bijv. kennen uit de
paradoxale situatievan de brug die voor verkeer tegelijkertijd geopend en afgesloten is. Oecologisch moet deze betrekking tot uitdrukking komen in een
koppeling van horizontale eentonigheid en verticale differentiatie en omgekeerd
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 65-1(1965)
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(VAN LEEUWEN, 1962, 1963).Zo brengt periodieke schommeling van het grond-

water in het algemeen een verticale homogenisatie met zich mee, maar leidt
tegelijk in het horizontale vlak tot meer ruimtelijke variatie.
In verband met het feit dat de zoutplantengemeenschappen zich in WestEuropa bevinden in het overgangsgebied tussen de zilte hydrosfeer en de zoete
pedosfeer, is het waardevol de eigenschappen van grenssituaties aan een nadere
beschouwing te onderwerpen. Een ruimtelijke grenssituatie tussen twee of meer
milieutypen is geen overgangsgebied waar alleen maar intermediaire mengtoestanden heersen, die zonder meer kunnen worden afgeleid uit de eigenschappen van de contrasterende milieutypen. Grensmilieu's lijken steeds een geheel
eigen karakter te hebben, dat slechts ten dele aan de eigenschappen van de contrasten kan worden ontleend. Bij nader onderzoek vallen twee typen van grenssituaties op (cf. VAN LEEUWEN, 1963;R. TÜXEN en WESTHOFF, 1963):
1. Stabiele grenssituaties, gekenmerkt door (a) een ruimtelijk (in horizontale
richting)rijke gedifferentieerdheid (ordening) in milieuconfiguraties met onverbrekelijk daaraanverbonden(b)eengroteconstantiein de tijd, althans regelmaat in de fluctuaties van de milieuprocessen. Het onder (b) genoemde impliceert een interne koppeling van milieuprocessen (integratie sensu QUASTLER,
1959);dit betekent eenbeperkingvanhet aantal mogelijke combinaties van processen in de afzonderlijke milieuconfiguraties en daardoor een ordening in
ruimtelijke zin. Deze grenssituaties bestaan uit geleidelijke overgangen of gradiënten;zijhebbeneenoverwegend ,min-en-meer'- of ,variety-in-space'-karakter
en daardoor intern een hoog informatie- en een laag ruisniveau. De gemeenschappen hebben doorgaans fijnkorrelige en vaag begrensde structuren en zijn
relatief soortenrijk. Voorbeelden zijn de contactzones tussen de verschillende
klimaattypen langs de Westeuropese kust (§2.2), de pontisch-pannonische
sector als grensgebied tussen het vochtige continentale klimaat van de Europese
gematigde gebieden en het steppeklimaat van de zuidrussisch-centraalaziatische
gebieden (§3.3.2) en, in mindere mate, de contactzone tussen eu-littoraal en
supralittoraal(§2.5.5).
2. Instabiele grenssituaties, gekenmerkt door (a) een ruimtelijk (in horizontale
richting)egaletoestand door eengroteopenheidvoorinvloedenvan buitenaf,
gepaard gaande met (b) een grote wisselvalligheid in de tijd, althans onregelmatigheid in de fluctuaties van de milieuprocessen. De onregelmatigheid in de
tijd houdt in dat van koppeling van milieuprocessen slechts weinig sprake kan
zijn. Het zijn storings- of ruismilieu's, waarvoor door hun ,af-en-toe'- of
,variety-in-time'-karakter de termen ecotones, tension belts en stress zones
(CLARKE, 1954; ALLEE c.s., 1955; ODUM, 1959) van toepassing zijn (MOZLEY,
1954). Het interne ruisniveau is hoog, het interne informatieniveau laag. De
vegetatie is gekenmerkt door eenrelatieve soortenarmoede en een eentonigheid,
samenhangend met grofkorrelige en scherp begrensde structuren (cf. hetmassaeffect van ZONNEVELD, 1960). Voorbeelden zijn de dagelijks overstroomde,
eu-littorale milieu's met hun bodemfauna en hun Salicorniastricta-, Spartina
spp.-enScirpus spp.-begroeiingen (§2.4), de contactzones tussen het vochtige
10
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en zilte milieu van de schorren en het vochtige of droge en tevens zoete milieu
van deduinen en strandvlakten (§4.7,4.8,4.9en4.10),alsmede dedoor mens en
diergeïnduceerdeendoor demoderne cultuur sterk bevorderde storingsmilieu's,
waarvan de contactzone tussen zee- en rivierwater in de door dijken ingesloten
estuaria eenvoorbeeld is (§2.3.2).
Anderzijds is de grenssituatie ruimtelijk en extern gezien in het algemeen een
ontmoetingsgebied van horizontaal nivellerende factoren. Met betrekking tot
het grensgebied tussen eu-littoraal en supralittoraal bijv. bestaan deze nivellerende factoren in het eu-littoraal uit de ongeveer twee maal per dag weerkerendeoverstromingen enin het supralittoraal uit de, de gehele zone beslaande invloed van neerslag en verdamping (cf. ook § 2.5.5). Met de egaliserende invloed
van het vloedwater in het eu-littoraal hangt de soortenarmoede en de grove
,korreling' van de slikvegetatie samen. De horizontaal egaliserende invloed van
neerslag en verdamping in het supralittoraal wordt echter grotendeels teniet
gedaan door de horizontale differentiatie, die door de niveauverschillen van het
bodemoppervlak (§2.4), door de plaatselijke verschillen in korrelgrootteverdeling, structuur en doorworteling en door de begroeiing (§ 2.5.5) wordt opgeroepen.
Deze concentraties van informatie en ruis in het milieu zijn belangrijke verschijnselen voor de plantengeografie en de oecologie. Zij worden in de biosfeer
in de eerste plaats gemarkeerd door concentraties van grenzen: de eerste door
eeninterne concentratie van areaalgrenzen van soorten of patroongrenzen van
lagere orde; de tweede dooreen externe,naarbuiten gekeerde concentratie van
areaal- of andere patroongrenzen. Concentraties van informatie kenmerken
zich bovendien door een relatief grote rijkdom aan endemen of andere soorten
met een beperkt areaal. In detijd kan verrijking vàninformatie slechts optreden
wanneer de verandering geleidelijk en voldoende gericht verloopt; dit is tevens
een noodzakelijke voorwaarde voor successie en evolutie (SIMPSON, 1962). Concentratiesvanruisvallen behalvedoorexterneconcentraties van patroongrenzen
ook op door armoede aan soorten, dikwijls samengaand met een uitgesproken
dominantie van één of meer van deze soorten, of door concentraties van (weinige) soorten die aangepast zijn aan wisselvallige milieu's (VAN LEEUWEN,
1958; WESTHOFFen VAN LEEUWEN, 1961).
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HOOFDSTUK 2

HET MILIEU
2.1. ANALYSE VAN HET MILIEU MET BEHULP VAN GRADIËNTEN

Onder het milieu van een plant of groep van planten — hetzij tot één soort,
hetzij tot meer soorten behorend — verstaan wij het stelsel van alle processen
van physische, chemische en biologische aard die in ruimte en tijd de omgeving
van de organismen uitmaken (LAM en WESTHOFF, 1949). De aard van dezeprocessen, evenals de wijze waarop zij onderling samenhangen, wijzigt zich van
plaats tot plaats en van tijd tot tijd. Deze wijzigingen kunnen worden voorgesteld met behulp van gradiënten. In verband met het karakter van deze studie
zullen wij het begrip gradiënt voornamelijk gebruiken als de ruimtelijke uitdrukking van de geleidelijke veranderingen in het milieu.
Ruimtelijke gradiënten kunnen in willekeurige richtingen worden gelegd.
Voor het verkrijgen van adequate informatie ishet echter gewenst die richtingen
te kiezen waarbij — naar verwacht mag worden — het ,verhang' van de gradiënthet grootst resp. het kleinst is. In de praktijk komt dit er op neer dat de
meeste gradiënten loodrecht op of samenvallend met de hoogtelijnen in het
landschap c.q. de grenzen van de vegetatiepatronen worden gelegd.
Wat de richting betreft worden vier groepen van gradiënten onderscheiden,
waarvan drie evenwijdig aan het bodemoppervlak en één loodrecht daarop
(cf.fig.2):
1. Longitudinale macrogradiënten van noord naar zuid langs de Westeuropese
kust;
2. Transversale macrogradiënten van de monding der estuaria af in stroomopwaartse richting, dus langs de Westeuropese kust hoofdzakelijk in westoostrichting;
3. Microgradiënten, evenwijdig aan het bodemoppervlak en loodrecht op de
hoogtelijnen in het landschap van de slikken en schorren;
4. Microgradiënten, loodrecht op het bodemoppervlak van de slikken en
schorren.
Met uitzondering van de laatste zullen deze groepen in de volgende paragrafen
regelmatig ter sprake komen.
Voortsishetvanbetekenisvoor dekarakterisering vandegradiënten ^ a s t e r factors' te kiezen,waarbij bedacht dient teworden dat dezeaan andere factoren
kunnen zijn gekoppeld. Bij de eerste drie groepen van gradiënten zijn respectievelijk de volgende factoren van bijzondere betekenis:
1. In de eerste plaats klimatologische factoren, in het bijzonder temperatuur
enneerslag; voorts bepaaldeaspecten van de getijbeweging;
2. De chemische eigenschappen van het overstromingswater, voornamelijk
de saliniteit, en de eigenschappen van de door het overstromingswater
meegevoerde en gesedimenteerde vaste bestanddelen;
12
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FIG. 2. Indeling van de milieugradiënten naar hun richting.
NOORD

OOST

WEST

•e
LONGITUDINALE MACROGRADIENTEN

TRANSVERSALE MACROGRADËNTEN

D

BUITENDIJKS TERREIN MET
MICROGRADIËNTEN

ZUID

FIG. 2. Classificationoftheenvironmentalgradientsaccordingtotheirdirection.

3. De vocht- en luchthuishouding en de saliniteit van debodem alsresultante
vangetijbeweging,neerslagenverdamping;dekorrelgrootteverdelingvande
vastebodembestanddelen enhet bodemreliëf alsproducten van het sedimentatieproces.
Naasthetruimtelijke aspectvanhetmilieumoetookhettijdelijke onderogen
worden gezien.Aangezien hetdoorgaans ontbreekt aanvoldoende waarnemingen enmetingen oplangetermijn, moeten wij onshier voornamelijk beperken
tot enkele tijdsaspecten van de microgradiënten, zoals de genese van schorren
uit slikken endefluctuatiesin detijd van het vochtgehalte ende saliniteit van
de bodem. Een afzonderlijke plaats nemen tenslotte de biotische factoren in;
bij debehandelingvandezefactoren wordt onderscheid gemaakttussenphytogene,zoögeneenanthropogene invloeden.
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VERKLARING VAN ENIGE VEEL GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN

Getij-niveaux:
LW - HW
MLW - MHW
MLWS - MHWS
MLWN - MHWN
ELWS - EHWS

laag- resp. hoogwater.
gemiddelde laag- resp. hoogwaterstand.
gemiddelde laag- resp. hoogwaterstand bij springtij.
gemiddelde laag- resp. hoogwaterstand bij doodtij.
extreme laag-resp.hoogwaterstand bij springtij (de laatste
ongeveer overeenkomend met de stormvloedzone).

De littorale kuststrook is verdeeld in drie gordels (cf. ook §3.1), te weten:
1. De sublittorale zone, gelegen tussen het niveau waar beneden geen plantengroei mogelijk is,en het niveau waar beneden het water in deregel niet zakt;
waar getijbeweging is,komt dezelaatste grensongeveer overeen methet MLWSniveau.
2. De eu-littorale zone, zich bevindend tussen de bovengrens van de sublittorale zone en een niveau dat gewoonlijk enige centimeters beneden MHW
ligt.
3. De supralittorale zone, die zich uitstrekt van de bovengrens van de eu-littoralezonetot aan hetniveauwaarboven vloedwater enstuifwater geen invloed
meer op de vegetatie uitoefenen. Deze zone wordt dikwijls nog in twee gordels
onderverdeeld:(a)eenlaaggelegen zonedieperiodiek onder invloed van springvloed, branding en stuifwater staat en waarvan de bovengrens op de schorren
ongeveer samenvaltmetdestormvloedzone (EHWS);(b)een daarboven gelegen
zone die alleen tijdens stormen aan stuifwater is blootgesteld (aërohaliene zone
van de Westeuropese rots- en klifkusten).
Voor de classificatie van het open water naar de saliniteit is het ,Venicesystem' gevolgd (Final Resolution of the Symposium on the Classification of
brackish waters, 1959);dein dit systeem onderscheiden zones zijn:
Eu-halinicum
van gem. 22 tot gem. 16,5 °/00 CI'
Polyhalinicum
van gem. 16,5 tot gem. 10 °/ooCl'
Mesohalinicum
van gem. 10 tot gem.
3 °/ooCl'
a-mesohalinicum
van gem. 10 tot gem.
5,5 <Yoo CI'
ß-mesohalinicum
van gem. 5,5 tot gem.
3 o/ooCl'
Oligohalinicum
van gem. 3 tot gem.
0,3 »/a, CI'
Zoetwaterzone
met maximaal gem. 0,3 7no CI'.
Het ZW-Nederlandsewoord ,slik' (slikplaat; engels:mud flat) en het,zij het
minder bekende woord ,blik' (zandplaat; engels: sand flat) omvatten de niet of
schaars metphanerogamen begroeide terreinen, diebeneden MHW en dus in de
eu-littoralezonezijn gelegen. De .schorren' en ,gorzen' zijn de terreinen, met
een gesloten begroeiing, die tussen het MHW-niveau en de stormvloedzone en
dus in het supralittoraal zijn gelegen; strandvlakten (groene stranden) zijn hieronder niet begrepen doch liggen ook in de supralittorale zone.
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2.2. H E T KUSTKLIMAAT

Het klimaat van de Westeuropese kustgebieden kenmerkt zich ten opzichte
van demeer continentale klimaatstypen door een geringe temperatuuramplitude (verschil tussen de gem. temperatuur inde warmste ende koudste maand
10-15°C; in westelijk Groot-Brittannië, Ierland, W-Bretagne, NW-Spanje en
W-Portugal zelfs minder dan 10°C), door behoorlijke neerslagkansen overhet
gehele jaar en door bijna voortdurend wind. D a n k zij de Golfstroom en de van
het westen uitbinnendringende depressies zijn dewinters over het algemeen
zacht envochtig, doch dezomers meestal bewolkt, regenachtig enmet weinig
zonneschijn. Toch zijn erin de voornaamste klimaatsfactoren regionaaln o g
allerlei verschillen aanwezig en het zijn juist die plaatsen langs de kust waarde
longitudinale macrogradiënt van deze factoren een versnelde verandering ondergaat, diephytocoenologisch en oecologisch hetmeest van betekenis zijn. D e
voor de beschrijving van het kustklimaat benodigde gegevens werden welwillend
ter beschikking gesteld door D r .H . ten Kate van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut teD e Bilt enaangevuld met literatuuropgaven
(voornamelijk GAUSSEN, 1941; JACQUET, 1949; W A L T E R , 1949; D A H L , 1950;
BRAUN-BLANQUET, 1951; P R O N K , VAN R A N D W I J K en WILLEMS, 1959; R E Y , 1960
en P E R R I N G en WALTERS, 1962).

D e differentiatie inhet Westeuropese kustklimaat kan, van noord naar zuid,
als volgt worden samengevat :
1. De kust van de Varangerfjord tot aan de Lofoten (N-Noorwegen) vormt het
overgangsgebied vande arctische klimaatsgordel vanN-Europa naar het
atlantische klimaat van de Westeuropese kusten. Dit grensgebied is in deze
richting inde eerste plaats gekenmerkt door een aanzienlijke toeneming vande
luchttemperatuur, vooral die inde wintermaanden (de minimale gem. maandelijkse temperatuur loopt opvan - 8 tot- 2 ° C ) . Tevens neemt in deze richting
de hoeveelheid neerslag sterk toe (van 400 tot ongeveer 2000 m m per jaar). D i t
kustgedeelte vormt dus een grensgebied tussen twee contrasterende klimaten.
Deze grenssituatie valt t.a.v. dezoutvegetaties samen met descheiding tussen
de arctische Cariceto-Puccinellietalia en de Westeuropese en Westbaltische
Glauceto-Puccinellietalia. Het grensgebied zelf bevat echter bovendien een verhoogde rijkdom aan interne informatie als gevolg van de van plaats t o tplaats
veranderende partiële processen van temperatuur enneerslag. Deze verrijking
komt t o tuiting indeaanwezigheid van een belangrijk aantal endemen en van
taxa die ook nog elders, doch inbetrekkelijk kleine arealen, inde subarctische
gordel voorkomen.
Uit het werk van HULTÉN (1950, 1958)blijkt dat tot deze soorten onder meer de volgende
kunnen worden gerekend: Puccinellia coarcticaFern, etWeatherby, Carex nardinaFr.,C.
arctogena H.Sm., C.salina Wahlenb., C.holostoma Drej., C.bicolor AU., C.misandra R. Br.,
LuzulawahlenbergiiRupr., SaginaintermediaFenzl, MinuartiarubellaHiern.,Arenariahumifusa Wahlenb., RanunculusnivalisL.,R. sulphureusSoland., PapaverdahlianumNordh.,
P. laestadianum Nordh., P. radicatum Rottb. ssp. div., Chrysoplenium tetrandrum Fr.,Potentilla chamissonis Hult., Cassiope tetragonaDon., Gentiana detonsaRottb., Euphrasia hyperboreaJ0rg., E.lapponicaTh. Fr., PedicularisflammeaL.,P.hirsuta L.,P.lapponica L.,ErigeMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 65-1(1965)
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ron unalaschkense (DC.) Vierh., Antennwia cwpathica BI. et Fing., A. porsildii E. Ekm.,
TaraxacumsimulumBrenn., T.tornenseTh. Fr.enHieraciumpeleterianum Mér.

2. De atlantische kust van Noorwegen is zowel klimatologisch als floristisch
weinig gedifferentieerd (cf. HULTÉN, 1950). De maximale en minimale gem.
maandelijkse temperatuur loopt naar het zuiden zeer geleidelijk op van 12 tot
14°C resp. van -2 tot + 2 ° C . Aan de grote hoeveelheid neerslag (1000tot meer
dan 3000 mm per jaar) moet het belangrijke aandeel worden toegeschreven
dat soorten van brakke standplaatsen en van contactmilieu's tussen zilt en zoet
daar in de kustvegetatie hebben (NORDHAGEN, 1917, 1923; GILLNER, 1955;
FAEGRI, 1960).
3. De zuid- en zuidwestkust van Noorwegen onderscheiden zich van de westkust voornamelijk door hogeretemperatuurmaximainzomer en winter. Het
feit dat meer dan 60 soorten aan de atlantische kust van Europa hier hun
noordelijkste groeiplaatsen hebben, hangt waarschijnlijk hiermee samen.
Vandezemeerdan 60soorten(cf. HULTÉN, 1950)zijnhiervanbetekenis:Festucaarundinacea,Scirpusplanifolius,S. maritimus,S. multicaulis, S.parvulus,Carexextensa(cf. H0EG en
LID, 1949), C. disions,C.punctata, Juncuscompressus, Rumex maritimus,Atriplexsabulosa,
Salsola kali, Crambe maritima, Cochleariadanica, Ononis spinosa, Trifolium fragiferum,
Radiolalinoides, Eryngium maritimum, Centauriumpulchellum,C. vulgare en Verbena officinalis.

4. De Deense westkust onderscheidt zich van de Noorse kusten nauwelijks
door hogere temperaturen (maximale en minimale gem. maandelijkse temperatuur resp. 16 en 1°C), doch wel door een aanzienlijk lagere hoeveelheid
neerslag(ongeveer 670mm perjaar). Het mogelijk belangwekkende grensgebied
valt echter in het Skagerrak. Intussen valt de zuidzijde van dit grensgebied samen met de noordelijke begrenzing van het areaal van ongeveer 60 soorten en
enkele belangrijke zoutplantenassociaties.
Aan HULTÉN (1950) ontlenen wij in dit verband wederom de volgende soorten: Zostera
nana,Parapholis strigosa,Elytrigiapungens (cf. BEEFTINK, 1959), Hordeum maritimum, H.
secalinum, Schoenus nigricans, Juncusanceps, J. inflexus,J. maritimus, Halimioneportulacoides, H. pedunculata, Kochiahirsuta,Sileneotites,Bupleurum tenuissimum, Apium graveolens,
Oenanthelachenalii, Centaurium minus, Calystegia soldanella, Plantagocoronopus, Artemisia
maritima,SeneciocongestusenLeontodonnudicaulis.

5. De Duitse Bocht heeft van alle Westeuropese kustgedeelten het meest uitgesproken landklimaat (in het bijzonder door lagere temperatuurminima
in de winter). Zuidelijk van dit kustgedeelte, van het Nederlandse Waddengebied tot Normandie, is het kümaat zeer gelijkmatig: maximale en minimale
gem. maandelijkse temperatuur resp. 17 en 3°C; jaarlijkse neerslag 600-800
mm, behalve Cap Griz Nez en omgeving (1000-1500 mm).
6. Normandie en vooral Bretagne vertonen weer een vermeldingswaardige
differentiatie in het klimaat: oplopen van de wintertemperatuur in westelijkerichtingonder invloed van de Atlantische Oceaan (toeneming van de minimale gem. maandelijkse temperatuur van 4 tot ongeveer 8°C), met als gevolg
een afnemend verschil tussen zomer- en wintertemperatuur; voorts neemt de
neerslag in westelijke richting toe van 800 tot ongeveer 1500 mm per jaar;
West-Bretagne is ook het omslaggebied in de periodiciteit van de windkracht:
16
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naar het noordoosten zijn oktober tot januari de maanden met de krachtigste
winden en mei tot augustus de maanden met dezwakstewinden; ten zuiden van
Bretagne zijn dit resp. maart tot april en september tot november. Langs de
Engelse zuidkust bevinden zich, wat temperatuur en neerslag betreft, overeenkomstige gradiënten (cf. PERRING en WALTERS, 1962).
Het grote ,verhang' van deze klimatologische gradiënten impliceert een belangrijke differentiatie in het klimaatsmilieu van dit kustgedeelte en bijgevolg
ook een belangrijke differentiatie in de kustvegetatie, van hetzelfde karakter als
inN-Noorwegen. In deeersteplaats brengt degrenssituatie metzichmeedat deze voor een belangrijk aantal soorten de ZW-grens of de NW-grens van hun
verspreidingsareaal vormt.
Van de boreaal-atlantische soorten kunnen in dit verband worden genoemd: Atriplex
glabriuscula, A. sabulosa, Salicornia disarticulata Moss, Centaurium littoralis Fr. en Cochlearia
anglica; voorts bereiken de circumboreale Elymus arenarius, deeuraziatische Halimione pedunculata en de atlantische Spartina townsendii hier de ZW-grens van hun verspreidingsgebied.
De laatste breidt zich evenwel nog geleidelijk verder in deze richting uit. Tot de ibero-atlantische en mediterraan-atlantische soorten die in Bretagne en Normandie en in zuidelijk GrootBrittannië (voorzien van*) de noordgrens van hun verspreidingsgebied bereiken, behoren:
Artemisia lloydii Jord., Dianthus gallicus Pers., Silene thorei Duf., Limonium lychnidifolium
Gir., Althenia filiformis Petit, Pancratium maritimum L., Galium arenarium Lois., Salsola soda
L., Plantago recurvata L. var. littoralis Ry., Medicago littoralis Rhode, Silene portensis L.,
Salicornia fruticosa L., Medicago marina L., Triglochin barrelieri Lois., Crypsis aculeata (L.)
Ait., Polypogon maritimus Willd., Diotis maritima (L.) Sm., Euphorbia peplis L.*, Frankenia
laevis L.*, Matthiola sinuata (L.) R.Br.*, Salicornia radicans Sm.*, en Inula crithmoides L.* (cf.
CLAPHAM, TUTIN en WARBURG, 1958; CORILLION, 1961; FOURNIER, 1961; PERRING en W A L -

TERS, 1962).

Het grensgebied zelf bevat ook hier eenverhoogde rijkdom aan interne informatie, waardoor het gebied relatief rijk is aan endemen en soorten met een disjunct areaal.
Van deze categorie kunnen de volgende taxa worden genoemd: Astragalus bayonensis Lois.,
Omphalodes littoralis Mut., Cochlearia aestuaria LI., Spartina alterniflora Lois.*, Cotula coronopifolia L., Matthiola sinuata (L.) R.Br. var. oyensis Mén. et V.-G.M., Daucus gadecaei Ry. et
Fd., Galium neglectum Le Gall., Limonium humile Mill.*, Erodium maritimum L'Hérit.,
Linaria arenaria D C . en Centaurium capitatum (Willd.) Borbâs* (cf. CORILLION, 1961; FOURNIER, 1961 ; PERRING en WALTERS, 1962).

7. Van de kust van Aquitanië (Charente Inférieure, Gironde, Landes, BassesPyrénées) heeft REY (1960) diepgaande studie gemaakt. Hij herkende in
Aquitanië vier klimatologische processen (gradiënten) als gevolg van in tijd en
ruimte in elkaar doordringende atlantische, continentale, mediterrane en montaneinvloeden. Deatlantischeinvloed neemtnaar hetzuidenregelmatigaf, doch
van Baskië naar Galicië op het Iberisch Schiereiland weer toe. De gemiddelde
temperatuur neemt echter langs de kust van noord naar zuid geleidelijk toe. De
neerslag is aan de kust in Baskië het hoogst (ruim 1000mm) en neemt naar het
noorden en westen enigszins af. Voorts is het kustgebied gekenmerkt door
hevigewinden, vnl. uit het westen (cf. ook GAUSSEN, 1941).
Niettegenstaande Aquitanië dus het contactgebied van vier verschillende klimaattypen herbergt, lijkt het aantal endemen en soorten met een disjunct areaal
relatief kleinte zijn.
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 65-1 (1965)
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ALLORGE (1941, p. 351) schrijft weliswaar: ,... que les plantes, même les mieux connus de
l'Europe centrale et occidentale, s'y présentent sous des formes spéciales. A cet égard, le
Paysbasque,commelerestedusecteur ibéro-atlantique,révèleun microendemismeprogressif
notable qui mériterait une étude approfondie'. Doch afgezien van deze micro-endemen geeft
REY (1960) slechts op: Limoniumdubyi(G.G.) P.F. subspecies van L. bellidifolium (Gouan)
Kuntze, Hieracium eriophorum St.-Amans, Alyssumloiseleuri P.F., Linariathymifolia (Vahl)
D C , OenanthefoucaudiTesseron, Angelicaheterocarpa Lloyd, Thorella bulbosa(Thore) P.F.,
Potamogeton variifoliusThore en Elatine brochoni Clavaud, subspecies van E. hexandra
(Lapierre) DC. Aan deze lijst moet nog worden toegevoegd Spartina aliemifloraLois. (cf.
JOVET,1941).

Dit verschijnsel kan worden verklaard door een hoog ruisniveau in de grensgebieden - samenhangend met instabiliteit in de tijd - waardoor de informatie
voor het ontstaan of de vestigingvan endemen onvoldoende kon worden benut.
REY(1960,p.306)wijst reedsopdezeklimatologische instabiliteit. Ook het door
ALLORGE (1941)geconstateerde micro-endemisme steunt deze verklaring.
8. Ongeveer tussen Porto en Lissabon langs dePortugese westkust voltrekt zich
eenlaatstebelangrijkeveranderinginklimatologisch opzicht: de temperatuur
neemt langs de kust in zuidelijke richting toe, vooral in de wintermaanden (de
maximale en minimale maandelijkse temperaturen lopen resp. op van 20 tot 22
en van 8tot 11°C). Tegelijk neemt de neerslag af van ongeveer 1200tot 700 mm
perjaar (tenzuiden van Lissabontot minder dan 600mm);dezeafneming drukt
vooral op de neerslag in de zomermaanden, waardoor deze zeer droog worden.
Voorts neemt de NO-Passaat naar het zuiden in betekenis toe. Dit kustgedeelte
vormt de ontmoetingszone van het Europees-atlantische en het mediterrane
klimaat en is als zodanig de pendant van het onder (1) behandelde grensgebied
in N-Noorwegen. In overeenstemming hiermee is de indeling in ,étages de families de groupements végétaux' die EMBERGER (1930) op grond van klimatologischecriteriavoor het westmediterrane gebied heeft gemaakt. Zijn ,étage méditerranéen humide' (cf. I.e. p. 719) komt overeen met het hier beschreven grensgebied tussen de Europees-atlantische en mediterrane klimaten.
EvenalsinN-Noorwegen valt het klimatologische grensgebied samen met een
concentratie van grenzen en verspreidingsarealen van plantensoorten. Vooral
soorten dievoor de syntaxonomie van dehogere vegetatie-eenheden van betekeniszijn, hebben hierhun areaalgrens.Voor deGlauceto-Puccinellietaliaisdit het
geval met Armeria maritima, Plantago maritima, Triglochinmaritima, Limonium
vulgaressp.pseudolimonium (Rchb.) Gams enPuccinellia maritima.
Vandemediterrane soorten diehierdenoordgrensvanhunareaalbereiken,kunnen worden
genoemd: Arthrocnemum macrostachyum Moris,Aeluropus littoralis (Gouan) Pari.,Limonium
sinuatum (L.) Miller,L.ferulaceum(L.) Kuntze,L. thouini(Viv.)Kuntze,Limoniastrum monopetalum(L.)Boiss.,Puccinellia convoluta(Horn.) G.G., P. tenuifoliaBoiss.etR., Salsolasoda
L., S. vermiculata L., Halopeplis amplexicaule (Vahl) M.Stbg., Haloxylon articulatum (Cav.)
Bunge,FrankeniapulverulentaL.en CrucianellamaritimaL.

Overigens zijn over de areaalgrenzen weinignauwkeurige opgaven bekend en
moet menzichnogtevreden stellen metdegegevensvan WILLKOMM(1852,1896)
en COUTINHO(1939).Eenindruk van deverschillen in dezoutvegetatie van NWSpanje enMidden-enZ-Portugalkrijgtmen voorts door vergelijking van deverhandelingen van BELLOT (1950), BUCH (1951) en GUINEA (1953a, 1953b, 1954)
18
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enerzijds en die van FONTES (1945) en ROTHMALER (1943) anderzijds. Dat het
grensgebied bovendien intern rijk aaninformatie is,komt totuitingindeaanwezigheidvan eengroot aantal endemen (bijv. van hetgeslacht Armeria).
WILLKOMM(1896,p.70en289-299)komt na eenberekening vanhet aantal endemen onder
de Iberische kustplanten (totaal 618soorten) tot het volgende resultaat:
N-kust
W-kust
Z-kust
ZO-kust
Aantal soorten
150
236
387
232
Aantal endemen
23
61
103
31
Percentage endemen van totaal aantal soorten
15,3
25,8
26,6
13,
Het reedsgrotepercentageendemen vandeIberischewestkustvindt nognadere precisering
door de mededeling dat van de 61endemen 45 tot de Portugese kust beperkt zijn. Het hoge
percentage endemen van de zuidkust (cf. ook WILHELM, 1937)zou verklaard kunnen worden
doorhetcontactvanatlantische,mediterraneencontinentaleklimaatsinvloeden; diteffect zou
wellichtversterktkunnenzijndoorcontactmetN-Afrika viadeMoorseenArabischeinvasies.

Uit dit overzicht volgt dat de klimatologische grensgebieden langs de Westeuropese kust niet alleen ook in floristisch opzicht grensgebieden zijn, doch dat
zij meestal door het bezit van verhoogde interneinformatie bovendien door een
grotere rijkdom aan taxa zijn gekenmerkt.
2.3. HET OPEN WATER

2.3.1. Waterbewegingen
Bij de waterbeweging onderscheiden wij in de eerste plaats schommelingen
die het gevolgvan kosmische krachten zijn en als getijbewegingen worden aangeduid. De periodiciteit van deze schommelingen is zeer regelmatig en de golflengte' kort. Daarnaast kennen wij waterbewegingen die worden veroorzaakt
door klimatologische omstandigheden (neerslag, wind) en menselijke activiteiten (ontwatering, waterbeheersing). De ,golflengte' van deze schommelingen is
meestal veel groter, zodat de verschillende waterstanden zich daarbij in de tijd
als een meer op zichzelf staand, afzonderlijk deel van het geheel voordoen (episodische schommelingen).
De periodieke schommelingen hebben de overhand langs de West- en Noordeuropese kusten, deepisodische schommelingen inhet Westeuropese polderland
enin Midden- en Oost-Europa; bepaalde gedeelten van het Oostzee-en Middellandse Zeegebied zijn gekenmerkt door combinaties van periodieke en episodische schommelingen.
Periodieke en episodische schommelingen in de stand van het open water
hebben een verschillende invloed op de processen in de bodem van het oeverland. Als voorbeeld kan het best worden gekozen de combinatie van de vochten aëratietoestand met de saliniteit van het bodemvocht. De periodieke schommelingen van de getijbeweging bewerkstelligen, dat een bijna voortdurend relatief lage vochttoestand of hoge aëratietoestand gecombineerd kan voorkomen
met een voortdurend relatief hoog saliniteitsniveau van het bodemvocht. Bij
episodische schommelingen is deze combinatie - tenminste onder de WesteuroMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 65-1 (1965)
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peséklimaatsomstandigheden - niet mogelijk. Ten opzichtevan het milieu dat
onderinvloed vandegetijbeweging staat,zijn deniveauxverschoven: eenrelatieflagevochttoestand isdanaaneenlaagsaliniteitsniveaugekoppeldeneenrelatiefhogevochttoestand aan eenhoogsaliniteitsniveau. Hetfeit datLimonium
vulgare, Halimione portulacoides en Artemisia maritima in het Westeuropese
polderland slechts tot kwelstroken beperkt zijn, hangt met dit verschijnsel samen. Het Westbaltische gebied neemt, wat deze schifting in de factorencombinatiebetreft, eentussenpositiein.
Voorhetonderhavigeonderwerpvanstudieisdegetijbewegingvanmeerbetekenis dan dezuiver episodische waterbewegingen. In het effect van de getijbewegingopdezoutvegetatiekunnendrieaspectenwordenonderscheiden:(1)het
ruimtelijke aspect van deamplitude, (2) het tijdelijke in devorm van de getijkrommeen(3)hetdynamischeaspectvandegetijstromingenendegolfslag.
Deamplitudevandegetijbewegingheeft eenlongitudinaleeneentransversale
macrogradiënt. In beide gevallen geldt, dat naarmate de amplitude toeneemt,
ook deverticale amplitude van het milieu dat voor dezoutvegetatie openstaat,
groter is.Aangezien demeestesoorten envegetatietypen zichin dehoogwaterzone bevinden, is bovendien het hoogteverschil tussen devloedstanden tijdens
springtij en doodtij een maatstaf voor de ruimtelijke realisatie van de interne
differentiatie vanhetmilieu.LangsdeWesteuropese kustloopthet getijverschil
bij springtij uiteenvanenkeledecimetersindeomgevingvanhet Skagerrak tot
meer dan 11mbij St. Malo enin het Kanaal van Bristol. Het hoogteverschil
tussendegem.vloedstanden tijdens springtij endoodtij varieertvan 17 à25 cm
(resp.bijHoekvanHolland eninhetGraadybbij Esbjerg)totruim315cm(bij
St.Malo).
DeinversieindezoneringvanhetPuccinellietummaritimaeenhetHalimionetumportulacoidislangsdeFransekusthangtwaarschijnlijk metdegroottevande
getij-amplitude samen.Bijeenverschilvanminderdanongeveer8 mgedurende
springtij, zoalslangsdeNederlandsekustvoorkomt, volgthetHalimionetumin
dezoneringophetPuccinellietum. Bijgroteregetij-amplitudes danongeveer8m
ontwikkelthetHalimionetumportulacoidiszichechterreedslangsrandjes enop
geaccidenteerdterreinwaarvanhetniveaulagerligtdandatvanhetPuccinellietummaritimae. Het is zeer waarschijnlijk dat bij de grote getij-amplitudes de
wegzuiging van het grondwater tijdens de laagwaterstanden zo groot is, dat
reeds oplagereniveaux dan diewaarop hetPuccinellietum maritimae zich ontwikkelt, opbepaaldeplaatsen eenvoor het Halimionetum voldoende geaëreerd
milieu kan ontstaan.
Detransversale gradiënt in de estuaria bestaat uit een aanvankelijke toenemingvandeamplitudedooropstuwingvandevloedgolftoteenmaximalewaarde(inhetSchelde-estuariumbijspringtijvangem.4.33mbijVlissingentotgem.
5.25 m bij Hemixem), gevolgd door een afneming. Deze gradiënt varieert van
riviertotriviernaargelangdebreedteendieptevanderiviermond,hetgetijverschilindemondingenhetverhangendezoetwaterafvoer vanderivier.Plaatselijkeverwijdingeninhetestuariumkunneneenvloedkuileffect teweegbrengen.
Langshet Schelde-estuarium zijn geenverschuivingen indedifferentiatie van
20
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de zoutvegetatie geconstateerd, die zouden kunnen samenhangen met het verloop in de getij-amplitude. Het verloop van de saliniteit is hier waarschijnlijk
vanveelgroterebetekenisvoordevegetatie.Hethoogteverschiltussendegem.
vloedstandenbijspringtij endoodtij varieertvanVlissingentot aandemonding
vandeRupelookzeerweinig(80-87cm).HetOosterschelde-bekkenlooptindit
opzichtveel meer uiteen: het hoogteverschil bedraagt daar 47-74 cm. Er zijn
aanwijzingen dat verschuivingen van de optimale standplaats van bepaalde
soortent.o.v.dezoneringinverbandstaanmetdeamplitudevandithoogteverschil.Spergularia marginata, bijvoorbeeld, vindt men op de Kaloot, waar het
hoogteverschil tussen de gem. vloedstanden bij springtij en doodtij 85cmbedraagt,optimaalin dekommen (Puccinellietum maritimae);doch op het Spieringschor inhetVeerscheGat, meteenhoogteverschilvan52cm,komtzijoptimaalopdeoeverwallenvoor(inhetArtemisietummaritimae).
Natuurlijke vloedverhogingen door transgressie van de zee - zoals in
het Deltagebied plaats vinden - verlopen zo langzaam, dat deze door de
opslibbingkunnenwordenbijgehouden. Andersishetgesteldmetdoor demens
teweeggebrachte vloedverhogingen. Deafsluiting vandeZuiderzeebijv. hadin
de periode 1930-'32 een vloedverhoging tot gevolg, die plaatselijk opliep tot
meer dan 1 m (LORENTZet al., 1928).Devloedverhogingvanca. 10 cmbij het
eilandje Griend bleekreedszocatastrophaal voor devegetatietezijn, dat eerst
na 1940regeneratie optrad (FEEKES in BROUWER CS., 1950). Deze desastreuze
uitwerkingisvolkomentebegrijpen uitderesultatenvandewaterpassingen die
in het Deltagebied zijn verricht. De verticale amplitude van de zoutplantengemeenschappen bedraagt daar (3)5-15(22)cm,zodat ookdaar door eendergelijkeplotselingevloedverhogingvoordemeestegemeenschappendecommunicatiemethetmilieugrotendeelszouzijnverbroken.
Het tweede aspect, devorm van de getijkromme, kan van betekenis zijn (1)
wanneer decurve tweetoppig is,zoals bij het eiland Wight voorkomt; volgens
TUTIN (1942)reageren Zostera-sootten op dit verschijnsel door zich op hogere
niveaux te vestigen. (2) Wanneer de curve voorzien is van een agger3 of een
soortgelijke afwijking bij hogere waterstanden; voorbeelden van beïnvloeding
vandevegetatiedoor ditverschijnsel zijn echternietbekend.
Hetderdeaspect,getijstromingenengolfslag,valtonderhetbegripexpositie.
Deze kan, zowelvoor stroming als golfslag, van plaats tot plaats sterk uiteenlopen. Er isin dit opzicht eengroot verschilin gevoeligheid onder depioniers
van de zoutplanten. Zosteraspp. en Salicornia stricta zijn het meest gevoelig,
Spartina maritima minder. Spartina townsendii verdraagt blootstelling aan het
geweldvanhetopenwaterdoorzijn dichtegroeiwijzeenstevigeverankeringin
de bodem verreweg het beste. Zelfs de voor brak milieu openstaande Scirpus
maritimusvar.compactusmoetopgeëxponeerdeplaatsendikwijlsplaatsmaken
voorSpartinatownsendii.
Erosie van de bodem leidt tot een ruimtelijke verscherping van de differentiatie in het milieu, zowel op kleine schaal (microreliëf) als op grote schaal
3

Een agger iseen kleine tussentijdse rijzing van de zeespiegel bij laag water.
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(abrasieranden met een niveau-verschil van enkele centimeters tot meer dan
2m).
Differentiatie van de expositie in de tijd leidt bij aan- en opslibbing van de
bodem ook tot een verscherpte differentiatie, doch nu in verticale richting: afwisseling van zand en slibhoudende laagjes. In de omgeving van het wantij4 is
de expositie voor getijstromingen het geringst. De snelheid van de getijstromingen is evenredig aan de getij-amplitude. Het effect van de golfslag is het grootst
bij geëxponeerdheid op de overheersende windrichting. De kracht van de eroderende werking van golfslag wordt echter door de getijbeweging gespreid. Dit
betekent dat fixatie van de waterbeweging door afdamming (Deltaplan) onherroepelijk concentratie van de erosie tengevolge heeft.
Teneinde de getijbeweging als oecologisch proces nader te onderzoeken, is
opzeven terreinen langshet Schelde-estuarium en optweein het Oosterscheldebekken nagegaan bij welke overstromingsfrequentie, -duur en -hoogte de
verschillende syntaxa voorkomen. De Directie Algemene Dienst van de Rijkswaterstaat in Den Haag stelde welwillend gegevens beschikbaar van de overstromingsfrequenties per maand bij Vlissingen en Zierikzee en over de betrekkingen tussen dezefrequenties endievan deanderepeilstationslangsdeWesterenOosterschelde.Metgebruikmakingvandegemiddeldegetijkrommeterplaatse
was het mogelijk uit de frequenties de overstromingsduur en -hoogte te berekenen. Door interpolatie tussen de peilstations konden tenslotte deze gegevens
voor elk gewenst buitendijks terrein worden ,vertaald'.
Anderzijds zijn met hulp van de heer J. ter Hoeve van het Staatsbosbeheer
op de negen uitgezochte terreinen in totaal ruim 550 hoogtemetingen verricht
vanbeneden-enbovengrenzen van deplantengemeenschappen. De belangrijkste
resultaten van deze hoogtemetingen zijn in hoofdstuk 3 beschreven bij de besprekingvandezonatie. Enkelecijfers overde overstromingsfrequentie en -duur
zijn vermeld in hoofdstuk 4bij de beschrijving van de oecologie der syntaxa.
Een vrij groot aantal onderzoekers hebben vroeger reeds hoogtemetingen
verricht en deze gecorreleerd met de getijbeweging. De voornaamste onder hen
zijn JOHNSON en YORK (1915), YAPP, JOHNS en JONES (1917), NIENBURG (1923—
27), CHAPMAN (1934, 1938, 1960),WIEHE (1935), HARMSEN (1936), LINKE (1939),
VAN EERDE (1942), GILLNER (1944, 1952, 1960), CARNAHAN (1952), HINDE
(1954), O'REILLY en PANTIN (1957)en CHAPMAN en RONALDSON (1958).Het zou
de moeite waard zijn, doch een aparte studie vergen, hun resultaten met de hier
bereikte te vergelijken.
Op de slikken en schorren zijn de aspecten van de getijbeweging langs de
microgradiënt — overstromingsfrequentie, -duur en -hoogte — over het algemeen sterk aan elkaar gekoppeld. Alleen waar water stagneert — in moeilijk
afvloeiende kommen — is de overstromingsduur t.o.v. de frequentie meer of
4

Een wantij is een watergebied, waarvan de getijbeweging gekarakteriseerd is door een
hoofdzakelijk verticale waterbeweging tengevolge van het pendelen van twee getijstromen uit
tegengestelde richting, terwijl dehorizontale waterbeweging steedszeer geringis.
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minder ontkoppeld. Dergelijke instabielere terreinen leiden vaak tot massale
ontwikkeling van Spartina townsendii en, in brak milieu, van Triglochin maritima en Glauxmaritima. Ook bij een geringere overstromingsfrequentie dan
overeenkomt met de hoogteligging als gevolg van een zekere isolatie van de
zee—bijv. door een strandwal of duinreep—wint deoverstromingsduur dikwijls aan betekenis door stagnatie van de afvoer en gaat dan een meer episodisch karakter dragen. Stagnering van vloedwater betekent echter ook stagnering van neerslag. Bij aanwezigheid van bijv. duintjes (Verdronken Zwarte
Polder, Kwade Hoek, Groene Strand bij Oostvoorne, deBeer) kan dit proces
nog in betekenis toenemen door druk van drangwater. Dergelijke milieuomstandigheden geven plaatselijk aanleiding tot het optreden van tegenstellingenindetijd tussennatendroog,zoutenzoet,dikwijlsgecombineerdmetafen
toeverrijking van voedingsstoffen door afzetting van vloedmerk. Kenmerkend
voor deze contrastmilieu's zijn gemeenschappen van het Agropyro-Rumicion
crispi(Loto-Trifolion).
Wat de aspecten van degetijbeweging langs de microgradiënt betreft zullen
wijonsinhetvervolgbeperkentotdeoverstromingsfrequentie. Hetiseenbekend
feit dat de frequenties in de verschillende jaargetijden sterk uiteenlopen. In
ZW-Nederland komen in demaanden oktober tot maart de hoogste vloeden,
dochtegelijk ook delaagste hoogwaterstanden voor.In dieperiodevormende
overstromingsfrequenties duseengeleidelijk afnemende reeks,diereedsoplage
niveauxbegintaftenemenentot hogeniveauxdoorloopt.Inmeitotjulivariëren de hoogwaterstanden het minst in hoogte. De reeks van overstromingsfrequenties begint in dieperiode eerst op eenrelatief hoogniveau af tenemen
enneemt danverder snelaf. Indevoorzomerzijn dehoogwaterstanden dusgeconcentreerd tot niveaux die dicht om het MHW-niveau zijn gelegen. Dit betekent datindezevoor devegetatiezeerbelangrijke periodetenaanzienvande
overstromingen de tegenstelling tussen eu-littoraal en supralittoraal groter is
dan in deherfst- enwintermaanden. Voorts is ook deinvloed van het klimaat
(neerslag,verdamping)ophetschorindieperiodehetgrootst.
Dit verschijnsel van deconcentratie der hoogwaterstanden in devoorzomer
moet als de primaire oorzaak worden aangemerkt van de tegenstelling in de
soortenrijkdom tussen eu-littoraal en supralittoraal of, m.a.w., van deplotselinge toename van de soortenrijkdom wanneer het slik tot ongeveer MHWniveauisopgeslibd.Geletopdefluctuatiesvandehoogwaterstandenindevoorzomermoetdezonerondom hetMHW-niveau dusalseengrensgebiedworden
beschouwd:Aan debenedenzijde het milieu dat in dieperiode door nagenoeg
elke vloed wordt overstroomd, aan de bovenzijde het milieu dat nauwelijks
wordt overstroomd. Nemen wij als willekeurige maatstaf voor de begrenzing
van dit grensgebied aan het ontbreken c.q. optreden van gemiddeld vier overstromingenper 14dagen,danisdeverticaleamplitudeinhetDeltagebiedindie
periodevandeordevan 50cm.Menmoetzichafvragen ofdit grensgebiedniet
over een voldoende interne informatie beschikt om aan enkele soorten standplaatsteverschaffen. Hetisduidelijk dathetexclusievevandezeinterne informatie destemeer tot uiting komt, naarmate desoorten zich wat hun verticale
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amplitude betreft meer tot dit grensgebied beperken. Aan deze voorwaarden
voldoen Spartina maritima, de slikvorm van Fucus vesiculosusL. (var. lutarius
Chauv.) en van Fucusspiralis L. en waarschijnlijk ook Salicornia radkans. Het
zou in dit verband een interessante opgave zijn om na te gaan of en zo ja in
hoeverre de disjunctie en noordelijke begrenzing van het verspreidingsareaal
van Spartina maritima — in Groot-Brittannië en Ierland bijv. is de disjunctie
opvallend (cf. PERRING en WALTERS, 1962) — samenhangt met verschillende
eigenschappen van het grensgebied, zoals de verticale amplitude, het verloop
van de overstromingsfrequenties binnen het grensgebied en t.o.v. het MHWniveau, de duur van de concentratie der hoogwaterstanden, alsmede de tijd van
hetjaar waarin deze concentraties vallen.
2.3.2. Chemischeeigenschappen
Van de chemische eigenschappen van het open water is de saüniteit ongetwijfeld de belangrijkste factor. Uit het complex van zouten worden dikwijls alleen
de chloriden bepaald — met de titrimetrische methode — en uitgedrukt in
°/oo Cl' of NaCl. Daarnaast meet men ook door middel van de conductometrische methode het percentage totaal zout (S). Evenals bij de amplitude van de
getijkromme kan men bij de saliniteit een longitudinale en een transversale
macrogradiënt onderscheiden.
De longitudinale macrogradiënt vertoont een tamelijk onregelmatig verloop:
Het normale gehalte langs de kust van 17-18°/oo Cl' kan locaal belangrijk afwijken door ter plaatse uitstromende rivieren. Verder kan bij zeer grote hoeveelheden neerslag, in korte tijd gevallen, de saüniteit van het kustwater tijdelijk
merkbaar dalen. TAMBS-LYCHE (1957) vond langs de Noorse Westkust na een
neerslag van ruim 200mm in 11dagen over een periode van ongeveer een week
een verlaging van 5-6 °/oo S. Dit gegeven transponerend op Nederland, waar
per decade hoogstens 120-180 mm valt, heeft tot resultaat dat men daar in het
kustwater ten hoogste een tijdelijke verlaging van 3-4,5°/00 S(d.i. ongeveer \\2\ °/oo Cl') kan verwachten. Het is duidelijk dat een dergelijk gering effect op
de saliniteit alleen buiten de invloedssfeer van rivieren en in beschutte kustwateren voldoende lang kan standhouden om meetbaar te zijn.
Van veel grotere betekenis is de transversale macrogradiënt, het verloop van
de saliniteit in de estuaria. Dit verloop hangt af van (1) de breedte en diepte
van de riviermond, (2) het verhang van het estuarium, (3) de ligging van eb- en
vloedscharen, (4) de gecompliceerdheid van het estuarium, (5) de amplitude en
phase van de getijbeweging, (6) de rivierwaterafvoer, (7) de wind en (8) de
chemische samenstelling van het rivierwater. Brede en vooral diepe riviermondingen geven aan de soortelijk zwaardere zoutwatertong de gelegenheid bij
opkomend water verder in het estuarium binnen te dringen dan nauwe en ondiepemondingen. Ook het verhangvan het estuarium bepaalt hoever het grensgebied zich stroomopwaarts uitstrekt. Differentiatie van de eb-en vloedstroom
via eb- en vloedscharen (cf. VAN VEEN, 1950) kan in brede estuaria een verschil
in de saliniteit aan delinker- en rechteroever tengevolge hebben. Bij een grotere
getij-amplitude in de monding strekt het grensgebied tussen zee- enrivierwater
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zich verder stroomopwaarts uit. Afwisseling in de rivierwaterafvoer bewerkstelligteenschommelingvan het grensgebied, beurtelings in de richting van de
zee (bij grote afvoer) en in die van de rivier (bij kleine afvoer). De wind is door
zijn opstuwende kracht —hetzij in stroomopwaartse, hetzij in stroomafwaartse
richting — eveneens van grote invloed op de ligging van het grensgebied in het
estuarium. De mate waarin de chemische samenstelling van de zouten van het
rivierwaterprocentueel afwijkt vandievanhetzeewater,bepaaltinbelangrijk opzichtdematewaarin dechemische samenstellingvanhetgrensgebied afwijkt van
de samenstelling verkregen bij een evenredig verdunningsproces van de componenten van het zeewater. Bovendien beïnvloeden haven- en industriecentra,
gelegen aan estuaria, de chemische samenstelling van het water in hoge mate
door lozing van grote hoeveelheden afvalproducten (Hamburg 500.000 m 3 en
Antwerpen 100.000m3rioolwater per dag).
Het is duidelijk dat deze processen in de verschillende estuaria zeer uiteenlopend van aard kunnen zijn en dat verwacht mag worden dat daardoor de
differentiatie in de oevervegetatie ook uiteen zallopen. Vergelijkend onderzoek
aan de hand van de literatuur is echter nog nauwelijks uit te voeren. Wij kunnen hier slechts wijzen op het werk van CAZALET (1935) over de vegetatie van
het estuarium van de Frémure (N-Bretagne), van CORILLION (1953, p. 613) over
de vegetatie van de Ria de l'Arguenon, van DUPONT (1954) over die van de
Vilaine Maritime, van GILLHAM (1957) over die van het Exe-estuarium, van
KÖNIG(1957)overdievandeEider,vanBOULLARD (1958)over die van de BasseSeulle (Normandie) en van KÖTTER (1961) over de vegetatie van de BenedenElbe.
Het Deltagebied vormt met betrekking tot de saliniteit een ingewikkeld systeem. Het noordelijke gedeelte — bestaande uit de Nieuwe Waterweg, het
Haringvliet en het Hollandsch Diep met de daartussen gelegen wateren, alsmede uit de Grevelingen, het Volkerak en de Krammer —•vormt het gecompliceerde Rijn-Maas-estuarium. In het zuiden wordt het Deltagebied afgesloten
door het Schelde-estuarium. Tussen beide systemen in ligt de Oosterschelde
metVeerscheGat,Zandkreek, Eendracht, Krabbenkreek enKeeten (samengevat
als Oosterschelde-bekken). Was de Oosterschelde vroeger een arm van het
Schelde-estuarium via de Kreekrak en het Sloe, thans is zij van deze volledig
geïsoleerd. Ook de invloed van het Rijn-Maas-estuarium op het Oosterscheldebekken is slechts zeer gering, omdat communicatie alleen via de nauwe doorgangvanhetZijpe mogelijk is.
In fig. 3is de gemiddelde saliniteit tijdens HW ingedeeld volgens het systeem,
aangenomen tijdens het ,Symposion on the Classification of Brackish Waters'
in 1958 (Final Resolution, 1959). De chloridegegevens zijn voor het grootste
gedeelte beschikbaar gesteld door de Rijkswaterstaat (voor het Rijn-Maasestuarium over 1955-1958,voor het Schelde-estuarium alleen over 1950).Fig.4
geeft bovendien een beeld van de schommeling van het contactgebied tussen
zout en zoet, die in het Schelde-estuarium tijdens HW kan optreden.
De bovengenoemde geïsoleerde positie van het Oosterschelde-bekken brengt
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FIG. 3. Classificatie van de wateren in het Deltagebied naar het gemiddelde chloridegehalte
bij hoogwater (gewijzigd naar DEN HARTOG, 1961).
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FIG. 3. Classification of the estuaries and sea-arms in the SW-Netherlands according to their
average chlorinity at high-tide (after DEN HARTOG, 1961, modified).

met zich mee, dat de saliniteit belangrijk afwijkt van die van de beide andere
delen van het Deltagebied. Behoudens in de omgeving van Bergen op Zoom,
waar het water door het riviertje de Zoom, het riool en het fabrieksafvalwater
meestal een gering zoutgehalte heeft, fluctueert de saliniteit in de kom van de
Oosterschelde slechts tussen 24 en 31°/0o NaCl; het gemiddelde is 27,75°/00
NaCl (KORRINGA, 1941). Slechts bij uitzonderlijk hoge waterafvoeren van Rijn
en Maas kan door instroming via het Zijpe de saliniteit in het Westelijk deel
van de Oosterschelde tot ongeveer 18 à 20°/0o dalen (DRINKWAARD, 1960).
Volgenshet ,Venice-system' zou het Oosterschelde-bekken dus in het polyhalinicumondergebracht moetenworden.Doordegeringe fluctuaties indesaliniteit,
26
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FIG.4. Classificatie van de wateren in het Schelde-estuarium naar de maximale en minimale
chloridegehalten tijdens hoogwater in1950.
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FIG. 4. Classification of the estuary of the river Scheldt according to maximal andminimal
chlorinityathigh-tidein 1950.
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de beschutte ligging en de hoge zomertemperatuur van het water is de cryptogamenflora en de fauna van het gebied echter veel rijker dan in het polyhalinicum der estuaria. Deze omstandigheid was voor DEN HARTOG (1959, 1961)
aanleiding dit gebied tezamen met het Brouwershavensche Gat en de omgeving
van Vlissingen in het (eu-haliene) Scaldiaanse district onder te brengen. Wat de
phanérogame zoutvegetatie betreft onderscheidt het Scaldiaanse district zich
van het polyhalinicum der estuaria evenwel niet door een grotere soortenrijkdom.
Uit cybernetisch oogpunt en gelet op de fluctuaties in de saliniteit van het
overstromingswater moet het grensgebied tussen zee-en rivierwater worden beschouwd als een storingsgebied. De wisselvalligheid in het contact tussen zeeën rivierwater als gevolg van horizontale verschuivingen van het grensgebied
geeft aan hetmilieuter plaatse eenrelatief hoogruisniveau. Naarmate dewisselvalligheid in de saliniteit van het overstromingswater op een bepaalde plaats
groter is,isook het ruisniveau hoger. In 1950nam de maximale fluctuatie in de
saliniteit bij HW toe van ongeveer 9°/ooNaCl bij Vlissingen tot 20°/0obij Bath;
verder stroomopwaarts zakte deze weer tot ongeveer 14 0 / 00 bij de stad Antwerpen en bijna 7°/ 00 NaCl bij Rupelmonde.
Het traject met het hoogste ruisniveau — van Bath tot Ossendrecht — is
tevens gekenmerkt door een dieptepunt wat het aantal soorten phanerogamen
op de slikken en schorren betreft en een grote soortenarmoede onder de algen.
De eu-halobe halophyten Spergularia marginata, Limonium vulgare, Halimione
portulacoides, Artemisia maritima en Suaeda maritima dringen het estuarium
niet verder binnen dan tot het schor ten westen van Bath; Salicorniaeuropaea
gaat slechts iets verder. Eerst stroomopwaarts van het genoemde traject vestigen zich in de aldus verarmde plantengemeenschappen soorten als Cochlearia
officinalis, Sonchus arvensis,Calystegia sepium, Rumex crispus,Althaea officinalis (langs het Schelde-estuarium zeldzaam, langs het Haringvliet algemeen),
Alopecurus geniculatus, Trifolium fragiferum, Hordeum secalinum, Festuca
arundinacea, Plantago major en Lolium perenne. Deze soortenarmoede, die in
het meest zilte gedeelte van het a-mesohalinicum optreedt, gaat bovendien gepaard met een sterke dominantie van een aantal van de overgebleven soorten,
de meeste over grote oppervlakten. De grove ,korreling' van de eentonige begroeiing en descherpegrenzen tussen de ,korrels' duiden op eengeringe interne
rijkdom aan informatie of m.a.w. op een intern weinig gedifferentieerde toestand inhorizontale richting.Inverband methetgeenin§1.4.4 isbesproken mag
men verwachten dat deze horizontale, weinig gedifferentieerde toestand ergens
in verticale richting is gekoppeld aan een sterk gedifferentieerde toestand. Het
zou van oecologische betekenis zijn te weten waaruit deze gedifferentieerde
toestand bestaat. Het zou bijv. een oppervlakkige bodemverdichting kunnen
zijn.
Door het hoge ruisniveau in het overgangsgebied van het a-mesohalinicum
naar het polyhalinicum is de tegenstelling in soortenrijkdom tussen eu-littoraal
en supralittoraal — welke samenhangt met de overstromingsfrequentie (cf.
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§2.3.1) — ook belangrijk minder groot dan in de eu-haliene en polyhaliene
zones.
Men kan zichafvragen ofhet hierbesproken ruisgebied nogvoor enkele soorten specifieke informatie biedt, m.a.w. of er soorten zijn dievoor hun ontwikkeling afgestemd zijn op een bepaalde beïnvloeding van buitenaf, in dit geval dus
op de wisselvallige beïnvloeding door zout resp. zoet water. Voor zover thans
kan worden overzien, kunnen tot deze ,ruis'-soorten in ieder geval Scirpus
maritimus var. compactus en Atriplex hastata worden gerekend. De eerste is
duidelijk optimaal in het zilte gedeelte van het mesohalinicum en bovendien in
zijnverspreidingvrijweltotdezezonebeperkt.Atriplex hastata heeft oecologisch
een veel grotere verspreiding, doch daalt in het ruisgebied juist af naar lagere
niveaux t.o.v. MHW en is dikwijls zeer algemeen in deScirpusmaritimus com/?acto-consociatie. Voorts zijn er aanwijzingen dat Spergularia salina, Puccinellia distans en P. fasciculata zich in het ruisgebied optimaal ontwikkelen.
Indien dit laatste bevestigd kan worden is er te meer reden om inhet ruisgebied
aan oppervlakkige bodemverdichting te denken, omdat het Puccinellietum
distantis en het P.fasciculatae, waarvan deze soorten de respectieve kensoorten zijn, kenmerkend voor vastgetrapte of door andere oorzaken compacte en
tevens wisselend zilte bodems zijn.
Aangezien de saliniteit van het open water voornamelijk via regulatie van de
saliniteit van het bodemvocht invloed op devegetatie uitoefent, zijvoor een verdere bespreking van de zoutfactor naar paragraaf 2.5.5 verwezen.
2.4. GENESE VAN SLIKKEN EN SCHORREN

De lage terreinen in de eu-littorale zone bestaan uit slik- en zandplaten, van
elkaar gescheiden door geulen. Deze geulen en platen ontstaan volgens VAN
BENDEGOM (1950) in principe door horizontaal materiaaltransport: Van twee
naast elkaar gelegen stroombanen met een verschillende stroomsnelheid (in
fig. 5A stroombaan I en II of II en III) en daardoor ook met een — evenredig
aan dezesnelheden—verschillend gehalteaanzandenslib,geeft de stroombaan
met het hoogste gehalte — tengevolge van in horizontale richting optredende
turbulente menging — materiaal af aan de stroombaan met het laagste gehalte.
Dit geldt zowel voor transport van zand in saltatie alsvoor zwevend materiaal.
Het gevolg is dat in de ontvangende stroombaan sedimentatie en dus bodemophoging optreedt (sedimentatieconcentratie), terwijl in de andere stroombaan
afgifte, dikwijls gepaard gaande met erosie plaats heeft (erosieconcentratie).
Tenslotte ontstaat bij een bepaalde helling van de bodem een evenwichtstoestand. Deze evenwichtstoestand is afhankelijk van het verschil in materiaaltransport van de stroombanen.
In termen van decybernetica betekent ditproces dat door contact tussen twee
gedifferentieerde stelsels (de stroombanen) via informatie-overdracht (horizontaal materiaaltransport) een tweede gedifferentieerde toestand (niveauverschil
van de bodem) ontstaat. Uit de gedifferentieerde toestand van de stroombanen
vloeit dus een gedifferentieerde toestand van de bodem voort.
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FIG. 5. Genesevanschoruitslik.Verklaring indetekst.
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FIG. 5. Genesisofsaltmarshesfrom mudflats. Explanation inthe text.

Aanvankelijkhebbende eenheden (geulen en platen) in het eu-littoraal grove
afmetingen. De géomorphologie wordt in dit beginstadium in sterke mate bepaald door het egaliserende effect van de getijstromen (cf. ook VAN STRAATEN,
1955, p. 12-13), die de horizontale component van de getijbeweging vormen.
Alleen de grofste differentiaties houden daar min of meer stand. Het systeem is
daardoor instabiel, relatief eenvoudig samengesteld en ,grofkorrelig'. Uit het
verloop van het horizontale materiaaltransport volgt, dat de slik-en zandplaten
in dit stadium convex van model zijn en de geulen glooiende oevers hebben
(fig. 5A).
Bij voortgaande ophoging wordt echter de waterlaag die het terrein bij hoog
water bedekt, steeds dunner. Dit betekent dat de stroomsnelheden op de platen
geleidelijk afnemen en daarmee dus ook de horizontale component van de getijbeweging in betekenis afneemt. Het horizontale materiaaltransport van de
stroombaan in de geul naar de stroombanen op de platen heeft daardoor geleidelijk over een steeds korter traject plaats. Dit proces heeft tot gevolg dat de
opslibbingsconcentraties, die de platen aanvankelijk het convexe model gaven,
naar de randen van de platen divergeren (vorming van oeverwallen). Het model
van de platen wordt daardoor concaaf (fig. 5B). Voor de kreken heeft dit proces tot consequentie dat de aanvankelijk glooiende oevers zich modificeren tot
steileoevers.
Parallel aan de divergentie van de opslibbingsconcentraties divergeren de
erosieconcentraties: naarmate de opslibbing voortschrijdt, splitsen de kreken
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zich steeds verder en dringen zij door terugschrijdende erosie door in de platen,
zodat deze laatste steeds meer in partiële eenheden uiteenvallen (fig. 5C).
Deze processen leiden tot een toenemende ruimtelijke differentiatie in de opslibbings- en erosieconcentraties. Uit een ,grofkorrelig' en instabiel stelsel van
platen en geulen in het eu-littoraal, waar de getijstromingen een overheersende
rol spelen, ontwikkelt zich een steeds complexer, ,fijnkorreliger' en stabieler
systeem met eentoenemende ruimtelijke differentiatie in structuren enpatronen.
Dit geldt ook en zelfs in de eerste plaats ten aanzien van de stroombanen: De
ruimtelijke verscheidenheid inde snelheden waarmee het water zichinde kreken
en over de platen c.q. kommen en oeverwallen voortbeweegt, neemt naar verhouding toe naarmate de opslibbing voortschrijdt.
Uitgaande van deze beschouwingen moet men aannemen dat tijdens deze
inversie van het bodemreliëf in de opslibbing van het centrum van de platen
tijdelijk een vertraging optreedt, terwijl de opslibbing langs de randen eenversnelling ondergaat. Deze veronderstelling vindt steun in een vergelijking van de
profielopbouw van de kommen en oeverwallen:de kleiin dekommen gaat naar
beneden als regel vrij abrupt over in lichte zavel tot zand, terwijl de overgang
van de slibhoudende oeverwalsedimenten naar het onderliggende zand over het
x
algemeen veel geleidelijker verloopt.
Tegelijk met de toenemende differentiatie in het bodemreliëf tot een initiaal
oeverwallen-kommen-systeem begint zich een divergentie van het sedimentatieproces in twee partiële processen af te tekenen. Uit de ruimtelijke afneming van
het eerder behandelde horizontale materiaaltransport vanuit de kreek op de
plaat vloeitvoort, dat zichdaartussen voegteentweedesoort materiaaltransport
meteeneigensedimentatieproces:Dekommenvullenzichomstreeks hoog water
via de uiteinden van de kreken (bij a in fig. 5C) met water. In de kom aangekomen verliest het door de grote stroombaanverwijding spoedig zijn toch reeds
niet meer grote stroomsnelheid. Door deze toestand van rust krijgen de fijne
slibdeeltjes de gelegenheid tot bezinken. Omdat het water een lange weg moet
afleggen om de kom te bereiken en de stroombaan zich daarin plotseling sterk
verwijdt (vloedkuil-effect), blijft de opvulling van de kom achterbij de snelheid
waarmee het water in de belendende kreken stijgt. Ook bij afgaand water treedt
eennaijling op,doch nu zodat het water in de kreek sneller zakt dan in de daarnaastgelegen kom. Het gevolg is dat het water, dat bij springvloed buiten de
oevers van de kreken treedt, zich aanvankelijk door het verschil in waterstand
wel in de kom stort, doch door het aanwezige rustige water sterk wordt afgeremd.
De conclusie is dat het oeverwallen-kommen-systeem van twee richtingen uit
opslibt: (1) via transport van voornamelijk slib door de kleinste vertakkingen
van de kreken in de kommen en (2)via transport van zandig materiaal door het
buiten de oevers treden van de kreken over de oeverwallen. Van het gezichtspunt uit dat de kreek het medium is van waaruit het sedimentatieproces plaats
heeft, kan men van resp. apicale en laterale sedimentatie spreken.5 Slechts bij
5

Deze onderscheiding isniet identiek aan dievan VAN STRAATEN(1955),waar van verticale
en laterale sedimentatie wordt gesproken.
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stormvloeden vermag het laterale materiaaltransport zich tot in de kommen uit
te strekken, hetgeen tot uiting komt inde aanwezigheid van een zeer laag percentage grof zand in de komgrond.
Het is duidelijk dat tussen de invloedssferen der beide sedimentatieprocessen
eencontactzonemoetzijn.Ophet Spieringschor isaangetoond dat deze contactzone ongeveer samenvalt met de grens tussen het Puccinellietum maritimae en
hetHalimionetumportulacoidis. Het bodemprofiel bevat daar afwisselend kenmerken van dekom en van deoeverwal:degrondwaterbeweging inde maanden
na deafsluiting vanhetVeerscheGat weesduidelijk opeenslechtere doorlatendheid van de bodem in deze contactzone dan in de aangrenzende oeverwal en
kom, hetgeenjuist een algemeen kenmerk van contactzones is (cf. WESTHOFF en
VANLEEUWEN, 1961).
Het bestaan van twee sedimentatieprocessen betekent ook, dat verschuivingenindeintensiteit vanbeidet.o.v. elkaar tot verschillen in het bodemreliëf leiden. Geconstateerd is dat in gebieden waarin relatief veel zand en weinig slib
in het water aanwezig is (de voormalige Braakman en het Veersche Gat), het
niveauverschil tussen oeverwal en kom groot is. In inhammen van de kustlijn
(bijv. het voormalige Z-Sloe, de schorren bij 's Gravenpolder en Ossendrecht,
het Springersgors bij Ouddorp) wordt meestal grotendeels slechts fijn materiaal
aangevoerd; het niveauverschil tussen oeverwal en kom isdaar allerwegegering.
Overheersende aanvoer van slib werkt dus egaliserend op het bodemreliëf,
aanvoer van zand differentiërend. Kreken nemen voordesedimentatie van zand
een sleutelpositie in en hun aanwezigheid isdus voorwaarde voor het optreden
van differentiatie in het niveau van het bodemoppervlak. Functieverlies van de
kreken door begreppeling werkt dus egaliserend, zowel op het bodemreliëf als
op de differentiatie in de korrelgrootteverdeling (bijv. het schor bij Waarde,
het Galgeschoor bij Lilloo en de Fries-Groningse landaanwinningen). Begreppeling werkt daardoor dus ook steeds egaliserend op de vegetatie, dus verarmend.
Het op zichzelf merkwaardige feit dat in de eu-littorale en supralittorale zones het grovere zand op hogere niveaux wordt afgezet dan de zoveel kleinere
slibdeeltjes, hangt bovendien nog samen met het HJULSTRÖM-effect (cf. VAN
STRAATEN, 1955): de minimale stroomsnelheid, die nodig is voor erosie van een
sediment, is altijd groter dan de maximale snelheid waarbij zijn sedimentatie
nog net kan plaats hebben. Het verschil tussen deze twee critische snelheden
neemt toe met de afneming van de korrelgrootte van de afzetting. Grove sedimenten worden dus naar verhouding weer gemakkelijker in beweging gebracht
dan fijne.
De invloed die de organismen op de sedimentatieprocessen uitoefenen, is in
het algemeen moeilijk vast te stellen. Bekend is dat pennate Diatomeae en laag
georganiseerde Cyanophyceae en Chlorophyceae door afscheiding van slijm
het slik binden, er soms in korte tijd doorheengroeien of er zich doorheen naar
de oppervlakte bewegen en aldus het sediment beschermen tegen erosie (bijv.
NIENBURG, 1923-27; DE VRIES, 1940). Ook in het slik levende Mollusca, Crustaceaenwormen verwerken voor hun voedselopname grote hoeveelheden in het
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water zwevende vaste bestanddelen welke, gemengd met slijm, als faeces en
pseudofaeces weer worden afgescheiden (DAMAS, 1935; FRANCIS-BOEUF, 1947;
MASCHHAUPT, 1947; KAMPS, 1950, 1962; ZUUR, 1954).

De slibvastleggendewaardevan dehoger ophet slikgroeiende,ijleSalicornia
sfn'cta-begroeiingen isgering. De betekenis van demicrophyten dieindeze zone
leven, moet veel hoger worden aangeslagen. Ook de Chlorophyt Vaucheriasp.
die zich ongeveer op hetzelfde niveau vestigt, speelt door haar enorme groeicapaciteit een belangrijke rol als vastlegger van slib. Het gesloten vegetatiedek
op het schor is in dit opzicht als geheelnatuurlijk van betekenis, doch vertoont
waarschijnlijk intern geenbelangrijke differentiatie. Opvallend isdat de dichtste
grasmatten (van Festuca rubraf. litoralisen Elytrigiapungens) juist voorkomen
waar de stroomsnelheid van het vloedwater het grootst is, nl. op de oeverwallen.
Afzonderlijke vermelding verdient Spartina townsendii,die door haar dichte
groeiwijze veel slib en zand kan vastleggen. Haar vestiging op grote schaal, geholpen door aanplantingen, heeft over het geheel een egaliserend effect op het
bodemreliëf. Daarmee hangt ook de soortenarmoede van het Spartinetum
townsendii samen. Het intern egaliserende effect heeft echter als keerzijde dat
de Spartina towwendH-begroeiing t.o.v. haar omgeving door erosie dikwijls
sterk differentiërend werkt. Een soortgelijk effect geven ook depioniers Scirpus
maritimus var. compactus, Phragmites communis en, in mindere mate, Spartina
maritima.
2.5.

PHYSISCHE E N CHEMISCHE ASPECTEN V A N D E

BODEM

2.5.1. Inleiding
In de vorige paragraaf is geconstateerd, dat de opbouw van de slikken en
schorren gepaard gaat met een toenemende divergentie in de differentiatie van
het milieupatroon. Dit procesisvan grote betekenis voor het inzicht in het tijdruimtelijk karakter van de afzonderlijke partiële processen in de bodem.
Tijdens de opslibbing maakt de bovenlaag van de bodem een ontwikkeling
door, dieenigszins vergeleken kan worden met het proces van veranderingen en
omzettingen, dat zich in jonge gronden voltrekt nadat zij door de mens zijn
drooggelegd. Deze laatstgenoemde veranderingen en omzettingen, die tezamen
alsbodemrijping —eenlandbouwkundige term —worden aangeduid, zijn door
ZUUR (1954, 1958, 1961) uitvoerig onderzocht. Tot hen behoren de afneming
van het watergehalte gepaard gaande met toetreding van lucht, omzettingen in
de organische stof, oxydatie van zwavelverbindingen enuitspoeling van de daarbij ontstane sulfaten, uitspoeling van de reeds primair in de grond aanwezige
andere zouten enveranderingen indeuitwisselbare kationenbezetting. Sommige
van deze partiële processen geven aanleiding tot visuele veranderingen in de
grond: verdwijnen van de gereduceerde toestand en indroging van de grond.
Voorts gaan daarmee gepaard veranderingen in vastheid (consistentie), structuur, doorlatendheid en waterberging.
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aspect van de bodemontwikkeling bij opslibbing van slik tot schor, verschilt dit
proces toch op essentiële punten van het proces dat in de landbouw bekend
staat als bodemrijping. De bodemrijping heeft betrekking op veranderingen in
de grond die samenhangen met plotselinge en tegennatuurlijke veranderingen
in het milieu (inpoldering, ontwatering). Opslibbing van buitendijkse terreinen,
daarentegen, doet het milieu van debovengrond geleidelijk veranderen onder
toevoeging van nieuwe bodemelementen aan de oude en onder overigens gelijkblijvende milieu-omstandigheden van buitenaf. Het eerste proces impliceert
een hoog ruisniveau, het tweede door zijn geleidelijkheid een toeneming van
informatie.
Daarnaast is er nog een tweede verschilpunt. Door het verschil in snelheid
waarin de beide processen zich in de tijd voltrekken, mag men ook verwachten
dat de partiële processen in de beideprocessen zichmet uiteenlopende snelheid
voltrekken en t.o.v. elkaar verschillend verlopen. De ,télescopage' die het landbouwkundige rijpingsproces hierbij vertoont, is het voornaamste kenmerk van
zijn ruiskarakter.
In de volgende paragrafen zal nader worden ingegaan op het verloop in
ruimte en tijd van de belangrijkste partiële processen, die zich met betrekking
tot de vegetatie in de bodem van de slikken en schorren voordoen.
2.5.2. Korrelgrootteverdeling en structuur
De korrelgrootteverdeling is de resultante van het sedimentatieproces. Dit
proces vertoont behalve autostatische6 aspecten ook coherentie-verschijnselen.
Van de autostatische aspecten kan de reeds behandelde gescheiden sedimentatie op de oeverwal en in de kom worden genoemd (§ 2.4). Daar dwars doorheen loopt het verschijnsel van de coherentie van de fijne fracties. Waarschijnlijk door vlokvorming gedragen de deeltjes < 16;x— wellicht zelfs < 25 \L —
zich samen in marien milieu als een eenheid (CROMMELIN, 1948; ZUUR, 1954;
WIGGERS, 1955).Of de sedimentatie in woeligwater dan welin een rustig milieu
heeft plaats gevonden, maakt geen noemenswaardig verschil. Steeds is bij
mariene gronden de fractie < 2 \x (lutum) ongeveer 2/3 van die < 16 \L(slib).
In het zoetwatergetijdegebied daalt deze verhouding echter tot 55à 60% (ZONNEVELD, 1960), onder bijzondere omstandigheden, zoals in de voormalige Zuiderzee, zelfs tot 30 à 35% (ZUUR, 1954).
Daarnaast geeft het sedimentatieproces aan de korrelgrootteverdeling ook
een tijd-ruimtelijk karakter. Het tijdsaspect is door MASCHHAUPT (1948) geïllustreerd. Op de regelmatig opgebouwde Groningse buitendijkse terreinen
vond hij een relatie tussen het slibgehalte en het niveau t.o.v. MHW: Van laag
naar hoog niveau neemt daar het slibgehalte geleidelijk toe tot het MHWniveau is bereikt; bij verdere opslibbing volgt weereen afname. In het Deltagebied is deze relatie echter versluierd, omdat daar de ruimtelijke horizontale
differentiatie veel meer haar stempel op de korrelgrootteverdeling drukt.
Deze horizontale differentiatie komt het sterkst in het oeverwallen-kommen6
Onder autostasie wordt hier verstaan de mate van zelfstandigheid of wel isolatie in de
relatievaneenentiteittot andereentiteiten.Dezedefinitie dankikaanDr.V.Westhoff (Zeist).
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systeem tot uiting. De grootte van de differentiatie hangt af van de samenstelling van het materiaal dat de kreken tijdens opkomend water transporteren.
Zoals reeds is uiteengezet (§2.4), gaat een relatief groot aandeel van de grove
fracties in de aanvoer gepaard met een geprononceerd bodemreliëf. De grove
fracties concentreren zich tot ruggen (oeverwallen, schoorwallen, strandwallen,
duintjes), de fijne fracties verzamelen zich voor het merendeel in de lage gedeelten (kommen, dellen, enz.). Doordat de gemakkelijkst uitdrogende en uitspoelende sedimenten zich juist op de hoogste niveaux bevinden, geeft deze
differentiatie aan het milieu een extra versterking van de oecologische tegenstellingen.
Van grote betekenis is voorts de bodemstructuur, d.w.z. de wijze waarop de
elementaire (vaste) bestanddelen en hun aggregaten, alsmede de bodemholten,
binnen een afzetting zijn gerangschikt en gevormd. ZUUR (1954) beschouwt de
structuur van onder water afgezette sedimenten op macro-schaal als homogeen.
Sedimenten uit de eu-littoralezone vertonen op deze schaal reeds iets meer differentiatie, doch eerst schorgrond is uit min of meer duidelijk te onderscheiden
structuureenheden opgebouwd. De bodem bestaat daar meestal uit samengestelde prisma's met de lange as in verticale richting. JONGERIUS (1957, p. 54,
foto 13t/m 17) geeft een beschrijving van dit structuurtype.
Belangwekkend zijn de verschijnselen van bodemverdichting. Het is een proces dat onder verschillende, doch steeds instabiele omstandigheden ontstaat.
Bodemverdichting treedt in de eerste plaats op, wanneer water zich over de
bodem in horizontale richting heen en weer beweegt, zoals op stranden en bepaalde slikken. Deze waterbeweging bewerkstelligt dat de sedimenterende
grondpartikels zich tenslotte zoveel mogelijk aaneensluiten, zodat een dichte
pakking ontstaat. Dergelijke omstandigheden komen ook voor waar zich enige
tijd een heen-en-weer-gaande grenssituatie tussen open water en land voordoet, zoals aan de oevers van plassen van stagnerend water. Vooral op strandvlakten, waar strandwallen en duinen de oppervlakkige afvoer van het water
dikwijls belemmeren, komen dergelijke zones voor. Ook op het grensgebied
van kom naar oeverwal bevindt zich een zone met dichte pakking (cf. § 2.4).
Een tweede mogelijkheid tot het ontstaan van eenzekere structuurloosheid in
horizontale richting, welke na inpoldering kan optreden, ligt in de verslemping
van de bovengrond als gevolg van een egale verandering in de bezetting met
kationen van het adsorptiecomplex. ZUUR (1954) heeft de processen die bij verslemping zijn betrokken, uitvoerig beschreven. Centraal staat het aandeel, dat
natrium heeft in de bezetting van het adsorptiecomplex. De kans tot verslempingisvolgens ZUUR aanwezig bij een laag saliniteitsniveau (bijv. 5°/ooNaCl in
het bodemvocht) en een bezetting van meer dan 5%natrium aan het adsorptiecomplex. Deze kans is des te groter naarmate de biologische activiteit in de
bodem enhet humusgehalte geringeris.
Een derde mogelijkheid tot het ontstaan van oppervlakkige bodemverdichting moeten we zoeken in de richting van het door ZUUR (1948) eerder beschreven zg. ,zore korstje', dat zich vooral bij humusarme, mariene zandgronden en
dikwijls na de winter voordoet. De korstvorming die men plaatselijk veelvuldig
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 65-1(1965)

35

op of langs de helling van strandwallen en zandbulten of soms ook in de laagtendaartussen kan aantreffen, hangtnauw samenmetditverschijnsel. Dat is ook
het gevalmet deharde,gesloten grond die zich bij dunne sedimenten plaatselijk
in de aèrohaliene zone van de Franse rotskusten vormt (BEEFTINK, 1964b).
Deze korstvormingen zijn nauw verbonden met bepaalde sterke wisselingen in
detijd van het vochtgehalte en de saliniteit van de bodem en zijn daardoor ook
verschijnselen van instabiele grenssituaties (cf. GERARD, e s . 1962; R. TÜXEN en
WESTHOFF, 1963;ook § 4.7,p. 126).De gemeenschappen van deze standplaatsen
zijn steeds zeer karakteristiek en bestaan uit een ijle begroeiing van hoofdzakelijk kleine therophyten en rozetplanten: Sagina maritima, Parapholis strigosa,
Plantago coronopus, Armeria maritima, Cochleariadanica,Catapodium marinum,
Bupleurum tenuissimum, Centaurium vulgare, Frankenia laevis en Limonium
lychnidifolium (Saginion maritimae).
Sterkebetredingenafplaggen zullentenslotteook een bepaaldevormvan bodemverdichting teweegbrengen. De effecten die deze verschijnselen oproepen,
zijn echter geheel verschillend, ook van die welke korstvorming veroorzaken.
Betreding impliceert een verticaal gerichte inwerking op het milieu van buitenaf, afplaggen een horizontale. Zij zijn daarin dus tegengesteld aan elkaar. Dat
isook het geval met betreding en korstvorming, want het ,zore korstje' wordt
door betredingjuist vernietigd, hetgeen tot erosie kan leiden. De voor betreding
kenmerkende soorten zijn:Spergularia salina,Puccinelliadistans, P. fasciculata
ensoorten vanhetPolygonionavicularis.
Behalve in de structuur is de oecologische waarde van de korrelgrootteverdeling gelegen in haar kwaliteit van basis van een aantal andere factoren,
zoals de vocht- en aëratietoestand, de saliniteit en de voedingstoestand. De
aanwezigheid van structuren op uiteenlopende schaal en het daarmee samenhangende macro- en microreliëf geven in de bodem het aanzijn aan een steeds
terugkerende herhaling van bepaalde combinaties van waarden van deze factoren. De patronen in de vegetatie vormen daarvan de reflectie.
Teneinde een indruk te geven van de korrelgrootteverdeling van enkele van
de belangrijkste schorren volgen hier tenslotte nog enige cijfers (monsterdiepte
0-4cm):
S p i e r i n g s c h o r in het Veersche Gat: oeverwallen 5tot 14% lutum; kommen
16tot 35%lutum.
K a l o o t bij Borssele: oeverwallen 5tot 32%lutum; kommen20tot 40% lutum.
Schor bij O s s e n d r e c h t : oeverwallen 20 tot 34% lutum; kommen 30 tot
40% lutum.
Deze drie terreinen vertegenwoordigen naar hun korrelgrootteverdeling drie
typen: (1) Het zandige type, waarbij sedimentatie van grof materiaal overweegt
(Spieringschor); (2) het slibrijke type,waarbij afzetting van fijn materiaal overweegt(Schor bij Ossendrecht) en (3) het gedifferentieerde type,waarbij de overwegende sedimentatie van zand resp. slib ruimtelijk afwisselt (de Kaloot).
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2.5.3. Carbonaten
Een interessant gedeelte vandevaste bestanddelen vandebodem vormende
carbonaten. B.VERHOEVEN (1962,1963) onderwerpt opgrond van veel gegevens
een aantal verschijnselen in de carbonaathuishouding en de daarover ontwikkelde theoriën aaneenbeschouwing. Decarbonaten —hoofdzakelijk CaC0 3 ;
ongeveer 5 tot hoogstens 30%is magnesiumcarbonaat — zijn volgens hem
grotendeels van organogene herkomst; slechts in de fijne fracties zijn enige
kristallen aangetroffen. Defracties 2-8en8-16[x zijn hetrijkst aan carbonaten.
Het CaCOg-gehalte, gemeten volgens demethode vanScheibier (voor een gedetailleerde beschrijving cf. HOFSTEE, 1957), vertoont ruimtelijk grote verschillen. In de eerste plaats neemt het langs de kust van het Westeuropese vasteland van zuid naar noord regelmatig af van 35%en hoger in Normandie
(JACQUET, 1949)tot0,5-5 % langsdewestkust vanJutland (B. VERHOEVEN, 1962,
1963).
Behalve eenlongitudinale, vertoont het CaC0 3 -gehalte ookeen transversale
macrogradiënt: inhetSchelde-estuarium neemt hetstroomopwaarts geleidelijk
af van 14-18% op de Kaloot tot 8-12%bij Rupelmonde (lutumgehalte 2426%;monsterdiepte 0-4 cm).Waarschijnlijk hangt dezegradiënt samenmetde
stroomopwaarts afnemende mariene invloed en loopt hij parallel met eenin
deze richting eveneens geleidelijk afnemend CaO-gehalte van het water (cf.
in dit verband KÜHL en MANN, 1953, 1955, 1957).

Tenslotte de microgradiënten, waarin de locale verschillen tot uitdrukking
worden gebracht. Het algemene beeld is dat het CaC0 3 -gehalte in de grovere
sedimenten bij toenemend lutumgehalte toeneemt, en na 15-25% lutum een
nagenoeg constante waarde houdt (ZUUR, 1954; B. VERHOEVEN, 1962, 1963).In
het oeverwallen-kommengebied van de schorren is evenwel geconstateerd dat
in de kommen, die steeds uit lutumrijke sedimenten bestaan, het CaC0 3 gehalte bijtoenemend lutumgehalte weer afneemt, somsinsterke mate. In aansluiting ophetgemaakte onderscheid in apicale enlaterale sedimentatie (§ 2.4)
kunnen in het verband CaC0 3 -lutum twee reeksen worden onderscheiden:
(1)dereeks vandeoeverwallen waarbij hetCaCOs-gehalte eenpositieve correlatie met het lutumgehalte vertoont (op de Kaloot van 6% CaCO s bij 5,5%
lutum tot 18% CaC0 3 bij 30% lutum) en(2)dereeks vandekommen waarbij
de correlatie negatief is (op de Kaloot van 17,5% CaC0 3 bij 25%lutum tot
7% CaC0 3 bij 39 % lutum). Aangenomen wordt datindekommen ontkalking
plaats vindt,ineersteinstantie door overmaat C 0 2 —vorming van bicarbonaat
—alsgevolgvanstagnerend water. HetC 0 2 wordt geproduceerd door de wortelademhaling en de afbraak van organische stof (BENNEMA, 1953), mogelijk
ook bij sulfaatreductie (ZUUR, 1954). Bijde ontkalking worden waarschijnlijk
indeeersteplaats defijnefracties onder deCaC0 3 -partikelsaangetast. Van deze
fijne fracties isdestemeer aanwezig,naarmate hetsediment slibrijker is.
Hoewel ergeen tekenen zijn diewijzen opeenreactie vandezoutvegetatiein
samenstelling ofstructuur ophetCaCo3-gehalte, opent destudie vandecarbonaathuishouding en dedaarmee samenhangende processen perspectieven voor
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 65-1 (1965)

37

het verkrijgen van meer informatie over het edaphische milieu van deverschillende syntaxa.7
2.5.4. Water engasvormige bestanddelen
Naast de in de vorige paragrafen besproken vaste bestanddelen behoort het
water voluminair tot de belangrijkste componenten van de slik- en schorgrond.
De sedimenten die in de sublittorale en eu-littorale zones zijn afgezet, zijn zelfs
geheelmet water verzadigd. Dezegronden bevatten dusinvolumemaat gemeten
evenveel water als poriën, m.a.w. hun watergehalte wordt bepaald door het
poriënvolume.
ZUUR (1958, 1961) heeft uiteengezet, hoe wij ons de verdeling van water en
vaste bestanddelen in dergelijke sedimenten moeten voorstellen. Een gedeelte
van het water is door verschillende krachten — voornamelijk adsorptieve —
aan de gronddeeltjes gebonden en wordt sorptie-water genoemd. Het overige is
het vrije water. Bij kleiarme zandgronden heeft het sorptie-water, vanwege de
grote afmetingen der gronddeeltjes, weinig te betekenen. Bij kleigronden zijn
de deeltjes veel kleiner en per volume-eenheid talrijker. Elk partikeltje is daar
omgeven door een in verhouding tot de grootte van het deeltje dikke mantel
van sorptie-water, die met het gronddeeltje min of meer een eenheid vormt.
ZUUR (1958, 1961) stelt zich nu voor dat het microbodemskelet van deze slibrijke sedimenten een net- of raatstructuur heeft met dien verstande, dat de kleideeltjes inclusief hun watermantel in een net- of raatvormig model om microcapillairen zijn gerangschikt. Deze omstandigheden maken dat het totale watergehalte bij metwater verzadigde kleigronden—en dus ook hetporiënvolume—
groter is dan bij zandgronden. Dergelijke sedimenten hebben geen visueel
waarneembare structuureenheden en zijn dus op het oog homogeen.
In de eu-littorale zone kan in het algemeen van een pedogenetisch proces
hoogstens in zoverre sprake zijn, dat waterverlies optreedt tengevolge van een
meer compacte rangschikking van de grondpartikels, hetzij door wateronttrekking tijdens de emersieperioden, hetzij onder druk van de voortschrijdende
sedimentatie. Voor de vegetatie lijkt de graad van weekheid (consistentie) van
een dergelijk sediment eenbelangrijke oecologische factor te zijn. Opvallend is
in dit opzicht het verschil tussen groeiplaatsen van Zostera marina var. stenophylla en Zostera nana (zie ook p. 83 e.V.). Verder vindt men Salicornia stricta
niet op zeer weke gronden en vestigt Spartina townsendiizich moeilijk op compacte sedimenten.
Uit de conclusie van ZUUR (1958) dat de structuur van onder water afgezette
gronden macro-homogeen is, mag men niet afleiden dat zich in de sedimenten
van de eu-littorale zone op deze schaal geen structuren voordoen. Miniatuurstroompjes die het water tijdens de emersieperioden doen afvloeien, van elkaar
gescheiden door miniatuurplaatjes, en de aanwezigheid van kleine niveauverschillen, teweeggebracht door wormen, Crustacea en Mollusca, geven reden
7
Onder een syntaxon wordt verstaan elke floristisch gedefinieerde abstracte vegetatieeenheid;determisvoorgesteld door BARKMANC.S.(1958).

38

Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 65-1 (1965)

tot deveronderstelling dat de sedimenten in het eu-littoraal in horizontale richting meer structuur vertonen dan de afzettingen in de sublittorale zone.
Is de opslibbing tot dicht bij het MHW-niveau voortgeschreden, dan beginnen zich belangrijke wijzigingen te voltrekken. In de eerste plaats krijgen de
laatst afgezette sliblaagjes gedurende de emersieperioden de gelegenheid enigszinsin te drogen, het eerst op de zichvormende oeverwallen. Wateronttrekking
uit de microcapillairen door evaporatie op zonnige en warme dagen heeft tot
gevolg dat het losse bouwsel van het microbodemskelet door de sterk verhoogde drukspanning alzijdig in elkaar wordt gedrukt (ZUUR, 1958, 1961). In verticale richting resulteert deze contractie in inklinking van de betreffende bodemlaag;doordecontractieinhorizontalerichtingontstaanverticalescheurtjes waardoor lucht kan binnentreden. Aëratiediepten van 1-2 cm in het bovenste deel
van het eu-littoraal zijn het resultaat van dit proces.De scheurtjes worden bij de
volgende overstromingen weer met sediment opgevuld. De opslibbingssnelheid
ismeestal zodanig, dat deze debodemverlaging door de inklinking ruimschoots
overtreft.
Op de hoogst gelegen onbegroeide kleigronden — in bepaalde kommen en
in drooggevallen poelen van het schor — kunnen zich soms intensievere indrogingsverschijnselen voordoen. Wanneer in de zomermaanden door lage HWstanden de overstromingen lange tijd uitblijven, ontstaan contractiespanningen
in de grond die resulteren in scheurvorming op macroschaal. Het patroon van
deze scheuren is zeer karakteristiek en begint met verticale splijtingen, die nagenoeg steeds met drietegelijk onder hoeken van 120°van éénpunt uitgaan. De
centra zijn regelmatig over de grond verdeeld. Bij voortgaande indroging verwijden descheuren zichenzettenzijzich voort tot ze elkaar ontmoeten. Aldus
ontstaan vier- tot zevenhoekspatronen, polygonen van ongeveer 60 tot 20 cm
diameter. Hoe slibrijker het sediment is, des te kleiner zijn de polygonen en des
te wijder de scheuren. Bij nog verder voortschrijdende indroging — zoals na
inpoldering van slikken plaats heeft — ontstaan na deze eerste splijting scheurpatronen van 2e, 3e, enz. orde met polygonen van achtereenvolgens steeds
kleinere afmetingen. Het is gebleken dat deze scheurvorming bij door inpolderingdrooggevallen slikken essentieelisvoor demigratieenvestigingvan phanerogamen inhet gebied.
De omstandigheid dat vooral slibrijke gronden tot MHW-niveau en wellicht
tot nog hogere niveaux met water verzadigd kunnen blijven, vindt in de eerste
plaats zijn oorzaak in de zuigspanning, die door de menisci aan het bodemoppervlak wordt uitgeoefend (hanghoogte van decapillairen). Deze hanghoogte
bedraagt in kleigronden enkele meters, in zandgronden beduidend minder
(ZUUR, 1958).

Echter, er is nog een ander proces dat bij voortschrijdende opslibbing een rol
gaat spelen.Onderinvloedvan degetijbeweging plant zichdoor het zandpakket,
waarop de schorafzettingen zijn gelegen, periodiek een drukgolf voort. In het
Spieringschor bijv. ligt de bovenzijde van dit zandpakket (3-10% slib) op
(0)20-70(110) cm +NAP. Aangezien de doorlatendheid voor water van de
ongeaëreerde slibhoudende tot slibrijke sedimenten, die op dit zandpakket zijn
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gelegen, uiterst gering is (FOKKENS en DE KONING, 1960), heeft deze ondergrondse drukgolf — althans in de kommen van het schor — op korte termijn
slechts een geringe invloed op de waterstand in de daarboven gelegen bodemlagen, doch verhindert zij door haar periodieke terugkeer welhet uitzakken van
het daarin voorkomende water.
De fluctuatie in de druk in het zandpakket is echter lang niet overal even
groot. In de eerste plaats neemt zij afhankelijk van de weerstand (pakking en
dikte van het zandpakket) bij toenemende afstand van het open water regelmatig af (cf. ook STEGGEWENTZ, 1933). Uit onderzoekingen op het Spieringschor in het Veersche Gat met behulp van grondwaterstandsbuizen is gebleken,
dat zich bij doodtij in de kommen op een afstand van 240-280 m van het open
waterinhetzandpakketnagenoeggeenfluctuatiesindedrukmeteen periodiciteit
gelijk aan die van een getijschommeling meer voordoen. Bij springtij dringt de
drukgolf evenwel tot in de ondergrond van de aangrenzende Spieringpolder
door. Tegelijk met dit afnemen van de drukfluctuaties verplaatst de aëratiegrens in de kommen zich geleidelijk in de richting van het bodemoppervlak.
Uitgezonderd de Spieringkreek zelf (die veel dieper is) liggen de beddingen
van de grote kreken in dit schor juist op of hoogstens ongeveer 50 cm in het
genoemde zandpakket. Deze kreken voegen bij hoog water via hun contact
met het zandpakket extra druk aan het ondergrondse druksysteem toe. Deze
extra druk is onder de oeverwallen dicht bij de kreekwand het grootst en neemt
in de richting van de kom regelmatig, doch vrij snel af. Aangezien de kreekwanden met een slibrijk sediment zijn bekleed, moet worden aangenomen dat
voortplanting van de druk door deze wanden gering of verwaarloosbaar klein
is in vergelijking met de voortplanting via het onderliggende zandpakket.
Er zijn in het schor dustwee ondergrondse druksystemen: (1)het horizontaal
verlopende systeem in het zandpakket. Hoewel schorinwaarts zeer geleidelijk
afnemend, vertegenwoordigt dit systeem het egaliserende aspect van de invloed
van het getijdewater op de lucht- en waterhuishouding in de grond. Door de
periodieke terugkeer van deze drukgolf wordt de lucht- en waterhuishouding
in het gehele schor op een bepaald peil gehouden. (2) Het wijd vertakte druksysteem van de periodiek met water gevulde kreken die met het zandpakket in
contact staan. Dit systeem vertegenwoordigt het differentiërende aspect, omdat
het slechts plaatselijk is.
Daarnaast moet het aandeel worden genoemd dat het overstromingswater
bovengronds, door overspoeling van het schor, in het totale druksysteem heeft.
Ten opzichte van de kreek als aanvoermedium heeft deze overspoeling eerst in
apicale richting plaats door inundatie van de kommen, bij hogere waterstanden
ook in laterale richting door overstroming van de oeverwallen. Over dit aandeel
is nog weinig bekend. Aangenomen moet worden dat in geheel met water verzadigde gronden — zoals die welke in het eu-littoraal liggen — het overstromingswater slechts zeer weinig binnendringt. In de supralittorale zone dringt
meeroverstromingswaterdegrondbinnenenweldestemeernaarmate het niveau
van het bodemoppervlak hoger ligt; eenindruk daarvan krijgt men uit het aantal ontsnappende gasbellen per oppervlakte-eenheid.
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Het is duidelijk dat deze aspecten van de invloed van het getijdewater op de
water- enluchthuishoudingin de bodem een belangrijke invloed op de vegetatie
moeten hebben. De egaliserende aspecten dragen bij tot de herhaling van steeds
dezelfde vegetatietypen over het gehele schorrengebied. Het differentiërende
aspect, opgeroepen door de grotere kreken, draagt bij tot de realisatie van de
zonering over het transect oeverwal-kom. Voorts is het waarschijnlijk dat de
verschillen, die men in de floristische samenstelling van de komvegetatie kan
aantreffen, behalve met het niveau van het bodemoppervlak t.o.v. MHW ook
samenhangen met demate waarin het differentiërende aspect zijn invloed nog in
de kom doet gelden. Deze invloed hangt af van de intensiteit van de communicatie van het vloedwater in de kreek met het onderliggende zandpakket en van
de afmetingen van de kom. Het zou dus mogelijk zijn dat reeds devorming van
een sliblaagje op de bodem van de kreek aanleiding is tot veranderingen in de
samenstelling van devegetatie in denaburige kommen, bijv. door vestiging van
Spartina townsendii. Ook de relatief grote vormenrijkdom van het Puccinellietum maritimae t.o.v. die van de oeverwal-associaties zou voor een belangrijk
deel in verband kunnen staan met de invloed van het differentiërende aspect.
Het isinditverband illustratief optemerken, dat inhet Spieringschor bij doodtijdevariatieinde drukfluctuatieinde kommen kleiner is dan in de oeverwallen
(resp. van 0 tot 20 en van 20 tot 50 cm); bij springtij is de variatie in de drukfluctuatie in de kommen echter groter dan in de oeverwallen (resp.van 5tot 70
en van 50tot 100cm). De drukfluctuatie in het onderliggende zandpakket vertoont dus in de tijd van kom tot kom grotere verschillen dan van oeverwal tot
oeverwal.
Naast de evaporatie, de overpoeling en de druksystemen in de bodem moet
tenslotte de wateronttrekking door de vegetatie worden genoemd als factor die
de lucht- en waterhuishouding beïnvloedt. Als uitgangspunt dient dat in het
Salicornietum strictae van de hoge slikken waar de wateronttrekking door de
ijle begroeiing zeer geringis,deaëratiegrens hoogstens ongeveer 1 cm onder het
bodemoppervlak ligt. Aangenomen moet worden dat de eerste vestiging op dit
niveau van soorten als Puccinellia maritima, Aster tripolium, Suaeda maritima,
Triglochin maritima, Limonium vulgare en Spergularia marginata in de eerste
plaats samenhangt met een geringe verdere aëratie van de bodem met enkele
centimeters als gevolg van de oppervlakkige indroging tijdens de emersieperioden in het voorjaar. Verdere vestiging van deze soorten en uitstoeling van de
overblijvende onder hen gaat gepaard met een voortschrijdende aëratie van de
bovengrond, waarbij vooral de ontsluitende en wateronttrekkende werking van
de wortels een rol speelt.
In de kommen van het Spieringschor, waarvan het bodemoppervlak op 140170cm+NAPligt(MHW = 155cm+NAP), bevindt de aëratiegrens zich over
het algemeen tussen 120 en 70 cm +NAP, d.i. tussen 35 en 85 cm "MHW. De
bovengrens van het Salicornietum strictae ligt op ongeveer 10-30 cm "MHW.
Ten opzichte van dit milieu ligt de aëratiegrens in de kommen dus minstens
5-55 cm lager. Het mag worden aangenomen dat deze lagere ligging van de
aëratiegrens in de kommen grotendeels door de ontsluitende en wateronttrekMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 65-1(1965)

41

kende werking van de wortels wordt veroorzaakt. In dit verband is het van betekenis optemerken, datinde kommen meer dan 80%van dewortelszichin de
laag 0-30 cm bevinden. In de oeverwallen komt 80%van de wortels in de laag
0-60 of 0-70 cm voor; de aëratiegrens ligt daar meestal ongeveer op hetzelfde
niveau t.o.v. NAP als in de kommen, in enkele gevallen 10-15 cm lager, soms
ookiets hoger.
Teneinde een indruk te geven van de hoeveelheden water en gasvormige bestanddelen in de schorbodem volgt hieronder tenslotte een samenvatting van de
resultaten van een groot aantal metingen.
1. Volumemetingen volgens de methode van SIEGRIST(1931;cf. ook ADRIANI,
1945)leverden opdatindekommen van de Kaloot het watergehalte 60-70%
en het luchtgehalte ongeveer 8% bedraagt; in de oeverwallen zijn deze waardenresp. 50-60% en 12-13%. De monsterdiepte was 1-8 cm.
2. Berekend per 100 g droge grond blijkt het watergehalte van terrein tot terrein en ook in de tijd nog vrij sterk uiteen te lopen. Langs het Scheldeestuarium zijn de hoogste waarden op het schor bij 's Gravenpolder en de laagste op het schor bij Waarde waargenomen. In het Puccinellietum maritimae bedraagt het laagste watergehalte tot 4 cm diepte 55 tot hoogstens 140%; van
terrein tot terrein dus een variatie van bijna een factor 3. In het Artemisietum
maritimae kan dezevariatieweleenfactor 4bedragen (tabel 1). Dezegrote variatie moet behalve aan verschillen in de textuur ook aan verschillen in de beweidingworden toegeschreven; intensieve beweiding heeft tot gevolgdat de bovengrond in sterke mate wordt vastgetrapt en het watergehalte daarvan afneemt.
In de tijd is de variatie in het watergehalte veel geringer: de hoogste waarden
zijn meestalminder dan hettweevoudigevan delaagste waarden.
TABEL 1. Laagste en hoogste vochtgehalten ing/100gstoofdrogegrond inhetPuccinellietum
maritimaeenhetArtemisietummaritimaelangsdeWesterschelde. Monsternemingen
in 1954en1955.
Puccinellietum
maritimae

Artemisietum
maritimae

laagjlayer 0-4 cm
minimale waarden/minimum values
maximale waarden/'maximum values

55-140
110-230

4 5 - 90
70-130

laag/layer 4-12 cm
minimale waarden/'minimum values
maximale waarden/maximum values

50-120
60-150

20- 85
40-100

laag/layer 12-25 cm
minimale waarden/minimum values
maximale v/aarden/maximum values

50-105
55-140

2 5 - 85
3 5 - 90

TABLE 1. Lowestandhighest soilmoisture contentsingl100g stove-dry soilinthePuccinellietum maritimae andtheArtemisietum maritimae along the Western Scheldt. Samples
takenin1954and1955.
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2.5.5. Saliniteit vanhet bodemvocht
Evenalsinhetzeewaterzijnindebodemvandeslikkenenschorren de belangrijkste zouten chloriden. Wij zullen ons in het vervolg tot deze component beperken. Voor de bepaling van het chloridegehalte —door de welwillende medewerking van Dr. Ir. B. Verhoeven voornamelijk uitgevoerd bij de Rijksdienst
voor de IJsselmeerpolders te Kampen — is gebruik gemaakt van de titrimetrische methode van Mohr; slechts voor het onderzoek naar de jaarcyclus in
het chloridegehalte op deKaloot in 1952-'53moest denephelometrische methode van Morgan en Van Gelder worden toegepast. Voor de beschrijving van
deze methoden zij verwezen naar BUTIJN en VAN VERRE (1952), B. VERHOEVEN
(1953)enHOFSTEE(1957).
Bij de titrimetrische methode valt de bepaling in drie componenten uiteen:
A = het aantal gwater per 100g stoofdroge grond; B = het aantal g chloride
— uitgedrukt in NaCl 8 — per 100 g stoofdroge grond en C = het aantal g
chloride — eveneens uitgedrukt in NaCl — per liter bodemvocht.9 C wordt uit
A en B berekend volgens de formule C = 1000B/A. Bij de nephelometrische
methode berekent men het C-cijfer uit het A-cijfer en het aantal dpm chloride
in het monsterextract (Bj) volgens de formule C = 0,48 B^A.
Het C-cijfer biedt waarschijnlijk over het algemeen meer informatie dan het
B-cijfer, omdat aangenomen wordt dat de planten in eerste instantie via het
bodemvocht in contact met de bodemzouten staan. Het B-cijfer heeft voorts
het nadeel dat het een gewichtspercentage is, betrokken op droge grond. Verschil in pakking en samenstelling van de vaste bestanddelen (korrelgrootteverdeling en humusgehalte) van de monsters schaadt de onderlinge vergelijkbaarheid. Anderzijds kan het C-cijfer bij sterk uitgedroogde gronden in de toplaag een verkeerd beeld van de Cl'-concentratie geven. Onder die omstandigheden kan namelijk eendeelvan dezouten uitgekristalliseerd endusnietmeer in
het bodemvocht aanwezig zijn. De methodisch gevonden waarde is dan dus te
hoog. Sterke oppervlakkige uitdroging, zoals die 's zomers in binnendijkse
zilteterreinen veelkan voorkomen, treft men op de slikken en schorren evenwel
slechts plaatselijk aan.10 Wij zullen ons hier daarom beperken tot de bespreking van de resultaten, verkregen uit de C-cijfers.
De saliniteit van de bodem hangt nauw samen met dewaterhuishouding. Dat
blijkt reeds uit de opsomming van de factoren waarvan de saliniteit afhangt:
(1) de verdamping (evaporatie en transpiratie), (2) de neerslag, (3) de overstromingen door vloedwater en (4) de ontwikkelingstoestand van de bodem, alsmedede korrelgrootteverdeling.
8

Dezeveelgebruikte,dochmethodischverwerpelijke omrekeningisindehistorie gegroeid;
dat dezehier toch isgehandhaafd, vindt zijn oorzaak inhet velewerk dat verbonden isaande
terugberekening vandeongeveer 3000gehalten.
9
Ook dezeomrekening vanhet C-cijfer uit deA-enB-cijfers ingNaCl pereenheid van inhoud inplaats van per eenheid van gewicht ismethodisch niet aanvaardbaar, doch geheel ingeburgerd.
10
Oppervlakkig sterk uitdrogende grond vindt men op het schor op schapendreven en
andere paden, afgeplagde terreinen, in weinig begroeide zilte dellen en plaatselijk op strandvlakten en in gordels op strandwallen e.d., waar eengrenssituatie tussen zilten zoet optreedt.
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Door de evaporatie wordt in eerste instantie water aan de bovenste bodemlaag onttrokken. De daardoor ontstane concentratieverhoging heeft aanvankelijk nog plaats zonder dat de absolute hoeveelheid zouten per volume-eenheid
grond merkbaar toeneemt. Eerst bij een voldoende groot spanningsverschil tussen de waterverliezende en waterleverende laag heeft capillaire opstijging van
water plaats. Met het water ontvangt de verdampende laag dan ook zouten.
Anderzijds daalt echter bij verder afnemend vochtgehalte ook het capillair
geleidingsvermogen en in zandige gronden met een zeer droge toplaag heeft
zelfs bijna geen evaporatie en geen capillair transport meer plaats. Voorbeelden
van sterke oppervlakkige uitdroging leveren gronden waarvan aan de oppervlakte korstvorming heeft plaats gevonden, hetzij door verslemping van de
bovengrond, hetzij met als resultaat het zg. ,zore korstje' (cf. § 2.5.2).
De wateronttrekking door de vegetatie heeft van de aanvang af over een diepere bodemlaag plaats dan bij de evaporatie. Voor de saliniteit heeft dit proces
tot effect, dat de concentratieverhoging minder sterk tot de toplaag is beperkt.
Bovendien brengt de aanwezigheid van een min of meer gesloten vegetatie met
zich mee, dat de evaporatie sterk wordt afgeremd. Voorst is daar het electief
vermogen van de plantenwortels, waardoor zij de verschillende ionen niet opnemen in de concentratie waarin deze door de bodemoplossing worden aangeboden.Concentratieverhoging doorhetsamenspelvanevaporatieen transpiratie
kan plaatselijk, waarschijnlijk zelfs op zeer korte afstand, sterk uiteenlopen
(B. VERHOEVEN, 1953), met name door locale verschillen in (1) de afremming
van de evaporatie door de vegetatie, (2) het watergehalte en het capillair geleidingsvermogen van de grond en (3) de wateronttrekking door de vegetatie
als gevolg van de structurele samenstelling en de daarmee in verband staande
verschillen in doorworteling van het bodemprofiel.
Neerslag heeft een tegengestelde invloed op de saliniteit. Haar werking is
concentratieverlagend, hetzij alleen door verhoging van het watergehalte, hetzij
mededoor uitspoeling van dezouten naar dieper gelegen bodemlagen. Ook hier
ishet effect opdesaliniteit niet overal even groot entot opdezelfde diepte merkbaar, zelfs niet op zeer korte afstand (B.VERHOEVEN, 1953). Dit kan verschillende oorzaken hebben: (1) Als gevolg van niveauverschillen in het bodemoppervlak op micro-schaal verzamelt zich op de ene plaats meer neerslag dan
op de andere. (2) De begroeiing werkt ,geleidend' op de regen, waardoor eveneens zich op de ene plaats meer verzamelt dan op de andere. (3) Tengevolge
van scheurvorming en doorworteling is een deel van de neerslag zonder de
bovengrond te ontzilten naar diepere lagen weggezakt. (4) Plaatselijke verschillen in pakking en korrelgrootteverdeling hebben tot gevolg dat een ongelijk
deelvan deregennodigisom degrondopveldcapiciteit tebrengen; n uitspoeling
van de zouten kan eerst plaats vinden wanneer het vochtgehalte in de betreffende laag de veldcapaciteit heeft overschreden. Ongelijke hoeveelheid neerslag
nodig voor de bevochtiging brengt ook ongelijke uitspoeling van dezouten met
zich mee en dit houdt in dat de hoeveelheid zouten, die aan de onderliggende
11

Onderdeveldcapaciteit vaneenbodemlaag wordtverstaan dehoeveelheidwater, diedeze
laag nogjuist kan vasthouden nadat overtollig water is uitgezakt.
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lagen wordt toegevoegd, ook van plaats tot plaats verschilt. VON MÜLLER
(1956) geeft fraaie voorbeelden van deze ongelijke verdeling van het neerslagwater in de bodem.
De overstroming door het vloedwater is het proces dat de saliniteit op peil
houdt. Aangezien in het Europees-atlantische kustgebied dejaarlijkse neerslag
dejaarlijkse verdamping nagenoeg overal overtreft, komt de regulerende functie van het overstromingsproces over het geheel genomen neer op een inbreng
vanzouten.Slechtsindezomerkan dechlorideconcentratie indebodem plaatselijk hogere waarden dan die vanhet overstromingswater bereiken; in dat geval
heeft overstroming een uitspoelend effect. Op hoger gelegen terreinen echter —
bij langere emersieperioden en afnemende overstromingsfrequentie — stelt de
saliniteit van het bodemvocht zich als gevolg van de geleidelijke verschuiving
van de invloed van neerslag en overstroming ten gunste van de eerste op gemiddeld steeds lagere niveaux in.
De pedogenetische toestand van de bodem, tenslotte, speelt bij dit alles een
belangrijke rol. Bij de geheel met water verzadigde bodem uit de eu-littorale
zone bestaat door de geslotenheid van het bodemoppervlak een scherpe tegenstelling tussen het sediment en de atmosfeer of het overstromende water. Deze
afgeslotenheid wordt bewerkstelligd door de intern weinig gedifferentieerde
toestand waarin de twee componenten van de bodem, water en vaste bestanddelen, aan het grensvlak verkeren (cf. de uitspraak van ZUUR (1958) dat de
structuur van onder water afgezette gronden macro-homogeen is).Het homogenekarakter vanhetbodemoppervlak vormt eenbelemmeringvoor de communicatie van de bodem met de atmosferische invloeden en het overstromende
water. Deze trage communicatie kan worden geïllustreerd aan chloridebepalingen die in de warme en droge zomer van 1959 in monsters van met Zostera
nana,Salicorniastricta en Spartina maritima begroeide slikken in de Zandkreek
zijn verricht. Door de voortdurend sterke evaporatie tijdens de emersieperioden waren de Cl'-concentraties hoog opgelopen (maximaal 55°/0o NaCl in de
laag0-5cm bij het Salicornietum strictaé), niettegenstaande de monsterplaatsen
bij nagenoegiederevloed enigetijd werden overstroomd.
Anders is het wanneer het ontwikkelingsproces van de bodem inzet: scheurvorming alsmede ontsluiting en wateronttrekking door de wortels hebben tot
gevolg dat het grensvlak tussen pedosfeer en atmosfeer c.q. hydrosfeer zich
tot eengrensgebied ontwikkelt. De scherpte in detegenstelling tussen de sferen
vervaagt door betere onderlinge communicatiemogelijkheden. Het horizontale aspect van dit proces is een toenemende differentiatie (structuurvorming)
in de bovenlaag van de bodem, een toenemende ,korreling' tot partiële eenheden, zowel wat de vaste bestanddelen betreft als ten aanzien van de vocht- en
luchthuishouding en de saliniteit. Op deze differentiatie, waarvan hier slechts
enkele aspecten kunnen worden belicht, berust de abrupte toeneming van de
soortenrijkdom op de overgang van slik naar schor omstreeks het MHWniveau.
Ook inderuimtelijke variatieindesaliniteitvan hetbodemvocht kunnen drie
gradiënten herkend worden.Van delongitudinale macrogradiënt is,hoewel deze
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ongetwijfeld aanwezig is, nagenoeg niets bekend. Bij gelijk niveau t.o.v. de
getijbeweging en overeenkomstige eigenschappen van de bodem mogen wij er
van uitgaan, dat deinvloed van de saliniteit van het overstromingswater op die
van het bodemvocht langs de gehele Westeuropese kust nagenoeg gelijk is. De
longitudinale gradiënt van de saliniteit in het bodemvocht is dan voornamelijk
een reflectie van de longitudinale gradiënten in de neerslag en de verdamping,
waarbij niet alleen de geografische variatie in dejaarlijkse hoeveelheden, doch
vooral ook de verschillen in de verdeling van neerslag en verdamping over het
jaar van betekenis zijn.
In §2.2 is uiteengezet hoe de neerslag langs de Westeuropese kust varieert.
Ook de verdamping zal variëren, doch deze heeft de tendentie om van noord
naar zuid geleidelijk toe tenemen. Het isduste verwachten dat op t.o.v. MHW
vergelijkbare niveaux de saliniteit van het bodemvocht naar het zuiden toe ook
de tendentie heeft hogere waarden te bereiken. Dit laatste verschijnsel zal het
meest naar voren komen op niveaux die niet te dikwijls door het vloedwater
worden overstroomd, omdat — zoals reeds is besproken — de overstroming
een nivellerende invloed op de saliniteit van het bodemvocht heeft. In het
Juncetum gerardü, dat zich boven het MHWS-niveau ontwikkelt, is uit 358
opnamen van 25 plaatsen langs de Westeuropese kust, die in de literatuur zijn
gepubliceerd, afgeleid dat van Finmarken tot Bretagne het aandeel van de
Agropyro-Rumicion crispi-soorten geleidelijk afneemt, terwijl het aandeelvan de
voor het merendeel eu-halobe halophyten (Salicornia europaea, Suaeda maritima, Puccinelliamaritima, Halimione portulacoides, Artemisia maritima, Spergularia marginata, Limonium vulgare en Aster tripolium) geleidelijk toeneemt.
Het ligt voor de hand te veronderstellen dat deze verschuiving in de floristische
samenstelling van het Juncetum gerardü samenhangt met het geschetste verloop in de longitudinale gradiënt van de saliniteit van het bodemvocht.
De transversale macrogradiënt vertoont langs het Schelde-estuàrium in
stroomopwaartse richting een geleidelijke verlaging van het gemiddelde chlorideniveau in debodem, van dezelfde aard als het verloop van het chlorideniveau
in het overstromingswater. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat, evenals bij de saliniteit van het open water, dejaaramplitude van de saliniteit in het
bodemvocht ergens in het estuarium een maximale waarde bereikt. Hoewel het
aantal analyses te gering is om dit verschijnsel met voldoende betrouwbaarheid
te kunnen vaststellen, is er een duidelijke aanwijzing, dat deze maximale amplitude niet op dezelfde plaats ligt als de maximale amplitude van de saliniteit in
het openwater—die tussen Bathen Ossendrechtvoorkomt (cf. §2.3.2)—,doch
meer stroomafwaarts (tabel 2).Voorts vertonen de cijfers de tendentie dat deze
maximale amplitude verder stroomafwaarts ligt naarmate het niveau van het
bodemoppervlak hoger t.o.v. MHW is gelegen:Van MHW tot MHWS tussen
Waarde en Ellewoutsdijk, boven MHWS tussen 's Gravenpolder en Vlissingen.
Tevensblijkt degroottevandemaximaleamplitudebijhogerniveaut.o.v. MHW
geleidelijk afte nemen.
De verklaring voor dit verschijnsel ligt in het feit, dat dejaaramplitude in de
saliniteit van het bodemvocht de resultante is van dejaaramplitude in de salini46
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teit van het overstromingswater p l u s de aan elkaar tegengestelde invloeden van
neerslag en verdamping. De tegengestelde invloeden van neerslag en verdamping hebben een groter effect bij een hoog saliniteitsniveau dan bij een laag
niveau. Wat deze invloeden betreft heeft de amplitude in de saliniteit van het
bodemvocht dus de neigingin s t r o o m o p w a a r t s e r i c h t i n g af te nemen.
Tegelijk met de afneming van het gemiddelde saliniteitsniveau neemt echter in
de Westerschelde in stroomopwaartse richting de amplitude van de saliniteit
van het overstromingswater toe. Wat betreft de fluctuatie in de saliniteit van
het overstromingswater heeft de amplitude in de saliniteit van het bodemvocht
dusjuist de neiging in s t r o o m o p w a a r t s e r i c h t i n g t o e te n e m e n . Deze
tegengesteld gerichte neigingen tot toeneming van de saliniteitsamplitude in het
bodemvocht hebben tot resultaat dat deze amplitude ergens een maximale
waarde bereikt. De plaats van dit maximum hangt af van de intensiteit van de
afzonderlijke, tegengesteld gerichte invloeden. Het is duidelijk dat de invloed
van de saliniteitsamplitude van het overstromingswater afneemt en die van
neerslag en verdamping toeneemt, naarmate het niveau van het bodemoppervlak hoger t.o.v. MHW ligt. Dit betekent dat het maximum in de amplitude
van de saliniteit van het bodemvocht bij hogere niveaux t.o.v. MHW zich meer
in stroomafwaartse richting moet bevinden dan bij lagere niveaux.
Wij constateren hier dus detendentie dat een bepaalde amplitude in de saliniteit van het bodemvocht in stroomopwaartse richting t.o.v. MHW geleidelijk
naar lagere niveaux afzakt. In de vegetatie treden dergelijke verschuivingen
ook op: Soorten als Agrostis stolonifera, Juncus gerardii, Glaux maritima,
Atriplex hastata, Spergularia salina en Puccinellia distans, die in de monding
van de Westerschelde hun optimale ontwikkeling op hoge niveaux hebben, bezetten in stroomopwaartse richting t.o.v. MHW geleidelijk lagere niveaux. Het
is aannemelijk tussen beide verschijnselen een directe of indirecte samenhang
te veronderstellen.
Een andere vraag is, of de plaats van de maximale amplitude van de saliniteit in het bodemvocht in het Schelde-estuarium samenvalt met bepaalde verschijnselen in de samenstelling van de zoutvegetatie. In de eerste plaats moet
worden opgemerkt, dat ook andere factoren, zoals de beweiding en de wordingsgeschiedenis van de verschillende schorren, desamenstelling van devegetatie bepalen. Wij zullen dus niet meer dan enkeletendenties kunnen aanwijzen.
Deze zijn dat in het Puccinellietum maritimae en het Artemisietum maritimae
Limonium vulgare ter hoogte van de maximale amplitude van de saliniteit in
het bodemvocht een geringere en Plantago maritima een grotere abundantiedominantie heeft dan daarbuiten. Triglochin maritima lijkt zich in het Puccinellietum maritimae op ongeveer dezelfde wijze als Plantago maritima te gedragen.
Tenslotte de microgradiënt, loodrecht op de hoogtelijnen in het landschap.
Zoals reeds is uiteengezet neemt de overstromingsfrequentie van laag naar
hoog regelmatig af, met als gevolg dat de saliniteit van het bodemvocht zich
in die richting gemiddeld op een steeds lager niveau instelt. Met de duur van
de emersieperioden neemt echter tevens deinvloed van de tegengestelde effecten
48
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van neerslag-en verdamping op de saliniteit toe. Evenals bij de transversale
gradiënt is de invloed van deze effecten ook hier het grootst wanneer het saliniteitsniveau in de bodem relatief hoog is, d.w.z. er is in de microgradiënt een
niveau t.o.v. MHW, waarboven de effecten van de neerslag en verdamping op
de amplitude in de saliniteit weer afnemen, omdat het gemiddelde niveau van
de saliniteit te laag wordt. De grootste jaaramplitude in de saliniteit van het
bodemvocht die daardoor ontstaat, lag in 1952-'53 op de Kaloot op 2.15—
2.25 m +NAP of op 25-35 cm +MHW, d.i. in het overgangsgebied tussen het
Puccinellietum maritimae en het Halimionetum portulacoidis.
2.5.6. De voedingstoestand vanhet milieu
Tot de processen die als ,master-factors' voor de zoutvegetatie moeten worden beschouwd, behoort naast de water- en luchthuishouding en de saliniteit
van debodem,waarschijnlijk ook de stikstofvoorziening van het milieu (FEEKES,
1936, p. 195-196). Aangezien de stikstof gebonden is aan de organische stof,
is reeds de voorziening van het milieu met organisch materiaal een belangrijke
maat voor de voedselrijkdom.
Het organische materiaal is grotendeels afkomstig van afgestorven dieren en
planten ofplantendelen uithetkustgebied enkan wordenverdeeldineen autochthoon en een allochthoon gedeelte. De autochthone organische stof is op dezelfde plaats geproduceerd alswaar zij aan de bodem wordt toegevoegd. Resten
van wortels en bodemdieren vormen daarvan wel de meest sprekende voorbeelden; ook de door het slib vastgehouden bovengrondse delen van de ter
plaatse aanwezige vegetatie behoren daartoe. De productie van organisch
materiaal door de plantengemeenschappen kan sterk uiteenlopen. Zoutplantengemeenschappen bijv. produceren weinig in vergelijking tot de riet- en biezenvegetatie uit het brakwater- en zoetwatergetijdegebied. Binnen de zoutvegetatie is bovendien verschil tussen de productie door het Spartinetum
townsendii en bijv. die door het Puccinellietum maritimae. Afgezien van deze
verschillen lijkt de autochthone component echter locaal weinig gedifferentieerd te zijn, temeer daar de meest producerende gemeenschappen juist vooral
de leveranciers van het allochthone materiaal zijn.
De allochthone component laat zich naar de grootte en de aard van het
materiaal in driegedeelten onderverdelen. In de eerste plaats wordt tegelijk met
de andere vaste bestanddelen in het vloedwater ook het fijne, min of meer gehumificeerde (tot een bepaald stadium afgebroken) organische materiaal gesedimenteerd. Het isteverwachten dat dezehumusdeeltjes met deslib-en zanddeeltjes in de differentiatie van het sedimentatieproces delen en aangezien het
soortelijk gewicht van de humus lager isdan dat van deandere grondpartikels,
zal het meeste zich in de slibrijke sedimenten verzamelen.
De veronderstelde gelijkmatigheid in de locale verdeling van de autochthone
en de fijn verdeelde allochthone organische stof over de gronden vindt steun in
de waarneming dat de humusgehalten in de laag 0-4 cm, afkomstig uit uiteenlopende schorrengemeenschappen, steeds denormale positief rechtlijnige correlatie met het lutumgehalte vertonen. Alleen waar vloedmerken in het sediment
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 65-1(1965)

49

zijn ingesloten, zijn relatief hogere humusgehalten gevonden, terwijl anderzijds de grond van schapendreven naar verhouding eenietslager gehalte schijnt
te hebben (B. VERHOEVEN c.s., 1957).Voorts ligt het humusgehaltein het mesoen oligohalinicum en in het zoetwatergetijdegebied bij gelijk lutumgehalte
duidelijk op een iets hoger niveau dan in de eu-haliene en polyhaliene zones.
Belangrijker lijken daarom de beide overgebleven componenten van het
allochthone organische materiaal. Deze bestaan resp. uit: (1) Meegevoerde
drijvende algengemeenschappen, vnl. bestaande uit Viva lactuca L., Porphyra
umbilicalis (L.) J. Ag., Chaetomorpha linum (Müller) Kütz., en Enteromorpha
spp. (2) Resten van phanerogamen vnl. van Spartina townsendii, Elytrigia
pungens, Halimione portulacoides, Festuca rubra, enz. en van grote Phaeophyceae; soms ook van Zostera spp.; in het brakke gebied vnl. van Scirpus maritimus,Phragmites communis, Spartina townsendii en Elytrigia pungens. De wijze
van vervoer door het vloedwater geeft aanleiding tot een ruimtelijke scheiding
van deze twee componenten: De eerstgenoemde algen zweven in het water,
de resten van phanerogamen en de losgeraakte grote Phaeophyceae drijven
bijna uitsluitend a a n het w a t e r o p p e r v l a k . Dit verschil brengt met zich
mee,dat erzich een duidelijke differentiatie in deafzetting van debeide componenten op het schor aftekent: De eerstgenoemde algen blijven meestal reeds
op het hoge slik of op het lage schor steken, vooral in het Spartinetum townsendii en dan bij voorkeur in brede stroken langs de kreken. Ook bezinken zij
vaak in grote hoeveelheden in stroomloze gedeelten van slik en schor, zoals
poelen en laagten onder langs de zeedijk, waar zij dikwijls aanleiding geven tot
vorming van veel sulfiden. Behalve in de poelen, enz. is de concentratie van de
door de vloed achtergelaten algen niet groot: dikke pakketten treft men weinig
aan. Daarentegen kan dit vloedmerk zich over grote oppervlakten, bijv. enige
hectaren, uitstrekken.
De resten van phanerogamen en de grote Phaeophyceae worden steeds langs
de hoogwaterlijn gedeponeerd. De spreiding van dit vloedmerk is dan ook veel
geringer dan die van het vorige vloedmerk. De totale massa van deze opeengehoopte phanerogamenresten kan echter zeer uiteenlopen en varieert van
enkelecentimeters brede strookjes van bijv. bladen van voornamelijk Halimione
portulacoides, zich als guirlandes uitstrekkend over de oeverwallen, tot meters
brede en decimeters dikke pakketten aan de dijkvoet, op het strand of tegen de
duinen. Eenanderverschilmethetalgenvloedmerkisdatdewindopdephanerogamenresten meer vat heeft, zodat grote verschillen in hoeveelheid materiaal
tussen loef- en lijzijde van de kust kunnen optreden.
Behalve het ruimtelijke aspect biedt ook het tijdelijke interessante verschillen.
De drijvende algengemeenschappen komen in de nazomer en deherfst op het
schor terecht; de phanerogamenresten spoelen later aan, in de late herfst en de
wintermaanden, soms ook nog in het vroege voorjaar. De afbraak van het organische materiaal verloopt ook zeer verschillend. De algen zijn in de loop van
de winter en zeker in het voorjaar nagenoegalleverdwenen; alleen inpoelen die
tijdens de emersieperioden met water gevuld blijven, kan Uha lactuca L. de
winter overleven. Het rottingsproces — en daarmee hetvrijkomen van stikstof50
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verbindingen — van de vloedmerkpakketten die in de stormvloedzone tegen
dijk en duin zijn geworpen, verloopt over een veel langere periode. Uit bepalingenvan FEEKES(1936,p. 196)isbekend geworden,dat dergelijk vloedmerkzeker
veel stikstof kan bevatten, hoewel deaard van het materiaal het gehalte nog kan
beïnvloeden. Volgens hem bevatten versevloedmerken 1-2% N, enigejaren begroeid materiaal nog 0,5% N. Deze stikstof komt voor een belangrijk deel ter
beschikking van de op het vloedmerk groeiende planten, gezien hun weelderige
groeiin deeerstejaren. Eerstna eengroter aantaljaren isdevoorraad nagenoeg
uitgeput en het N-gehalte gedaald tot het niveau van dat van schorgrond.
Fucaceae en andere grote Phaeophyceae kunnen niet tot de genoemde groep
van snelverterende algen worden gerekend; de duur van hun verteringsproces
benadert waarschijnlijk meerdievandephanerogamenresten. Bovendien komen
zij grotendeels eerst in de winter (na vorst) in het vloedmerk terecht.
Nog een ander aspect verdient de aandacht. Vloedmerk dat op het strand is
geworpen, wordt nagenoeg steeds min of meer door een laag zand overstoven.
Op het schor en aan de binnenzijde van de duinreep gedeponeerd vloedmerk
blijft daarentegen onbedekt. Er is dus bovendien een differentiatie in de oppervlakkigheid' van de bodemverrijking.
De conclusie is, dat in de voorziening met organisch materiaal en dus ook
met stikstof onderscheid moet worden gemaakt tussen (1) een min of meer
gelijkmatige (gespreide) ,basis'-voorziening met autochthone organische stof
en min of meer gehumificeerd materiaal dat in het sedimentatieproces wordt
opgenomen en (2)een gedifferentieerde ,extra'-voorziening, die zowel in ruimte
en tijd als in de samenstelling van het materiaal concentraties vertoont. De
onder (2)genoemde ,extra'-voorziening kan worden gesplitst in (a) min of meer
gespreide algen-vloedmerken (exclusief grote Phaeophyceae) die op MHWtot MHWS-niveau of lager worden afgezet en (b) meer geconcentreerde phanerogamen-vloedmerken (inclusiefgrotePhaeophyceae)dieindespring-en stormvloedzone worden gedeponeerd. Het phanerogamen-vloedmerk kan bovendien
onder bepaalde omstandigheden min of meer onder een aeolische zandafzetting
worden bedolven.
Het ligt voor de hand te veronderstellen dat al deze variaties in het proces van de bodemverrijking — met name de onder (2) genoemde — weerspiegeld worden door verschillen in de begroeiing. Dat is ook het geval. Daar is in
de eersteplaats het verschil in de samenstelling van het vloedmerk. Er zijn aanwijzingen dat Suaeda maritima zich inzonderheid op algenvloedmerk ontwikkelt. In de eerste plaats valt het niveau waarop het algenvloedmerk wordt afgezet, samen met het niveau waarop deze stikstofminnende soort optimaal
voorkomt. Voorts is geconstateerd, dat Suaeda maritima vooral aanwezig is op
schorren waar dit vloedmerk veel wordt gedeponeerd. Verder is het opvallend
dat na massale afsterving van Spartina townsendii door inpoldering van deze
schorren Suaeda maritima zich in grote menigte ging ontwikkelen, terwijl op
schorren waar aanvoer van dit algenvloedmerk vroeger niet was geconstateerd,
juist Atriplex hastata van de afsterving van Spartina townsendii profiteerde.
Voorts blijkt Suaeda maritima een uitgesproken lichtkiemer te zijn (KINZEL,
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1926), zodat de in het voorjaar nagenoeg geheel verteerde algen in dit opzicht
zeker gunstiger omstandigheden scheppen dan de langzaam verterende pakketten van phanerogamenresten. Suaeda wanY/wa-begroeiingen komen evenwel
ook op phanerogamen-vloedmerken voor, doch alleen dan wanneer deze vrij
dun zijn, voortdurend vochtig blijven en daardoor snel verteren (cf. ook DAHLBECK, 1945, p. 47 en 78).

Op de onbedekte phanerogamen-vloedmerken, die op slibrijke sedimenten
zijn afgezet, ontwikkelen zich gemeenschappen met dominantie van Atriplex
littoralis en A. hastata (Atriplicion littoralis). Zelfs kleine stukjes vloedmerk,
bijv. die welke dikwijls in het Atripliceto-Elytrigietum pungentis achterblijven,
zijn in de zomer gemarkeerd door voornamelijk Atriplex hastata. Opvallend
is dat meestal één van beide Atriplex-sooxtzn domineert en dat in betrekkelijk
weinig gevallen beide soorten in ongeveer gelijke verhoudingen op het vloedmerk aanwezig zijn. Hoewel de oecologie van dit verschijnsel nog niet geheel
duidelijk is, zijn er aanwijzingen dat de dikte en de samenstelling van het pakket dat in de voorafgaande winter is gedeponeerd, van grote betekenis is: Op
enige plaatsen is geconstateerd dat, ongeacht het niveau t.o.v. MHW, Atriplex
littoralis op dunne pakketten en A. hastata op dikke pakketten domineert.
Voorts lijkt een hoog percentage Spartina-stro de dominantie van Atriplex hastatate bevorderen.
Tot de begeleidende soorten in de Atriplex-begroeiingen behoren naast zoutplantensoorten — voornamelijk Aster tripolium, Halimione portulacoides en
Artemisia maritima — de volgende soorten: Elytrigia pungens, Matricaria
inodora, Sonchus arvensis en Beta maritima (de beide laatste vooral wanneer
duinen in de nabijheid zijn), Cirsium arvense (gaat in het meso- en oligohalinicum op het vloedmerk domineren als vicariant van de beide Atriplex-soorten),
Elytrigia repens,Potentilla anserina,Polygonum aviculare, Cochleariaofficinalis,
Agrostis stolonifera en Rumex crispus. Bij achterwege blijven van toevoer van
vers vloedmerk gaan de Atriplex-poculztizs eerst in vitaliteit, daarna ook in
dichtheid sterk achteruit, terwijl de meeste van de genoemde Plantaginetaliaen Calystegietalia-soorttn zich massaal ontwikkelen.
Op de op zand afgezette en tevens door zand bedekte (ingesloten) phanerogamenpakketten en vloedmerken van grote Phaeophyten ontwikkelen zich
geheel andere soorten: Honckenya peploides, Cakile maritima, Salsola kali,
Atriplex sabulosaen A. glabriuscula(Salsolo-Honckenyonpeploidis). Vermoedelijk zijn deze soorten donkerkiemers. In Nederland zijn, behalve duinplanten
als Elytrigia juncea en Elymus arenarius, meestal alleen de eerste drie soorten
aanwezig (Cakiletum frisicum).
Waar de bedekking met zand dun of slechts plaatselijk is, of mogelijk eerst
na de kiemingsperiode heeft plaats gevonden, ontwikkelen zich gemeenschappen die door de aanwezigheid van Atriplex hastata, A. littoralis soms zelfs van
Suaeda maritima, deels nog tot het Salsolo-Honckenyon peploidis, deels echter
ook tot het Atriplicion littoralis (Atriplicetum littoralis, subassociatie van Salsolakali, p. 138)moeten worden gerekend (BEEFTINK, 1962, 1964b).Op sommigeplaatsen in ZW-Nederland zijn fraaie gradiënten in de dikte van de zandlaag
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op het vloedmerkpakket aangetroffen, waarbij de abundantie van de beide
Atriplex-soorten afnam bij toenemende dikte van de zandlaag.
Behalve aan de stikstofvoorziening is ook aandacht besteed aan het kali- en
het fosfaatgehalte van de bodem. De benodigde analyses zijn ook voor dit
onderzoek uitgevoerd door de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders te Kampen. Het kaligehalte is bepaald door oplossing in zoutzuur met een eindconcentratie van 0,1 n (K-HCL); van het fosfaat is de hoeveelheid bepaalt die oplost in 1 %citroenzuur, nadat decarbonaten zijn gedestrueerd (P-citroen). Voor
een gedetailleerde beschrijving cf. HOFSTEE (1957).
Het kaligehalte neemt in het Schelde-estuarium in stroomopwaartse richting
geleidelijk af. Deze transversale macrogradiënt vormt de reflectie van de gradiënt die in het kaligehalte van het estuariumwater bestaat, als gevolg van het
feit dat zeewater rijker aan kali is dan rivierwater. Voorts vertoont het kaligehalte van de bodem de normale positieve relatie met de hoeveelheid adsorptieve bestanddelen, hetgeen betekent dat de meest zandige, hoogst gelegen en
minst overspoelde gronden het minste kali bevatten (K-HC1 sa 40). Deze hoeveelheid lijkt echter nog ruim voldoende om aan de behoeften van de vegetatie
te voldoen. Bovendien zorgen de schaarse, doch regelmatig weerkerende stormvloeden voor het op peil houden van de voorraad.
Het fosfaatgehalte vertoont langs het Schelde-estuarium — in tegenstelling
tot het kaligehalte —in stroomopwaartse richting een enorme stijging. Dit verschijnsel hangt samen met (1) de veel hogere fosfaatgehalten van het zoete
rivierwater in vergelijking met die van zeewater en (2) de lozing van huishoudelijk en industrieel afvalwater, niet alleen door de stad Antwerpen, maar ook
door de stroomopwaarts gelegen industriecentra. De schorren van het Oosterschelde-bekken zijn dan ook armer aan fosfaat dan die van het Schelde-estuarium,zelfsarmerdan de Kaloot die het dichtst bij de monding ligt. Evenals ten
opzichte van het kaligehalte zijn er geen tekenen die er op wijzen, dat de zoutvegetatie in haar samenstelling op het fosfaatgehalte reageert.
2.6. BlOTISCHE FACTOREN

Onder de biotische factoren verstaat men de invloeden die van de organismen uitgaan. Hoewel dezeinvloeden veleenvanvelerleiaard zijn, isin concreto
over hen in het algemeen nog maar weinig bekend. Het is daarom hier slechts
mogelijk enkele van deze invloeden te bespreken. Daarbij wordt onderscheid
gemaakt tussen phytogene, zoögene en anthropogene invloeden.
2.6.1. Phytogene invloeden
Tot de meestingewikkelde en daardoor ook verwarring wekkende problemen
behoort het vraagstuk van de onderlinge beïnvloeding der planten. Men kan in
de eerste plaats onderscheid maken tussen directe beïnvloeding (afhankelijkheidsbetrekkingen door contact) en indirecte beïnvloeding (afhankelijkheidsbetrekkingen via het abiotische milieu).
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Aan de eerste vorm van beïnvloeding — waaronder zijn begrepen parasitisme, helotisme, symbiose en, tot op zekere hoogte, epiphytisme — kan hier
slechts weinig aandacht worden besteed. Parasitisme op halophyten is in velerleivorm bekend (bijv. ELLIOT, 1950; FELDMANN, 1956, 1958, 1959),doch steeds
door lagere organismen. In ZW-Nederland komen de roesten Uromyces limonii Lév. op Limonium vulgareen Puccinia asteris Duby op Aster tripolium buitendijks algemeen voor, zij het het ene jaar meer dan het andere. Opvallend
is dat na inpoldering of afdamming van een terrein (d.w.z. na een sterke verandering van het milieu in de tijd) de mogelijkheden tot (ruimtelijk) contact
tussen parasiet en gastheer in verscheidenheid en abundantie sterk toeneemt:
Behalve de genoemde parasieten treden dan in grote hoeveelheden op Uromyces giganteus Speg. ( = U. chenopodii (Duby) Schrot.) op Suaeda maritima,
Ramularia asteris (Phill. et Plowr.) Lind. (Moniliales) op Aster tripolium en de
echte meeldauw Erysiphe lamprocarpa(Wallr.) Duby op Plantago maritima.
De indirecte beïnvloeding — dus de beïnvloeding via het abiotische milieu—
is een relatie met een ruimtelijk en een tijdelijk aspect. Indirecte beïnvloeding
omvat de begrippen concurrentie (engels: competition) en samenwerking
(engels:co-operation). Concurrentieis door WESTHOFF (1958) gedefinieerd als:
,de gelijktijdige aanspraak van verschillende individuele planten op een zekere
hoeveelheid ruimte, voedsel of water, waarbij deze planten elkaar wederzijds
beperken in hun uitbreidingsmogelijkheden. Concurrentie treedt op wanneer
twee of meer planten gezamenlijk hogere eisen aan hun omgeving stellen dan
die omgeving ter beschikking heeft' (exactere formulering van de oorspronkelijke definitie van WEAVER en CLEMENTS, 1929, p. 125; voor andere definities
cf. MILTHORPE, 1961). Essentieel voor concurrentie is naast de beperktheid
van het ,aanbod' het a s p e c t van de gelijkheid (1) ten aanzien van de
levensbehoeften van de verschillende individuele planten, (2) t.a.v. het niveau
in het milieu waarop de partners aanspraak op deze levensbehoeften maken en
(3) in de gelijktijdigheid van deze aanspraak. Het begrip samenwerking dient
als de tegenhanger van concurrentie te worden beschouwd. Samenwerking kan
slechts voorkomen op basis van ongelijkheid in aanspraken der partners —
hetzij in de aard van deze aanspraken, hetzij in hun tijdelijke of ruimtelijke
relatie. Weliswaar kunnen daarbij in het geheelvan de aanspraken bepaalde gemeenschappelijke (gelijke) aspecten zijn overgebleven, doch deze bevinden zich
dan niet indesfeer vanbeperktheid vanhet ,aanbod'.
Het is hier slechts mogelijk één voorbeeld te geven van een proces dat waarschijnlijk op concurrentie berust: Het tegronde gaan van het Spartinetum
maritimae, wanneer zich daarin Spartina townsendiivestigt. Het aspect van de
gelijkheidvanlevensbehoeften komtbij dezetweesoortensterknaarvoren.Voor
het overige krijgt men de indruk, dat zelfs binnen natuurlijke, op het oog zeer
homogene milieu's de horizontale difTerentiatie-op-microschaal nog zo groot
is, dat dezeefwerking van het milieu geheelofgrotendeels werkzaam is. BRAUNBLANQUET (1928,p. 9)en WESTHOFF (1958,p. 103)dachten bij deze zeefwerking
in de eerste plaats aan differentiatie in de tijd en verticale differentiatie in de
ruimte. VAN LEEUWEN (1960) heeft er echter op gewezen, dat ook horizontale
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microdifferentiatie van belang kan zijn, maar dat deze in de loop van de successie op de achtergrond treedt ten gunste van de verticale differentiatie. Zelfs
onder optimale omstandigheden wat het milieu en de diasporentoevoer betreft,
is het aantal plekjes waar een soort zich vestigt, gering in verhouding tot het
totale oppervlak van het terrein. Bepaalde andere — dikwijls zeer kleine —
plekjes in deze gemeenschappen kunnen jaren achtereen onbegroeid blijven of
begroeid zijn met bepaalde andere soorten.
Ook detijd werkt in sterkemate beperkend. Men kan haar effect met die van
een klep vergelijken. In een zeker stadium van de successie, waarvan de tijdsduur zeer uiteen kan lopen, staat het milieu open voor de kieming en vestiging
van één ofmeer bepaalde soorten; daarvóór niet en ook daarna niet, hoewel bij
overblijvende soorten de volwassen, vruchtdragende exemplaren nog in overvloed aanwezig kunnen zijn. Treffend is in dit verband dat in gesloten begroeiingen van het Spartinetum maritimae, het Spartinetum townsendii,het Halimionetumportulacoidis envan Juncusmaritimus-veget&ües van de dominanten geen
levensvatbare kiemplanten zijn waargenomen.
Concurrentie, in de zin zoals zij hier is gedefinieerd, is daarom in de natuurlijke vegetatie waarschijnlijk een minder vaak voorkomend verschijnsel dan
wel wordt verondersteld. Het is een proces dat meer in door de mens gehomogeniseerde en op andere wijze gestoorde milieu's voorkomt.
Dat de plantengroei zelf wel in belangrijke mate differentiatie (ongelijkheid)
in het milieu brengt en daarbij op zekere niveaux binnen de ruimte van de gemeenschap voor bepaalde soorten levensmogelijkheden kan bieden, wordt hier
tenslotte met enkele voorbeelden toegelicht.
De slikvorm van Fucus vesiculosus L. (var. lutarius Chauv.) treft men in
Nederland slechts aan in het Spartinetum maritimae, in ijl begroeide gemeenschappen van het Spartinetum townsendii en in het Puccinellietum maritimae
typicum; in de beide eerste associaties is dit bij enige erosie ook het geval met
Fucusspiralis.Aangenomen wordt dat dezeFucaceaezich daar kunnen vestigen
door de afremmende invloed van de phanerogamen op de stroomsnelheid en
golfwerking van het vloedwater. Wanneer het initiale Spartinetum townsendii
zich na enige jaren heeft ontwikkeld tot een gesloten begroeiing, verdwijnen
echter de Fucaceae, blijkbaar als gevolg van de omstandigheid dat de factor
licht de beperkende factor is geworden.
Een soortgelijk verschijnsel doet zichvoor in het Halimionetum portulacoidis
met betrekking tot de Rhodophyten Bostrychia scorpioides Mont, en Catenella
opuntia Grev. en de Chlorophyt Blindingia minima (Naegeli) Kylin. Wanneer
Halimione portulacoides een dichte begroeiing heeft gevormd (bijv. bij achterwegeblijven van beweiding), ontbreken dezealgen echter bijna steeds. Het licht
is dan waarschijnlijk de beperkende factor. Anderzijds vindt men de beide
Rhodophyten ook in het lager gelegen Puccinellietum maritimae typicum, doch
dan steedswanneer dezesubassociatie nietofzeerweinigwordt beweid. Het hier
ontbreken van dealgen bijbeweidingmoet waarschijnlijk worden toegeschreven
aan een periodiek te sterke blootstelling aan uitdroging van het bodemoppervlakenvandeatmosfeer inhet korte vegetatiedek.
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2.6.2. Zoögene invloeden
De invloed van de fauna op de zoutvegetatie heeft op vier manieren plaats:
(1)in de vorm van directe afhankelijkheidsbetrekkingen (parasitisme), (2) door
vraat, (3) door faeces en (4) door betreding.
De dierlijke parasieten zijn voornamelijk insecten en nematoden. Van de
eerste noemen wij de galwespIsthmosoma hyalipenneWalk. f. maritima Hed. op
Elytrigia juncea, zelden ook op E. pungens. Voorts de kever Mecinus collaris
Germ, op Plantago maritima. Ook schuimbeestjes (Cercopidae) en luizen
(Aphididae) vallenin sommigejaren door hun grote aantallen op.Van de laatste
kan Staticobium limoniiConterini de bloeiwijzen vanLimonium vulgaresoms zo
sterk aantasten dat zij grotendeels niet tot bloei komen.
Vraat heeft voornamelijk plaats door vertegenwoordigers van de mollusken,
vogels en zoogdieren. Littorina littorea L. voedt zich met algen en vertoont een
voorkeur voor Fucaceae (DEN HARTOG, 1959). Ofschoon de Spartina-gemeenschappen aan de bovengrens van de verticale amplitude van deze mollusk liggen, bieden dealgenin dezegemeenschappen zoveelvoedsel, dat de exemplaren
daar tot de allergrootste behoren. Littorina saxatilis Olivi wordt ook vooral in
algenrijke gemeenschappen aangetroffen (optimaal in het Puccinellietum
maritimae typicum). De Nudibranchia Alderia modesta Lov. en Limapontia
depressa A. et H. vertonen een voorkeur voor de Vaucheria-kussens langs de
kreekhellingen. Een elegant onderzoek naar het menu van de rotgans (Branta
bernicla L.) hebben RANWELL en DOWNING (1959) verricht. Zijn voedsel bestaat voornamelijk uit Zostera, Enteromorpha, Puccinellia maritima en Aster
tripolium. Onderzoek naar de invloed van vraat door hazen en konijnen wordt
bemoeilijkt doordenagenoeg op alle schorren plaats vindende beweiding. Enige
informatie over het menu van het konijn en de invloed van zijn vraat op de
samenstelling van devegetatie geven VANDER KLOOT (1937)en GILLHAM(1955).
Het deponeren van faeces is alleen van betekenis wanneer dit op hogere terreinen plaats heeft. Op de slikken en de lage gedeelten van het schor verliezen
zij door uitspoeling met het vloedwater spoedighun bemestend effect of worden
zij door het water naar hogere delen meegevoerd. Belangrijker zijn de faeces
van vogels die tijdens HW op ruggen, afslagranden, oeverwallen, e.d. overtijen
(cf. ook WESTHOFF, 1951b). Volgens eigen waarnemingen op de Boschplaat
(Terschelling) vestigt zich op dergelijke plaatsen Cochlearia anglica, terwijl
Festuca rubra f. litoralis zich slechts matig ontwikkelt. Cochlearia anglica en
C. officinalis zijn uit Scandinavië bekend als karakteristiek voor vogelkolonies
en vloedmerken (GRONLIE, 1948; NORDHAGEN, 1954; GILLNER, 1955, 1960;
voorts Dr. V. WESTHOFF, schriftelijke mededeling); in zuidelijker streken ook
de laatste soort in combinatie met C. danica (GOODMAN en GILLHAM, 1954;
GILLHAM, 1955, 1956). Er zijn geen aanwijsbare oorzaken waarom C. anglica
in ZW-Nederland totaal ontbreekt.
Voor het effect van de betreding zij naar § 2.6.3 verwezen.
2.6.3. Anthropogene invloeden
Tabel 3 geeft een overzicht van het voorkomen en de intensiteit van de be56
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langrijkste anthropogene handelingen op de slikken en schorren in ZW-Nederland. Bovendien is in deze tabel aangegeven de invloed van deze handelingen
op de toestand van aanvoer en afvoer van elementen binnen resp. buiten het
oecosysteem; het oecosysteem is daarbij tevens verdeeld in een biotische en
een abiotische component. Met erkentelijkheid jegens de heer Chr. G. van
Leeuwen vermeldt schrijver dezes dat de grondgedachte voor dit schema kon
worden ontleend aan een in voorbereiding zijnde publicatie van zijn hand
(VAN LEEUWEN, 1965).
Uitgraven (ontgronden) en afplaggen zijn het meest ingrijpend. Het zijn vormen van mechanische vernieling van de vegetatie, gekoppeld aan verwijdering
van de bovengrond. Het nieuwe bodemoppervlak ondergaat meestal een verslempingsproces, bij uitdroging gevolgd door scheurvorming. Bij de moderne
uitgravingsmethoden (met draglines) blijft het terrein ineenchaotische toestand
achter, waarop binnen afzienbare tijd geen plantengemeenschap behoorlijk tot
ontwikkeling kan komen. Bij uitgraven met de spade, zoals vroeger plaats had,
vestigde zich geleidelijk een Salicornietum europaeae of een Spartinetum maritimae. Na de invoering van Spartina townsendii zijn uitgravingen nagenoeg
steeds door begroeiingen van deze soort ingenomen. Afplaggen is minder ingrijpend: dikwijls vestigen zich daarna Salicomia europaea en Puccinellia
maritima in verspreide exemplaren; bij lagere saliniteit — zoals in het a-mesohalinicum — bovendien vooral Glaux maritima, Juncus gerardü, Spergularia
salinaenPuccinellia distans.
Het effect van maaien is een egale mechanische beschadiging van de bovengrondse delen met als gevolg intensievere blootstelling van de bodem aan klimaatsinvloeden en verminderde toevoeging van organische stof aan de bodem.
Aster tripolium is tegen maaien waarschijnlijk slecht bestand. Regelmatig
maaien schaadt ook Spartina townsendii,vooral op hogere en daardoor drogere
terreinen. Het verzamelen van bepaalde plantensoorten voor voedsel heeft
eenzelfde, doch door de selectie sterk plaatselijk effect. Salicornia europaea en
Aster tripolium zijn in Zeeland een geliefd volksvoedsel, vroeger blijkbaar ook
Halimione portulacoides (DODOENS, 1644). In andere landen worden ook wel
Triglochin maritima enPlantago maritima gegeten, de laatste in NW-Duitsland.
Van branden is slechts één geval bekend met het doel vloedmerk langs de
dijkvoet op te ruimen. De vernietiging van de bovengrondse delen van de vegetatie door branden brengt behalve blootstelling van de bodem aan klimaatsinvloeden met zich mee dat as aan de bodem wordt toegevoegd. Bij het onderhavige geval dat in een gordel boven de Artemisia maritima-zone plaats had,
ontwikkelde zich in de zomer volgend op het branden Bupleurum tenuissimum
massaal en tot zeer grote planten.
Bij beweiden heeft een selectieve mechanische beschadiging van de bovengrondse plantendelen plaats, gekoppeld aan een plaatselijke beschadiging c.q.
bemesting door de faeces van het vee. De verhouding tussen de mate waarin de
soort door het vee gewild is en het effect van de mechanische beschadiging
loopt sterk uiteen. Puccinellia maritima, het voedsel bij uitstek — vooral voor
schapen —, verdraagt beweiding zeer goed en breidt zich daarbij uit ten koste
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Tabel 3. Anthropogene invloeden op de slikken en schorren in ZW-Nederland.
Uitgraven
Excavating

Oecosysteem
Ecosystem

AanvoerIInput
Afvoer/Output

Vegetatie
Vegetation

Aanvoer/Input
Afvoer/Output

Bodem
Soil

AanvoeryInput
Afvoer/Output

Veelvuldigheid en plaats van voorkomen van de handelingen
Frequencyofanthropogenicactions

Voorbeelden van terreinen
Examples oflocalities

Afplaggen
Cuttingsods

Maaien
Mowing

,

Locaal, voorna- Locaal in gras- Locaal doch re- Locaal vrij inte
meiijk indekom- rijke gemeengelmatig, uitslui- sief op slikken
men; vrij veel schappen; weinig tend in het meso- lagegedeelten
voorkomend
voorkomend
halinicum. Vnl. van het sehe
op oeverwallen ook binnendijk
e.d. Ook riet en
biezen
Schorren langs
Krabbekreek en
Eendracht; Spieringschor; schorrenbij Ellewoutsdijk, Baarland en
Waarde; het
Zwin

Schorren langs
de Zandkreek,
schor bij Ossendrecht, Verdronken Zwarte Polder

Diverse terreinen Van de plant
langs het Haring- Salicornia eui
vliet, O-deel Ver- paea en Asi
dronken Land
tripolium op (
van Saaftinge,
verse terreine
terreinen langs
o.a. Spieringhet Belgische
schor, Gouddeel van de
plaat, schor t
Schelde, bijv. het N. van de Kree
Galgeschoor
rak, Kaloot,
Schorren langs
de Eendracht;
diverse zilte i
lagen en kree
relicten binne
dijks

TABLE 3. Anthropogenic influences on the mudflats andsalt marshes in the SW-Netherlands.

van de meeste andere soorten (faciesvorming); slechts wanneer de beweiding
zeer intensief is, moet de soort ten dele plaats maken voor Salicorniaeuropaea
die zeer weinig gegeten wordt (bijv. op het schor ten N. van Kats). Agrostis
stolonifera subvar. salina gedraagt zich onder beweiding ongeveer op dezelfde
wijze. Festuca rubra f. litoralis wordt bij voortdurende beweiding dikwijls
grotendeels vervangen door Juncus gerardii die door zijn harde scheuten niet
graag wordt gegeten (bijv. op het schor ten Z. van Bergen op Zoom). Armeria
maritima lijkt zich onder beweiding uit te breiden en zich zelfs in het Puccinellietum^maritimae typicum te vestigen. Aster tripolium, Triglochin maritima en
Plantago maritima verdragen een matige beweiding goed. Van Limonium vulgare worden alleen in het voorjaar de zeerjonge bladen gegeten. Op lange tijd
en tamelijk intensief tot zeer intensief beweide schorren verdwijnt deze soort
echter geheel of nagenoeg geheel (schor ten westen van Kortgene). Ook Halimioneportulacoides heeft sterk te lijden van beweiding. Bij deze soort is betre58

Verzamelen
Gathering
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Branden
Burning

Beweiden
Grazing

Bemesten
Manuring

Zaaien en
Planten
Sowingand
Planting

Betreden
Treading

Niets doen
No interference

hts vloedZeer veel voor- Met natuurlijke Alleen uitplanten Locaal intensief. Locaal, weinig
vooral langs de voorkomend;
ken en dan komend op het mest zeer veel van Spartina
en (langs de geheleschor;ook voorkomend;
townsendii. Uit- voet van dijk, meestal afgeronvoet)
oplageduintjes
met kunstmest
de, moeilijk toesluitend buiten- strandwalen
nooit
dijks op de slik- duin, op ruggen gankelijke terreiken; in het ver- in het terrein.
nen
leden locaal intensief.
>r ten N. van
-Vossemeer

Op bijna alle
schorren, bijv.
Kwade Hoek,
schor ten N. van
Kats (zeer intensief). Spieringschor, schor ten
Z. van Bergen op
Zoom,deKaloot,
schor bij Ossendrecht, Verdronken Land van
Saaftinge

Overal waar beweid wordt; met
guano locaal op
diverse schorren
(afslagranden,
oeverwallen, ruggen); binnendijks
bijv. in het krekengebied bij
Westkapelle

In het verleden
op het Springersgors, de Slikken
van de Heene,
het schor ten N.
van de Kreekrak,
N- en Z-Sloe,
vóór de Zimmermanpolder en op
het Verdr. Land
van Saaftinge

Op verschillende
terreinen,bijv. de
Kaloot,het schor
op de Schotsman
en bij Ossendrecht

Kwade Hoek
p.p.. Springersgors, schor bij de
Stroodorpepolder, schorren bij
Woensdrecht en
Ossendrechtp.p.,
Verdr. Land van
Saaftinge p.p.,
Verdr. Zwarte
Polder

ding(takbreuk)waarschijnlijk schadelijker danhetafvreten vandejonge scheuten, evenals bij Scirpusmaritimus. Voorts geldt intensieve beweiding als het
enige succesvolle bestrijdingsmiddel tegen overheersing door Spartinatownsendii (SANDERS en VERHOEVEN, 1956).
Bemesting door defaeces van het veeheeft weinig invloed op de phanerogamenvegetatie. Schapenfaeces zijn waarschijnlijk zelfs van geen betekenis; op
hogereterreinen geven faeces van koeien aan Atriplex hastataen na vertering
soms ook aan Bupleurum tenuissimum vestigingsmogelijkneden.
Betreding heeft vooral plaats langs het vloedmerk, dus langs de voet van
dijken, strandwallen, duinen, enz.; ook op ruggen in het terrein en bij drinkplaatsen. Op slibrijke grond ontwikkelen zich dan dikwijls tussen de overblijfselen van de oorspronkelijke vegetatie Spergulariasalina, Puccinellia distans en
P.fasciculata (zelden), in het a-mesohalinicumvergezeld vanPolygonion avicu/arà-elementen(Loliumperenne, Polygonum aviculare, Plantago major, CoronoMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 65-1 (1965)
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pus squamatus, enz.),vanAgropyro-Rumicion crà/N-soorten (Potentilla anserina)
en vanAtriplex hastata. O p slibarme tot zandige bodem vindt menbij betreding
voornamelijk Plantago coronopus, soms ook Bupleurum tenuissimum. Met betreding kan aanvoer van bepaalde diasporen samengaan.
H e t zaaien en uitplanten is één van de facetten van de landaanwinningsactiviteiten vande mens. Deze activiteiten variëren vanbegreppelen (uitgraven)
en hetaanleggen vandammen (opwerpen) tothetzaaien enuitplanten van halophyten en eindigen doorgaans metbedijking (inlijving in hetpolderland), waarbij de zoutvegetatie te gronde gaat, zoal niet door de ontginning dantoch d o o r
deze isolatie van de invloed van de zee.N a 1900 is menbegonnen de landaanwinning op biologische grondslag ter hand te nemen. D e stoot daartoe gaf de
ervaring dat Spartina townsendii de aanslibbing sterk k a n bevorderen. Deze
allopolyploid werd in 1878in de baai van Southampton ontdekt. Van daaruit
breidde hij zijn areaal sterk uit, geholpen door de vele aanplantingen.
I n Nederland hebben LOTSY en A. G . VERHOEVEN (1924), A. G . VERHOEVEN
(1924, 1935, 1938, 1951), ZIJLSTRA (1934), JANSEN en SLOFF (1938), VAN EERDE

(1942), KAMPS (1942, 1956,1962), LODDER (1953) en KALKWIJK (1954) ervaringen metde Spartina-aanplant vastgelegd. In Duitsland KOLUMBE (1931, 1932a,
1932b, 1937), WOHLENBERG (1933a, 1934,1936,1938,1939), LINKE (1937), K Ö NIG (1948, 1949), IVERSEN (1950), SCHMIDT (1951), KRAUSE (1952) en W O H L E N -

BERG en SNUIS (1955). In Denemarken JORGENSEN (1934). Engelse bijdragen leverden CAREY en OLIVER (1918), OLIVER (1925, 1929), CHATER en JONES (1957)

en GOODMAN, BRAYBROOKS en LAMBERT (1959).Voor Frankrijk k a nworden volstaan met het standaardwerk van JACQUET (1949) te vermelden. I n Duitsland
heeft men door de minder gunstige resultaten met Spartina townsendii ook uitzaai van Salicornia stricta toegepast (bijv. WOHLENBERG, 1933a, 1934,1936,
1938, 1939; WOHLENBERG en SNUIS, 1955; SANDERS en B. VERHOEVEN, 1956).

D e geschiedenis van Spartina townsendii in Nederland begint volgens A. G .
VERHOEVEN (schrift, meded.; vgl. ook JANSEN en SLOFF, 1938) in 1924 met een

bezoek van Dr. J. P. Lotsy enir. A. G. Verhoeven aan de Engelse zuidkust o m
in opdracht van de Regering na te gaan onder welke omstandigheden de plant
daar groeit en hoe groot zijn slibvangend vermogen is. Vooruitlopend o p de
beslissing van de Regering zijn in meivan datzelfde j a a r reeds 500planten ingevoerd en in Zeeland uitgeplant. Het goede resultaat dat men daarmee kreeg,
was aanleiding om in 1925over te gaan tot de invoer van 40.000 stuks. Deze
werden uitgeplant op de slikken van het Zuid-Sloe, de Braakman, het Verdronken Land van Saaftinge, ten Z. enten N . vande Kreekrakdam en o p de
Slikken van de Heene. I n luttele jaren ontstonden daar uitgebreide Spartinavelden. Later plantte meno.m. uitin hetNoord-Sloe (voor detweede maal), o p
het Springersgors, bij de d a m in het Hellegat en vóór de Zimmermanpolder.
Dit gebeurde o o k o p verschillende plaatsen in het Waddengebied langs de kust
van Groningen en Friesland (VAN EERDE, 1942; KAMPS, 1962) eno phet eilandje
Griend (BROUWER c.s., 1950). Verschillende van deze aanplantingen zijn herhaaldelijk met nieuwe projecten uitgebreid. In het Haringvliet zijn voorts proeven metScirpus-sooïten genomen (VAN VEEN, 1953).
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Het essentiële van zaaien en uitplanten is dat in de levensgemeenschappen
elementen worden gebracht, die op dat moment daarin van nature niet zouden
voorkomen, hetzij doordat kieming en vestiging door gebrek aan communicatie tussen diaspore en milieu achterwege blijft, hetzij door afwezigheid van
de diasporen zelf (accessibiliteit). Evenals uitgraven en afplaggen storingen zijn
in de sfeer van afvoer uit het oecosysteem, zijn zaaien en planten dit in de sfeer
van aanvoer. Deze bij uitstek anthropogene handelingen hebben over een niet
afzienbare tijd consequenties voor vegetatie en milieu. In het geval van Spartina
townsendiiis de toestand evenwel nog ingrijpender: Haar recente ontstaan zelf
vormt bovendien een element van storing, zodat zij geen plaats heeft in de
epharmonische ontwikkeling die de slikken- en schorrenvegetatie tijdens de
successie doormaakt.
Tenslotte de niet door de mens beïnvloede terreinen. Strict genomen is in
ZW-Nederland elk terrein door de mens beïnvloed, hetzij direct, hetzij indirect
door de bedijkingen. Er zijn echter enkele schorren waar de anthropogene invloeden minimaalzijn, diein ieder gevalniet worden beweid en bemest en waar
niet wordt gemaaid, gegraven en geplagd. In het eu-halinicum en polyhalinicum
kenmerkt de vegetatie van dergelijke schorren zich door veel Halimione portulacoides,Limonium vulgare,Plantago maritima en — op natte plaatsen — door
veelAster tripoliumenTriglochinmaritima. Puccinelliamaritima komt welregelmatig voor, doch treedt bijna steeds sterk op de achtergrond. Ook langs de
Franse Kanaalkust bepalen vooral Halimione portulacoides en Limonium vulgare op onbeweide schorren het aspect (BEEFTINK, 1964b).In het oc-mesohalinicum wordt Puccinelliamaritima bij afwezigheid van beweiding grotendeels vervangen door Scirpus maritimus var. compactus. De grotere productie van organische bestanddelen die met de .SWr^wj-begroeiingen gepaard gaat, leidt tot
subdominantie, soms tot dominantie van Atriplex hastata in deze gemeenschappen en tot een vitale ontwikkeling van Elytrigia pungens op de oeverwallen daarnaast.
In het algemeen wordt de informatie van geheel onbeweide herbosa op zilte
gronden op de duur geringer; ook bij overbeweiding treedt verlies van informatie op. STÄRCKE (1944-45)heeft er op gewezen dat de differentiatie van graslandvegetaties is gekoppeld aan de wederzijdse aanpassing tussen herbivore
zoogdieren en gewas, en dat deze vegetaties bij ontbreken van herbivorie dus
verarmen.
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HOOFDSTUK 3

CLASSIFICATIE VAN Z O U T P L A N T E N G E M E E N S C H A P P E N

Classificeren is het vaststellen van herhaaldelijk terugkerende differentiaties
(grenzen) in het vegetatiedek en de groepering van de tussen deze grenzen zich
bevindende gemeenschappen tot een systeem van categoriën. Classificatie is
mogelijk binnen het tijd-ruimtelijk verband waarin de vegetatie zich aan ons
voordoet, doch ook onafhankelijk daarvan.
Tot de primaire ordenende activiteiten van de onderzoeker behoort het vaststellen van zoneringen, dus de classificatie in ruimtelijk verband. Daarbij worden ruimtelijke grenzen opgespoord met voorbijzien van grenzen in de tijd.
Tevensbestudeert hij aan dehand van grenzen indetijd de wetmatigheden in de
successie. Zonatie en successie tonen ons de vegetatie in haar totale gedifferentieerdheid en staan daarbij tot elkaar in een complementaire verhouding.
Naast classificatie in tijd-ruimtelijk verband is het mogelijk de plantengemeenschappen te classificeren naar hun floristisch-structurele eigenschappen
ongeacht hun plaats in de tijd-ruimte. Daarbij is de methode van de FransZwitserse School gevolgd, die uitgaat van de trouw der soorten aan bepaalde
gemeenschappen (BRAUN-BLANQUET, 1928,1951; MELTZER en WESTHOFF, 1944;
ELLENBERG, 1956).

3.1. ZONATIE

Onder zonatie verstaat men de ruimtelijke gedifferentieerdheid van de vegetatie in zones of gordels. Bij de zoutvegetatie treedt zonering meestal op zeer
duidelijke wijze naar voren. Tevens valt het op dat de opeenvolging in zones
langs de gehele Westeuropese en Westbaltische kust grote overeenkomsten vertoont. Het zou in belangrijke mate aan overzichtelijkheid bijdragen, indien het
mogelijk zouzijnde zonering aan deze kusten in een daarvoor algemeen geldend
schema in te delen.
Het blijkt dat voor het opstellen van een dergelijk schema zeer goed kan worden aangesloten bij de indeling van de zonale verschijnselen in de mariene
epilithische flora en fauna, die kort geleden door DEN HARTOG (1959) uitvoerig
is behandeld. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen:
1. De s u p r a l i t t o r a l e zone 12 , aan de bovenzijde begrensd door het niveau
waarboven het stuifwater (spray) van de branding geen invloed meer op de
vegetatie uitoefent; aan de onderzijde afgesloten door een lijn die dicht bij het
12

Aan deze, o.a. door T.A. en A. STEPHENSON(1949) gebezigde term wordt de voorkeur
gegeven boven de term ,region', die DEN HARTOG (1959) in navolging van KJELLMAN (1878)
gebruikt. In delatijnse vorm heeft dezelaatste term een specifieke plantengeografische definitie; indeengelsevormisdebetekenistealgemeenomineendergelijke beperktezinteworden
toegepast. De term ,étage',voorgesteld door FELDMANN (1938),isdoor haar gedefinieerdheid
in dephytocoenologie (verticale gelaagdheid) ook niet bruikbaar.
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MHW-niveau ligt. Deze zone kan nog worden onderverdeeld in twee gedeelten,
een hoog gelegen deel dat alleen tijdens stormen aan stuifwater is blootgesteld
(aërohaliene zone) een laaggelegen deel dat regelmatig onder invloed van branding en stuifwater staat of — zoals op de schorren — aan de bovenzijde door
de stormvloedzone is begrensd.
2. De e u - l i t t o r a l e zone die zich bevindt tussen de benedengrens van de
supralittorale zone en het niveau waar beneden het water in de regel niet
zakt. Waar getijbeweging is, komt deze laatste grens min of meer overeen met
het MLWS-niveau.
3. De s u b l i t t o r a l e zone die zich bevindt tussen de benedengrens van de
eu-littoralezoneenhetniveau waar beneden geengroeivan algenof phanerogamen meermogelijk is.
Hoewel de grenzen tussen deze zones in het algemeen op bevredigende wijze
samenvallen met zonale verschijnselen in de zoutvegetatie, kunnen evenwel in
talvan gevallen afwijkingen worden geconstateerd. Dit hoeft geen verwondering
te wekken; immers, behalve de getijbeweging oefenen ook andere processen
invloed op de zonering uit, met name die welke de vocht- en luchthuishouding
en de saliniteit van debodem betreffen.
Het bovenste deel van de supralittorale zone komt alleen op klif- en rotskusten en in de buitenste duinreep voor. Op de kliffen en rotsen is deze gordel
gekenmerkt door o.m. Armeria maritima, Cochlearia danica, Silene maritima
With., Daucus gummifer Lmk, Festuca rubra var. pruinosa (Hackel) Howarth
( = F. rubra f. litoralis Hackel?), Dactylis glomerata var., Spergularia rupicola
Le Jolis, Inula crithmoides L., Lavatera arborea L., Brassica oleracea en Asplenium marinum L. (cf. HEPBURN, 1952; BRAUN-BLANQUET en R. TÜXEN, 1952;
CHRISTIANSEN, 1960; GÉHU en GÉHU-FRANK, 1961; GÉHU, 1960a, 1960c,1962;
BEEFTINK, 1964b). Op het schor is de bovengrens van het onderste deel van de
supralittorale zone (EHWS) tegelijk ook de grens tot waar de zoutvegetatie
zich naar boven toe uitstrekt. De benedengrens van het supralittoraal valt daar
samen met de benedengrens van het Puccinellietum maritimae, wanneer deze
niet door Spartina townsendii is verstoord. Zij valt dus tevens samen met de
grens tussen schor en slik. Op de eilanden in de Eendracht ligt de benedengrens
van het Puccinellietum maritimae gemiddeld op 8cm MHW. Op het Spieringschor (N-Beveland), waar de ontwateringsomstandigheden minder gunstig
zijn, valt deze grens gemiddeld gelijk met MHW.
De grens tussen de eu-littorale en sublittorale zones is aan de hand van de
phanerogamen zeer moeilijk te bepalen; in de omgeving van deze grens komen
slechts voor de niet algemene Zostera marina var. stenophylla A. et G. en Z.
marina var. marina, die bovendien morphologisch moeilijk van elkaar kunnen
worden onderscheiden. Het is mogelijk dat deze grens na onderzoek van de
bodemfauna nauwkeuriger kan worden vastgesteld.
De aldus vastgestelde indeling kenmerkt zich biologisch door soorten die de
resp. zones over het gehele Westeuropese en Westbaltische kustgebied begeleiden (basiszonering) endoor soorten diedit slechtsin beperkte mate doen (regioMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 65-1(1965)
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nale zoneringen). Op grond van de regionale zoneringen is het kustgebied in
vier sectoren onderverdeeld, te weten:
1. De Noordatlantische sector (van de Lofoten tot langs het Skagerrak, de
Faeröer en waarschijnlijk ook de noordkust van Schotland);
2. De Westbaltische sector (oostelijk tot ZO-Zweden en Rügen-Usedom);
3. De Centraalatlantische sector (van W-Jutland tot en met N-Bretagne,
Groot-Brittannië en Ierland) en
4. De Zuidatlantische sector (van Z-Bretagne tot en met W-Portugal).
De grensgebieden tussen de sectoren, evenals de noordelijke en zuidelijke
begrenzing van het Westeuropese kustgebied, vallen samen met de informatierijke contactgebieden tussen de verschillende klimaattypen (§2.2). Voor een
verdere bespreking van de plantengeografische indeling van de Europese kustgebieden zij verwezen naar p. 80en tabel 7.
Gebruik makend van deze verticale en horizontale indeling is voor de Westeuropese en Westbaltische kusten in tabel 4 de zonering weergegeven. Soorten
die zich tot één sector beperken, zijn uiterst zeldzaam. In elke sector zijn de
zones daarom gekenmerkt door een bepaalde combinatie van soorten; deze
combinatie bestaat uit twee componenten: de basis-component die voor alle
sectoren dezelfde is, en de neven-component die van sector tot sector verschilt.
De plaatsbepaling van de soorten in de zones ging zoveel mogelijk met inachtnemingvanhetniveau,waaropdezesoorten hun optimale ontwikkeling bereiken.
Bij de mollusk Littorina saxatilis is dit juist omstreeks het MHW-niveau het
geval.
Gaan wena in hoeverre associaties dezones kenmerken, dan blijken demeeste tot twee of drie sectoren beperkt te zijn. Slechts drie associaties zijn in het
gehele gebied vertegenwoordigd en wel in elke zone één: het Puccinellietum
maritimae in de supralittorale zone, het Salicomietum strictae in de eu-littorale
en het Zosteretum marinae in de sublittorale zone. Zij zijn de basis-associaties
van het Europees-atlantische en Westbaltische kustgebied.
Naast de zonering langs de longitudinale macrogradiënt (de Westeuropese
kust) kunnen wij de zonering langs de transversale macrogradiënten in ons onderzoek betrekken. Deze laatste isjuist interessant, omdat verwacht mag worden dat zij van estuarium tot estuarium uiteenloopt (cf. §2.3.2, p. 24). Bij gebrek aan voldoendevergelijkbaar materiaal uitdeliteratuur zullenwijons echter
beperken tot het terrein van onderzoek. Infig.6isde zonering weergegeven van
de voornaamste syntaxa langs het Schelde-estuarium en op enkele plaatsen in
het Oosterschelde-bekken, alles relatief t.o.v. de bovengrens van het Puccinellietum maritimae. De getallen bij de grenzen geven de gemiddelde hoogte t.o.v.
NAP aan.
Twee verschijnselen vallen daarbij op: (1) Het beurtelings kleiner en groter
worden van de verticale amplitude van de syntaxa langs het Schelde-estuarium
en (2)het inversie-verschijnsel in de zonering.
Het eerste verschijnsel staat hier niet op zichzelf; het is waarschijnlijk zelfs
64
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zeer algemeen. Ook langs de longitudinale macrogradiënt komt het voor: Uit
literatuurstudie en eigen waarnemingen is gebleken dat de verticale amplitude
van bijv. Aster tripolium, Suaeda maritima en misschien ook Spergularia marginata in het noorden zeer smal is en naar het zuiden belangrijk toeneemt. Het
zijn voorbeelden vanhet meestelementaireverloopvanpatronen van soorten of
gemeenschappen. Ten opzichte van de soort of de gemeenschap diehet patroon
vormt, geeft deverticale amplitude in het algemeen eenc o n t r a s t aan van twee
e x t r e m e n . Een contrast, omdat de afstand tussen de uitersten van het patroon
(de verticale amplitude) de spanwijdte van de specifieke milieuconfiguratie van
de soort of de gemeenschap in zich bergt en deze spanwijdte de uitersten tot
contrasterende tegenpolen maakt. Extreem, omdat deinformatie-inhouden van
de tegenpolen de uitersten zijn waarbij de soort of de gemeenschap tot ontwikkeling kan komen. De grenzen van het patroon geven dus het ruimtelijk
verloop van decontrasterende extremen weer met betrekking tot de soort of de
gemeenschap. Het grondmodel van dit ruimtelijk verloop bestaat uit convergerend of divergerend lopende grenzen. Evenwijdig verloop moet bij areaalpatronen als een bijzonder geval worden beschouwd; bij patronen van lagere
orde (locale populatiepatronen) is evenwijdig verloop van de grenzen echter
algemener.
Het tweede verschijnsel, dat van de inversie in de zonering, komt eveneens
algemeen voor. In het Schelde-estuarium treedt het tussen Waarde en Ossendrecht op bij Agrostis stolonifera subvar. salina J. et W. en Festuca rubra f.
litoralis Hackel. GILLHAM (1957a)constateerde dezezelfde inversie ook bij haar
onderzoek langs het Exe-estuarium. Andere soorten die in stroomopwaartse
richting hun standplaats ook op geleidelijk lagere niveaux vinden, zijn Glaux
maritima, Juncus gerardii, Spergularia salina en Puccinellia distans. Voorts
treedtlangsdeWesteuropese kust inversie op tussen het Halimionetum portulacoidisen het Puccinellietummaritimae wanneer de getij-amplitude een bepaalde
waarde overschrijdt (§ 2.3.1, p. 19). Andere inversie-verschijnselen zijn aangetroffen bij Juncus maritimus t.o.v. Elytrigia pungens en bij Puccinellia fasciculatat.o.v.P. distans.
De informatie waarvoor de soorten open staan, kan dus in de zonering een
verwisseling ondergaan. Meestal gaat het bij deze verwisseling echter slechts
om een specifiek gedeelte van de totale informatie, nl. het voor de soort of gemeenschap meest critische dat ook welmet determ ,master-process' wordt aangeduid. Bij deinversie-verschijnselen in de estuaria en bij die welke zich tussen
Juncus maritimus en Elytrigia pungens resp.Puccinelliafasciculata en P. distans
voordoen, betreft deze critische informatie in eerste instantie de saliniteit van
de bodem. Bij inversie van het Halimionetum portulacoidis en het Puccinellietum maritimae is waarschijnlijk de lucht- en vochthuishouding van de bodem
de critische factor.
3.2. SUCCESSIE

Onder successie verstaat men de opeenvolgende veranderingen die zich in de
tijd in de floristische samenstelling en structuur van devegetatie voordoen en de
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overgang vandeenephytocoenose in deandere bewerkstelligen. Watde richting betreft onderscheidt menprogressieve successie wanneer de veranderingen
leiden tot toenemende complicatie van de structuur; veranderingen in tegenovergestelde richting zou men regressieve successie kunnen noemen. Wegens
de interne tegenstrijdigheid in deze laatste conceptie spreken MELTZER en
WESTHOFF (1944) liever van resp. successie en regressie. Regressie treedt op
onder invloed vannatuurlijke storende omstandigheden (bijv. erosie) of onder
invloed van de mens (beweiding, betreding, uitgraven). Een voorbeeld van
regressie isdeontwikkeling van defacies vanPuccinelliamaritima bij beweiding
uit eenfloristisch rijker Puccinellietum maritimae typicum en deverdere teruggang tot eenSalicornia europaea-rijkephase wanneer de beweiding zeer intensief is. Naafloop vandestorende invloed kaneensecundaire successie inzetten.
Dit isbijv. het geval na uitgraven enafplaggen vaneengedeelte vanhet schor.
Daarnaast komt cyclische successie voor als resultaat van bepaalde cyclische
veranderingen inhetmilieu. Dit laatste successietype treedt misschien meer op
dan welwordt verondersteld envertoont overgangen naar deinterne cyclische
reeksen binnen dephytocoenose; omditaantetonen isechter minutieus onderzoek noodzakelijk. Tenslotte vertoont desuccessie ookverschijnselen vanconcentratie enspreiding;zijworden aangeduid als resp.convergente en divergente
successie.
In tabel 5en 6 zijn voor ZW-Nederland de successiereeksen opgesteld. De
meeste vandehierna tebespreken syntaxa hebben daarin eenplaats gevonden.
Progressie en regressie, divergentie en convergentie geven de richtingen aan
waarin de reeksen zich voortzetten. Er dient evenwel te worden opgemerkt
dat hetinsommige gevallen zeer moeilijk isenige zekerheid omtrent desuccessie te verkrijgen. De enige afdoende methode — onderzoek aan permanente
proefvlakten —vergt meestal zeer veel tijd enisin bepaalde gevallen door storende invloeden (massale vestiging van Spartina townsendii)niet eens uitvoerbaar. Het gevaar is niet denkbeeldig, dat men de zonering zonder meer gaat
zien als de ruimtelijke uitdrukking van de successie (MELTZER en WESTHOFF,
1944, p.272-273; MEIJER DREES, 1951).

Een voorbeeld waarbij in dit opzicht de schijn bedriegt, is de zonering van
kom naar oeverwal. Zoals op een tweetal, nog zeer weinig door Spartina
townsendii verstoorde terreinen (opde Schotsman, N-Beveland, enin de Eendracht bij Oud-Vossemeer) kon worden vastgesteld, verloopt de successie op
het schor in twee parallelle series, éénin dekomen éénopde oeverwal. Deze
series zijn door divergentie uit de slikserie ontstaan, na het Salicornietum
strictae (tabel 5).Deze situatie is volledig in overeenstemming met hetgeen in
§2.4over degenesevandeslikken enschorren isvermeld.
Ook indesuccessiereeksen van de strandvlakten (tabel 6) zijn complicaties.
Bijzondere aandacht is besteed aan de gemeenschappen diezich ontwikkelen
dank zij ingrijpende veranderingen van het milieu in de tijd. Tot deze ingrijpende veranderingen behoren deponering van een vloedmerkpakket en sterke
fluctuaties in het vochtgehalte en de saliniteit vande bodem. Beide typen van
verandering leiden tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de oorspronkeMeded.Landbouwhogeschool Wageningen 65-1(1965)
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lijkebegroeiing entotdeontwikkeling vankarakteristieke vegetatietypen, waarvoor R. TÜXEN (1950) de term ,Teppich-Gesellschaften' heeft voorgesteld.
Deponering van vloedmerk leidt in de eu-haliene en polyhaliene zones tot de
ontwikkeling van gemeenschappen van het Atriplicion littoralis, eventueelgemengd met elementen van het Salsolo-Honckenyon peploidis dat zich optimaal
op door zand overstoven vloedmerk vormt. Op strandvlakten in het mesohalinicum, doch onder bepaalde omstandigheden ook reeds in het polyhalinicum
(de Beer, de Kwade Hoek), vestigt de duinvegetatie (Hippophaë rhamnoidesgemeenschappen) zich in de stormvloedzone, zodat het vloedmerk daartussen
terechtkomt. Onder invloed van deze omstandigheden ontwikkelen zich dan
de hoog opschietende en liaanachtige gemeenschappen van het Angelicion
litoralis (,Schleier-Gesellschaften' sensu R. TÜXEN, 1950). Dat is ook het geval
waar vloedmerk in de mesohaliene rietvelden wordt gedeponeerd.
De gemeenschappen, die zich vormen tijdens bepaalde sterke fluctuaties in
het vochtgehalte en de saliniteit van de bodem, gepaard gaande met korstvorming van de toplaag, bestaan hoofdzakelijk uit kleine annuellen en rozetplanten (Saginion maritimae). Naarmate de saliniteit van het milieu lager is,
ontwikkelen zij zich op een lager niveau. Bij geleidelijke onttrekking van de
standplaatsen aan de invloed van de zee, vormen zij misschien een successiereeks in de richting van het Nanocyperion flavescentis.
Over de verschijnselen in de vegetatie en het milieu die zich tijdens de successievoordoen, zijn wij slecht geïnformeerd. Dit vindt zijn oorzaak in het feit
dat deze informatie alleen kan worden verkregen door langdurig minutieus
onderzoek aan proefvlakten, aangevuld met experimenten die de veranderingen
in het natuurlijke milieu nabootsen. De indruk bestaat echter dat evenals in de
ruimte ook in detijd ,open' en ,dicht' elkaar afwisselen, d.w.z. dat perioden met
geen of weinig gerichte veranderingen in de vegetatie worden afgewisseld door
perioden waarin juist wel belangrijke gerichte veranderingen plaats vinden.
Dergelijke concentraties van veranderingen in de vegetatie behoeven niet noodzakelijkerwijs het gevolg te zijn van concentraties van gerichte veranderingen in
het milieu als geheel, doch kunnen ook samenhangen met overschrijding van
bepaalde drempelwaarden in de cyclische fluctuaties van de milieuprocessen
indetijd. Belangrijk isindit verband dewaarneming dat bepaalde soorten (bijv.
Spartina maritima, S. townsendii,Halimioneportulacoides en Juncus maritimus)
voor hun kieming en vestiging blijkbaar slechts een relatief zeer korte periode
degelegenheid krijgen(cf.§2.6.1).Het uniekein desuccessie komt hier wel sterk
naar voren. Het vestigt de overtuiging, dat wanneer het daarmee corresponderende unieke in het milieu door verstoring of verstarring niet optreedt, één
ofmeer stadia in de successie een afwijkende samenstelling en structuur zullen
hebben of geheel worden overgeslagen, of zelfs dat de successie zich dientengevolge in een geheel andere richting zal voortzetten.
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3.3.

CLASSIFICATIE O P G R O N D V A N FLORISTISCHE E I G E N S C H A P P E N

3.3.1. Uitgangspunten
De uitgangspunten voor een classificatie hebben betrekking op materiaal en
methode. In de eerste plaats dient het materiaal dat in code wordt verzameld
(opnamen), voldoende betrouwbaar te zijn. Niet alleen moet de nauwkeurigheid van decoderingen (schattingen) voldoende groot zijn; ook dient garantie
te kunnen worden gegeven dat het code-materiaal voldoende informatie over de
vegetatie verschaft binnen de vooraf gestelde tijd-ruimte (cf. hiervoor § 1.4.2,
p.7).
De gevolgde classificatie-methodiek berust op de principes van de FransZwitserse School. Daarbij hebben de onderstaande overwegingen gegolden:
1. Centraal is gesteld de trouw der taxa aan bepaalde groepen van gemeenschappen (phytocoenosen), als zijnde het meest doeltreffende criterium voor
een classificatie gebaseerd op de floristische samenstelling (BRAUN-BLANQUET,
1951, p.560-561 ; MELTZER en WESTHOFF, 1944,p.281-282).Dezetrouw —hetzij in positieve, hetzij in negatieve zin — wordt bepaald aan de hand van de
presentie, de abundantie-dominantie en de vitaliteit van de taxa in de opnametabellen. Voor de techniek van het vervaardigen van opnametabellen, de hantering van het trouwbegrip en de indeling in syntaxa13 zij verwezen naar de
genoemde handboeken en vooral ook naar ELLENBERG (1956).
2. Taxa die naar de maatstaven van het schema van Szafer en Pawlowski
(BRAUN-BLANQUET, 1928) een voldoende sterke binding aan één bepaald
syntaxon vertonen, worden kentaxa genoemd. Absolute trouw is echter uiterst
zeldzaam. Naarmate de phytocoenologie haar veld van onderzoek vergroot,
blijken steeds meer eertijds locaal of regionaal vastgestelde associatiekensoorten slechts in beperkte mate trouw aan de associatie te zijn, doordat blijkt
(a) dat de kensoort niet in het gehele areaal van de associatie voorkomt (intraregionale kensoort sensu MEIJER DREES, 1951); (b) dat de kensoort slechts in
een gedeelte van het areaal, dat hij gemeenschappelijk heeft met dat van de
associatie, trouw aan de betreffende associatie is (locale kensoorten sensu
MEIJER DREES, 1951); (c) dat de kensoort weliswaar regionaal een goede associatiekensoort is, doch in een ander regionaal gebied waar de associatie niet
voorkomt, een ander syntaxon kenmerkt (circum- en vooral pararegionale
Jcensoorten sensu MEIJER DREES, 1951; bijv. bepaalde mediterraan-atlantische
en amphi-atlantische soorten); (d) dat de kensoort binnen het beschouwde
locale of regionale gebied slechts binnen een groep van verwante associaties
trouw is aan een bepaalde associatie (differentiërende soort sensu stricto). Ook
regionaal vastgestelde kensoorten van verbonden of orden blijken soms bij
nader onderzoek geen absolute trouw te vertonen. Met name het onder (c) genoemde type van beperking kan zich daarbij voordoen. Dergelijke syntaxonomische moeilijkheden zullen toenemen naarmate de beschrijving en classificatie
van de vegetatie voortgang vindt.
13

Zie noot 7 op p.38.
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De meest eenvoudige oplossing voor dit probleem is — zoals reeds eerder is
uiteengezet (BEEFTINK, 1962) — door met TUOMIKOSKI (1942, p. 178-179) de
kensoort te beschouwen als een bijzonder geval van de differentiërende soort
(zie ook DOING KRAFT, 1956; MOORE, 1962). Het begrip differentiërende soort
wordt daarbij uitgebreid tot alle soorten, die, zowel intralocaal of -regionaal
als in interregionaal verband, geen absolute trouw t.o.v. het betreffende syntaxon vertonen. In tegenstelling tot de kensoort s.s. typeert de differentiërende
soort een syntaxon slechts t.o.v. een beperkt aantal andere syntaxa. Nu moet
het mogelijk zijn met behulp van een bepaalde combinatie van differentiërende
soorten een syntaxon t.o.v. alle andere te karakteriseren. Evenals een bepaalde
combinatie van letters het gebruik van een letterslot mogelijk maakt en deze
combinatie het slot van alle andere onderscheidt, zal een bepaalde combinatie
vandifferentiërende soorten desleutelzijntot deherkenningvan dephytocoenosenvan een syntaxon entevenshet syntaxon van alleandere syntaxa onderscheiden. Een dergelijke combinatie van differentiërende soorten zal in het vervolg
worden aangeduid met de term: d i f f e r e n t i ë r e n d e s o o r t e n c o m b i n a t i e
(engels:differential species combination;duits: Trennartengefüge).
3. Een ander probleem is het onderbrengen in hogere syntaxa van soortenarme associaties diewat hun organisatie, levensvorm, structuur en oecologie
betreft sterk verwant zijn, doch die weinig of nagenoeg geen gemeenschappelijke soorten bevatten en floristisch eigenlijk alleen gemeen hebben dat de respectieve kensoorten (tevens dominanten) tot hetzelfde genus behoren. Het gaat
hier met name om de Zostera- en S/wfzna-associaties. Voor dergelijke gevallen
wordt voorgesteld het begrip kentaxon, dat species en subspecifieke taxa omvat, tot het genus uit te breiden.
4. Een laatsteprobleem dat hier moet worden behandeld, isdevraag aan welke
classificatie de voorkeur moet worden gegeven bij deindeling van associaties
in verbonden en verbonden in orden: een ,horizontale' ofinterregionale samenvoeging van syntaxa die op geografisch (vnl. klimatologisch) bepaalde floristische verschillen berusten, dan wel een ,verticale' of intraregionale vereniging
van syntaxa die op locaal (vnl. bodemkundig en microklimatologisch) bepaalde
floristische verschillen berusten. KNAPP (1942, 1958)meent deze moeilijkheid te
kunnen oplossen door de begrippen ,Hauptassoziation' en ,Gebietsassoziation'
in te voeren. WENDELBERGER (1943, 1950) nam dit voorstel over en breidde het
uit door tevens ,Verbandsgruppen' te onderscheiden. Ook de indeling van
PIGNATTI (1953)gaatin de eerste plaats uit van interregionale samenvoegingen.
De syntaxonomische problematiek rond de keuze tussen ,horizontale' en verticale' classificatie is ook door WESTHOFF(1950), MEIJER DREES(1951)en BARKMANc.s. (1958) behandeld. Meijer Drees komt tot de conclusie dat beide wijzen
van indeling in principe gerechtvaardigd zijn, doch dat op grond van de werkwijze van de onderzoeker — primaire beschouwing vanuit de locale situatie —
bij de classificatie van associaties de keuze op de vorming van intraregionale
verbonden moet vallen. Hij verheelt zich echter niet dat daarbij gewrongen constructies zullen kunnen ontstaan. Er dient evenwel te worden opgemerkt dat
dit laatste even goed het geval zal zijn, wanneer de keuze op de ,horizontale'
70
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classificatie zou zijn gevallen. Meijer Drees spreekt zich bovendien niet uit over
de wijze van samenvoeging van verbonden tot orden.
Een algemene, wellicht meer adequate oplossing zou van het onder (1) en (2)
gestelde moeten uitgaan: de vooropstelling in alle gevallen van de trouw als
criterium14 en de loslating van de eis dat associaties, verbonden, enz. zoveel
mogelijk door kentaxa s.s. dienen te zijn gekarakteriseerd (cf. de definitie van
de associatie door MEIJER DREES, 1951,p.99).Dezeuitgangspunten maken binnen het hiërarchische systeem van de Frans-Zwitserse School een maximale
hantering van de trouw in de floristische verwantschap mogelijk. De consequentie kan echter zijn dat dan de ,verticale' samenvoeging van syntaxa in de
ene klasse op een lager niveau in het hiërarchische systeem zal moeten plaats
hebben dan in de andere klasse. Zo zou het kunnen voorkomen dat bij klassen,
waarvan het areaal disjunct is of uit bandvormige patronen bestaat (zoals bij de
Asteretea tripolium) de ,verticale' samenvoeging op een lager niveau in het systeem moet worden doorgevoerd dan bij klassen met een aaneengesloten en zich
in verschillende richtingen uitstrekkend areaal.
3.3.2. Syntaxonomische indeling vande Europese zoutplantengemeenschappen
In deze paragraaf zullen van de meeste klassen eerst enige syntaxonomische
aspecten worden besproken. Daarna zal aan de hand van een schema de geografische verspreiding van de hogere syntaxa in Europa worden toegelicht.
Zosteretea en Ruppietea
De instelling van een afzonderlijke klasse voor de Zostera-gemeenschappen
met als enige orde de Zosteretalia is reeds in 1953 door PIGNATTI voorgesteld.
Later hebben R. TÜXEN (1955) en R. TÜXEN en OBERDORFER (1958) onafhankelijk van Pignatti ook deze totale scheiding van de Ruppia- en Potamogetongemeenschappen voorgestaan. Kortgeleden heeft J. TÜXEN (1960) bovendien
een algehele scheiding tussen de Ruppia- en de .Potamogeton-gemeenschappen
bepleit (cf. ook R. TÜXEN, 1961, 1962; WESTHOFF, 1961). In hoeverre deze opsplitsingen gerechtvaardigd zijn, kan nietworden beoordeeld. Inverhouding tot
hun grote verspreiding zijn deze gemeenschappen nog slechtsincidenteel onderzocht. Wel lijken in Europa het Zosterion en het Ruppion zich slechts op weinig
plaatsen te vermengen (bijv. in de Oostzee). Hetzelfde is waarschijnlijk het gevalmet het Zosterion enhetPosidonionBr.-Bl. 1931.
Het fraaie onderzoek van Kornas en medewerkers aan de submerse vegetatie
in de Golf van Gdansk (KORNAS en MEDWECKA-KORNAS, 1949; KORNAS, 1959;
KORNAS es., 1960) geeft nog aanleiding tot enkele opmerkingen. Deze onderzoekers brengen de Zostera man'na-gemeenschappen onder in het ZosteroFurcellarietum endezeassociatie tezamen metnogenkele algengemeenschappen
in het Furcellarionfastigiatae. Het Zostero-Furcellarietum evenals het Furcellarionfastigatae lijken echter wegens de inhomogeniteit van het substraat geen
14
Hoewel moet worden verwacht,dat in desyntaxonomie destructuur van devegetatie als
diagnostischkenmerkeensteedsbelangrijker plaatszalgaaninnemen,blijft binnendeformatie
devooropstellingvandetrouw alscriterium ongetwijfeld gehandhaafd.
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aanvaardbare eenheden tezijn :D ephanerogamen hebben dezand- of slikbodem
tot substraat, de algen bevinden zich los drijvend in het water of worden vastgehouden door debyssus vanmossels. D esituatie isvergelijkbaar metdie tussen
de Potametea en de Lemnetea (cf. R. TÜXEN en OBERDORFER, 1958). O m dezelfde reden horen bij PIGNATTI (1953) in de Zosteretea ookgeen algengemeenschappen thuis.
Thero-Salicornietea
Terecht heeft R. TÜXEN in 1950voorgesteld de éénjarige Salicornia-gemeenschappen (Thero-Salicornion s.s.) van de Suaeda manï/ma-gemeenschappen
(Thero-Suaedion s.s.) te scheiden. Hoewel Suaeda maritima zowel in Salicornia
ewropaea-gemeenschappen als in vloedmerkgemeenschappen voorkomt, vertoont zij door haar grotere vitaliteit in de laatste en door haar faciesvorming
o p algenvloedmerken en andere standplaatsen, rijk aan vrijkomende stikstofverbindingen, een duidelijk grotere affiniteit tot de Cakiletea maritimae. Zoals
ook R. TÜXEN en OBERDORFER (1958) vaststellen, heeft dit standpunt tot consequentie dat het Thero-Salicornion em. R.Tx. geen floristische verwantschap
meer vertoont metdemediterrane verbonden Salicornion fruticosae en Staticion
galloprovincialis, zodat eenafsplitsing vande Salicornietea Br.-Bl. et R.Tx. 1943
noodzakelijk is. D e toevoeging ,strictaey door R. TÜXEN en OBERDORFER (1958)
aan de orde- en klassenaam gegeven, lijkt evenwel niet alleen overbodig doch
zelfs eentever doorgevoerde beperking, zolang de taxonomie en oecologie van
de verschillende éénjarige Salicornia-typen niet voldoende is onderzocht.
Spartinetea
De «S^ar^'na-gemeenschappen zijn door de Europese phytocoenologen lange
tijd in de Salicornia europaea-syntaxa ondergebracht, hetzij op het niveau
van de associatie (BRAUN-BLANQUET, 1933; BRAUN-BLANQUET en DE L E E U W ,

1936; WESTHOFF, 1942,1946), hetzij op hetniveau vanhetverbond (CORILLION,
1953; R. TÜXEN, 1955). D e Spartina- en Sa&ww'a-gemeenschappen sluiten elkaar echter volledig uit.Terecht heeft CONARD (1935, 1952) daarom de eerste in
afzonderlijke, amphi-atlantische eenheden ingedeeld: het Spartinion en d e
Spartinetalia. Deze indeling is door R. TÜXEN (1961, 1962) overgenomen en
verder uitgewerkt door de instelling van de klasse Spartinetea (cf. BEEFTINK,
1962). Floristisch kunnen deze eenheden alleen worden gekarakteriseerd d o o r
het genus Spartina alskentaxon op te vatten.
Asteretea

tripolium

D e syntaxonomie van de Westeuropese zoutplantengemeenschappen uit d e
supralittorale zone loopt tamelijk veel uiteen en is daardoor verwarrend. M e n
kan niet minder dan vier indelingsschema's onderscheiden :
1. Het schema van CHRISTIANSEN (1927, 1934), dat alleen bij D A H L en HADAC

(1941) navolging vond.
2. Het schema van BRAUN-BLANQUET en DE LEEUW (1936), dat alleen in Nederland werd gevolgd.
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3. Het schema van R. TÜXEN (1937) met varianten van LIBBERT (1940) en
BRAUN-BLANQUETen R. TÜXEN (1943),gebaseerd op deindeling die BRAUNBLANQUET (1933, 1952) vandemediterrane zoutplantengemeenschappen
4. Het schemavan CORILLION(1953).

geeft.

Uitgezonderd CHRISTIANSEN (1927, 1934) hebben alle auteurs de associaties
van delage schorren endievandehoge schorren in afzonderlijke hogeresyntaxa ingedeeld. Meestal heeft men deze scheiding totophetniveau van hetverbond doorgevoerd (BRAUN-BLANQUET en DE LEEUW, 1936; LIBBERT, 1940;
BRAUN-BLANQUET enR. TÜXEN, 1943; CORILLION, 1953), soms ook totop het
niveau van deorde (R. TÜXEN, 1937; WENDELBERGER, 1943, 1950).Inhetlaatste geval was ditsteeds omdat mendeSalicornia- enPwrane/Zia-gemeenschappen, in twee afzonderlijke verbonden ondergebracht, met elkaar wilde verenigen.
Het zoutevervoeren nader opdeze vier indelingsschema's integaan. Zoals
uit hetvoorgaande is gebleken, zijn in deze studie in overeenstemming met de
latere ontwikkeling vande syntaxonomie de Salicornia-, Suaeda- en Spartinagemeenschappen afgesplitst en in afzonderlijke hogere syntaxa opgenomen.
Bovendien is het wenselijk de gemeenschappen, die kenmerkend zijn voor de
contactzone tussen zilt en zoet milieu, van de eigenlijke zoutplantengemeenschappen af te splitsen. Bedoeld worden gemeenschappen diehier zijn ondergebracht inhet Saginionmaritimae, inhetAgropyro-Rumicion crispi(p.p. inhet
onderverbond Loto-Trifolion) eninhet Angelicion litoralis.
Na deze eerste afbakening ishetnoodzakelijk ookgeografisch hetterrein te
begrenzen. Aangezien vooralsnog alleen vanEuropa voldoende documentatiemateriaal beschikbaar is,moet declassificatie voorlopig tot ditwerelddeelbeperkt blijven. Het gaat dus om dezoutplantengemeenschappen van de arctische,
baltische, atlantische enmediterrane kusten, alsmede vande midden-europese
en pontisch-pannonische zilte moerassen enzoutsteppen.
Voor deze gemeenschappen moeten wij de syntaxonomische indeling van
BRAUN-BLANQUET (1933, 1952) eerst aaneenbeschouwing onderwerpen. Deze
classificatie isnamelijk door verscheidene onderzoekers (R. TÜXEN, 1937,1955,
1957; LIBBERT, 1940; WENDELBERGER, 1943, 1950; VODERBERG, 1955; FRÖDE,
1958; R. TÜXEN en OBERDORFER, 1958; GILLNER, 1960)— de opsteller zelf niet
uitgezonderd (BRAUN-BLANQUET en R. TÜXEN, 1943, 1952; BRAUN-BLANQUET

es., 1952)—ookbijzoutplantengemeenschappen buiten demediterrane regio
toegepast en is daardoor de enige die in Europees verband wordt gebruikt.
Het blijkt dan dat de zoutplantengemeenschappen uit de gematigde, boreale
en arctische streken van Europa niet in de, oorspronkelijk voor het mediterrane gebied opgestelde klassen Salicornieteafruticosae enJuncetea maritimi
kunnenworden ondergebracht. Dezegemeenschappen bevattennl.geensoorten,
opgrond vanwelkerverspreidingindemediterrane regiomentotsamenvoeging
in deze klassen kan besluiten. Anderzijds zijn de kentaxa vande mediterrane
Salicornieteafruticosae en Juncetea maritimi in hunverspreiding hetzij totde
mediterrane regio beperkt, hetzij —wanneer hetareaal zich weltot in de geMeded.Landbouwhogeschool Wageningen 65-1(1965)
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matigde streken van Europa uitstrekt —niet kenmerkend voor de hiervoor omschreven zoutplantengemeenschappen als geheel. Met name Juncus maritimus
is in het atlantische en baltische kustgebied slechts een facultatieve halophyt
met een optimum in bepaalde grenssituaties tussen zout en zoet milieu (Agropyro-Rumicion crispi). Wij brengen daarom de atlantische met de westbaltische,
arctische en pro parte de pontisch-pannonische zoutplantengemeenschappen
onder in eennieuweklasse, deAsteretea tripolium. Kentaxa van deze klasse zijn
Aster tripoliums.l., Plantago maritima s.l. en Triglochin maritima (BEEFTINK,
1962).
De overgangsgebieden tussen de Asteretea tripolium enerzijds en de mediterrane Salicornieteafruticosae en Juncetea maritimi anderzijds bevinden zich met
name langs de westkust van Portugal (FONTES, 1945) en in de omgeving van
Venetië en Triest (PIGNATTI, 1953). De zoutvegetatie van deze gebieden biedt
daardoor, van locaal standpunt uit gezien, grote syntaxonomische moeilijkheden. Naar het oosten eindigt de Asteretea tripolium tegen de,in het pontischpannonische gebied vooruitspringende, zuidrussische en centraalaziatische
(irano-turanische) zoutsteppenvegetatie, die in de Halostachyetalia Topa 1939
en het Festucionpseudovinae Soó 1933zijn ingedeeld.
De Asteretea tripolium zijn in drie regionale orden onderverdeeld: (1) De
arctische Cariceto-Puccinellietalia; de plaats van deze orde in de Asteretea
tripolium is evenwel nog voorlopig, omdat haar plaats in het systeem t.o.v. de
arctische zoutplantengemeenschappen van Amerika en Azië nog opgehelderd
moet worden; (2) De atlantisch-baltische Glauceto-Puccinellietalia en (3) de
pontisch-pannonische Puccinellietalia. Uitgaande van deze indeling komen wij
dan tot het volgende schema (cf. ook BEEFTINK, 1962):
K l a s s e : ASTERETEA TRIPOLIUM Westhoff et Beeftink 1962.
K e n t a x a :Aster tripoliums.l.,Plantagomaritima s.l.en Triglochin maritima.
O r d e I (arctisch): Cariceto-Puccinellietalia Beeftink et Westhoff ordo nov.
D i f f e r e n t i ë r e n d e s o o r t e n c o m b i n a t i e : Plantago maritima ssp.
borealis(Lange) BI.etD., Stellaria humifusa Rottb. enPotentilla egedii
Wormskj.; waarschijnlijk alle tevens kentaxa.
V e r b o n d A: Puccinellionphryganodis Hadac 1946.
K e n t a x o n : Puccinelliaphryganodes (Trin.) Scribn. et Merr.
V e r b o n d B: CaricionglareosaeNordhagen 1954.
K e n t a x o n : Carex glareosa Wahlenb.
O r d e II (atlantisch en west- tot zuidbaltisch): Glauceto-Puccinellietalia
Beeftink et Westhoff 1962.
D i f f e r e n t i ë r e n d e s o o r t e n c o m b i n a t i e : Limonium vulgare ssp.
pseudolimonium (Rchb.) Gams (kentaxon), Spergularia marginata (tegenover orde I)en transgrediërende verbondskentaxa zoalsPuccinellia
maritima en Armeria maritima.
V e r b o n d A: Puccinellionmaritimae R. Tx. 1937.
K e n t a x o n : Puccinellia maritima.
IA
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V e r b o n d B:Armerion maritimae Br.-Bl.et De Leeuw 1936.
D i f f e r e n t i ë r e n d e s o o r t e n c o m b i n a t i e : Armeria maritima
ssp. maritima (kensoort binnen de zoutplantenformatie), Glaux
maritima, Festuca rubra L. ssp. rubravar. rubraf. litoralisHackel
en Juncus gerardii (tegenover verbond A en C van deze orde).
Eenverdere opdelingvan hetArmerion maritimae inde verbonden
Junceto-Caricion enFestucion,zoals CORILLION(1953)voorstelt, is
niet aanvaardbaar. Deze splitsing berust eerder op de dominantie
van enkele soorten dan op de floristische samenstelling van degemeenschappen alsgeheel.Bovendien wordt deindelingvan Corillion niet bevestigd door het opnamemateriaal buiten Bretagne.
V e r b o n d C: Puccinellio maritimae-Spergularion salinae Beeftink all.
nov.
D i f f e r e n t i ë r e n d e s o o r t e n c o m b i n a t i e : Spergularia salina
(tegenover verbond A en Bvan deze orde), Puccinellia maritima,
Aster tripolium ssp. tripolium en Salicornia europaeacoll. (tegenover het Cypero-Spergularionsalinae van de Puccinellietalia).
O r d e III (pontisch-pannonisch) : Puccinellietalia Soó 1940 em. Vicherek
1962.
D i f f e r e n t i ë r e n d e s o o r t e n c o m b i n a t i e : Aster tripolium ssp. pannonicus(Jacq.) Soó (kentaxon), Spergulariamarginata (tegenover orde
I)entransgrediërende verbondskentaxa.
V e r b o n d A: Puccinellion peisonis (Wendelberger 1943) Soó 1957
nom. mut.? 15
K e ntaxa: Puccinelliapeisonis (Beck) Jäv. enLepidium cartilagineum (J. May.) Thell.
V e r b o n d B:Puccinellionlimosae Wendelberger 1943.
K e n taxa: Puccinellia limosa (Schur) Holmb., Camphorosma
annuaPall, en Matricaria chamomilla ssp.bayeri (Kan.) Hay.
V e r b o n d C: Cypero-Spergularion salinae Slavnic 1948.16
D i f f e r e n t i ë r e n d e s o o r t e n c o m b i n a t i e : Crypsis aculeata
15
(nomen mutatum) wordt op voorstel van WESTHOFF (n.p.; reeds toegepast in BEEFTINK,
1962, p. 343) aan de auteursnaam toegevoegd, wanneer de door deze auteur voorgestelde wijziging uitsluitend van nomenclatorische aard is en aan de inhoud van het syntaxon niets veranderd. Het citeren van een auteursnaam na een tussen haakjes geplaatste andere auteursnaam, zondereverdere toevoeging, ware in dit geval misleidend, daar het in de syntaxonomie
gebruikelijk is dit te doen wanneer de tweede auteur de inhoud van de door de eerste auteur
gebruikte naam heeft veranderd;eigenlijk zou dan dus steeds ,em.' moeten worden toegevoegd.
Overigens is het niet zeker, dat het hier slechts een naamsverandering van uitsluitend nomenclatorische aard betreft: WENDELBERGER (1943, 1950) onderscheidt het Puccinellion salinariae,
doch de systematiek en oecologie van Puccinellia distans ssp. peisonis (Beek) Soó t.o.v. die
v a n P . distans ssp. transsihanica (Schur) Soó ( = P. salinaria Holmb.) isvoorzover bekend nog
niet opgehelderd.
16
SLAVNIC (1948) noemt dit verbond Cyperio-Spergularion salinae; schrijver dezes geeft
voor de samengestelde namen van verbonden echter de voorkeur aan het voorstel van MEIJER
DREES (1951, p. 199), om de stam van de eerste geslachtsnaam de uitgang -o te geven in plaats
van-etoof-io.
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(L.)Ait., Cyperuspannonicus Jacq. (kentaxa?), Spergulariasaliner
en enkele associatiekentaxa (tegenover verbond A en Bvan deze
orde).
De associaties van het door WENDELBERGER (1943, 1950) ingestelde
Juncion gerardi bevatten zoveel Agropyro-Rumicion (incl. LotoTrifoliori)-elementen, dat van ditverbond hoogstens deJuncus gerardiScorzonera /wv//?ora-associatie Wendelberger 1943 ( = Juncetum
gerardi pannonicum cf. Soó, 1957) en het Astereto-Triglochinetum
(Soó 1927) Topa 1939 tot de zoutplantengemeenschappen kunnen
worden gerekend (cf. ook debeschrijving van het Junciongerardi door
VICHEREK, 1962); ook de syntaxonomische plaats van de Triglochin
maritima-Scorzoneraparviflora-associ&tieAlienage 1939bij ALTEHAGE
enROSZMANN(1939)isnogonduidelijk. De met het atlantisch-baltische
Armerion maritimae vicariërende gemeenschappen zijn in Midden- en
Oost-Europa waarschijnlijk dustot op éénassociatie gereduceerd. Het
Beckmannion eruciformis Soó 1933behoort eveneens niet tot de zoutplantengemeenschappen sensu stricto (cf. ook R. TÜXEN, 1950).
Van het Festucionpseudovinae Soó 1933, tenslotte, is de syntaxonomische plaats ook nog onzeker: Soó (1947a, 1947b, 1957) brengt dit
verbond met de vorige onder in dePuccinellietalia Soó 1940. Volgens
WENDELBERGER (1950) behoort het echter tot de Halostachyetalia
(Grossheim 1929)Topa 1939, een orde van de zuidrussisch-centraalaziatische (irano-turanische) zoutsteppen en volgens de roemeense
onderzoeker Topa een vicariant van de mediterrane Salicornietalia.
De pontisch-pannonische sector vormt het grensgebied tussen de europese
en de irano-turanische regio. Naast een eigen karakter — het gebied is door
een hoge informatie rijk aan endemen (WENDELBERGER, 1950) — vertoont het
nog zoveel met West-Europa gemeenschappelijke elementen, dat men een
groot gedeelte van de zoutplantengemeenschappen tot de Asteretea tripolium
kan rekenen. Een nauwkeurige afbakening van dezeklassenaar het Oosten kan
evenwel niet worden gegeven.17
Salicornieteafmucosae enJuncetea maritimi
De zoutplantengemeenschappen van de mediterrane regio hebben met die
van overig Europa relatief veelminder soorten gemeen dan de gemeenschappen
van de pontisch-pannonische sector. Struikvormige Chenopodiaceae en Limomwm-soortennemen daar een grote plaats in. De klasse-en ordekensoorten van
de Asteretea tripolium zijn hier in verhouding tot het grote gebied slechts over
eenbeperkt areaalverspreid (cf. EiG, 1931,1932; HERMANN, 1956)en concentre17
Uit publicaties van ITO (1959, 1961,1962)en de voordracht van Prof.Dr.A. Miyawaki
(Yokohama) tijdens het symposion ,Plantensociologische Systematiek', dat door de Internationale Vereniging voor Vegetatiekunde van 23 tot 26 maart 1964in Stolzenau/Weser isgehouden, blijkt dat inHokkaido (Japan) dezoutvegetatie,metuitzonderingvandeZostera-en
Sa//corw'a-gemeenschappen,zeergoed in deAstereteatripoliumkanworden ondergebracht.
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ren zichbovendien dikwijls inlageresyntaxa. D emeesteverwantschap met WestEuropa vertoont nog het NW-deel van de mediterrane regio, in het bijzonder
de kust rondom Venetië (PIGNATTI, 1953).
Voor zover de samenstelling van de mediterrane zoutplantengemeenschappen bekend is — en dat is in verhouding tot de uitgestrektheid van het gebied
slechts in geringe mate het geval — verdient het voorkeur deze naar het voorbeeld van Braun-Blanquet in twee afzonderlijke klassen op te nemen. In overeenstemming met E I G (1931, 1932, 1946), FREI (1937), ROTHMALER (1943),
KiLLiAN en LEMÉE (1948), BRAUN-BLANQUET et al. (1952), OBERDORFER (1952),
PIGNATTI (1953), TADROS (1953), BRAUN-BLANQUET en DE BOLÓS (1957),
TADROS en A T T A (1958) en R. T Ü X E N en OBERDORFER (1958) zou deze indeling

voorlopig alsvolgt moeten zijn:
K l a s s e : SALICORNIETEA
FRUTICOSAE (Br.-Bl. et R.Tx. 1943)R.Tx.et
Oberdorfer 1958.
K e n t a x o n : Salicornia fruticosa L. (trouwgraad selectief).
Orde I (west- en oostmediterraan): Salicornietaliafruticosae
R.Tx. etOberdorfer 1958.

(Br.-Bl.1931)

V e r b o n d (west- en oostmediterraan): Salicornion fruticosae Br.-Bl.
1931.
K e n t a x o n : Salicornia fruticosa L. (trouwgraad preferent).
Orde II (west- en oostmediterraan): Limonietalia Br.-Bl. et De Bolós1957.
K e n t a x a : Niet duidelijk vastgesteld; BRAUN-BLANQUET en DE BOLÓS
(1957) geven op Sphenopus divaricatus (Gouan) Rchb., Lepturus
incurvatus (L.)Trin., Hutchinsia procumbens (L.)Desvaux, Frankenia
intermedia D C , Artemisia gallica Willd. en Atriplex hastata L. var.
salina Wahr.; voorts Arthrocnemum glaucum (Del.) Ung.-Sternb.,
Suaeda fruticosa (L.) Forsk. ssp. brevifolia M o q . , Inula crithmoides
L. en vertegenwoordigers van het geslacht Limonium. D e eerste drie
soorten lijken eerder kenmerkend te zijn voor mediterrane Saginion
maritimae-gemeenschappen
(cf. p . 133).
Verbonden: Onderscheiden zijn: (A)Staticion galloprovincialis Br.-Bl.
1931 (Z-Frankrijk), (B) Eu-Staticion Rothmaler 1943 (Z-Portugal),
(C) Staticion orientale Oberdorfer 1952 (Griekenland), (D) Limonion
ferulacei Pignatti 1953 (Marokko-Tunesië), (E) Limoniastrion monopetali Pignatti 1953 (Spanje-Tunesië) en (F) Halo-Artemision Pignatti
1953. 18 D e beide verbonden (D)en(E)komen waarschijnlijk ongeveer
overeen met resp. het (G) Halocnemion occidentale en het (H) Limoniastro-Nitrarion van BRAUN-BLANQUET (1949). Tenslotte is n o g het
18
De onderverbonden Boreo-Puccinellion Pignatti 1953en Puccinellion mediterraneum
Pignatti 1953kunnen waarschijnlijk niet gehandhaafd blijven: de eerste eenheid vertoont
floristisch weinigverschil methetStaticiongalloprovincialis, detweedeisgrotendeels identiek
met hetSalicornionfruticosae.
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(I) Suaedion brevifoliae Br.-Bl. et De Bolós 1957 (Spanje) onderscheiden. Van hun onderlinge verwantschap geeft het volgende staatje een
indruk.
Limonium
ferulaceum K t z e

Halocnemum
strobulaceum

Bieb.J

Eu-Staticion
Limonion
ferulacei
Staticion
orientale
Limoniastrion
monopetali
Staticion galloprovincialis
Suaedion
brevifoliae

Arthrocnemum
glaucum (Del.)
Ung,-Sternb.

Limoniastrum
monopetaïum
Boiss.

Suaeda fruticosa
Forsk. ssp.
brevifolia M o q .

—

—

+

—

+

+

+

—

—

+

+

(+)

(+)

(+)

(+)

+

—

—

+

+

—

—

—

+

—

+

—

K l a s s e : JUNCETEA MARITIMIBr.-BI. 1931 em. Beeftink 1964.
O r d e : Juncetalia maritimi Br.-Bl. 1931 em. Beeftink 1964.
Waarschijnlijk circum-mediterraan, doch naar het oosten in betekenis afnemend. De atlantisch-baltische en pontisch-pannonische zoutplantengemeenschappen kunnen niet in deze klasse worden ondergebracht. Bovendien is Juncus maritimus in het atlantische gebied slechts een facultatieve halophyt met een optimale ontwikkeling in het Agropyro-Rumicion
crispi. De atlantisch-baltische zoutplantengemeenschappen (uitgezonderd
de therophytengemeenschappen en de ,S^ar#«a-associaties) zijn met de
arctische en pontisch-pannonische (p.p.) in de klasse Asteretea tripolium
ingedeeld.
Kentaxa: Niet met zekerheid bekend; genoemd worden o.a. Juncus
maritimus, J. acutus L., Sonchus maritimus L., Carex extensa, Agropyron
acutum R. et S. (= Elytrigia pungens?) en Tetragonolobus siliquosus Roth
(BRAUN-BLANQUETet al., 1952; BRAUN-BLANQUET en DE BOLÓS, 1957).
V e r b o n d e n : onderscheiden zijn: (A) Juncion maritimi Br.-Bl. 1931;
(B) Plantaginion crassifoliae Br.-Bl. 1931 (beide Z-Frankrijk en
Spanje) en (C) Tetragonolobion siliquosi Pignatti 1953 (N-Italië).
Deze verbonden zijn nog slechts locaal beschreven.19
De Juncetalia maritimi bevatten langs de noordoever van het west-mediterrane gebied een aantal soorten die in overig Europa tot de AgropyroRumicion crispi-soorten behoren.
Saginetea maritimae
De syntaxonomische plaats van deze gemeenschappen van winterannuellen
en kleine rozetplanten — met als centrale soorten Sagina maritima, Plantago
19
Het Trifolion maritimiBr.-Bl. 1931kanwegens zijn geringefloristischeverwantschap met
de andere verbonden van deze orde wel nauwelijks als verbond van de Juncetalia maritimi
opgevatworden.
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coronopus,Parapholisstrigosa,Armeriamaritima, CochleariadanicaenBupleurum
tenuissimum—is langetijd omstredengeweest(R.TÜXEN, 1937,1957; WESTHOFF,
1947).Zij ontwikkelen zichnamelijk langsdeatlantische enwestbaltische kusten
metnameinhet grensgebied tussen hetArmerion maritimae en het Koelerion albescentis, waardoor zij deels tot de Asteretea tripolium, deels tot de SedoScleranthetea (cf. R. TÜXEN, 1962) zouden moeten worden gerekend (WESTHOFF, 1947). Aangezien deze gemeenschappen zich duidelijk als een eenheid
presenteren, is deze situatie echter zeer onbevredigend. Voortbouwend op het
door R. TÜXEN (1950) ingevoerde begrip ,Teppich-Gesellschaft' ontwikkelden
WESTHOFF c.s.in 1961daarom de gedachte deze gemeenschappen als een geheel
zelfstandige syntaxonomische eenheid op te vatten (Saginetea maritimae;
Saginetalia maritimae; Saginion maritimae Westhoff, Van Leeuwen et Adriani
1961). Dit standpunt is later door R. TÜXEN en WESTHOFF (1963) syntaxonomisch en oecologisch verder uitgewerkt. In het atlantisch-baltische kustgebied
bevindt het Saginion maritimae zich tussen de halo- en xeroserie; in het mediterrane gebied vormt het veelal een mozaïek met de gemeenschappen van de
Limonietalia.
Cakiletea maritimae
De gemeenschappen van deze klasse hebben een sterke neiging tot faciesvorming, waardoor het moeilijk is voor de hogere syntaxa kensoorten aan te
wijzen. Met name geldt dit voor de Thero-Suaedetalia. De éénjarige Suaedagemeenschappen, die door R. TÜXEN (1950) terecht van de éénjarige en meerjarige Sa/zcoraz'a-gemeenschappenzijn afgesplitst, kunnen echter beter niet in de
Atriplicetalia littoralis worden ondergebracht omdat (1) zij behalve Atriplex
hastata geen gemeenschappelijke soorten hebben en (2) het areaal van het
Thero-Suaedion veel groter is dan dat van het Atriplicion littoralis en het Salsolo-Honckenyon peploidis. Wij komen dan tot de volgende indeling:
K l a s s e : CAKILETEA MARITIMAE R.Tx. et Preising 1950.
Kentaxa: Salsolakali (ordeII, III en IV), Cakile maritima (orde II en III)
enAtriplex hastata (ordeI en II).
O r d e I (amphi-atlantisch, oostwaarts mogelijk tot in Siberië):
Thero-Suaedetalia Br.-Bl. et De Bolós 1957 em. Beeftink 1962.
V e r b o n d : Thero-Suaedion Br.-Bl. (1931) 1933 em. R.Tx. 1950.
K e n t a x o n : Suaeda maritima.
O r d e II (europees-atlantisch en baltisch): Atriplicetalia littoralis Sissingh
1946.
D i f f e r e n t i ë r e n d e s o o r t e n c o m b i n a t i e : Atriplex hastata, Matricaria inodora(incl. M. maritima) en Salsola kali.
V e r b o n d A: Atriplicion littoralis(Nordhagen 1940)R.Tx. 1950.
K e n t a x o n : Atriplex littoralis.
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V e r b o n d B : Salsolo-Honckenyonpeploidis R.Tx. 1950.
D i f f e r e n t i ë r e n d e s o o r t e n c o m b i n a t i e : Honckenya peploides, Cakile maritima en Salsola kali.
O r d e III (noordmediterraan en europees-zuidatlantisch): Euphorbietalia
peplis R.Tx. 1950.
V e r b o n d : Euphorbion peplis R.Tx. 1950.
Kent a x a : Euphorbiapeplis, Polygonum maritimum, e.a.
O r d e IV (noordamerikaans-atlantisch): Cakiletalia edentulae R.Tx. 1950
prov.
V e r b o n d : Euphorbionpolygonifoliae R.Tx. 1950.
K e n t a x a : Cakile edentula (Bigel.) Hook., Euphorbia polygonifolia L., e.a.
Tabel 7 geeft tenslotte een schema van de geografische verspreiding van de
genoemde hogere syntaxa en van enkele andere hogere eenheden waarmee de
eerste dikwijls in contact staan. De eerste kolom geeft de zone aan, waarin zij
zich t.o.v. de getijbeweging (zo deze aanwezig is)bevinden. De gebieden waarin
Europa verdeeld is, zijn:
Van de Arctische Regio:
1. Het gebied van de noordkust van Siberië tot de Lofoten, alsmede N-IJsland.
Vande Eurosiberisch-boreo-amerikaanse Regio:
2. De westbaltische sector (oostelijk tot ZO-Zweden en Rügen-Usedom);
3. De noordatlantische sector (van de Lofoten tot langs het Skagerrak, Z-IJsland, de Faeröer enwaarschijnlijk ook denoordkust van Schotland);
4. De centraalatlantische sector (van Skallingen tot en met N-Bretagne, GrootBrittannië en Ierland);
5. De zuidatlantische of ibero-atlantische sector (van Z-Bretagne tot langs de
westkust van Portugal);
6. Het continentale gebied, verdeeld in Midden-Duitsland, Neusiedler See,
Hongarije en Roemenië (p.p. pontisch-pannonische sector).
Van de Mediterrane Regio:
7. De westmediterrane provincie en
8. De oostmediterrane provincie, van elkaar gescheiden door de lijn die in
grote trekken van Albanië, zuidelijk van Italië en Sicilië, naar Tunesië loopt
(cf. ook WILHELM, 1937; WALTER, 1954, p. 173).

Het zal opvallen dat de in § 2.2 besproken klimatologische (stabiele) grensgebieden samenvallen met de grenzen van de betreffende sectoren van deEurosiberische-boreo-amerikaanse regio. Ook de pontisch-pannonische sector als
geheel kan als een grensgebied worden opgevat, nl. het grensgebied tussen de
westelijk gelegen streken met een over het geheel genomen neerwaarts gerichte
beweging van bodemzouten die van boven worden aangevoerd, en de oostelijk
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gelegen streken met als resultante een opwaarts gerichte beweging van in de
ondergrond aanwezige zouten. De kern van de zoutvegetatie uit de westelijke
streken is in de Astereteatripolium ingedeeld, die uit de oostelijke streken is
ondergebracht in de Halostachyetalia (Irano-turanische regio; cf. EIG,1931—
1932;TTOPA, 1939; BRAUN-BLANQUET, 1951).
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HOOFDSTUK 4

BESCHRIJVING VAN DE WESTEUROPESE
ZOUTPLANTENGEMEENSCHAPPEN.IN HET
BIJZONDER DIE VAN Z W - N E D E R L A N D

4.1. KLASSE: ZOSTERETEA PIGNATTI 1953

O r d e : Zosteretalia
V e r b o n d : Zosterion

Béguinot 1941 em. R.Tx. et Oberdörfer 1958.
Christiansen 1934.

Zosfera-gemeenschappen van de Westeuropese en Baltische kusten, alsmede
van dekustenvan de Middellandse ZeeendeZwarteZee;ook inandere werelddelen.
K e n t a x o n : het genus Zostera.
S y n o e c o l o g i e : Op beschutte slikkigetot zandige grondenin de sublittorale
en eu-littorale zones. In Nederland tot 3-4 m diep in het sublittoraal (VAN
GOOR, 1919); elders dieper: In Denemarken tot ca. 11 m diep (OSTENFELD,
1908a).Hetniveauvande bovengrens van het verbond en zijn associaties hangt
samen met degraad van uitdroging waaraan devegetatie gedurende de emersieperioden wordt blootgesteld. Het Zosterion ontwikkelt zich optimaal in het
eu-halinicum en polyhalinicum; in mesohaliene wateren is het meestal afwezig
of anders dikwijls gemengd met elementen van het Ruppion maritimae. Voorts
ook zeer locaal in niet rechtsteeks met de zee in verbinding staande meren,
plassen en kanalen.
S y n c h o r o l o g i e : In het Waddengebied voornamelijk aan de binnenzijde
van de Waddeneilanden. In het Deltagebied in de Grevelingen, Oosterschelde,
Veersche Gat, Zandkreek en Eendracht; vroeger ook in de Westerschelde.
Westeuropese kusten: Van het schiereiland Kola, Finmarken in Noorwegen,
IJsland, de Faeröer en Groot-Brittannië tot Spanje en Marokko; misschien
verder zuidwaarts tot de Kanarische eilanden (cf. OSTENFELD, 1908a, 1927;
HULTÉN, 1950, 1964). Baltische kusten: Oostwaarts bekend tot de Golf van
Gdansk, doch vermoedelijk noordwaarts tot Finland doordringend.
Mediterrane kusten: Nog slechts locaal beschreven, bijv. van het kustgebied
van Venetië tot Triest (PIGNATTI, 1953) en Corsica (ROGER MOLINIER, 1959,
1960), doch ongetwijfeld ruimer verspreid.
Buiten Europa: Het geslacht Zostera is over alle werelddelen verspreid
(OSTENFELD, 1927), doch phytocoenologisch nog zeer weinig onderzocht, bijv.
op Long Island (U.S.A.) door JOHNSON en YORK (1915) en CONARD (1935) en
in Nieuw-Zeeland door CARNAHAN (1952) en CHAPMAN en RONALDSON (1958).
A s s o c i a t i e s : Zosteretum marinae, Zosteretum marinae stenophyllae en
Zosteretum nanae.
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A s s o c i a t i e 1: Zosteretum marinaeHarmsen 1936.
Syn.: Het Zosteretum van enkele auteurs, o.a. Warming 1906p.p., Christiansen 1934p.p.enTansley 1949p.p.
K e n t a x o n : Zosteramarinavar. marina.
S y n o e c o l o g i e : Op slikkige tot zandige gronden in het sublittoraal, van
ongeveer het MLW-niveau tot 4(-ll) m daaronder. De benedengrens wordt
waarschijnlijk in de eerste plaats bepaald door de kracht van de getijstromen
en de lichtintensiteit. De associatie is gevoelig voor erosie;een matige sedimentatie van slib bevordert waarschijnlijk de ontwikkeling. Door een epidemie
in 1930-34 en de daaropvolgende erosie van de groeiplaatsen is de associatie
schaars geworden. Welisplaatselijk enigherstel ingetreden, vooral in N-Amerika (COTTAM en MUNRO, 1954). De voornaamste belemmerende factoren voor
het herstel lijken erosie en de bewegelijkheid van het substraat te zijn.
S y n c h o r o l o g i e : In het Waddengebied besloeg de associatie vóór de epidemieeen oppervlakte van ca. 15.000ha (VAN GOOR, 1919, 1921,1922);thans nog
slechtsinenkele kreken op Terschelling en Schiermonnikoog enin deniet rechtstreeks met de zee in verbinding staande brakke plassen bij ,De Bol' op Texel
(DEN HARTOG, 1959). In het Deltagebied slechts gevonden in het havenkanaal
van Goes;vóór de epidemie in dit gebied waarschijnlijk eveneens zeldzaam.
Langs de Westeuropese kusten van het schiereiland Kola (REGEL, 1941), de
Noorse provincie Finmarken en IJsland tot in het Middellandse Zeegebied. In
het Baltische gebied oostwaarts bekend tot de Golf van Gdansk (KORNAS,
1959;KORNASc.s., 1960), doch noordwaarts wellicht tot Finland doordringend
(SAMUELSSON, 1934; LUTHER, 1950, 1951).Ook in de Zwarte Zee.Voorts bekend
uit N-Amerika (JOHNSON en YORK, 1915; CONARD, 1935); waarschijnlijk ook
langs de kusten van Japan en China (OSTENFELD, 1927).
S y n t a x o n o m i e : Het door KORNAS (1959) en KORNAS c.s. (1960) voor het
Baltische gebied onderscheiden Zostero-Furcellarietum lijkt wegens de inhomogeniteit van het substraat geen aanvaardbare eenheid te zijn; uit de beschrijving
blijkt dat de gemeenschappen van deze eenheid mozaïeken zijn van minstens
twee phytocoenosen, die zich elk op een eigen substraat ontwikkelen en waarvan één tot het Zosteretum marinaemoet worden gerekend (cf. ook p.71).
A s s o c i a t i e 2: Zosteretum marinae stenophyllae Harmsen 1936.
Syn.: Zosteretum nano-stenophyllae Den Hartog 1958 p.p.
K e n t a x o n : Zostera marinavar. stenophylla A. et G.
S a m e n s t e l l i n g (12opn.in ZW-Nederland):Zostera marinavar. stenophylla
100(1-5), Zostera nana60 (H—1).
S y n o e c o l o g i e : Op slikkige, bij voorkeur weke bodem in het eu-littoraal,
van delaagwaterlijn tot 30-150cmbeneden MHW. Somsisde associatievan het
Zosteretum marinaegescheiden door eenzonezonder phanerogamen (HARMSEN,
1936).Bovenaan vormt het Zosteretum marinaestenophyllae dikwijls een mozaiek met de volgende associatie, het Zosteretum nanae: de eerste associatie in
natte en soms modderige lage plekken, de tweede op hogere, en daardoor geMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 65-1(1965)
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durende de emersieperioden drogere delen van het slik. Het standplaatsverschil
tussen de beide associatiesisinhet Deltagebied opvallender dan inhet Waddengebied (cf. DEN HARTOG, 1958). In Nederland is het Zosteretum marinae stenophyllae beperkt tot deeu-haliene en polyhalienezones.Op enkele groeiplaatsen
in de Zandkreek schommelde in de droge zomer van 1959 de saliniteit van het
bodemvocht tot40cmdiepte slechtsvan27-30gNaClper1bijeen vochtgehalte
van 37-49% (berekend op droge grond). De rhizomen van de var. stenophylla
worden in Nederland elkjaar alle of bijna alle door de vorst gedood, in tegenstelling tot die van de var. marina. De associatie is dus éénjarig. De grote zaadproductie maakt echter ieder voorjaar een massale opslag van het kentaxon
mogelijk.
S y n c h o r o l o g i e : In het Waddengebied hier en daar langs de binnenzijde
van de Waddeneilanden en bijv. op het Balgzand. Als gevolg van het grotere
getijverschil dat in 1932na de sluiting van de Zuiderzee optrad, nam de oppervlakte die de associatie besloeg af (HARMSEN, 1936). Deltagebied: In Grevelingen (Hompelvoet), Oosterschelde (verspreid) en Zandkreek (voornamelijk op
de Middelplaten).
Buiten Nederland is de associatie slechts een enkele maal beschreven: uit de
Königshaven op Sylt door NIENBURG (1923-27) als een gordel met Z. stenophylla A. et G. en Z. angustifolia Horn.; uit het estuarium van de Humber
door PHILIP (1936) als een gemeenschap met dominantie van Z. marina var.
stenophylla A. et G. en Z. marina var. angustifolia Horn, en subdominantie van
Ruppia maritima. Volgens Dr. C. den Hartog (Leiden, mondelinge mededeling)komt devar. stenophylla ook langs deNoordbretonse kust voor.
A s s o c i a t i e 3: Zosteretum nanaeHarmsen 1936.
Syn.: Zosteretum nano-stenophyllaeDen Hartog 1958p.p.
Kentaxon: Zostera nana.
S a m e n s t e l l i n g (26opn.inZW-Nederland):Zostera nana100(2-5), Zostera
marina var. stenophylla 31 (H—2), Spartina townsendii 50 (-\—1), Salicornia
stricta 27 (H—1).
S y n o e c o l o g i e : Op meestal vastere en gedurende de emersieperioden drogere delen van de slikken dan de vorige associatie; in het eu-littoraal van ongeveer halftij tot 15-70 cm beneden MHW. Aan de benedenzijde van deze gordel vormt de associatie soms een mozaïek met het Zosteretum marinae stenophyllae. In het Deltagebied dringt het Zosteretum nanaeaan de bovenzijde door
tot in het Salicornietum strictae; in het Waddengebied is de associatie echter
meestal van het Salicornietum strictae gescheiden door een zone die alleen met
microphyten is begroeid (DEN HARTOG, 1958). Het Zosteretum nanae is in Nederland beperkt tot deeu-haüene enpolyhaliene zones.Op enkele groeiplaatsen
in de Zandkreek schommelde in de droge zomer van 1959 de saliniteit van het
bodemvocht tot 40 cm diepte van 26-33 g NaCl per 1 bij een vochtgehalte van
29-45% (berekend op droge grond). In het Deltagebied worden de hoogstgelegen groeiplaatsen gedurende het groeiseizoen (aprilt/m september) gemiddeld
2-5 maal niet door de vloed overstroomd.
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S y n c h o r o l o g i e : In het Waddengebied voornamelijk langs de binnenzijde
van de Waddeneilanden; locaal ook langs de kust van het vasteland (Balgzand,
Lauwerszee). Deltagebied: Grevelingen (Hompelvoet), Oosterschelde (verspreid),VeerscheGat, Zandkreek (vnl.Middelplaten), Eendracht; vroeger langs
de Westerschelde (Zuid-Sloe en bij Ossenisse). De associatie is plaatselijk door
Spartina townsendiiverdrongen.
Westeuropese kusten:Van Zuid-Noorwegen, Zuid-Schotland en Ierland tot
waarschijnlijk de Kanarische eilanden (cf. OSTENFELD, 1927). In het Baltische
gebied is de kensoort weliswaar oostwaarts tot Bornholm en de Duitse Noordkust aanwezig (HULTÉN, 1950), doch lijkt daar steeds tezamen met Ruppionelementen voor te komen (PREUSS, 1911-12; GILLNER, 1960). In het Mediterrane gebied is de associatie slechts van enkele plaatsen beschreven (PIGNATTI,
1953; ROGER MOLINIER, 1959, 1960), doch de kensoort is wijd verspreid (OSTENFELD, 1927).

4.2. KLASSE: RUPPIETEA J.TX. 1960

O r d e : Ruppietalia

J.Tx. 1960.

V e r b o n d : Ruppion maritimae

Br.-Bl.1931.

Waterplantengemeenschappen van de Europese brakke wateren. Zowel in
Nederland als daarbuiten nog onvoldoende onderzocht (cf. WESTHOFF, 1943a,
1943b en WESTHOFF C.S., 1946).
K e n taxa: Volgens J. TÜXEN (1960) Ruppia maritima, Zannichellia palustris
ssp. pedicellata, Chara crinita, Ch. baltica, Potamogeton pectinatus var. zosteraceus en Ranunculus obtusiflorus.
S y n o e c o l o g i e : Optimaal in brakke (polyhaliene tot oligohaliene) wateren
met geringeepisodische schommelingen indewaterstand engeringe stromingen.
In het getijgebied met zijn krachtige stromingen en periodieke waterstandsschommelingen is het verbond ook onder brakke omstandigheden afwezig of
slechts fragmentair ontwikkeld (cf. IVERSEN, 1936). Estuaria leveren dan ook
zelden geschikte habitats op. Gemeenschappen van het verbond worden gevonden in strandplassen, muien en slufters, in brakke sloten, kanalen, kreken, inlagen, enz. van het polderland en in brakke, gedeeltelijk of geheel van de zee
afgesloten binnenzeeën, meren, étangs, enz., zoals de voormalige Zuiderzee, de
Oostzee en de Neusiedler See. De saliniteit kan soms tijdelijk zeer hoge waarden bereiken (cf. ook IVERSEN, 1936).
S y n c h o r o l o g i e : In het Waddengebied op de eilanden en in hetpolderland
van het vasteland;vroeger in de Zuiderzee zeer algemeen, waar het locaal was
vermengd met elementen van het Zosterion (VAN GOOR, 1922). In het Deltagebied algemeen in de brakke wateren van de polders; buitendijks zeer zeldzaam: slechts fragmentair in sommige plassen van een schor in de Eendracht
(gemeenschappen van Ruppia maritima).
Voorts in de genoemde wateren van het gehele Europese kustgebied met uitMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 65-1(1965)
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zondering van het arctische;ook in de Oostzee en in de zilte wateren van Midden- en Oost-Europa, bijv. de Neusiedler See (WENDELBERGER, 1950).
S y n t a x o n o m i e : Hier is de opvatting van J. TÜXEN (1960) gevolgd, die inhoudt dat het Ruppion maritimae zowel met het Potamion als met het Zosterion
te weinig soorten gemeenschappelijk heeft om met één van beide in één orde
of zelfs één klasse te kunnen worden ondergebracht. Hoewel de juistheid van
dit standpunt met betrekking tot het Zosterion wordt onderschreven en met betrekking tot hetPotamion wordt vermoed, zij opgemerkt dat J. TÜXEN blijkbaar
op grond van weinig documentatiemateriaal tot deze conclusie kwam. Van de
associaties diein het Ruppionmaritimae zijn ondergebracht, behandelen wij hier
alleen hetEleocharetum parvulae.
A s s o c i a t i e : Eleocharetum parvulae (Preuss 1911-12) Gillner 1960.
Syn.: Scirpus /wrvw/ws'-associatie Almquist 1929; Scirpus parvulus-lsozion
Dahlbeck 1945.
K e n t a x o n : Eleocharisparvula.
S y n c h o r o l o g i e en s y n o e c o l o g i e : De kensoort heeft een groot verspreidingsareaal (van Z-Finland, Z-Zweden, Z-Noorwegen, dezuid- enwestkust van
Engeland en Ierland tot N-Spanje en Midden-Duitsland), doch de groeiplaatsen zijn over het algemeen schaars en geïsoleerd. Het zwaartepunt van de verspreiding ligtin het Oostzeegebied; alleen uit dit gebied is de associatie beschreven (PREUSS, 1911-12; ALMQUIST, 1929; STERNER, 1933; LIBBERT, 1940; ENGLUND, 1942; DAHLBECK, 1945; KLAVESTAD, 1957; FRÖDE, 1958;GILLNER, 1960).
De zandige tot kleiigebodem is soms zeer week enin het grootste deel van de
vegetatieperiode met enige cm tot enige dm brak water geïnundeerd. Beweiding
— vooral de daarmee gepaard gaande betreding — bevordert in het Oostzeegebied de ontwikkeling van de associatie. Ter verklaring van de disjuncte verspreidingvan dekensoort enhaar afwezigheid in bijv. Nederland zij gewezen op
hetaandeelvan Litorellion-etementen in de gemeenschappen langs de N-Duitse
kust. Dit verschijnsel en het feit dat organogene afzettingen worden gemeden
(ENGLUND, 1942),maken hetwaarschijnlijk dat de kensoort en daarmee de associatie gevoelig is voor een te voedselrijk milieu. Het overvloedige gebruik
van kunstmeststoffen in de landbouw en de lozing van grote hoeveelheden afvalstoffen maken echter dat in de Europese centra van de menselijke samenleving brakke, voedselarme milieu's thans tot de zeldzaamheden behoren.
S y n t a x o n o m i e : Het beschikbare opnamemateriaal toont, dat de floristische samenstelling van de associatie tamelijk sterk kan variëren. Locaal kan
het aandeelvanPuccinellionmanïzmae-elementengroot zijn (KLAVESTAD, 1957),
soms ook dat van Litorellion-soorten (bijv. LIBBERT, 1940). Over het geheel genomen zijn echter de Ruppion-soorttn het meest vertegenwoordigd, zodat de
opvatting van GIILLNER (1960) om het Eleocharetum parvulae in dit laatste
verbond onder te brengen, de meest aanvaardbare oplossing lijkt.
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4.3. KLASSE: THERO-SALICORNIËTEA R. TX. 1954
APUDR. Tx.ET OBERDORFER1958

Syn.: Puccinellio-Salicornietea f ° P a 1939 p.p.; non Salicornieteaj Br.-Bl. et
R.Tx. 1943em. Br.-Bl.etal. 1952.
O r d e : Thero-Salicornietalia
R.Tx.1954 apud R.Tx.et Oberdorfer1958.
Syn.: Puccinellio-Salicornietalia Br.-Bl. et De Leeuw 1936p.p.; non Salicornietalia Br.-Bl. 1931em.Br.-Bl. etal. 1952.
V e r b o n d : Thero-Salicornion
Br.-Bl. 1933 em.R.Tx. 1950.
Syn.: non Thero-Suaedion Br.-Bl. (1931) 1933em. R.Tx. 1950;PuccinellioSalicornion Br.-Bl. et De Leeuw 1936p.p.;Salicornion Corillion 1953
P-PGemeenschappen vanéénjarige Salicornitfs langs dekusten eninhetbinnenland van Europa.
K e n t a x o n : Salicornia europaeacoll.
S y n o e c o l o g i e : Pioniergemeenschappen vandehaloserie, zowel binnen de
invloedssfeer van degetijbeweging alsininlagen, binnengedijkte kreken enzilte
sloteninhetpolderland. Inheteerste gevalliggen destandplaatsen opdehoogste delen vantegen stromingen en golfslag beschutte slikken en strandvlakten
alsmede op de laagste gedeelten vanhet schor. De gemeenschappen bevinden
zich dusinhetbovenste deelvanheteu-littoraalenopoecologisch aequivalente
standplaatsen. Op de slikken worden zij,uitgezonderd bij zeer lage HW-standen, door iedere vloed overstroomd. Opdeschorren komen zij meestal voorin
zilte envooral gedurende dewinter natte laagten; ookkanmenhenopterreinen aantreffen dievoor afplaggen enkleiwinning van hunoorspronkelijke vegetatie zijn beroofd (zo ook binnendijks). Op de strandvlakten voorkomt een
gering slibgehalte vanhetzand eentotale uitdroging indezomer. Debodemis
steeds slechts zeer oppervlakkig geaëreerd (^-1cmdiep)endaaronder meestal
zwart gekleurd door ophoping vanijzersulfiden. Hetverbond is zowel buitenals binnendijks beperkt tot de oevers van eu-haliene en polyhaliene wateren.
In delaatste decennia langs deWesteuropese kust buitendijks plaatselijk sterk
verdrongen door Spartina townsendii.
S y n c h o r o l o g i e : In het Wadden- en Deltagebied wijd verspreid, zowel in
de gebieden, dieonder invloed vandegetijden staan, alsindenaburige polders.
Langs het Haringvliet alleen in de monding (Kwade Hoek), langs de Westerschelde stroomopwaarts tot de Belgische grens. Vroeger locaal langs de kust
van de Zuiderzee (VAN GOOR, 1922; DELEEUW, 1929).

In West-Europa vandeLofoten (GILLNER, 1955)endeShetland-eilanden tot
ten zuiden van Bretagne (Charente-Maritime volgens schriftelijke mededeling
van Dr.V.Westhoff, Zeist).InhetBaltische gebied totinUppland (ALMQUIST,
1929),ZW-Finland enEstland (HULTÉN, 1950),doch ook langs het noordelijke
gedeelte van de Bottnische Golf (LEIVISKÄ, 1908). In het Middellandse Zeegebied alleen hier en daar langs denoordkust (FREI, 1937; OBERDORFER, 1952;
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PiGNATTi, 1953). Voorts plaatselijk in Midden- en Oost-Europa (ALTEHAGE en
ROSZMANN, 1939; WENDELBERGER, 1950). De kensoort en enige constante
phanerogaam, Salicornia europaeacoll., is bijna een cosmopoliet; het is dus te
verwachten dat het verbond zich over een veel groter areaal uitstrekt (cf.
CHAPMAN, 1960,en ITO, 1959,1961,1962).
A s s o c i a t i e s : Salicornia europaea bestaat uit een aantal subspecifieke taxa
en/of species,die op uiteenlopende standplaatsen blijken te groeien en daardoor
onder bepaalde milieu-omstandigheden elkaar geheel kunnen uitsluiten (cf. ook
KÖNIG, 1960). In afwachting van verder taxonomisch en phytocoenologisch
onderzoek kunnen deéénjarige «Sa/fcofraa-gemeenschappen voorlopig het beste
worden ondergebracht in een associatiegroep {Salicornietum europaeae
(Warming 1906) auct.; kentaxon: S. europaeacoll.).
CHRISTIANSEN (1955) onderscheidt in Duitsland het Salicornietum strictae
en het Salicornietumpatulae. De eerste associatie zal hierna worden behandeld.
Het Salicornietum patulae dat zich in het bijzonder op strandvlakten, in het
polderland en in het binnenland van Europa zou ontwikkelen, is in Nederland
nog onvoldoende onderzocht mede in verband met de nog niet geheel opgehelderde taxonomie van de éénjarige Salicornia's.
A s s o c i a t i e : Salicornietum strictae Christiansen 1955.
Syn.: Salicornieto-Spartinetum Br.-Bl. et De Leeuw 1936 p.p.; Salicornietum
strictissimae Gillner 1960.
K e n t a x o n : Salicornia stricta G.F.W. Meyer (cf. KÖNIG, 1960) = S.
europaeavar. stricta Dum. em. König = S. strictissima Gram.
S a m e n s t e l l i n g i n i t i a l e p h a s e met Z o s t e r a n a n a (4opn.): Salicornia
stricta 100(1-2),Zostera nana 100( + -2),Spartina townsendii100(1).
S a m e n s t e l l i n g o p t i m a l e p h a s e (10 opn.): Salicornia stricta 100 (1-3),
Spartina maritima 20 ( + ) , Spartina townsendii 80 (-1—1), Suaeda maritima 60
(-\—1), Aster tripolium 60 (-\—2), Puccinellia maritima 30 (-\—2), Triglochin
maritima 10( + ) , Limonium vulgare 10( + ) , Halimioneportulacoides 10 ( + ) .
S a m e n s t e l l i n g t e r m i n a l e p h a s e met S p a r t i n a m a r i t i m a (4 opn.):
Salicornia stricta 100 (2), Spartina maritima 100 (1-2), Spartina townsendii 100
(H—1), Suaeda maritima 75 {-\—1), Aster tripolium 100 (H—1), Puccinellia
maritima 75 (H—1), Halimione portulacoides 25 ( + ) .
Alle opnamen zijn afkomstig uit ZW-Nederland.
S y n o e c o l o g i e : Op de hoogste delen van de slikken, uitsluitend binnen het
dagelijkse bereik van de getijden. In het Deltagebied nog slechts op zandige
terreinen: op de slibrijkere gronden volledig verdrongen door het Spartineturn
townsendii. Vroeger speciaal op deze laatse sedimenten optimaal ontwikkeld,
zonder vermenging met Puccinellionmaritimae-elementen. Op de laagste groeiplaatsen komt Salicornia stricta locaal tezamen met Zostera nanavoor (initiale
phase met Zostera nana), op de hoogste groeiplaatsen met o.a. Spartina maritima (terminale phase met Spartina maritima). Afzetting van vloedmerk — hier
meestal bestaande uit algen — doet de abundantie-dominantie van Suaeda
maritima sterk toenemen (degeneratiephase met Suaeda maritima). Deze dege88
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neratiephase komt in het bijzonder op lage oeverwallen voor en vormt dan het
overgangsstadium in de successie van het Salicornietum strictae naar het Halimionetumportulacoidis.
Op enkele groeiplaatsen in de Zandkreek schommelde in de droge zomer van
1959de saliniteitvanhet bodemvocht in delaag 0-5cmvan 39-55°/00,in de laag
5-20 cm van 29-47°/ 00 en in de laag 20-40 cm van 27-40°/ 00 NaCl per 1. Het
vochtgehalte bedroeg toen 22-50%, berekend op droge grond. In de Eendracht
isde overstromingsfrequentie van de gem. benedengrens en degem. bovengrens
van de associatie resp. 693 en 682 perjaar. Aangezien de max. overstromingsfrequentie per jaar 706 bedraagt, wordt de standplaats van de associatie daar
dusjaarlijks tijdens gemiddeld 13-24 HW-standen niet overstroomd.
S y n c h o r o l o g i e : In het Waddengebied voornamelijk aan de binnenzijde
van de eilanden. In het Deltagebied thans het meest in het Oosterscheldebekken, vooral ten zuiden van Bergen op Zoom; vroeger ook elders waar het
overstromingswater eu-halien of polyhalien is, doch daar zo goed als geheel
verdrongen door het Spartinetum townsendii.
In Europa verspreid over de slikken van de westkust, voornamelijk die van
het Noordzeegebied; waarschijnlijk van de Lofoten en de Shetlandeilanden tot
ten zuiden van Bretagne. Van Cotentin en N-Bretagne af wordt de associatie
naar het zuiden in toenemende mate vervangen door het Salicornietum radicantis(cf. LEMÉE, 1952; CORILLION, 1953;BUCH, 1951 ;FONTES, 1945);langs het
Iberisch Schiereiland is het Salicornietum strictae waarschijnlijk afwezig. In het
Baltischegebiedlijkt deassociatie nietverderoostwaartsverspreid tezijn dan tot
deZweedsewestkust (GILLNER, 1960) en de Duitse noordkust (LIBBERT, 1940;
VODERBERG, 1955; FRÖDE, 1958).
4.4. KLASSE: SALICORNIETEA FRUTICOSAE BR.-BL. ET R . T X . 1943
EM. R.Tx. ET OBERDORFER 1958

Syn.: non Thero-Salicornietea R.Tx. 1954 apud R.Tx. et Oberdorfer 1958.
O r d e : Salicornietalia
fruticosae Br.-Bl. 1931 em. R.Tx. et Oberdorfer
1958.
Syn.: non Thero-Salicornietalia R.Tx. 1954apud R.Tx. et Oberdorfer 1958.
Zoutplantengemeenschappen vanvoornamelijk chamaephytenlangsdekusten
enin zoutmoerassen en zoutsteppen van het Middellandse Zeegebied.
V e r b o n d e n : Door Braun-Blanquet zijn onderscheiden het Salicornion
fruticosae en het Staticion gallo-provincialis(cf. bijv. BRAUN-BLANQUET et al.,
1952). PIGNATTI (1953) stelt een indeling voor, welke belangrijk afwijkt van die
van Braun-Blanquet (cf. ook BRAUN-BLANQUET en DE BOLÓS, 1957).Zonder op
deze indelingen verder in te gaan (zie daarvoor §3.3.2), zal hier slechts één associatie worden behandeld, die op grond van haar floristische samenstelling
het beste in het Salicornionfruticosae Br.-Bl. 1931 kan worden ondergebracht.
A s s o c i a t i e : Salicornietum radicantis Br.-Bl. 1931.
K e n t a x o n : Salicornia radkans Sm. ( = S.perennis (Gouan) Mill.).
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S y n o e c o l o g i e : In het Westeuropese kustgebied ontwikkelt deze associatie
zich op de overgang van slik naar schor. Hoewel de verticale oecologische a m plitude tamelijk gering is, lijkt het dat deze van noord naar zuid toeneemt. In
Bretagne enNormandie vertoont hetSalicornietum radicantis een voorkeur voor
enigszins geaccidenteerd, aan erosie blootgesteld terrein (BEEFTINK, 1964b):
Langs deranden vanuitgeërodeerde stukken schor en andere steile hellingen,
in erosiegeulen verderop in het schor en op rugjes en oeverwallen in het slik
(cf. ook FONTES, 1945,fig.3).D e voorkeur voor geaccidenteerd terrein maakt
het waarschijnlijk dat de associatie in de eerste plaats openstaat voor een factorencomplex bestaande uit een hoge saliniteit gecombineerd met een relatief
hoge aëratietoestand van de bodem, het lage niveau t.o.v. de getijbeweging in
aanmerking genomen. Inditopzicht staat deassociatie dus dicht bijhet Halimionetum portulacoidis. Waarnemingen in Bretagne en Normandie bevestigen deze
conclusie, want de beide associaties grenzen daar dikwijls aan elkaar en treden
ook vicariërend op in h u n patroonvorming (cf. ook G É H U , 1960).
Langs de Westeuropese kust is het Salicornietum radicantis een pionierassociatie welke in de successie aan het Halimionetum portulacoidis voorafgaat. In
sommige gevallen kanindezonering hetSalicornietum strictae aanhet Salicornietum radicantis voorafgaan, doch van een successie lijkt daarbij echter dikwijls geen sprake. Waarschijnlijk is de erosie de factor die contact in de tijd
onmogelijk maakt. Wellicht k a nmenhet Salicornietum radicantis ten dele ook
beschouwen als een zuidelijke vicariant van de degeneratiephase met Suaeda
maritima van het Salicornietum strictae en p . p .van het Suaedetum maritimae,
die in het Deltagebied aan het Halimionetum portulacoidis voorafgaan (cf.
§ 4.8). O p minder geëxponeerde plaatsen wordt het Salicornietum radicantis
waarschijnlijk in de eerste plaats door het Spartinetum maritimae vervangen.
Ook in het Mediterrane gebied markeert de associatie de rand vande gesloten, overblijvende zoutvegetatie. Zij vormt daar gordels langs de oevers van
étangs en andere moerassige zilte laagten. Een standplaats dus met schaarse
overstromingen, doch niettemin vochtig. D e bodem is doorgaans slibrijk
(BRAUN-BLANQUET et al., 1952; OBERDORFER, 1952).

S y n c h o r o l o g i e : Niet in Nederland aanwezig. Langs de Westeuropese kust
verspreid van Norfolk en Wales (CHAPMAN, 1934; TANSLEY, 1949; PERRING en
WALTERS, 1962), N o r m a n d i e (TURMEL, 1949; LEMÉE, 1952) en Bretagne ( C O R I L LION, 1953) tot Spanje en Portugal ( B U C H , 1951 ; BEIXOT, 1951; FONTES, 1945).

In het Middellandse Zeegebied is de associatie bekend van de Franse Zuidkust (BRAUN-BLANQUET, 1931; BRAUN-BLANQUET et al., 1952), Sicilië ( F R E I ,

1937), de Golf van Venetië (PIGNATTI, 1953)en Griekenland (OBERDORFER,
1952).
S y n t a x o n o m i e : BRAUN-BLANQUET (1931; cf. o o k BRAUN-BLANQUET et al.,

1952) heeft hetSalicornietum radicantis inhetmediterrane Salicornion fruticosae
ondergebracht. Inderdaad is in het Middellandse Zeegebied de voornaamste
kensoort van dit verbond, Salicornia fruticosa, in de associatie een constant
aanwezige soort. R. TÜXEN en OBERDORFER (1958) menen echter, dat de westeuropese Salicornia ra#caw,s-gemeenschappen in een andere associatie dienen
90
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teworden ondergebracht en zelfs niettot het Salicornionfruticosae kunnen worden gerekend; volgens hen zouden deze gemeenschappen tot de Thero-Salicornietea behoren. Zij komen tot deze conclusie, omdat volgens hen Salicornia
fruticosa nietindewesteuropese gemeenschappen voorkomt. Hierbij moet evenwel worden aangetekend, dat deze soort langs de westkust van het Iberisch
Schiereiland wel in de associatie is aangetroffen (FONTES, 1945; BUCH, 1951;
BELLOT, 1951). Zelfs op de, voor zover bekend meest noordelijke groeiplaats
van Salicorniafruticosa in het estuarium van de Aber (Finistère) staan de beide
Salicornia-soorten door elkaar, hoewel de groeiplaats van Salicornia fruticosa
daar op een duidelijk hoger niveau ligt dan het optimum van Salicornia radicans (CORILLION en DIZERBO, 1952). Wellicht speelt hier het ,télescopage'verschijnsel een rol als gevolg van het aanzienlijke getijverschil. Het lijkt daarom het meest aanvaardbaar de westeuropese Salicornia-radicans-gemeenschappen toch in het Salicornietum radicantis en het Salicornion fruticosae
onder te brengen en de gemeenschappen zonder Salicorniafruticosa uit Bretagne, Normandie en Z-Engeland als een verarmde vorm te beschouwen.
4.5. KLASSE: SPARTINETEA R . T X . 1961

O r d e : Spartinetalia

Conard 1935.

V e r b o n d : Spartinion Conard 1952.
Syn.: Puccinellio-Salicornion Br.-Bl. et De Leeuw 1936 p.p.; Salicornion
Corillion 1953p.p.
,Spartz'«a-gemeenschappen langs de kusten van West-Europa en de oostkust van Noord-Amerika.
K e n t a x o n : Het genus Spartina.
S y n o e c o l o g i e : Over het algemeen opweke,waterrijkeklei-tot zandgrond;
optimaal in het eu-littoraal. Wat de saliniteit betreft optimaal in het polyhalinicum en eu-halinicum, doch ook in het mesohalinicum. Binnendijks op zeer
zilte en natte standplaatsen die door kwel onder invloed van het buitenwater
staan. De bodem is slechts zeer oppervlakkig of in het geheel niet geaëreerd.
S y n c h o r o l o g i e : In het gehele Wadden- en Deltagebied algemeen. Langs
de Westeuropese kusten van Skallingen aan de Deense westkust (JORGESEN,
1934) en de Schotse kusten (GOODMAN, BRAYBROOKS en LAMBERT, 1959) tot
West-Marokko (BRAUN-BLANQUET, 1933).InhetBaltischegebiedafwezig. Langs
de Mediterrane kusten waarschijnlijk slechts locaal, bijv. langs de Franse zuidkust en bij Oran en Triest. Voorts langs de atlantische kust van N-Amerika
(CONARD, 1935,1952).
E u r o p e s e a s s o c i a t i e s : Spartinetum maritimae, Spartinetum townsendiien
Spartinetum alterniflorae; de gemeenschappen met dominantie van Spartina
juncea Willd. ( = S. versicolor Fabre), die BRAUN-BLANQUET et al. (1952,
p. 118-120) in het Schoeneto-Plantaginetum crassifoliaeonderbrengen en waarvan de dominant door JOVET (1941, p. 115,noot 3) ook uit het Bassin d'ArcaMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 65-1(1965)
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chon wordt gemeld, kunnen waarschijnlijk beter als een afzonderlijke associatie, Spartinetum junceae, worden opgevat en eveneens tot het Spartinion gerekend.
A s s o c i a t i e 1: Spartinetum maritimae (Béguinot 1941) Corillion 1953.
Syn.: Associatie met Spartina stricta en Salicornia Br.-Bl. 1933 prov. p.p.;
Salicornieto-Spartinetum Br.-Bl. et De Leeuw 1936 sensu Westhoff c.s.
1942 p.p.; associatie van Spartina maritima ssp. stricta (Spartinetum strictum)
Béguinot 1941n.n.
K e n t a x a : Spartina maritima en de Phaeophyt Fucus vesiculosus L. var.
lutarius Chauv. (de laatste waarschijnlijk alleen in Nederland kentaxon van
dezeassociatie).
S a m e n s t e l l i n g (24opn.): Spartina maritima 100(2-4),Fucusvesiculosusvar.
lutarius 79 {-\—5), Spartina townsendii79 (H—2), Salicornia stricta 33 (H—2),
Suaeda maritima 12 (H—2), Aster tripolium 33 {-\—2), Puccinellia maritima
33( + -1),Limonium vulgare8( + ) , Bostrychia scorpioides 17(H—4), Catenella
opuntia Grev. 4(2).Opnamen afkomstig uit ZW-Nederland.
S y n o e c o l o g i e : Pioniergemeenschappen, soms voorafgegaan door het
Salicornietum strictae, zich ontwikkelend in een smalle gordel vlak beneden het
MHW-niveau; ook in de laagste gedeelten van de kommen op het schor. Wat
de saliniteit van het overstromingswater betreft beperkt tot het eu-halinicum
en polyhalinicum. Zowel op week, waterrijk slik als op meer zandige terreinen,
doch op kleibodem bijna overal door het Spartinetum townsendiiverdrongen.
Op enkele groeiplaatsen in de Zandkreek (Goudplaat) schommelde de saliniteit van het bodemvocht in de droge zomer van 1959in de laag 0-5cm van 3 1 38 °/00 (vochtgehalte 50-66%), in de laag 5-20 cm van 28-37°/ 00 (vochtgehalte
32-53%)enindelaag20-40cmvan28-36°/ 00NaClper1(vochtgehalte 26-30%,
berekend op droge grond). In de Eendracht bedraagt de overstromingsfrequentie van de gem. benedengrens en de gem. bovengrens van de associatie resp.
680 en 500perjaar. In de kommen op het schor (Spieringschor) is de overstromingsfrequentie aan debovengrens 408perjaar. De overstromingsduur varieert
gemiddeld van ruim 3uur tot \\ uur per immersieperiode.
S y n c h o r o l o g i e : In Nederland bereikt de associatie de noordgrens van
haar verspreidingsareaal aan de zuidkust van Goeree en Overflakkee. Vroeger
algemeen langs de Grevelingen, Krammer, Oosterschelde, Krabbenkreek,
Eendracht, Veersche Gat en Zandkreek; langs de Westerschelde, de Braakman
inbegrepen, vroeger stroomopwaarts tot Bath en in het Verdronken Land van
Saaftinge. In het minst zilte gedeelte van het polyhalinicum ontwikkelden de
Spartina manï/wa-gemeenschappen zich waarschijnlijk slechts als een initiale
phase van hetPuccinellietum maritimae (VAN LANGENDONCK, 1931).Thans is de
associatie bijna geheel verdrongen door het Spartinetum townsendii en nog
slechts locaal aangetroffen langs de Oosterschelde, Zandkreek en Eendracht.
Langs de Westeuropese kust van de ZO-punt van Ierland, Lincolnshire in
Engeland (PERRING en WALTERS, 1962) en ZW-Nederland zuidwaarts tot de
Marokkaanse westkust (BRAUN-BLANQUET, 1933).Van Bretagne afin zuidelijke
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richting vestigt zich Salicornia radkans in de associatie (cf. ook CORILLION,
1953; FONTES, 1945). Voorts langs de Golf van Venetië (BÉGUINOT, 1941;
PIGNATTI, 1953).
A s s o c i a t i e 2: Spartinetum townsendü (auct.) Corillion 1953.
K e n t a x o n : Spartina townsendü.
S a m e n s t e l l i n g (30 opn.): Bij optimale ontwikkeling bestaan de gemeenschappen uitsluitend uit Spartina townsendü (bedekking 95-100%); zelfs algen
en mollusken zijn dan schaars of ontbreken geheel. Op iets hoger niveau, bijv.
in de lage kommen van het schor, treft men dikwijls verspreide individuen of
groepjes individuen aan van Aster tripolium, Atriplex hastata, Suaeda maritima,
Puccinellia maritima, Halimione portulacoides, Triglochin maritima, Plantago
maritima, Limonium vulgareen, in het a-mesohalinicum, van Scirpus maritimus
var. compactas. De beide eerstgenoemde soorten zijn dan constant.
S y n o e c o l o g i e : Buitendijks dikwijls een brede zone vormend, die zich in
Zeeland uitstrekt van uiterlijk 1m beneden MHW tot 10-15 cm boven MHW.
Optimaal opdeweke,slibrijke slikkenvan heteu-littoraal; doch ook op zandige
terreinen en daar onder bepaalde omstandigheden zelfs lage duintjes vormend
(N-Beveland en bij Grand-Fort-Philippe in NW-Frankrijk). Ook in de lage
kommen van het schor en in kreken. Optimaal in het eu-halinicum en polyhalinicum, doch ook verinheta-mesohalicum doordringend. Houdt meer stand
tegen erosiedan enigeandere pionierassociatie met alsgevolg,dat vele terreinen
thans in een stadium van secundaire aanslibbing verkeren. De associatie heeft
een nivellerende invloed op de géomorphologie van het landschap.
Binnendijks is het Spartinetum townsendü tamelijk algemeen in ondiepe,
eu-halienetotpolyhaüene plassen en sloten, die door kwel in contact met het
buitenwater staan, bijv. in de Inlaag 1887bij Ellewoutsdijk en in de Braakmanpolder.
In hetWaddengebied isdekensoort nietgeheelwinterhard (KAMPS, 1962).Op
de schorren van de Eendracht, Texel, is zij na de strenge winter van 1962-63
grotendeels afgestorven (schriftelijke mededeling van Dr. V. Westhoff, Zeist).
Ook in ZW-Nederland is dit op enkele plaatsen ten delehet geval geweest.
Het Spartinetum townsendü heeft in het Deltagebied het Zosteretum nanae,
het Salicornietum europaeae, het Spartinetum maritimae en het Puccinellietum
maritimae grotendeelsverdrongen (cf. ook M. et Mme HOCQUETTE, 1950).
Synchoroiogie:Spartina townsendü,zeer waarschijnlijk een allopolyploid
van S. maritima <$ en S. alterniflora Lois. $ (JACQUET, 1949), is voor het eerst
in 1878indebaaivan Southampton ontdekt. Vandaaruit heeft zijzich spontaan
verspreid langs de Engelse en NW-Franse kusten. Het verloop van deze spontaneverspreiding isevenwelreeds spoedigverstoord doordat men erin verscheidene Westeuropese landen toe overging haar, uit het oogpunt van landaanwinning, op vele plaatsen uit te planten (cf. bijv. JORGESEN, 1934; JACQUET, 1949;
CORILLION, 1953; GOODMAN, BRAYBROOKS en LAMBERT, 1959). In Nederland
hadden de eerste aanplantingen in 1924 en 1925plaats, voornamelijk langs de
Wester- en Oosterschelde; later breidde men het aantal aanplantingen in het
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Deltagebied n o g uit (LOTSY en A . G. VERHOEVEN, 1924; A . G. VERHOEVEN,
1935, 1938, 1951; JANSEN en SLOFF, 1938; VANVEEN, 1953; K A L K W I J K , 1954).

Ook inhetWaddengebied zijn uitgestrekte slikken beplant, vnl. langs de kust
van Groningen en Friesland (VAN EERDE, 1942; K A M P S , 1942, 1956, 1962;

BROUWER c.s., 1950). V a ndeze aanplantingen uit heeft Spartina townsendii
zich voornamelijk door middel vanzaad over hetgehele Wadden- en Deltagebied verspreid.
In het Waddengebied zeer algemeen langs de kust vanhet vasteland; o p
de eilanden langs debinnenzijde, hoofdzakelijk terhoogte vanhetwantij. In
het Deltagebied ook zeer algemeen van het Haringvliet tot het Schelde-estuarium ;
in deOosterschelde enbijbehorende wateren evenwel over hetalgemeen minder
massaal danindeWesterschelde. Langs hetSchelde-estuarium stroomopwaarts
tot het Galgeschoor tennoorden vanLilloo inBelgië.
Westeuropese kust :Van Skallingen a a ndeDeense westkust (JORGESEN, 1934),
de oost- en westkust van Schotland en Ierland (GOODMAN, BRAYBROOKS en
LAMBERT, 1959)t o tBretagne (CORILLION, 1953),meteengeïsoleerde groeiplaats
bij Pontevedra inNW-Spanje (BUCH, 1951).
A s s o c i a t i e 3 : Spartinetum alterni florae Corillion1953.
S y n . : ? Spartina g/aèra-associatie Johnson et Y o r k 1915; ?Spartinetum
brae Conard 1935.

gla-

K e n t a x o n : Spartina alterniflora Lois.
S y n c h o r o l o g i e e n s y n o e c o l o g i e : D e kensoort is inheems aan de oostkust van N-Amerika (JOHNSON en Y O R K , 1915; CONARD, 1935,1952; CHAPMAN,

1960)enisvermoedelijk inde 19eeeuw inWest-Europa ingevoerd. Zijheeft daar
in deBaai vanSouthampton, indeRade deBrest enlangs derivier de Bidassoa
(Basses-Pyrénées) a a nde Frans-Spaanse grens gemeenschappen gevormd die
door CORILLION (1953) inhetSpartinetum alterniflorae zijn ondergebracht.Bij
Southampton zijn deze gemeenschappen echter, naar hetschijnt, weer door het
Spartinetum townsendii verdrongen (CHAPMAN, 1941, 1960; PERRATON, 1953).
Het Spartinetum alterniflorae bestaat uitzeer soortenarme gemeenschappen,
waarin dekensoort volledig domineert (CONARD, 1935; CORILLION, 1953).Uit
de door CORILLION (1953) en JOVET (1941) verstrekte gegevens blijkt, dat de
associatie inWest-Europa vooral open staat voor een slib- enwaterrijk milieu
van eenbetrekkelijk lage, doch sterk wisselende saliniteit. D e aanwezigheid
van soorten alsJuncus maritimus, J. articulatus, Agrostis stolonifera, Rumex
crispus, Ranunculus flammula, Aster tripoiium, Scirpus maritimus, Triglochin
maritima, Juncus gerardii en Scirpus lacustris ssp. glaucus illustreert dit.D evijf
eerstgenoemde soorten wijzen o p verwantschap methet Agropyro-Rumicion
crispi. Voorts valt heto pdat CORILLION (1953) voor Finistère Limonium humile
Mill, alsdifferentiërende soort opgeeft, eentaxon datvooral ookbekend is van
d e lage schorren in de contactzone vanhet Noordzee- en Oostzeewater (cf.
D A H L en H A D A C , 1941; MIKKELSEN, 1949; H U L T É N , 1950; G I L L N E R , 1960).
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4.6. KLASSE: ASTERETEÄ TRIPOLWM WESTHOFF ET BEEFTINK 1962

Syn.: non Juncetea maritimi Br.-Bl. 1931 (cf. BRAUN-BLANQUET et al., 1952,
p. 144);Puccinellio-SalicornieteaX ° P a 1939p.p.; Astereto-Salicornietea
Westhoff e s . 1942 prov. p.p.; non Salicornietea Br.-B!. et R.Tx. 1943 (cf.
BRAUN-BLANQUET et al., 1952, p. 101).

Gemeenschappen van de Europese schorren en andere, oecologisch aequivalente zilte terreinen langs de kust en in het binnenland van Europa. Voor de
motieven waarom de naam Juncetea maritimi onbruikbaar is,zij verwezen naar
p. 73 e.v.
K e n t a x a : Aster tripoliums.l.,Plantago maritima s.l.en Triglochin maritima.
S y n o e c o l o g i e : Op kleigrond tot niet sterk geëxponeerde zandgronden ongeveervanhet MHW-niveau aftot aan destormvloedzone (onderste gordel van
het supralittoraal). Achter de kustlijn — bijv. in zoutwatermoerassen en in het
polderland — en in het binnenland van Europa meestal van het niveau waarop
de waterstand in de regentijd gewoonlijk staat tot aan de zone van de extreem
hoge waterstanden. Optimaal in het eu-halinicum en polyhalinicum, doch onder bepaalde omstandigheden tot ver in het mesohalinicum doordringend
(Baltische gebied).Wordt na afzetting van vloedmerk entoevoer van zoet water
geheel of gedeeltelijk vervangen door andere syntaxa (Cakiletea maritimaeresp. Plantaginetea wa/orö-gemeenschappen).
S y n c h o r o l o g i e : Van de arctische tot de west-iberische kusten en van de
westeuropese kusten tot de pontisch-pannonische gebieden in het oosten van
Europa; waarschijnlijk ook in Japan (cf. p. 76, noot 17).
O r d e n : I. Cariceto-Puccinellietalia (arctisch); II. Glauceto-Puccinellietalia
(atlantisch en westbaltisch); III. Puccinellietalia (pontisch-pannonisch).
O r d e II: Glauceto-Puccinellietalia
Beeftink et Westhoff 1962.
Syn.: Salicornietalia Br.-Bl. 1931; non Juncetalia maritimi Br.-Bl. 1931;
Puccinellio-Salicornietalia Br.-Bl. et De Leeuw 1936 p.p.; JuncetoCaricetaliaCorillion 1953p.p.
Gemeenschappen van de schorren en andere, oecologisch aequivalente zilte
terreineninhetwesteuropeseenwestbaltische kustgebied en incentraal Euiopa.
. D i f f e r e n t i ë r e n d e s o o r t e n c o m b i n a t i e : Limonium vulgare ssp. pseudolimonium (Rchb.) Gams (kentaxon), Spergularia marginata (tegenover de
Cariceto-Puccinellietaliä) en transgrediërende verbondskentaxa zoals Puccinelliamaritima enArmeria maritima.
S y n o e c o l o g i e : Zie onder de klasse.
S y n c h o r o l o g i e : Van de Lofoten in Noorwegen (GILLNER, 1955), de zuidkust van IJsland (JÓNSSON, 1914; STEINDÓRSSON, 1951) en de Faeröer (OSTENFELD,1908b)totdeNW-kustvanhetIberisch Schiereiland (BUCH, 1951 ; GUINEA,
1953);langs het Skagerrak, het Kattegat en het westelijke deel van het Oostzeegebied tot het eiland Bock (VODERBERG, 1955), Gotland (ENGLUND, 1942) en
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misschien fragmentair langs de Bottnische Golf (ALMQUIST, 1929; LEIVISKÄ,
1908) en in Estland (HULTÉN, 1950); voorts fragmentair op enkele plaatsen in
Midden-Duitsland (ALTEHAGE en ROSZMANN, 1939; BÜCKNER, 1954).
V e r b o n d e n : Puccinellion maritimae, Armerion maritimae en Puccinellio
maritimae-Spergularion salinae; voorts zijn een aantal sociaties en consociaties
onderscheiden.20
V e r b o n d 1: Puccinellion maritimae (Christiansen 1927 p.p.) R.Tx. 1937.
Syn.: Festucion maritimae Christiansen 1927 p.p.; Puccinellio-Salicornion
Br.-Bl. et De Leeuw 1936p.p.; PuccinellionCorillion 1953.
D i f f e r e n t i ë r e n d e soortencombinatie:Puccinelliamaritima(kentaxon;
trouwgraad: selectief), Halimione portulacoides (tegenover het Armerion maritimae en het Puccinellio maritimae-Spergularion salinae) en, waarschijnlijk locaal, de Rhodophyten Bostrychia scorpioides Mont, en Catenella opuntia Grev.
S y n o e c o l o g i e : Optimaal ontwikkeld binnen de invloedssfeer van de getijbeweging. Op de lagere, meestal kleiige gedeelten van de schorren van ongeveer
MHW tot een weinig beneden MHWS. Optimaal in de eu-haliene en polyhaliene zones, doch ook in het a-mesohalinicum; in de laatste zone vestigen zich
Agrostis stolonifera subvar. salina J. et W., Glaux maritima, Juncus gerardii en
enkele elementen van het Agropyro-Rumicion crispiin de gemeenschappen van
het verbond. Ook op hogere delen van het schor welke zijn afgeplagd of betreden door demens of door vee.
Inhetpolderland opterreinen meteu-halientot polyhalien bodemvocht welke
dichtbovenhetniveauliggen,waaropindewintermaanden hetwater gewoonlijk
staat. Op overeenkomstige, doch minder zilte standplaatsen vervangendoorgemeenschappen van het Armerion maritimae of het Agropyro-Rumicion crispi.
S y n c h o r o l o g i e : In het gehele Wadden- en Deltagebied zeer algemeen;
plaatselijk algemeen in het polderland van de kustprovincies, maar in het bijzonder opde Zuidhollandse en Zeeuwse eilanden. Vroeger langs de oevers van
de Zuiderzee.
Langs de Westeuropese kust van de Lofoten, Z-IJsland en de Faeröer tot
de NW-kust van het Iberisch Schiereiland. Voorts in het Baltische gebied en
misschien fragmentair in Midden-Duitsland.
A s s o c i a t i e s : Puccinellietum maritimae en Halimionetumportulacoidis.
A s s o c i a t i e 1: Puccinellietum maritimae (Warming 1906) Christiansen 1927.
Syn.: Associatie met Atropis maritima en Aster tripolium Hocquette 1927;
Astereto-Glycerietum Van Langendonck 1931, 1933;Staticetum Limonii
Van Langendonck 1933p.p.; Astereto-Puccinellietum maritimae Dahl et Hadac
1941.
Kent a x a : Puccinellia maritima (trouwgraad: preferent) en, locaal, Halimione pedunculata.
80
Voor de inpassing van sociaties en consociaties in het syntaxonomische systeem van de
Frans-Zwitserse School zij verwezen naar NORDHAGEN (1936) en WESTHOFF (1949).
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C o n s t a n t e taxa:Puccinelliamaritima,Aster tripolium, Salicorniaeuropaea,
Suaeda maritima, Limonium vulgare (de laatste uitsluitend in de eu-haliene en
polyhaliene zones en binnen de invloedssfeer van de getijbeweging), Triglochin
maritima, Plantago maritima en Spergularia marginata (de laatste drie locaal
constant).
S y n o e c o l o g i e : De meest algemeen voorkomende associatie van het schor;
zij komt overeen met het begrip ,(Lower) General Salt Marsh (G.S.M.)' dat
sommige Engelse auteurs gebruiken (bijv. CHAPMAN, 1934, 1960; TANSLEY,
1949). Het Puccinellietum maritimae bekleedt de lage gedeelten van het schor,
grenzend aan de Salicornia- en »S^art/Ha-gemeenschappen, in het bijzonder de
kommen tussen de oeverwallen van de kreken. Optimaal in het eu-halinicum en
polyhalinicum, maar verin dea-mesohalienezone doordringend; in het polderland echter uitsluitend langs eu-haliene en polyhaliene wateren en op andere,
oecologisch aequivalente standplaatsen. Defloristische en structurele samenstelling van de associatie loopt tamelijk ver uiteen.
S y n c h o r o l o g i e : In het gehele Wadden- en Deltagebied zeer algemeen;
binnendijks vooral op de Zuidhollandse en Zeeuwse eilanden.
Langs de Westeuropese kust van de Lofoten (GILLNER, 1955), Z-IJsland
(JÓNSSON, 1914) en de Faeröer tot de NW-kust van het Iberisch Schiereiland
(FONTES, 1945). In het Baltische gebied tot op Gotland (ENGLUND, 1942);
ontbreekt in Midden-Duitsland.
S u b a s s o c i a t i e s , enz.: (a) Puccinellietum maritimae typicum, waaruit is
afgesplitst eenvariantmetLimonium vulgare;indezesubassociatie zijn voorts de
volgende phasen onderscheiden: twee initiale phasen resp. met Puccinellia
maritima en met Spartina maritima, drie terminale phasen resp. met Halimione
portulacoides, met Plantago maritima en Limonium vulgare en met Halimione
pedunculata; (b) Puccinellietum maritimae pholiuretosum; (c) Puccinellietum
maritimae agrostidetosum. Voorts is in het P. maritimae typicum en in het P.
maritimae agrostidetosum een variant met Aster tripolium en een facies van
Puccinellia maritima onderscheiden.
Subassociatie a: Puccinellietum

maritimae typicum Westhoff 1947.

Differentiërende soortencombinatie: Halimioneportulacoides, Bostrychia scorpioides (locaal) en Limonium vulgare; t.o.v. het P. maritimaeagrostidetosum tevens Spergularia
marginata, SalicorniaeuropaeaenSuaedamaritima.
Samenstelling (124opn.):zietabel 8,kolom 1.
Synoecologie: Opklei-enzavelgronden,uitsluitend inheteu-halinicumenpolyhalinicum
van het getijgebied. In het polderland zeerzeldzaam en uitsluitend op natte terreinen waar de
waterhuishouding wordtbeheerstdoorzwarekwelvanhet buitenwater.
De benedengrens van de subassociatie bevindt zich in het Deltagebied iets beneden het
MHW-niveau (tot hoogstens ongeveer 1 dm ~MHW); de bovengrens ligt op 5 tot ruim 30
cm boven MHW. Dit betekent dat de overstromingsfrequentie max. ongeveer 435 en min.
ongeveer 120gemiddeld perjaar is.Degem.verticaleamplitudevarieert inhet Oosterscheldebekken van 9-13cm; het niveau van debovengrens kan echter zeer veeluiteenlopen, hetgeen
aan locale verschillen in de water- en zouthuishouding moet worden toegeschreven. De saliniteit van het bodemvocht bedraagt tot25cmdiepgewoonlijk 15-300/00NaClper 1 (uitersten
6en63°/ooindelaag0-4cm)bij eenvochtgehalte van50-230°/0(berekend opdrogegrond).
S y n c h o r o l o g i e : Zowel in hetWaddengebied alsin het Deltagebied zeer algemeen in de
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eu-haliene en polyhaliene zones. Voorts op oecologisch aequivalente standplaatsen in nagenoeg het gehele areaal van de associatie.
V a r i a n t : P. maritimae typicum,\nriant
m e t Limonium
vK/#are Beeftink 1962.
Syn.: Staticetum Limonii Van Langendonck 1933 p.p.; Artemisietum maritimae, facies van
Statice Limonium Adriani 1945;Puccinellietum maritimae, ,droge' phase met zeer veel
Limonium en eerste degeneratiephase Mörzer Bruijns c.s. 1953.
D i f f e r e n t i ë r e n d ( d o m i n a n t of s u b d o m i n a n t ) t a x o n : Limonium vulgare.
S a m e n s t e l l i n g : (26 opn.): zie tabel 8, kolom 2.
S y n o e c o l o g i e : Op klei- tot zavelgronden met tijdelijk stagnerend water, bijv. in bepaalde
kommen en in laagten achter strandwallen of duintjes. Begrazing onderdrukt de ontwikkeling
van de variant.
S y n c h o r o l o g i e : Locaal op de Waddeneilanden, daar waar begrazing door vee niet
plaats heeft; breidt zich daar uit op vroeger zandige terreinen die nu steeds meer met slib worden overdekt (WESTHOFF en BROUWER, 1951).In het Deltagebied algemeen in het eu-halinicum
en het aangrenzende deel van de polyhaliene zone: Springersgors (Goeree), Kaloot, Zwin,
Verdronken Zwarte Polder, de voormalige Braakman en plaatselijk langs het Oosterscheldebekken.
Langs de Westeuropese kust locaal van het Waddengebied tot misschien NW-Spanje
(GUINEA, 1953). Langs de Franse kust waargenomen bij Portbail, Manche, en in de Rance
Maritime, Côtes-du-Nord (BEEFTINK, 1964b).
P h a s e 1: P. maritimae

typicum,

initiale

phase

m e t Puccinellia

maritima

WESTHOFF 1947.

D i f f e r e n t i ë r e n d ( d o m i n a n t ) t a x o n : Puccinellia maritima.
S y n o e c o l o g i e : Soortenarme Puccinellia man'ft'ma-gemeenschappen, diezich bij voldoende opslibbing uit het Salicornietum strictae ontwikkelen. Aangezien Puccinellia maritima gunstigere omstandigheden voor sedimentatie schept dan de therophyten, vormt zich dikwijls een
bultig patroon met de initiale phase op de hoge delen en Sa/Zcora/a-begroeiingen in de laagten.
S y n c h o r o l o g i e : In het Waddengebied locaal,voornamelijk op deeilanden :Terschelling,
Schiermonnikoog (WESTHOFF, 1947); voorts op het Balgzand (DEN HARTOG, 1958). In het
Deltagebied niet aangetroffen. Ook waargenomen op de Hallig Nordstrandischmoor en bij
St. Peter, Eiderstedt (DOING KRAFT, 1957). De phase heeft waarschijnlijk een noordelijk verspreidingsareaal en bereikt haar zuidgrens in het Nederlandse Waddengebied. Zuidwaarts
wordt haar plaats ingenomen door de initiale phase met Spartina maritima.
P h a s e 2: P. maritimae
typicum, i n i t i a l e p h a s e m e t Spartina
maritima
1962.
Syn.: Astereto-Glycerietum Spartinetosum strictae Van Langendonck 1931.

Beeftink

D i f f e r e n t i ë r e n d ( s u b d o m i n a n t ) t a x o n : Spartina maritima.
S a m e n s t e l l i n g (23 opn.): zie tabel 8, kolom 3.
S y n o e c o l o g i e : Deze phase vormt de overgangszone tussen het Spartineturnmaritimae en
het Puccinellietum maritimae typicum. Op aanslibbende kusten kenmerkend voor de overgang
van slik naar schor; ook op het schor in lage kommen met stagnerend water. Op een groeiplaats langs de Zandkreek schommelde de saliniteit van het bodemvocht in de droge zomer
van 1959tot 40cm diepte van 28-40°/0oNaCl per 1 bij een vochtgehalte van 29-54% (berekend
op droge grond).
S y n c h o r o l o g i e : In Nederland vroeger waarschijnlijk algemeen in het eu-halinicum en
polyhalinicum ten zuiden van Goeree en Overflakkee. Als gevolg van verdringing door het
Spartinetum townsendii thans zeldzaam in het Veersche Gat, de Zandkreek en de Eendracht.
Bereikt op het Europese vasteland in het Deltagebied de noordgrens van haar verspreidingsareaal. In Frankrijk aangetroffen in het estuarium van de Trieux (Côtes-du-Nord) en bij
Quibéron (Morbihan), doch daar met veel Salicornia radicans (BEEFTINK, 1964b); zo ook langs
de Portugese kust (FONTES, 1945).
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P h a s e 3: P. maritimae
typicum, t e r m i n a l e p h a s e m e t Halimione
portulacoides
Beeftink 1962.
Syn.: Astereto-Puccinellietum, variant metObioneportulacoides Van Langendonck 1933.
D i f f e r e n t i ë r e n d ( s u b d o m i n a n t ) t a x o n : Halimione portulacoides.
S y n o e c o l o g i e : Vandedrie terminale phasen komt dephase metHalimione portulacoides
op de slibrijkste gronden voor. Zij ontwikkelt zich in de hoog opgeslibde kommen vanhet
schor enop deovergang vankomnaar kreekoeverwal. Beweiding kantot haar ontwikkeling
bijdragen door degeneratie vanhet Halimionetum portulacoidis. Suaeda maritima is dikwijls
abundant. D ephase moet worden beschouwd alshet overgangsstadium in ruimte en tijdvan
het Puccinellietum maritimae typicum naar het Halimionetum portulacoidis.
S y n c h o r o l o g i e : InhetWaddengebied locaal,inhetbijzonder waar fijn slib sedimenteert
in een oorspronkelijk zandig Puccinellietum maritimae typicum (cf. BEEFTINK, 1959). In het
Deltagebied algemeen, bijv. op het Springersgors (Goeree), de Kaloot en het schor bij Ellewoutsdijk.
Langs hetEuropese vasteland vanSkallingen inDenemarken (BEEFTINK, 1959)tot Bretagne
en Charente-Maritime; waargenomen bij Portbail, Manche, indeBaai vanMont St.-Michel,
Manche, en in het estuarium van de Trieux, Côtes-du-Nord (BEEFTINK, 1964b); ook in de
Anse de l'Aiguillon en bij St. Martin, Charente-Maritime (schriftelijke mededeling vanDr.
V. Westhoff, Zeist).
P h a s e 4: P. maritimae
typicum,
t e r m i n a l e p h a s e m e t Plantago
Limonium
vulgare Beeftink 1959.
Syn.: Plantagineto-Limonietum Westhoffet Segal 1961.

maritima

en

D i f f e r e n t i ë r e n d e s o o r t e n c o m b i n a t i e : Plantago maritima en Limonium vulgare.
S a m e n s t e l l i n g (9opn.): zietabel 8,kolom 4.
S y n o e c o l o g i e : Op slibhoudende gronden meteen belangrijke zandcomponent, gelegen
op de overgang van kom naar kreekoeverwal (BEEFTINK, 1959); ook aan de voet van lage
duintjes en strandwallen (bijv. op de Kaloot) en op hoge zandplaten waarop zich slib heeft
afgezet (WESTHOFF en BROUWER, 1951; WESTHOFF en SEGAL, 1961). Beweiding schaadt de

ontwikkeling van deze phase.Zijvormt hetovergangsstadium indesuccessie van het Puccinellietum maritimae typicum (alof niet deLimonium-njke variant) naar hetArtemisietum maritimae typicum en armerietosum ofnaarhetHalimionetum portulacoidis (GÉHU en GHESTEM, 1963).
S y n c h o r o l o g i e : In het Waddengebied locaal op de eilanden (WESTHOFF en BROUWER,
1951;WESTHOFFen SEGAL, 1961). InhetDeltagebied zeldzaam: Langs hetVeersche Gatende
Zandkreek locaalenmeestal fragmentair opdeovergang van kom naar oeverwal; ophetschor
bij deStroodorpepolder (Z-Beveland) aandevoet vaneendam; opdeKaloot aande binnenzijde vandestrandwal.
Langs de Westeuropese kust locaal vanSkallingen inDenemarken (BEEFTINK, 1959) waarschijnlijk totBretagne. InFrankrijk zijn verwante gemeenschappen aangetroffen inde Havre
de Lessay (Manche), indeRanee Maritime enhetestuarium van deTrieux (Côtes-du-Nord);
een dominante combinatie vanPlantago maritima enLimonium vulgare lijkt daar echter schaars
te zijn (BEEFTINK, 1964b).
P h a s e 5: P. maritimae
typicum, t e r m i n a l e p h a s e m e t Halimione
pedunculata
Beeftink 1962.
Syn.: Puccinellietum maritimae, subassociatie van Salicornia europaea Gillner 1960p.p.
D i f f e r e n t i ë r e n d e s o o r t e n c o m b i n a t i e : Halimione pedunculata, Glaux maritima en
Juncus gerardii.
S a m e n s t e l l i n g (9opn.):zietabel 8,kolom 5.
S y n o e c o l o g i e : Deze phase ontwikkelt zich opzandige totminofmeer slibrijke terreinen
welke naar verhouding weinige keren worden overstroomd. Alsgevolg daarvan isde saliniteit
van het bodemvocht in de bovenste bodemlagen sterk afhankelijk van klimatologische invloeden, resulterend ineengrote Cl'-fluctuatie; hetgemiddelde Cl'-niveau lijkt iets lager dan
dat van de vorige phasen (cf. WESTHOFF, 1947; GILLNER, 1960). Op onbegroeide plekjes die
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meestal indegemeenschappen aanwezig zijn, vormt zichindroge tijden spoedig een zoutkorst.
De phase ismeestal aandevoet vanduintjes, strandwallen, afslagrandjes, enz. aangetroffen;
misschien isdrangwater uitdeze hogere terreinen nog een factor van betekenis.
S y n c h o r o l o g i e : InhetWaddengebied alszodanig niet onderscheiden maar op deeilanden locaal aanwezig, zoals blijkt uit opnamen van BRAUN-BLANQUET en DELEEUW (1936),
WESTHOFF (1947, manuscript) en VAN DERTOORN (1959). In hetDeltagebied meestal als een
smalle gordel langs debenedengrens vande Juncus gerardii-\ariant van het Juncetum gerardii,
binnen hetbereik vandegetijden ophetGroene Strand (de Haak) bijOostvoorne, deSchotsman (N-Beveland), tenzuiden vanBergen op Zoom, in de Verdronken Zwarte Polder enin
het Zwin; binnendijks in de Westenschouwense Inlagen en in de Inlaag 1887 bij Ellewoutsdijk.
De phase heeft een tamelijk noordelijk verspreidingsareaal: vanSkallingen in Denemarken
(IVERSEN, 1936) en ZO-Engeland (CLAPHAM, TUTIN en WARBURG, 1958) tot de Vlaamse kust

(HOCQUETTE, 1927) en waarschijnlijk, doch dan zeer zeldzaam, zuidwaarts tot de Baai van
Mont St-Michel (FOURNIER, 1961; CORILLION, 1961); voorts in het Baltische gebied vande
Zweedsewestkust (GILLNER, 1960)tot bijKolberg (PREUSS, 1911-12)en opGotland (ENGLUND,
1942), doch opditeiland isHalimionepedunculata waarschijnlijk opeen lager niveau optimaal
dan Puccinellia maritima.
S u b a s s o c i a t i e b : Puccinellietum

maritimae

pholiuretosum

Westhoff 1947.

D i f f e r e n t i ë r e n d e s o o r t e n c o m b i n a t i e : Parapholis strigosa enHalimione pedunculata;
volgens WESTHOFF (1947) zijn differentiërend: Parapholis strigosa ( = Pholiurus filiformis),
Agrostis stolonifera f. subarenaria Westhoff, Salicornia europaea ssp.ramosissima Woods en
Elytrigia juncea.
S a m e n s t e l l i n g (9opn. van WESTHOFF, 1947manuscript): zietabel 8,kolom6.
S y n o e c o l o g i e : Gemeenschappen, bestaande uit een open begroeiing, op strandvlakten
die nogniet vandezeezijn geïsoleerd en waarvan de bodem zandig tot zeer zandig is, met
plaatselijk slibhoudende laagjes. In de zomer worden de gemeenschappen weinig door de
vloed overstroomd. D esaliniteit vanhet bodemvocht heeft eenzeer grote amplitude enkan
bij grote hoeveelheden neerslag totnuldalen (WESTHOFF, 1947).
S y n c h o r o l o g i e : InhetWaddengebied alleen opdestrandvlakten van deeilanden (WESTHOFF, 1947); buiten hetbereik van de getijden waarschijnlijk zeer zeldzaam: Slechts beschreven vande oevers vanhetBalgkanaal, N.-Holland ( D E NHARTOG, 1958). In het Deltagebied
zeer zeldzaam wegens hetnagenoeg ontbreken van strandvlakten: Slechts opdeKwade Hoek,
Goeree.
Over hetgeheel genomen een schaars voorkomende vorm van het Puccinellietum maritimae.
Door deaanwezigheid vanstrandvlakten waarschijnlijk noghetmeest algemeen opde Waddeneilanden (cf.ook IVERSEN, 1936).Buiten hetWaddengebied zijn verwante gemeenschappen
beschreven door HOCQUETTE (1927), DAHLBECK (1945), BRAUN-BLANQUET en R. TÜXEN

(1952), CORILLION (1953)enDUPONT (1955,p.88).
S u b a s s o c i a t i e c: Puccinellietum

maritimae

agrostidetosum

Beeftink 1962.

D i f f e r e n t i ë r e n d e s o o r t e n c o m b i n a t i e : Agrostis stolonifera var. compacta Hartm.
subvar. salina J. et W., Glaux maritima en Juncus gerardii. Voorts gekenmerkt door de afwezigheid vandeeu-halobe halophyten Limonium vulgare, Spergularia marginata, Halimione
portulacoides, H.pedunculata, Salicornia europaea en Suaeda maritima.
S a m e n s t e l l i n g (45 opn.): zietabel 8,kolom7.
S y n o e c o l o g i e : Vicariant vanhetPuccinellietum maritimae typicum in het a-mesohalinicum enop oecologisch aequivalente standplaatsen binnendijks. D estandplaats gelijkt in vele
opzichten opdievan detypische subassociatie; debodem isalleen over hetalgemeen slibrijker
en de saliniteit vanhet bodemvocht lager. De laatste bedraagt tot 25cm diepte gewoonlijk
8-15%o NaCl per 1 (uitersten 4en21°/Ooindelaag 0-4 cm). Er zijn aanwijzingen datde subassociatie zich alleen ontwikkelt bij gebruik vanhetschor alsweide of hooiland. Alnaar de
aard van ditgebruik kunnen Puccinellia maritima, Juncus gerardii ofTriglochin maritima domi100
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neren. Bij afwezigheid van deze biotische factoren zijn overeenkomstige standplaatsen begroeid met de consociatie van Scirpusmaritimus var. compactus, het Spartimtum townsendii
of met gemeenschappen vanPhragmitescommunis.
Synchorologie: In het Waddengebied beperkt tot de Dollard (DE VRIES, 1940).Vroeger
waarschijnlijk algemeenlangsdeoeversvandevoormaligeZuiderzee.In hetDeltagebiedalgemeenlangshetHaringvliet,deBrabantse oevervanhetHellegat,enhetSchelde-estuariumvan
BathenhetVerdronken LandvanSaaftinge tothetvoormaligefort PijpTabak, ongeveertwee
kmstroomafwaarts vandestadAntwerpen.
Voorts buiten Nederland waarschijnlijk algemeen in alleestuaria diebinnen het areaal van
de associatie vallen (bijv. LEMÉE, 1933; GILLHAM,1957a);waargenomen in het estuariumvan
de Somme (BEEFTINK, 1964b). Ook in het Baltische gebied waarschijnlijk algemeen.
Variant: Puccinellietum maritimae typicum et agrostidetosum, variant met
Aster
tripoliumvax.nov.
Syn.: Astereto-Glycerietummaritimae Van Langendonck 1931; Asteretum De Vries 1935,
1940 p.p.; Astereto-Puccinellietum maritimae Dahl et Hadac 1941; AstertripoliumIsozionDahlbeck 1945; Puccinellietummaritimae typicum, facies van AstertripoliumWesthoff
1947; Idem,initialephasemet Aster tripoliumBeeftink 1962.
Differentiërend (dominant of subdominant) taxon: Asttr tripolium,hoofdzakelijkvar. tripolium.
Samenstelling (7 opn.):zietabel8, kolom8.
Synoecologie: Optimaal in het a-mesohalinicum en daar meestal op weke, slibrijke en
dikwijls humusrijke bodem. Transgrediërend in het polyhalinicum (Slikken van de Heene);
ontwikkelt zichdaar ookaan debinnenzijde van strandwallen onder invloedvan zoet drangwater (Groene Strand, Oostvoorne).Devariantverdraagt geenbeweiding;hetlocale karakter
vandeverspreidinglijkt daarvan in deeersteplaatshet gevolgte zijn.
Synchorologie: In het Waddengebied alleen bekend uit de Dollard en zich daar ontwikkelend uit deAster tripolium-sociaüe (DE VRIES, 1940).In het Deltagebied op het Groene
Strand bij Oostvoorne, deSlikkenvandeHeene,inhetVerdronken LandvanSaaftinge enop
het Galgeschoor bij Lilloo;misschien ook plaatselijk langs het Haringvliet, doch behalve op
het Groene Strand, de Slikken van de Heene en het Verdronken Land van Saaftinge overal
schaars.BuitenNederland komtdevariantvoorindeOslofjord (DAHLen HADAC, 1941),langs
deZweedsewestkust (DAHLBECK, 1945),in deJadeboezem (NITZSCHKE, 1924)en in de Rance
Maritime, N-Bretagne (BEEFTINK, 1964b).
Facies: Puccinellietum
maritimae typicum
Puccinellia maritima Beeftink 1962.

et agrostidetosum,

facies van

Dominant taxon: Puccinellia maritima.
Synoecologie: Intensieve beweiding bevordert de ontwikkeling vanPuccinellia maritima
zodat deze soort een gesloten grasmat vormt, terwijl andere soorten zoals Aster tripolium,
Halimioneportulacoides, Triglochin maritima,Limoniumvulgare enPlantago maritimaworden
onderdrukt. Landaanwinningswerk (begreppeling) zoals bijv. langs dekust van de provincies
Groningen en Friesland wordt bedreven, kan ook tot de vorming van deze facies leiden. Bij
zeerintensievebeweidinglijdt tenslotte ookde Puccinellia-maXonder devraat enbetreding der
dieren.De regressiezet zichdanvoort ineenmassale vestigingvan Salicorniaeuropaeaen,in
mindere mate,van Suaedamaritimaop de open plekken tussenPuccinellia maritima (bijv. op
hetschortennoordenvanKats,N-Beveland).
DefacieskanzichzoweluithetP. maritimaetypicumalsuithetP. maritimaeagrostidetosum
ontwikkelen, dochvalt bij deeerste subassociatie meer op. Zij mag niet worden verward met
deinitialephasemetPuccinelliamaritimavanhetP. maritimaetypicumdiezichookzonderbeweiding ontwikkelt.
Synchorologie: In Nederland, afhankelijk van de beweidingsintensiteit, plaatselijk algemeen.Voortswaarschijnlijk inhet geheleareaal van debeidesubassociaties.
Noot: MÖRZER BRUIJNS CS. (1953) onderscheiden in het Zwin degeneratiestadia van het
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Puccinellietum maritimae,hoofdzakelijk gekenmerkt door deaanwezigheid vanelementen
van het Armerion maritimae en het Agropyro-Rumicion crispis.l. (cf. ook VANDE VYVERE,

1957).

A s s o c i a t i e 2: Halimionetumportulacoidis Kuhnholtz-Lordat 1927.
Syn.: Atropidetum maritimae, facies van Atriplex portulacoides De Litardière
et Malcuit 1927; het Obionetum van verschillende Engelse auteurs, bijv.
Chapman 1934; Oè/one-gezelschap De Vries 1940; Artemisietum maritimae,
facies van Obioneportulacoides Adriani 1945;Puccinellietum maritimae, facies
van Obioneportulacoides Westhoff 1947; Obionetum Des Abbayes etCorillion
1949; sociatie van Obione portulacoides en Bostrychia scorpioides Mörzer
Bruijns et Westhoff 1951;Puccinellietum maritimae Spartinetosum, faciesvan
Obione Lemée 1952; Obioneportulacoides-sociaüe Den Hartog et Schroevers
1952; Puccinellietum maritimae, facies van Suaeda maritima en Halimione
portulacoides Mörzer Bruijns c.s. 1953.
K e n t a x o n : Halimione portulacoides.
C o n s t a n t e t a x a : Halimione portulacoides, Aster tripolium (hoofdzakelijk
var. discoideus Rchb.), Puccinellia maritima, Festuca rubra L. ssp. rubra var.
rubraf. litoralisHackel en Limonium vulgare.
S a m e n s t e l l i n g (40 opn.): zie tabel 8, kolom 9.
S y n o e c o l o g i e : Ontwikkelt zich op zavel- en kleigronden (20-50% slib)
die sneller ontwateren en daardoor beter doorlucht zijn dan die van devorige
associatie; de saliniteit van het bodemvocht verschilt echter zeer weinig van die
van het Puccinellietum maritimae typicum. De kensoort kan, nazich gevestigd
te hebben, sedimentatie van zand, zowel door de wind als door het vloedwater,
zeer goed verdragen (bijv. opdestrandwal van deKaloot, indeVerdronken
Zwarte Polder, maar vooral plaatselijk langs de noordkust van N-Beveland) en
zelfs tot duinvorming aanleiding geven (cf. ook SCHIPPER, 1926). De associatie
ontwikkelt zich opkleine oeverwallen enbuitenhellingen van degrote oeverwallen inhetschor, alsmede in een smalle gordel aandebinnenzijde vande
oeverwallen en op bepaalde afslagranden; zelden ook in hoog opgeslibde kommen (bijv. op het Springersgors, Goeree). Waar aan de dijkvoet geen of weinig
vloedmerk wordt gedeponeerd, vormt de associatie ook daar een fraai ontwikkelde gordel. Voor haar ontwikkeling isdeassociatie dus aangewezen opeen
wat het niveau betreft gedifferentieerd, slibrijk schorrenlandschap.
De combinatie van een zekere aëratietoestand van de bodem eneen relatief
hoge saliniteit van het bodemvocht is bepalend voor de ontwikkeling van de associatie. Daarom wordt de associatie slechts binnen het directe bereik vande
getijden aangetroffen; in West-Europa groeien binnendijks alleen verspreide
exemplaren van de kensoort op plaatsen, waar door zware kwel van het buitenwater degetijbeweging in destand van het polderwater duidelijk merkbaar is.
Slechts inhet Middellandse Zeegebied, waar de verdamping de neerslag overtreft, vindt Halimione portulacoides bij afwezigheid van de getijbeweging ©ecologisch aequivalente standplaatsen. Voorts ontwikkelt de associatie zich bij
zeer grote getij-amplitudes —metname in Bretagne —dikwijls op relatief
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lagere niveaux dan het Puccinellietum maritimae (zie ook p. 20 in § 2.3.1);
overigens steeds op hogere niveaux dan deze associatie.
Het Halimionetum portulacoidis is beperkt tot het eu-halinicum en het polyhalinicum en in ZW-Nederland bovendien uitsluitend in gordels tussen MHW
en MHWS met een overstromingsfrequentie die tussen ongeveer 230 en 100
gemiddeld perjaar ligt. De saliniteit van het bodemvocht isnagenoeg even hoog
als die van het Puccinellietum maritimae typicum: tot 25 cm diepte gewoonlijk
15-30% 0NaClper1 (uitersten 4 en 36°/oo m de laag 0-4 cm); het vochtgehalte
is echter lager: 47-120%, berekend op droge grond. Beweiding verdraagt de
associatie slechts in beperkte mate (cf. Puccinellietum maritimae typicum, terminale phase met Halimioneportulacoides, p.99).
S y n c h o r o l o g i e : I n hetWaddengebied schaars,hoofdzakelijkaandebinnenzijde van de eilanden ter hoogte van het wantij. In het Deltagebied algemeen
langs de Grevelingen, Krammer, Oosterschelde, Veersche Gat, Zandkreek en
Eendracht; langs de Westerschelde van de monding tot op de schorren bij
OssenisseenWaarde.
Langs de Westeuropese kust verspreid van Skallingen in Denemarken, vermoedelijk van Northumberland en Ayr in Groot-Brittannië en van de oost- en
westkust van Ierland zuidwaarts tot de westkust van Spanje en Portugal
(FONTES, 1945,3efoto); elders afwezig.
Phase: Halimionetum portulacoidis, terminale phase met Artemisia maritima Beeftink 1959.
Differentiërende soortencombinatie: Artemisia maritimaen Festuca rubraf. litoralisHackel.
Samenstelling(41 opn.):zietabel8,kolom10.
Synoecologie: Op iets gemakkelijker ontwaterende, en daardoor dikwijls iets hogere
delen van de oeverwallen. Deze phase vormt het overgangsstadium van het Halimionetum
portulacoidisnaar het Artemisietum maritimae. Op slibrijke gronden vestigt zich meestal
Artemisiamaritima, opslibarmegronden doorgaansFestucarubraf. litoralisalseerste differentiërendesoort.Ooklangsdedijkvoet, dochdaardikwijlsvermengdmetElytrigiapungens.
Synchorologie: In het Waddengebied zeldzaam op de eilanden. In het Deltagebied algemeen,overalwaardeassociatievoorkomt.
Langsdewesteuropesekust van Skallingen inDenemarken tot ZW-Nederland, dusmeteen
noordelijk verspreidingsgebied. Zuidelijker afwezig of uiterst zeldzaam (alleen aangetroffen
in het estuarium van de Frémure bij LePort à-la Duc), wegens deruimtelijke divergentievan
deoecologischeamplitudesvanhetHalimionetumportulacoidisenhetArtemisietummaritimae
als gevolg van de grote getij-amplitude.

V e r b o n d 2: Armerion maritimae Br.-Bl. et De Leeuw 1936.
Syn.: Festucion maritimae Christiansen 1927 p.p.; Junceto-Caricion Corillion
1953p.p. + Festucion Corillion 1953p.p.
D i f f e r e n t i ë r e n d e s o o r t e n c o m b i n a t i e : Armeria maritima ssp. maritima
(selectievekensoort binnen de zoutplantenformatie), Festuca rubraL. ssp. rubra
var. rubra f. litoralis Hackel, Glaux maritima en Juncus gerardii (tegenover het
Puccinellionmaritimae en hetPuccinelliomaritimae-Spergularion salinae).
S y n o e c o l o g i e : Optimaal ontwikkeld binnen de invloedssfeer van de getijbeweging. Op slibhoudende (zelden slibrijke) tot zeer zandige gronden van
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de schorren enstrandvlakten, van 10-20cmbeneden MHWS tot destormvloedzone. Het vochtgehalte en de aëratietoestand van de bodem kunnen van plaats
tot plaats sterk uiteenlopen, doch het niveau van de saliniteit is steeds tamelijk
laag en de amplitude in de regelniet groot. Het verbond strekt zichuit over de
gehelelengtevan deeu-haliene en polyhalienezones en ontwikkelt zich meestal
nog fragmentair in het a-mesohalinicum. In de stormvloedzone en in het
a-mesohalinicum zijn de gemeenschappen van het verbond vermengd met elementen van het Atriplicion littoralis, het Agropyro-Rumicion crispi of het Saginion maritimae of vervangen door gemeenschappen van deze verbonden. Het
Armerion maritimae komt ook voor op tijdelijk natte tot tamelijk droge, zilte
gronden langs de oevers van kreken, poelen en in overeenkomstige lage terreinen in het polderland.
S y n c h o r o l o g i e : Buitendijks algemeen, zowel in het Wadden- als in het
Deltagebied. Binnendijks locaal, vooral in het Deltagebied.
Langs de Westeuropese kust van NW-Noorwegen (GILLNER, 1955), GrootBrittannië en Ierland tot waarschijnlijk ZW-Frankrijk (ALLORGE, 1941), doch
optimaallangsdeNoordzeekusten. Voorts in het Baltische gebied, waarschijnlijk tot ZW-Finland; locaal en fragmentair in Midden-Duitsland (ALTEHAGE en
ROSZMANN, 1939; BÜCKNER, 1954).
A s s o c i a t i e s : Artemisietum maritimae, Juncetum gerardii, Junceto-Caricetumextensae en Scirpetum rufi.
A s s o c i a t i e 1: Artemisietum maritimae Hocquette 1927.
Syn.: Staticetum Limonii Van Langendonck 1933 p.p.; Associatie met Artemisia maritima en Statice Limonium Van Langendonck 1933; Artemisia
maritima-Obione portulacoides-a.ssocia.tie (Artemisietum maritimae) Br.-Bl. et
De Leeuw 1936.
K e n t a x o n : Artemisia maritima.
C o n s t a n t e t a x a : Festuca rubra f. litoralis Hackel (meestal dominant),
Artemisia maritima, Aster tripolium (hoofdzakelijk var. discoideus Rchb.),
Plantago maritima, Halimione portulacoides, Limonium vulgare, Spergularia
marginata en Glaux maritima.
S a m e n s t e l l i n g : zietabel 9 en tabel 10,kolom 1.
S y n o e c o l o g i e : Opslibhoudendetotzandige(5-24%slib)kreekoeverwallen,
ruggen, afslagranden endammen in het schor, alsmedelangsdevoet van dijken.
De associatie staat alleen open voor de combinatie van een relatief snel ontwaterende en dus redelijk geaëreerde bodem en een niettemin tamelijk hoog
saliniteitsniveau in het bodemvocht met een tamelijk grote amplitude. Dit verklaart waarom het Artemisietum maritimae buiten de invloedssfeer van de getijbeweging nietvoorkomt. Optimaalin de eu-halieneenpolyhaliene zones,in het
a-mesohalinicum meestal spoedig fragmentair. Wanneer de vegetatie wordt
verstoord door deponering van organisch materiaal of door sedimentatie van
zand, moet de associatie voor het Atripliceto-Elytrigietum pungentis plaats
maken. Langs de Franse kust lijkt het Artemisietum maritimae in zuidwaartse
richting over het algemeen geleidelijk hogere niveaux t.o.v. MHW te gaan in104
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nemenendaarbij somsin het Frankènieto-Staticetum lychnidifoliae Lemée 1952
op te gaan.
S y n c h o r o l o g i e : Algemeen, zowel in het Wadden- als in het Deltagebied;
uitsluitend binnen het directe bereik van de getijden.
Langs de Westeuropese kust van Skallingen in Denemarken en Aberdeen
en Dumbarton in Groot-Brittannië tot in N-Bretagne. In het Baltische gebied
langs de noordoever tot op Gotland (ENGLUND, 1942) en wellicht tot in Estland (HULTÉN, 1950), langs de zuidoever tot op Hiddensee (FRÖDE, 1958) en
Rügen (PREUSS, 1911-12).
S y n t a x o n o m i e : In de literatuur bestaat geen overeenstemming over de
syntaxonomische plaats van deze associatie. WESTHOFF C.S. (1942, 1946),
ADRIANI (1945) en WESTHOFF (1947) rekenen haar tot het Puccinellio-Salicornion; R. TÜXEN (1937)isdeeerstevan de onderzoekers diehaar in het Armerion
maritimae onderbrengen. Dit verschil van opvatting hangt ten nauwste samen
met de syntaxonomische waarde die men toekent aan Festuca rubraf. litoralis,
het doorgaans dominante taxon van het Artemisietum maritimae. Aangezien
Puccinelliamaritima en Festuca rubraf. litoralis elkaar nagenoeg uitsluiten, ligt
het voor de hand deze wederzijdse uitsluiting bij de onderscheiding van het
Puccinellionmaritimae en het Armerion maritimae als belangrijk criterium tegebruiken. Dit betekent dat het Artemisietum maritimae tot het Armerion maritimae moet worden gerekend.
S u b a s s o c i a t i e s , enz.: (a) Artemisietum maritimae typicum waaruit is
afgesplitst een initiale phase met optimum van Artemisia maritima; (b) Artemisietum maritimae armerietosum met een variant met Cochlearia anglica;
(c) Artemisietum maritimae agrostidetosum.
Subassociatie a: Artemisietum

maritimae

typicum Beeftink 1962.

Gekenmerkt door schaarsheid of afwezigheid van Armeria maritima, Juncus gerardii,
Agrostisstoloniferasubvar. salinaJ. etW. en Atriplex hastata, differentiërende taxa van de
beideanderesubassociaties.
Samenstelling: (72opn.uit ZW-Nederland):zietabel9,kolom 1 en2.
Synoecologie: Optamelijk slibrijkekreekoeverwallen,enz.;beperkttotheteu-halinicum
en polyhalinicum. De benedengrens van de subassociatie bevindt zich op uiterlijk 12-18 cm
beneden MHWS, de bovengrens op MHWS tot 12cm daarboven. Dit betekent dat de overstromingsfrequentie tussen max. ongeveer 200 en min. ongeveer 50 gemiddeld per jaar ligt.
De saliniteit van het bodemvocht bedraagt tot 25 cm diepte gewoonlijk 14~28°/ooNaCl per
1 (uitersten 0,8 en 44 °/ooin de laag 0-4 cm) bij een vochtgehalte van 23-95%(berekend op
droge grond).
Synchorologie: In het Waddengebied tamelijk zeldzaam. In het Deltagebied algemeen,
inhet bijzonder langshet Schelde-estuarium; daar stroomopwaarts tot het schor bij Waarde.
Voorts in het gehele areaal van deassociatie met uitzondering van het Baltische gebied.
Phase: A. maritimae typicum initiale phase met optimum v&nArtemisia
tima Beeftink 1965.

mari-

Differentiërend (dominant) taxon: Artemisiamaritima.
Samenstelling (11opn. uit ZW-Nederland): zietabel 9,kolom 1.
Synoecologie: Oplagereoverwallen enplaatselijk op debuitenhellingen vangrote oeverwallen; ook hier en daar langs de dijkvoet. Ontwikkelt zichvan allevormen van het Artemisietummaritimaeop de slibrijkste gronden. Hoewel locaal een initiale phase metHalimione
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poriulacoides kan worden onderscheiden (BEEFTINK, 1959, 1962) is deze zeer verwant aan de
terminale phase met Artemisia maritimavan het Halimionetum portulacoidis; ingroter verbandlijkt dedominantie vanArtemisiamaritimaeenbeter criterium.
Synchorologie: Alsdievandetypischesubassociatie.
Subassociatie b: Artemisietum

maritimae

armerietosum Beeftink 1962.

Differentiërende soortencombinatie: Armeriamaritimaen Juncusgerardii.
Samenstelling (14opn. uitZW-Nederland):zietabel 9,kolom3.
Synoecologie: Op zandige (lichtzavelige) kreekoeverwallen, enz.eneveneens beperkt tot
het eu-halinicum en polyhalinicum. Het saliniteitsniveau van het bodemvocht ligt doorde
grote zandfractie vermoedelijk gemiddeld iets lager dan bij de vorige subassociatie. Ook ligt
debovengrensmax. 12cmhogerdanbijdevorigesubassociatie,dusbij24cmbovenMHWS;
aangeziendebenedengrenszichongeveerophetzelfdeniveaualsdievandevorigesubassociatie
bevindt, is deverticale oecologische amplitude van het A. maritimae armerietosum belangrijk
groter.
Synchorologie: Inhet Waddengebied algemener dan devorige subassociatie. In het
Deltagebied vooral langs de Oosterschelde, het Veersche Gat en de Zandkreek; ook op de
Slikken van deHeene;langs deWesterschelde schaars.
Langs de Westeuropese kust van Skallingen in Denemarken tot de Vlaamse kust en misschien,maar danzeerzeldzaam,totN-Bretagne.OokhierendaarinhetBaltischegebied.
Variant: A.maritimae armerietosum, variant met Cochlearia anglica Beeftink
1962.
Differentiërend taxon: Cochlearia anglica.
Synoecologie: Dezevariant ontwikkelt zichwaarschijnlijk onder invloed vanfaeces van
vogels,dieopdeoeverwallen, ruggen, enz.bijhoogwater overtijen.
Synchorologie: In Nederland beperkt tot de eilanden van het Waddengebied; daarbuitenwaarschijnlijk alleen inhet aansluitende Duitse Waddengebied.
Subassociatiec: Artemisietum

maritimae agrostidetosumBeehihk

1962.

Differentiërende taxa: Agrostisstolonifera var. compactaHartm. subvar. salinaJ. et
W.,Atriplexhastataenandere taxa diekenmerkend zijn voordePlantaginetalia, zoalsLolium
perenne, Hordeum secalinum, Trifoliumfragiferum, Potentilla anserina,Agropyronrepens,
Festucaarundinacea, Alopecurusgeniculatus, enz.
Samenstelling (55opn.uithet Schelde-estuarium): zietabel 9,kolom 4en5.
Synoecologie: Deze subassociatie bevindt zich op soortgelijke — doch minder zilte—
standplaatsen alsdevorigetweesubassociaties.Zij ontwikkeltzichvanhetminstziltegedeelte
vanhetpolyhalinicum tot inheta-mesohalinicumvan deestuaria. In delaatste saliniteitszone
brengt zij het echter reeds spoedig niet verder dan een fragmentaire vorm: dekensoort Artemisiamaritimaen andere eu-halobe halophyten zoals Limoniumvulgare, Halimioneportulacoides en Spergularia marginata verdwijnen. Bovendien wordt Festuca rubraf. litoralis steeds
meervervangen door Agrostisstolonifera subvar.salina. Dit fragmentaire stadium kan in zijn
extreme vorm beter als een sociatie met Agrostis stoloniferasalinavan deordeGlaucetoPuccinellietaliawordenbeschouwd(cf. p. 123).Wathetniveaubetreft bevindt desubassociatie
zich langs de Schelde tussen 24 cm beneden en 17 cm boven MHWS. De saliniteit van het
bodemvocht schommelt daar tot 25cm diepte gewoonlijk van 6-14%oNaClper 1(uitersten
3en 19°/oo)bijeenvochtgehaltevan 32-110%(berekend opdrogegrond).
Synchorologie: In Nederland slechtsbekend uit hetDeltagebied: Haringvliet, Volkerak
enhetSchelde-estuarium vanWaardetotdeBoudewijnsluizen vandedokkenvan Antwerpen.
Verder binnenhetareaalvandeassociatiewaarschijnlijk algemeeninalleWesteuropeseestuaria.InhetBaltischegebiedbehorendemeestegemeenschappen vanhet Artemisietummaritimae
tot deze subassociatie (DAHLBECK, 1945; MIKKELSEN, 1949; RAABE, 1950; VODERBERG, 1955;

GILLNER, 1960).
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A s s o c i a t i e 2 : JuncetumgerardüWarming 1906.
Syn.: Festucetum rubrae Yapp et Johns 1917, De Vries 1935; Juncetum bottnicae + Festucetum rubrae litoralis Christiansen 1927; Associatie van
Juncus gerardi en Plantago maritima Feekes 1936; Armerieto-Festucetum litoralis Br.-Bl. et De Leeuw 1936; Armerietum maritimae (Christiansen 1927) R.Tx.
1937; Juncus gerardi-Festuca raèra-Salzwiese Iversen 1936; Juncus gerardiPlantago mann'ma-gemeenschap Fröde 1950 (cf. VODERBERG, 1955); Juncetum
gerardi atlantico-balticum Fukarek 1961p.p.
D i f f e r e n t i ë r e n d e s o o r t e n c o m b i n a t i e : Armeria maritima (preferente
kensoort van de associatie binnen de zoutplantenformatie), Juncus gerardü
(differentiërend t.o.v. het Artemisietum maritimae), Limonium vulgare, Spergularia marginata, Artemisia maritima en Halimione portulacoides (alle differentiërend t.o.v. het Junceto-Caricetum extensae).
C o n s t a n t e t a x a : Juncus gerardü, Festuca rubra f. litoralis, Plantago maritima, Glaux maritima, Armeria maritima, Triglochin maritima, Agrostis stolonifera subvar. salina,Limonium vulgareen Aster tripolium (de beide laatste locaal
constant).
S a m e n s t e l l i n g : zie tabel 10en 11.
S y n o e c o l o g i e : De associatie is optimaal in het eu-halinicum en polyhalinicum en ontwikkelt zich voornamelijk op de zandige gronden die in de omgeving van duintjes, strandwallen, enz. liggen; soms ook op pleistocene afzettingen (ten Z.van Bergen op Zoom). Binnendijks zijn de standplaatsen gewoonlijk slibrijker. Het niveau bevindt zich tussen MHWS en de stormvloedzone.
Op de Kaloot ligt de benedengrens 7-19 cm boven MHWS; de overstromingsfrequentie isdaar ten hoogste 69-26 gemiddeld perjaar. Het vochtgehalte
van de bodem kan uiteenlopen van tijdelijk zeer nat door stagnerend water
(vooral in de wintermaanden) tot tamelijk droog; in het eerste geval domineert
Juncus gerardü, in het tweede geval Festuca rubra f. litoralis. Overigens beïnvloedt al of niet beweiding de verhouding tussen deze beide soorten in sterke
mate. De saliniteit van het bodemvocht isgewoonlijk vrij laag (tot 25cm diepte
gemiddeld 4-8°/ooNaClper 1),maar fluctueert relatief meer dan in het Artemisietum maritimae (uitersten 0,4en 37°/00).
Bij een lager saliniteitsniveau van het overstromingswater (in het Oostzeegebied en onder invloed van rivierwater) of bij kwel van zoet drangwater uit
duintjes, enz. vestigen zich in de associatie elementen van de zilte component
van het Agropyro-Rumicion crispi (onderverbond Loto-Trifolion Westhoff et
Van Leeuwen 1961), met name Agrostis stolonifera subvar. salina gevolgd door
Carex distans var. vikingensis, Leontodon autumnalis, Trifolium fragiferum,
Plantagomajor,Potentilla anserina,Lotus tenuifolius,Trifolium repens,Euphrasia
odontites, Juncus maritimus, enz. (subassociatie van Leontodon autumnalis
Raabe 1950). Voornamelijk in het Oostzeegebied kunnen zich ook Eleocharis
uniglumis, E. pauciflora, Triglochinpalustris, Carex oederien Juncus articulatus
in deze gemeenschappen vestigen (Juncetum gerardü eleocharetosum R.Tx.
1937; cf. ook FUKAREK, 1961); het door WESTHOFF (1947) van Terschelling
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beschreven ontziltingsstadium van hetJunceto-Caricetum extensae blysmetosum
rufikomt met deze laatste subassociatie enigszins overeen.
Wanneer de vegetatie wordt verstoord door sedimentatie van zand (meestal
bij stormvloeden) of door vloedmerk, ontwikkelt Elytrigiapungens zich meestal
massaal.
Wanneerindegrenszonemetdexeroseriedebodemin de zomer aan de oppervlakte sterk uitdroogt, samengaand met de vorming van een harde korst van
aaneengekitte zandkorrels, kan de associatie niet standhouden en wordt zij
vervangen door gemeenschappen van kleine, hoofdzakelijk éénjarige soorten,
met name in de eerste plaats Parapholisstrigosa, gevolgd door Sagina maritima,
Plantago coronopus, Armeria maritima, Catapodium marinum, Cochlearia
danica(na deponering van voornamelijk uitfijnmateriaal bestaand vloedmerk),
Bupleurum tenuissimum, Sagina nodosa, Centaurium pulchellum en C. vulgare
(Saginion maritimae).
Overgangsstadia van uiteenlopende floristische en structurele samenstelling
komen dikwijls voor.
Uit eigen waarnemingen en literatuurgegevens van Bretagne (CORILLION,
1953; BEEFTINK, 1964b), doch vooral uit opnamemateriaal van de kust van het
departement Charente-Maritime, welwillend beschikbaar gesteld door Dr.
V. Westhoff (Zeist), blijkt voorts dat het Armerion maritimae langs de Franse
kust naar het zuiden toe steeds meer opgaat in het Puccinellion maritimae, het
Agropyro-Rumicion crispi (Loto-Trifolion) en het Saginion maritimae. Bij dit
verschijnsel komt in het bijzonder naar voren, dat eu-halobe halophyten —
zoals Halimioneportulacoides, Puccinelliamaritima, Limonium vulgareen Spergularia salina —, in het Armerion maritimae doordringen en zelfs in het Agropyro-Rumicion crispi en in gemeenschappen die tot het Cynosurion cristati
zouden kunnen worden gerekend. Tevens treden dan Alopecurus bulbosus
(vooral in het Armerion maritimae) en Hordeum marinum (vooral tezamen met
Elytrigiapungens) sterk op de voorgrond (schriftelijke mededeling Dr. V. Westhoff, Zeist).
S y n c h o r o l o g i e : In Nederland algemeen, zowel in het Wadden- als in het
Deltagebied; ook tamelijk algemeen in zilte terreinenwachterde zeedijk, vooral
in het Deltagebied, doch daar bijna steeds fragmentair ontwikkeld.
Langs de Westeuropese kust van de grens met het arctische gebied (Lofoten:
GILLNER, 1955) tot langs de Franse kust: Bretagne (CORILLION, 1953; BEEFTINK, 1964b) en zuidelijker (cf. onder synoecologie en ALLORGE, 1941). Voorts
in bijna het gehele Baltische gebied en daar een centrale plaats in de vegetatie
van de kuststrook innemend. Ook op een enkele plaats in Midden-Duitsland
(BÜCKNER, 1954). Verwante gemeenschappen komen voor in arctisch Europa
(Juncetum gerardi subarcticum: KALELA, 1939; NORDHAGEN, 1954) en in Midden- en Oost-Europa (Juncion gerardi: ALTEHAGE en ROSZMANN, 1939; Soó,
1947, 1949, 1957; WENDELBERGER, 1943, 1950; VICHEREK, 1962).
S y n t a x o n o m i e : Over de vraag hoe het associatiebegrip hier het beste kan
worden gehanteerd, zijn demeningen verdeeld. Sommigeonderzoekers beschouwen de besproken gemeenschappen als behorend tot één associatie (BRAUN108
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BLANQUET en DE LEEUW, 1936; R. TÜXEN, 1937; WESTHOFF, 1947), anderen

brengen hen liever in twee ofdrie afzonderlijke associaties onder (CHRISTIANSEN, 1927, 1953; DE VRIES, 1935, 1940; CORILLION, 1953). Inderdaad is het denkbaar o p grond van de dominantie (preferente kentaxa) — in dit geval van Juncus
gerardii, Festuca rubra f. litoralis enAgrostis stolonifera subvar. salina — associaties te onderscheiden. Er zijn echter motieven waardoor het aanvaardbaarder
lijkt hen alséén associatie op tevatten: (1) Afgezien van de dominantie looptde
floristische en structurele samenstelling vande gemeenschappen betrekkelijk
weinig uiteen, vooral die van degemeenschappen met dominantie van Juncus
gerardii en Festuca rubra; (2) aangezien deoecologische amplitudes van de drie
taxa elkaar grotendeels overlappen, komen naar verhouding dikwijls gemeenschappen voor waarin twee van hen of zelfs de drie taxa gezamenlijk met weinig
uiteenlopende bedekking worden aangetroffen. D evroeger in Nederland (bijv.
WESTHOFF, 1947; BEEFTINK, 1962) gebezigde naam Armerieto-Festucetum
litoralis van BRAUN-BLANQUET en DE LEEUW (1936) k a nbeter niet worden gehandhaafd (1)omprioriteitsredenen en(2)omdat de naam
Armerieto-Festucetum
ook voor andere syntaxa isgebruikt (cf. K N A P P , 1942).
Het Juncetum gerardii kan op twee wijzen verder worden onderverdeeld:
(1) in twee subassociaties, de typische en de subassociatie van Leontodon
autumnalis; (2) indrie varianten, ni. met resp. Juncus gerardii, Festuca rubra f.
litoralis en Agrostis stolonifera subvar. salina. De eerste onderverdeling heeft betrekking o peenscheiding o p grond vande aanwezigheid van Loto-Trifolionsoorten; de tweede o peen scheiding naar dominantie. Wegens haar schaarse
voorkomen lijkt het beter de vroeger onderscheiden variant met Limonium vulgare (BEEFTINK, 1962) niet tehandhaven. Tabel 10 geeft een samenvatting van
het voorkomen vandevoornaamste soorten inhetArmerion maritimae langs
de Westeuropese kust; daarbij zijn voor hetJuncetum gerardii bovenstaande
indelingen toegepast.
FUKAREK (1961) onderscheidt in navolging van R.TÜXEN (1937) n o g een
subassociatie van Eleocharis, doch wegens het grote aandeel van AgropyroRumicion crispi-soorten ishettwijfelachtig ofdein deze subassociatie ondergebrachte gemeenschappen tot het Juncetum gerardii moeten worden gerekend.
Dit is ook het geval met een belangrijk gedeelte van de gemeenschappen die deze
onderzoeker in de typische subassociatie en de subassociatie van Leontodon
autumnalis indeelt (cf. ook STEINFÜHRER, 1955).
Subassociatie a: Juncetum gerardii typicum Beeftink 1962nonFukarek1961.
Differentiërende soortencombinatie: Limonium vulgare,Aster tripolium, Spergulariamarginataen Triglochin maritima (delaatstelocaal differentiërend).
Samenstelling: zietabel 10,kolom 6.
Synoecologie: Beperkt tot het eu-halinicumen polyhalinicum en uitsluitend binnen het
bereikvandegetijden. Zievoorts bijdebeschrijving vandesynoecologievandeassociatie.
Synchorologie: InNederland algemeen, zowel in het Wadden- alsinhet Deltagebied.
LangsdeWesteuropese kust eerstduidelijk ontwikkeld van deDeensewestkust zuidwaartsen
in die richting binnen de associatie steeds meer op de voorgrond tredend; van Bretagneaf
echter geleidelijk opgaand in hetPuccinellion maritimae,het Agropyro-Rumicion crispien het
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Saginionmaritimae. InhetBaltischegebiedschaars,bijv.langsdeZweedse westkust (GILLNER,
1960)en op Hiddensee (FRÖDE, 1958).
Subassociatieb: Juncetum gerardii, subassociatie van Leontodon
autumnalis
Raabe 1950.
Syn.: Armerieto-Festucetum, variant met Carexdistans Westhoff 1947.
Differentiërende soortencombinatie: Leontodon autumnalis en andere taxa die
kenmerkend zijn voor de zilte component van het Agropyro-Rumicion crispi(onderverbond
Loto-Trifolion),bijv. Agrostisstolonifera subvar. salina,Carexdistans var. vikingensis, Trifoliumfragiferum, T.repens,Potentillaanserina, enz.
Samenstelling: zietabel 10,kolom7.
S y n o e c o l o g i e : Optimaalinhetmesohalinicumvandeestuaria,dochookindezonesmet
hogere saliniteit waar plaatselijk zoet of brak water het milieu beïnvloedt. Ook binnendijks
onder soortgelijke omstandigheden. Zie voorts de beschrijving van de synoecologie van de
associatie.
Synchorologie: In het Waddengebied hoofdzakelijk op de eilanden. In het Deltagebied
plaatselijk, bijv. langs het Haringvliet, de Krammer en op de schorren ten Z. van Bergen op
Zoom.
Langs de Westeuropese kust van Noorwegen (NORDHAGEN, 1917, 1923) en de Faeröer
(OSTENFELD,1908b)totwaarschijnlijk ZW-Nederland.Vannoord naar zuid binnen deassociatie steedsminder op devoorgrond tredend. In hetBaltische gebied algemeen.
Variant 1: Juncetum gerardii, variant met Juncus gerardiiBeehink 1962.
Syn.: Juncetumgerardiauct.s.S.
Differentiërend (dominant) taxon: Juncusgerardii.
Samenstelling (25 opn. uit ZW-Nederland): zie tabel 11,kolom 1; bovendien tabel 10,
kolom 8.
Synoecologie: Vooral opbegraasdeterreinen.Opstandplaatsen metvooral indewintermaandenstagnerendwater,bijv.opstrandvlakteneninkrekendietendelemetzandzijndichtgestoven; ook aan devoet van duintjes, strandwallen, enz. (zoet of brak drangwater).
Synchorologie: In het Wadden- en Deltagebied algemeen, zowel binnen het bereik van
degetijden alsopoecologischaequivalente standplaatsen indepoldersvandekuststrook. Ook
eldersalgemeeninhetgeheleareaalvandeassociatie,dochvooral inhetBaltischegebied.
Variant 2: Juncetum gerardii, variant met Festuca rubra f. litoralis Beeftink
1962.
Syn.: FestucetumrubraeYapp et Johns 1917, De Vries 1935; Festucetumrubrae litoralis
Christiansen 1927;Festucetum arenariae Corillion 1953.
Differentiërend (dominant) taxon: Festucarubraf. litoralisHackel.
Samenstelling (39 opn. uit ZW-Nederland): zie tabel 11, kolom 3; bovendien tabel 10,
kolom 9.
Synoecologie: Op drogere standplaatsen dan de vorige variant: aan de voet van lage
duintjes enstrandwallen, op bulten inhet hogeschor; binnendijks op overeenkomstige standplaatsen langs kreken en poelen en in andere lage,zilte terreinen. Devariantvolgt de vorige
dikwijls in de zonatie op. Op onbegraasde schorren neemt de variant met Festuca rubra ten
deleookdeplaatsen invandiewelkedevorigevariant bij begrazingzoubeslaan.
Synchorologie: Algemeen inhet Wadden- en Deltagebied, zowelbinnen het bereik van
degetijden alsop zilteterreinen in depolders van dekuststrook. Ook elders inhet areaalvan
de associatie algemeen, doch in het Baltische gebied oostwaarts van Fehmam schaars of
ontbrekend.
Variant 3: Juncetum gerardii, variant met Agrostis stolonifera subvar. salina
var. nov.
Syn.:? Agrostis alba-Juncusgerardi-associatie R.Tx. (1937)1950.
Differentiërend (dominant) taxon: Agrostis stoloniferavar. compactaHartm. subvar,salinaJ.etW.
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Samenstelling (2opn. uitZW-Nederland): zietabel 11,kolom 4;bovendien tabel10»
kolom 10.
Synoecologie: Voornamelijk inhet a-mesohalinicum en het polyhalinicum en optimaal
bij een geringere saliniteit van het milieu dan de beide vorige varianten. Daardoor over het
geheelgenomenvan dedrievarianten wat hunfloristischesamenstelling betreft hetmeestverwant aan de subassociatie vanLeontodon autumnalis.
De dominant, Agrostis stoloniferasubvar. salina,gedraagt zich zeer dynamisch en staat
openvoor standplaatsen in decontactzone tussen zilt enzoetmilieu. De gemeenschappen die
tot dezevariant kunnen worden gerekend, ontwikkelen zichlocaal aan de zilte zijde van deze
contactzone.
Synchorologie: In Nederland alleen bekend uit het Deltagebied:indemonding van het
Haringvliet, langs de Krammer, op het schor bij Waarde,inhet Zwin (MÖRZER BRUIJNS c.s.,
1953).LangsdeWesteuropese kust alleenlocaal bekend vandeNoordzeekust (van Denemarken tot ZW-Nederland).In het Baltischegebiedalgemeen (STEINFÜHRER, 1955; FRÖDE,1958;
FUKAREK,1961).

A s s o c i a t i e 3:Junceto-Caricetum extensae Br.-Bl. etDeLeeuw 1936.
D i f f e r e n t i ë r e n d e s o o r t e n c o m b i n a t i e : Carex extensa (kentaxon) en,
locaal, Euphrasia litoralis en Triglochin palustris.
C o n s t a n t e t a x a : Carex extensa, Glaux maritima, Juncus gerardii, Agrostis
stolonifera subvar. salina, Festuca rubraf. litoralis, Plantago maritima en Aster
tripolium.
S a m e n s t e l l i n g (3opn. uitZW-Nederland): zietabel 11, kolom 5-8;bovendien tabel 10, kolom4.
S y n o e c o l o g i e : Op vochtige strandvlakten die enig slib bevatten enslechts
nu en dan worden overstroomd alsgevolgvan gedeeltelijke afsluiting van dezee
door duinen enstrandwallen. Ook aan de voet van duinen, enz., die voldoende
zoet drangwater bevatten. Een enkele maal opovereenkomstige standplaatsen
in terreinen diekortgeleden zijn bedijkt. Degemiddelde saliniteit vanhetbodemvocht istamelijk laag; de fluctuaties kunnen echter aanzienlijk zijn, doch
hoogstens slechts korte tijd boven hetniveau van 16°/oo NaCl per1oplopen
(WESTHOFF, 1947,manuscript).

S y n c h o r o l o g i e : Inhet Waddengebied opdeeilanden endaar soms grote
oppervlakten bedekkend, bijv. op de Boschplaat, Terschelling (WESTHOFF,
1947). In hetDeltagebied tamelijk zeldzaam wegens schaarsheid aan strandvlakten : Groene Strand (De Haak) bijOostvoorne, deKwade Hoek (Goeree)
en de Verdronken Zwarte Polder (Zeeuwsch-Vlaanderen). Binnendijks langs
het Balgkanaal, Noord-Holland (DEN HARTOG, 1958)en in het natuurreservaat
van de Braakmanpolder aangetroffen.
Langs de Westeuropese kust van Z-Noorwegen (HOEG en LID,1949)tot aan
het Iberisch Schiereiland (ALLORGE, 1941) en langs bijna de gehele kustvan
Groot-Brittannië. InhetBaltische gebied tussen Denemarken enZwedenbehoudens enkele uitzonderingen niet noordelijker dan de Deense eilanden (MIKKELSEN, 1949) enöresund (DAHLBECK, 1945); naar hetoosten totbij Kolberg
(PREUSS, 1911-12) ennaar hetnoordoosten totin Uppland (ALMQUIST, 1929)
en waarschijnlijk Estland (HULTÉN, 1950). Oostwaarts van Fehmarn lijken de
Carex extewja-gemeenschappen echter eenandere floristische samenstellingte
bezitten (FRÖDE, 1958; FUKAREK, 1961).
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S y n t a x o n o m i e : De associatie is door BRAUN-BLANQUET en DE LEEUW
(1936) ten onrechte naar Juncus anceps genoemd. Deze soort is volgens WESTHOFF (1947) in het geheel niet kenmerkend voor de associatie, doch heeft zijn
optimum in de hygroserie. Westhoff heeft evenwel de naam gehandhaafd op
grond van het constant voorkomen van Juncusgerardii.
WESTHOFF(1947) onderscheidt binnen de associatie twee subassociaties, het
Junceto-Caricetum extensae pholiuretosum en het Junceto-Caricetum extensae
blysmetosum rufi. Hoewel deze onderverdeling voor het Nederlandse Waddengebied, dus locaal, weladequaat lijkt te zijn, blijkt zij over het gehele areaal niet
te kunnen worden toegepast. Zo behoren de gemeenschappen in het Baltische
gebied die overblijven na afsplitsing van de Scirpus ra/HS-gemeenschappen beslist niet tot het Junceto-Caricetum extensae pholiuretosum, evenmin als een
groot deel van de gemeenschappen die ten zuiden van het Waddengebied langs
de Westeuropese kust zijn beschreven.
Subassociatie a: Junceto-Caricetum

extensae pholiuretosum

Westhoff 1947.

Differentiërende soortencombinatie: Parapholis strigosa, Plantago maritima en
Armeriamaritima.
Samenstelling: zietabel 11,kolom 6en7.
Synoecologie: Op strandvlakten met een gering slibgehalte; ontwikkelt zich uithet
Puccinellietum maritimaepholiuretosum. De subassociatie staat meer onder invloed van degetijden dandevolgende: bijstormvloeden wordt deeerste dikwijls overstroomd. Desaliniteit
van het bodemvocht fluctueert aanzienlijk.
Synchorologie: In het Waddengebied op de eilanden en binnendijks langs het Balgkanaal. InhetDeltagebied aangetroffen ophetGroene Strand (De Haak) bijOostvoorneen
op de Kwade Hoek (Goeree). Ookelders in hetWaddengebied (Skallingen, Denemarken),
doch behalveuithetDeltagebied daarbuiten nietbekend.
Subassociatie b: Junceto-Caricetum

extensae blysmetosum

rufi Westhoff 1947.

Differentiërende taxa: Scirpus (Blysmus) rufus, Eleocharis palustris ssp. uniglumis,
PhragmitescommunisenJuncusanceps.
Samenstelling: zietabel 11, kolom8.
Synoecologie: Deze subassociatie wordt in brakke duinvalleien aangetroffen, langsde
rand van laagten waarin regenwater stagneert. Debovenste 10cm van debodem bestaatuit
humus-, zand- ensliblaagjes; voorts isdebodem metwater verzadigd behalve indrogejaargetijden. Destandplaats staat minder onder invloed vandegetijden dandievandevorige
subassociatie; deschommelingen indesaliniteit van hetbodemvocht zijn beduidend geringer
en lopen niet boven hetniveau van9°/00 NaCl per1op (WESTHOFF, 1947, manuscript).De
eigenschappen vandestandplaats komen overeen metdie van een contactzone tussen zilten
zoetmilieu.
Synchorologie: InNederland beperkttotdeWaddeneilanden. Waarschijnlijk ookelders
in hetWaddengebied, bijv. opSkallingen (IVERSEN, 1936).Desubassociatie kanwordenbeschouwd als dezuidelijke uitloper van hetboreale (Noorse enBaltische) Scirpetumrufi.
Noot: WESTHOFF (1947) onderscheidt binnen de beide subassociaties ,ontziltingsstadia'
diezijngekenmerktdooreengrootaantalsoortenwelkehun optimum hebben inhet AgropyroRumicioncrispi. VolgensDr. V.Westhoff (Zeist)en schrijver dezesdienen dezestadia thansin
dit verbond teworden ondergebracht (onderverbondLoto-Trifolion, ziep.140).
A s s o c i a t i e 4: Scirpetum rufi(G.E. et G. du Rietz 1925)Gillner 1960.
Syn.: Scirpetum uniglumis, facies van Scirpus rufus Nordhagen 1923; Scirpus
rw/kï-associatie G.E. et G. du Rietz 1925; Scirpus rufus-äng Almquist
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1929; Scirpus rw/ky-sociatie Sterner 1933; Junceto-Caricetum extensae, fades
van Blysmus rufus Libbert 1940 en Armerietum maritimae, subassociatie van
Eleocharispauciflora, fades van Blysmus rufus Libbert 1940; Juncetum gerardi
atlantico-balticum,subassodatievanEleocharis(pauciflora),variantmet Blysmus
rufusFukarek 1961.
K e n t a x o n : Scirpus (Blysmus) rufus.
C o n s t a n t e t a x a : Scirpus rufus, Glaux maritima, Juncus gerardii, Festuca
rubra, Triglochin maritima, Plantago maritima en Agrostis stolonifera.
S a m e n s t e l l i n g : zie tabel 11, kolom 9.
S y n o e c o l o g i e : Op vochtige tot natte, soms een groot deel van het jaar
enige centimeters onder water staande, door zoet water beïnvloedde en over het
algemeen wat slibrijkere standplaatsen dan het Junceto-Caricetum extensae. De
bodem is daardoor weinig geaëreerd; de saliniteit is gemiddeld tamelijk laag en
het bodemvocht kan tijdelijk nagenoeg geheel ontzilt zijn (WESTHOFF, 1947;
V. DE VRIES, 1950, 1961; VAN DER TOORN, 1959; GILLNER, 1960). Volgens
WESTHOFF(1947)vormen in het Waddengebied de ,afvloeiloze dellen' tussen de
lage duintjes op de strandvlakten de typische standplaatsen. GILLNER (1960)
meent dat de kensoort enigermate nitrophiel is, doch WESTHOFF (1947, p. 57)
wijst er op dat deze epizoöchoor wordt verspreid aan de poten van het vee en
daardoor optimaal op veepaadjes (cattle tracks) groeit.
S y n c h o r o l o g i e : Langsde Westeuropese kust bekend van West-Noorwegen
(NORDHAGEN, 1917, 1923) en het Waddengebied (IVERSEN, 1936; R. TÜXEN,
1955); doch aan de zuidgrens van zijn areaal opgevat als een subassociatie van
het Junceto-Caricetum extensae (WESTHOFF, 1947). Ongetwijfeld ook aanwezig
in Groot-Brittannië, doch niet in Z-Engeland en Z-Ierland (DRUCE, 1931;
CLAPHAM, TUTIN en WARBURG, 1958; GILLHAM, 1957; PERRING en WALTERS,
1962); waarschijnlijk ook op de Shetland-eilanden (PERRING en WALTERS,
1962),inN-Noorwegen enlangs dezuidoever van deWitteZee (HULTÉN, 1950).

In het Baltische gebied wijd verspreid langs de Zweedse kusten tot Uppland
(GILLNER, 1960; DAHLBECK, 1945;G. E. en G. Du RIETZ, 1925 ; STERNER, 1933 ;
ENGLUND, 1942; ALMQUIST, 1929),langsde Bottnische Golf (LEIVISKÄ, 1908)en
de Duitse Oostzeekusten (RAABE, 1950; LIBBERT, 1940; PREUSS, 1911-12).

S y n t a x o n o m i e : Aangezien Carex extensa en Scirpus rufus elkaar in hun
areaal grotendeels uitsluiten, ishetaanvaardbaar deScirpus re/ws-gemeenschappen als een afzonderlijke associatie op te vatten. Syntaxonomisch staat het
Scirpetum rufi tussen het Armerion maritimae en het Agropyro-Rumicion crispi
(Loto-Trifolion) in, doch de Armerion-soorten hebben over het algemeen de
overhand (cf. delijst van deconstante taxa).
V e r b o n d 3: Puccinellio maritimae-Spergularion
Syn.: Puccinellionmaritimae R.Tx. 1937 p.p.

salinae all. nov.

D i f f e r e n t i ë r e n d e s o o r t e n c o m b i n a t i e : Spergularia salina (tegenover
het Puccinellionmaritimae en het Armerion maritimae), Puccinellia maritima en
Aster tripoliumssp.tripolium(beidetegenover het Cypero-Spergularion salinae);
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voorts tegenover het Puccinellion maritimae en het Armerion maritimae gekenmerkt door het ontbreken van Halimione portulacoides.
S y n o e c o l o g i e : Het verbond omvat de gemeenschappen van zilte terreinen,
al of niet binnen de directe invloedssfeer van de getijbeweging, waarvan het
milieu is gekenmerkt door een bepaalde instabiliteit. Deze instabiliteit kan bestaan uit storende invloeden zoalsbetreding, kwel,en tijdelijk stagnerend water,
doch ook uit een plotselinge gerichte wijziging in de hydrologische omstandigheden (afsnoering van de getij-invloed, inpoldering, drooglegging). Zij resulteert met name in sterke fluctuaties in het gehalte aan bodemvocht, gecombineerd met een tamelijk hoog stikstofniveau, evenwel zonder dat steeds belangrijke hoeveelheden organische stof worden toegevoerd (vloedmerk, faeces);
voorts is voorwaarde dat de saliniteit eveneens sterk fluctueert, het gemiddelde
niveau van de saliniteit in aanmerking genomen, en dat bij gerichte veranderingen in de hydrologische omstandigheden de ontzilting vertraagd wordt.
Door deze milieuconstellatie treden de halophyten van de slikken evenals die
van de schorren (Puccinellionmaritimae- en Armerion maritimae-soorten) min
of meer op de achtergrond en worden de kenmerkende zoutplanten dikwijls
doorPlantaginetalia-soorten begeleid.Alsgevolgvan het instabiele karakter van
het milieu zijn de gemeenschappen ephemeer en gaan zij na beëindiging van de
storing na een aantal jaren over in Plantaginetalia-gemeenschappen of in Puccinellion-ofv4/7nmon-gemeenschappen.
S y n c h o r o l o g i e : Locaal in het gehele Wadden- en Deltagebied, meer binnendijks dan buitendijks verspreid envooralinZeeland. Langsde Westeuropese
kust van deLofoten enGroot-Brittannië totlangsdeFranse Kanaalkust;voorts
waarschijnlijk in het gehele Baltische gebied en in Midden-Duitsland (ALTEHAGE en ROSZMANN, 1939). Ook langs de atlantische kust van N-Amerika.
S y n t a x o n o m i e : De gemeenschappen dietot ditverbond worden gerekend,
zijn tot nu toe steeds in het Puccinellion maritimae ondergebracht. Wij stellen
echter voor hen in een afzonderlijk verbond intedelen, omdat (1)deze gemeenschappen floristisch enstructureel sterkvan het Puccinellietum maritimae en het
Halimionetum portulacoidis afwijken, (2) de kenmerkende Puccinellia-soorten
dikwijls ruimtelijk gescheiden van P. maritima voorkomen en (3) de milieuomstandigheden zich duidelijk onderscheiden van dievanhetPuccinellionmaritimae s.S.
A s s o c i a t i e s : Puccinellietum distantis, Puccinellietum fasciculatae en Puccinellietum retroflexae. Waarschijnlijk verdient het aanbeveling binnen het verbond bovendien een Spergularia salina-socmtie of een Spergularietum salinae
te onderscheiden voor gemeenschappen met dominantie van Spergularia salina,
waarin Puccinellia-soorten ontbreken of zeer schaars zijn (cf. b.v. ook FRÖDE,
1958).De door ALTEHAGE en ROSZMANN (1939) voor Midden-Duitsland onderscheiden Puccinellia distans-Halimione pedunculata-associatie behoort ook tot
dit verbond.
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A s s o c i a t i e 1: Puccinellietum distantis Feekes (1934) 1943.
Syn.: Puccinellieto distantis-Spergularietum salinae (Feekes 1936) Vlieger 1938
p.p.; Spergularia sa/wa-associatie R.Tx. et Volk 1937 prov.; Puccinellia
üfatanj-associatie R.Tx. 1957.
K e n t a x o n : Puccinelliadistans.
C o n s t a n t e t a x a : Puccinellia distans, Spergularia salina, Aster tripolium,
Agrostis stolonifera, Salicornia europaea en Suaeda maritima (de drie laatste
locaal constant; Salicornia europaeaen Suaeda maritima bovendien steeds weinigvitaal).
S a m e n s t e l l i n g : (61 opn. uit ZW-Nederland): zietabel 12,kolom 1,2, 3,4,
5, 8en 9.
S y n o e c o l o g i e : Binnen het bereik van de getijden op plaatsen waar betreding plaats vindt of plaggen zijn gestoken in het Puccinellietum maritimae, in
Armerion man?j>nae-gemeenschappen en in het Atripliceto-Elytrigietum pungentis. Bijvoorkeur in denabijheid van hetvloedmerk, bijv.langs dedijkvoet, al
moet worden opgemerkt dat betreding juist veel langs het vloedmerk plaats
vindt. Ook op aanlegplaatsen van landbouwhaventjes. De vastgetrapte bodem
of het door andere oorzaken compacte bodemoppervlak en de geringe bedekking daarvan door de vegetatie impliceren grote contrasten in de saliniteit en
het vochtgehalte van de bodem. De aanwezigheid van elementen van het Polygonion avicularisen het Agropyro-Rumicion crispi wijst op deze eigenschappen
van de standplaats. Ook op nu en dan overstroomde strandvlakten waar water
enige tijd stagneert, doch dan anders dan floristische samenstelling. Optimaal
in de a-mesohaliene zone; ook in het polyhalinicum maar dan op een hoger
niveau t.o.v. de getijbeweging; in het eu-halinicum alleen op strandvlakten.
Binnendijks op oecologisch aequivalente standplaatsen langs de oevers van
polyhaliene en a-mesohaliene kreken en poelen, op de taluds van brakke sloten,
op landbouwwegen achter de zeedijk, enz. Ontwikkelt zich ook dikwijls na een
verlagingvandewaterstand, bijv. na de bedijking van de IJsselmeerpolders, de
Braakmanpolder en het Dijkwater en na het droogvallen van de in 1953 overstroomde polders van Schouwen en Duiveland, hetgeen ook op een zekere
nitrophilie wijst. Kenmerkend voor de bodem iswaarschijnlijk naast een zekere
saliniteit een bepaalde voedselrijkdom, welke laatste evenwel niet behoeft te
ontstaan door afzetting van enig vloedmerk doch het gevolg kan zijn van een
versnelde afbraak van deinde bodem aanwezige organische stof,bijv. door binnendringen van lucht in de bodem als gevolg van een plotselinge verlaging van
de waterstand.
S y n c h o r o l o g i e : I n h e t Waddengebied overallocaal;vroeger algemeen langs
de kust van de voormalige Zuiderzee (DE LEEUW, 1929; SLOFF, 1931; FEEKES,
1934)en,na deafsluitingvandezebinnenzee, ingroteoppervlakten opdedroogvallendeslikkenenindejonge IJsselmeerpolders (FEEKES, 1936,1943;FEEKESen
BAKKER, 1954).
In het Deltagebied buitendijks locaal van het Haringvliet tot ten westen van
Willemstad en zuidwaarts tot langs het Schelde-estuarium; langs het laatste van
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 65-1(1965)

115

Ellewoutsdijk endeschorren van deBraakman stroomopwaarts t o thet voormalige fort Pijp Tabak. Binnendijks komt de associatie in het gehele gebied voor
op plaatsen metzoute kwel en o p andere plaatsen waar de bodem zilt isen
betreden wordt.
Over deverspreidingsgrenzen in Europees verband isnog slechts weinig bekend. Waarschijnlijk vindt het Puccinellietum distantis zijn noordgrens in ZuidNoorwegen ( H U L T É N , 1950); dezuidgrens ligt ergens a a nde Franse kust (cf.
HOCQUETTE, 1927; CORILLION, 1953). InBelgië isdeassociatie beschreven door
DUVIGNEAUD en LAMBINON (1963). In Groot-Brittannië en Ierland wordt de
associatie waarschijnlijk in westelijke richting snel zeldzaam (cf. PERRING en
WALTERS, 1962). Inhet Baltische gebied komt zij waarschijnlijk langs alle kusten voor ( G I L L N E R , 1960; DAHLBECK, 1945; IVERSEN, 1936; RAABE, 1950;
STEINFÜHRER, 1955; LIBBERT, 1940; VODERBERG, 1955; H U L T É N , 1950).

S u b a s s o c i a t i e s e n z . : D e associatie is n o gslechts weinig onderzocht en
over de vormenrijkdom is daarom nog niet veel bekend. D o o r WESTHOFF (1947)
zijn naast een typische subassociatie onderscheiden een subassociatie van Juncus bufonius s.l. en eensubassociatie vanAgrostis stolonifera f. subarenaria.
R. TÜXEN (1957) onderscheidt naast eentypische subassociatie twee andere,
resp. van Polygonum aviculare en Salicornia europaea. O p grond vanhet beschikbare Nederlandse materiaal wordt de associatie hier onderverdeeld in
(a) een subassociatie van Atriplex hastata, waarbinnen een Puccinellia maritimarijke eneen Puccinellia fasciculata-iijke variant kunnen worden onderscheiden;
(b) een subassociatie van Parapholis strigosa enAgrostis stolonifera f. subarenaria en (c) een subassociatie van Juncus bufonius s.l. Overgangen tussen deze syntaxa onderling komen, naar hetlijkt, tamelijk veel voor, evenals overgangen
tussen hetPuccinellietum distantis enerzijds en hetPuccinellietum
maritimae,
het Puccinellietum fasciculatae (tabel 12, kolom 14) en het Plantagineto-Lolietum anderzijds. Overgangen tussen het Puccinellietum distantis enhet Puccinellietum retroflexae zijn schaars.
Subassociatie a: Puccinellietum distantis atriplicetosumnom. mut.21
Syn.: Puccinellietum distantis typicum Westhoff 1947; Lolium perenne-Plantago maiorassociatie, subassociatie van Puccinelliadistans R. Tx. (1931) 1950; Puccinellietum
distantispolygonetosumR. Tx. 1956apud R. Tx. 1957p.p.,Beeftink 1962.
Diffe rentierende taxa: IndeeersteplaatsAtriplexhastata,voortsPolygonumaviculare,
Loliumperenne,Plantago major, Potentillaanserina, Coronopus squamatus, Elytrigiapungens
enmogelijkanderePlantaginetalia-soorten.
Samenstelling: zietabel 12, kolom 1,4, 5,8en9.
Synoecologie: In het Deltagebied buitendijks uitsluitend op klei-en zavelgronden in de
polyhaliene ena-mesohalienezonesvan deestuaria; ook binnendijks op ziltekwelplaatsen en
andere zilte envertrapte, slibrijke gronden. Vertoont verwantschap aan hetPlantaginetoLolietum, een associatie van het Polygonionavicularis. Vormt voorts overgangen naarhet
Puccinellietum maritimae(variant met Puccinellia maritima:tabel 12, kolom 4) en naar het
Puccinellietumfasciculatae (variant met Puccinelliafasciculata:tabel 12,kolom 9); de eerste
variant komt vooral buitendijks voor opplaatsen waar het gehalte aan bodemvocht en de
saliniteit in detijd minder sterkfluctuerenen daardoor tevens voortdurend relatief hoog zijn;
21

Zie voetnoot 15op p.75.
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de variant met Puccinellia fasciculata vindt men binnendijks bij een weliswaar sterk fluctuerende, doch nog steeds relatief hoge saliniteit. De in het Deltagebied aangetroffen gemeenschappen van deze subassociatie wijken door de afwezigheid van Juncus ambiguus Guss.
(= J. ranarius Song. et Perr.) af van die welke R. TÜXEN (1957) van Neuwerk beschreef;
Tüxen's gemeenschappen vertonen evenzeer verwantschap met het door WESTHOFF (1947)
onderscheiden Puccinellietum distantis juncetosum.
S y n c h o r o l o g i e : In het Deltagebied buitendijks langs het Haringvliet tot ten westen van
Willemstad (St. Antoniegorzen) en langs het Schelde-estuarium van Ellewoutsdijk en de
Braakman tot het voormalige fort Pijp Tabak; binnendijks plaatselijk algemeen.
Over de verspreiding buiten Nederland is weinig bekend; de door GILLNER (1960) van de
westkust van Zweden beschreven gemeenschappen kunnen in deze subassociatie worden ondergebracht. Verwante gemeenschappen bevinden zich op Neuwerk (R. TÜXEN, 1957).
S y n t a x o n o m i e : R. TÜXEN (1950,p. 143) brengt soortgelijke gemeenschappen onder in het
Plantagineto-Lolietum (subassociatie van Puccinellia distans), doch het in Nederland verzamelde opnamemateriaal vertoont een grotere affiniteit tot het Puccinellietum distantis.
S u b a s s o c i a t i e b : Puccinellietum
distantis pholiuretosum
1962 nom. mut. 22
Syn. : Puccinellietum distantis agrostidetosum Westhoff 1947.

(Westhoff 1947) Beeftink

D i f f e r e n t i ë r e n d e t a x a : Volgens WESTHOFF (1947)Puccinellia distans var. tenuis F. et W.,
P. retroflexa ssp. borealis Holmb., Agrostis stolonifera var. compacta Hartm. subvar. salina
J. et W. f. subarenaria Westhoff, Parapholis strigosa en Salicornia europaea ssp. ramosissima
Woods.
S a m e n s t e l l i n g : zietabel 12,kolom 3.
S y n o e c o l o g i e : Op strandvlakten en in valleien die door een duinreep of strandwal gedeeltelijk aan de directe invloed van de zee zijn onttrokken en daardoor slechts nu en dan,
hoofdzakelijk in herfst en winter, worden overstroomd. Agrostis stolonifera is in de vorige
subassociatie eveneens een constante soort, zij het als subvar. salina. Het lijkt daarom beter
deze subassociatie naar Parapholis strigosa ( = Pholiurus filiformis) te noemen, naar analogie
van het Puccinellietum maritimae pholiuretosum waarmee zij oecologisch verwantschap vertoont.
S y n c h o r o l o g i e : In het Waddengebied plaatselijk op de eilanden, bijv. op de Boschplaat,
Terschelling (WESTHOFF, 1947); vroeger op Wieringen (SLOFF, 1931). In het Deltagebied zeldzaam ;alleen gevonden op de Kwade Hoek, Goeree. Buiten Nederland niet beschreven.
S u b a s s o c i a t i e c: Puccinellietum

distantis

juncetosum

Westhoff 1947.

D i f f e r e n t i ë r e n d e t a x a : Volgens WESTHOFF (1947) Juncus bufonius s.l. (waarschijnlijk
meestal J. ambiguus Guss.), Triglochin maritima, T.palustris en Scirpus maritimus.
S a m e n s t e l l i n g : zie tabel 12, kolom 2.
S y n o e c o l o g i e : Buitendijks beperkt tot de doodlopende einden van tot ver in de strandvlakten doordringende ondiepe kreken, welke van de zee zijn afgesnoerd en waarin daardoor
vooral in de wintermaanden water kan stagneren (WESTHOFF, 1947; cf. ook R. TÜXEN, 1957).
Ook op afgeplagde of ontgronde terreinen van de St. Antoniegorzen ten W. van Willemstad,
die door een zomerkade behalve bij stormvloeden aan de getij-invloed zijn onttrokken. De
saliniteit van het bodemvocht islager dan bij de vorige subassociatie. Verwante gemeenschappen zijn aangetroffen op drooggevallen, zandige terreinen langs de binnendijkse kreken bij
Westkapelle en Veere die door de overstromingsramp van 1953 zijn ontstaan.
S y n c h o r o l o g i e : In het Waddengebied plaatselijk op de strandvlakten van de eilanden
(WESTHOFF, 1947). In het Deltagebied schaars en alleen aangetroffen op de St. Antoniegorzen
bij Willemstad en langs enkele kreken op Walcheren die zijn ontstaan door recente dijkdoorbraken.
Buiten Nederland zijn verwante gemeenschappen beschreven van Skallingen (IVERSEN, 1936),
22
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Neuwerk (R. TÜXEN, 1957), de Zweedse westkust (GILLNER, 1960), het schiereiland Darsz
(LIBBERT, 1940) en het daarbij gelegen eiland Bock (VODERBERG, 1955). DUVIGNEAUD en
LAMBINON (1963, p. 35) vermelden verwante gemeenschappen uit het Yser-estuarium.

A s s o c i a t i e 2: Puccinellietumfasciculatae ass. nov.
Syn. : Puccinellietodistantis-Spergularietum salinae (Feekes 1936) Vlieger 1938
p.p.
K e n t a x o n : PuccineIliafasciculata.
C o n s t a n t e t a x a : Puccinelliafasciculata, Spergularia salina, Aster tripolium
en Salicorniaeuropaea(delaatste steeds weinigvitaal).
S a m e n s t e l l i n g (13opn.uitZW-Nederland):zietabel 12,kolom 6,10en11.
S y n o e c o l o g i e en s y n c h o r o l o g i e : In het Deltagebied buitendijks uitsluitend aan de uiterste oostpunt van het eiland Goeree en Overflakkee (ten
oosten van Fort Frederik) waargenomen (tabel 12, kolom 6). De standplaats
komt overeen met die van het Puccinellietum distantis, doch heeft als bijzondere
eigenschap dat de saliniteit van het overstromingswater langs deze kust de
grootste schommelingen van het gehele Deltagebied vertoont (maximaal ongeveer 14°/00 Cl' tijdens HW; de maximale amplitude in het Schelde-estuarium
—bij Bath —bedraagt tijdens HW maximaal ongeveer 10°/00 Cl'). Binnendijks
op diverse plaatsen waargenomen, bijv. langs het krekengebied bij Veere, langs
de geulin de Quarlespolder, inkarrevelden ophet eiland Tholen, inhet Dijkwater op Schouwen (alleen gedurende deeerstejaren na deinpoldering),langs krekeninZeeuwsch-Vlaanderen, indeBraakmanpolder enineenkwelgebied achter
de duinen bij Westduin op Walcheren. Vele groeiplaatsen geven de indruk dat
de saliniteit van het bodemvocht hogere waarden vertoont dan bij het Puccinellietum distantis en dat de fluctuaties in de saliniteit minstens van dezelfde
ordevan groottezijn alsbij dezeassociatie.
Het Puccinellietumfasciculatae bereikt de noordgrens van zijn verspreidingsareaal in ZW-Nederland, Z-Engeland en Z-Ierland (cf. PERRING en WALTERS,
1962). Buiten Nederland is de associatie nog nagenoeg niet onderzocht: CORILLION (1953) vermeldt de kensoort uit Bretagne van standplaatsen die minder
frequent door het vloedwater worden overstroomd dan die van Puccinellia
maritima. DUVIGNEAUDen LAMBINON(1963)vermelden enkele gemeenschappen
van de associatie uit het poldergebied van het Yser-estuarium.
S y n t a x o n o m i e : Het Puccinellietum fasciculatae staat oecologisch dicht
bij het Puccinellietum distantis. Daardoor kompn soms overgangen tussen de
beide associaties voor, waarbij de beide associatie-kensoorten in ongeveer gelijk aantal individuen aanwezig zijn (cf. tabel 12, kolom 14en VLIEGER, 1938).
Uit het beschikbare opname-materiaal en uit andere veldwaarnemingen krijgt
men echter de indruk dat de beide kensoorten zich in de meeste gevallen niet
door elkaar op één standplaats ontwikkelen. Bovendien lijken de Puccinellia
/ascjcwtoa-gemeenschappen floristisch veel minder variabel te zijn dan de
P. tfetaws-gemeenschappen. Aangezien tenslotte de verspreidingsarealen van
de kensoorten belangrijk uiteenlopen (P.fasciculata is een amphi-atlantische
soort en heeft in Europa een betrekkelijk klein verspreidingsareaal; P. disions
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is een in Europa wijd verspreide polymorphe soort: SCRENSEN, 1953,resp. p. 99
en 88),lijkt het beter twee afzonderlijke associaties te onderscheiden.
A s s o c i a t i e 3:Puccinellietum retroflexae (Almquist 1929)ass. nov.
Syn.: non Puccinellia retroflexa-Wiese Regel 1923, 1938; Puccinellia retroflexa-äag Almquist 1929; Puccinellia retroflexa-Verband Iversen 1936;
nonPuccinellietum retroflexae borealisNordhagen 1954;?Puccinellia retroflexasociatie en ? Polygonum aviculare-Puccinellia retroflexa-sociatie Steindórsson
1954.
K e n t a x o n : Puccinellia retroflexa.
C o n s t a n t e t a x a : Puccinelliaretroflexa, Spergulariasalina, Aster tripolium,
Salicornia europaea(steedsweinigvitaal) enPhragmites communis(locaal).
S a m e n s t e l l i n g (21opn.uitZW-Nederland):zietabel 12,kolom 7,12en13.
S y n o e c o l o g i e : In tegenstelling tot Puccinellia distans is de kensoort —
evenals ook P.fasciculata — een uitgesproken kustplant; de beide laatste
soorten ontwikkelen zich evenwel zelden op terreinen die binnen de directe
invloedssfeer van hetvloedwater liggen: In Nederland zijn van het Puccinellietum retroflexae uitsluitend ephemere fragmenten aangetroffen op de achter-,
duinse stranden van destrandvlakten (bijv. deKwade Hoek: tabel 12,kolom 7).
Binnendijks uitsluitend ephemeer na afdamming, inpoldering, inundaties, enz.,
dus na ingrijpende veranderingen in de tijd; ook op sommige kwelplaatsen
achter de zeedijk. Het milieu is daar gekenmerkt door een sterk fluctuerende
saliniteit, ongeveer van dezelfde orde als bij het Puccinellietum distantis voorkomt, en door het vrijkomen van stikstofverbindingen als gevolg van een versnelde afbraak van organische stof; bovendien moet van alle bekende groeiplaatsen van deassociatie worden verondersteld dat degrondwaterstand minder
fluctueert dan bij het Puccinellietum distantis, hoewel de bodem wel tijdelijk
oppervlakkig sterk kan uitdrogen. Dit veronderstelde milieuverschil vindt steun
in de waarneming van FEEKES (1943, p. 310) op de Piamer Kooiplaat en Makkumerplaat, dat de optimale zone vanPuccinelliaretroflexa een lager en voortdurend vochtiger standplaats heeft dan die vanP. distans.
Puccinellia retroflexa lijkt minder dikwijls — zelfs weinig — tezamen met
P. distans of metP.fasciculata voor te komen dan dit met de beide laatste soorten onderling het geval is. Evenals bij het Puccinellietum distantis kan bij het
P. retroflexae een subassociatie van Juncus bufonius s.l. worden onderscheiden
(tabel 12,kolom 13).Deze subassociatie ontwikkelt zich bij eenlagere saliniteit.
S y n c h o r o l o g i e : In Nederland buitendijks zeldzaam en fragmentair op
strandvlakten (bijv. de Kwade Hoek). Binnendijks bekend uit het IJsselmeergebied (FEEKES, 1936,1943; FEEKESen BAKKER, 1954)enlocaaluitZeeland (bijv.
langs de kreek bij Westkapelle enin de Braakmanpolder);voorts massaal na de
overstromingsramp van 1953 op Schouwen-Duiveland en op Walcheren.
Buiten Nederland weinig beschreven. Waarschijnlijk in het gehele Baltische
gebied voorkomend, met uitzondering van het ZO-gedeelte (ALMQUIST, 1929;
DAHLBECK, 1945; HULTÉN, 1950); voorts misschien langs de Noorse westkust van de Lofoten af zuidwaarts (HULTÉN, 1950); in het Waddengebied
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schaars (IVERSEN, 1936); ontbreekt in Groot-Brittanië en Ierland (PERRING en
WALTERS, 1962). Bereikt in ZW-Nederland waarschijnlijk de zuidgrens van zijn
areaal.
S y n t a x o n o m i e : De motivering waarom overgegaan is tot de instelling
van een afzonderlijke associatie is gelijk aan die welke bij het Puccinellietum
fasciculatae is gegeven. Verder moet worden aangenomen dat de gemeenschappen die door REGEL (1923, 1938), KALELA (1939), NORDHAGEN (1954) en misschien ook diewelke door STEINDÓRSSON (1954) uit het arctische en subarctische
gebied zijn beschreven, niet tot deze associatie behoren. Volgens SORENSEN
(1953) betreft het daar niet Puccinellia retroflexa ssp. borealis Holmb., doch de
amphi-atlantische Puccinellia coarctica Fern, et Weath., die verspreid is van de
kusten van Labrador, Newfoundland en Quebec via Z- en M-Groenland, IJsland, de Faeröer, N-Scandinavië, Jan Mayen en Rusland oostwaarts tot het
eiland Waigatsch (cf. ook HULTÉN, 1958). Oecologisch lijkt deze soort ook duidelijk te verschillen van P. retroflexa s.S.: Volgens NORDHAGEN (1954) ontwikkeltP. coarctica (door hem aangeduid alsP. retroflexa* borealis) zich in N - N o o r wegen bij de bovengrens van het eu-littoraal op wierpakketten; deze gelijkt in
-zijn oecologie dus meer op Suaeda maritima.
Sociaties

en consociaties

van de orde

Glauceto-Puccinellietalia23

So e iat i e 1: Aster tripolium-socatie soc. nov.
S y n . : Asteretum Chapman 1934, De Vries 1935 p.p.; Asteretum
Tansley 1939; Aster tripolium-Isozion Dahlbeck 1945 p.p.

tripolii

D o m i n a n t t a x o n : Aster tripolium, hoofdzakelijk var. tripolium.
S u b d o m i n a n t e t a x a : Suaeda maritima en
Halimioneportulacoides.
S a m e n s t e l l i n g ( 6 opn., waarvan 3 opn. van het Springersgors bij Ouddorp
en 3 opn. van de Franse Kanaalkust): zie tabel 13, kolom 1.
S y n o e c o l o g i e : Binnen het bereik van de getijden meestal op de overgang
van slik naar schor, in de zonering (en waarschijnlijk ook in de successie) volgend op het Salicornietum strictae (CHAPMAN, 1934, 1941, 1959; DE VRIES,
1935, 1940), het Spartinetum maritimae of het Salicornietum radicantis (waargenomen (BEEFTINK, 1964b) in de Ranee Maritime bij La Passagiere en La
Hisse, N-Bretagne) en voorafgaand aan het Puccinellietum maritimae ( C H A P MAN, I.e. en DE VRIES, I.e.) of het Halimionetum portulacoidis (Ranee Maritime ;
monding van de Canche, Pas-de-Calais). Soms ook als pioniergemeenschap een
duidelijke gordel vormend (langs de monding van de Canche). Ook op lage
plekken in het schor, die dicht bij de dijk zijn gelegen en waar enig vloedmerk
wordt gedeponeerd (bijv. op de Slikken van de Heene). D e sociatie ontwikkelt
zich behalve op de overgang van slik naar schor en in kommen ook op lage
ruggen en kreekoeverwallen (Rance Maritime; cf. ook het ,Creek Asteretum' bij
CHAPMAN, 1934).Voor de standplaats is een slibrijke bodem met veel organische
stof, doch geen gesloten aanspoelselpakket (cf. de hoge presentie en abundantiedominantie van Suaeda maritima), en een bepaalde combinatie van vochthuis23

Zie voetnoot 20 op p.96.
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houding en saliniteit kenmerkend; hoge vochtgehalten en een zekere ontzilting tijdens de regenperioden door neerslag of rivierwater zijn daarbij belangrijk. De sociatie verdraagt geen beweiding.
Langs de oevers van zilte kreken e.d. in het polderland van de kuststrook
komen verwante gemeenschappen voor. Zij volgen in de zonering meestal een
gordel van Scirpus maritimus var. compactus op.
Op het Springersgors (Goeree) zijn voorts gemeenschappen aangetroffen,
die zijn gekenmerkt door de merkwaardige combinatie van dominantie en geringe vitaliteit en fertiliteit van Aster tripolium. Zij hebben zich ontwikkeld in
hoog opgeslibde kommen, die voorheen begroeid waren met het Halimionetum
portulacoidis, doch die als gevolg van dichtslibbing der naburige kreken steeds
minder frequent overstroomden, waardoor het bodemprofiel uitdroogde en de
aëratiegrens daalde tot in het onder de kleilaag gelegen zandpakket.
S y n c h o r o l o g i e : Zeer locaal verspreid. In Nederland in de Dollard, op
de Slikken van de Heene, bij de monding van het rioolvan Bergen op Zoom,
en op het Springersgors bij Ouddorp (Goeree). Langs de Westeuropese kust
voorts plaatselijk bekend van de zuid- en oostkust van Engeland (CHAPMAN,
1941, 1960), uit de Jadeboezem (NITZSCHKE, 1924) en langs de NW-kust van
Frankrijk (monding van de Canche, Pas-de-Calais, en de Ranee Maritime,
Côtes-du-Nord). Ook in het Baltische gebied locaal, bijv. bij Horup Hav
(IVERSEN, 1936)en langs de westkust van Zweden (DAHLBECK, 1945). Het locale
karakter van de verspreiding lijkt in de eerste plaats gevolg van beweiding te
zijn.
S y n t a x o n o m i e : De gemeenschappen met dominantie van Aster tripolium
zijn gesplitst naar het alofniet aanwezigzijn vanPuccinelliamaritima. De eerste
groep is ondergebracht in het Puccinellietum maritimae (P. maritimae typicum
et agrostidetosum, variant met Aster tripolium); de tweede groep kan in het
kader van de hier gevolgde classificatie alleen als een sociatie van het Puccinellion maritimae worden opgevat.
S o c i a t i e 2: Triglochinmaritima-socmtie soc. nov.
Syn.: Triglochin maritimum-associatie G. E. et G. du Rietz 1925; Triglochin
maritimum-lsozion Dahlbeck 1945.
D o m i n a n t t a x o n : Triglochin maritima.
S u b d o m i n a n t e t a x a : Aster tripolium en Scirpus maritimus (de laatste
locaal).
S a m e n s t e l l i n g (25 opn., waarvan 1 op Gotland (Du RIETZ, 1925), 3 in
Blekinge (G. E. en G. Du RIETZ, 1925), 14 in öresund (DAHLBECK, 1945),
1 in Hunnebunnen (KLAVESTAD, 1957), 1 bij Horup Hav en 2 op Skallingen
(IVERSEN, 1936), 1op het Springersgors en 2 in het estuarium van de Somme):
zietabel 13, kolom 2.
S y n o e c o l o g i e : Ontwikkelt zich voornamelijk onder brakke omstandigheden; daarom hoofdzakelijk in het Baltische gebied en in estuaria. Op lage
plekken in het schor, ook in greppels, waarvan de bodem zelfs in de zomer niet
zelden lange tijd nat blijft. Enige beweiding bevordert de ontwikkeling van de
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sociatie; aanvoer van vloedmerk verdraagt zij slecht (DAHLBECK, 1945). Is
op enkele plaatsen in ZW-Nederland ook in het eu-halinicum aangetroffen
(bijv. op het Springersgors), doch dan steeds bij afwezigheid van beweiding.
S y n c h o r o l o g i e : Bekend van de kust van Zuid-Zweden van Uppland
(ALMQUIST, 1929) tot Hunnebunnen (KLAVESTAD, 1957), de oost- en westkust van Denemarken, ZW-Nederland en de Franse Kanaalkust. Vroeger op
basaltglooiingen van de Hondsbosse zeewering (mondelinge mededeling van
Dr. V. Westhoff, Zeist).
S y n t a x o n o m i e : Evenals de Aster tripolium-sociatïe vertoont deze sociatie
meer affiniteit tot het Puccinellionmaritimae dan tot het Armerion maritimae.
S o c i a t i e 3: Glaux maritima-sociatie Beeftink 1962.
Syn.: Staticetum Limonii, variant rijk aan Glaux maritima Van Langendonck
1933; Glaucetum maritimae Dahl et Hadaö 1941; Glaux maritimaIsozion Dahlbeck 1945; Armerieto-Festucetum, facies van Glaux maritima
Westhoff 1947.
D o m i n a n t t a x o n : Glaux maritima.
S u b d o m i n a n t e t a x a : Puccinellia maritima en Aster tripolium, soms ook
Spergularia salina.
S a m e n s t e l l i n g (27 opn. uit ZW-Nederland): zie tabel 13,kolom 3.
S y n o e c o l o g i e : Secundaire pioniergemeenschappen die zich in het bijzonder ontwikkelen op zand of kleigrond waar de oorspronkelijke vegetatie geheel
of gedeeltelijk is vernietigd door ingrijpende veranderingen in het milieu. Deze
veranderingen kunnen zijn: (1) opvulling van natte laagten met door wind of
water aangevoerd zand, (2)erosiedoor wegstuivend zand tot aan de grondwaterstand, (3)betreding door mens ofveeen(4)afplaggen ofafslag door vloedwater.
De sociatie komt ook voor op strandvlakten die ten dele van de zee zijn afgesneden (bijv. op de Kwade Hoek). De saliniteit van het bodemvocht kan vrij
sterk uiteenlopen. De sociatie ontwikkelt zich optimaal in de polyhaliene en
a-mesohaliene zones, doch in de laatste steeds op kleigronden.
S y n c h o r o l o g i e : Zowel in het Wadden- als in het Deltagebied vrij algemeen, doch locaal. In het Deltagebied onder meer op het Groene Strand bij
Oostvoorne, de Kwade Hoek en het Springersgors (Goeree), op terreintjes ten
oosten van de havens van Hellevoetsluis en Goedereede, vóór de afslagrand
van de St.Antoniegorzen ten westen van Willemstad, inhet Zwin, op de Kaloot
enhet schor bij Ossendrecht.
Langs de Westeuropese kust bekend van West-Noorwegen (NORDHAGEN,
1917) en Groot-Brittannië tot ZW-Nederland. Hoewel het areaal van de dominant zich tot de Portugese kust uitstrekt (HERMANN, 1956), zijn van terreinen
zuidelijk van Nederland geen opgaven bekend. In het Baltische gebied oostwaarts bekend tot het schiereiland Darsz (STOCKER, 1924) en Uppland (ALMQUIST, 1929),doch Glaux maritima is in dit gebied ook langs alle andere kusten
verspreid (HULTÉN, 1950).
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S o c i a t i e 4: Agrostis stoloniferasa/üto-sociatie Beeftink 1962.
D o m i n a n t t a x o n : Agrostis stolonifera var. compacta Hartm. subvar.
salinaJ.et W.
S u b d o m i n a n t e t a x a : Puccinelliamaritima en Aster tripolium; locaal soms
Festuca rubra f. litoralis Hackel, Juncus gerardii, Triglochin maritima, Lolium
perenne of Elytrigia repens.
S a m e n s t e l l i n g (57opn.uithet Schelde-estuarium):zietabel 13,kolom 4.
S y n o e c o l o g i e : Deze sociatie is beperkt tot het a-mesohalinicum van de
estuaria en ontwikkelt zich op soortgelijke standplaatsen als het Halimionetum
portulacoidis in de eu-haliene en polyhaliene zones, namelijk op kleigronden op
de overgang van kom naar kreekoeverwal. De overstromingsfrequentie is ook
van dezelfde orde als bij de genoemde associatie: voor de sociatie ligt deze tussen ongeveer 230 en 70, voor het Halimionetum portulacoidis tussen 230 en 100
gemiddeld per jaar. Op het schor bij Ossendrecht varieerde in 1954 de saliniteit van het bodemvocht tot 25cm diepte maximaal van 4-14 (gemiddeld 9-10)
°/ 00 NaCl per 1 bij een vochtgehalte van 84-144%, berekend op droge grond.
S y n c h o r o l o g i e : In het Waddengebied waarschijnlijk beperkt tot de Dollard (DE VRIES, 1940).In het Deltagebied langshet Haringvliet eninhet Scheldeestuarium van Bath en het Verdronken land van Saaftinge stroomopwaarts
tot het voormaligefort Pijp Tabak.
Langs de Westeuropese kust waarschijnlijk algemeen in de a-mesohaliene
zonevan de estuaria, doch slechts zelden beschreven (GILLHAM, 1957a; KÖNIG
1957). In het Baltische gebied waarschijnlijk afwezig, althans met veel meer
P/a«tag««eta//a-soortenendannietmeertotde Glauceto-Puccinellietaliabehorend.
S y n t a x o n o m i e : De groep van taxa die kenmerkend zijn voor de Glauceto-Puccinellietalia heeft over het algemeen een hogere totale abundantiedominatie dan de groep van Plantaginetalia-soorten. Vat men echter de dominant op als een kentaxon van de zilte component van het Agropyro-Rumicion
crispi (hetgeen zij waarschijnlijk is, omdat haar optimale ontwikkeling in instabiele grenssituaties tussen nat en droog valt), dan behoort de sociatie geheel
of grotendeels tot dit verbond.
C o n s o c i a t i e 1: Scirpus maritimus compactus-coosoüatie (Beeftink 1957)
stat. nov.
Syn.: Scirpetum maritimi Van Langendonck 1931; Scirpetum maritimi auct.
p.p.,nonBr.-Bl. 1931(in BRAUN-BLANQUETet al., 1952),non R.Tx. 1937,
non Libbert 1940; Scirpetum maritimae Christiansen 1934 p.p.; Halo-Scirpetum maritimi Dahl et Hadac 1941;Scirpetum maritimi compacti Beeftink 1957;
non Bolboschoenetum maritimi continentale Soó 1957, Vicherek 1962.
D o m i n a n t t a x o n : Scirpus maritimus var. compactus (Hoffm.) G. F. W.
Meyer.
D o m i n a n t e t a x a in de lage k r u i d l a a g (welke echter meestal ijl is of
nagenoeg ontbreekt): Agrostis stolonifera subvar. salina J. et W., Puccinellia
maritima of Triglochin maritima.
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S a m e n s t e l l i n g (20 opn. uit ZW-Nederland): Scirpus maritimus var. compactes 100(3-5), Aster tripolium 75 (H—2), Atriplex hastata 65(1-4), Agrostis
stolonifera subvar. salina 40 (H—4), Spartina townsendii 40 (H—3), Elytrigia
pungens 30( + -2),Puccinelliamaritima 25(1-3),Triglochinmaritima 20( + -1),
Phragmites communis 10 ( + -3), G7awx maritima 10 ( + ) , Juncus gerardii,
Cochleariaofficinalis,Atriplex littoralis en Ranunculus sceleratus ieder 5 ( + ) .
S y n o e c o l o g i e : Binnen de directe invloedssfeer van de getijden optimaal
in de bovenste helft van de eu-littorale zone van het a-mesohalinicum. Ook
plaatselijk langs ziltere wateren, doch dan steeds daar waar kwelvan zoet water
optreedt (bijv. op het schor ten zuiden van Bergen op Zoom en op het Groene
Strand bij Oostvoorne). De bodem is zandig tot slibrijk, soms week, en tot
dicht onder het oppervlak gereduceerd. De consociatie is gevoelig voor erosie,
gevoeliger dan het Spartinetum townsendii, zodat zij op geëxponeerde plaatsen
dikwijls door deze associatie wordt vervangen. Tevens verdraagt zij slecht betreding. Er zijn aanwijzingen dat de verticale amplitude van de consociatie van
de overgang van de polyhaliene naar de a-mesohaliene zone af in stroomopwaartse richting zich naar lagere niveaux in het eu-littoraal uitbreidt, ten koste
van het Spartinetum townsendii.In het oligohalinicum en het zoetwatergetijdengebied wordt de consociatie vervangen door het Scirpetum triquetri et maritimi
(cf. ZONNEVELD, 1960).

Binnendijks is de consociatie algemeen in de kustprovincies langs mesohaliene kreken, sloten, poelen en in andere oecologisch overeenkomstige natte
laagten, die niet of matig worden beweid. HEJNY (1960) geeft voor Tsjechoslowakije van dedominant envan S. maritimus var. maritimus eenuitvoerige oecologische karakteristiek.
S y n c h o r o l o g i e : In het Waddengebied buitendijks locaal, meestal in
drinkputten voor het vee, e.d.;vroeger algemeen langs de oevers van de voormalige Zuiderzee (SLOFF, 1931). In het Deltagebied buitendijks op het Groene
Strand bij Oostvoorne, langs het Haringvliet, het Volkerak, op het schor ten
zuiden van Bergen op Zoom (locaal) en in het Schelde-estuarium van het schor
ten westen van Bath stroomopwaarts tot het Galgeschoor, ten noorden van
Lilloo (België). Binnendijks algemeen in de kustprovincies, vooral in het Deltagebied.
Buiten Nederland isvan de verspreiding met zekerheid weinigbekend, omdat
de var. compactus meestal niet afzonderlijk is onderscheiden; waarschijnlijk in
ieder geval van Denemarken (IVERSEN, 1936, tabel 35 opn. 51 en tabel 37 opn.
62en 63)totBretagne (BEEFTINK, 1964b); inhetovergangsgebied tussen NoordzeeenOostzee(DAHLenHADAC,1941)algemeenlangsbrakkewatereneninandere
contactzones tussen zout enzoetwater.In 1956bij Schobüllaan dewestkust van
Sleeswijk-Holstein (DOING KRAFT, 1957) en in 1962 in het estuarium van de
Frémure, N-Bretagne (BEEFTINK, 1964b) waargenomen. In O-Europa komen
verwante gemeenschappen voor, die als een vicariërend syntaxon kunnen worden beschouwd {Bolboschoenetum maritimi continentale: cf. Soó, 1947b, 1957;
WENDELBERGER, 1950;VICHEREK, 1962).
S y n t a x o n o m i e : In ZW-Nederland is de ervaring opgedaan dat Scirpus
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maritimus var. compactus en var. maritimus op slechts weinig plaatsen door
elkaar voorkomen; zelfs is waargenomen dat in het grensgebied van de beide
variëteiten (samenvallend met de overgang van het a- naar het ß-mesohalinicum) in de Scirpus maritimus-gordel een zonering kan optreden, waarbij de
var. compactus aan de var. maritimus voorafgaat, gescheiden door een zone
waarin Scirpus maritimus vegetatief is (bij Den Bommel, Goeree en Overflakkee). Bovendien wordt de var. compactus meestal door halophyten begeleid,
hetgeen met devar. maritimus zeer zelden het gevalis.Het lijkt daarom gewenst
degemeenschappen metde var. compactus als een afzonderlijke eenheid op te
vatten.
De Scirpus maritimus-gemeenschacpen als geheel zijn door de onderzoekers
meestal in het Phragmition ondergebracht. Hongaarse auteurs, van wie in het
bijzonder Soó de zoutplantengemeenschappen heeft bestudeerd, hebben echter
de syntaxonomische plaats van deze gemeenschappen herhaaldelijk herzien
(cf. WENDELBERGER, 1950, p. 92). Volgens dejongste opvatting van Soó (1945,
1947b, 1957) dienen zij tezamen met de Scirpus lacustris ssp. glaucus-gemeenschappen binnen de Phragmitetalia in een afzonderlijk verbond, het Bolboschoenionmaritimi teworden ingedeeld. Dit verbond, dat isgekenmerkt door de
beide dominanten, onderscheidt zich volgens hem tevens van het Phragmition
door een aantal halophyten. Eenzelfde classificatie hebben DAHL en HADAC
(1941) op het oog met hun Scirpion maritimi. Dezeindeling lijkt echter in ieder
geval voor West-Europa niet houdbaar, niet alleen omdat de beide kentaxa
daar in het Phragmition s.s. doordringen (BOER, 1942), doch tevens omdat een
belangrijk deel van de Scirpus mönïzffïwj-gemeenschappen nagenoeg uitsluitend
halophyten bevatten enPhragmitetalia-soorten dus verder totaal ontbreken (cf.
ook DAHL en HADAC, 1941en IVERSEN, 1936).Het lijkt daarom beter de laatstgenoemde gemeenschappen niet in een associatie onder te brengen, zoals eerder is gedaan (BEEFTINK, 1962), doch hen op te vatten als een consociatie van
deGlauceto-Puccinellietalia.
C o n s o c i a t i e 2:Phragmites communis-consociatie.
D o m i n a n t taxon:Phragmitescommunis.
D o m i n a n t e t a x a in de lage k r u i d l a a g (welke echter meestal ijl is of
nagenoeg ontbreekt):Agrostis stolonifera, Cochleariaofficinalis,Juncusgerardii,
Puccinellia maritima of Salicornia europaea.
S a m e n s t e l l i n g (37 opn. uit ZW-Nederland): Phragmites communis 100
(3-5), Aster tripolium 73( + -2),Atriplex hastata 73(_-\—2),Agrostis stolonifera
54 (H—5), Cochlearia officinalis 46 (H—4), Rumex crispus 46 ( + -2), Scirpus
maritimus 24 (H—2), Festuca arundinacea 16 ( + -1), Oenanthe lachenalii
14( + -1), Calystegia sepium 11 (H—2), Puccinellia maritima 8 (H—4), Apium
graveolens 8(-\—1), Althaea officinalis 8 (H—1), Triglochin maritima 8 ( + ) ,
Juncus gerardii 5 (H—4), Carex otrubae 5 (H—2), Atriplex littoralis 5 (H—1),
Festuca rubra,Plantago major, Sonchus arvensisen Elytrigia repensieder 5 ( + ) ,
Ranunculus sceleratus 3 (2), Spergularia salina, Matricaria inodora, Cirsium
arvense, Urticadioicaen Sambucus nigraieder 3 ( + ) .
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S y n o e c o l o g i e : Binnen de directe invloedssfeer van de getijbeweging uitsluitend in brakke milieu's van estuaria en terreinen met kwel van zoet water.
In de estuaria van de a-mesohaliene zone afin stroomopwaartse richting; daar
aanvankelijk beperkt tot de omgeving van uitwateringssluisjes;verder stroomopwaarts —doch nogin het a-mesohalinicum— ontwikkeld in dekommen van
deschorren en op debij ebgemakkelijk afvloeiende terreinen aan de bovenzijde
van het eu-littoraal. Verdraagt geen beweiding. Phragmites communis wordt,
afhankelijk van de fluctuaties en het gemiddelde niveau van de saliniteit van het
overstromingswater, in de lage kruidlaag door verschillende soorten begeleid:
meestal zijn dit Agrostis stolonifera en Cochlearia officinalis, onder ziltere omstandigheden Puccinellia maritima en Triglochin maritima; waar de fluctuaties
in de saliniteit zeer groot zijn (ten oosten van Ooltgensplaat), kunnen zelfs
Salicornia europaea en Suaeda maritima de ondergroei vormen.
Verder stroomopwaarts gaan de P/jragmzïes-gemeenschappen tenslotte over
in de rietgorsvegetaties van het zoetwatergetijdegebied (cf. ZONNEVELD, 1960).
Evenals bij de Scirpus maritimus var. com/racta.s-consociatie lijkt de verticale
amplitude zich in deze richting naar lagere niveaux in het eu-littoraal uit te
breiden.
S y n c h o r o l o g i e : In het Waddengebied binnen de directe invloedssfeer
van de getijden ontbrekend; vroeger langs de oeversvan dekom van de Zuiderzee.InhetDeltagebied langshetHaringvliet, het Middenhellegat enhet Scheldeestuarium stroomopwaarts van Bath en het Verdronken Land van Saaftinge;
buiten het estuariumgebied bekend van het Groene Strand bij Oostvoorne en
het gebied ten Z. van Bergen op Zoom, waar de consociatie zich ontwikkeld
onder invloed van zoet drangwater uit hoog gelegen zandige terreinen.
Buiten Nederland algemeen op oecologisch overeenkomstige standplaatsen,
bijv. op Skallingen (IVERSEN, 1936), langs de Deense en NW-Duitse kusten
(R. TÜXEN, 1937; CHRISTIANSEN, 1955; SANDERS en VERHOEVEN, 1956), in Normandie (LEMÉE, 1933),Z-Engeland (GILLHAM, 1957, p.742,752)en Oost-Europa
(WENDELBERGER, 1950).
S y n t a x o n o m i e : De soortenarme Phragmites commwms'-gemeenschappen
uit het grensmilieu tussen brak en zoet zijn hier op grond van het constante
voorkomen van Aster tripolium en de aanwezigheid van nog andere halophyten
ingedeeld als een consociatie van de Glauceto-Puccinellietalia. Aangezien deze
gemeenschappen blijkbaar ook in Oost-Europa voorkomen (WENDELBERGER,
1950), is het wellicht beter hen als een consociatie van de klasse Asteretea
tripolium op te vatten.
4.7. KLASSE: SAGINETEA MARITIMAE WESTHOFF, VAN LEEUWEN
ET ADRIANI 1961

O r d e : Saginetalia
V e r b o n d : Saginion

maritimae

Westhoff, Van Leeuwen et Adriani 1961.

maritimae Westhoff, Van Leeuwen et Adriani 1961.
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plaatsen in de contactzone tussen zout en zoet, welke zijn gekenmerkt door
korstvorming aan het bodemoppervlak. Innavolging van WESTHOFF C.S. (1961)
hebben kortgeleden R.TÜXEN en WESTHOFF (1963) met medewerking van
BEEFTINK en JAHNS deze gemeenschappen synoecologisch en syntaxonomisch
opnieuw bewerkt.
K e n t a x a : Sagina maritima enPlantago coronopus.
S y n o e c o l o g i e : Kenmerkend voor instabiele grenssituaties tussen de haloserie en xeroserie, zoals langs de hellingen vanstrandwallen, zandbulten en
duintjes opstrandvlakten, soms ook inde laagten daartussen; plaatselijk in de
aërohaliene zone van de Westeuropese rotskusten waar dunne, slibhoudende
tot zandige sedimenten op de rotsen zijn afgezet; o o ko p overeenkomstige
standplaatsen inhetMediterrane gebied. Karakteristiek voor hetmilieu is de
combinatie van (1) een tijdelijk relatief hoge saliniteit door aanvoer van zeezouten met stormvloeden of stuifwater (spray) en (2)eensterk fluctuerend
vochtgehalte indebodem, met dien verstande d a tinieder geval inhet voorjaar een relatief hoge saliniteit gepaard gaat met een scherpe uitdroging.M e t
deze omstandigheden hangt een oppervlakkige bodemverdichting samen
(cf. GERARD et al., 1962), welk proces hier leidt totdevorming van een d u n
korstje van aaneengekitte gronddeeltjes, het zg. ,zore korstje' ; voorts zijn waarschijnlijk eenzeker gehalte a a nslib en organische stof voorwaarde voorhet
ontstaan van dit korstje (cf. ook Z U U R , 1948).
S y n c h o r o l o g i e : Van ZW-Zweden, Denemarken ende Duitse noordkust
( R . T Ü X E N , 1957; F R Ö D E , 1958) t o t W-Frankrijk (R. T Ü X E N en WESTHOFF,

1963; BEEFTINK, 1964b); voorts langs de Franse Mediterrane kust, mogelijk
ook innaburige landen (Sicilië).
A s s o c i a t i e s : Sagineto maritimae-Cochlearietum
danicae, Sagineto maritimae-Catapodietum
marinae en Sagineto maritimae-Tortelletum
flavovirentis.
Voor verdere onderverdeling van deze associaties insubassociaties enz. en voor
de opnamen zij verwezen naar R.TÜXEN enWESTHOFF (1963) entabel 10, k o lom 3.Het door LEMÉE (1952) ingestelde Frankenieto-Staticetum
lychnidifoliae
behoort ook tot dit verbond, doch het isnog niet zeker dat deze gemeenschappen alseenafzonderlijke associatie naast hetSagineto
maritimae-Cochlearietum danicae moeten worden opgevat.
A s s o c i a t i e 1: Sagineto maritimae-Cochlearietum danicae (R.Tx. 1937) R.Tx.
et Gillner 1957.
S y n . : Plantago coronopus-Carex distans-associatiz
R.Tx. 1937;
Saginetum
maritimae Westhoff (1946) 1947 + associatie van Cochlearia danica en
Armeria maritima var. intermedia (Cochlearietum danicae) Westhoff (1946)
1947;Plantago coronopus-Sagina maritima-associatie Br.-Bl.etR.Tx. 1952 n.n.;
Plantago coronopus var. minor-Bryum mamillatum-gemeemchap
Fröde 1958;
Plantago coronopus-Bupleurum tenuissimum-gemeenschap Fröde 1958 p.p.
D i f f e r e n t i ë r e n d e s o o r t e n c o m b i n a t i e : Sagina maritima, Plantago coronopus, Cochlearia danica, Parapholis strigosa en Agrostis stolonifera subvar. salina.
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C o n s t a n t e t a x a : behalve die van de differentiërende soortencombinatie
Festuca rubraf. litoralis Hackel en Armeria maritima.
S y n o e c o l o g i e : D e associatieontwikkelt zichvoornamelijk op strandvlakten
in het grensgebied tussen het Armerion maritimae en het Koelerion albescentis.
De combinatie van een relatief hoge saliniteit en een zeer laag vochtgehalte in
het voorjaar en de voorzomer, waarmee de vorming van het ,zore korstje' gepaard gaat, bewerkstelligt waarschijnlijk in de eerste plaats dat voor de Koe/eWon-elementen het milieu te zout en voor de ^rmen'on-elementen te droog is.
Afsterving (doodbranden) van deze elementen versterkt bovendien het wisselvallige en extreme karakter van dit milieu, omdat daardoor verdere blootstelling van de bodem aan de klimatologische omstandigheden wordt bevorderd.
In natte zomers (zoals 1963) ontwikkelt het ,zore korstje' zich slechts matig of
in het geheel niet en heeft een snel herstel, in het bijzonder van de Koelerionelementen, plaats.
Ruimtelijk beschouwd kan men de associatie als een ,Teppich-Gesellschaft'
(sensu R. TÜXEN, 1950, 1957) opvatten; in de tijd beschouwd behoren de gemeenschappen tot de pendelvegetaties, omdat de plaats en amplitude van de
overgangszone van jaar tot jaar uiteen kan lopen. In het algemeen maakt de
associatie geen deel uit van een successiereeks;hoogstens kan van een .harmonica-successie' worden gesproken (R. TÜXEN en WESTHOFF, 1963).
Verwante gemeenschappen (met Bupleurum tenuissimum) vindt men in Zeeland op door schapen beweide, periodiek sterk uitdrogende zuidhellingen van
zeedijken.
S y n c h o r o l o g i e : Van ZW-Zweden (GILLNER, 1960),Denemarken (IVERSEN,
1936; MIKKELSEN, 1949) en Hiddensee aan de Duitse noordkust (FRÖDE, 1958)
tot Z-Bretagne(waargenomen tot bij Port-Louis, Morbihan: BEEFTINK, 1964b).
S y n t a x o n o m i e : Langs de Franse kust, van Normandie af zuidwaarts,
vestigen zich in deze associatie Frankenia laevis, Limonium lychnidifolium,
L. occidentale, Hutchinsia procumbens en Tortella flavovirens, terwijl Cochlearia
danicazeldzamer lijkt te worden (BEEFTINK, 1964b). Deze gemeenschappen zijn
door LEMÉE (1952) in het Frankenieto-Staticetum lychnidifoliae ondergebracht,
doch het is nog niet zeker of zij als een afzonderlijke associatie dan wel als een
zuidelijke subassociatie van het Sagineto maritimae-Cochlearietum danicae
moeten worden opgevat (cf. ook de subassociatie van Elytrigia pungens Beeftink et R.Tx. 1963(prov.) in R. TÜXEN en WESTHOFF, 1963).
A s s o c i a t i e 2: Sagineto maritimae-Catapodietum maritimae R.Tx. 1963.
D i f f e r e n t i ë r e n d e s o o r t e n c o m b i n a t i e : Sagina maritima, Plantago
coronopus, Catapodium marinum en de eu-atlantische soorten Spergularia
rupicola, Crithmum maritimum, Daucusgummifer en Sedum anglicum.
C o n s t a n t e t a x a : behalve die van de differentiërende soortencombinatie
Festuca rubravar.pruinosa (Hackel) Howarth ( = F.rubra f. litoralis Hackel?)
en Armeria maritima.
S y n o e c o l o g i e : De associatie ontwikkelt zich in de aërohaliene zone van
het supralittoraal van de rotskusten (falaises), op ondiepe (1-10 cm dikke)
128
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Mei- en zavelafzettingen. Het stuifwater geeft aanhet milieu eenperiodiek zilt
karakter, terwijl degeringe diepte vandeafzettingen eensterke wisselvalligheid
van het vochtgehalte impliceert. Ookhier gaat deze ,variety-in-time' gepaard
met korstvorming aanhetbodemoppervlak (BEEFTINK, 1964b).
Aan debenedenzijde staat deassociatie incontact metgemeenschappen van
het Crithmion maritimae Pavillard 1928, aande bovenzijde gaat zij over inde
aan Sedum anglicum rijke therophytengemeenschappen van het Sedion anglici
of Thero-Airion (R. TÜXEN en WESTHOFF, 1963). Op dikkere afzettingen enop
hetzelfde niveau boven dezeespiegel wordt zijvervangen door deSilene maritima-Daucus gummifer-associatie, waarin Festuca rubra var. pruinosa meestal
dominant is (BEEFTINK, 1964b).

S y n c h o r o l o g i e : Langs de rotskusten (falaises) van West-Frankrijk (vnl.
Bretagne); misschien ook in Z-Engeland en Ierland (cf. BRAUN-BLANQUET en
R. TÜXEN, 1952).

A s s o c i a t i e 3: Sagineto maritimae-Tortelletum flavovirentis Beeftink, R.Tx.et
Westhoff 1963.
D i f f e r e n t i ë r e n d e s o o r t e n c o m b i n a t i e : Sagina maritima, Plantago
coronopus, Tortella flavovirens, Bupleurum tenuissimum, Bromus multiformis,
Parapholis strigosa en voorts Polypogon maritimus, Hutchinsia procumbens,
Sphenopus divaricatus en Bellis annua.
C o n s t a n t e t a x a : De eerste zeven taxa van de differentiërende soortencombinatie.
S y n o e c o l o g i e : Deze associatie ontwikkelt zich op de lage bulten vanhet
jSansouires'-landschap in de Camargue, in nauw contact met chamaephytenrijke Arthrocnemum glaucum-Halimione portulacoides-Suaeda fruticosa-gemeenschappen die ongeveer met het Arthrocnemetum Br.-Bl. 1928 overeenkomen (BRAUN-BLANQUET et al., 1952). Ook hier neemt de associatie een
grensgebied in: de zeer zoute en vegetatieloze vlakte tussen de bulten staat
'swinters dikwijls gedurende langetijd onder water, waarbij debulten danevenzovele eilandjes vormen; derand vandebulten, enbijkleinere detop, vertoont
dus een miüeu met indetijd sterke wisselingen invocht ensaliniteit (BEEFTINK,
1958).
S y n c h o r o l o g i e : Totnutoeslechts bekend uitZ-Frankrijk; hetisevenwel
waarschijnlijk dat de associatie zich over een groter gedeelte van het westmediterrane kustgebied uitstrekt (bijv. opSicilië:cf. FREI, 1937).
4.8. KLASSE: CAKILETEA MÂRITIMAE R. TX.ETPREISING 1950

Natuurlijke, overwegend uitzomerannuellen bestaande, halophiele en nitrophiele gemeenschappen op verse vloedmerken langs de oevers vanzeeën,estuaria en zoute meren in Europaenatlantisch N-Amerika.
Ken*axa: Salsola kali (orde II,IIIenIV), Cakile maritima (orde II enIII)
enAtriplex hastatavar.(ordeIenII).
S y n c h o r o l o g i e : Van N-Europa (met uitzondering van het arctische geMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 65-1 (1965)
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deelte) tot de Mediterrane kusten en van de Westeuropese kusten tot de pontisch-pannonische gebieden in O-Europa, mogelijk tot in Siberië. Voorts langs
de atlantische kusten van N-Amerika.
O r d e n : I. Thero-Suaedetalia (amphi-atlantisch, oostwaarts mogelijk tot in
Siberië). II. Atriplicetalia littoralis (europees-atlantisch en baltisch). III.
Euphorbietalia peplis (noordmediterraan-iberisch). IV. Cakiletalia edentulae
(noordamerikaans-atlantisch). Hier worden alleen de beide eerste orden besproken; voor orde III en IV zij verwezen naar R. TÜXEN (1950).
O r d e l : Thero-Suaedetalia

Br.-Bl. et De Bolós 1957 em. Beeftink 1962.

V e r b o n d : Thero-Suaedion
Br.-Bl. (1931) 1933 em. R. Tx. 1950.
Syn.: non Thero-SalicornionBr.-BI.1933.
Gemeenschappen met vitaal ontwikkelde Suaeda maritima langs de kusten
en in het binnenland van Europa, alsmede langs de atlantische kusten van
N-Amerika.
K e n t a x o n : Suaeda maritima (trouwgraad: selectief).
S y n o e c o l o g i e : Pioniergemeenschappen opvloedmerken vanniet of nauwelijks met slib of zand bedekte, snel verterende algen (vnl. Chlorophyten en
Rhodophyten, geen grote Phaeophyten) en zeegrassen, die zijn afgezet op hoge
slikken of lage schorren, langs de oevers van lagunen, étangs en andere hyperhalienetot polyhaliene,zeldenoc-mesohalienewateren; zowel op slibrijke bodem
als op zandgrond, soms voorzien van veel schelpfragmenten, doch steeds in
voortdurend vochtig tot nat milieu.
S y n c h o r o l o g i e : Langs deWesteuropese kust van ZW-Zweden, Jutland en
Engeland zuidwaarts tot in Spanje; in het Baltische gebied voorts waarschijnlijk alleenlangs de Duitse noordkust. In Zuid-en Oost-Europa langs de noordelijke oevers van de Middellandse Zee (Spanje, Z-Frankrijk, Italië, Sicilië,
Illyrië) tot aan de Zwarte Zee en het pontisch-pannonische gebied, mogelijk tot
Siberië. Voorts in atlantisch N-Amerika (CONARD, 1935, 1952).
A s s o c i a t i e s : Suaedetum maritimae, Suaedeto-Kochietum hirsutae, Salsoletum sodae en Suaedetum splendentis.
A s s o c i a t i e 1: Suaedetum maritimae (Conard 1935) Pignatti 1953.
Syn.: Salicornietum europaeae auct. p.p.; Suaedetinum maritimae sous-stade
oupié-Obionetum Arènes 1933;Salicornietum herbaceae,variant rijk aan
Suaeda maritima Van Langendonck 1933; Suaedetum De Vries 1935; Salicornieto-Spartinetum Br.-Bl. et De Leeuw 1936 p.p.; Suaeda maritima-lsozion
Dahlbeck 1945.
K e n t a x o n : Suaeda maritima (trouwgraad: preferent).
S a m e n s t e l l i n g (17 opn. uit ZW-Nederland): Suaeda maritima 100 (3-5),
Atriplex hastata 35( + -2),A. littoralis29( + -2),Salicorniaeuropaea94( + -2),
Spartina townsendii88(H—2),Fucus vesiculosusvar. lutarius24 (2-5),Puccinelliamaritima 53(H—2), Halimioneportulacoides 88(H—2), Bostrychia scorpioi130
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des 12(-}—2), Spergularia salina 12(H—2), Artemisia maritima 18 ( H — 1 ) ,
Festuca rubra f. litoralis 12(H—2), Limonium vulgare 18(H—1), Spergularia
marginata 12( + ) ,Plantago maritima 6 ( + ) , Triglochin maritima 6 ( + ) , ^4i?er
tripolium 100( + - 2 )enElytrigia pungens 12( +- 2 ) .
S y n o e c o l o g i e : D e associatie ontwikkelt zich a a nde Waddenkusten van
de Waddeneilanden eninZW-Nederland opstandplaatsen dierijk zijn aan snel
verterend organisch materiaal, speciaal van algen die niet totde Phaeophyten
behoren. Deze vloedmerkpakketten worden gedeponeerd inde overgangszone
tussen slik enschor (inhetbijzonder oplage oeverwallen) enoplaag gelegen gedeelten vanhetschor, bijv. bijdedijkvoet (cf.§2.5.6). HetSuaedetum maritimae
is opdeoeverwallen devoorloper vanhetHalimionetum portulacoidis (cf. o o k
ARÈNES, 1933)enisevenals deze laatste associatie beperkt t o thet eu-halinicum
en polyhalinicum. Soms ooko p stranden in eengordel voorafgaand aan de
gordel metSalsolo-Honckenyon ^e/j/o/rfw-gemeenschappen (bijv. opde Beer).
Op met Spartina townsendii begroeide slikken enlage schorren die door inpoldering ofafdamming zijn geïsoleerd vandegetijbeweging, ontwikkelt deassociatie zich gedurende deeerste jaren nadeze isolatie dikwijls over grote oppervlakten langs dekreken alsgevolg vanhetvrijkomen van grote hoeveelheden
stikstof door deplotselinge intensieve aëratie vandebodem endedaarmee samenhangende massale afsterving vanSpartina townsendii.
In Zuid- en Oost-Europa komt hetSuaedetum maritimae voor op oecologisch
overeenkomstige standplaatsen aande oever vanzeeën, lagunen, zilte étangsen
meren (bijv. FREI, 1937; WENDELBERGER, 1950; BRAUN-BLANQUET et al., 1952).

S y n c h o r o l o g i e : Algemeen inhetWaddengebied enhetDeltagebied.H e t
areaal vandeassociatie valt waarschijnlijk nagenoeg samen metdatvanhet verb o n d : Langs de Westeuropese kust van Sleeswijk-Holstein (WOHLENBERG,
1933a; R. TÜXEN, 1937; RAABE, 1950a) t o t Frankrijk (HOCQUETTE, 1927;D E
LITARDIÈRE en M A L C U I T , 1927; CORILLION, 1953) en NW-Spanje (BELLOT, 1951);

in Groot-Brittannië waarschijnlijk beperkt t o tdemeer zuidelijke kusten (bijv.
STEVENSON, 1913;CHAPMAN, 1934, 1938-1959). Ook locaal in het overgangsgebied van Noordzee naar Oostzee (DAHLBECK, 1945;MIKKELSEN,1949;
GILLNER, 1960).InhetMediterrane gebied isdeassociatie beschreven uit Spanje (BRAUN-BLANQUET en D E BOLÓS, 1957), Frankrijk (BRAUN-BLANQUET et al.,
1952), Algerije (DUBUIS en SIMONNEAU, 1957), Sicilië ( F R E I , 1937) enuitde o m -

geving van Venetië (PIGNATTI, 1953). Voorts langs deatlantische kust van N Amerika (CONARD, 1935, 1952). In Oost-Europa is naast de associatie het
endemische Suaedetum pannonicae beschreven (WENDELBERGER, 1943, 1950).
Aangezien de samenstelling vandebegeleidende soorten regionaal belangrijk
uiteenloopt, kunnen eenaantal geografische varianten worden onderscheiden.
A s s o c i a t i e 2 : Suaedeto-Kochietum

hirsutae Br.-Bl.1928.

K e n t a x o n : Kochia (Bassia) hirsuta.
S y n o e c o l o g i e : Deze associatie, die eveneens een sterk ephemeer karakter
draagt, lijkt gebonden tezijn aanvloedmerkpakketten, vnl. van algen, gedeponeerd opeenzandig, dikwijls schelprijk substraat, gecombineerd meteen hoge,
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weinig fluctuerende grondwaterstand die kan samenhangen met een geringeof
verwaarloosbare getijbeweging.
S y n c h o r o l o g i e : In Nederland zeldzaam; in hetverleden is de kensoort
nog hetmeest aangetroffen langs de voormalige Zuiderzee en op SchouwenDuiveland (Prodr. Florae Bat., 1904). H e t verspreidingsareaal is disjunct:
(1) langs dekusten van Denemarken, Duitsland enNederland ( H U L T É N , 1950;
CHRISTIANSEN, 1953; LIBBERT, 1940; Prodr. Florae Bat., 1904), (2) locaal
langs de noordelijke oevers vande Middellandse Zee, oostelijk t o t Venetië
(BRAUN-BLANQUET et al., 1952; HERMANN, 1956)en (3) langs de Zwarte Zee
(cf. WENDELBERGER, 1950; HERMANN, 1956).

S y n t a x o n o m i e : D e associatie isin sterke mate faciesvormend. D e gemeenschappen van Suaeda maritima diedekensoort niet bevatten, kunnen beter in
het Suaedetum maritimae worden opgenomen (cf. FREI, 1937; BRAUN-BLANQUET et al., 1952; OBERDORFER, 1952; PIGNATTI, 1953).

A s s o c i a t i e 3 e n 4 : Salsoletum sodae Slavnic 1939 en Suaedetum
Pignatti 1953n.n.
S y n . : Suaedeto-Salsoletum sodae Br.-Bl.1931.

splendentis

K e n t a x a : Salsola soda L. resp. Suaeda splendens (Pourr.) G.et G.
S y n o e c o l o g i e e n s y n c h o r o l o g i e : Deze associaties ontwikkelen zich
op soortgelijke standplaatsen alsdevorige associatie, doch de bodem is veel
slibrijker. Door hetvele organische materiaal endevoortdurende vochtigheid
van hetmilieu isdebodem a a ndeoppervlakte bovendien dikwijls over enige
centimeters zwart gekleurd door ophoping van ijzersulfiden (BRAUN-BLANQUET
et al., 1952). D eassociaties zijn verspreid langs denoordelijke oevers vande
Middellandse Zee ( E I G , 1931-32; OBERDORFER, 1952; PIGNATTI, 1953; B R A U N BLANQUET en D E BOLÓS, 1957; BEEFTINK, 1958). Het Salsoletum sodae k o m t

waarschijnlijk o o k in het pannonische gebied en verder oostwaarts t o tin
Siberië voor ( E I G , 1931-32; WENDELBERGER, 1950;HERMANN, 1956).
S y n t a x o n o m i e : Gezien hetfeit datde beide kensoorten sterk faciesvormend optreden, en slechts een gedeeltelijk overlappend verspreidingsareaal
bezitten, lijkt hetvoorstel van PIGNATTI (1953) om twee afzonderlijke associaties teonderscheiden, devoorkeur teverdienen boven desamenvoeging inéén
associatie zoals BRAUN-BLANQUET (1931) doet.
O r d e I I : Atriplicetalia
littoralis
Sissingh 1946.
S y n . : Cakiletalia maritimae R. Tx.apud Oberdorfer 1949.
Éénjarige, halophiele ennitrophiele gemeenschappen, zich ontwikkelend o p
verse vloedmerken diezijn gedeponeerd o p de West- en Noordeuropese kusten.
D i f f e r e n t i ë r e n d e s o o r t e n c o m b i n a t i e : Atriplex hastata var., Matricaria inodora (incl. M. maritima) enSalsola kali.
S y n o e c o l o g i e : Pioniergemeenschappen o p al of niet metzand bedekte,
vochtige t o t tamelijk droge vloedmerken, die hoofdzakelijk bestaan uit resten van hogere planten en Phaeophyten. Wanneer verdere toevoer van vloed132
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merk achterwege blijft en debodem slibhoudend is,worden de gemeenschappen
na enkelejaren opgevolgd door Agropyro-Rumicion cnjpi-begroeiingen.
S y n c h o r o l o g i e : Van N-Noorwegen en het Baltische gebied tot langs de
Franse, mogelijk W-Iberische en Mediterrane kusten.
V e r b o n d e n : Atriplicion littoralis en Salsolo-Honckenyon peploidis.
V e r b o n d 1: Atriplicion littoralis (Nordhagen 1940 p.p.) R.Tx. 1950.
Syn.: Thero-AtriplicionPignatti 1953p.p.
Gemeenschappen die zich ontwikkelen op vloedmerk dat is gedeponeerd op
zand- of kleibodem, maar niet is bedekt door anorganisch materiaal (overstuivend zand) of hoogstens daarmee is gemengd.
K e n t a x o n : Atriplex littoralis. .
S y n c h o r o l o g i e : Europees-atlantisch, zuidwaarts tot N-Frankrijk, en
Baltisch; voorts langs de Golf van Venetië (PIGNATTI, 1953) en in Oost-Europa
(Soó, 1947a; WENDELBERGER, 1950,p. 124).
A s s o c i a t i e : Atriplicetum littoralis (Warming 1906) Westhoff et Beeftink
1950.
Syn.: Atriplicetum Warming 1906; Atriplicetum littoralis Feekes 1936 p.p.;
Atriplex litorale-associatie R.Tx. 1937 p.p.; Atriplicetum litoralis +
Atriplicetum latifolii Nordhagen 1940 p.p.; Matricario maritimae-Atriplicetum
litoralis R.Tx. 1950.
K e n t a x a : Atriplex littoralis en A. hastata (de laatste preferent).
S a m e n s t e l l i n g (31 opn. uit ZW-Nederland): Atriplex hastata 100 (-\—5),
A. littoralis 94 (H—5), Suaeda maritima 16 (H—1), Matricaria inodora (incl.
M. maritima) 45 (H—2), Cakile maritima 19 (H—1), Salsola kali 6 {-\—T).,
Aster tripolium 39 (H—1), Artemisia maritima 16( + ) , Festuca rubraf. litoralis
13 ( + -1), Halimione portulacoides en Spergularia marginata beide 13 ( + ) ,
JPuccinellia maritima 10(H—3), Spartina townsendii 10(H—1), Glaux maritima
10( + ) , Spergularia salina 6 (1), Triglochin maritima 3 ( + ) , Elytrigia pungens
•68(-\—2), E. repens 16 (H—2), Sonchus arvensis26 (H—1), Rumex crispus en
Cirsium arvensebeide 10( + ) , Potentilla anserina 19(H—2), Trifolium repensen
Agrostis stolonifera 6 (H—1), Leontodon autumnalis, Lotus tenuifolius en Cochlearia officinalis 3 ( + ) ; Polygonum aviculare 16 ( + -2), Lolium perenne 16
{H—1), Coronopussquamatus 6( + ) , Plantago major,P. coronopusenPuccinellia
distans 3 ( + ) ; Elymus arenarius 16 (H—2), Honckenyapeploides 13 ( + ) , Beta
maritima 10(H—1), Ammophila arenaria,Elytrigia juncea en Atriplex sabulosa
6 ( + -1); Raphanus sativus 3( + ) , Scirpus maritimus 19(H—3), Sonchus oleraceus 10 {-\—1), S. asper, Senecio vulgaris en Daucus carota 6 ( + ) ; Lepidium
ruderale, Capsella bursa-pastoris en Cerastium semidecandrum 3 (1); Solanum
nigrum, Stellaria media, Pastinaca sativa, Polygonum convolvus, Convolvus
arvensis en Galiumaparine 3 ( + ) .
S y n o e c o l o g i e : Pioniergemeenschappen op vloedmerken die zijn gedeponeerd op (zandige) kleigronden, voornamelijk langs de voet van dijken. Bij
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achterwege blijven vanaanvoer vanvers vloedmerk gaat deovergang naarh e t
Agropyro-Rumicion crispi gepaard met (1)eenachteruitgang vande Atriplexsoorten, inhetbijzonder vanA. littoralis, en(2)een sterke ontwikkeling v a n
Matricaria inodora. Voorts isdeindruk gevestigd, dateenéénzijdige samenstelling vanhetvloedmerk defaciesvorming indehand werkt; zois geconstateerd
dat vloedmerk vanSpartina townsendii-süo en eenvolledige dominantievan
Atriplex hastata zeer vaak samengaan.
Op overeenkomstige standplaatsen inhetoc-mesohalinicum, soms reeds inhet
polyhalinicum doch danopiets hoger niveau (Slikken vandeHeene), wordtde
associatie vervangen door het Atripliceto-Cirsietum
arvensis (Angelicion litoralis).
N a afsterving van Spartina towwseW/z'-gemeenschappen als gevolg van inpoldering ofafdamming, worden dezeindekommen dikwijls volledig vervangen
door hetAtriplicetum littoralis, doch deassociatie houdt hier slechts éénoftwee
jaar stand.
S y n c h o r o l o g i e : Algemeen inhet eu-halinicum en polyhalinicum van het
Wadden- enDeltagebied. Aangezien Spartina townsendii thans de voornaamste
leverancier van vloedmerkmateriaal is,isdeassociatie nadeinvoer van deze
soort waarschijnlijk sterk opdevoorgrond getreden.
Langs deWesteuropese kust vanN-Noorwegen (NORDHAGEN, 1940; G R O N LIE, 1948; H U L T É N , 1950) t o t N - F r a n k r i j k (DEN H A R T O G en SCHROEVERS,

1952); vermoedelijk ooklangs nagenoeg dehele kust vanGroot-Brittannië verspreid voorkomend (TANSLEY, 1949; PERRATON, 1953; CHAPMAN, 1960; P E R -

RING en WALTERS, 1962). Voorts in hetovergangsgebied tussen Noordzee en
Oostzee ( D A H L en H A D A C , 1941; DAHLBECK, 1945; G I L L N E R , 1944, 1960).

S y n t a x o n o m i e : D e associatie is sterk faciesvormend (dominantie van
Atriplex littoralis of van A. hastata). Aangezien de floristische samenstelling
overigens nauwelijk verschilt, lijkt het beter het voorbeeld van NORDHAGEN
(1940), die twee afzonderlijke associaties onderscheidt, niet te volgen. D e
Atriplex litorale-a.ssocia.tie, door R. TÜXEN (1937) beschreven, iseen complex
van hetAtriplicetum littoralis sensu Westhoffet Beeftink 1950 enhet Cakiletum
frisicum R.Tx.1950.
Subassociatie: Atriplicetum littoralis, subassociatie vanSalsola kali Beeftink
1962.
Syn.: Atriplexlitoralis-Salsola&a/7-associatie(Nordhagen 1940)R.Tx. 1950.
Differentiërende taxa: Salsolakali en Cakile maritima.
Samenstelling (2opn.uitZW-Nederland):Atriplex littoralis100(1),A.hastata100(2),
Salsola kali 100(2), Cakilemaritima100(1),Elytrigiajuncea100(H—1),Ammophila arenaria
100 (+), Elymus arenarius 100 (+), Honckenya peploides100 (+), Beta maritima 100 (+),
Matricariainodora50(+), Senecio vulgaris 100(H—1),Aster tripolium 50(+), Galium aparine
50(+).
Synoecologie: Ontwikkelt zich opvloedmerkpakketten, diezijn gedeponeerd opzanden kiezelstranden enniet ofnauwelijks zijn bedekt door overstuivend zand. Deze milieuconstellatie lijkt vooral op tetreden langskusten waar deaanvoer van slibdoor rivieren afwezigofzeer geringis; ook ishet mogelijk dat eenweinigfluctuerendegrondwaterstand eenrol
speelt.
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Synchorologie: In Nederland nog onvoldoende onderzocht; waarschijnlijk locaalop
Ijeschutte stranden in het hele Wadden- en Deltagebied. Aangetroffen, doch niet fraai ontwikkeld, ophetstrand bijKoudekerke (Walcheren). Buiten Nederland volgens R. TÜXEN
•(1950)verspreidlangsZ-Noorwegen en deDeense,Sleeswijk-Holsteinse,Z-Zweedseen Z-Finse
Oostzeekusten (cf. ook LIBBERT, 1940; BÖCHER, 1952; FRÖDE, 1958; FUKAREK, 1961).

Syntaxonomie: Het lijkt aanbeveling teverdienen deze gemeenschappen alseen subassociatie vanhetAtriplicetumlittoralis tebeschouwen inplaats vanhenineen afzonderlijke
associatieonder tebrengen zoalsR.TÜXEN(1950)doet.

V e r b o n d 2: Salsolo-H onckenyon peploidisR.Tx.
Syn.: Atriplicion litoralis Nordhagen 1940p.p.

1950.

Gemeenschappen diezich ontwikkelen op vloedmerk, datis bedekt door
overstuivend zand.
D i f f e r e n t i ë r e n d e s o o r t e n c o m b i n a t i e : Honckenya peploides, Cakile
maritima enSalsola kali.
S y n c h o r o l o g i e : Europees-atlantisch enBaltisch, mogelijk totinhetMediterrane gebied (R.TÜXEN, 1950; PIGNATTI, 1953: Cakilion litoralis).
A s s o c i a t i e s : Ookbij dit verbond treedt veelvuldig faciesvorming op, o.a.
door dominantie van Honckenya peploides, Cakile maritima, Salsola kali,
Atriplex sabulosaenBeta maritima. Vandevele, door R. TÜXEN (1950)—grotendeels voorlopig— onderscheiden associaties worden hier alleen het Atriplicetum sabulosaeenhet Cakiletumfrisicum behandeld; daarnaast zijn sociaties
van resp.Honckenya peploides enBeta maritima onderscheiden.24
A s s o c i a t i e 1: Atriplicetum sabulosae Nordhagen 1940.
K e n t a x o n : Atriplex sabulosa ( = A. tornabeni Tin. = A. laciniata L. =
A. arenariaWoods = A.maritima Grufb.); mogelijk ookAtriplex glabriuscula
( = A.babingtonii Woods).
S a m e n s t e l l i n g (20opn.uit ZW-Nederland): Atriplex sabulosa 85(H—3),
Cakile maritima 100(H—3), Salsola kali 100(H—2), Honckenya peploides90
(H—3),Beta maritima 20( + ) , Polygonum maritimum L.5( + ) ,Atriplex hastata
var.80( + -2),A.littoralis 45(H—2), Elytrigiajuncea 90(H—2), Elymus arena
rius 90(H—2), Sonchus arvensis25(H—1), Matricaria inodora20( + ) , Ammophila arenaria20( + ) ,Eryngium maritimum 15( + ) ,Ricinus communis 15 ( + ) ,
Euphorbia paralias 10( + ) , Calystegia soldanella 10( + ) , Senecio vulgaris10
(+), Aster tripolium 10( + ) , Phragmites communis 10(H—1), Scirpus maritimus
10( + ) , Elytrigia pungens 5(1),Festucajuncifolia 5( + ) , Sonchus asper5 ( + ) ,
S. oleraceus 5( + ) , Suaeda maritima 5( + ) , Spartina townsendii5( + ) , Puccinellia maritima 5( + )en Spergularia marginata 5 ( + ) . Atriplex glabriuscula
komtinZW-Nederland enopTerschelling ookindezeasociatie voor.
S y n o e c o l o g i e : Langs hetstrand of op grindbanken opmetzand overstoven vloedmerk; degemeenschappen waarvan hier desamenstelling isweergegeven, hadden zich opmatig overstoven vloedmerk ontwikkeld.
S y n c h o r o l o g i e : InNederland zeldzaam, doch insommigejaren fraai ont24

Zievoetnoot 20opp. 96.
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wikkeld. In 1945 en 1946 op de oostpunt van de Boschplaat op Terschelling
waargenomen (schriftelijke mededeling van Dr. V. Westhoff, Zeist); in het
Deltagebied alleen langs de noordkust van N-Beveland en hier en daar langs
de westkust van Zeeuws-Vlaanderen waargenomen. Verspreid van Z-Noorwegen (NORDHAGEN, 1940) en Groot-Brittannië (PERRING en WALTERS, 1962)
tot de Franse kusten (GÉHU, 1960a, 1960b; GÉHU, J.-M. en J., 1959; BEEFTINK,
1964b); ook in het Baltische gebied (BÖCHER, 1952; HULTÉN, 1950).
A s s o c i a t i e 2: Cakiletumfrisicum (Hocquette 1927) R.Tx. 1950.
Syn.: Agropyretum juncei Hocquette 1927 p.p.; Cakiletum maritimae Van
Dieren 1934.
D i f f e r e n t i ë r e n d e s o o r t e n c o m b i n a t i e : Salsolakali, Cakilemaritima en,
locaal,Honckenya peploides.
S a m e n s t e l l i n g (8 opn. uit ZW-Nederland): Salsola kali 87 (H—2), Cakile
maritima 75(H—5), Honckenya peploides 50(H—1),Atriplex hastata 50(H—1),
Beta maritima 25 ( + ) , Atriplex sabulosa 12 ( + ) , Elytrigia juncea 100 (H—1),
Elymus arenarius75 (H—1), Ammophila arenaria 62 ( + ) , Eryngium maritimum
12 ( + ) , Scirpus maritimus 25 ( + ) , Aster tripolium 25 ( + ) , Solanum tuberosum
25 ( + ) , Phragmites communis 12 ( + ) , Sonchus asper 12 ( + ) en Convolvulus
arvensis 12(+).
S y n o e c o l o g i e en s y n c h o r o l o g i e : Langs de oostelijke oever van de
Noordzee vanJutland tot België,waar de stranden over het algemeen aan erosie
zijn blootgesteld en het vloedmerk tamelijk gering is, ontwikkelt zich een verarmde vorm van de vorige associatie, voornamelijk bestaande uit de verbondsen ordekensoorten. De kentaxa van het Atriplicetum sabulosae zijn afwezig
of uiterst zeldzaam (cf. R. TÜXEN, 1950). Ook in het Baltische gebied is dat hier
en daar het geval (bijv. BÖCHER, 1952). In het Deltagebied locaal bijv. langs de
noordkust van N-Beveland, het strand vanWalcheren, op deKaloot enlangs de
westkustvan Zeeuwsch-Vlaanderen.
S y n t a x o n o m i e : De drie bovengenoemde soorten, Salsola kali, Cakile
maritima en Honckenya peploides, doordringen elkaar slechts zelden tot een
werkelijke gemeenschap. Meestal vormen zij elk op zichzelfstaande populaties.
Daar zij bovendien slechts als verbondskensoorten zijn te beschouwen, zou het
wellicht de voorkeur verdienen deze populaties al naar gelang de dominerende
soort als sociaties van het verbond op te vatten, zoals hierna reeds voor de
Honckenya peploides- en ook voor bepaalde Beta manï/ma-gemeenschappen
is gedaan.
S o c i a t i e 1: Honckenyapeploides-sociatie auct.
D o m i n a n t t a x o n : Honckenya peploides.
S a m e n s t e l l i n g (6opn. uit ZW-Nederland): Honckenya peploides 100(2-4),
Cakile maritima 83 (H—1), Salsola kali 50 ( + ) , Atriplex sabulosa 50 (H—1),
A. littoralis 17 (1),A. hastata 17( + ) , Elytrigiajuncea 100(1-2), Elymus arenarius 83 (H—2), Ammophila arenaria 33 ( + ) , Sonchus arvensis 17 (2), Carex
arenaria 17(2) en Festuca rubraf. litoralis 17(1).
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S y n o e c o l o g i e : Gemeenschappen metdominantie van Honckenyapeploides
ontstaan wanneer het dynamische karakter van het milieu in de vloedmerkzone
van het strand een bepaalde verstarring ondergaat. Deze verstarring bestaat in
de eerste plaats uit een afneming van de beweeglijkheid van het zand. Aanvoer
van zand door de wind is bij deze sociatie steeds gering of blijft soms geheel
achterwege; zelfs is het mogelijk dat door vloedwater of neerslag enige erosie
plaats heeft. Voorts komt de verstarring van het milieu tot uiting in een afneming van de aanvoer van vloedmerk: uitgestrekte, centimeters dikke vloedmerkpakketten komen nietvoor. Deze omstandigheden hebben tot gevolg dat
vloedmerksoorten die juist op een zeer dynamisch (instabiel) milieu zijningesteld, hier niet op de voorgrond treden of zelfs geheel afwezig zijn. Honckenya
peploides echter heeft door haar karakter van overblijvende plant een hoge
,residu-waarde' t.o.v. het ,agens' vloedmerk: Op rustige plaatsen markeert zij
de gehele zonewaar het vloedmerk in deloop derjaren isterechtgekomen (bijv.
op de Beer, de Punt van Goeree, verschillende plaatsen langs de noordkust van
N-Beveland en in de Verdronken Zwarte Polder). De soort kan daarbij zeer
lang standhouden, vooral wanneer de groeiplaatsen voor de zee bereikbaar
blijven en deze regelmatig — zij het soms met tussenpozen van vele jaren —
voor aanvoer van enig vloedmerk zorgt. Schelpenbanken in de strandvlakte
kunnen ook aan de voorwaarden van stabiliteit van het milieu voldoen (De
Beer,hierendaar aan denoordkust vanN-Beveland).Soms ook oplage duintjes
van de strandvlakte die door stormvloeden worden bereikt, doch dan dikwijls
bijgemengd metsoorten vanhet Saginionmaritimae en het Koelerion albescentis
(bijv. de Beer, Kwade Hoek, Verdronken Zwarte Polder). In Frankrijk bij
Cayeux-s-Mer (Somme) waargenomen op grindbanken (BEEFTINK, 1964b).
S y n c h o r o l o g i e : In het Deltagebied vooral daar waar het dynamische
karakter van het milieu, dat kenmerkend is voor vloedmerkvegetaties, enigszinsverstard is(Voor voorbeelden zieonder synoecologie).Zo ook op Terschelling.Eldersniet alszodanigbeschreven, doch ongetwijfeld opveleplaatsen langs
deWesteuropese kust eninhetBaltischegebied aanwezig.
S y n t a x o n o m i e : De Honckenyapeploides-gemeenschappen kunnen uiteenlopende begeleidende soorten bevatten, afhankelijk van hun ligging t.o.v. de
kustlijn, en dienen daarom misschien in verschillende sociaties ondergebracht
te worden. De gemeenschappen waarvan hier de samenstelling is weergegeven,
liggen alle op het strand, buiten de buitenste duinreep.
S o c i a t i e 2: Beta ntaritima-sociztie soc. nov.
D o m i n a n t t a x o n : Beta maritima.
S a m e n s t e l l i n g (2 opn. uit ZW-Nederland): Beta maritima 100 (2-4),
Elytrigia repens 100 (2-3), Atriplex hastata 100 ( + ) , Polygonum aviculare
100 ( + ) , Cirsium arvense 100 ( + ) , Malva sp. 100 ( + ) , Matricaria inodora
50 (1), Lolium perenne, Rumex crispus, Cirsium vulgare, Solanum nigrum,
Sonchus oleraceus,Daucus carota, Medicago arabicaen Erodium sp. elk 50( + ) .
S y n o e c o l o g i e : Ontwikkelt zich in ZW-Nederland alleen op dikke schelpMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 65-1(1965)
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afzettingen — vnl. van mossels — gemengd met vloedmerk dat voor het grootste deeluit algenresten (vnl. vanPhaeophyceae) bestaat.
S y n c h o r o l o g i e : In hetDeltagebied uitsluitend hierendaarlangsde noordkust van N-Beveland in de hoeken van dijkresten van prijsgegeven polders.
Gemeenschappen van dit type hebben een zuidelijk verspreidingsareaal. De
dominant bereikt zijn noordgrens in Z-Zweden (HULTÉN, 1950). Soortgelijke
gemeenschappen zijn waargenomen bij Herqueville in Normandie (BEEFTINK,
1964b). Aan de noordkust van Bretagne (Leur-ar-Bagan, ten W. van Roscoff)
waargenomen met Lagurus ovatus (schriftelijke mededeling van Dr. V. Westhoff, Zeist).
4.9. KLASSE: PLANTAGINETEA MAIORIS R . T X . ET PREISING 1950

O r d e : Plantaginetalia
maiorisR.Tx. 1950.
Syn.: Potentilletalia anserinaeOberdorfer 1949.
Nitrophiele gemeenschappen van oeverstroken, oude vloedmerken, tijdelijk
geïnundeerde terreinen en van betreden plaatsen.
K e n t a x a : Volgens R. TÜXEN (1950): (Potentilla anserina,P. reptans),
Plantago major, Lolium perenne, Poa annua, Agrostis stolonifera var. prorepens
Aschers, en Ranunculus sardous.
Volgens OBERDORFER (1957) Agrostis stolonifera f., Poa annua, Juncus compressus en Potentilla anserina; voorts differentiërend :Leontodon autumnalis en
Lolium perenne.
S y n o e c o l o g i e : Kenmerkend voor contactzones tussen contrasterende
milieuconfiguraties, zoals zout-zoet (beide vochtig), nat-droog en rijk-arm aan
voedingsstoffen of combinaties daarvan. Contact van deze contrasten schept
een instabiel milieu, omdat nu eens het ene dan weer het andere uiterste de
milieu-omstandigheden uitmaakt. Instabiliteit impliceert bovendien een onregelmatig optredende oppervlakkige verrijking met voedingsstoffen en een
min of meer compacte toestand van de toplaag van de bodem. Begrazing en
betreding roepen soortgelijke milieuomstandigheden op (cf. VAN LEEUWEN,
1958; WESTHOFF en VAN LEEUWEN, 1961; WESTHOFF C.S., 1961).
S y n c h o r o l o g i e : Eurosiberisch en N-mediterraan; waarschijnlijk ten dele
cosmopolitisch (cf. onder het Polygonion avicularis).
V e r b o n d e n : Polygonion avicularisen Agropyro-Rumicion crispi.
V e r b o n d 1: Polygonion

avicularis Br.-Bl.1931.

Syn. : Zie R. TÜXEN (1950).

K e n t a x a : Volgens R. TÜXEN (1950) Plantago major, Poa annua, Polygonum avicularevar. (differentiërend), Coronopus squamatus, Lolium perenne en
Cynodon dactylon.
Volgens SISSINGH (1950)behalvedeviereerste,door R. Tüxen genoemde taxa
ook Matricaria matricarioides, Lepidium ruderale, Coronopus didymus en Sclerochloadura.
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Volgens OBERDORFER (1957) Polygonum aviculare f., Coronopus squamatus,

Plantago major (zwak, neigt tot de orde) en transgrediërende kensoorten van de
associaties.
S y n o e c o l o g i e : De plantengemeenschappen van dit verbond ontwikkelen
zich op plaatsen die door mens en dier worden betreden, dus op paden, langs
wegkanten, op erven, perceelsingangen, drinkplaatsen voor vee, landingsplaatsen voor schepen, enz. Door de betreding vertoont het bodemprofiel een
zeer dichte pakking, hetgeen zeer grote wisselvalligheid in de vochthuishouding met zich meebrengt (tegenstellingen tussen nat en droog in de tijd). De
zoö- en anthropogene invloed omvat ook een wisselvallige verrijking met voedingsstoffen (faeces, kunstmest, afval van landbouwproducten, enz.).
S y n c h o r o l o g i e : Euraziatisch, doch waarschijnlijk cosmopolitisch (SissiNGH, 1950). Het open staan van de kenmerkende soorten voor zeer grote
tegenstellingen in het milieu brengt met zich mee dat de gemeenschappen
in hoge mate onafhankelijk van klimatologische invloeden zijn. De huidige verspreiding van de gemeenschappen isnagenoeg geheelanthropogeen bepaald.
A s s o c i a t i e s : Hier wordt alleen een subassociatie van het PlantaginetoLolietum behandeld.
A s s o c i a t i e : Plantagineto-Lolietum (Beger 1930) Sissingh 1950.
Syn.: Zie R. TÜXEN (1950).

K e n taxa: Plantago major, Lolium perenne, Coronopus squamatus, Matricaria matricarioides en Coronopus didymus.
Subassociatie: Plantagineto-Lolietum

asteretosum subass.nov.

Differentiërende taxa: Aster tripolium,Festucarubraf. litoralis,Agrostis stolonifera
subvar. salinaJ. et W., Elytrigiapungens,Glauxmaritima,Puccinellia maritimaenPlantago
maritima.
Samenstelling (11opn.uit ZW-Nederland):Plantagomajor100( + - 1), Lolium perenne
100(4-5),Festucarubraf. litoralis73 ( + -2),Astertripolium64(+), Glauxmaritima27( + -1),
Puccinelliamaritima27(+),Plantago maritima27(+), Spergulariamarginata9(+),Agrostis
stoloniferasubvar. salina82 (H—3), Elytrigiapungens 36 (H—2), Hordeum secalinum 55
(H—2), Atriplex hastata 45 (H—1), Alopecurus geniculatus 36 (-\—1), Festuca arundinacea
27( + -1),Polygonumaviculare27(+), Trifoliumrepens 18( + -2),Elytrigiarepens 18( + -1),
Taraxacumsp. 18 (H—1), Potentillaanserina18 (+), Plantagolanceolata18 (+), Cirsium
arvense18(+), Leontodon autumnalis 9 (+), Daucus carota9 (+), Trifoliumpratense9 (+),
Bellisperennis9(+).
Synoecologie: De subassociatie ontwikkelt zich uitsluitend buitendijks op sterk betredenoeverwallen,afslagranden enanderehooggelegenterreinenvandeschorrenindeestuaria.
Wat betreft desaliniteit iszijbeperkt tot het mesohalinicum en het minst salienegedeeltevan
het polyhalinicum. De associatie vertoont verwantschap met en overgangsstadia naar het
Puccinellietum distantisatriplicetosum (zie p. 116).
Synchorologie: De associatie heeft een eurosiberisch areaal en is over geheel Europa
verspreid, met uitzondering van het Mediterrane gebied. De subassociatie isin Nederland alleenbuitendijks aangetroffen langshetHaringvliet,het Volkerakeninhet Schelde-estuarium;
langs de Scheldevan het schor ten oosten van Waarde tot het terrein bij het voormalige fort
PijpTabak(België).

Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 65-1(1965)

139

V e r b o n d 2 : Agropyro-Rumicion

crispiNordhagen

1940.

K e n t a x a : Volgens R. TÜXEN (1950)Potentilla anserina,Agrostis stolonifera
var.prorepens Aschers., Rumex crispus,Elytrigia repens,Leontodon autumnalis,
Carex hirta en Ranunculus repens(delaatste differentiërend).
Volgens OBERDORFER (1957) Scirpus radkans Schkr., Carex hirta, Juncus
inflexus, Elytrigia repens, Rumex crispus,Rorippa silvestris, Ranunculus repens,
Potentilla reptans, Mentha pulegium, Ranunculus sardous, Myosurus minimus,
Euphrasia serotina Lam. en Pulicaria dysenterica (de beide laatste differentiërend).
S y n o e c o l o g i e : Gemeenschappen van contactzones zoals beschreven onder
de orde. Het karakter van de met elkaar in contact staande contrasterende milieuconfiguraties alsmede de aard van de wisselvalligheid in het contactmilieu
bepalen de samenstelling van de gemeenschappen.
S y n c h o r o l o g i e : Eurosiberisch, met uitzondering van de arctische en
mediterrane gebieden.
S y n t a x o n o m i e : De gemeenschappen in de (vochtige tot natte) zout-zoetcontactmilieu's onderscheiden zich in hun floristische samenstelling van andere
milieu's van het verbond: Naast de meer algemene Agropyro-Rumicion-soorten, zoals Festuca arundinacea, Trifolium repens, Plantago major, Leontodon
autumnalis, Potentilla anserina, Elytrigia repens, Triglochin palustris, Juncus
articulatus, Carex otrubae, C.hirta, Juncus inflexus, Ranunculus repensen Pulicaria dysenterica, treft men tot het zout-zoet-contact beperkte of in dit milieu
optimale soorten aan zoals Agrostis stolonifera subvar. salina, Carex distans
var. vikingensis, Euphrasia odontites, Lotus tenuifolius, Ononisspinosa, Juncus
maritimus, Juncusambiguus Guss.,Eleocharisuniglumisen Trifolium fragiferum.
WESTHOFF C.S. (1961) vatten deze gemeenschappen voorlopig samen als een
onderverbond binnen het Agropyro-Rumicion crispi,waaraan zij de naam Loto~
Trifolion verbinden. Hoewel dit Loto-Trifolion in het Deltagebied locaal voorkomt (bijv. op de groene strandvlakte van de Beer, het Groene Strand bij Oostvoorne, de Kwade Hoek en de Verdronken Zwarte Polder), is het nog onvoldoende onderzocht, zodat wij volstaan met dezevermelding.
A s s o c i a t i e s : Hier wordt alleen een subassociatie van de Festuca arundinacea-Potentillaanserina-&ssoc\z.t\ebehandeld.
A s s o c i a t i e : Potentilleto-Festucetum arundinaceae (R.Tx. 1937) Nordhagen
1940.
Syn.: Lolium perenne-Matricaria 5«aveo/e«s-associatie, subassociatie van Festuca arundinacea R.Tx. 1937 prov.; incl. Festuca arundinacea-Dactylis
glomerata-associatie R.Tx. 1950.
K e n t a x o n : Festucaarundinacea.
Subassociatie: Potentilleto-Festucetum
arundinaceae festucetosum
subass.nov.
Syn: Armerietummaritimae, subassociatie van Festuca arundinacea Bückner 1954.

litoralis

Differentiërende taxa: Festucarubraf. litoralisHackel en andere halophyten, zoals.
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Glauxmaritima,Juncusgerardii, Aster tripolium, Plantagomaritima, Triglochin maritima en
Puccinelliamaritima.
Samenstelling (9 opn. langs het Schelde-estuarium): Festuca arundinacea 100(4-5),
Festuca rubra f. litoralis 78 (1-2), Glauxmaritima22(+), Juncusgerardii 11(1), Astertripolium,Plantago maritima, Triglochin maritima, Puccinellia maritimaenP. distans alle 11 ( + ) ;
Elytrigiarepens78(H—2),Atriplexhastata67(+), Rumex crispus56(+), Agrostisstolonifera
44 (H—3),Plantago majorenCarexotrubae beide 44 (+), Potentillaanserinaen Cochlearia
officinalisbeide 22 (+), Trifoliumfragiferum, T. repens,Alopecurus geniculatus, Oenanthe
lachenalii enApiumgraveolens alle 11( + ) ; Phragmitescommunis 78( + -2),Taraxacum sp.
56(+), Cirsiumarvense44(H—1)enMatricariainodora 11( + ) .
Synoecologie: Ontwikkelt zich binnen de directe invloedssfeer vande getijden opde
hoogste gedeelten van deschorren vanhetminst ziltegedeeltevanheta-mesohalinicumafin
stroomopwaartse richting. Wordt daardoor alleen bij spring- en stormvloeden overspoeld
en ontvangt danenigvloedmerk. Begrazingenhooien bevordert deontwikkeling van deassociatie.IndezilterezonesvanhetDeltagebied bevindenzichplaatselijk opdedijkhellingen verwantegemeenschappen.
Synchorologie: Desubassociatie isinNederland alleen binnen dedirecte invloedssfeer
van de getijden aangetroffen enwellangs het Haringvliet enhet Middenhellegat, alsmede
langshetSchelde-estuarium vanFort St.PhilippeaftotdestadAntwerpen. Misschienvroeger
ooklangsdeoeversvandekomvandevoormaligeZuiderzee.
DeassociatieisbekendvandeDuitseenDeensekusten(R. TÜXEN, 1950;FRÖDE, 1958),het
kustgebied van Z-Noorwegen, Z-Zweden en waarschijnlijk Z-Finland (NORDHAGEN, 1940;
HULTÉN, 1950), alsmede langs deoevers vandeWesteuropese rivieren (aanvankelijk als een
afzonderlijke Festuca arundinacea-Dactylis glomerata-associ&tie opgevat: R.TÜXEN, 1950,
1955; OBERDORFER, 1957). De subassociatie van Festucarubraf. litoralisis waarschijnlijk
algemeen indeniet testerk gekanaliseerde estuaria van NW-Europa. Aan deze subassociatie
verwante, enwaarschijnlijk ookdaarin onder tebrengen gemeenschappen komen voor inde
grenszones van zilte terreinen diezich inhetbinnenland vanDuitsland bevinden; BÜCKNER
(1954) deelt dezeals subassociatie van Festuca arundinaceainhetJuncetumgerardiiin.
4.10. KLASSE: ARTEMISIETEA

VULGARIS LOHMEYER, PREISING ETR . T X . 1950

Uit overwegend meerjarige, steeds nitrophiele, rechtopgaande, deels struikvormige, deels lianenachtige soorten (,Hochstauden') bestaande gemeenschappen van contactgordels, zoals oeverstroken langszeeën en rivieren (aanspoelselzones), randen van houtwallen en andere houtopstanden, kanten van wegen
enerven, enz.
K e nt a x a : Urtica dioica, Artemisia vulgaris, Melilotus altissimus, Rumex
obtusifolius e.a. (cf. R. TÜXEN, 1950).
O r d e n : I. Artemisietalia vulgaris,met alsverbond hetEu-Arction (R. TÜXEN,
1962) en II. Calystegietalia sepii. Alleen van de laatste orde komen gemeenschappen voor behandeling in aanmerking.

Orde II:Calystegietalia

sepii R.Tx.1950.

Gemeenschappen van nitrophiele, struikvormige en lianenachtige soorten
op aanspoelselgordels langszeeënen rivieren, meestal in rietgordels en in Hippophaë- ofSW/x-struwelen.
K e n t a x o n : Calystegiasepium.
V e r b o n d e n : Angelicion litoralis en Senecion fluviatilis. Alleen van het
eerste verbond zullen enige syntaxa worden behandeld.
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V e r b o n d : Angelicion litoralis R.Tx. (1950) 1961nom. mut. 25
Syn.: Agropyro-Rumicion crispi Nordhagen 1940 p.p; Convolvulo-Archangelicionlitoralis R.Tx. 1950prov.
Nitrophiele en matig tot zwak halophiele gemeenschappen van aanspoelselgordelslangszeeën en estuaria.
K e n taxa: Elytrigia pungens, Angelica archangelica ssp. litoralis (Fries)
Thellung en misschien Sonchus arvensis. Hoewel Elytrigia pungens transgrediëert in het Armerion maritimae, het Saginion maritimae, het Atriplicion littoralisen het Agropyro-Rumicion crispi,lijkt deze soort in dit verbond door haar
dominantie en zeer grote vitaliteit (planten tot meer dan 1,50 m hoog) de centralekensoort te zijn.
S y n o e c o l o g i e : Optimaal opvloedmerkgordels indemesohalienezones der
estuaria en in de lage duinen van de groene strandvlakten langs de kust. Ontwikkelt zich daar als .Schleier-Gesellschaften' (sensu R. TÜXEN, 1950)in Phragmites communis-vegetaties en Hippophaë rhamnoides-stiuwelen. Zet zich in de
polyhaliene eneu-haliene zones buiten de strandvlakten voort op oeverwallen
van kreken en langs de voet van dijk en duin (Elytrigia /w«gms-gemeenschappen). Waar in deze laatste zones veelvloedmerk wordt gedeponeerd, maakt het
verbond plaats voor hetAtriplicion littoralis.
De beschaduwing door riet of struweel waarborgt geringe wisselingen in de
temperatuur en een voortdurend hoge vochtigheid van de bodem en de benedenste luchtlagen. In overeenstemming hiermee is de veronderstelling van
NORDHAGEN (1940,p. 97) dat voor de ontwikkeling van het, ook tot dit verbond behorende Convolvuletumsepii maritimum langs de Noorse zuid-en westkust beschutting tegen wind en voldoende vochtigheid van de bodem noodzakelijke voorwaarden zijn. Deze stabiele omstandigheden van temperatuur
en vocht maken dat het verteringsproces in het vloedmerk van het Angelicion
litoralis ongetwijfeld een geheel ander verloop zal hebben dan de onder sterk
wisselende omstandigheden plaats hebbende processen in de Atriplicetalia
littoralis. Zij zijn - tezamen met de factor zout - waarschijnlijk ook verantwoordelijk voor de verspreiding van het verbond, dat in tegenstelling tot die
van het Senecion fluviatilis duidelijk atlantisch is (cf. ook R. TÜXEN, 1950). Het
verschijnsel dat het Angelicionlitoraliszichaan deNoorse kusten zelfs op ,open'
vloedmerken kan ontwikkelen (NORDHAGEN, 1940), zou kunnen samenhangen
meteenextremestabiliteit in de factor vocht aldaar (cf. de eerder aangehaalde
opmerking van Nordhagen en het feit dat dejaarlijkse gemiddelde hoeveelheid
neerslag daar 1500-3000 mm is).
In het arctische gebied bevinden zich op overeenkomstige standplaatsen
Calamagrostis neglecta (Calamagrostetum neglectae maritimum Nordhagen
1954)-, Carex rariflora- en Alopecurus arundinaceus-gemeenschappen (KALELA,
1939; NORDHAGEN, 1954).

S y n c h o r o l o g i e : Weinig van bekend; west- en noordeuropese kusten,
waarschijnlijk tot 60° NB (HULTÉN, 1950).
25

Zie voetnoot 15op p.75.
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S y n t a x o n o m i e : Het karakter van ,Schleier-Gesellschaft' impliceert dat
vermenging met andere gemeenschappen regel zo niet voorwaarde is, in de
eerste plaats met die van het Phragmition eurosibiricum en de Hippophaë
rhamnoides-consociatie (BOERBOOM, 1960), doch ook met elementen van de
Plantaginetalia maioris en zelfs met die van de Glauceto-Puccinellietalia. Dit
betekent datdeze gemeenschappen gemakkelijk aanleiding geven tot meningsverschillen op syntaxonomisch gebied. Hetlijkt het meest aanvaardbaar Elytrigiapungens alsdecentralekensoort van ditverbond tebeschouwen, waardoor
tevens syntaxa alshetAtripliceto-Elytrigietumpungentis eenbevredigende plaats
krijgen.
A s s o c i a t i e s (cf. ookR. TÜXEN, 1950; doch niet OBERDORFER, 1957): Hier
worden alleen behandeld hetAtripliceto-Elytrigietumpungentis, het AtriplicetoCirsietum arvensisenhetAlthaeeto-Calystegietum sepii.
A s s o c i a t i e 1 : Atripliceto-Elytrigietumpungentis Beeftink etWesthoff 1962.
Syn.: Atropidetum maritimae, subassociatie van Festucarubrasubvar.arenaria
(Atropidetum Festucetosum arenariae), facies vanAgropyrum repensvar.
littorale DeLitardière etMalcuit 1927;Triticetum acuti Christiansen 1927p.p.;
Agropyrum fótara/e-gemeenschap Br.-Bl. et De Leeuw 1936; Artemisietum
maritimae, facies van Triticum litorale Feekes 1950(inBROUWER C.S., 1950),
Westhoffet Beeftink 1950;Agropyretum littorei Corillion 1953p.p.; Agropyron
littorale-weide VANDENABEELE 1955.

D i f f e r e n t i ë r e n d e s o o r t e n c o m b i n a t i e : Elytrigia pungens, Atriplex
hastata enAster tripolium.
S a m e n s t e l l i n g ( 9 2 opnamen uitZW-Nederland):zietabel 14,kolom 1en2.
S y n o e c o l o g i e : Binnen dedirecte invloedssfeer vandegetijden ontwikkelt
de associatie zich voornamelijk op kreekoeverwallen van uiteenlopend slibgehalte. HetArtemisietum maritimae en soms ten dele ookhet Halimionetum
portulacoidis dieaanvankelijk hetvloedmerk opvingen, maken plaats vooreen
gesloten ofnagenoeggeslotenElytrigiapungens-begroeiing metverspreide exemplaren van Atriplex hastata. Van deoorspronkelijke vegetatie blijven verspreide
resten aanwezig en vertoont Aster tripolium de hoogste presentie. Verwante
gemeenschappen komen voor langs debuitenhelling vandezeedijken enlangs
de voet vansommige duintjes. Deassociatie vindt haar optimum in hetpolyhalinicum, maar dringt door tot in de eu-haliene en <x-mesohaliene zones. Zij
wordt in hetmesohalinicum vervangen door hetAtripliceto-Cirsietum arvensis
en hetAlthaeeto-Calystegietum sepii,bij matige beweiding en hooien door het
Potentilleto-Festucetum arundinaceaefestucetosum litoralis en bij sterke beweidingdoor hetPlantagineto-Lolietum asteretosum.
Binnendijks komt de associatie alleen voor langs de oevers van polyhaliene
wateren met een sterk fluctuerende waterstand (vnl. kwelgebieden achter de
zeedijk).
S y n c h o r o l o g i e : In het Waddengebied locaal, bijv. op Ameland (BRAUNBLANQUET en DELEEUW, 1936), Griend (FEEKES; in BROUWER C.S., 1950) en de
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Boschplaat van Terschelling (WESTHOFF, n.p.), in de Dollard en op het Balgzand (DE VRIES, 1940).
In het Deltagebied algemeen langs het Schelde-estuarium van Vlissingen t o t
de Boudewijnsluizen bij Antwerpen (cf. ook VANDENABEELE, 1955). In het
Oosterschelde-bekken over het algemeen schaarser, waarschijnlijk als gevolg
van geringere hoeveelheden vloedmerk door minder uitgestrekte Spartina
fownsendn-begroeiingen. Binnendijks zeer locaal, bijv. in de Inlaag 1887 bij
Ellewoutsdijk.
Buiten Nederland verspreid van Skallingen (HANSEN, 1958; BEEFTINK,1959)
en Groot-Brittannië op ongeveer dezelfde breedtegraad (CHAPMAN, 1941 ;
TANSLEY, 1949; PERRING en WALTERS, 1962) tot langs de Franse oceaankust.

Elytrigia pungens neemt in Groot-Brittannië en Ierland naar het westen toein
betekenis af om plaats te maken voor Juncus maritimus (cf. CHAPMAN, 1941;
O ' R E I L L Y en P A N T I N , 1957).

S y n t a x o n o m i e : De aanvankelijke onderbrenging van de associatie in het
Agropyro-Rumicion crispi (BEEFTINK, 1962;cf. o o k R. TÜXEN, 1950) bevredigt
niet wegens de schaarsheid aan kentaxa van dit verbond. Het lijkt beter de
dominant, Elytrigia pungens, alskentaxon van hetAngelicion litoralis te beschouwen, waarmee dan tevens de associatie een beter aanvaardbare plaats in het
systeem krijgt.
Er zijn nogandere Elytrigia /?w«gem-gemeenschappen, dieniet in deze of de
volgende associaties kunnen worden ondergebracht. Het is gebleken dat Elytrigia pungens — evenals Honckenya peploides (ziep . 137) — een hoge r e s i d u waarde' heeft t.o.v. het dynamische aspect van het vloedmerk, waardoor aanvoer lange tijd achterwege k a n blijven zonder dat dit voor deze soort direct
nadelige gevolgen heeft, terwijl zich daarbij intussen soms wel allerlei andere
soorten vestigen.
A s s o c i a t i e 2 : Atripliceto-Cirsietum

arvensis ass.nov.

D i f f e r e n t i ë r e n d e s o o r t e n c o m b i n a t i e : Cirsium arvense, Atriplex hastata, Elytrigia pungens en Apium graveolens.
S a m e n s t e l l i n g (5 opn. uit ZW-Nederland): zie tabel 14,kolom 3.
S y n o e c o l o g i e : Deze associatie ontwikkelt zich in het mesohalinicum en
op groene strandvlakten langs de kust als gesloten of bijna gesloten begroeiingen op vloedmerken die op ruggen, afslagranden of tegen duintjes zijn geworpen, doch niet door een dichte vegetatie van riet of struweel worden opgevangen. Grassen — vnl. Festuca rubra f. litoralis, soms ook Elytrigia repens,
E. juncea en Elymus arenarius (De Beer) — nemen bij het opvangen van het
vloedmerk de grootste plaats in. De associatie is de brakke pendant van het
Atripliceto-Elytrigietum pungentis en de ,weide'-pendant van het hierna tebespreken Althaeeto-Calystegietum
sepii. Soms ontwikkelt het Atripliceto-Cirsietum arvensis zich reeds in het gedeelte vanhet polyhalinicum dat aan de mesohaliene zone grenst (bijv. op de Slikken van de Heene), doch dan steeds ineen
gordel boven dievan het Atripliceto-Elytrigietum
pungentis.
S y n c h o r o l o g i e : Alleen bekend uit het Deltagebied. D a a r aangetroffen op
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afslagranden en aan de dijkvoet langs de Krammer, het Middenhellegat en
locaal en verarmd langs de Zeeschelde in België; op het Groene Strand bij
Oostvoorne fraai ontwikkeld op de zeer lage uitlopers van de Hippophaëduintjes; op de Beer hier en daar op de strandwal.
A s s o c i a t i e 3: Althaeeto-Calystegietum sepii ass. nov.
Zwak halophiele gemeenschappen op vloedmerken die zijn gedeponeerd in
rietvegetaties of Hippophaë-struwelen.
D i f f e r e n t i ë r e n d e s o o r t e n c o m b i n a t i e : Althaea officinalis (waarschijnlijk kentaxon), Calystegia sepium en Elytrigia pungens.
S a m e n s t e l l i n g (22 opn. uit ZW-Nederland): zie tabel 14, kolom 4, 5en 6.
S u b a s s o c i a t i e s , enz.: (a)Althaeeto-Calystegietum sepii,subassociatie van
Calamagrostis epigeiosmet tweelocalevarianten, de variant met Galiumaparine
en de variant met Eupatorium cannabium.
(b) Althaeeto-Calystegietum sepii, subassociatie van Cochlearia officinalis.
Subassociatie a: Althaeeto-Calystegietum
grostis epigeios subass.nov.

sepii, subassociatie van Calama-

Differentiërende taxa: Calamagrostis epigeios,Cirsiumarvense en Urtica dioica.
Samenstelling (13opn. uitZW-Nederland): zie tabel 14,kolom 4en 5.
Synoecologie: Deze subassociatie ontwikkelt zich wanneer vloedmerk in Hippophaëstruweel wordt geworpen, zoals opgroene strandvlakten kan plaats vinden. Door zoet drangwater uitdebelendende duincomplexen blijft hetmilieu voortdurend vochtig enisdesaliniteit behalve nastormvloeden steeds zeer laag. Met deze lage saliniteit hangt ookdevestiging
van Hippophaë rhamnoides indestormvloedzone samen. DeHippophaë-stmikenzijn 1-2m
hoogenhunbedekking varieert van 30-80%.InhetDeltagebied kunnen tweelocale varianten worden onderscheiden. Deeerste, voorkomend opdeBeer, isvandeandere gekenmerkt
door deconstante aanwezigheid van Galium aparine enLycopuseuropaeus; voorts door afsterven van Hippophaërhamnoideswegenseenverhoogde saliniteit vanhet grondwater, waarschijnlijk gecombineerd methoge grondwaterstanden. De andere heeft zich ophet Groene
Strand bij Oostvoorne ontwikkeld enonderscheidt zichdoorEupatorium cannabium, Angelica
archangelica ssp. litoralis(Fries) Thellung enPulicaria dysenterica, terwijl Hippophaë rhamnoides geen afstervingsverschijnselen vertoont. De grondwaterstand kan daar tijdelijk wel
hoog zijn, doch desaliniteit isaanzienlijk lager.
Synchorologie: InNederland beperkt totdeterreinen waar zich Hippophaë rhamnoides
indestormvloedzone heeft ontwikkeld:inZW-Nederland opdeBeer,hetGroene Strandbij
Oostvoorne, deZwarte Hoek bij Rockanje en deKwadeHoek (Goeree);zeerverarmd ookin
de Verdronken Zwarte Polder (Zeeuwsch-Vlaanderen). InhetWaddengebied waarschijnlijk
alleen opAmeland (mondelinge mededeling van deheer Chr. G.van Leeuwen, Zeist).Buiten
Nederlandnietbekend.
Subassociatie b:Althaeeto-Calystegietum
sepii, subassociatie van Cochlearia
officinalis subass.nov.
Syn.: Associatie vanAlthaeaofficinalis en Oenanthe lachenalü Weevers 1940.
Differentiërende taxa: Cochlearia officinalis, Agrostisstolonifera enmisschienOenanthelachenalü.
Samenstelling (9opn.uitZW-Nederland):zietabel 14,kolom6.
Synoecologie: Deze subassociatie ontwikkelt zich wanneer vloedmerk ineenrietvegetatie wordt geworpen, doch isuitsluitend tot demesohaliene zone vandeestuaria beperkt.
Zij komt daar voor opkreekoeverwallen enandere ruggen inhetbuitendijkse landschap.De
bodem bestaat meestal uitlichte totmatig zware klei.Degemeenschappen vertonen eenvrij
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 65-1(1965)

145

Sterkefaciesvorming, meerdan dievan devorigesubassociatie,dochhetpercentage constante
soorten istochhoog.Hetrietbereikteenhoogtevan 1-2Jm,dochwordtmetdelianenachtige
vegetatie in de loop van de zomer door wind en regen doorgaans tegen de grond gedrukt.
Elytrigiapungensis hier ten deleaanwezig in de genaaide vorm (var. aristatum (Sagorski) J.
et W.). De subassociatie wordt in het polyhalinicum vervangen door hetAtripliceto-Elytrigietum pungentis, in het oligohalinicum door de Sonchuspalustris-Angelica archangelicaassociatieR.Tx. 1937(cf. ookR. TÜXEN, 1950).
Binnendijks ontwikkelt de subassociatie zich alleen langsmesohalienewateren(ouderivierarmen)methogewaterstanden indewinter(bijv.hetGroote Gat bij Oostburg).
Synchorologie: In het Waddengebied afwezig. In het Deltagebied zeerfraai ontwikkeld
langs het Haringvliet, langs de rechteroever van de monding tot aan het eiland Tiengemeten
en langs de linkeroever van de Scheelhoek tot ten westen van Willemstad. In het Scheldeestuarium slechts fragmentair van de Belgische grens tot bij Antwerpen. Buiten Nederland
weinig bekend, doch waarschijnlijk algemeen in de Westeuropese estuaria (cf. LEMÉE, 1933 ;
DEN HARTOG en SCHROEVERS, 1952; DUPONT, 1955).
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VERANTWOORDING
Deze publicatie iseen samenvatting van deresultaten van een studie die werd
verricht onder leidingvan Dr. H. J. VENEMA, Hoogleraar aan het Laboratorium
voor Plantensystematiek en -Geografie van de Landbouwhogeschool te Wageningen. Voor dit onderzoek, dat in 1950 op het genoemde Laboratorium een
aanvang nam, gaf de toenmalige Commissie ,Plan Tendeloo' gedurende een
jaar financiële steun; voorts verleenden de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst
en het Hydrobiologisch Instituut afdeling Delta-onderzoek van de Koninklijke
Nederlandse Akademie van Wetenschappen hun medewerking.
Dr. V. WESTHOFF en de heer CHR. G. VAN LEEUWEN (R.I.V.O.N., Zeist) verstrekten waardevolle adviezen en verleenden schrijver dezes toestemming verschillendevan hun ongepubliceerde gegevensteverwerken. De Rijksdienst voor
deIJsselmeerpolders te Kampen gaf opinstigatie van de Commissie Onderzoek
Landaanwinning TNO aan Dr. Ir. B. VERHOEVEN vergunning een groot aantal
grondmonsteranalyses te laten verrichten. Mej. Dr. J. T H . KOSTER (Rijksherbarium, Leiden) determineerde veel algenmateriaal, doch de phycocoenologische gegevens bleken te omvangrijk om in deze samenvatting opgenomen te
worden. Mevr. Dr. W. S.S.VAN DER FEEN-VAN BENTHEM JUTTING (Zoölogisch
Museum, Amsterdam) enDr. C. O. VAN REGTEREN ALTENA(Rijksmuseum voor
Natuurlijke Historie, Leiden) verleenden assistentie bij het molluskenonderzoek. De sectie Mycologie van de Plantenziektekundige Dienst te Wageningen
determineerde de Fungi. Dr. H. TEN KATE (K.N.M.I., De Bilt)stelde klimatologischegegevensvan deWesteuropese kust ter beschikking. De Directeur van het
Staatsbosbeheer teUtrecht verleende deheerJ. TER HOEVEvergunning een groot
aantal hoogtemetingen te verrichten. Verschillende diensten van de Rijkswaterstaat, alsmede het Bestuur der Waterwegen te Antwerpen verschaften
gegevens over getijstanden, overstromingsfrequenties en de saliniteit van het
open water. Dr. D. S. RANWELL en Dr. K. F. VAAS corrigeerden de engelse
tekst.
Jegens alle genoemde personen en instanties betuigt schrijver dezes zijn oprechte dank.

Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 65-1(1965)

147

SUMMARY
SALT MARSH COMMUNITIES OF THE SW-NETHERLANDS IN RELATION TO
THE EUROPEAN HALOPHYTIC VEGETATION

This work contains a recapitulation of the results of a phytocoenological and
ecological investigation of the salt marsh vegetation along the estuaries of the
rivers Scheldt, Meuse and Rhine, as well as those of the Eastern Scheldt. The
relation of this vegetation with European halophytic vegetation as a whole has
been studied from the literature and by means of excursions along west and
south European coasts; also a syntaxonomic system of the latter vegetation
according to the Zürich-Montpellier-School of Braun-Blanquet has been
designed.
The first chapter givesa survey of the European literature on saltmarsh vegetation, notably of the Netherlands (§1and 2). After an outline of the present
investigation (§3), special attention is devoted to a cybernetic approach to the
vegetation and its habitat as realizations in space and time (§4). Besides the
'classic' information theory and the General System Theory of Ross ASHBY
(1958, 1961)the starting-point of this viewisthe stimulating train of thought of
VAN LEEUWEN (1960, 1962, 1963), who takes the line that in each relation
— including the biotic and abiotic ordering relations forming the base of organization and of formation of structures or patterns — elements of communication as well as of isolation can be distinguished. From an ecological point of
viewtwotypes ofborder-situations are of specialimportance: (a)stable borders
characterized by variety-in-space (gradients) and constancy-in-time and (b)
instable ones characterized by variety-in-time and leveling-in-space; to the
latter situations the terms ecotones, tension belts and stress zones are relevant.
These border-situations must be considered, in terms of cybernetics, as concentrations of information and noise respectively. Examples of these two types
are given in the discussion on the environment of salt marsh vegetation.
Floristically, both are characterized by concentrations of limits in the distribution of the taxa. Moreover, concentrations of information are characterized
by concentrations of endemic taxa or taxa with a disjunct or otherwise limited
area of distribution; concentrations of noise are conspicuous by their paucity
of taxa, adapted to this instable habitat, often together with pronounced
dominance of one or more of them.
Chapter two deals with the environment. Special attention is paid to the
stable borders between the arctic, atlantic, continental and mediterranean
climate types along the West European coast (§6). The ecological significance
of the tides is divided into three components, viz. the range of the amplitude,
the tidal pattern (forms of the tidal curve) and the tidal currents and wave
action (§7.1). The classification of brackish waters proposed at the 'Symposium on the Classification of Brackish Waters', held in Venice, appears to
coincide very well with the zonation of salt plant communities and the distribution of their taxa (§7.2). After dealing with the relations between pattern
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and process operating in the genesis of mud flats and salt marshes (§8), different physical and chemical properties of the soil are discussed: changes of these
properties connected with the process of pedogenesis due to raising of the landscape by sedimentation (§9.1); spatial differentiation in the texture and structure (§9.2), and in the carbonate content and decalcification rate (§9.3);
differentiation in space and time in water and air content and hydraulic conditions ofthe salt marshes (§9.4), and ofthe salinity ofthe soil moisture (§9.5);
supply of organic matter by means of tidal drift (§9.6). Finally, biotic factors
(phytogenic, zoogenic and anthropogenic influences) are discussed (§10);
among anthropogenic influences special attention is paid to the relation between input and output ofthe saltmarsh ecosystem.
In chapter three classification of the halophytic communities is dealt with.
Classification according to spatial differentiation (zonation) agrees very well
with classification into littoral zones (sub-, eu- and supralittoral) and into
salinity-ranges (eu-, poly-, meso-, oligohalinicum, fresh water zone), both used
in phycological and hydrobiological classifications (§11). Further two phenomena are discussed: (1)Variation in the vertical range of taxa and communities
along the coasts and estuaries and (2) inversions in zonation. The study of
succession (change in time) is very difficult because the danger exists that one
considers zonation as the spatial expression of succession. Nevertheless succession series of the vegetation on salt marshes and beach plains could be
distinguished (§ 12). Classifying vegetation according to the Zürich-Montpellier-School and thus starting from the concept of fidelity at first some syntaxonomic considerations are developed. The most important ones lead to the
establishment ofthenewconcept of 'differential speciescombination' and to the
statement that choice between intraregional and interregional classification can
only depend on floristic relationships (§13.1). Applying these syntaxonomic
considerations to classification of halophytic communities, the existing, mostly
regional systems could be synthesized into a single system comprising the halophytic vegetation of the whole of Europe (§13.2).
The last chapter gives a description of the West European salt marsh communities, including tidal drift communities, especially those of the SW-Netherlands. They are classified into the classes Zosteretea, Thero-Salicornietea,
Spartinetea, Asteretea tripolium, Saginetea maritimae and Cakiletea maritimae
respectively. Also some representatives of the classes Ruppietea, Salicomietea
fruticosae, Plantaginetea maioris and Artemisietea vulgaris are discussed. From
all associations and sociations their faithful (or dominant) species, constant
species and floristic composition is mentioned, and a characteristic of their
ecology and chorology is given.
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