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

(74).

I.
1.

INLEIDING

PROBLEEMSTELLING

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

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

HET ONDERZOCHTE GEBIED

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

D E OPNAMEN EN HET VELDWERK

Gedurende de tijd, als assistent aan de Landbouwhogeschool (1939—
1940) en later in dienst van het Staatsbosbeheer (1941—1946) doorgebracht, was ik in de gelegenheid een groot deel van Nederland intensief
te doorkruisen en zodoende het voor deze publicatie nodige materiaal
te verzamelen. In de loop dier jaren werden ongeveer 750 opnamen
gemaakt, waarvan er ruim 400 in deze publicatie zijn verwerkt.
Aan het uitzoeken der proefvlakten werd steeds grote aandacht
besteed en hiertoe werd eerst overgegaan, nadat de gehele omgeving
was bezien en geschikt bevonden. De grootte der proefvlakte wisselde
—al naargelang de associatie, diewerd onderzocht —tussen 5en 250m2.
Nadat alle soorten in de proefvlakte volledig waren genoteerd, werd
ook de vegetatie daarbuiten afgezocht tot aan de grens, d.w.z. tot daar,
waar de floristische samenstelling zich wijzigde, of — bij grote uitgestrektheid — totdat de indruk was verkregen, dat al het essentiële was
genoteerd. Het maken van een opname — met inbegrip van de voorbereiding —nam vaak een uur en meer in beslag en op een excursiedag
konden hoogstens 5 opnamen worden gemaakt.
Voor bijzonderheden betreffende de opname-techniek zij naar de
literatuur (28, 43, 136) verwezen.
De opnamen zijn alle van een nummer voorzien, b.v. S45.132.
De letter geeft — volgens een onderlinge afspraak tussen de Nederlandse
plantensociologen — de opnemer aan. Van het cijfer geven de duizendtallen het jaar aan, waarin deopname werd gemaakt, terwijl de eenheden,
tientallen en honderdtallen duiden op een doorlopende nummering in
het betreffende jaar.

FIG. 1 Uurhokken • waarin de in deze publicatie verwerkte opnamen werden
gemaakt.

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

In een korte aantekening werd aanvankelijk ook iets over de grondsoort gezegd, terwijl in 1944 werd begonnen het bodemprofiel te beschrijven.
Behalve eigen opnamen werden in deze publicatie ook die van
Nederlandse plantensociologen: I R J. B E N N E M A , D R W. H. D I E M O N T ,
D R G. KRUSEMAN, W. MARGADANT, I R P. T I D E M A N , I R J. V L I E G E R ,

D R J . WASSCHER en D R V. W E S T H O F F verwerkt. H u n materiaal —

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

D E VEGETATIE-TABELLEN

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

NOMENCLATUUR

In het algemeen werd bij de benaming der akkeronkruiden de Beknopte Schoolflora van H E U K E L S en W A C H T E R (6de druk, 1947, bewerkt

door D R S. J . VAN OOSTSTROOM ) gevolgd. W a a r deze t e kort schoot,
werd de Geïllustreerde Schoolflora voor Nederland van H. H E U K E L S
en W. H. W A C H T E R (89) geraadpleegd.
Van een aantal soorten werden subspecies, variëteiten of vormen
onderscheiden. Het zijn de volgende:
Aelhusa cynapium L. var.agreslis WALLR.
„

„

„

domestica WALLR

Agrostis stolonifera L. var.prorepens ASCH.
Aira caryophyllea

L. ssp. multiculmis

(DUM.) A. et G.

Anagallis arvensis L. ssp.phoenicea SCH. et K.
„

„

„
„

„
f. carnea SCHRANK
coerulea (SCHREB.) SCH.et K.

Baîlota nigra L. ssp.foetida (LAM.) A. et G.
„

„

„ ruderaîis BRIQ.

Digitaria Ischaemum MÜHL. f. typicum A.etG.
„ proslratum A.etG.
Erodium cicutarium I ' H E K I T . ssp. arvale ANDR.
„
„
„
„ dunense A N D R .

Galeopsis ladanum L. ssp.angustifolitim GAUD.
Hordeum murinum L. ssp.eu-tnurimim RICHT.
Lycopsis arvensis L. ssp.occidentalis KÜSNEZ.
Mentha arvensis L. ssp.agrestis BRIQ.
„

„

austriaca BRIQ.

Plantago major L. var. intermedia DECNE
Polygonum lapathifolium L. ssp.tomentosum DANS.
„

amphibium

„ nodosum W E I N M .
L. var. terrestre L E E R S .

Potentilla anserina L. var.vulgaris HAYNE
Raphanus raphanistrum L. ssp.segetum CLAV.
Salsola kali L. var. tenuifolia TAUSCH
„
„ polysara MEY.
Sedum telephium L. ssp.purpureum SCH. et K.
Stachys palustris L. var.vulgaris DUFTSCHM.
„

„

„ segetum (HAGEN) SCHW.

Vicia sauva L. ssp.angiistifolia GAUD.
Viola tricolor L. ssp.arvensis GAUD.
„

„

eu-tricolor SYME

Kortheidshalve werd, in gevallen, waar zulks niet t o t verwarring
aanleiding kon geven, een soortnaam gebezigd voor planten, die ook
wel als ondersoort zijn beschreven, b.v.:
Aira multiculmis DUM.
Hordeum murinum L.
Lycopsis arvensis L.
Polygonum lapathifolium L.
Polygonum nodosum PERS.
Raphanus raphanislum L.
Sedum telephium L.
Vicia angiistifolia ROTH
Viola arvensis MURRAY
Viola tricolor L.

voor
„
„
„
„
„
„
„
„
„

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

6.

INDELING VAN DE STOF

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

Ook werd getracht de levenscyclus der associaties aan de hand van
phaenologische data vast te leggen. De verschillende onkruidgemeenschappen der Ruderdo-Secalinetea hebben ieder hun eigen levenscyclus
en vegetatieperiode, welke samenhangt met het land van herkomst
van de associatie en de selectie, welke het milieu uitoefent. Het best
bekende phaenologische stadium is de bloei en om nu een indruk te
krijgen van de levensloop der associaties, werden met behulp van de
bloeitijden, zoals deze in de flora's (86, 88, 137) staan vermeld, „bloeicurven" opgesteld. Door vergelijking van de bloeicurven onderling krijgt
men een inzicht in de wijze waarop de verschillende associaties de
levenscyclus doorlopen.
Tenslotte werd getracht een inzicht te verkrijgen in de verspreidingsoecologie en de rol, die de verschillende agentia (water, wind, mens en
dier) daarbij spelen. Hiertoe werden met behulp van deliteratuur, aangevuld met eigen waarnemingen, van alle in de tabellen voorkomende
soorten de diasporen bestudeerd en de verspreidingstypen vastgesteld,
waarna de disseminatiespectra der associaties werden berekend. Onderlinge vergelijking der spectra leert ons wetenswaardigs omtrent de invloed der verschillende agentia op de disseminatie.
Door plaatsgebrek bleek het niet mogelijk, de ethologie der RuderetoSecalinetea hier te behandelen. Te zijner tijd hoop ik in een afzonderlijke
publicatie (189) hierop nader terug te komen.
MESOLOGISCHE SYNOECOLOGIE. Hiertoe door een financiële bijdrage
van het HESSELINK VANSucHTELEN-fonds in staat gesteld, heeft schrijver
dezes in de zomer en het najaar van 1944 — in samenwerking met Ir
P. TIDEMAN —een honderdtal grondmonsters, behorende tot een zeventigtal bodemprofielen, uit alle delen van Nederland verzameld, om
daarna op het Landbouwscheikundig laboratorium van Prof. J. HUDIG
te worden onderzocht. Door de bombardementen, door de geallieerde
strijdkrachten op 17September 1944op de Wageningse Berg uitgevoerd,
is dit laboratorium verwoest, waarbij tevens alle grondmonsters verloren zijn gegaan. De analyses, onder leiding van Dr J. J. DUYVERMAN
volgens de methode MORGAN-VENEMA van een deel der monsters
gemaakt, waren niet voldoende om daaruit belangrijke conclusies te
trekken, te meer,daar debijbehorende slibanalyses niet waren uitgevoerd.
De benoeming van de schrijver in December 1945 tot houtvester in
de houtvesterij ,,De Graafschap" ontnam hem de mogelijkheid het
begonnen onderzoek voort te zetten. Het proefschrift is daardoor niet
het afgeronde geheel geworden, wat hij zich aanvankelijk daarvan had
voorgesteld. Indien het echter in staat is de belangstelling van de landbouwkundigen te wekken, zodanig, dat verder op de ingeslagen wegwordt voortgegaan en anderen de practische betekenis van de onkruidsociologie voor de landbouw gaan inzien en nader uitwerken, zal het
doel van deze studie toch zijn bereikt.
De in dit proefschrift opgenomen foto's werden op mijn aanwijzingen vervaardigd door Mevr. L. VAN KOOLWIJK-CLATERBOS {Tanaceto-Artemistetum te
Giersbergen) en door J. VAN D I J K J R (de overige). Voor de verleende medewerking
betuig ik hun hier gaarne dank.

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

FRON,

74).

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

VERBOND

Secalinion
Diplotaxidion
Polygono-Chenopodion polyspermi

Secalinetalia

l

Chenopodietalia

Chenopodion muralis
Hordeion murini
murini
\ Hordeion
Polygonion avicularis

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

VERBOND

Secalinetalia

Secalinion

Chenopodietalia

Chenopodion muralis
Diplotaxidion
Onopordion (acanthii)
Hordeion tnurini
Polygono-Chenopodion polyspermy

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

VERBOND

Secalinetalia

Secalinion

I
Chenopodie- Urticetalia

ASSOCIATIE

Nanocyperion

,

„ .
_, A ,.
Polygono-Chenopodwu
Hordeo-Onopordion

j

Panico-Chenopodietum
trxpartiti
BidenMum
Hordeetum tnurini
Onopordetum acanthii

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

VERBOND

Secalinetalia

Secalinion

Chenopodielalia

Chenopodion muralis
Hordeion murini
Polygonó-Chenopodion polyspermi

A tropetalia

Atropion belladonnae
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Deze indeling is geheel gebaseerd op die,welke door B R A U N - B L A N Q U E T
(37, zie ook: B R A U N - B L A N Q U E T en D E L E E U W , 38) werd gegeven.
In hetzelfde jaar geeft T Ü X E N (206) een indeling, die de verschilpunten tussen mediterrane en midden-europese flora sterk naar voren
brengt:
ORDEGROEP

OORRDDEE

VERBOND

I Secalinion mediterraneum
Secalinetalia
Secalinion tnedio-europaeum

Chenopodietalia

Chenopodion muralis
Diplotaxidion
Onopordion acanthii
Chenopodietalia mediterranea
Hordeion murini (leporini)
Polygono-Chenopodion polyspermi
Arction lappae
Polygono-Chenopodion polyChenopodietalia medio-europaea
spermy
l Atropion belladonnae

Deze indeling wordt door T Ü X E N ( I.e. p. 16) als volgt gemotiveerd:
Die floristischen Unterschiede der mitteleuropaeischen vom mediterranen Seca/i«ioK-Verband sowie der mitteleuropaeischen von der mediterranen Ordnung
der Chenopodietalia sind so grosz, dass die Trennung der Secalinetalia in 2 Verbände bzw. der Chenopodietalia in 2 Ordnungen notwendig erscheint.
KRUSEMAN en V L I E G E R (120) blijken geen aanhangers van de door
T Ü X E N gegeven indeling. In de plaats van het geografische indelingsprincipe stellen zij het floristische. Het Secalinion wordt door hen op
floristische gronden in een tweetal onderverbonden — n.1. het op de
lichte, zure zand- en leemgronden voorkomende Scleranthion annui en
het op de zwaardere en kalkhoudende gronden groeiende Triticion
sativae — onderverdeeld. Van deze beide onderverbonden vindt het
Scleranthion annui zijn hoofdverbreidingsgebied in Midden-Europa,
terwijl het Triticion sativae in het mediterrane gebied optimaal ontwikkeld voorkomt.
In 1942 wijst SISSINGH (187) erop, dat het Polygono-Chenopodion
polyspermi eveneens in twee onderverbonden uiteenvalt, welke hij
Polygonion tomentosi, respectievelijk Veroniceto-Euphorbion (pepli) noemt.
Voorts wijst hij op de grote onderlinge verwantschap tussen halm- en
hak-vruchtassociaties, welke hij tot uitdrukking brengt in de orde: Secalino-Violetalia arvensis, die alle akkeronkruid-asseciaties zou omvatten.
Het Bidentetum tripartiti zou bij nadere beschouwing in meerdere associaties uiteenvallen, die beter tot hun recht komen, indien men ze tot
een zelfstandig verbond: het Bidention tripartiti verenigt. Op de aparte
plaats welke het Bidentetum tripartiti in het sociologische systeem inneemt, werd reeds door NORDHAGEN (147) gewezen.
Samenvattend krijgt men voor de midden-europese associaties der
Ruderelo-Secalinetea-klusse
een indelingsschema, dat door B R A U N -

1!
B L A N Q U E T e n T Ü X E N (43) v e r d e r w e r d u i t g e w e r k t . H e t v o l g t h i e r onder:
ORDE

Bidentetalia
Onopordetalia
Atropetalia

I
|

VERBOND

Secalinion medio-europaeum
(onderverbonden: Scleranthion, Triticion)
Polygono-Chenopodion polyspermi
Bidention tripartita
^

n

^

a

T

^

Atropion belladonnae

In een latere publicatie van BRAUN-BLANQUET (36) vindt men dit
overzicht in vrijwel ongewijzigde vorm terug. Alleen de orde der Bidentetalia wordt hier uitgebreid met het Atriflicion littoralis, een door
NORDHAGEN (147) beschreven verbond, dat in de vorige publicatie
werd vergeten.
Ook dit indelingsschema brengt de verschillen tussen mediterrane
en midden-europese onkruidgezelschappen véél sterker naar voren,
dan noodzakelijk is. Door BRAUN-BLANQUET en TÜXEN (36, 45, 206)
worden de gezelschappen der Rudereto-Secalinetea geheel onafhankelijk
van elkaar als zelfstandige eenheden behandeld, zonder te wijzen op de
grote onderlinge verwantschap der vicariërende associaties. Dit wekt
te meer verwondering, wanneer men bedenkt, dat BRAUN-BLANQUET
(37) er vroeger met nadruk op heeft gewezen, dat de midden-europese
ruderale en segetale plantengemeenschappen slechts dan met succes
kunnen worden bestudeerd, wanneer men over een grondige kennis der
mediterrane associaties beschikt:
Les associations nitrophiles de 1'Europe moyenne ne sont, pour la plupart,
que des extensions appauvries des mêmes groupements mieux caractérisés plus
au sud et plus à l'est, et pour bien les comprendre, il est nécessaire de s'occuper
d'abord des associations correspondantes de la région méditerranéenne".

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

VERBOND

ONDERORDE

Scleranthion annui
(Eu)-Secalinion

' Secalinetalia
Secalino- Violetalia
arvensis

. SolanoPolygonetalia

Bidentetalia

| Panico-Setarion
PolygonoChenopodion
Bidention tripartiti

Atriplicetalia

I

Chenopodietalia
(Onopordetalia)
A tropetalia

In de diverse manuscripten
jaar bij TCXEN mocht inzien.

(219, 220, 221), die ik in het afgelopen
wordt de volgende indeling gebezigd:
ONDERVERBOND

VERBOND

ORDE

Secalino-Yioktalia

A triplicion
littoralis
Arction lappae
Onopordion
acanthii
Atropion
belladonnae

arvensis

{

Scleranthion
Secalinion medioeuropaeum
1 Triticion
.Eragrostidion
I
Polygono-Chenopodion dolysperm i

Bidentetalia

Bidention

Cahiletalia

Atriplicion littoralis
Salsolo-Honckenion

PotentUlo-Polygonetalia

A rtemisielalia
A tropetalia

avicularis

triparliti

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

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

14
Op de floristische overeenkomst tussen Nanocyperion en RuderetoSecalinetea werd o.m. ook door DIEMONT, SISSINGH en W E S T H O F F (60)
gewezen. De oecologische verwantschap moge o.m. blijken uit het veelvuldig optreden van contact-mengsels tussen het Nanocyperion en de
andere verbonden der klasse. Veel voorkomende contactpunten vindt
men tussen:

Nanocyperion
flavescentis

Centunculo-Anthoceretum^*- Scleranlhion annui
Panico-Illecebretum
»• Panico-Setarion
Eleocharetum ovatae
-»• Bidention tripartiti
Cyperetum flavescentis
»• Poteniillion anserinae
Sagineto-Bryetum
>• Polygonion avicularis

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

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

RUDERETO-SECALINETEA.

ORDEN

VERBONDEN

In Midden-Europa
oorspronkelijk
inheems

In Midden-Europa
anthropogeen of
„adventief"

Secalinetalia

Scleranthion annui
Secalinion

Chenopodietalia

Panico-Setarion
Polygono-Chenopodion
(Chenopodion
mitrale)

•
Bidentetalia

Mediterraan
„adventief"

Secalinion
Diplotaxidion
Chenopodion
murale

Bidention tripartiti
Atriplicion liltoralis

Cakiletalia
Salsolo-Honckenion
N anocyperetalia

Nanocyperion

(Nanocyperion)

PotentüloPolygonelalia

Potentillion
anserinae

Polygonion
avicitlaris

Polygonion
avicitlaris

Calystegion sepii

Arction lappae
Onopordion
acanthii

Silybo- Urlicion
(Onopordion
acanthii)

Onopordetalia
A tropetalia

Atropion belladonnae

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

III.

KLASSE:

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

A. Oorspronkelijk inheemse orden:
I. Bidentetalia

B R . - B L . et Tx. 1943.

Deze orde omvat de pioniervegetaties op vochtige, gedurende een gedeelte
van het jaar door zoet of zwak brak water overstroomde, nitraatrijke standplaatsen. Kenmerkende soorten zijn: Bidens tripartitus, B. cernuus, B. connatus, B. melanocarpus, Polygonum nodosum, P. hydropiper, P. mite, P. minus,
Chenopodium rubrum, Ch. glaucum, Atriplex hastatum f., Ranunculus sceleratus, Rorippa islandica, Rumex paluster, R. maritimus, Senecio tubicaulis
( = Cineraria palustris), Catabrosa aquatica en Leersia oryzoides. Voor een
groot gedeelte zijn het zomerannuellen, wier zaden bij hoge temperaturen
kiemen. Oorspronkelijk alleen voorkomend op natuurlijke groeiplaatsen
(Malachieto-Bidentetum fluviatile), heeft de orde ook bezit genomen van daartoe in aanmerking komende kunstmatige, door de mens geschapen standplaatsen (Polygoneio-Bidentetum cernui op akkers en langs slootranden in
weilanden). De groeiplaatsen zijn rijk aan nitraten en ammoniakale verbindingen, vrijkomende bij de verrotting van organisch materiaal, dat steeds
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rijkelijk aanwezig is. De orde heeft een boreale verbreiding en ontbreekt in het
mediterrane gebied. In Noord-Amerika komt zij waarschijnlijk voor.
Verbond: Bidention tripartiti NORDHAGEN 1940.

II. Cakiletalia maritimae TÜXEN (mnscr.)
Hiertoe horen de halo-nitrophiele pioniergemeenschappen op de „vloedmerken" langs de zeekust, gevormd door aangespoelde wierbanken. De
rottende massa's — samengesteld uit in hoofdzaak zeegras en wieren — vormen een ideale groeiplaats voor een aantal Chenopodiaceëen: Atriplex latifolia W'AHLB. ( = A. hastata var. salina WALLR.), A. maritima ( = A. laciniata
L.), Salsola kali, Honckenia pepluides, Bassia hirsuta (=Kochia hirsuia NOLTE),
Beta maritima en andere soorten, zoals Cakile maritima en Crambe maritima.
Het zijn alle zomerannuellen. De orde heeft een boreale (euro-siberisch-noordamerikaanse) verbreiding en is bij ons reeds sterk verarmd.
Verbonden: Alriplicion liltoralis NORDHAGEN 1940
Saholo-Honckenion TÜXEN (mnscr.)

III. Nanocyperetalia KLIKA 1935.
De gezelschappen van deze zwak nitrophile orde vormen pioniervegetaties
van dwergplanten aan de randen van heidepiassen en duinmeertjes met wisselende waterstand, alsmede hier en daar langs onze grote rivieren. Deze natuurlijke groeiplaatsen staan gedurende een groot gedeelte van het jaar onder water
en het water, dat hen overstroomt, is oligotrooph. De van huis uit natuurlijke orde heeft zich in de loop der eeuwen uitgebreid tot daarvoor in aanmerking komende kunstmatige groeiplaatsen: greppel- en sloot-randen, drinkplaatsen voor het weidevee, vochtige bospaadjes en karresporen, pas afgeplagde
heidepaadjes e.d. Kenmerkende soorten zijn o.m. Juncus bufonius, J. tennis,
J. tenageia, J. pygmaeus, Sagina procumbens, S. apetala, S. nodosa, Gnaphalium
itliginosum, G. luteo-album, Veronica serpyllifolia, Spergularia rubra, Illecebrum verlicillatum, Corrigiola lïtoralis, Hypericum humifusum,
Radiola
linoides, Cicendia filiformis, Cenlunculus minimus, Isolepis setacea, Myosurtis
minimus. Een aantal van hen stamt uit het Middellandse Zeegebied en vindt
daar een groeiplaats in het verwante, doch niet tot onze klasse behorende
Isoetion. De orde heeft een middeneuropees-atlantische verbreiding.
Verbond: Xanocyperion flavescentis KOCH 1926.

IV. Potentillo-Polygonetaliaavicularis TÜXEN 1947.
Volgens TÜXEN (219)' horen hiertoe een aantal, aan rozetplanten rijke,
associaties, welke o.m. worden gekenmerkt door: Poa annua, Polygonum
aviculare, Plantago major, P. coronopus, Coronopus procumbens, C. didymus,
Potentilla anserina, P. reptans, Rumex crispus, Juncus compressus, Trifolium
fragiferum, Rorippa silvestris, Alopecurus geniculalus e.d. Vermoedelijk zijn
van huis uit ook Agropyron repens en Agrostis stolonifera var. prorepens
kenmerkend. Haar oorspronkelijke, natuurlijke standplaatsen vindt de orde
langs de grote rivieren (Potentillion anserinae T x . 1917) en aan de zeekust,
in een zone volgend op het Bidention tripartiti, respectievelijk het Atriplicion littoralis. Behalve op natuurlijke- komt zij ook op een aantal kunstmatige
groeiplaatsen voor, b.v. sterk betreden paden (zie blz. 21). De verbreiding
der orde over de aarde is buitengewoon groot. Zij komt zowel in de mediterrane
als in de euro-siberische regio voor en is ook in de nieuwe wereld (NoordAmerika) geen zeldzame verschijning.
Verbond: Potentillion anserinae TÜXEN 1947.

20

V. OnopordetaliaBR.-BL. et Tx.1943.
De orde der Onopordetalia is in ons land vertegenwoordigd door het Calystegion sepii. Dit is een lianenrijk verbond, dat op ruderale plaatsen langs
heggen en op kapvlakten voorkomt. Het is vochtminnend en wordt o.m.
gekenmerkt door de volgende soorten: Calystegia sepium, Cuscuta europaea,
C. Gronovii, Polygonum dumetorum, Bryonia dioeca, Cucubalis baccifer, Lamium
maculatum, Chaerophyllum temtilum, Ch. bulbosum, Carduus crispus, Dipsacus pilosus en Senecio fluviatilis. Gezelschappen, welke tot het Calystegion
sepii behoren, vormen z.g. ,,klimplantensluiers" — in de zinvan VAN STEENIS
(. . .) —, welke de heggen en de grienden in onze uiterwaarden overwoekeren.
In de bij hoog water overstroomde uiterwaarden vormen de vaak dwars op
de stroomrichting staande heggen een soort zeef, waarin organisch materiaal
blijft hangen. Wanneer dit zoopgehoopte materiaal tot rotting komt, ontstaat
een stikstofrijke massa, die een ideale groeiplaats voor de tot onze orde behorende klimplantensluiers vormt.
Verbond: Calystegion sepii TÜXEN (mnscr.)

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

B. Anthropogene orden:
VII. Secalinetalia BR.-BL. (1931) 1936.
Deze orde omvat de onkruidgezelschappen der korenakkers en enkele
vezelgewassen (vlas) der mediterrane en euro-siberische regio. Zij is rijk aan
winterannuellen en wordt o.m. gekenmerkt door: Centaurea cyanus, Apera
spica-venti, Agrostemma githago, Lithospermum arvense, Papaver rhoeas,
P. dubium, P. argemone. Vicia angustifolia, V. hirsula, V. tetrasperma, Lathyrus aphaca, L. tuberosus, Viola arvensis, Anagallis arvensis, Alchemilla
arvensis, Anthémis arvensis, Matricaria chamomilla. Euphorbia exigua, Linaria
minor, L. spuria, L. elatine, Legousia speculum-veneris, L. hybrida, Delphinium
consolida, Caucalis daucoides, Scandix pecten-veneris.
Verbonden Scleranthion annui K R .et V L . 1939.
(Eu)-Secalinion B R . - B L . 193(5.

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

(Eu)-Chenopodion muralis B R . - B L . 1931.

V. On'opordetalia BR.-BL. et Tx. 1943.
De gemeenschappen behorende t o t de orde der Onopordetalia bewonen
naast natuurlijke groeiplaatsen (zie boven) ruderale plaatsen, puinhopen,
legerplaatsen van vee, spoorweg-emplacementen, exercitievelden, havenhoofden e.d. in de euro-siberische en mogelijk ook in de mediterrane regio.
Zij geven de voorkeur aan zeer stikstofrijke groeiplaatsen en zijn derhalve beter ontwikkeld en bedekken grotere oppervlakten in droge en warme
landen met een semi-aride klimaat, dan in zulke met een gematigd, koelhumide klimaat, waar de aanwezige, oplosbare nitraten sterk aan uitspoeling
onderhevig zijn. Optimaal ontwikkeld in Zuidoost-Europa verarmen zij naar
het Noorden en Westen gaande, vrij sterk. In het optimale groeigebied zijn
de kenmerkende soorten meestal biannuellen. In ons klimaat voegen zich
daarbij ook vele hemicryptophyten. Kenmerkende soorten zijn: Artemisia
vulgaris, A. absynthiwn, A. verlotorum, Tanaceltim vulgare, Arctium lappa,
A. minus, A. vulgare, A. tomentosum, Ballota nigra, Leonurus cardiaca, Nepeta
cataria, Lamium album, Rumex obtusifolius, Bromus sterilis, B. teclorum,
Hordeum murinum, Onopordon acanthium, Berteroa incana, Sisymbrium officinale, S. loeselii, S. altissimum, S. orientale, Carduus nutans, C. acanthoides,
Reseda lutea, R. luteola, llyoscyamus niger, H. albus, Cynoglossum officinale,
Marrubium vulgare, Malva silvestris, M. neglecta, M. pusilla, Dipsacus silvestris e.d.
Verbonden: Arction lappae TÜXEN 1937.
Onopordion acanthii B R . - B L . 1926.
(Silybo-Urticion SISSINGH prov.)

IV. Potentillo-Polygonetalia avicularis TÜXEN 1947.
Tot de anthropogene vegetaties zou ik ook de tredplantengezelschappen
(Polygonion avicularis B R . - B L . 1931) willen rekenen. Hoewel de orde, waartoe dit verbond behoort, in ons land inheems is, vertonen de tredplantengezelschappen meer verwantschap met de mediterrane en oost-europese
Potentillo-Polygonetalia-vegetaties,
dan met de inheemse. Bovendien staat
van een aantal kenmerkende soorten (Matricaria matricarioides, Lepidium
ruderale, Coronopus didymus) het „adventief"-karakter vast, terwijl dit van
enkele andere (Plantago major, Polygonum aviculare) zeer waarschijnlijk is.
Verbond: Polygonion avicularis B R . - B L . 1931.
LEVENSCYCLUS EN PIONIERKARAKTER. De vertegenwoordigers der
klasse zijn pioniergezelschappen. Hun levenscyclus wordt ieder jaar
opnieuw door een of andere oorzaak onderbroken. Nu eens is het de
n
atuur — b.v.een hogezeebijonstuimige Novemberstorm, hetwassende
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rivierwater in voor- en najaar ofeen afbrekende vegetatie,diede pioniergemeenschap overwoekert — dan weer de mens, die door een grondbewerking, door geregeld betreden of anderszins, de vegetatie vernielt
en zode voorwaarden voor het ontstaan van een nieuwe vegetatie schept.
Uitgesproken pioniergemeenschappen zijn de akkerassociaties (Secalinetalia en Chenopodietalia) . De boer ploegt ieder jaar — en soms
zelfs meerdere malen per jaar — de grond, schoffelt en hakt, alles met
het doel de onkruidvegetatie te vernietigen. Doch de diasporen blijven
bestaan en hieruit ontwikkelen zich nieuwe individuen. Deze kiemen,
groeien, bloeien en brengen zaad voort en binnen een paar maanden,
ja soms zelfs binnen enkele weken vinden we ongeveer dezelfde soortencombinatie terug als die, welke werd vernield.
Ongeveer, want niet steeds is het aspect, of zelfs de associatie, dezelfde. Welke soortencombinatie tot ontwikkeling komt, hangt in hoge
mate af van de tijd, waarin de zaden tot ontkieming komen en dus van
het jaargetijde, waarin de grondbewerking plaats vond. Voor de verschillen in weersomstandigheden in de loop van het jaar zijn onze akkeronkruiden, evenals trouwens de landbouwgewassen, zeer gevoelig [vgl.
BUCHLI (46), FRON (74), KORSMO (114), SCHKER (175), WEHSARG
(244)]. Door de korte levensduur is het mogelijk de levenscyclus in
een gedeelte der vegetatieperiode te doorlopen, met als gevolg niet
alleen verschillende hoofdbloeiperioden (PFEIFFER (157), maar ook,
dat ieder seizoen door zijn eigen karakteristieke planten wordt gekenmerkt. Vandaar ook, dat men de annuellen kan indelen in zomer- en
winterannuellen, ieder op hun eigen wijze reagerend op het klimaat,
dus met een eigen levensvorm. Zo is het dan ook denkbaar, dat men in
opeenvolgende jaren — en soms zelfs in één en hetzelfde jaar — verschillende onkruidassociaties op dezelfde akker kan aantreffen.
Een andere groep pioniergezelschappen vormen de orden: Bidentetalia, Cakiletalia en Nanocyperetalia. De tot deze orden behorende gezelschappen groeien op plaatsen, die te vochtig zijn om door de mens
met succes in cultuur te worden genomen. De vegetatieperiode afbrekende factor is hier het water.
De halo-nitrophiele vloedmerkvegetaties worden door de zo nu en
dan optredende springvloeden steeds weer vernield en het terugtrekkende
water laat nieuwe vloedmerken achter, waarop de orde der Cakiletalia
zich het volgende jaar opnieuw kan vestigen.
Iets dergelijks zien we langs onze grote rivieren, waar in de zomer
bij laag water de zand- en modderbanken droogvallen, die door de
orde der Bidentetalia worden begroeid.
Wanneer de vloedmerken zo hoog komen te liggen, dat jaarlijkse
vernieling niet meer optreedt, maken de in hoofdzaak uit therophyten
bestaande Bidentetalia- en Cakiletalia-gezehcha.p'pen plaats voor de
hoger ontwikkelde lianensluiers van het Calystegion sepii.
De gang van zaken in de orde der Nanocyperetalia is vergelijkbaar
met die in de Bidentetalia. Bij die Nanocyperetalia-associzties, die zich
op de bodem van 's zomers droog vallende heideplasjes en duinmeertjes
of in 's winters onder water staande greppels en karresporen ontwikke-
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len, maakt het in de herfst wassende water een einde aan de vegetatieperiode. Zelfs de levenscyclus van het op de akker voorkomende
Centunculo-Anthoceretum wordt in vele gevallen door hoog water afgebroken.
Aan het steeds weer betreden worden, of wel aan met tred gepaard
gaandebeweiding, danken enkelegezelschappen vandeordederPotentilloPolygonelalia hun standplaats. Naast mechanische beschadiging door de
mens en het vee kan ook hoge waterstand de concurrentie van de in de
successie op de Potentillo-Polygonetalia volgende plantengemeenschappen
uitsluiten en zodoende de groeiplaats voor het pioniergezelschap bewaren.
In vergelijking met de voorgaande gezelschappen staat de orde der
Onopordetalia op een veel hogere trap van ontwikkeling. Dit komt tot
uiting in de levensvormenspectra der associaties, waarin vooral biannuellen en zelfs hemicryptophyten en lianen een rol spelen. Hier is,
behalve beweiding en het maaien van de ruigte of het zo nu en dan
omzetten van de composthoop, geen de vegetatie vernielende factor
aan te wijzen. De mogelijkheid om zich gedurende langere tijd op dezelfde plaatsen te handhaven, danken de Owo^o^/a/ïa-gezelschappen
dan ook in hoofdzaak aan het nitraatgehalte van de standplaats, dat
deze voor de associatie afbrekende soorten vrijwel ontoegankelijk maakt.
De Atropetalia-vegetalies zijn in vergelijking met de andere RuderetoSecalinetalia-gezehcha.pTpen sterk ephemeer. Men vindt hen op plaatsen,
Waar de zich in de loop van tientallen jaren opgehoopte ruwe humus
door plotselinge toetreding van licht en lucht wordt geactiveerd. Naarmate het omzettingsproces van de humus vordert, wisselt het karakter
van de Atropion-vegetatie. In het eerste jaar spelen daarin vooral therophyten: Senecio silvaticus, S. viscosus, Digitalis purpurea en Atropa
belladonna een rol.
Na enkele jaren vestigen zich daarin ook hemicryptophyten (Gnaphalium silvaticum, Fragaria vesca, Cirsium lanceolatum en C. palustre)
*"nchamaephyten [Veronica officinalis) en tenslotte ook phanerophyten
[Rubus idaeus, R. fmucosus, Salix caprea, Sambucus nigra, S. racemosa,
Sarothamnus scoparius). Uiteindelijk wordt het Atropion weer door
het bos verdrongen.
LEVENSVORMEN. Zoals we hiervoor hebben gezien, is de oorzaak, die
aan de levensloop der associaties een einde maakt, voor vrijwel iedere
orde een andere. Als gevolg hiervan is de levensduur der verschillende
orden ongelijk of wel is de levenscyclus tot een ander jaargetijde beperkt,
p e levenscycli der Rudereto-Secalinetea-a.ssocia.ties weerspiegelen zich
in de levensvormenspectra. Naargelang deze cyclus binnen een jaar
\vordt afgebroken, dan wel het gezelschap zich gedurende meerdere
jaren op dezelfde plaats kan handhaven, zijn de levensvormenspectra
uit therophyten of uit biannuellen en hemicryptophyten en in sommige
gevallen zelfs uit lianen of nano-phanerophyten opgebouwd. Samenhangend hiermede is bijna voor iedere orde een andere levensvorm
typerend en men kan dan ook bij benadering zeggen:
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Secalinetalia
Chenopodietalia
Bidentetalia
Cakiletalia maritimae
Nanocyperetalia
Potentilletalia
Onapordetalia
A tropetalia

Calystegion
\ Onopordion
A rction

Th
winterannuellen-orde.
Te/Ta overblijvende annuellen-orde.
zomerannuellen-orden.
) "
Hr
Psc
Tb
Hs
NP

J

rozet-hemicryptophyten-orde.
lianen-verbond.
biannuellen-verbond.
schacht-hemicryptophyten-verbond
nanophanerophyten-orde.

Hieruit moge onder meer blijken, dat de floristisch-sociologisch
gedefinieerde hogere eenheden (verbonden en orden) der RuderetoSecalinetea-k\a.sse ook oecologische eenheden zijn, waarvan de oecologie
in de Ievensvormenspectfa tot uitdrukking komt (SISSINGH, 189).
NITROPHILIE.Een eigenschap,diealle gezelschappen van de klasse der
Rudereto-Secalinetea met elkaar gemeen hebben, is hun voorliefde voor
stikstofrijke groeiplaatsen. Het ene gezelschap meer, het andere minder, doch alle zijn zij nitrophiel.
Sterk uitgesproken geldt dit voor de Onopordelalia-a.ssocia.ties, die
op compost- en puinhopen en langs de bermen van druk begane wegen
groeien. Ue mens met zijn zin voor orde en regelmaat bewandelt steeds
dezelfde paden en deponeert steeds op dezelfde plaatsen zijn afval en
vuil. Ook zijn het steeds dezelfde plaatsen, waar bij hoog water organnisch materiaal samenspoelt. Zo ontstaan de nitrophiele plekken, dievoor
kortere oflangeretijd depioniergezelschappen derOnopordetaliadragen.
Eveneens stikstofminnend zijn de vegetaties van de Bidentetalia,
die aan de oevers der grote rivieren —op plaatsen waar sliben organisch
materiaal zijn samengespoeld —ofinhet binnenland — langs en in vervuilde sloten, dan wel bij een door het vee bemeste drinkplaats in de
weide — voorkomen.
Uitgesproken nitrophiele vegetaties komen voor op de vloedmerken
aan de zeekust. Bij het vergaan van de hier samengespoelde zeegras- en
wierbanken komt de stikstof vrij, die de vloedmerkvegetaties {Cakiletalia maritimae) van node hebben.
Op dergelijke vloedmerken, die in een vergevorderd stadium van
verrotting verkeren, vestigt zich het Calystegion sepii. Het doet er
daarbij niet toe, of de vloedmerken uit zeewieren en hogere zoutplanten,
dan wel uit door zoetwaterrivieren samengespoeld organisch materiaal
bestaan. Hoofdzaak is, dat het materiaal stikstofrijk, vochtig en voldoende uitgeloogd — dus ontzilt — is.
Ook de plantengezelschappen der Potentillo-Polygonetaliazijn stikstofminnend. Men vindt hen op min of meer vaste gronden op overigens
dezelfde plaatsen als de vorige vegetaties. Sommige' gezelschappen van
de Potentillo-Polygonetalia vindt men langs betreden paden (Polygonion
avicularis). Zij staan veelal met Onopordetalia-gez.ehcha.ppen in contact.
Andere begeleiden het Bidention tripartita langs de grote rivieren of het
Atriplicion littoralis langs de zeekust (Polentillion anserinae).
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De Atropetalia-vegetaties verkrijgen hun stikstof uit de ruwe humus,
welke zich in de loop der jaren onder het bos heeft opgehoopt. Na kaalkap wordt de omzetting vande humus bevorderd en hierbij komt stikstof
vrij (HESSELMANN, 87).
Aan de halm- en hak-vruchtvegetaties [Secalinetalia en Chenopodietalia) wordt de stikstof ieder jaar opnieuw door de boer in organische
of anorganische vorm (stalmest of kunstmest) in aanzienlijke hoeveelheden toegediend. Laat men de akkers enige jaren braak liggen,
of bemest men ze onvoldoende, dan verdwijnen langzamerhand de
onkruid-associaties omplaats te maken voorandere pioniergezelschappen,
zoals de Festuca-Thymus-a.ssocia.tieuit het Corynephorion.
Tot de minst nitrophiele vegetaties behoren vermoedelijk de gezelschappen der Nanocyperetalia. Dat zich daaronder zulke bevinden, die
toch stikstofbehoeftig zijn, moge blijken uit hun groeiplaatsen: akkers
(Centunculo-Anthoceretum), geplaveide wegen (Sagineto-Bryetum) en
wegranden (Cyperetum flavescentis), druk bereden zandwegen (Panico-IHecebretum), drinkplaatsen van het weidevee (Isolepeto-Stellarietittn),
modderige bodems van droogvallende plassen (Eleocharetum ovatae,
Cicendietum juncetosum pygmaei) enz. Slechts het Centaurieto-Saginetum
en het Cicendietum isolepetosnmnemen een min of meer uitzonderlijke
plaats in.
ANTHROPOGENE INVLOED. Kenmerkend voor onze klasse ishet grote
aantal ,,adventieven" (van elders aangevoerde planten), die in de
verschillende ruderale en segetale vegetaties een plaats gevonden hebben
en nog steeds vinden. In de loop der eeuwen is de groep der adventiefplanten in onze klasse steeds uitgebreid en met het toenemende wereldverkeer wordt zij nog steeds groter. Ook in Nederland is dit het geval.
Voor de laatste decennia leveren daarvoor soorten zoals Anthoxanthum
aristatum, Galinsoga parviflora, Veronica tournefortii, Matricaria matricarioides,Juncus tenuis, Bidens tnelanocarpus, B. connatus en Anthémis
mixta het bewijs.
Het aantal in het cultuurlandschap ingeburgerde adventieven
wisselt met de beïnvloeding van de groeiplaats door de mens. Op geheel
natuurlijke groeiplaatsen is hun aantal slechts gering. Het neemt echter
toe in de nabijheid van de menselijke nederzettingen. Zo wijst NORDHAGEN (147) er op, dat de Atriplicion-vegetaties in de nabijheid van
badplaatsen rijker zijn aan Rudereto-Secalinetea-soorten dan op plaatsen
ver van de bewoonde wereld. Iets dergelijks geldt voor het MalachietoBidentetum fluviatile, dat vanuit de havensteden met verschillende
Bidens-soorten (B. tnelanocarpus, B. connatus) werd verrijkt. Ook bij
de /l^o/uow-vegetaties kan men het verschijnsel waarnemen. Aan de
bosranden zijn de kaalkapgezelschappen rijker aan kensoorten van de
Rtidereto-Secalinetea dan dieper in het bos (PFEIFFER, 156). In ongerepte oerwouden ontbreekt laatstgenoemde soortengroep vrijwel geheel
(BRAUN-BLANQUET, 29).

In havensteden en industriegebieden kan het aantal adventieven
zelfs zéér groot zijn. Zo vermeldt TÜXEN' (206) uit het industriegebied
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van Harburg-Wilhelmsburg een aan adventieven zeer rijke variant
van het Panico-Chenopodietum polyspermi, waarin (volgens HOFFMANN
mnscr.) o.a.zouden voorkomen: Abutüon avicennae, Commelina communis,
Hibiscus trionum, Xanthium div. species enz. Plier in Nederland kennen
wij de aan adventieven rijke Onopordelalia-vegetaties van het ,,Deventer
Pothoofd" en van de z.g. ,,adventiefterreinen" bij wolfabrieken en
graanmalerijen (KLOOS, 110).

Dat tenslotte practisch alle kensoorten van de Rudereto-Secalinetea
als adventieven in onsland zijn ingevoerd —ookalisdit voor het merendeel dier soorten niet meer na te gaan — daarvoor pleit het feit, dat
we hier met vegetaties te maken hebben, die sterk aan de mens en zijn
nederzettingen gebonden zijn. In hoge mate geldt dit voor de onkruidassociaties der orden: Secalinetalia, Chenopodietalia, Potentilletalia en
Onopordelalia.
Er bestaat een zekere parallel tussen de rol, welke de onkruid-associaties in het plantenrijk vervullen en de plaats die de huisdieren in
het dierenrijk innemen. We zouden zelfs, evenals van huisdieren van
,,huis-associaties" kunnen spreken, immers we vinden ze direct bij huis,
langs 't pad,dat naar onze woning voert, in de moestuin en bij de mesthoop achter de boerderij. Hun binding aan de mens is bijna even sterk
als bij de huisdieren. Zelfs is hier, evenals daar, de vernietiging van het
individu veelal een voorwaarde voor de instandhouding van de soort.
Voor deze ,,huis-associaties" zal in deze publicatie vooral de aandacht
worden gevraagd.
V E G E T A T I E - P E R I O D E . Karakteristiek voor de onkruid-associaties is
o.a. hun lange vegetatieperiode, welke in Nederland, met zijn atlantisch
klimaat van Februari-Maart tot November-December en soms zelfs
nog langer duurt. Van de methoden, welke men heeft gebruikt omde
duur van de vegetatieperiode der akkeronkruiden en ruderale planten
te bepalen, zouden volgens LINKOLA (127) die van H U L T (1881)
en die van JOHANSSON (1899) de beste resultaten opleveren. H U L T
beschouwt de periode, waarin de bodem sneeuwvrij en niet bevroren
is, als de vegetatie-periode der kruidachtige planten en JOHANSSON
(I.e. p. 50) laat de vegetatieperiode — in het bijzonder die der één- en
twee-jarige gewassen — zó lang duren, als de vijfdaagse temperatuurgemiddelden boven O 0 Cliggen.Voor ons land, metzijn geringe sneeuwval,
leent zich de methode van JOHANSSON voor een berekening het best.
Voor enige Nederlandse stations werden aan de hand der temperatuurgegevens, neergelegd in de „Jaarboeken van het Koninklijk Nederlands
Meteorologisch Instituut "de volgende waarden berekend:
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VEGETATIE-PERIODE B E R E K E N D VOLGENS DE METHODE VAN JOHANSSON

Vegetatieperiode
1910/1939

gemiddeld
aantal dagen

minimum
aantal dagen

347
353
355
347
350

300
320
315
300
310

De Rilt
Den Helder
Vlissingen
Croningen
Maastricht

maximum
aantal dagen
365
305
365
305
305

(2X) 1
(Ox)
(8X)
(2X )
(2X)

1
Gedurende de dertig jaar der onderzoekingsperiode werd dit maximum 2 X bereikt,
d.w.z. dat in twee jaren geen vorstperioden van ódagen achtereen voorkwamen.

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

VERBOND

Scleranthion annui
Secalinetalia
(Eu)-Secalin ion

Onkruid-associaties of
Huisassociaties

Chenopodietalia

Panico-Seiarion
(Eu)~Polygono-Chenopodion
Chenopodion muralis

Potentillo-Polygonetalia
avicularis

Polygonion

\

avicularis

Arction lappae
Ouopordetalia
Onopordion acanthii
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ORDE I.
SECALINETALIA BR.-BL. (1931) 1936
(GRAANONKRUID-ASSOCIATIES)

De orde der Secalinetalia werd voor het eerst door BRAUN-BLANgenoemd. Enkele jaren later werd zij door dezelfde auteur
37) voor het Middellandse Zeegebied uitvoerig beschreven.
Zij omvat de plantengemeenschappen der wintergewassen op de door
de mens bewerkte cultuurgronden in geheel Europa, Noord-Afrika en
West-Azië. Onder wintergewassen (naar analogie van winterrogge,
winterkoolzaad e.d.; taalkundig ware het misschien juister van voorzomergewassen te spreken) verstaan wij gewassen, die in het najaar
of het vroege voorjaar worden gezaaid en die zich in de voorzomer
ontwikkelen en bloeien (bloeitijd April-Juni) om in de zomer te worden
geoogst. Zulks in tegenstelling tot de zomergewassen, die eerst laat
in het voorjaar of in het begin van de zomer worden gezaaid of gepoot
en — zo zij al vroeg worden gezaaid — zich toch langzamer ontwikkelen
en later bloeien dan de vorige groep (bloeitijd Juli-September). Zij
worden daarom veelal gedurende de éérste periode van hun leven door
hakken of wieden onkruidvrij gehouden 1. De oogsttijd valt meestal in
de herfst.
Tot de wintervruchten rekenen wij in de eerste plaats de granen:
haver, rogge, spelt, gerst en tarwe en in Oost-Europa ook pluimgierst
(Panicum miliaceum), en voorts een aantal andere gewassen, zoals
vlas, hennep, raapzaad, koolzaad en blauwmaanzaad, alle soorten,
wier bloeitijd in de voorzomer valt. Voor de wintervruchten zijn
de winterannuellen („therophyta hivernalia"), althans in MiddenEuropa, min of meer karakteristiek. Hiertoe rekenen wij die annuellen,
wier zaden bij lage temperatuur — in het najaar — kiemen en die het
ongunstige jaargetijde — de winter — als rozet doorbrengen, teneinde
zodoende reeds vroeg in het voorjaar gereed te zijn om te bloeien en
QUET (30)
(BR.-BL.,

TABEL 2 KIEMPKOEF MET ENKELE ZOMERANNUELLEN (FRON (74))

Kiempercentage van
soort

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

de winter over
droog bewaarde zaden bij
uitzaai in het
voorjaar
8 0/
o %
/o
13
6 %
4 %
1 %
1 %

in het voorj a a r ontkiemde zaden bij
uitzaai in de
herfst
20
50
50
20
32
34

%
%
%
%
%
%

1
Bijdemoderne ontwikkeling van delandbouw, waarbij het zaaizaad metdemachine wordt
gezaaid en de onkruiden met kalkstikstof, kleurstoffen e.d. worden bestreden, is de wijze van
onkruidbestrijding minder essentieel en is vooral de ontwikkeling en bloeitijd der cultuurgewassen bepalend.
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vrucht te zetten. De wintertherophyt hoort thuis in vegetaties, waar
plantengroei alleen in herfst, winter en voorjaar mogelijk is. In ons
land vindt men haar — behalve tussen de granen — voornamelijk in
de klasse der droge graslanden (Brometo-Corynephoretea), elders in
Europa ook in de steppe. Haar voorkomen in de korenvelden vindt zijn
oorzaak in het hier ten behoeve van de granen geschapen kunstmatig
steppenmilieu. De granen immers stammen — evenals de meeste graanonkruiden — oorspronkelijk uit de steppe, hetgeen o.m. in hun levenscyclus tot uiting komt.
Naast winterannuellen komen tussen het koren ook zomerannuellen
(therophyta aestivalia) voor. Hieronder bevinden zich zelfs Secalinetalia-soovten, die — alvorens te kiemen — een zekere periode als zaad
in de grond moeten hebben doorgebracht. Het zijn o.m. de Galeopsis-, Linaria- en Valerianella-soorten. In KORSMO (114) vinden we
enige gegevens over kiemverschillen welke een aantal onkruiden vertonen bij uitzaai in de herfst en in het voorjaar (zie tab. 2).
Tenslotte is er een groep van in zomerdracht overwinterende annuellen (therophyta epeteia, zie SISSINGH, 189), die als vrijwel volwassen
plant de winter ingaat. Tot deze groep horen o.m. Stellaria media, Poa
annua, Viola tricolor, Senecio vulgaris, Veronica-soovten enz.
Bovenstaande indeling der graanonkruiden is gebaseerd op de wijze
waarop zij de winter doormaken. ALLORGE (2) geeft een andere indeling
— gebaseerd op de bloeitijd -—in: messicoles vernales, messicoles estivales en messicoles autumnales.
Tot de ,,messicoles vernales" behoren de wintertherophyten, die
reeds vroeg in het voorjaar bloeien en vrucht zetten, in de tijd dat het
graan nog in blad staat (Erophila verna, Arabidopsis thaliana, Veronica
triphyllos, Holosteum umbellalum, Arenaria serpyllifolia, Cerastium
semidecandrum, C. glomeratum enz.). Hun zaden zijn reeds uitgevallen
en weer aan moeder aarde toevertrouwd, lang voordat het graan rijp is.
Men vindt deze groep in ons land in hoofdzaak op de leemhoudende
gronden (Papaveretum argemone),
,,Messicoles estivales" noemt ALLORGE een tweede groep (Centaureacyanus, Apera spica-venti, Agrostemmagithago,Lithospermum arvensis,
Alopecurus agrestis, Papaver- en Vicia-soorten, Matricaria chamomïlla.
Delphinium consolida, Legousia speculum-veneris, enz.) waarvan de
levenscyclus met die van het cultuurgewas samenvalt. De bloeitijd van
deze — in vergelijking met de andere verreweg de grootste — groep
valt in Juni-Juli. Terwijl de vertegenwoordigers van de eerste groep
de ontwikkeling van het koren weinig beïnvloeden, bestaat er een voortdurende strijd om het bestaan tussen de zomer-graanonkruiden en het
graangewas (BRAUN-BLANQUET, 25). Ook de zaadrijping der zomergraanonkruiden valt ongeveer samen met die van het cultuurgewas.
Een deel van het zaad valt met het maaien uit, een ander deel echter
wordt met het koren geoogst, om — indien het zaad wordt getrieurd —
verloren te gaan. De akker-onkruidassociaties zijn echter volstrekt
niet afhankelijk van slecht geschoond zaaizaad. Ook al zijn enkele opvallende akkeronkruiden als bolderik {Agrostemma githago), korenbloem
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(Centauren cyanus) en de wikke-soorten (Vicia hirsuta en V. angustifolia) sedert de zuivering van het zaaigraan in talrijkheid achteruitgegaan, de totale soortencombinatie verandert hierdoor nauwelijks.
Een derde groep graanonkruiden vormen de zomertherophyten, die
vroeg in het voorjaar zijn gekiemd en eerst na het maaien van het graan
— op de stoppel — volop bloeien en fructificeren. Tot deze groep, door
ALLORGE „messicoles autumnales" genoemd, horen o.a. Linaria minor,
L. elaline, L. spuria, Euphorbia exigua, Galeopsis ladanum, G. segetum,
Ajuga chamaepitys, Stachys annua, Anthémis arvensis en A. cotula.
De meeste soorten van deze groep zijn kleine planten, die bij het maaien
nauwelijks door de zeis worden beroerd. De groep heeft vroeger — toen
het drieslagstelsel nog in zwang was — op de braakliggende akkers een
grote rol gespeeld. Thans vindt men haar alleen nog in het Eu-Secalinion;
in het Scleranthion komt zij vrijwel niet voor.
Op de onder de warme zomerzon blakerende stoppelvelden vinden
ook een aantal Chenopodietalia-soorten (Senecio vulgaris, Polygonum
persicaria, P. lapathifolium, Erodium cicutarium, Setaria glauca, Euphorbia helioscopia, Lamium amplexicaule e.d.) de voorwaarden om
zich te ontwikkelen. Hierdoor, maar ook omdat tal van Secalinetaliasoorten — o.a. de gramineën en de wikken — door het maaien onherkenbaar zijn verminkt en bovendien van de voorjaarsonkruiden (messicolesvernales) niets meer isterug te vinden,hebben opnamen, inAugustus
of September van het stoppelaspect gemaakt, alleen een dynamische betekenis. Voor de beschrijving en floristische karakterisering van de
graanassociaties zijn zij van generlei waarde. Dit laatste wordt door de
.meeste phytosociologen nog niet voldoende beseft. De zo gemakkelijk
op het goed toegankelijke stoppelveld —waar geen boer ons wegjaagt —
te maken opnamen hebben tot op heden een veel te grote rol in de
Secalinetalia-tabeUen — ook de gepubliceerde — gespeeld. Het buiten
beschouwing laten van al die na de oogst gemaakte opnamen zou m.i.
de systematiek van onze klasse zeer ten goede komen.
Nauw verwant aan de orde der Secalinetalia is die der Chenopodietalia. Samen vormen deze beide orden de akkeronkruidassociaties
van onze cultuurgronden. Kenmerkend voor deze cultuurgronden is,
dat de grond er minstens één maal per jaar wordt omgewoeld, waarbij
de gehele onkruidvegetatie zo veel mogelijk wordt vernietigd. De grondbewerking — het menselijk ingrijpen dus — heeft op de vegetatie een
sterk selecterende, maar tevens nivellerende invloed. Als vegetatie-beïnvloedende factor wedijvert zij met andere factoren, zoalsb.v.klimaat en
bodem (ROEMER en SCHEFFER, 171, TÜXEN, 202a). Al naar gelang de
landstreek waarin wij ons bevinden kan één dier factoren overheersen.
In streken met een semi-humide klimaat blijkt de invloed van de
grondsoort van grote betekenis voor de vegetatie te zijn, terwijl in streken
met een aride of uitgesproken humide klimaat —althans in de gematigde
en koude zones — het moedergesteente op de vegetatie slechts een
geringe invloed uitoefent en het menselijk ingrijpen overheerst. Zo
bleek het in het atlantische Nederland aan KRUSEMAN en VLIEGER
(120) mogelijk een groot aantal graanonkruid-associaties — ieder
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^'G. 2 Graanvrucht-associaties (Secalinetalia)
(associations de moissons d'hiver)
X Amosereio-Scleranthetum
,
Legousia-Minuarlia-gezelschap
-f- Pcipaveretum argemone
» Linarietum spuriae

?"et een eigen bodemprofiel — te onderscheiden, terwijl WAGNER (237,
^39) uit het Weense bekken slechts één associatie beschrijft, welke daar
°P verschillende, zeer uiteenlopende grondsoorten werd aangetroffen
*\n er het alleenheersendegraanonkruidgezelschapzou zijn. Ook SISSINGH
(•87) beschreef uit het atlantische West-Europa een groot aantal goed
Sekarakteriseerde hakvruchtassociaties, terwijl TÜXEN (222) in het
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continentale Oost-Europa de grootste moeite had, om floristische verschillen in de hakvruchtvegetaties der daar voorkomende bodemtypen
vast te stellen.
Dit nu eens overheersen van de ene, dan weer van de andere factor
is ook van invloed op de systematiek der hogere eenheden van onze
klasse. In streken waar de invloed van het klimaat overheerst (Zuiden Oost-Europa), hebben de orden Chenopodietalia en Secalinetalia
weinigmetelkaargemeen;in streken met een meer gematigd, koel-humide
klimaat (Noord- en West-Europa) overheerst de nivellerende invloed
van het menselijk ingrijpen en wordt het moeilijk ze scherp te scheiden.
Men neigt dan tot het opstellen van een gemeenschappelijke orde, die
der Secalino-Violetalia arvensis (zie blz. 72/73). Een en ander moge
de betrekkelijke waarde van locale waarnemingen voor een regionale
beschrijving onderstrepen.•
Het areaal van de orde der Secalinetalia is nauwkeurig omgrensd
(zie fig. 4) en omvat de mediterrane en eurosiberische regio.
De meeste der in Midden- en West-Europa voorkomende Secalineta/i'a-soorten hebben hun vaderland in het Middellandse Zeegebied en
Voor-Azië, inclusief de landen rondom de Zwarte Zee. Er bestaat dan
ook een grote floristische overeenkomst tussen de graanonkruidassociaties der beide regionen en het isderhalve zowel uit floristische als uit
plantengeografisch-historische overwegingen onjuist de wintervruchtgezelschappen te verdelen over twee regionaal gescheiden verbonden
(n.1. het Secalinion méditerraneum en het Secalinion medio-europaeum)',
zoals TÜXEN (206) en BRAUN-BLANQUET (36, 45) doen. Wel kan
men binnen de orde een tweetal verbonden onderscheiden, mits men
deze slechts anders afgrenst. Het zijn het Scleranthionannui (KR. et VL.
1939) SISSINGH 1946 en het Eu-Secalinion BR.-BL. 1936.Deze verbonden
werden reeds door KRUSEMAN en VLIEGER (120) herkend en als onderverbonden {Scleranthion annuae en Triticion sativae) beschreven. Beide
verbonden met de daartoe behorende associaties zullen hier achtereenvolgens worden behandeld.
a. VERBOND: SCLERANTHION
1946.

ANNUI ( K R . ET VL. 1939) SISSINGH

Het verbond wordt gekenmerkt door de volgende soorten:
Scleranthus annuus
Apera spica-venti
Vicia angustifolia ( = V. sativa
ssp. angustifolia GAUD.)
Vicia hirsuta
Alchemilla arvensis
Anthémis arvensis
Matricaria chamomilla
Papaver argemone
Papaver dubium

Veronica hederifolia
Veronica triphyllos
Myosotis versicolor
Arnoseris minema
Anthoxanikum aristatum (= A. pnelli
LEC. et LAM.)
Aira multiculmis ( = A. caryophyllea
ssp. multiculmis A. et G.) <
Galeopsis segetum (= G. ochroleuca
LAM. = G. dubia LEERS.)

Bovendien helpen Rumex acetosella, Spergula arvensis, Teesdalia
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nudicaulis en Hohns mollis het verbond tegen het Eu-Secalinion af
te grenzen.
Het verbond beperkt zich in zijn verbreiding in hoofdzaak tot de
euro-siberische regio. In de mediterrane regio komt het wel is waar ook
voor, doch alleen in het gebergte van 300—1000 m. Bovendien is het
daar vrij zeldzaam en meestal sterk verarmd (zie: BRAUN-BLANQUET,
37, Prodrome fase. 3 „association à Scleranthus annuus"). Het vermoedelijke areaal moge uit het kaartje op blz. 59 (fig. 4) blijken.
Het Scleranthionannui komt voor op lichte, veelal kalkarme gronden.
In Nederland kunnen we het aantreffen op de diluviale zandgronden,
bijvoorbeeld oude essen en engen in het Saksische deel van ons land en
het Midden- en Hoogterras in Brabant, waar het door het AmoseretoScleranthetum is vertegenwoordigd. Ook op leemgronden kan men het
vinden, bijvoorbeeld op de keileem in Drente en plaatselijk cp het Laagterras, waar het als Papaveretum argemoneis ontwikkeld. Op de oude
dalopvullingen in Zuid-Limburg en de geologisch jonge afzettingen
langs de grote rivieren (oeverwallen van Maas, Rijn en IJssel) treedt
het als Legousia speculutn-veneris-Minuartia/rw/n/o/m-gezelschapop. Tenslotte is het verbond op de Lössgronden van Zuid-Limburg aanwezig.
Een indruk van de verbreiding in Nederland geeft ons het I.V.O.N.kaartje van Scleranthus annuus (Ned. Kruidk. Arch. 49 (1939) 394).
In het algemeen wordt op de gronden die het Scleranthion dragen
overwegend rogge en haver verbouwd. Tarwe en gerst vindt men hier
slechts zelden. Het verbond ontwikkelt zich — zulks in tegenstelling
met het Eu-Secalinion — optimaal in de met wintergewassen (winterrogge, wintergerst, koolzaad) bezaaide akkers. Veel minder rijk is de
flora der in het voorjaar ingezaaide graanakkers (haver, zomerrogge).
Een aantal herfstkiemers of winterannuellen komt in het geheel niet
meer in deze graanvelden voor en dientengevolge is de onkruidflora
van de zomergraangewassen arm aan kensoorten. Daarentegen vinden
we er de groep der Chenopodietalia-soorten rijker ontwikkeld dan onder
wintergewassen.
In ons land wordt het Scleranthionannui — voor zover thans bekend
•—door het Amosereto-Scleranthetum, het Papaveretum argemoneen het
Legousia-Minuartia-gQzelscha.pvertegenwoordigd. Deze drie associaties
zullen hier achtereenvolgens worden besproken. De door KRUSEMAN en
VLIEGER (120) onder de namen: Avenetum fatuae en Galeopsehim speciosae beschreven gezelschappen verdienen m.i. de rang van associatie
niet, daar zij niet over kensoorten beschikken (SISSINXH, 188).
1. ARNOSERETO-SCLERANTHETUM (CHOUARD) TÜXEN 1937.
Het Amosereto-Scleranthetum werd voor het eerst — zij het ook
onvolledig en vermengd met soorten uit het Nanocyperion — beschreven
door CHOUARD (55) onder de naam: „association à Scleranthus annuus,
Arnoseris minima et (localement) Radiola linoides". Daarna vinden
We verschillende beschrijvingen van een aan deze associatie nauw verwante soortencombinatie onder de naam „association à Scleranthus
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annuus et Myosurus minimus", o.a. bij MALCUIT (134), LIBBERT (123)
en SCHWICKERATH (178). Deze auteurs hebben echter de associatie
evenmin goed gekarakteriseerd, noch scherp afgegrensd tegen het
Papaver-etumargemone (zie blz. 43). Het door LIBBERT (124) onder de
naam „Scleranthusannuus-Myosurus »um'wws-Assoziation" uit de „neumärkische Staubeckenlandschaft" beschreven gezelschap is met laatstgenoemde associatie zelfs geheel identiek.
Een goede beschrijving van de ,,Scleranthus annuus-Arnoseris
«wmma-associatie" vinden we eerst bij TÜXEN (206).Genoemde auteur
onderscheidt twee subassociaties, n.1. een droge of typische en een.
vochtige subassociatie (Arnosereto-Scleranthetum juncetosum). Van
laatstgenoemd ondergezelschap publiceerde hij een samenvatting van
een negental opnamen, welke door LUTEYN en schrijver dezes in de Gelderse vallei en in Noordwest-Duitsland werden gemaakt.
Toen in 1939 KRUSEMAN en VLIEGER (120) hun studie van de akkeronkruidassociaties in Nederland publiceerden, verscheen daarin onze
associatie met haar beide subassociaties in een practisch ongewijzigde
vorm. De beschrijving werd hier aan de hand van een tabel toegelicht.
Deze bevatte 27 opnamen van het Arnosereto-Seleranthetum typicum
en 17 opnamen van het Arnosereto-Scleranthetum juncetosum, welke
gelijkelijk over het Saksische deel van Nederland verspreid waren
gemaakt.
In 1941 komt WASSCHER met een publicatie, waarin hij samenvattende lijsten publiceert van het Arnosereto-Scleranthetumtypicum en het
Arnosereto-Scleranthetum juncetosum uit Groningen en Drente.
FLORISTISCHE SAMENSTELLING. In bijlage 1 (tabel 3) vinden we een
50-tal opnamen van het Arnosereto-Scleranthetum verenigd. Voor het
merendeel werden deze gemaakt in Midden-Limburg, Oost-Brabant en
Gelderland. Deenkele Drentse opnamen werden mij doorDr J. WASSCHER
ter beschikking gesteld.
OPNAMEN-, vermeld in bijlage 1 (tabel 3)
1. Hullenberg te Bennekom; P5-28-1J; 9.6.'40; S40026.
2. Honingblok in de Wageningse eng; P5-28-31; 9.6.'40; S40030.
3. Wageningse eng, nabij de wielerbaan; Pö-28-13; 10.7/44; S44041.
4. Boschweg te Bennekom; P5-28-11; 10.6.'40; S40036.
5. Everwijnsgoed (gem. Renkum); P5-28-21; 31.7.'44; S44083.
6. Harskamp (gem. Ede); N5-48-24; 13.7.'44; S44051.
7. Landgoed „Ooster eng" (gem. Wageningen); Pö-28-31; 17.6.'40; S40037.
8. Boerderij „de Lucht" tussen Barneveld en Renswoude; Nö-56-13; 20.7/44;
S44063.
9. Molenbeek (gem. Renkum); P5-28-21; 13.7/40; S40215.
10. Baarschot (gem. Diessen), ijl gewas; Ró-41-31; 21.5/43; S43050.
11. Waalre, ijl gewas; R5-64-42; 4.6/43; S43079.
12. Klein-Borkel (gem. Valkenswaard), ijl, slecht uitgestoeid roggegewas; Sö-24
-12/14; 10.6/43; S43093.
13. Boerderij „De H a a g " te Dijk (gem. Didam), laagterraszand; P6-36-33; 17.7.
'44; S44053.
14. „De Hooge akkers" (gem. Valkenswaard), goed gewas, rogge 1.75 m hoog;
Sö-24-32/41; 11.6/43; S43098.
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15.
16.
17.
18.'
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Tussen Schaapsloopven en de Zandberg (gem. Valkenswaard); goed roggegewas, t o t 1.75 m hoog, goed gesloten; S5-15-14; 19.6/43; S43123.
„Muggenberg" (gem. Heeze), goed uitgestoeid gewas; R5-66-32; 23.6.'43;
S43136.
Niana-dreef ten Noorden van Roond (gem. Oisterwijk); R5-12-21; 20,7/43;
S43188.
Hollandse weg in de Wageningse eng; P5-28-13; 28.6.'42; S42163.
Roggelse beek ten Zuiden van Roggel; SC-33-41; 16.6/42; S42111.
Tussen Vlodrop en St. Odilienberg, ijl gewas op zandgrond; Sö-65-33; 11.
6.'42; S4210G.
St. Joost (gem. Echt), holstaand ijl gewas op zandgrond; T6-13-14; 9.6.'42;
S42Ü95.
Asenray (gem. Maasniel), ijl gewas op dichtgeslagen zandgrond; S6-55-14:
29.6.'42; S42165.
,,Fluitersmaat", Heelsum (gem. Renkum); P5-28-24; 23.7.'44; opn. TIDEMAX,
T44115.
Leudal ten Westen van Nunhem; ijl gewas op zandgrond; S6-33-44; 23.
6.'42; S42142.
Tinaarlo (gem. Vries); J7-24-31; 1.7.'36; opn. WASSCHER.
Renkumse heide (gem. Renkum); P5-28-41; 28.6.'40; S40086.
Onner es (gem. Haren); J 7 - I 4 - 2 1 ; 20.7.'36 opn. WASSCHER.
Zeegse (gem. Vries); J7-34-21; 1.7/36; opn. WASSCHER.
Wageningse eng; P5-28-31; 9.6.'40; S40032.
Hollandse weg in de Wageningse eng; P5-28-13; 9.7.'40; S40178.
Landgoed „de Driest" (gem. Wageningen); P5-27-22; 17.6.'38; S38021.
Voorthuizen (gem. Barneveld), zandgrond; N5-26-44; 22.5.'43; S43076,
opn. met TIDEMAN.

33.
34.
35.

De Valk (gem. Lunteren); N 5 ^ 8 - 3 3 ; 16.7.'44; S44052.
Heiereind bij Riethoven, vochtige humeuze zandgrond; Sö-14-13; 22.6.'43;
S43132.
Veldhoven (gem. Eersel), vochtige humeuze zandgrond; R5-63-24;
1.7.'43' S43151.

36. Harskamp (gem. Ede); N5-48-24; 15.7/37;S37026.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50

Klein Nergena (gem. Ede); P5-17-43; 28.6/37; S37030.
Lage Steeg (gem. Wageningen); P5-27-24; 9.6/37; S37007.
Emmikhuizen (gem. Ede); N5-65-42; 5.7/40; S40171.
„De H a a r " bij Venendaal (gem. Renswoude); N5-65-34; 5.7/40; S40173.
Scholtenes bij Tilligte (gem. Denekamp); M8-21-31; 9.7/42; S42190.
„De Meelakkers" (gem. Geldrop), jonge heideontginning; R5-56-33; 2.7/43;
S43154.
Postelse heide ten Z. van Wilreit (gem. Bergeijk), jonge heideontginning;
S5-22-34; 30.6/43; S43149.
Beekersberg (gem. Moergestel), ontginning in de Kleine Oisterwijkse heide,
goed zwaar gewas; R5-21-43; 23.7/43; S43198.
„Groote of Leender Heide" bij Soerendonk (gem. Maarheeze), ontginningsakker op zandgrond, goed gewas; S5-26-32; 4.6/43; S43080.
De „Groote Weyer", Soerendonk (gem. Maarheeze); S5-26-14; 4.6/43; S43083.
Jonge ontginningsakker op de „Dijkse heide", Leenderstrijp (gem. Leende);
goed winterroggegewas; Sö-26-11; 4.0/43; S43085.
Ontginningsakker op de „Grote of Leender Heide" bij Donkerbroeken (gem.
Leende); Só-25-22; 5.6/43; S43087.
Ontginningsakker in de Maaier heide (gem. Luiksgestel); S5-33-21; 10.6.
'43; S43095.
„Lage Heide", Achterste Berg (gem. Valkenswaard), jonge ontginning;
S5-34-23; 17.6/43; S43109.

De kensoorten van de associatie zijn: Arnoseris minima, Galeopsis
segetum (= G. ochroleuca LAM.)en Anthoxanlhum aristatum (— A.
pnelH LEC. et LAM.). Van deze drie soorten is Arnoseris minima de
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meest algemene. Haar verbreidingsgebied omvat Zuid-Engeland, Nederland, Denemarken, Zuid-Zweden, Oost-Pruisen, Noord-Polen en MiddenRusland. In zuidelijke richting strekt dit zich uit tot Portugal, Noorden Midden-Spanje, Corsica, Noord-Italië, Oostenrijk, Hongarije, Roemenië
en Zuid-Rusland. Volgens H E G I (85) is het een kalkvliedende plant,
welke tot het subatlantisch-baltische flora-element behoort. Van nature
hoort Arnoseris minima thuis in het Corynephorion canescentis. Van
hieruit heeft zich deze wintertherophyt —evenals bijvoorbeeld Teesdalia
nudicaulis en Rumex acetosella — ingeburgerd in onze roggeakkers op
arme zandgrond. Vooral in het atlantische gebied is dit het geval. Opvallend is haar gedrag ten opzichte van de koude. Als volwassen plant
is zij buitengewoon gevoelig voor vorst en een enkele nachtvorst is in
staat haar tot afsterven te brengen. De kiemplanten daarentegen doorstaan onze winter zeer goed.
De tweede kensoort, Galeopsis segetum, is een van de weinige zuiver
atlantische en tevens sterk kalkmijdende labiaten. Haar verbreidingsgebied strekt zich uit tussen Spanje, Zuid-Engeland, Jutland, MiddenDuitsland, Zwitserland en Noord-Italie. Daarbuiten komt zij waarschijnlijk alleen adventief voor. Haar natuurlijke groeiplaats vindt de soort
volgens H E G I (85) op puinhellingen in de montane en subalpine gordel
van de west-europese gebergten (Vogezen, Schwarzwald, J u r a en Alpen
(Unterwallis)). Van hieruit is zij in de vlakte afgedaald en heeft zich
daar in onze korenvelden op de zandgrond een plaats veroverd. Galeopsis
segetum kiemt in het voorjaar, maar toch vinden we haar meest in de
winterroggeakkers. Waarschijnlijk kiemt het zaad — evenals dat van
Galeopsis tetrahit en G. speciosa (vergelijk blz. 28 en KORSMO (114))
— beter wanneer het de winter over in de grond heeft gelegen, dan
wanneer het met het zomergraan 's winters droog wordt bewaard.
Anthoxanthum aristatum is, in tegenstelling tot de vorige soort,
van huis uit een mediterraan-atlantische plant (Spanje, Italië, Dalmatië
en Montenegro, Noord-Afrika (Algiers en Tunis), de Canarische eilanden,
Zuid- en West-Engeland en Zuid- en Midden-Frankrijk (voornamelijk
aan de atlantische kust van Bretagne)). Haar vaderland ligt volgens
K I R C H N E R , L O E W en SCHROETER (100) in het westelijke Middellandse
Zeegebied, waar zij van nature op kaalkapterreinen, op zonnige dorre
hellingen tussen struikgewas (maquis) en lichte dennenbossen voorkomt.
Sinds het begin van de vorige eeuw heeft Anthoxanthum
aristatum
haar areaal sterk naar het Noorden uitgebreid. Waarschijnlijk werd
zij reeds in de Napoleontische tijd (1805—1813) in Noordwest-Duitsland ingevoerd, werd echter eerst omstreeks 1850 opgemerkt ( H E G I ,
85). Ook in Nederland werd zij in 1850 voor het eerst verzameld, echter
pas in 1870 als zodanig herkend (VAN SOEST, 195). Sindsdien heeft
zij zich zowel in Nederland (zie het I.V.O.N.-kaartje in het Ned. Kruidk.
Arch. 49 (1939) 146) als in Noordwest-Duitsland (Lüneburger Heide),
België en Noord-Frankrijk sterk uitgebreid en ingeburgerd in onze
winterroggevelden.
Anthoxanthum aristatum is een wintertherophyt. Het zaad kiemt in
het najaar tegelijk met het koren. De soort overwintert als rozet. Hier-
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mee hangt het waarschijnlijk samen, dat zij zich tot het atlantische gebied
(milde -winters!) beperkt. De bloeitijd valt in Mei—Juni en midden
Juli is het zaad rijp. Dit valt voor een groot gedeelte bij het maaien
uit en verzekert zodoende de nieuwe generatie.
Naast de bovengenoemde drie kensoorten helpen ook Teesdalia
nudicaulis en Holcus mollis, als differentiërende soorten tegenover alle
andere graanonkruidassociaties, bij de herkenning van het gezelschap.
Opvallend is, dat Holcus mollis noch door TÜXEN (206) noch door
KRUSEMAN en VLIEGER (120) in de associatie werd aangetroffen.
Waarschijnlijk werd deze gramineae — die tussen het koren zelden of
niet tot bloei komt — door hen over het hoofd gezien. In de lijsten van
WASSCHER (242) wordt zij wel genoemd.
Onder de verbondskensoorten van het Arnosereto-Scleranthetum
nemen vooral Apera spica-venti en Scleranthus annuus een voorname
plaats in. Beide kunnen facies-vormend optreden en bepalen dan het
aspect. Daarnaast kan men er ook vrij regelmatig Alchemilla arvensis
en de beide wikken {Vicia angustifolia en V. hirsuta) vinden, doch
deze vertonen reeds een zekere voorkeur voor de betere gronden en
komen derhalve veelvuldiger in het Papaveretum argemone (zie bijlage
2) voor.
SUBASSOCIATIES, VARIANTEN EN FACIES. Van hetArnosereto-Scleranthetum kennen wij twee subassociaties, n.1.:
a. Het Arnosereto-Scleranthetum typicum TÜXEN 1937. Deze subassociatie komt verreweg het meest voor. Het is een soortenarm gezelschap; het gemiddelde aantal soorten per opname bedraagt 18 à 19.
KRUSEMAN en VLIEGER (120) vonden zelfs een nog lager gemiddelde
v
an 12 soorten, doch de grootte van hun proefvlakten ligt met 10—25
ni2 beneden het minimum-areaal. Dit wordt in de meeste gevallen eerst
bij 50 à 100 m2 bereikt.
Het Arnosereto-Scleranthetum ontwikkelt zich optimaal op de met
winterrogge bezaaide akkers. Hier kan men meestal de drie kensoorten
bij elkaar aantreffen. Anders is dit met de zomerroggevelden en haverakkers. Anthoxanthum aristatutn en Galeopsis segetum vinden we hier
zelden of nooit en het aantal verbondskensoorten is er ook geringer.
*^it hangt samen met de levensvorm der Scleranthion-soorten, welke
v
oor een groot gedeelte winterannuellen zijn. In de haverakkers vinden
Xv
e daarentegen een groot aantal zomerannuellen uit het PolygonoChenopodion: Senecio vulgaris, Polygonum tomentosum, P. persicaria,
Larnium amplexicaule en Erodium cicutarium ssp. arvale, soorten die
°P de winterroggevelden vrijwel ontbreken. Dit reeds door KRUSEMAN
£n VLIEGER (120) en WASSCHER (240) opgemerkte feit rechtvaardigt
ne
t opstellen van een zomergraan-variant met Seneciovulgaris. De hieri n in onze bijlage opgenomen voorbeelden (bijlage 1, opn. 24—26) zijn,
Xv
"at betreft de presentie der kensoorten, sterk geflatteerd. De oorzaken
v
an het optreden van deze variant moeten worden gezocht in gewijzigde
Milieufactoren: hogere kiemtemperaturen, sterkere toetreding van licht,
geringere concurrentie van het gewas e.d. Ook de afwijkende periodi-
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citcit in de groei van het gewas speelt natuurlijk een voorname rol.
Bij een goede bodembewerking en flinke bemesting (vooral met
organische mest) kan men van een akker, diehet Arnosereto-Scleranthetam
draagt, een goede opbrengst venvachten. Blijft deze achterwege, dan
voert het gewas een armzalig bestaan en het komt voor, dat de rogge
niet of nauwelijks uitstoelt en dan een zeer holle stand vertoont. In
zulke gevallen kunnen de onkruiden zich sterk uitbreiden en zelfs faciesvormend optreden. Men vindt dan akkers, waarin de korenbloem (Centaurea cyanus), de windhalm (Apera spicaventi) of de slofhakke (Anthoxanthum aristatum) het gewas overheerst. Ookkomen—vooralopzure
gronden — facies van eenjarige hardbloem {Scleranthus annuus) voor.
Indien in een akker de windhalm domineert, wijst dit gewoonlijk
op een slechte bodemstructuur (CLEVERINGA). Echter is ook de zaaitijd
van het gewas van invloed. Op tijd gezaaide rogge vertoont weinig
windhalm, laat gezaaide veel. Tarwe — ook als is ze op tijd gezaaid —
bevat op zandgrond als regel veel windhalm. Aangenomen mag daarom
worden, dat bij de ontkieming van het zaad van de windhalm intermitterende temperatuur een rol speelt (DEWEZ).
Het veelvuldig voorkomen van Anthoxanthum aristatum schijnt zijn
oorzaak te vinden in fosforgebrek (WEHSARG, 245). De betekenis van
het optreden van facies van Centaurea cyanus en Scleranthus annuus
is niet bekend. Zeer waarschijnlijk zijn ook deze facies aanwijzers van
bepaalde oecologische omstandigheden.
Op zeer schrale en zure gronden tenslotte treden ook de akkeronkruiden op de achtergrond en spelen alleen nog veldzuring, eenjarige
hardbloem en slofhakke een rol.
Als voorbeeld kan onderstaande opname dienen.
Roggeakker op arme zandgrond. Hullenberg bij Bennekom. Slecht uitgestoeid, zeer holstaand gewas. Onkruidbedekking 60%; proefvlakte 50 m 2 ; P ö 28-11; 3.6.'37.
Anthoxanthum aristatum
3.4
Scleranthus annuus
1.1
Arnoseris minima
+.1
Viola arvensis
+.1
Rumex acetosella
+.2

b. Het Arnosereto-Scleranthetum juncetosum bufonii SISSINGH et
1937. Deze subassociatie komt voor op arme, zure akkers met
een slechte waterhuishouding. De differentiërende soorten zijn voor het
merendeel zomertherophyten uit het Nanocyperion: Juncus bufonius,
Gnaphalium tdiginosum, Plantago major var. intermedia en Polygonum
hydropiper, voor een klein gedeelte rhizoomgeophyten: Mentha arvensis
ssp. agrestis, Equisetum arvense, Polygonum amphibium var. terrestre
en Cirsium arvense, die met hun onderaardse wortelstokken de waterlaagjes opzoeken en volgen.
Het bodemprofiel is meestal een A-G-profiel met een hoog gelegen
gleyhorizont. Deze gleyhorizont houdt soms verband met het grondwater, doch het kan ook voorkomen —b.v. wanneer de akker gedurende
een natte periode wordt bewerkt — dat we met een schijnspiegel boven
LUTEYN
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de ploegzool te maken hebben. Het laatste komt vooral veel voor na
een strenge winter, als de akker geploegd wordt, vóórdat de vorst goed
en wel uit de grond is. Het water blijft dan op de lage plekken boven
de ploegzool staan en in de zo vochtig blijvende grond krijgen de differentiërende soorten een kans om te kiemen en zich te ontwikkelen.
Indien de akkers zéér vochtig zijn, kunnen we er, behalve de bovengenoemde, nog andere soorten aantreffen: Montia minor, Veronica
serpyllifolia, Hypericum humifusum, Myosurus minimus en zelfs Radiola
Unoides. Ook mossen: Webera annotina, Pottia truncatula, Ceratodon
purpureus, Ephemerum senatum, Bryum argenteum en levermossen:
Anthoceroslaevis, A. punctatus en Hapiozia crenulata kan men er vinden.
Al deze soorten treden regelmatig op in het Centunculo-Anthoceretum
punctati, een Ar0»0cy^m'c>»-associatie, die zich op natte plekken in het
korenveld kan ontplooien. Tussen dit gezelschap en het ArnoseretoSclerantketumzijnalleovergangendenkbaar. Zijwerdeno.a.door CHOUARD
(55) en MALCUIT (134) beschreven.
Het gemiddelde aantal soorten (phanerogamen) per opname bedraagt
24, dit is een derde méér dan in het Arnosereto-Scleranthetum typicum.
Van het Arnosereto-Scleranthetum juncetosum kunnen we twee varianten onderscheiden, n.1. een variant met Gnaphalium uliginosum
(Bijlage 1, opn. 32 t/m 41) en een variant met Sonchus arvensis (Bijlage
1,opn. 42 t/m 50). Laatstgenoemde variant wordt gekenmerkt door het
rijkelijke optreden van rhizoomgeophyten: Sonchus arvensis, Tussilago
farfara en Cirsium arvenseen het vrijwel geheel ontbreken van de kensoorten der associatie.
De opbrengst aan rogge en haver kan in onze subassociatie vrij aanzienlijk zijn, vooral in de variant met Sonchus arvensis, In de variant
niet Gnaphalium uliginosum komen vaak lage, natte plekken met een
iVanocy^moM-begroeiing (facies met Juncus bufonius) voor, waarin
het gewas niet wil groeien en spoedig neiging tot legeren vertoont.
SYNOECOLOGIE. Men vindt het Arnosereto-Scleranthetum bijna uitsluitend op onze diluviale zandgronden, welke vaak reeds eeuwen in
cultuur zijn. Voor het ontstaan en volledig tot ontwikkeling komen van
de associatie is n.1. tijd nodig. De gronden, waarop het gezelschap zich
kan vestigen, moeten een zekere „rijpheid" hebben bereikt.Tot optimale
°ntplooiing komt het Arnosereto-Scleranthetum op de oude essen en engen
yanhet Saksischedeelvan Nederland enopdeoudere ontginningsgronden
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Brabant. Op de jonge ontginningsgronden daarentegen is het meestal
slechts onvolledig ontwikkeld en ontbreken de kensoorten. Zeer fraai
kan men dit waarnemen in de heideontginningen in Brabant. Op de
re
eds enkele tientallen jaren in cultuur genomen heideontginningen
Vj
ndt men het Arnosereto-Scleranthetumtypicum; op de jonge ontginningsakkers daarentegen het Arnosereto-Scleranthetum juncetosum in haar
pariant met Sonchus arvensis en Tussilago farjara. Het voorkomen van
deze variant wijst waarschijnlijk op een slechte bodemstructuur en de
aanwezigheid van ondoorlatende lagen, waarboven de geophyten hun
w
°rtelstokken uitspreiden. In de loop der jaren wordt met de bewerking
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en ontwatering de bodemstructuur beter en de rhizoomgeophyten en
vochtminnende soorten verdwijnen. Haar plaats wordt dan ingenomen
door eenjarige onkruiden zoals: Arnoseris minima, Galeopsis segetum,
Alchemüla arvensis, Spergula arvensis en Teesdalia nudicaulis. Het verschil is zo opvallend, dat het de moeite waard zou zijn, aan de hand
hiervan jonge en oude ontginningsakkers in kaart te brengen.
Het bodemprofiel van het Arnosereto-Scleranthetum is als volgt
opgebouwd. Bovenaan vindt men een bouwvoor ter dikte van 15tot 18
cm. De grond van deze bouwvoor heeft vaak een zeer ongunstige of wel
in het geheel geen structuur. Men spreekt dan van „structuurloos" of
van een „dolle structuur".
Onder de. bouwvoor, welke tevens de voornaamste wortelhorizont
is, vindt men meestal een verdichte laag, de zogenaamde ,,ploegzool".
Deze is ontstaan door het steeds op dezelfde diepte ploegen. De grond
onder de ploegzool is vast en van een kluiterige structuur. Gewoonlijk
is zij lichter van kleur dan de bouwvoor. Dit wijst op een geringer gehalte aan humus.
Hieronder volgen, bij wijze van voorbeeld, een aantal profielbeschrijvingen.
1. Arnosereto-Scleranthetum typicum bij ,,de Lucht" tussen Barneveld en Renswoude. Zie bijlage 1 opn. 8.
PROFIELBESCHRIJVING:

O—| cm Maaiveld, oppervlakkig dichtgeslagen en verkorst, met mossen
begroeid.
I—18 cm Daaronder humeuze, grijze zandgrond zonder structuur. Bovenaan
sterk doorworteld. Beworteling naar beneden toe geleidelijk afnemend. Geen middenbank.
18 cm Ploegzool op 18 cm diepte.
18—40 cm Grijze, humeuze zandgrond met kluiterige structuur. Naar beneden
toe geleidelijk lichter van kleur wordend en in loodzand overgaand.
40—50 cm Grijze loodzandlaag. Vrij scherp overgaand in:
> 5 0 cm Koffiebruine oerbank van het oude heideprofiel.
2. Arnosereto-Scleranthetum typicum.
bijlage 1 opn. (>.

Winterroggeakker bij Harskamp. Zie

PROFIELBESCHRIJVING:

0— J cm Maaiveld, oppervlakkig dichtgeslagen, verkorst en met mossen
en algen begroeid. Korst af te lichten, plm. £ cm dik.
\—14 cm Bouwvoor. Humeuze zandgrond met een dolle structuur. Waar
zij tengevolge van de regens der laatste dagen plaatselijk vochtiger is, vertoont zich een begin van kruimeling. Egaal doorworteld,
zonder spoor van een middenbank.
14 cm Duidelijk merkbare, sterk uitgesproken ploegzool.
14—50 cm Onder de ploegzool een eveneens humeuze enggrond met bruingrijze kleur. Naar beneden toe geleidelijk lichter wordend en
overgaand in loodzand met vrijliggende kwartskorrels. Kluiterige
tot dolle structuur.
> 50 cm Op ca 50 cm diepte via een scherpe grens overgaand in een bruinrode tot donkerbruine, ijzerhoudende grond met begin van bankvorming (bank van het vroegere heideprofiel).
3. Arnosereto-Scleranthetum funcetosum. ,,de Valk" tussen Wekerom en Lunteren.
Zie bijlage 1 opn. 33.
PROFIELBESCHRIJVING:

0— \ cm Maaiveld oppervlakkig dichtgeslagen en dicht bezet met mossen.
Oppervlaktekorst 3 à 4 mm dik.
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I— Ocm Grijze, humeuze, vochtige zandgrond met zwak kruimelige tot
dolle structuur, sterk doorworteld.
(i—14 cm Begin van structuurbederf. Middenbank, zwak kluiterig, iets
minder, maar toch nog vrij goed doorworteld.
14—17 cm Weer meer kruimelige laag, waarin veel onverteerd organisch
materiaal, o.a. resten van stalmest en van de stoppel van het
vorige jaar.
1 7 cm Ploegzool.
1 7—30 cm Vaste, kluiterige, maar nog goed humeuze grond. Xaar beneden
toe iets bruiner (lichter) wordend.
30—50 cm Afwisselend grijsgrauwe, loodzandkleurige en meer bruin getinte
grond met kluitstructuur. Vermoedelijk periodieke gleyvorming.
> 5 0 cm Zeer harde, koffiebruine oerbank.

TIG. 3

Arnosereto-Scleranthelum

V E R B R E I D I N G . Het Arnosereto-Scleranthetum is een atlantische plant^n-gemeenschap, waarvan het vermoedelijke verbreidingsgebied in
I'-uropa uit bijgaand kaartje (Fig. 3) — dat aan de hand van de weinige
literatuurgegevens: CHOUARD (55), T Ü X E N (197), KRUSEMAN en
VLIEGER (120), O B E R D O R F E R (148), W A S S C H E R (242), R A A B E (161)
e
n M A I X U I T (134) en de verbreiding der kensoorten ( H E G I , 85) werd
samengesteld — blijkt.
Het verbreidingsgebied valt ongeveer samen met dat van het Querceto roboris-Betuletum ( K N A P P , 111). Binnen dit areaal komt de associatie in de winterrogge-akkers op de arme, zure zandgronden voor.
Volgenseigenwaarnemingen wisselt de pH in het Arnosereto-Scleranthetum
pussen 4,8en 5,9. In overeenstemming hiermee is de mededeling van
VISSER en HOGENESCH (223), volgens welke auteurs onze humuszandgronden bij p H tussen 5,0 en 5,5 optimale oogsten leveren.
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In Nederland kunnen we de associatie voornamelijk aantreffen in
het Gelders, subcentreuroop, Drents en Kempens district 1 . Maarook
daarbuiten komt het gezelschap voor, o.a. in het Waddendistrict, op
Texel en Terschelling (WESTHOFF, mondelinge mededeling) en in het
duindistrict op Goeree en Overflakkee (WEEVERS, 243).Omtrent het
voorkomen van de associatie in Nederland geven de verbreidingskaarten van Amoseris minima (Ned.Kruidk. Arch. 49 (1939) 388)en van
Anthoxanthum aristatum (Ned.Kruidk. Arch. 49 (1939) 146)een beeld.
In ditverband isook figuur 2 op blz. 31 van belang.
LEVENSLOOP EN IN STAND BLIJVEN VAN DE ASSOCIATIE. Zie hier-

voorblz. 49—50.
SUCCESSIE. Na het zichten der rogge ontwikkelen zich inde stoppel
— wanneer deze althans niet direct wordt ondergeploegd —een aantal
Polygono-Chenopodion-soorten, zoals: Polygonum persicaria, P. tomentosum, Lamium amplexicaule, Erigeron canadensis, Galinsoga parviflora,
Echinochloa crus-galli, S. glauca, Erodium*cicutarium ssp. arvale e.d.,
terwijl de Scleranthion-soorten — vooral windhalm, korenbloem en
wikken —meer enmeer opdeachtergrond treden. Desuccessie verloopt
in de richting van hetEchinochloeto-Setarietum.
Een voorbeeld van de flora van het stoppelaspect geeft volgende opname:
Roggeakker bij Amerongen, die na het maaien van de rogge niet werd geploegd. Na het Scleranthion komt het Polygono-Chenopodion, terwijl zich ook reeds
enkele Corynephorion-soorten vertonen. Proefvlakte 100 m a , vegetatiebedekking
60 %; P5—14—44; 14. 9, '39; S39422.
KENSOORT ARNOSERETO-SCLERANTHETUM:

Amoseris minima

Stachys arvensis

+.2

+.1

Sonchus asper
Raphanus raphanistrum

+.1
-\-.2

1.2
+.1
lex.

KLASSE-KENSOORTEN .
RUDERETO-SECALINETEA;
Polygonum avictüare
Chenopodium album
Capsella bursa-pastoris
Convolvulus arvensis
Polygonum convolvulus
Agropyron repens
Atriplex patnlum
Geranium pusillum
Gnaphalium uliginosum

2.3
1.1
1.1
+.2
+.1
+.1
+.2
+.1
+.2

VERBONDSKENSOORTEX
SCLERANTHION ANNUI:

Scleranthus annuus
Vicia hirsuta
Matricaria chamomilla
ORDE-KENSOORTEN
SECALINETALIA:
Viola arvensis
Anagallis arvensis ssp.
phoenicea

1.1
.
1.2

KENSOORTEN ECHINOCHLOETO-SETARIETUM:

Setaria viridis
Setana glauca

1.2
-r-1

ORDE-KENSOORTEN
CHENOPODIETALIA:
,r
Mercurialis annua
VERBONDSKENSOORTEN
Solanum nigrum
PANICO-SETARION:
Euphorbia helioscopia
Erodium cicutanmn ssp. arvale 2.3
Stellaria media
Spergula arvensis
+.1
Senecio vulgaris
Oxalis stricta
1
Voor de omgrenzing van deze districten zie:HEUKELS en WACHTER (88)

1.2
1.1
1.1
+.1
+.1
+.2
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CORYNEPHORETALIA-SOORTEN:

Iiumex acetosella
Jasione montana
Cerastium arvense
Agrostis canina
OrnUhopus perpusillus
Hypericum perforatum

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

3.3
+ .2
-r-2

+.Ï

+ .1
+ .1

AchMea m illefolium
Holcus mollis
Veronica arvensis
Crépis capillaris
Trifolium dubiiim

3.3
1.2
+1
+ .1
+ .1

De floristische verschillen tussen bovenstaande opname en het type
der associatie zijn hetgevolg van gewijzigde milieu-factoren. Degrotere
hoeveelheid licht, welke na deoogst tot debodem kantoetreden, speelt
naast dehogere zomertemperaturen endebijdevertering vandestoppel
vrijkomende stikstof een rol.
Laat men de akker een paar jaar braak liggen, dan verarmt deze
snel. De meststoffen verbranden of spoelen uit en de zuurgraad neemt
— mede tengevolge van anaerobie — toe. Dientengevolge maakt de
stikstofminnende akkerflora plaats voor eenzuurminnende flora, waarin
Rumex acetosella domineert en soorten uit het Corynefhorion canescentis
naast weilandplanten binnendringen. Een voorbeeld vaneen dergelijke
braakland- of driest-flora volgt hieronder:
Voor het eerste jaar braakliggende akker (driest) op de Renkumse heide;
Proefvlakte 100 m ! , vegetatiebedekking 80—90%; P-528-22; 3.7.'40; S40157.
CORYNEPHORETALIA-SOORTEN:

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

4.5
1.1
+ •2
+ .2
+ .1
+ .2
+ .2
+ .1

R U D E R E T O - S E C A I I.VETEA-SOORTEN

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

1.2
1.2
1.2
-f-.l
+ .1
-h-1

Poa annua
Artemisia vulgaris

+ .1
+ .1

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

Achillea millefolium
Cerastium caespitosum
Agrostis tenuis
Poa pratensis
Poa Irivialis
Holcus lanatus
Agrostis stolonifera var.
prorepens
Bromus mollis
Daucus carota
Plantago lanceolata
Dactylis glomerata
Trifolium pratense

+ .2
1.2
+ •2
+ .2
+ .2
1.2
+ .2
+ .1
+ .2
(+ .1)
(+ .1)
lex.

Op deze wijze leidt de successie van het Amosereto-Scleranthetum
via het Echinochloeto-Setarietumen het Rumex «c^os^a-stadium tot
het Festuceto-Thymetum linarietosiim (Corynephorion).Viadeze phasen
kan de successie verder voeren tot het Calluneto-Genistetum,b.v. bij
beweidingdoor schapen of —indien pionierhoutsoorten zoals berk,esp,
vuilboom of lijsterbes de kans krijgen om zich te vestigen — tot het
climaxbos: het Querceto roboris-Betuletum.
2

- PAPAVERETUM ARGEMONE (LIBBEKT) KKUSEMAK et VLIEGER
1939.
Het Papaveretum argemonewerd voor het eerst in 1939onder deze
n
aam door KRUSEMAN en VLIEGER (120) beschreven. Vóór die tijd
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publiceerde L I B B E R T (123) reeds een tabel van dit gezelschap onder
de naam ,,Scleranthus annmts-Myosurus
»»Ww«s-associatie", terwijl
ook T Ü X E N (206) een nauw verwant gezelschap beschreef en d a a r a a n
de naam „Alchemilla arvensis-Matricaria chamcmilla-associatie"
gaf.
Geen van beide laatstgenoemde auteurs is er echter in geslaagd, een
goede karakteristiek van het gezelschap te geven. L I B B E R T meende,
dat de associatie identiek was met de reeds eerder door MALCUIT (134)
onder de naam „Association à Scleranthus annuus et Myosurns minimus"
beschreven gezelschap, hetwelk in werkelijkheid overeenkomt met het
Arnosereto-Scleranthetum. T Ü X E N zag in, d a t hij hier met een nieuwe
associatie te doen had, doch beschikte over te weinig goed materiaal,
om tot een zuivere kenschetsing te geraken. De door hem genoemde
kensoorten: Alchemilla arvensis, Myosotis arvensis, Matricaria chamomilla en Valerianella spec, hebben alle een te grote amplitude, om als
zodanig te kunnen gelden.
FLORISTISCHE SAMENSTELLING. Deze blijkt uit bijlage 2 (tabel 4).

OPNAMEN, vermeld in bijlage 2 (tabel 4).
1. De Platvoet (gem. Diepenveen); M6-6G-13; 13.7/41; S41IC5.
2. Tussen Vlodrop en St. Odilienberg, ijl gewas op leemhoudende zandgrond;
StMió-33; 11.(5.'42; S42I07.
3. Molenbeek ten Z. van Vlodrop; T6-15-21; 2.0.'42; S420G8.
4. Loil (gem. Didam), zwak leemhoudende zandgrond, laagterras; PG-3G-12;
(i.7.'44; S44037.
5. Kasteel Hattem tussen Herten en Leerop (gem. Roermond); laagterras;
SG-54-34; 28.7.'44; S44080.
<>. Keulense baan (gem. Melick-Herkenbosch), min of meer vochtige, laag
gelegen winterroggeakker op zwak leemhoudende grond, omgeven door
hoger gelegen akkers, welke het Arnosereto-Scleranthetum dragen; S6-64-22;
19.ö.'42; S42125.
7. Leerop (gem. St. Odilienberg); SG-G4-14; 28.7.'44; S44081.
8. „Heeswijkse kampen" (gem. Cuyck enSt.Agata); Q6-22-13; 23.7.'44; S44065.
9. Hout (gem. Kessel), lichte Maasklei; SG-25-41; 21.7.'42; S42230.
10. Katwijk (gem. Linden); Q6-22-41; 23.7.'44; S440(i7.
11. Molenbeemd tussen Leeuwen en Roermond (gem. Maasniel); SG-54-21
12.fi.'42; S42108.
12. Spikhorst (gem. Renswoude); bruingrijze humeuze zandgrond; ijl, vuil gewas
N5-65-22; 8.6.'43; opn. TIDEMAN, T43103.
13. Gebroek (gem. Melick-Herkenbosch). Goed gewas op vrij zware grond
Sfi-54-44; 29.«.'42; S421G4.
14. Schellerallee bij het kleine veer (gem. Zwollerkerspel); L6-65-34; 15.7'.41
S411G8.
15. Vochtigeakkertussen Rijssenen Enter opleemhoudende zandgrond;M7-53^t4
fi.7/42; S42186.
DJ. Werveld (gem. Beugen en Rijkevoort); Q6-33-33; 8.6/44; S44019.
17. Beegden, vuil gewas op vochtige zandgrond; S6-53-32; 25.6.'42; S42158.
18. Didamse leigraaf (gem. Didam); P(S-3(i-22; 12.7/44; S44Ü49.
19. Idem (gem. Wehl); P6-36-22; 12.7/44; S44050.
20. Thorn, dicht gewas van winterrogge niet sterk onderdrukte Chenopodietaliasoorten; S6-42-13/14; 24.6'.42; S42147.
Veronica triphyllos, Arabidopsis thaliana, Anthémis arvensis. Myosotis versicolor en Papaver dubium zijn de kensoorten van het Papavere-
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tum argemone. Daarnaast vertonen Veronica hederaejolia en Papaver
argemone een zekere voorkeur voor de associatie. Het zijn met uitzondering van Anthémis arvensis alle wintertherophyten.
De meest typerende soort is Veronica triphyllos, een uitgesproken
winterannuel, die reeds vroeg in het voorjaar ( A p r i l ) bloeit en samen
met Veronica arvensis, V. hederaefolia, Arabidopsis thaliana, Erophila
verna, Cerastïutn semidecandrum, Viola arvensis en Stellaria media het
voorjaars-aspect van onze associatie vormt. Als het graan rijpt, is zij
reeds lang afgestorven en daar in deze tijd de meeste opnamen worden
gemaakt, komt zij daarin slechts zelden voor. Volgens H E G I (85) komt
Veronica triphyllos in bijna geheel Europa en West-Azië voor. In Nederland heeft zij een in hoofdzaak fluviatiele verbreiding (zie: SLOFF en
VAN SOEST, 192 en het I.V.O.N.-kaartje in het Ned. Kruidk. Arch. 49,
1939).
Ook Veronica hederaefolia is een plant van de voorjaarsflora. Zij
bloeit in de maanden Maart—Mei, sterft in Juni af en is tegen de tijd,
dat het graan rijpt, geheel verdwenen. Alleen de grote, opvallende zaden
vindt men dan nog terug. Als kensoort van het Papaveretum argemone
is Veronica hederaefolia niet trouw. Behalve op akkers komt zij ook in
bossen voor, vooral op de rijke gronden van het Querceto-C arpinetum
corydaletosum ( E L L E N B E K G , 67). Het is echter zeer waarschijnlijk, dat
een biologisch en morphologisch aan het leven op de akker aangepast
ras uit deze soort is geselecteerd (THELLUXG, 234). Zo bloeit Veronica
hederaefolia volgens KRUSEMAN en V L I E G E R (120) in de akkers veertien
dagen vroeger dan op andere groeiplaatsen en vertoont ook overigens
kleine afwijkingen. De akkervorm van Veronica hederaefolia komt echter, behalve in het Papaveretum, ook in het Legousietum voor. Men
kan ook deze vorm dus hoogstens als preferente kensoort van onze
associatie beschouwen.
Eveneens uitgesproken voorjaarsbloeiers zijn Arabidopsis thaliana
en Myosotis versicolor. Eerstgenoemde soort is echter geen trouwe kensoort, daar zij nogal eens samen met Erophila verna en Cerastium semidecandrum in andere, aan het Corynephorion nauw verwante, voorjaarsvegetaties voorkomt (SISSIXGH, 186). Ook Myosotis versicolor zou in
dergelijke vegetaties kunnen voorkomen ( H E U K E L S en W A C H T E R , 88;
W E S T H O F F , mondelinge mededeling). Zelf heb ik dit nooit waargenomen.
Betere kensoorten vinden we onder de klaprozen. Vooral geldt dit
voor de slanke klaproos (Papaver dubium), welke soort voor ons gezelschap typerender is dan de aan de associatie haar naam gevende ruige
klaproos (Papaver argemone). Laatstgenoemde soort mag — evenals
Veronica hederaefolia — slechts tot de preferente kensoorten worden
gerekend. Volgens H E G I (85) komen de beide papaversoorten in het
Middellandse Zeegebied en in Midden-Europa algemeen voor op de akkers
onder het koren en op braakterreinen. Ook zij zijn wintertherophyten,
doch geen voorjaarsbloeiers. Hun bloeitijd valt later en wel in Juni—
Juli.
Ook Anthémis arvensis kan men als kensoort van het Papaveretum
beschouwen. Daar zij in het voorjaar kiemt, kan men haar vooral mas-
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saai tussen het zomerkoren aantreffen. Ook op braakliggende akkers is
zij algemeen en volgens HEGI (85) zou de soort, vooral in streken waar
het drieslagstelsel nog in zwang is, een lastig onkruid zijn. Daarentegen
zou zij in streken met een rationeel bedrijf en intensieve vruchtwisseling
geleidelijk verdwijnen.
Naast bovengenoemde kensoorten treden Arenaria serpyllijolia en
Erophila verna regelmatig in het Papaveretum op en daar deze soorten
in de overige akkeronkruid-gezelschappen vrijwel ontbreken, helpen
zij de associatie tegenover hen af te grenzen.
Van het Arnosereto-Scleranthetum onderscheidt het Papeveretum
argemone zich voorts door het voorkomen van soorten zoals: Myosotis
arvensis, Matricaria chamomilla, Valerianella rimosa, Equisetum arvense,
Convolvulus arvensis, Papaver rhoeas, Anagallis arvensis ssp. phoenicea
e.d. Met behulp van de drie eerstgenoemde soorten heeft TÜXEN (206)
zijn Alchemilla arvensis-Matricaria chamomilla-a.ssocia.tie trachten te
kenschetsen. Hij slaagde hierin niet, omdat de door hem gekozen kensoorten een te grote amplitude hebben. Zij komen ook in het Legousietum
en zelfs in het Linarietum spuriae (Eu-Secalinion) vrij veel voor. Van
laatstgenoemde associaties onderscheidt het Papaveretum zich — behalve
door de kensoorten — door het voorkomen van een aantal acidiphile
soorten: Scleranthus annuus, Spergula arvensis en Rumex acetosella.
In vergelijking met het Arnosereto-Scleranthetumis het Papaveretum
veel soortenrijker. Terwijl het gemiddelde aantal soorten per opname
daar slechts 18—19 is, bedraagt dit hier ongeveer 30. Het minimumareaal, waarop dit aantal voorkomt, wordt met 25 (50) — 100m2bereikt.
Het Papaveretum ontwikkelt zich optimaal in met winterrogge
bezaaide akkers. Onder zomerrogge of haver komt deassociatie meestal
niet tot volledige ontplooiing. Hier iszij bovendien vaak verontreinigd
door soorten uit het Chrysanthemo-Sperguletum. Vooral aan de randen
der graanvelden kunnen Lycopsis arvensis, Hypochoeris glabraen Chrysanthemum segelumzich goed ontwikkelen.
SUBASSOCIATIES, VARIANTEN EN FACIES. Van het Papaveretum kennen
we, evenals van het Arnosereto-Scleranthetum, twee subassociaties, n.1.:
a het Papaveretum argemone typicum SISSIXGH 1946, de droge of typipische subassociatie en
b het Papaveretum argemone juncetosum SISSINGH 1946,de subassociatie
der vochtige gronden. In vergelijking met de voorgaande is zij veel
zeldzamer. Zij onderscheidt zich daarvan door een aantal differentiërende soorten: Juncus bufonius, Gnaphalium uliginosum, Galium aparine,
Cerastium caespitosum en Ranunculus repens. Een viertal opnamen van
het gezelschap vindt men aan het einde van Tab. 4 (bijl. 2). Het gemiddelde aantal soorten per opname is met 35—40 nog hoger dan in het
Papaveretum argemone typicum. De akkers, waarop de subassociatie
voorkomt, zijn dan ook in het algemeen zeer vuil. Vaak overwoekert
het onkruid het gewas en de graanopbrengst is dan slecht.
... Uitgesproken faciesvorming komt in het Papaveretum argemone
slechts zelden voor. Wel kunnen een aantal soorten aspectvormend op-

47

treden, b.v.de korenbloem (Centaurea cyanus), de windhalm (Aftera spica-venti)de verschillende klaprozen {Papaver rhoeas, P. dubiutn en P.
argemone) e.d. In de bodemvegetatie domineren afwisselend Scleranthus
annuus (opde armegronden), Alchemilla arvensisolVeronica hederaefolia.
SYNOECOLOGIE EN VERBREIDING.Het Papaveretum argemoneisde wintervruchtassociatie der leemhoudende zandgronden. In onsland vindt men
het bij voorkeur in het fluviatile district, doch nu en dan ook op het
laagterras. Dit houdt waarschijnlijk verband met het feit, dat zowel
de zandige afzettingen langs onze grote rivieren als het laagterras geologisch jonge afzettingen zijn, met een geringere zuurgraad dan de
afzettingen uit het oudere pleistoceen. De zuurgraad (pH) in het
Papaveretum argemonewisselt tussen 6 en 7 en ook het kalkgehalte is
er hoger dan in het Arnosereto-Scleranthetum. In verband hiermede is
de bodem in het Papaveretum in het algemeen beter van structuur
dan die van de vorige associatie, doch ook hier komt,,kruimelstructuur"
zelden voor. Ter illustratie volgt hieronder een profielbeschrijving:
Papaveretum argemone. Kasteel Hattem, tussen Herten en Lierop (gem.
Roermond). Leemhoudende zandgrond op laagterras. Zie bijl. 2 tab. 4 opn. 5.
PROFIELBESCHRIJVING:

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

Soms kan men het Papaveretum argemoneop ogenschijnlijk zuivere
zandgronden aantreffen. Bij graven blijkt dan echter steeds op een niet
alte grote diepte een leemlaag aanwezig. De opgeringe diepte aanwezige
fernlagen beinvloeden de samenstelling der onkruidbegroeiing aan de
oppervlakte. Dieper dan 90 cm gelegen leemlagen hebben echter op de
Vegetatie geen invloed meer.
De betekenis van de leem in de grond of het voorkomen van leemhoudende lagen in het bodemprofiel voor de oecologie van het Papaveretnm argemone is door RAABE (161) onderzocht. Naast de grotere
voedselrijkdom schijnt vooral de door de leem veroorzaakte bodemv
ochtigheid een belangrijke bestaansvoorwaarde voor onze associatie
•te zijn. Aan de hand van een eenvoudige percolatie-proef werd deze
Wvloed op de waterhuishouding aangetoond x.
1
RAABE (I.e. blz.61) schrijft hierover
•^«Ja» die Wasserdurchlässigkeit des Bodens festzustellen, wurden auf der Oberfläche der Byorizonte der verschiedenen Bijden Röhren von 10 cm Durchmesseraugebracht und in ihnen in
abständen jeweiligein Liter gewöhnlichen Leitungswassersversickert. Die Zeit der Versickerung
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Vaak krijgt men de indruk, dat het Papavereium argemone afkerig
is van een sterke anorganische bemesting. Het fraaist ontwikkeld vindt
men de associatie op akkers, waaraan regelmatig stalmest wordt toegediend. Op akkers, waaraan gedurende meerdere jaren achtereen
alleen een kunstmestgift werd gegeven, verarmt het gezelschap sterk.
In verband hiermede is het te verklaren, dat het Papaveretum in de
laatste decennia zeldzamer is geworden. Dit blijkt o.a. uit lokale flora's.
Wanneer wij b.v. de opgaven omtrent het voorkomen der kensoorten
in de „Flora van Wageningen" (KOBUS, 112) vergelijken met die,
door eigen waarnemingen in de omgeving van Wageningen verkregen,
dan krijgt men onderstaand overzicht:
T A B E L 5: H E T VOORKOMEN VAN ENKELE KENSOORTEN VAN HET PAPAVERETUM
IN DE OMGEVING, VAN W A G E N I N G E N VOLGENS KOBUS EN SlSSINGH

Wageningse Eng
Veronica hederaefolia
Arabidopsis thaliana
Papaver argemone
Papaver dubium
Anthémis arvensis
Myosotis versicolor
Veronica triphyllos

1880—1885
(KOBUS)

1938—1940

1945—1946

(eigen waarnemingen)

algemeen

vrij zeldzaam

Wag. berg
algemeen
ontbreekt

zeldzaam
vrij algemeen
ontbreekt

algemeen
vrij zeldzaam
algemeen
algemeen
algemeen
ontbreekt

Een aanwijzing, dat voor het zeldzamer worden van deze groep het
toenemend kunstmestgebruik mede verantwoordelijk is, zou m.i. gevonden kunnen worden in het feit, dat in de oorlogsjaren — toen dit
noodgedwongen afnam — Veronica hederaefolia en de beide Papaversoorten zich in de Wageningse Eng weer geleidelijk uitbreidden (zie
kolom 3 in tabel 5). Het zou interessant zijn, de oorzaak hiervan na
te gaan. Is het een kwestie van nitrophilie, kiembeschadiging (door
kunstmest) of lichtgebrek (stalmest geeft minder welige gewassen)?
Omtrent het voorkomen van het Papaveretum in het buitenland is
weinig bekend. De tabellen, welke daar van dit gezelschap werden
gepubliceerd, zijn die van LIBBERT (124) uit Soldin en die van RAABE
(161) uit Wolgast in Pommeren. Enige overeenkomst vertoont ook
de door TÜXEN (197) gepubliceerde soortenlijst van de Alchemilla
arvensis-Matricaria chamomilla-associa.t{e. Hierin komen echter ook een
aantal soorten — Sinapis arvensis, Scandix pecten-veneris, Thlaspi
arvense. Ranunculus arvensis en Alopecurus myosuroides — voor, die
in het Legousietum speculum-veneristhuishoren en die doen vermoeden,
dat beide gezelschappen hier nietvan elkaar gescheiden werden gehouden.
Verdere opnamen vinden we bij LIBBERT (126) uit Rosenthal en
betrug auf dem B-Horizont unter der Scleranthus annuus-Amoseris minima-.\ss. (fein gebändertcr
B-Horizont des Quercetn-ruboris-Betuletum)beim ersten Versuch annulierend 7 Minuten und stieg
bei folgenden Versuchen an derselben Stelle bis auf lu Minuten an. Die Versuche auf den B-Horizonteu des Papaveretum argenvme (grob gebatikter bis kompakter B-Horizont des Qnerceto-Carpinetum) ergaben weit höhere Sickerzeiten. Der erste Versuch ergab eine Zeit von durchschnittlich
•ti—7 Stunden, die bei folgenden Versuchen bis auf 11 Stunden anstieg.
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Kuhdamm (Kr. Soldin), BECKER (12) uit Bleschno b. Tschenstochau
in Polen, RATTAY (167) uit Oost-Lithauen en BÜKER (50) uit de omgeving van Lisonne (Frankrijk). Laatstgenoemde auteur publiceert
een tabel van een halmvruchtgezelschap, dat grote overeenkomst met
onze associatie vertoont, echter reeds een overgang vormt naar het
Legousia-Minuartia-gezelschap, gezien het daarin voorkomen van soorten als: Minuartia tenuifolia, Holosteum tmbellatum en Lithospermum
arvense. BÜKER onderscheidt twee varianten, n.1. het type van de associatie en een variant, waarin onder meer Erigeron canadensis, Rumex
acetosetta, Mibora minima, Setaria viridis en Trifolium arvense voorkomen en die men op braakliggende akkers aantreft.
Wanneer men deze gegevens overziet, krijgt men de indruk, dat het
Papaveretum over geheel Europa verspreid voorkomt. Het aanwezige
materiaal is echter niet voldoende om aan de hand daarvan het areaal
der associatie reeds thans met zekerheid te kunnen vaststellen.
LEVENSLOOP EN IN STAND BLIJVEN VAN DE ASSOCIATIE. Evenals het
hiervoor behandelde Arnosereto-Scleranthetum begint het Papaveretum
argemone zijn levensloop in het najaar. Na het rooien van de aardappels
of het onderploegen van de stoppelknollen wordt het land opnieuw
zaaiklaar gemaakt en ingezaaid met een of ander wintergraan, bijvoorbeeld rogge. Al gauw verschijnen de jonge roggeplanten en gelijktijdig
daarmee ontwikkelen zich een aantal onkruiden, waarvan de zaden
bij lage temperatuur ontkiemen. Het zijn meestal wintertherophyten
(Th: Cenlaurea cyanus, Apera spica-venti, Alchemilla arvensis, Scleranthus annuus, Arenaria serpyllifolia, Arabidopsis thaliana, Erophila
verna, Vicia-, Veronica- en Pa^awr-soorten, enz.) naast enkele in
zomerdracht overwinterende annuellen (Te: Stellaria media, Poa annua,
Viola arvensis,e.d.). Deze ontwikkelen zich nog vóór de winter tot rozet
en sommige (de therophyta epeteia) zelfs tot volwassen plant. Met
het invallen van de winter treedt dan een periode van rust in, welke
reeds vroeg in het voorjaar (Februari—Maart) met het bloeien van
Stellariamedia, Arabidopsis thaliana en Erophila vernaeen einde neemt.
Ongeveer in dezelfde tijd, of kort daarna, kiemen ook de zomerannuellen:
Chenopodium album, Polygonum convolvulus, P. aviculare, Anagallis
arvensis, Valerianella rimosa, Raphanus raphanistrum, Galeopsis tetrahit
en in het Arnosereto-Scleranthetumook Galeopsissegetumen G.speciosa.
Met uitzondering van de Galeopsis-soorten ontwikkelen deze nakomers
zich zelden tot forse planten.
De eerste hoofdbloeiperiode valt omstreeksApril. Eind Maart bloeien
reeds een groot aantal soorten. Voor een aantal daarvan (Erophila
verna, Arabidopsis thaliana, Arenaria serpyllifolia, Myosotis versicolor,
Holosteumumbellatum,Cerastiumsemidecandrutn, C.glomeratum,Veronica
arvensis, V. hederaefolia,V. triphyllos enz.) ishet voorjaar de enige bloeitijd; andere, zoals b.v.: Stellaria media, Poa annua, Viola arvensis. Cappellabursa pastoris, Senecio vulgaris en Erodium cicutarium ssp. arvale,
bloeien meerdere malen per jaar, of zelfs het gehele jaar door. De eerste
groep — die der messicoles vernales — is voor het Papaveretum min of
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meer kenmerkend. In het Arnosereto-Sderanthetum is zij veel minder
sterk vertegenwoordigd. Als straks 't koren in z'n aren schiet, wordt zij
door het cultuurgewas overwoekerd en sterft af.
Een tweede groep van wintertherophyten wordt gevormd door planten, wier levenscyclus met die van het graangewas overeenkomt. Tot
deze groep, die door ALLORGE (2) met de naam „messicoles estivales"
wordt aangeduid, horen o.m. de korenbloem (Centaurea cyanus), de
verschillende wikken (Vicia angustifolia, V. hirsuta, V. tetrasperma en
V. saliva) en papaversoorten (P. rhoeas, P. dubium en P. argemone),
verschillende gramineëen (Apera spica-venti, Aira multiculmis, Avena
fatua en Anthoxanthum aristatum) en voorts soorten als Myosotis arvensis,
Alchemilla arvenis, Anthémis arvensis en Matricaria chamomilla. Al
deze soorten bloeien in een tweede bloeiperiode, welke in de maand J u n i
valt. Voor het merendeel zijn het 50 — 100 cm hoge planten; zulks in
tegenstelling tot de voorjaarsbloeiers, die meestal niet hoger dan
10 — 20 cm worden en die in de associatie de bodemvegetatie vormen.
H e t aspect van het Papaveretum is in deze tweede bloeiperiode
zeer kleurrijk en wordt gevormd door rode klaprozen, witte kamillen
en blauwe korenbloemen tegen een achtergrond van goudgeel graan.
Menig kunstschilder (VINCENT VAN GOGH, W I L L E M N O O R D I J K e.a.)
werd in dit stadium door de rijpende graanvelden geïnspireerd.
In de tijd dat het graan rijpt vindt men van de voorjaarsflora niet
veel meer terug. De meeste soorten zijn dan reeds afgestorven. Dit heeft
t o t gevolg, dat het in die tijd niet eenvoudig is, opnamen te maken,
die de volledige soortencombinatie bevatten. De beste tijd voor het
maken van opnamen is Mei—Juni.
Eind Juli, begin Augustus is het graan rijp en kort daarop wordt
het gemaaid. Een deel van het zaad valt bij het maaien uit, maar een
ander deel wordt met het koren geoogst en keert — wanneer het zaaizaad
door wannen of trieuren goed wordt geschoond — niet op de akker
terug. Op de floristische samenstelling van onze associaties heeft dit
echter weinig invloed. Slechts enkele soorten — waaronder de wikken
en klaprozen — lopen kans op de duur te worden uitgeroeid.
SUCCESSIE. Na de oogst droogt — onder de stralen van de warme
Augustuszon — de arme dorre zandgrond onder de stoppel snel uit.
Deze sterke verandering van het microklimaat kunnen slechts weinig
akker-onkruiden verdragen. Vandaar dat met het maaien van het koren
de vegetatieperiode van het Papaveretum argemone is afgesloten. Slechts
enkele soorten kunnen zich nog enige tijd staande houden, b.v.: Scleranthus annuus, Anthémis arvensis, Myosotis arvensis en Matricaria chamomilla. Andere daarentegen profiteren van de sterke lichttoevoer. Zo
breiden Rumex acetosella, Achillea millefolium en Agrostis stolonifera
var. prorepens zich nu snel uit. Zij leiden de successie in naar een op het
Papaveretum argemone volgend CoryMe/>Aon'ow-gezelschap, het FestucetoThymetum in zijn subassociatie met Linaria vulgaris. Dit gezelschap is
typerend voor de braak. Een opname ervan volgt:
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Festuceto-Thyinetum linarietosum. Zandige verlaten
akker (braak) in Maasuiterwaard
bij Katwijk tussen Cuyck en Mook; IOOm2; 40%; C)(>-22-12/14; (i.8.
,n
" - S39232.
. o ~ i
'39;
Teesdalia nudicaulis
Herniaria glabra
Corynephorus canescens

KENSOOKTEN:

Vulpia myuros
Aira caryophyllea
Trifolium arvense

•1)

KLASSE-KENSOORTEN
(BROMETO-CORYNEPHORETEA):

VERHONDSKENSOORTEN
(CORYNEPHORION CANESCENTIS)

Jasione montana
1'olytrichum piliferum
Aira praecox
Festuca ovina ssp. capillala
Sedum acre
Arenaria serpyllifolia
Ranunculus bulbosus
Camptothecium lutescens
Senecio jacobaea

2.3
4-.2

+.2
1.3

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

DIFFERENTIEREN-DE SOORTEN VAN
n
E suBASs. met LINARIA VULGARIS:

Krigeron acer
Frigeron canadensis
Filago minima
Linaria vulgaris

+.1
+.1
(+ -2)

'

-f.1
+.1
2.1
-f.1

Hieracium pilosella
Cerastium arvense
Luzula campestris
Cerastium semidecandrum

2.2
1.2
+.2
+.2

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

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

1.1
1.2
+.1
+.1
+.1
+.1
1.1
+.1
-f .1
+.1
+.2
3.3

Hoe de successie verder verloopt, is niet te voorspellen. Zij kan zich
langs verschillende wegen voltrekken. Vrijwel zekerisevenwel,dat deze
uiteindelijk zal leiden tot het wintereiken-berkenbos {Querceto sessilillorae-Betuletum) zoals wij dit o.a. in Midden-Limburg op het laagterras
v
an de Maas aantreffen.
3. LEGOUSIETUM SPECULUM-VENERIS (KRUSEMAX et VLIEGER)
SissixGH 1946.
Synoniem: Vicietum tetraspermaeKR. et VL. 1939 (120).
Het Legousia speculum-veneris-Minuartia tenuifolia-gezelscha.p werd
voor het eerst beschreven door KRUSEMAN en VLIEGER (120) onder
de naam Vicietum tetraspermae. Deze naam is echter zeer ongelukkig
gekozen, daar Vicia tetrasperma in het geheel niet kenmerkend is en
bovendien slechts sporadisch in het gezelschap voorkomt. Veel algemener is zij in het Eu-Secalinion (zie blz. 57). Dat deze soort door
bovengenoemde auteurs niet in het Linarietum spuriaewerd aangetroffen
' s vermoedelijk een gevolg van het feit, dat zij van deze associatie alleen
bet stoppelaspect hebben bestudeerd en daarin een aantal soorten over
bet hoofd hebben gezien. Om verwarring te voorkomen werd de associé e omgedoopt in Legoitsietutn.
FI-ORISTISCHE SAMENSTELLING: Zie bijlage

2 (tabel 6)
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OPNAMEN, vermeld in bijlage 2 (tabel 6)
1. Ooi (gem. Zevenaar); P6-35-34; 11.7/44; S44042.
2. Bunningse straat (gem. Herwen en Aerdt), rivierzand (oeverwal); Pö-45-31;
19.7.'44; S44059.
3. „Huis te Aerdt" (gem. Herwen en Aerdt), vorig jaar bepoot met aardappels,
thans winterrogge; Pö-45-43; 18.7.'44; S4405C.
4. Pontveer t e Aerdt (gem. Herwen en Aerdt); P(>-45-43; 18.7.'44; S4405G.
5. „Welsummer veld" ten N. van Terwolde; M6-55-14; 21.7.'44; T44114.
0. Zevenaar; P6-3ö^l3; 21.7.'44; S44064.
7. Zevenaar, fijnzandige klei zonder krimpscheuren; P(i-3r>-43; 20.7'44; opn.
TIDEMAN; T44112.

8. Winterroggeakker, onderzaaid met incarnaatklaver aan de straatweg Zevenaar-Babberich; P6-45-22/24; 24.7*44; opn. TIDEMAN; T44117.
9. Terwolde (gem. Voorst); opn. K R .et VL.; IVON nr. 322; 10.7.'37.
10. Veesser eng (gem. Heerde); opn. K R .et V L . ; IVON nr. 350; 29.5.'38.
11. Bunningse straat ten W. van Aerdt (gem. Herwen en Aerdt); P6-45-31;
18.7.'44; S44058.
12. Tussen Welsum en Terwolde (gem. Voorst); opn. K R . et VL.; IVON nr.440.
13. Tussen Swalmen en Leeuwen (gem. Swalmen); opn. K R .et V L . ; IVON
nr. 412.
14. „Poelwijk" (gem. Zevenaar); zandige rivierklei met kluiterige structuur;
P6-45-21; 18.7.'44; S44054.
15. „de Toetenburg" (gem. Zevenaar); zandige rivierklei; P6-45-11; 25.7.'44;
opn. TIDEMAN; T44118.

16. Gerstakker nabij de steenfabriek t e Oud-Zevenaar (gem. Zevenaar); stoppelaspect; P6-45-12; 15.8/44; S4409«.
17. Akker op lössleem, Benzenrade (gem. Heerlen); V6-24-12; 27.7/44; S44078.
18. Akker op gemergelde lössleem. Kruisberg, Waalwiller (gem.Wittem). Plateau
160 m boven N.A.P.; V6-33-22; 25.7/44; S44070.
19. Vilt (Limburg), opn. K R . et V L . IVON nr.497.
20. Tussen Eys en Eysderheide, opn. K R .et V L . ; IVON nr.496.

Het Legousietum houdt het midden tussen het Scleranthion anniti
en het Eu-Secalinion. Tot welk verbond men het wilrekenen, is enigszins een kwestie van persoonlijke opvatting. KRUSEMAN en VLIEGER
(120) rekenden het tot het Eu-Secalinion opgrond vanhet feit, datde
kensoorten van dit verbond er talrijker in voorkomen dan die vanhet
Scleranthion annui. In verband met de ruimere omgrenzing van het
Scleranthion moest op grond van dezelfde overwegingen het gezelschap
thans in laatstgenoemd verbond worden ondergebracht. Of deze indeling juist is,zalde tijd moeten leren.
Met het Papaveretum argemone heeft hetLegousietumbehalve de verbondskensoorten: Alchemilla arvensis, Apera spica-venti, Vicia angustifolia, V. hirsuta en Matricaria chamomilla ook Veronica hederaefolia
en Papaver argemone gemeen. Toch onderscheidt het zich duidelijk van
dit gezelschap, niet alleen door het voorkomen van wederzijdse kensoorten, doch ook door de aanwezigheid van enkele (Eu)-Secalinionsoorten: Alopecurus myosuroides, Sinapis arvensis en Vicia tetrasperma.
Bovendien ontbreken hier een aantal acidiphiele soorten, zoals Scleranthus annuus en Rumex acetosella. Deverschillen tussen beide gezelschappen zijn dan ook zógroot, dat het m.i. niet gerechtvaardigd is,zeals
subassociaties van één associatie te beschouwen (TÜXEN, 206).
De beste kensoort van de associatie is Legousia speculum-veneris.
Het is een mediterraan-atlantischesoort, die men op de kalkhoudende
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leemgronden onder het koren algemeen kan aantreffen. De soort komt
voor in Midden- en Zuid Europa en ontbreekt volgens HEGI reeds in
Denemarken en Scandinavië. In Nederland beperkt zij zich in haar
voorkomen tot Zuid-Limburg en het fluviatiele district.
Minuartia tenuifolia ( = Alsine tenuifolia) is eveneens een soort
van de kalkhoudende leemgronden. In Nederland is haar voorkomen
beperkt tot de kleefaarde in Zuid-Limburg en de kalkrijke zavels in
het fluviatiele district. In laatstgenoemd district is zij een trouwe locale
kensoort van het Z^gOMSia-gezelschap. In Zuid-Limburg daarentegen
komt zij — behalve in het Linarietum spuriae — ook vrij algemeen in
de initiaalstadia van het Mesobrotnetum voor. Hier is zij dus als kensoort
niet bruikbaar.
Vroeger zijn vermoedelijk ook Agrostetnma githagoen Lilhospermum
arvensegoede locale kensoorten geweest. Als gevolg van de hand over
hand veld winnende zaaizaadzuivering zijn deze soorten thans zeldzaam geworden.
Agrostemma githago, een kalkminnende plant, was vroeger een algemeen gevreesd onkruid, waarvan op een akker in Tirol eens 50 exemplaren per m2 werden geteld (HEGI, 85). Dit komt neer op ongeveer
500.000 planten met circa 27.000.000 zaden per ha. Daar deze zaden
giftig zijn en aan het meel schadelijke eigenschappen mededelen, is
de strijd tegen dit onkruid aangebonden en met succes, want thans is
het in vele streken nagenoeg uitgeroeid. Het zelfde geldt voor Lithospermum arvense. Ook deze soort kwam vroeger veel algemener voor
dan thans.
Behalve beide laatstgenoemde soorten rekenden KRUSEMAN en VLIEGER ook Vicia tetrasperma en Bromus secalinustot de kensoorten, terwijl
volgens hen het facies-vormend optreden van Vicia hirsuta eveneens
m
in of meer kenmerkend zou zijn. Hiertegen heeft ARNDT (4) stelling
genomen. Volgens hem zouden we hier niet met een associatie te doen
hebben, doch met een facies op vervuilde akkers, ontstaan tengevolge
v
an het gebruik van slecht gezuiverd zaaizaad 1. Hierin zit een kern
van waarheid, immers men moet aannemen, dat verschillende van de
door KRUSEMAN en VLIEGER bestudeerde akkers sterk vervuild waren.
Werden zij goed schoon gehouden, dan zouden de meeste der bovengenoemdesoorten daarin niet, of althans veel minder rijkelijk voorkomen,
•^e associatie met Legousia speculum-veneris en Minuartia tenuifolia
a
ls zodanig ishiervan echter niet afhankelijk. Ook op goed schoongehouden akkers kan men de beide naamgevende kensoorten aantreffen,
"etzelfde geldt voor Valerianeüa locusta en Lathyrus aphaca. Laatstgenoemde kensoort — welke volgens VON ROCHOVV (mondelinge medeARNDT schrijft hierover:
un as
] jM
]s
. a senAuftreten
Auftretenvon
vonAgrostemma
Agrostemmagithago
githagoini einem Roggenfeld ist ein Anzeichen für einen nacht
f^~.
Hauern.Nach
Nachmeiner
meinerAnsicht
Ansichtkann
kanndie
aie Konirade
Koniraaeauf
auikeine
KeineFall
r a n zu
zueiner
einerCharakterarcnaraKierarfi\. lsil?6en
Hauern.
g™einewUnkrautgesellschaft
gemacht
werden. In der Arbeit von KRUSEMAN und VLIEGER (1939,
te'trs ' i r d a u s s e r Agrostemma githago auch Bromus secalinus als Charakterart des Vicielum
\'ß Pertnae genannt. Nach der Flora des Luckauer Apothekers RABENHORST wuchs vor hundert
<lér"k" Bromus secalinus"auf Ackern unter der Saat überall". Heute ist die Roggentrespeeinfolge
njf besseren Reinigung des Saatgutes verschwunden. Und von den Wicken stimmt nach meiner
"^Obachtungen
das, was WIHSAKO. berichtet: mit der Anwendung neuzeitlicher Saatreinigungsc,1
'nen werden in wenigen Jahren die Felder ganzer Gemeinden frei von Wicken.
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deling) in Thüringen algemeen in onze associatie voorkomt — isbij
ons tezeldzaam, om daaraan veel aandacht te schenken.
SUBASSOCIATIES, VARIANTEN EN FACIES. Ook van h e t

Legonsietum

kennen we een droge eneen vochtige subassociatie.
a. H e t Legousietum typicum SISSINGH 1946, de droge of typische subassociatie, vindt men voornamelijk opde oeverwallen langs onze grote
rivieren. De vochtige subassociatie
b. Het Legousietum ranunculetosum repentis SISSINGH 1946 onderscheidt
zich vanhet type door de volgende differentiërende soorten: Plantago
major f. intermedia, Cerastium caespitosum, Ranunculus repens en een
aantal mossen (Anthoceros-, Riccia-, Webera- en Pottia-soorten), welke
het gezelschap met het Centunculo-Anthoceretum (zie: D I E M O N T , SISSINGH
en W E S T H O F F , 63) gemeen heeft. Hetbodemprofiel is een A-G-profiel.
In het fluviatiele district is de subassociatie minder algemeen (Bijlage
2 tabel 6opn. 14/16). Daarentegen kan men haar — zij het in een ietsafwijkende variant (metSheradia arvensis, bijlage 6 opn. 17-20) —op
de Zuid-Limburgse lössgronden aantreffeil, wanneer deze tenminste
door „mergelen" voldoende kalkrijk zijn.
De Zuid-Limburgse variant m e tSherardia arvensis wijkt van het
type derassociatie onder meer af door het voorkomen van: Ranunculus
arvensis, Sheradia arvensis, Sagina apetala, Valerianella dentata, Scleranthus annuus en een enkele maal ook Lathyrus aphaca. De aandacht
moge erop worden gevestigd, d a thier andere soorten locaal kenmerkend
zijn. Vermoedelijk kunnen als kensoorten alleen Legousia speculumveneris en Lathyrus aphaca gelden (VONROCHOW, mondelinge mededeling).
SYNOECOLOGIE E N VERBREIDING. Omtrent de verbreiding van het
Legousietum is nogweinig bekend. Tot nu toe beschikken wij alleen
over opnamen uit ons land. Toch mag met zekerheid worden aangenomen,
dat hetgezelschap ook in hetaangrenzende buitenland wel voorkomt,
zo b.v. inde dalen vanMaas en Schelde in België enin dievan Rijn,
Weser en Elbe in Noordwest-Duitsland. De soortenlijst vanhet door
T Ü X E N (206) beschreven Alchemilla arvensis-Matricaria
chamomillagezelschap doet n.1. vermoeden, d a t deze — behalve vanhet hiervoor
genoemde Papaveretum argemone — ookenkele opnamen vanhet Legousietum bevat.
Volgens VON ROCHOW komt de associatie ookin Zuid-Duitsland
(Thüringen en Wurtemberg) voor. Ook in Frankrijk kanmen het gezelschap verwachten en welniet alleen in de stroomdalen der grote
rivieren (Marne, Seine en Loire) maar ookop sommige, zeer zandig
verwerende kalkgesteenten. De opnamen van BÜKER (50) uit de omgeving vanLisonne wijzen althans in deze richting.
Het Legousietum heeft een grote kalkbehoefte. In de floristische
samenstelling vanhetgezelschap komt ditt o t uitdrukking niet alleen
door het voorkomen van kalkminnende soorten zoals Legousia speculumveneris en Minuartia tenuifolia, maar ookdoor het ontbreken van een
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aantal acidiphile soorten zoals: Scleranlhus annmis, Rumex acetosella,
Anthémis arvensis, Spergula arvensis, Papaver dubium, Arabido-psis
thaliana en Myosotis versicolor. Het wijkt hierdoor af van de overige
Sc/eraw/Znow-gezelschappen.
Met het Scleranthion heeft het Legoitsietiim echter verschillende punten van overeenkomst, welke haar toedeling ertoe rechtvaardigen.
In de eerste, plaats de floristische samenstelling (zie Bijlage 3) en voorts
de textuur van de grond. Het gezelschap komt n.1. voor op de lichtere
gronden, b.v. loss en zandige zavelgronden zoals de ,,oeverwallen" en
,,overslaggronden". De colloidrijke „komkleien" in het stroomdal der
grote rivieren laat het over aan het Linarietum spuriae.
Teneinde dit te verduidelijken moeten wij hier even op de opbouw van het
rivierenlandschap ingaan. Voordat de mens door het leggen van dijken de stroom
aan banden had gelegd, zocht deze al kronkelend haar weg door het stroomdal,
daarbij — vooral bij hoog water — herhaaldelijk buiten haar oevers tredend.
Vlak in de nabijheid van de rivier zette zij haar grove bestanddelen af, zodoende
haar bed steeds meer ophogend. Aan beide zijden van de rivier ontstonden nu
wallen, de z.g. ,,oeverwallen," die de stroom volgen en duidelijk in het landschap
te zien zijn. Doordat de stroom van tijd tot tijd haar bed verlegde, ontstond een
net van ,,oeverwallen," waartussen lager gelegen kommen. Wanneer bij heel hoog
water ook de kommen onderliepen, bleef het water daarin lang staan en in het
hier tot rust gekomen water kregen de fijnere deeltjes gelegenheid te bezinken.
Zo zetten zich hier zware kleien af, die men wel aanduidt met de naam ,,komkleien." In het algemeen zijn deze komkleien als weiland in gebruik, terwijl op de
oeverwallen het bouwland en de boomgaarden zijn te vinden. Er zijn zelfs pogingen
gedaan, om met behulp van de verdeling bouwland-weiland de oeverwallen en
kleikommen in kaart te brengen (zie PANNEKOEK VAN RHEDEN, 151). Een
dergelijke vegetatie-kaartering belooft meer succes, wanneer men daarbij gebruik
maakt van de plantensociologie. Uit de — niet gepubliceerde — plantensociologische kaart, die schrijver dezes gedurende de zomer van 1944 in de omgeving
v
a n Zevenaar vervaardigde, kan men de ligging der kleikommen en het verloop
der oeverwallen zeer duidelijk aflezen.

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

Wij zien hier een buitengewoon gunstig bodemprofiel, vrijwel zonder
middenbank en zonder ploegzool en dat tot op grote diepte is doorworteld. De grondsoort is een zandige zavel. Ter vergelijking laten
wij hieronder een beschrijving van een veel minder gunstig profiel
volgen:
Winterroggeakker, begroeid met het Legousietum, ten Z. van Ooi, westelijk
van de boerderij „de Toetenburg". Begroeid met een matig gewas, waartussen
veel onkruid. Opname: zie tabel 6, opn. 13.
GRONDSOORT: Vrij grofkorrelig, zwak gekruimeld, enigszins kleihoudend zand
met vrij veel kwartskorrels.
BEMESTING: Bemesting met kunstmest is volgens de eigenaar niet nodig en werd
dan ook niet toegepast. Wel wordt van tijd tot tijd stalmest gegeven.
BEWERKING: Twee maal geploegd, n.1. één maal in de nazomer tot op 10cm diepte
(onderbrengen van de stoppel) en een tweede keer in het najaar tot op 25 cm
(voor het inzaaien).
PROFIELBESCHRIJVING: Maaiveld met zwakke korstvorming, weinig krimpscheuren
en vrij sterke mosbegroeiing.
0—10 cm Bovenste rulle laag, hoofdbewortelingszône voor de rogge.
10—16 cm Middenbank, meer kluiterig en minder doorworteld dan de vorige
laag. In deze laag nog resten van de overjarige stoppel.
10—25 cm Onderste laag van de bouwvoor, weinig ruller dan de middenbank
en ook niet meer doorworteld.
> 2 5 cm Ondergrond, lichtbruin van kleur, humusarm, hard en kluiterig.

Hier zien we een veel minder diep beworteld profiel met reeds een
duidelijk begin van een middenbank. De vegetatie van dit bodemtype
is ook een andere. Zij behoort n.1.tot de subassociatie met Ranunculus
repens, de vochtminnende subassociatie van het Legousietum.
LEVENSLOOP EN IN STAND BLIJVEN DER ASSOCIATIE. De levensloop
van het Legousietumvertoont grote overeenkomst met die van de andere
Scleranthion-a.ssocia.ties, vooral met die van het Papaveretumargemone.
Wij kunnen dan ook volstaan met daarnaarj te verwijzen (zie blz. 49).
Slechts op enkele verschilpunten dient te worden gewezen. In de eerste
plaats is — tengevolge van het, zowel aan soorten als aan individuen,
geringe aantal voorjaarsbloeiers — de voorjaarsbloeiperiode minder
uitgesproken. De bloei concentreert zich in hoofdzaak op de zomermaanden. Dan bloeien niet alleen het merendeel der wintertherophyten (Th)
maar ook een aantal zomertherophyten (Ta) zoals: MinuartidHenuifolia,
Sinapis arvensis, Aethusa cynapium var. agrestis en dergelijke soorten,
die in het Papaveretum ontbreken. Enkele van deze soorten: Legousia
speculum-veneris,Minuartia tenuifolia en Aethusa cynapium var.agrestis
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zijn kleine planten, welke bij het maaien nauwelijks worden beroerd.
Daardoor zijn zij in staat na het zichten rustig verder te bloeien. De
violette bloemen van het spiegelklokje en de witte schermen van de
hondspeterselie vindt men dan ook nog lang na de oogst op de stoppelakker terug.
b . V E R B O N D : (EU)-SECAUNION
B R . - B L . 1936.
H e t (Eu)-Secalinion k o m t zowel in he mediterrane als in de eurosiberische regio voor. Uit het mediterrane gebied is het ons — behalve
door talrijke oudere publicaties o.a. van ADAMOVIC (1898), H A N D E L MAZETTI (82), GOLA (81), BEGUINOT (20), HOLMBOE (1914), B R A U N BLANQUET (24), B R A U N - B L A N Q U E T et MAIRE (39), M A I R E (133),
BUROLLET (54), E I G (66), L i o u TCHEN NGO (128), K R A U S E (115)
en HORVATIC (92) — voornamelijk bekend uit de „Prodrome des Groupements messicoles", etc. door BRAUN-BLANQUET, G A J E W S K I , W R A B E R
et W A L A S (37).

Uit Midden-Europa is het verbond bekend geworden door de publicaties van Z E I S K E (251), D R U D E (61), ALLORGE (2), BARTSCH (9),
B R A U N - B L A N Q U E T (26), T Ü X E N (202, 203, 206), D E P P E (58), M A L CUIT (134), L I B B E R T (123), SCHWICKERATH
(178), KRUSEMAN en
V L I E G E R (120), K R A U S E (116), H A N S E N (84), W A G N E R (237, 239),
B E C K E R (13, 14), RATTAY (167) e.a. Hier wordt h e t gekenmerkt door

de volgende soorten:

X

Scandix pectcn-veneris
Ranunculus arvensis
Delphinium consolida
Euphorbia exigua
o
„
falcata
stricla
Linaria minor
( = Chaenorrhinum minus LGE)
„ spuria
( = Kickxia spuria DUM.)
„
elaline
(= Kickxia elaline DUM.)
Legousia speculum-veneris
{—Specularia speculum D.C.)
„
hybrida
( = Specularia hybrida D.C.)
o Caticalis daucoides

X

o

X
X
X
X
X

X
X
X
X

( = C. lappula GRANDE)

„

latifolia
(— Turgenia latifolia HOFFM.)

X
X
X
X
X
X
X

Alopecurus myosuroides
( = A. agrestis L.)
Sinapis arvensis
Sherardia arvensis
Asperula arvensis
Galium tricorne
o
„
parisiense
(= G. anglicum H U D S . )

Slachys annua
Ajuga chamaepitys

o Neslia paniculata
( = Vogeliapaniculata HORN.)

Anagallis arvensis ssp.
coerulea SCH. et K.
„
arvensis ssp.
phoenicea SCH. et K. fo.
carnea SCHR.

Melampyrum arvense
Lathyrus aphaca
tuberosus
Vicia varia HOST.
( = V. villosa

R O T H . ssp.

dasycarpa CAV.)
o
„
hybrida L.
o
„
purpurasens D.C.
o Adonis aestivalis
o
„
„ var. citrina D.C.
o
„ flamme a
o
„ annua
( = A. .autumnalis L.)
Valerianella dentata
( = V. morisonii D.C.)
o
„
coronata D.C.
o

„
eriocarpa DESV.
Filago spathula P R E S L

o Nonea pulla
S'igella arvensis
o Papaver hybridum L.
Galeopsis ladanum ssp. angustifolia GAUD.
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x o Polycnemum arvense
x o Camelina microcarpa
( = C. saliva ssp. microcarpa

Campanula rapunculoides
o Rhapistrum rugosum A L L .
Aethusa cynapium var. agrestis

HEGI)

Melandrium noctiflorum
( = Silene noctiflora L. =
Lychnis vesperlina MOENCH.)
x o Bunium bulbocastanum
( = Carum bulbocastanum K.)
o Orlaya grandiflora HOFFM.
o Bifora radians BIEB.
o Bupleurum rolundifolium
o Fumaria vaillantii LOISL.
Thesium humile VAHL
Lolium temulenlum
o Iberis amara L.

WALLR.

Torilis arvensis LINK ssp.
(divaricata T H . ( = T. Ac/vetica GMEL.)

o Thlaspi perfoliatum
o Passerina annua WICKST.
( = Thymelaea passerina
C. et G.)
o Lactuca perennis
Vaccaria pyramidala M E D .
( = Saponaria vaccaria L.)
( = V. parviflora
MNCH.V. segetalis GARCKF.)

o Veronica praecox ALL.

Voor zover ik heb kunnen nagaan, komen al deze soorten in het
mediterrane gebied voor. Dein bovenstaande lijst meteenx aangeduide
soorten worden zelfs in de prodromus in de soortenlijsten der halmvruchtassociaties (associations messicoles) genoemd, terwijl daarin
voorts meerdere soorten vande geslachten Bifora, Bunium, Bupleurum,
Centaurea, Iberis, Lathyrus, Neslia ( = Vogelia) enz. als kenmerkend
voorhetSecalinionworden aangegeven. Inhetalgemeen kanmen zeggen,
dat het verbond naar het Noorden toe verarmt. Meteenowerden soorten aangegeven, die in Nederland alleen adventief voorkomen, of dit
land in het geheel niet meer bereiken.
De overeenstemmingtussendeSecalinion-associa.tksderbeideregionen
is buitengewoon groot enhetgaat niet aan, omopgrond vanverschillen
—-die uit de aard der zaak natuurlijk bestaan — deze segetale associaties in verschillende verbonden onder te brengen. De door TÜXEN
( 206 ), BRAUN-BLANQUET en TÜXEN (45) en

BRAUN-BLANQUET (36)

naar voren gebrachte opvatting, als zou men een ,,Secalinion medioeuropaeum" naast een ,,Secalinion meiiterraneum" kunnen onderscheiden,
berust opeen verkeerd inzicht. Hierop werd reeds door KRUSEMAN en
VLIEGER (120) gewezen. Hetissindsdien nog veel duidelijker geworden,
toen WAGNER (237, 239) zijn tabellen van de „Stachys annua-Ajuga
chamaepitys-a.ssoci3itie" uit het Weense Bekken publiceerde. Het is wel
de moeite waard, even bijdeze associatie stil testaan. Haar rijkdomaan
kensoorten enerzijds en het feit, dat zij in het Weense bekken zowel
zware leemgronden alsook zand- en silikaat-gronden bewoont, zodat
WAGNER van haar. zegt: „Sie ist im Wiener Becken die einzige Halmfruchtgesellschaft" doet vermoeden, dat deze Smi/zmow-associatie
hier wel optimale groeivoorwaarden worden geboden.
Bij eenvergelijking vanhet gezelschap met de mediterrane associatie met Polycnemum arvense en Linaria spuria (BR.-BL. 1936) valteen
zeer grote overeenkomst op,welke tot uitdrukking komt inhet gemeenschappelijke bezit van een groot aantal kensoorten: Stachys annua,
Ajuga chamaepitys, Euphorbia falcata, Linaria spuria, L. elatine en
Passerina annua naast verbonds- en orde-kensoorten zoals: Galium
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tricorne, Lithospermum arvense, Raphanus raphanistrum, Agsmlemoar
githago, Ranunculus arvensis en Centaurea cyanus. Wie dan ook deze
beide associaties — die hemelsbreed meer dan 1100 km van elkaar verwijderd zijn gelegen — met elkaar confronteert, wordt zonder twijfel
door de overeenkomst getroffen en moet wel tot de conclusie komen,
dat beide associaties tot één en hetzelfde verbond behoren. Wie nog
mocht twijfelen, neme de soortenlijst van ALLORGE (2) van de „Moissons
calcaires à Caucalis daucoides et Stachys annua" of die van MALCUIT
(134) van de „association à Caucalis daucoides et Torilis arvensis"
eens ter hand. Het grote aantal soorten, dat ook deze associaties met de
mediterrane Seca/wnw-gezelschappen gemeen hebben, zal de laatste
twijfel wegnemen.
Wanneer wij aan de hand van de bestaande literatuur (zie blz. 58)
het verbreidingsgebied van het verbond nagaan en dit completeren met
behulp van gegevens over de verbreiding van de het verbond kenmerkende soorten (hiervoor werd HEGI (85) geraadpleegd), dan komen
we tot onderstaande areaalkaart, waarin de verbreiding van het EuSecalinion en daarnaast — ter vergelijking — die van het Scleranthion
annui is weergegeven:

F

'G. 4 Verbreiding van het (Eu)-Secalinion en het Sclerantion annui
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In deze areaalkaart werden tevens aangegeven de plaatsen, waaruit
associaties zijn beschreven. De verwerkte gegevens zijn de volgende:
1. Linarietum spuriae (KRUSEMAN en VLIEGER, 120).

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

Caucalis daucoides-Scandix pecten-veneris-associatie (TÜXEN, 200).
Caucalis daucoides-Stachys awwwa-associatie (ALLORGE, 2).
Caucalis daucoides-Torilis an>ensis-associatie (MALCUIT, 134).
Stachys annua-Ajuga chamaepitys-associatie (WAGNER, 239).
Stachys annua-Euphorbia segetalis-associatiz (BECKER, 15).
Iberis pinnata-Androsace w<ww;a-associatie (BRAUN-BLANQUET, 37).
Galium tricorne-Bunium incrassatum-associatie (BRAUN-BLANQUET, 37).
Polycnemum arvense-Linaria spuria-associatie (BRAUN-BLANQUET, 37).
Hypecoum procumbens-Ridolfia segetum-associatie (BUROLLET, 54).
Hypecoum procumbens-Ridolfia segetttm-associatie (var.) (EIG, 59).

Uit bovenstaand kaartje blijkt, dat het Eu-Secalinion een in hoofdzaak mediterraan verbond is,dat naar het Noorden toe sterk verarmt.
In vergelijking met de mediterrane, midden-franse en Oostenrijkse
gezelschappen zijn hetLinarietum spuriae, deCaucalis daucoides-Scandix
pecten-veneris- en vooral de Stachys annua- Euphorbia segetalis-a.ssociaA.iQ
reeds zeer arm aan kensoorten. Laatstgenoemde associatie beschikt
slechts over gemiddeld 4 Secalinion-soorten per opname en het is derhalve zeer de vraag, of wij haar nogtot ons verbond mogen rekenen.
Het Secalinion stelt — zulks in tegenstelling tot het Scleranthion
— hoge eisen aan de kalkrijkdom van de grond. In het noorden van
zijn areaal komt hetalleen opkrijt ofopzeer kalkrijke kleigronden voor.
In hetmidden enzuiden vanditgebied schijnt dekalkbehoefte geringer
te zijn (WAGNER, 239),doch ook daar komt het bij voorkeur op kalkhoudende gesteenten voor (BRAUN-BLANQUET, 37).
Uit de verbreiding van het verbond kunnen wevoorts concluderen,
dat dit — althans in vergelijking met het Scleranthion annui —een
grote warmtebehoefte heeft. De noordgrens van het areaal is waarschijnlijk in hoofdzaak een temperatuursgrens. Zij valt ongeveer samen
met de 9°Cjaarisotherm.
De aanpassing vanhet Eu-Secalinion aanhetwarmere klimaat komt
in het levensvormenspectrum tot uitdrukking. Het percentage winterannuellen iserveelgeringer,hetpercentage zomerannuellen daarentegen
veel hoger danin de Scleranthion-a.ssocia.ties; m.a.w. het klimaat is hier
voor de graanonkruiden zo gunstig, dat deze niet naar een middel ter
verlenging der vegetatieperiode (door overwintering als rozet) hoeven
te grijpen. Dit geldt voor de mediterrane Seca/tmow-associaties innog
hogere mate dan voor de midden-europese. In het Middellandse Zeegebied is de wintertheropyht (Th) vrijwel onbekend en verschillende
van onze winterannuellen zijn daar voorjaars-therophyten, b.v. Viola
tricolor (BRAUN-BLANQUET 28), Alchemilla arvensis (HEGI 85), enz.
In Nederland kunnen we het Eu-Secalinion aantreffen op het krijt
in Zuid-Limburg en op de ,,komkleien" in het fluviatiele district. Het
is hier vertegenwoordigd door slechts één associatie n.1. het Linarietum
spuriae (KRUSEMAN en VLIEGER, 120). In het Noorden van ons land
en ookelders in het Hafdistrict is het Eu-Secalinion onder invloed van
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het voor hen ongunstige zeeklimaat sterk verarmd. Hier ziet men hetzelfde verschijnsel, dat men elders in het gebergte kan waarnemen,
n.I. een sterke vermenging van de orde Secalinetalia en Chenopodietalia.
Van de Eu-Secalinion-soorten vindt men hier alleen nog Alopecurus
myosuroides, Melandrium noctiflorum, Scandix fecten-veneris,
Sinapis
arvensis en Ranunculus arvensis terug. De laatste drie soorten zijn er
bovendien nog zeldzaam 1 .
4. L I N A R I E T U M S P U R I A E KRUSEMAN en V L I E G E R 1 9 3 9
Het Linarietum spuriae werd voor het eerst door KRUSEMAN en V L I E GER (120) uit het Nederlandse fluviatiele district beschreven. Kort
daarop verschenen beschrijvingen uit andere landen, o.a. van H A N S E N
(84) uit Rinxent (N.-Frankrijk), van RATTAY (167) uit Archicourt
(N.-Frankrijk), van B E C K E R (13) uit Couvin (Z.-België) en van K L E I N
(104) uit Toul (NO.-Frankrijk). Vooral de opnamen van K L E I N uit
het dal van de Moezel vertonen een grote overeenkomst met die van het
Linarietum spuriae equisetetosum uit ons fluviatiele district. Volgens
TÜXEN (84) is het voorkomen der associatie in de westelijke Vogezen

en bij Aken (NW.-Duitsland) waarschijnlijk. Zelf vond ik het gezelschap in een wat rijkere vorm {Linarietum spuriae sherardietosum)
ook op het Zuid-Limburgse krijt.
FLORISTISCÖE SAMENSTELLING.

Deze moge blijken uit bijlage 3 (tabel 7)

OPNAMEN, vermeld in bijlage 3 (tabel 7)
1. Krijthelling ten NO van Waalwiller (gem. Wittern); Zuid-expositie, plra. 8°;
waarschijnlijk voormalig Mesobromelum. Rogge en spelt gemengd, ijl gewas;
V6-33-24; 25.7.'44; S44069.
2. Akker bij de Eisder bossen (gem. Wijlre). Zwak geneigde ZW.-helling op
krijt, 150 m boven N.A.P. Zeer ondiepe bouwvoor met krijtgesteente tot
aan de oppervlakte. Mager winterroggegewas tot plm. 1 m hoog; V6-33-21;
25.7.'44; S44071.
3. Gerendal ten Z. van Oud-Valkenburg (gem. Schin op Geul), krijthelling,
westexpositie 10—15°; V6-22-41; 26.7.'44; S44074.
4. Fromberg (gem. Wijlre); Zuidgeëxponeerde krijthelling 15°; gewas ca 1.—
à 1.20 m hoog; V6-23-32; 28.7.'44; opn. DIEMONT.
5. Krijthelling ten Z. van Kolmont (gem. Voerendaal), Zuidwestgeëxponeerde
helling, neiging ca 5°; gewas slechts 70 cm hoog; V(ï-23-41; 28.7.'44; opn.
DIEMONT.

<*.
"•
8.
9.
10.
H.
}2.
13

Ooider Huisje aan de Maas (gem. Horn); S(i-53-24; 1C.7.'42; S42208.
Tussen Opheusden en Hemmen; P5-37-44; 2.6.'40; S40084.
Herveld; P5-48-42; 20.6.'40; S40070.
Als 7; P5-37-J4; 21.6.'40; S40085.
Resteren; P5-30-43; 21.6/40; S40083.
Indoornik (gem. Heteren); P5-38-14/32; 23.6.'40; S40047.
Herveld; Pö-48-42; 20.6.'40; S40071.
Zetten (gem. Heteren); P5-38-41; 9.6.'37; opn. met VLIEGER.

,
Het is m.i. derhalve minder juist om hier nieuwe associaties op te stellen, zoals WASSCHER
j-*2) doet Zeer zeker geldt dit ten aanzien van het door hem beschreven Alopecureto-Matncarie'""»
chamomillae,
dat beter als een overgang tussen het Veroniceto-Lamietum hybridi enerzijds
e
n het Linarietum spuriae anderzijds kan worden opgevat (verg. blz. 111).
P Ook het Papavereto-Mclandnetum noctitlorae (beter is de minder prétentieuse naam Papaver
fC/ioeas-MelandriumHorti/Zurum-gezelschap) is volgens mij een twijfelachtige associatie, waarvan
° l e t een vasttstaat, of zij tot het Eu-Sfcalimcn, dan wel tot het Scleranthion annui behoort.
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14. Kesteren, goed bewerkte akker niet plm. Ccm kruimel; P5-36-34; 7.7.'44;
S44040.
lö. Randwijk (gem. Heteren); P5-38-23; 23.6.'40; S40087.
16. Tussen Lexkesveer en Zetten (gem. Heteren), rivierklei; P5-28-1 4;23.6.
'40; S40O46.
17. Koggeakker tussen Opheusden en Kesteren; P5-37-3I; 21.6/40; S40080.
18. ,,HetHunneveld" (gem. Zevenaar); stoppelaspect; Pß-35-l 3; 9.8.'44; S44091.
19. Als17,tarweakker; P5-37-31; 21.6.'40; S40079.
20. Zevenaar, zavelgrond (oeverwal); P6-3.5-31; 12.7.'44; S44048.
21. „Engelveld" ten W. van Zevenaar; ijl gewas; P6-35-31; 11.7.'44; S44044.
22. ,,Dekorte Einde" (gem. Kesteren); P5-36-42; 7.7.'44; S44039.
23. Ooi (gem. Zevenaar); P6-35-31/33; 11.7.'44; S44045.
24. Bunningse straat (gem. Herwen en Aerdt); Pü-45-31; 19.7.'44; S44060.
25. Vossestraat tussen Pannerden en Aerdt; rivierklei metduidelijke polygoon
structuur; P6-45-33; 19.7.'44; opn. TIDEMAN; T44110.
26. Tarweakker opzware rivierklei tenW.vanZevenaar. Vrij goed gekruimelde
zavel, oppervlakkig verkorst eningescheurd metkleine polygonen; P6-35-31;
7.8.'44; S44089.
Volgens KRUSEMAX en V L I E G E R (120)wordt h e t Linarietum spuriae
gekenmerkt door Linaria elatine en L. spuria. Hierbij komen nog Linaria
minor, Euphorbia exigua en Aethusa cynapium var. agrestis. Van deze
vijf soorten is alleen Aethusa cynapium in Midden-Europa oorspronkelijk
inheems. Echter heeft het milieu in de loop der eeuwen uit deze soort
meerdere, morphologisch verschillende rassen geselecteerd, waarvan
enkele zich op de door de mens geschapen, kunstmatige groeiplaatsen
bijzonder thuis voelen. In de graanakkers en op braakliggende terreinen
vindt men de variëteit agrestis W A L L R . en op mest- enpuinhopen en dergelijke stikstofrijke groeiplaatsen (Balloteto-Arctietum)
de variëteit
domestica W A L L R . Alleen de variëteit gigantea L E J . komt op vochtige
beschaduwde plaatsen in bossen enz. in België en West-Duitsland in
het wild voor.
De overige kensoorten hebben alle een mediterraan-atlantische verbreiding. H e t sterkst uitgesproken geldt dit voor de Linaria-soorten,
die men behalve in het Middellandse Zeegebied alleen in West-Europa
aantreft ( H E G I , 85).
Zo geeft H E G I van Linaria spuria als verbreidingsgebied op:West-, Zuiden Midden-Europa, Kaukasus, West-Azië. VanLinaria elatine zegt hij: Middenen Zuid-Europa, Noord-Afrika, West-Azië. In Duitsland is deze soort plaatselijk
algemeen, in de Noordduitse laagvlakte echter zeldzaam en in Oost-Pruisen
ontbreekt zij geheel. Linaria minor tenslotte komt in de volgende landen voor:
Oost-Spanje, Corsica, Frankrijk, België, Nederland, Duitsland, Oostenrijk-Hongarije en op het Balkanschiereiland.
Euphorbia exigua isinhaar verbreiding niet tot West- enZuid-Europa beperkt.
Volgens H E G I (!.c.) komt deze soort door geheel Europa, vanEngeland viaDenemarken, Zuid-Zweden en Midden-Rusland en van Spanje t o t Griekenland, op
de Canarische Eilanden, inNoord-Afrika enKlein-Azië voor. Echter ookditareaal
is in grote trekken subatlantisch-mediterraan: in Azië komt de soort niet enin
Oost-Europa slechts hier en daar voor (KIRCHNER, L O E W en SCHRÖTER, 100).

Ook uit de bestaande plantensociologische literatuur kan menconcluderen, dat
de soort buiten het Middellandse Zeegebied vooral in West- en Midden-Europa
haar optimum heeft.
In Nederland beperken de kensoorten van het Linarietum zich t o t
het fluviatiele en krijt-district m e t uitzondering van Euphorbia exigua,
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die men een enkele maal ook daarbuiten op kalkrijke akkers in het duinen haf-district kan aantreffen.
Het Linarietum behoort tot het Eu-Secalinion. Dit verbond wordt
bij ons gekenmerkt door Sinapis arvensis, Alopecurus myosuroides,
Ranunculus arvensis, Scandix pecten-venerisen Vicia tetrasperma. Hiernaast komen nog een aantal zeldzame verbondskensoorten voor, die
lokaal als associatie-kensoorten kunnen gelden. In de Betuwe zijn dit:
Lathyrus tuberosus, Melampyrum arvense, Euphorbia stricta, E. platyphyllos en Anagallis arvensis ssp. phoenicea var. carnea;in Zeeland en
Zeeuws-Vlaanderen: Galium tricorne, Torilis arvensis ssp. divaricata (=
T. helvetica GMEL.) en Legousia hybrida. In Zuid-Limburg op het krijt
vindt men het Linarietum spuriae in een veel soortenrijkere vorm. Locale
kensoorten zijn hier: Galeopsisladanum ssp. angustifolia, Stachys annua,
Ajtiga chamaepitys, Nigella arvensis en Thlaspi perfoliatum.
SUBASSOCIATIES, VARIANTEN EN FACIES.Van het Linarietum spuriae
kan men twee subassociaties onderscheiden, n.1.:
a
het Linarietum spuriae sherardietosum SISSINGH 1946. Dit gezelschap
vindt men in Zuid-Limburg op de kleefaarde. Het onderscheidt zich van
het hierna te bespreken Linarietum spuriae equisetetosumdoor een groot
aantal differentiërende soorten: Sherardia arvensis, Legousia speculumveneris, Valerianella dentata, Lathyrus aphaca, Galeopsis ladanum ssp.
angustifolia, Mentha arvensis ssp. agrestis, Silene vulgaris, Achillea
Millefolium, Cerastium arvense, Centaureascabiosa, Campanula rapunculoides, Poa compressa,Knautia arvensis en Saxifraga tridactylites. Daarnaast zijn blijkens de tabel ook Agrostemma githago en Lithospermum
arvenseals zodanig van belang.
Het Linarietum spuriae sherardietosum komt voor op een ondiep
A-C-profiel. Vaak is de kalk er slechts door enkele centimeters grond
bedekt, of treedt zij direct aan de oppervlakte. De bodem is daardoor
Meestal zeer licht van kleur en aan deze kleur kunnen we reeds van
verre de krijthellingen herkennen. Als voorbeeld kan volgende profielbeschrijving dienen:
Linarietum spuriae sherardietosum: Zéér ondiepe bouwvoor, krijtgesteente
*°t aan de oppervlakte. S44071; tabel 7 opn. 2.
PROFIELBESCHRIJVING: Maaiveld niet dichtgeslagen, geen mossen; plm. 12 cm
goed gekruimelde bouwvoor, licht van kleur door de vele kalksteenties (plm.
20% stenen).
Daaronder vaster en steenrijker en nog lichter van kleur, iets kluiterig. Geleidelijk in het compacte kalkgesteente overgaand.

In het Linarietum spuriae sherardietosum wordt meestal rogge, tarwe
°f gerst verbouwd. Een enkele maal zaait men ook een mengsel van rogge
en
spelt. Als gevolg van de geringe afmetingen van de A-horizont stoelt
^ e graanplant slecht uit, het gewas blijft kort, staat hol en geeft een
Rechte opbrengst.
° het Linarietum spuriae equisetetosum SISSINGH 1946. Men vindt deze
s
ubassociatie in het fluviatiele district op de zware kleigronden en wel
s
Peciaal op de „komkleien". Zij onderscheidt zich van de vorige door
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de volgende differentiërende soorten: Equisetum arvense, Polygonum
amphibium f. terrestre, Lathyrus tuberosus,Stachys palustris var. segetum,
Galeopsis tetrahit en Matricaria chamomilla.
Het bodemprofiel iseen A-G-profiel. Een beschrijving volgt hieronder:
Linarietum spuriae equisetetosum. S44045; tabel 7 opn. 23. Grondsoort: zware
bruine rivierklei.
PROFIELBESCHRIJVING: Maaiveld met lichte korstvorming en enige mosgroei.
Slechts enkele krimpscheuren (grote polygonen).
0— 7 cm Bovenste laag van de bouwvoor sterk met wortels (vooral wortelstokken van Sonchus arvensis, Cirsium arvense, Equisetum arvense,
Stachys palustris, Polygonum amphibium enz.) doorworteld. Slechte
doch rulle structuur met veel nootjes en slechts enkele kruimels.
Oppervlakkig verkorst.
7—16 cm Onderste vaste laag van de bouwvoor volledig kluiterig, slechts door
wortelstokken doorworteld, geen haarwortels meer. Geleidelijk overgaand in:
> 16 cm Zware, vaste kleigrond, naar beneden tot 40 cm met gley-verschijnselen.

Naargelang de rivierklei zwaarder of lichter is, kunnen weeen drietal
varianten onderscheiden. Op kleigronden van normale zwaarte vinden
wedetypische variant;opwat lichteregronden deMatricariachamomillaAlchemilla arvensis-v&riant. Deze onderscheidt zich van de vorige door
een aantal differentiërende soorten, welke hun optimum in het Scleranthion hebben en die zich op de lichte kleigronden nog juist kunnen
handhaven. Het zijn:Matricaria chamomilla,Alchemillaarvensis,Arenaria
serpyllifolia, Veronica arvensis en Centaurea cyanus. Op de zwaarste
gronden tenslotte vindt men de Sonchus arvensis-Tussilago farfaravariant. Deze verschilt van de beide voorgaande varianten, behalve
door de naamgevende soorten, door het voorkomen van Veronica agrestis
en een enkele maal ook Veronicapolita.Degronden,waaropzij voorkomt,
zijn in het algemeen zeer stug en vertonen in de ondergrond meestal
een duidelijke ploegzool. De hierboven gegeven profielbeschrijving
geldt voor deze variant.
Faciesvorming komt in het Linarietum spuriae slechts zelden voor.
De enige plant, die in onze associatie faciesvormend kan optreden, is
Alopecurus myosuroides. Zij breidt zich vooral uit, wanneer gedurende
meerdere jaren achtereen een graanvrucht wordt verbouwd. Om haar te
bestrijden is het nodig de graanverbouw eens af te wisselen met de
teelt van een hakvrucht, die dan op tijd zorgvuldig moet worden gewied
of geschoffeld.
SYNOECOLOGIE, VERBREIDING EN VERWANTE ASSOCIATIES.Het Linarietum spuriae is een atlantische plantengemeenschap, waarvan de vermoedelijke verbreiding uit nevenstaand kaartje, dat aan de hand van
de weinige literatuurgegevens (zie blz. 61) werd samengesteld, blijkt.
De Oostgrens van het areaal staat nog niet vast, aangezien een afgrenzing tegen de door WAGNER (237, 239) beschreven, nauw aan ons
gezelschap verwante Stachys annua-Ajuga chamaepitys-associatie vooralsnog niet goed mogelijk is. Laatstgenoemde associatie heeft alle ken-
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soorten met het Linarietum spuriae gemeen. Zijonderscheidt zich daarvan
door het vrijwel ontbreken van enkele verbondskensoorten: Alopecurus
tnyosuroides, Ranunculus arvensis, Scandix pecten-venerisen Vicia tetraspertna.Hiertegenover staat de aanwezigheid van een groot aantal
mediterrane of althans zuidelijke soorten: Stachys annua, Ajuga chamaepitys, Euphorbia falcata,E. stricta,Passerinaannua, Camelina microcarpa,
Thesium humile enz. Aangezien enkele van deze soorten (Stachys annua,
Ajuga chamaepitys en Nigella arvensis) ook, zij het zeldzaam, in ZuidLimburg voorkomen, is het niet uitgesloten, dat wij hier met twee
verschillende geografische rassen van één en dezelfde associatie te maken
hebben, waarbij dan het Linarietum spuriae alseen verarmde, noordelijke
uitloper van de Stachys annua-Ajuga chamaepitys-associa.tie moet worden
opgevat. Meer opname-materiaal uit tussengelegen gebieden zal hier

FIG. 5 Linarietum

spuriae

opheldering moeten geven. De opnamen van KLEIN (104) uit het dal
van de Moezel wijzen echter vooralsnog niet in deze richting. Zij zijn
vertegenwoordigers van een onvermengd typisch Linarietum spuriae.
Met de door TÜXEN (206) beschreven Caucalis daucoides-Scandix
pecten-veneris-a.ssocia.tie heeft het Linarietum duidelijke verschilpunten.
De voor dat gezelschap kenmerkende soorten: Delphinium consolida,
Caucalis daucoides, Adonis aestivalis (var. typicus SCHW. en var.
citrinus D.C.), Nonea pulla en Legousia hybrida komen in het Linarietum
spuriae niet voor en omgekeerd ontbreken de kensoorten van het Linarietum in de Caucalis daucoides-Scandix pecten-veneris-a.ssocia.tie. Een
uitzondering hierop maakt Euphorbia exigua, die wij reeds eerder als
een minder trouwe kensoort van het Linarietum hebben leren kennen.
Behalve door de kensoorten verschillen beide associaties nog van
elkaar, doordat in het Linarietum sherardietosum soortenals: Alopecurus
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myosuroides, Legousia speculum-veneris, Lathyrus aphaca en Galeopsis
ladanum ssp. anguslifolia vrij regelmatig voorkomen, terwijl deze in het
Caucalis daucoides-Scandixpecten-veneris-gezehchapnagenoeg ontbreken.
Omgekeerd bezit laatstgenoemde associatie in Thlaspi arvense en Melandrium nocliflorum weer soorten, die men in het Linarietum tevergeefs
zoekt.
De floristische verschillen tussen het Linarietum spuriae sherardietosum enerzijds en de Caucalisdaucoides-Scandix pecten-veneris-a.ss.ocia.tie
anderzijds vinden hun oorzaak in verschillen inwaterhuishouding tussen
hun respectievelijke groeiplaatsen. Deze verschillen in waterhuishouding
zijn op hun beurt vermoedelijk zowel klimatologisch als geologisch bepaald. Hiervoor pleiten de volgende overwegingen:
In het mediterrane gebied kan men twee met onze associaties corresponderende graanonkruid-gezelschappen onderscheiden, n.1. de „associatie met Galium tricorne en Bunium incrassatum BR.-BL. 1931",
welke op doorlatende gronden („Champs de céréales sur sol permeable,
riche en CaC0 3 ") en de „associatie met Polycnemum arvense en Linaria
spuria BR.-BL. 1936", welke op ondoorlatende gronden („Champs de
céréales sur solcompact, marneux, peu permeable, trèsricheen CaC03")
voorkomt (BRAUN-BLANQUET, 38). Het verschil in oecologie tussen
deze beide associaties wordt bepaald door verschil in waterhuishouding.
Het is nu — gezien de floristische samenstelling — zeer wel mogelijk
en zelfs waarschijnlijk, dat ook de Caucalis daucoides-Scandix pectenwwm's-associatie en het Linarietum spuriae overeenkomstige verschillen
in waterhuishouding vertonen, immers:
a. De corresponderende midden-europese en mediterrane associaties hebben enkele kensoorten gemeen, zoals uit onderstaand overzicht
moge blijken:
TABEL 8

E N K E L E GEMEENSCHAPPELIJKE SOORTEN
E U R O P E S E EN MEDITERRANE ASSOCIATIES

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

2

II
II
I

3

IN

MIDDEN-

4

5

V
II

V
IV

III
I
I
V

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

b. Het aantal vochtminnende soorten in het Linarietum spuriae is
twee maal zo groot als in het Caucalis daucoides-Scandixpecten-venerisgezelschap. Volgend staatje moge dit toelichten:
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TABEL 9 VOCHTMINNENDE SOORTEN IN DE GRAAN-ASSOCIATIES
RIVIERKLEI

Vochtminnende soorten:

CaucalisSc.p.v.-ass.

Ranunculus repens
Mentha arvensis
Poa trivialis
Lapsana communis
Polygonum amphibium
Stachys paluster
Galeopsis telrahit
Galeopsis speciosa
Equisetum palustre
Gemiddeld aantal vochtminnende soorten per opname:

OP KRIJT EN OP

Linarietum spuriae
sherardiet.
equisetet.

67%
22%
33%
33%

100%
100 %
40%
60%

40 %

—
—
—
—

—
—
—
—

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

1.5

3.0

3.7

c. Met het Linarietum spuriae en de Caucalis daucoides-Scandix
pecten-veneris-a.ssocia.tie corresponderen verschillende bosgezelschappen
e
n de floristische verschillen tussen deze — zowel sociologisch-systematisch als synoecologisch goed bekende — gezelschappen (verg. T Ü X E N
en D I E M O N T (220a), T Ü X E N (206), MOOR (143), D I E M O N T (59),
ELLENBERG

(67),

JONGMANS

en

DIEMONT

(97)

en

KNAPP

(111)

wijzen op verschillen in waterhuishouding van de groeiplaatsen, welke
°P haar beurt vermoedelijk het gevolg zijn van klimatologische verschillen (SISSINGH, mnscr.).

d. Wanneer men tenslotte bedenkt, d a t de meeste kensoorten van
de Caucalis daucoides-Scandix fiecten-veneris-associatie oorspronkelijk
ü
j t de landen rondom de Zwarte Zeestammen, terwijl die vanhet Linar
ietum spuriae een west-europese verbreiding hebben, dan krijgt men
öe indruk, d a t hier een droogteminnende (continentale) en een vochtminnende (atlantische) halmvruchtgemeenschap tegenover elkaar staan.
Na het bovenstaande wordt de oecologie vanh e t Linarietum spuriae
duidelijk. H e tis een atlantische plantengemeenschap m e t een vrij grote
v
ochtbehoefte (zowel aan luchtvochtigheid als aan bodemvochtigheid)
en
een eveneens grote kalkbehoefte. H e t komt voor op kalkhoudende
gronden, zowel op een A-G-profiel {Linarietum spuriae equisetetosum) als
°P een A-C-profiel {Linarietum spuriae slierardietosuni), mits de waterhuishouding daarvan gunstig is. Ook aan het temperatuurklimaat stelt
ne
t zijn eisen. Het verlangt een tamelijk warm klimaat en komt niet
v
oor ten Noorden van de jaar-isotherm van 9° C.
Aan debodemstructuur stelt hethoge eisen. Hetverlangt de,.kruimelstructuur", welke echter door het hoge CaC0 3 -gehalte van de standPlaats gewaarborgd is, mits de grond goed wordt bewerkt. Wordt aan
~ e grondbewerking echter onvoldoende aandacht besteed, of vindt
^ e ze op een ongunstig ogenblik — b.v.n a een regenperiode — plaats,
^ n kan — vooral in het Linarietum spuriae equisetetosum — structuurbederf optreden, wat direct in de vegetatie tot uitdrukking komt door
" e t zeldzamer worden of zelfs geheel verdwijnen der kensoorten. Een
oorbeeld hiervan vonden wijopeen akker oprivierklei tenwestenvan
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Zevenaar. Een gedeelte van deze akker was zeer goed gekruimeld en
rijk aan Euphorbia exigua en Linaria-soovttn (zie tabel 7, opn.20),
een ander gedeelte daarentegen was vrij sterk dichtgeslagen, terwijl
hier deLinaria-soorten ontbraken enookEuphorbia exiguaer veel zeldzamer was. Teneinde enig begrip te krijgen van de oorzaken van dit
waargenomen verschil, werd een bodemonderzoek verricht. De resultaten volgen hieronder:
a. Akker rijk aan Linaria-soorten:
PROFIELBESCHRIJVING: Maaiveld opvallend weinig dichtgeslagen, licht gescheurd in
kleine polygonen, zéér dunne korst, daaronder tot plm. 5—7 cm een rulle, kruimelige zavel, bruin-humeus (3 à 4 % humus), daaronder langzame overgang in
iets ongunstiger structuur metalsovergangsvorm nootjes. Nogdieper (plm.15cm)
kluiterig. Hoofdwortelzône in de kruimellaag van 0—5 cm.
OPVOLGING DER GEWASSEN: 1942 — aardappel; 1943 — tarwe; 1944 —rogge.
BEMESTING: In 1942 met kali bemest ten behoeve van het aardappelgewas. Kalkbemesting wordt zelden gegeven, maar wanneer dat gebeurt, wordt poederkalk
toegediend.
b. Akker zonder Linaria-soorlen:
PROFIELBESCHRIJVING: Maaiveld sterk dichtgeslagen en begroeid met algen en
mossen, gescheurd in vrij grote polygonen. 2à 3cm korst. Kluiten in het maaiveld,
daaronder vrij scherpe overgang naar kluitstructuur. Kluiten met scherpe breuk
en gladde breukvlakken. Op diepte van lö tot 18cm resten van de oude stoppel,
deze slechts half verteerd.
OPVOLGING DER GEWASSEN: 1943 — rogge; 1944 — rogge.
10

TABEL

CHEMISCHE A N A L Y S E S ( M O R G A N - V E N E M A - O N D E R Z O E K

Nummer

K

Mg

Ca

a.
b.

8
12

70

2100
1500

(>5

):

Mn

Fe

PO,

N04

NH3

pH

4
4

i
i

4i
8

15
22

2
1

7.88
7.80

Uit deze analyses kanmenconcluderen, datdekalktoestand inde eerstgenoemde
akker zeer gunstig was, vandaar de goede kruimelstructuur. In het tweede geval
was de kalktoestand belangrijk minder, doch gezien de hoge p H moet men aannemen, dat de slechte structuur niet alleen door kalkgebrek werd veroorzaakt.
Ik zou haar willen toeschrijven aan een onjuiste bewerking van de akker en misschien aan ongunstige weersomstandigheden tijdens deze bewerking. Tengevolge
van de slechte doorluchting — als gevolg van de minder goede structuur — ishet
nitraatgehalte in de akker zonder Linaria-soorten hoger.

Ook aan de korrelverdeling (percentage fijne fractie) in de grond
stelt hetLinarietum haar eisen. Hoewelzulksniet doorcijfers kanworden
bewezen 1 , is dit bij de plantensociologische kaartering van de Liemers
duidelijk gebleken. Uit de kaart volgt, dat het Linarietum zich tot de
zware ,,komkleien" beperkt, terwijl op de zandige zavels der ,,oeverwallen" het Legousia-Minuartia-gezelschap voorkomt. Waarschijnlijk
houdt eenen ander ookverband metdewaterhuishouding dier gronden
(zie blz. 66/67).
LEVENSLOOP EN IN STAND BLIJVEN VAN DE ASSOCIATIE. Het Linarietum spuriae begint zijn levensloopinhetnajaar methetuitzaaienvan
1

Het cijfermateriaal is verloren gegaan. Zie blz. 7.
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het wintergraan. Tegelijk met dit graan kiemen een aantal wintertherophyten zoals: Alopecurus myosuroides, Ranunculus arvensis, Scandix
pecten-veneris, Papaver rhoeas, Myosotis arvensis enz. Het percentage
van deze soorten is echter veel geringer dan in de Scleranthion-associa.ties. Dit is n.1. in het Arnosereto-Scleranthetumen het Papaveretum
argemonebuitengewoon hoog en neemt met het zwaarder worden der
gronden geleidelijk af. Gepaard hiermede gaat een sterke toename van
het percentage zomertherophyten (SISSINGH, 189). Alle kensoorten van
het Linarietum spuriae kiemen n.1. eerst in het voorjaar. Hetzelfde geldt
voor de verschillende verbonds- en orde-kensoorten: Sinapis arvensis,
Anagallis arvensisssp. phoeniceaen ssp. coerulea, Avena fatua, Galeopsis
speciosa, Valerianella deniata enz. Dit verschijnsel wordt uitvoerig beschreven in een latere publicatie (zie SISSINGH, 189). Een verklaring
kan vooralsnog niet worden gegeven.
In verband met het late kiemen der zaden is ook de gehele ontwikkeling van de onderhavige plantengemeenschap later. Dit komt o.a.
duidelijk tot uiting in de bloeicurves. De optimale bloei van het Linarietum spuriae valt in Juli, plm. 14 dagen later dan in de Scleranthiona
sscciaties. Ook houdt de bloei langer aan. Samenhangend hiermee is
het koren op de kleigronden der Betuwe ongeveer een week à veertien
dagen later rijp dan op de omliggende lichte zandgronden van het
diluvium.
Evenals in de Sc/eran/ZwoM-associaties worden in het Linarietum
s
puriae een aantal onkruiden, zoals b.v. Alopecurus myosuroides, Ranunculus arvensis, Scandix pecten-veneris en vooral Vicia tetrasperma,
Lithospermum arvense en Agrostemnta githago samen met het koren
geoogst, waarbij een deel der zaden van de akker wordt weggevoerd
en
zodoende verloren gaat. Daarnaast komen hier een aantal soorten
v
°or, die — tengevolge van hun kleine afmetingen of hun aan de grond
ingedrukte groei —door de maaimachine nauwelijks worden beroerd
?? die na het maaien rustig doorgaan met bloeien en vruchtzetten.
Wet zijn vooral de associatie-kensoorten: Aethusa cynapium var. agrestis,
Euphorbia exigua en de Linaria-sooxten, naast Legousiaspeculum-veneris
e
n Sherardia arvensis, die dit verschijnsel vertonen en daarom in de
hteratuur veelal als soorten van de stoppelakkers en de driest worden
aangeduid. De zaden van deze soorten worden niet mede geoogst, maar
komen na deoogst opdegrond terecht, omdan met destoppelte worden
°ndergeploegd.
SUCCESSIE. Het is niet gemakkelijk de successie*van het Linarietum
te bestuderen, daar het onder normale omstandigheden practisch niet
v
°orkomt, dat de vruchtbare rivierklei braak blijft liggen. In het beYrijdingsjaar (1945) was dit in de Betuwe echter herhaaldelijk het geval,
daar de boeren door de gedwongen evacuatie in de voorafgaande oorlogswinter niet in staat waren hun akkers op tijd te bewerken. Vooral
de geophyten onder de akkeronkruiden: Cirsium arvense,Sonchus arvenSls
, Tussilago farfara, Stachys palustris, Polygonum amphibium, Linaria
Vu
lgaris, Agrc-pyronrepens en Equisetum arvense, hebben zich toen op

70
de braakliggende terreinen sterk uitgebreid. Daarnaast vond men er
ook veel hemicryptophyten: Urtica dioeca, Heracleum sphondylium,
Angelica silvestris, Ranunculus repens, Brunella vulgaris, Daucus carota,
Plantago lanceolata,P. major, Rumex crispus, R. obtusifolius, Artemisia
vulgaris, Carduus crispus, Cichorium intybus, enz. Alle tezamen vormden
zij een meterhoge ruigte, waarvan het bestuderen, in verband met het
mijnengevaar, niet altijd even aantrekkelijk was. Toch heb ik enkele
opnamen kunnen verzamelen. Zij volgen hieronder:
TABEL 11 VEGETATIE DER BRAAKLIGGENDE AKKERS VAN HET LINARIETUM
SPURIAE
KENSOORTEN VAN HET LINARIETUM:
KL
KLASSE-KENSOORTEN:

Ta
Ta
Ta
Ta

Euphorbia exigua
Linaria minor
Linaria elatine
Aethusa cynapium

1.1+.1• +.2 - +.1

SECALINETALIA-SOORTEN:

Ta
Ta
Th
Th
Ta
Te

Sinapis arvensis
Anagallis arvensis
Papaver rhoeas
Myosotis arvensis
Matricaria chamomilla
Viola arvensis

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

+.1
+.1 -

Gr Cirsium arvense
Gr Agropyron repens
Gr Epilobium angustifolium
Gr Convolvulus arvensis
Gr Sonchus arvensis
Gr Tussilago farfara
Th Dipsacus silvestris
Hsc
Hs! Calyslegia sepiurn
Te Capsella bursa-pastoris
Th Galium aparine
H s Carduus crispus

3.4

2.3

+ .2
-

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

+.2 +.2
+.2 -f-2
+.2

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

Hs Urtica dioeca
Hs Artemisia vulgaris
H s Rumex pratensis
Hs Rumex obtusifolius
Tb Erigeron canadensis
Tb Cirsium vulgare
Gr Linaria vulgaris
T a Sisymbrium officinale
Te Geranium pusillum

+ .2 1.2
+ .1 + .1
+ .2 + .2
+ .2
+ .2 + .1
+ .1 + .2
1.2
+.2

+.2

-

POTENTILLO-POLYGONETALIA-SOORTEN:

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

2.3 1.3
2.3 1.1
1.1 + . 2
2.3 +.2

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

1.2
2.2
2.2
2.2
+ .2
1.1
+ .2
+ .2
+ .2
+ .2
1.2
.—
+ .2
+ .2
+ .2
+ .3
+ .2

4.5
+ .1
3.4
+ .2
+ .2
+ .2
+ .2
+ .2
+ .2
1.1
+ .2
+.1
+-2
-

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

In eerste instantie maakt het akkeronkruidgezelschap dus plaats
voor een zeer onevenwichtige onkruidvegetatie, welke het midden houdt
tussen Potentillo-Polygonetalia aviculare en Onopordetalia.Wanneer na
verloop van tijd de meststoffen (en wel voornamelijk «ie nitraten) uit
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de akker zullen zijn uitgespoeld, is het aan te nemen, dat deze ruderale planten weer zullen verdwijnen. De successie verloopt waarschijnlijk verder in de richting van het Valerianeto-Filipenduletum,
waarvan we reeds nu enkele soorten aantreffen: Epilobium parviflorum,
Stachys palustris, Angelica silvestris, Equisetum palustre, Symphytum
officinale, Calystegia sepium enz.
Op zijn beurt maakt het Valerianeto-Filipenduletum weer plaats
voor een wilgenstruweel, wat tenslotte wordt opgevolgd door een bosgezelschap, het Querceto-Carpinetum filipenduletosum. Dit bosgezelschap geeft het eindstadium der vegetatieontwikkeling weer. In een
schema samengevat wordt dit als volgt:
Querceto-Carpinetum

filipenduletosum

t
Wilgenstruweel
t
Valerianeto-Filipenduletum
t

Linarietum spuriae equiseletosum

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

t

Prunus spinosa-Crataegus-a.ssocia.tie

t
Mesobrometum erecti subatlanticum
(Koelerieto-Gentianetum)

t

Linarietum spuriae sherardietosum
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ORDE II:
C H E N O P O D I E T A L I A B R . - B L . 1936 E M . S I S S I N G H 1950
(HAKVRUCHT-ASSOCIATIES)

De naam ,, Chenopodietalia"is in de loop der jaren in verschillende
zin gebruikt, d.w.z. steeds werd een andere inhoud daaraan gegeven.
Oorspronkelijk — in 1931 — beschreef BRAUN-BLANQUET (30) de orde
als die der ruderale vegetaties:
Chenopodietalia: Groupements ammoniacaux (très nitrophiles). Stations: décombres, bords des chemins, lieux rudéraux. Repartition géographique: Très vaste
repartition dans les parties tempérées chaudes des deux hémisphères."

Later heeft hij (BRAUN-BLANQUET, 37) de orde ruimer genomen
en daarin — behalve de ruderale vegetaties (Chenopodion muralis,
Onofordion acanthiien Hordeionleporini)—ook de hakvruchtassociaties
(Polygono-Chenopodion en Diplotaxidion) ondergebracht:
Les groupements appartenant à l'ordre des Chenopodietalia habitent les lieux
rudéraux, les décombres, les cultures sarclées, les bords des chemins des deux
hémisphères.

Daar de midden-europese hakvruchtassociaties niet in het door
(37), aan de hand van mediterrane gezelschappen,
opgestelde sociologische schema kunnen worden ingevoegd, meende
TÜXEN (206) de beide regionen los van elkaar te kunnen beschouwen.
Zo onderscheidde hij naast de ,,Chenopodietalia mediterranen" de „Chenopodietalia medio-europaea", welke orde de verbonden: PolygonoChenopodion, Arction lappae en Atropion belladonnae zou omvatten.
Hierop voortbouwende hebben BRAUN-BLANQUET en TÜXEN (45)
op grond van onze intussen belangrijk uitgebreide kennis der onkruidvegetaties een nieuw overzicht voor Midden-Europa gegeven (zie blz.
11). De orde der Chenopodietalia medio-europaea vond daarin geen
plaats; de tot nog toe hiertoe gerekende associaties en verbonden werden
nu verdeeld over een viertal orden, n.1. de Secalino-Violetalia arvensis
— waarin de halm- en hak-vruchtassociaties (Secalinion en PolygonoChenopodion) werden ondergebracht — de Onopordetalia — omvattende
de verbonden Onopordionacanthii en Arction lappae — de Bidentetalia
en de Atropetalia.
De gedachte om een orde voor de gezamenlijke akkeronkruiden op
te stellen stamt oorspronkelijk van schrijver dezes. Bij nader inzien
komt hij hierop terug. Het blijkt niét goed mogelijk, het Secalinion
en het Polygono-Chenopodion in één orde te verenigen. De verwantschap
tussen beide verbonden is daarvoor niet groot genoeg. Deze is bovendien geen systematische doch een dynamische: zij is een gevolg van de
opeenvolging van de associaties der beide verbonden op dezelfde standplaats. Afhankelijk van het klimaat en de landstreek is deze verwantschap kleiner dan wel groter. Gering is zij in zuidelijke landen met een
lange vegetatieperiode (Zuid-Europa) en in landen met een extreem
klimaat met grote verschillen tussen zomer en winter (Oost-Europa);
groot is zij in streken met een gematigd, atlantisch klimaat (WestBRAUN-BLANQUET

73

Europa), terwijl in gebieden met een korte vegetatie-periode (Noord
-Europa en de Gebergtegordel) beide verbonden in elkaar overgaan.
Het is derhalve geen wonder, dat juist in het atlantische westen de
gedachte —de akkeronkruidgezelschappen in éénorde samen te vatten
—• is ontstaan.
Toch is deze gedachte niet juist. Dit moge onder meer blijken uit
het feit, dat dein West-Europa aanSecalinion en Polygono-Chenopodion
gemeenschappelijke soorten: Viola arvensis, Polygonum convolvulus,
Sinapis arvensis, Papaver rhoeas, Myosotis arvensis, Anagallis arvensis
ssp. phoenicea, Spergula arvensis, Fumaria officinalis, Veronica-soorten,
Thlaspi arvense, Raphanus raphanistrum ssp. segetum enz., regionaal
bezien alle een duidelijke voorkeur voor één dier beide verbonden vertonen. Daarom wordt thans door mij het Polygono-Chenopodion,met
de in Nederland voorkomende resten van het Panico-Setarion en het
Chenopodion tnuralis in de orde der Chenopodietalia verenigd. Hieronder
volgt een samenvattend overzicht van de wijzigingen, die de inhoud
van de naam ,,Chenopodietalia" in de loop der jaren heeft ondergaan:
TABEL 12

WIJZIGINGEN IN DE OMGRENZING VAN D E OUDE CHENOPODIETALIA

B R . - B L . 1931
B R . - B L . 1930
TÜXEN 1937
B R . - B L . et
TÜXEN 1943

;

Chenopodietalia

Secalinetalia

Chenopodietalia

\Secalin.
\Secalin. ;

Chenopod. Chenopodietalia
med. eur. mediterranea
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De orde der Chenopodietalia omvat de plantengemeenschappen der
"akvruchtakkers en zomergewassen in geheel Europa en voorts enkele
sterk nitrophiele, ruderale annuellen-vegetaties.
Tot de zomergewassen rekent men:aardappels, knolrapen, mangeltortels, voederbieten, stoppelknollen, kool en al die akkergewassen,
die eerst laat in het jaar (Juli-September) of pasin het volgende jaar

*C
^
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X Echinochloeto-Setarietum
+ Chrysanlhetno-Sperguletn
m Mercurialetum annnae
• Veroniceto-Lamietum

F I G . 6 Hakvrucht-associaties (Chenopodietalia)
{associations des cultures sarclées)

bloeien en zaad vormen. Hun z'aaitijd valt als regel later dan die der
wintergewassen en zo zij al gelijk vallen, is de jeugdontwikkeling dezer
soorten langzamer. Dientengevolge dienen zij gedurende de eerste periode
van hun leven door hakken, schoffelen en wieden van onkruid te worden
gezuiverd en zodoende in hun strijd om het bestaan door de mens te
worden geholpen.
In Zuid-Europa horen ook de wijngaarden tot de Chenopodietalia,
daar deze — evenals onze akkers — geregeld één of meerdere malen per
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jaar worden bewerkt. Door "dit geregeld hakken en wieden worden een
aantal onkruiden — en wel in de eerste plaats diegene, die in het najaar
kiemen (de winterannuellen) en voorts diegene, die alleen in het vroege
voorjaar opkomen, na eerst de winterkoude te hebben doorgemaakt
(zoals b.v. Galeopsis segetum en G. speciosa) kortom de Secalineialiasoorten — uit het vegetatiedek verwijderd.
Is de hakvrucht eenmaal zover, dat zij de concurrentie met het onkruid kan aanbinden, dan wordt de akker verder met rust gelaten en
onder de onkruiden, die nu nog kiemen en tot ontwikkeling komen,
bevindt zich een groep, welke eerder geen kans had: die der Chenopodietalia-soorten. De meest algemene soorten van deze groepzijn de volgende:
Stellaria media, Seneciovulgaris, Sonchus oleraceus, Urticaurens, Euphorbia helioscopia,Solanum nigrum, Fumaria officinalis, Mercurialis annua,
Lamium amplexicaule en Amaranthus retroflexus. Daarnaast behoren
hiertoe een aantal soorten, die minder algemeen voorkomen en die als
kensoorten van de verschillende associaties en verbonden van belang
zijn. Het aantal der zowelin Midden-Europa als in het Middellandse Zeegebied voorkomende soorten is zo groot, dat een splitsing van onze
orde in twee eenheden, n.1. Chenopodietalia mediterranea en Chenopodietalia medio-europaea, zoals TÜXEN (206) voorstelt, niet verantwoord
is. Dat een dergelijke splitsing niet juist kan zijn, wordt al direct duidelijk, wanneer men bedenkt, dat de meeste van de onkruiden der hakvruchten in het Middellandse Zeegebied hun vaderland hebben. Evenals
de orde der Secalinetalia is dus ook die der Chenopodietaliaeen interregionale orde.
Het levensvormenspectrum der gezelschappen onzer orde bestaat in hoofdzaak uit therophyta aestivalia en therophyta epeteia. De levensvorm der therophyta epeteia is — althans in Midden-Europa — karakteristiek voordeorde.Daarentegen heeft zijdelevensvorm der therophyta
aestivalia met die der Bidentetalia en die der Cakiletalia maritimae
gemeen.
De orde der Chenopodietalia valt in een viertal verbonden uiteen.
Twee daarvan — n.1. het Panico-Setarion en het Eu-Polygono-Chenopodion polyspermi — bevolken de hakvruchtakkers in Midden-Europa,
terwijl een derde — het Diplotaxidion — als vicariërend verbond der
mediterrane hakvruchtakkers en wijngaarden is te beschouwen. Het
vierde verbond —het Chenopodion muralis — bewoont zéér nitraatrijke,
ruderale plaatsen in de nabijheid van de menselijke nederzettingen.
Het is evenals de vorige verbonden een zomerannuellen-verbond. Optimaal ontwikkeld komt het voor in het mediterrane gebied. Naar het
noorden toe verarmt het vrij snel en in ons land bereikt het zijn noordgrens.
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a. V E R B O N D P A N I C O - S E T A R I O N SISSINGH

Synoniem: Polygonion tomentosi
en

P R E I S I N G 1943

SISSINGH

1946.

1942; Amaranthion

TÜXEN

pro v.

Het Panico-Setarion wordt gekenmerkt door de volgende soorten:
Echinochloa crus-galli (= Panicum crus-galli L.)
Se/aria viridis
— glauca ( = S. pumila R. et SCH.)
— verticillata
Digitaria ischaemum ( = Panicum lineare KROCK) var. prostralum
Eragrostis minor
—
pilosa
Amaranthus retroflexus
—
paniculatus ( = A. hybridus L.)
—
viridis
Polygonum lapathifolium L. (ssp. tomentosum DANS.)

Bovendien vertonen Spergnla arvensis en Erodiitm cicutarium ssp.
arvale A N D R . — door hun voorliefde voor de lichte gronden — althans
in West-Europa — voorkeur voor het verbond.
Reeds in 1942 heb ik erop gewezen (SISSINGH, 187), dat de diverse
hakvrucht-associaties onderling floristische verschillen vertonen, welke
zó groot zijn, dat zij in de hogere systematiek tot uitdrukking dienen
te komen. Destijds was ik van mening, dat dit het best kon geschieden,
door het vormen van een tweetal onderverbonden binnen het PolygonoChenopodion. Zij werden Polygonion tomentosi en Veroniceto-Euphorbion
genoemd. Later voegden T Ü X E N en P R E I S I N G (222) hieraan nog een
derde onderverbond — het Amaranthion — toe.
Een verdere bestudering van het bestaande materiaal heeft echter
aangetoond, dat er voor het onderscheiden van drie onderverbonden
geen aanleiding bestaat. Daarentegen kan men wel twee floristisch goed
gekarakteriseerde verbonden onderscheiden, namelijk het Eu-PolygonoChenopodion en het Panico-Setarion. Van deze twee is het eerstgenoemde
verbond synoniem met het Veroniceto-Euphorbion, terwijl het laatstgenoemde is ontstaan door samenvoeging van het Polygonion tomentosi
en het Amaranthion.
Het Eu-Polygono-Chenopodion heeft een subatlantische verbreiding
en speelt vooral in West- en Midden-Europa een rol. Het Panico-Setarion
daarentegen vindt optimale groeivoorwaarden in Oost-Europa (OostDuitsland, Oostenrijk, Polen, enz.). Hoe continentaler het klimaat,
hoe groter de rol, die dit verbond op de hakvruchtakkers speelt. In
Midden-Rusland en de Oekraïne is het alleenheersend (TÜXEN, 222). In
het subatlantische en atlantische westen daarentegen trekt het PanicoSetarion zich op de warme zandgronden terug. Het wordt hier vertegenwoordigd door één associatie, het Echinochloeto-Setarietum, terwijl in
Oost-Europa meerdere tot ons verbond behorende associaties naast
elkaar voorkomen. l
1
Naast het Echinochloeto-Setarietum vindt men er de Eragrostis minor-A maranthus retrojlexus-associatie
( T Ü X E N en PREISING, 222). Laatstgenoemd gezelschap komt volgens de auteur
in de Oekraïne op de „ Tschernosem" voor.
Het door B R A U N - B L A N Q U E T (35J beschreven Galinsogeto-Portulacetum behoort vermoedelijk
eveneens tot ons verbond.
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Terwijl men in West-Europa zo nu en dan Polygono-Chenopodionsoorten in het Panico-Setarion kan aantreffen — b.v. Euphorbia helioscopia, Lamium amplexicaule, Sonchus asper, S. oleraceus en Veronica
agrestis — komt zulks in Oost-Europa slechts hoogst sporadisch voor.
Hieruit — n.1. d a t het Panico-Setarion er geheel zuiver en onvermengd
optreedt — moge eens te meer blijken, d a t het verbond in Oost-Europa
zijn optimum heeft.
5. ECHINOCHLOETO-SETARIETUM KRUSEMAN et V L I E G E R (1939)
1940.
Deze associatie werd voor het eerst beschreven door KRUSEMAN en
V L I E G E R (120) onder de naam: Panico-Chenopodielam polyspermi. Daar
deze naam reeds eerder voor andere akkeronkruid-gezelschappen werd
gebruikt, veranderden zij hem later in: Echinochloa cras-galli-Setaria
viridis-a.ssocia.tie (zie: SISSINGH, V L I E G E R en W E S T H O F F , 191). Nadien
verschenen onder verschillende namen zoals: „Panicnm crus-galli-Galinsoga parvif lora-associatie", „Panicum crus-galli-Setaria viridis-associatie"
en „Spergula arvensis-Paniaim lineare-associatie" beschrijvingen van het
gezelschap uit alle delen van Europa, o.a. van Goeree en Overflakkee
( W E E V E R S , 243), uit Hessen ( B E C K E R , 16), Kurische Nehrung ( B E C K E R ,
16), Saksen (VON ROCHOW, 222), Oostenrijk ( W A G N E R , 237), Polen
( B E C K E R , 16) en uit de Oekraïne en Midden-Rusland ( T Ü X E N , A T H E N STÄDT et P R E I S I N G , 222 en B E C K E R , 16). Deze opnamen tonen duidelijk
aan, dat het door bijna geheel Europa voorkomende gezelschap overal
in vrijwel de zelfde floristische samenstelling optreedt.
FLORISTISCHE SAMENSTELLING. Deze

moge blijken uit bijlage 4(tabel 13).

OPNAMEN, vermeld in bijlage 4 (tabel 13).
1. Aardappelakker te Meddo (gem. Winterswijk); P7-15-21; 24.8.'39; S39348.
2. Aardappelakker tussen Eist en Amerongen; P ö - 1 4 ^ 4 ; 14.9.'39; S39423.
3. Hullenberg te Bennekom; Braakliggende akker; P5-28-11; 20.9.'38; S38004.
4. Aardappelakker aan de weg Ede-Bennekom; P5-17-42; 30.8.'42; S42381.
5. Algemeer te Bennekom; Aardappelakker; P5-17-44; 30.8.'42; S42382.
C Diedenweg in de W'ageningse Eng; aardappelakker; Pö-27-24; 29.8.'42;
S42378.
7. Idem; P5-27-24; 29.8.'42; S42379.
8. Geertjesweg in de W'ageningse Eng; aardappelakker op lichte zandgrond;
P5-27-42; 31.8.'42; S42385.
9. Aardappelakker aan de Kleikampslaan in de W'ageningse Eng, iets leemhoudende zandgrond; Setaria viridis-iacies; P5-28-31; 29.9.'42; S42380.
10. Erwtenakker ten O. van Heythuisen; humeuze zandgrond; S6-33-34; 19.8.
'42; S42219.
H . Bonenakker ten ZO. van Tegelen; grindhoudende zandgrond op het hoogterras van de Maas; S6-1C-41; 12.8.'42; S42289.
12. Aardappelakker op humusarme zandgrond (laagterras) aan de weg BaarloHoutblerick (gem. Maasbree); SO-16-11; 12.8.'42; S42294.
13. Bonenveld in een tuintje bij Grubbenvorst; Galinsoga parviflora-iacies;
R6-5G-23; 13.8.'42; S42303.
14. Aardappelakker op arme zandgrond aan de weg van Sevenum naar Grubbenvorst; Kti-56-13; 13.8.'42; S42305.
15. Aardappelakker te Beringe (gem. Helden); steriel zand; Sö-13-22; 18.8.
'42; S42322.
16. Aardappelakker bij Grathem; SC-52-23; 11.8/39; S39281.
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17. Aspergebedden op arme zandgrond aan de weg Belfeld-Reuver; S6-25-42;
24.8/42; S42356.
18. Augurkenakker op grindrijke zandgrond te Leemhorst (gem. Belfeld). Hoogterras van de Maas; S6-16-43; 24.8.'42; S42353.
19. Aardappelakker op humusarme zandgrond ten N. van de Kraaiel-heide
bij Rooth (gem. Maasbree); R6-65-22; 19.8/42; S42326.
20. Bonenakker te Tongelre (gem. Eindhoven); R5-45-44; 1.9.'43; S43280.
21. Bonenakker in tuin op de Overeng (gem. Ede); P5*17*23; 3.9.'44; S44120.
22. Aardappelakker in de Wageningse Eng; P5-27-42; 3.9.'44; S44161.
23. Landgoed,,Hoekelum"(gem.Ede);aardappelakker;P5-17-44; 10.9/44; S44163.
24. Algemeer te Bennekom; vroege aardappelen op humusarme fluvioglaciale
zandgrond; P5-17-44; 10.9/44; S44164.
25. Wageningse Eng, Galinsoga parviflora-iacies; P5-27-42; 11.9/44; S44165.
26. Digitaria ischaemutn-lucies in de Overeng (gem. Ede) (zie opn. 21); P5-17-23;
12.9/44; S44162.

Kenmerkend voor de associatie zijn een viertal gramineëen: Echinochloa crus-galli, Setaria viridis, S. glauca en Digitaria ischaemum (var.
prostratum A. et G.). Bovendien wordt de associatie gekenmerkt door
Polygonum lapathifolium (ssp. tomenlosum DANS.) en Galinsoga parviflora. De gramineëen zijn voor het merendeel cosmopolietcn. Zij komen
in de warme en gematigde zones van de beide halfronden voor. Alleen
Setaria viridis schijnt met „bijna geheel Europa (met uitzondering van
het noordelijk deel), Siberië, Oost-Azië en Noord-Afrika" een kleiner
verbreidingsgebied te bezitten (HEGI, 85). Ook Digitaria ischaemum
iseen burgeres der gematigde zone, waar zij vooral op het noordelijk
halfrond voorkomt (KIRCHNER, LOEW en SCHRÖTER, 100). De noordgrens van haar areaal loopt door Ierland, Zuid-Engeland, Denemarken
en Zuid-Zweden. Ook de noordgrens van het verbreidingsgebied van
Echinochloa crus-galli stijgt van west naar oost geleidelijk. In het westen
wordt deze grens reeds in Zuid-Engeland (omgeving van Londen, 5P30'
N.Br.) bereikt. Van hieruit loopt zij via Denemarken en de Zuidpunt
van Zweden naar Rusland, waarzij verder de 58ste breedtegraad volgt
(MALZEW).

In het gebergte stijgt Echinochloa crus-galli niet hoog. In de Alpen
wordt de grens wel bij 1000 m aangenomen, waarboven de plant geen
rijp zaad meer voortbrengt (KIRCHNER, LOEW en SCHRÖTER, 100);
in Beieren zou de soort volgens SENDTNER (1854) slechts tot op 540 m
hoogte voorkomen.
Uit de verbreiding der bovengenoemde gramineëen blijkt, dat zij
voor hun groei en voornamelijk voor het rijp worden van het zaad een
warme zomer nodig hebben. Vandaar dat zij in het oosten van Europa
verder noordwaarts gaan dan in het atlantische, zomerkoele en regenrijke westen. Vandaar ook, dat deze in het algemeen bodemvage soorten
in ons klimaat voor de warme, dus lichte gronden een zekere voorkeur
vertonen en hier het Echinochloeto-Setarietum kenmerken.
De soorten zijn alle min of meer hygrophiel en groeien graagopenigszins vochtige gronden. In Nederland is dit hygrophiele karakter echter
niet sterk uitgesproken en, hoewel zij hier de kille vochtige gronden
niet direct mijden, geven zij toch de voorkeur aan de zich sneller verwarmende droge gronden.
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Aan de bodemvruchtbaarheid stellen zij geen hoge eisen. Zij komen
bij voorkeur op humusarme zandgronden voor. De stikstofbehoefte is
echterwelvrijgroot en,ishierin nietvoldoende voorzien,danontwikkelen
zij zich slechts tot dwergvormen. De laagste eisen aande humusrijkdom
en het colloïdgehalte van de grond stelt wel Digitaria ischaemum. Zij
is derhalve de beste kensoort van onze associatie. Wel is waar komt
deze soort ookvoor inweinignitrophiele gezelschappen, zoalshet PanicoIllecebretum typicum (verg. DIEMONT, SISSINGH en WESTHOFF, 60),
doch daar steeds in een dwergvorm (var.typicum A.et G.),terwijl men
haar op de vruchtbare akkers in de normale vorm (var. prostratum
A. et G.) aantreft. De door ASCHERSON en GRAEBNER (6) onderscheiden
variëteiten zijn vermoedelijk slechtsstandplaatsvormen (verg. DE WEVER,
1913).
Galinsoga parviflora, de uit Zuid-Amerika (Peru) stammende kensoort heeft zich omstreeks 1800in Europa gevestigd en zich sindsdien
vooral in Oost-, Midden- en Noord-Europa ingeburgerd. In Zuid-Europa
(Spanje, Zuid-Frankrijk, Italië, Bulgarije, Roemenië en Griekenland)
schijnt zij tot nog toe te ontbreken. In Nederland werd zij voor het
eerst in 1863bij Harderwijk aangetroffen. Thans heeft zij zich ook hier
geheel ingeburgerd en zich vooral in de laatste decennia explosief uitgebreid (VAN SOEST, 196) \
Galinsogagroeit bij voorkeur op warme, zandige, humeuze, vruchtbare (stikstofrijke maar kalkarme) gronden. Daar de plant voor haar
ontwikkeling veel vocht nodig heeft, is haar optreden sterk wisselend.
Speciaal in natte zomers kan zij tot een plaag worden. Voor vorst is
de soort zeer gevoelig en de eerste nachtvorst brengt haar tot afsterven.
Tengevolge daarvan worden op vele plaatsen haar zaden in het geheel
n
iet rijp en hierdoor is dus de noordgrens van haar areaal bepaald.
Polygonum lapathifolium is wel de minst trouwe kensoort vanhet
Echinochloeto-Setarietum. Hij komt — evenals trouwens Echinochloa
crus-galli— ook voor in het Chrysanthemo-Sperguletum en het OxaletoChenopodietum polyspermi, doch beperkt zich hier tot de aan onze associatie nauw verwante subassociaties en varianten. Vande regionale verbreiding van Polygonum lapathifolium is weinig bekend. Het schijnt,
dat de ssp. tomentosum DAMS, zich tot West-Europa beperkt en meer
oostelijk door de ssp.incanum KOCH wordt vervangen.
SUBASSOCIATIES, VARIANTEN EN FACIES. We onderscheiden:
«. het Echinochloeto-Setarietiim typicum KRUSEMAN et VLIEGER
(1939)'40, de subassociatie der droge gronden, tevens het type der associatie;soortenarm (gemiddeld 22soorten peropname) enzonder differentiërende planten.
b. het Echinochloeto-Setarietum bidentetosum KRUSEMAN et VLIEGER
(1939) 1940,dat zich vanhet type onderscheidt door het voorkomen van
Bidens tripartitus en Polygonum hydropiper, eneenovergang vormt naar
"et Bidentetum tripartiti (Koen, 113).
} Volgens THELLUNG (200 )stammen alleophetvastelandvan-Europavoorkomende
r
çO'iHsoga-plantenaf vandeoorspronkelijkindebotanischetuin teParijsgecultiveerdeexemplaren,
»andaar dat de soort, diein haar vaderland buitengewoon veelvormigis,in Europa alleen in de
Piëteit genuina THELL. voorkomt.
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c. het Echinochloeto-Setarietumequisetetosum SISSINGH 1946, waarin
Equiselum arvense, Ranunculus repens, Mentha arvensis, Gnaphalium
uliginosum en Juncus bufonius als differentiërende soorten optreden
en dat een overgang vormt naar het Oxaleto-Chenopodielum polyspermi
(zie blz. 116). Van deze laatste subassociatie volgen hieronder eendrietal opnamen:
TABEL 14

ECHINOCHLOETO-SETARIETUM EQUISETETOSUM SISS

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

NGH[

1946

1
9/39
100
60
G
25

2
9/39
200
70
G
29

3
9/39
100
50
G
30

2.3
1.2
2.4

3.3
1.2

1.2
1.2

ASSOCIATIE-KENSOORTEN:

Ta
Ta
Ta
Ta

Echinochloa crus-galli
Setaria viridis
Galinsoga parviflora
Setaria glauca

1.2

VERBONDSKENSOORTEN*:

Te
Te
Ta

Spergula arvensis
Erodium cicutarium ssp. arvale
Polygonum lapathijolium

1.2
+ .2

+ .1
+ .1
(+ .1)

(+ .1)
+ .1
1.2

1.2
22
23
+2

2.2
(+ .1)
1.2
1.2
+ .1
+ .1
+ .1

2.2
1.2
1.2
1.2
1.1

ORDE-KENSOORTEN:

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

Stellaria media
Senecio vulgaris
Solanum nigrum
Polygonum persicaria
Oxalis striata
Sonchus asper
Lamium purpureum
Urtica urens
Geranium molle
Lamium amplexicaule
Stachys arvensis
Erysimum cheiranthoides

+1
+2

+.1
(+'l)
i!i

+ .1
+ .1

KLASSE-KENSOORTEN:

Te Poa annua
Ta Polygonum convolvulus
Ta Chenopodium album
Te Capsella bursa-pastoris
Te Viola arvensis
Th Erigeron canadensis
Ta Atriplex patulum
Th Aleopecurus fulvus
Th Centaurea cyanus
Th Alchemilla arvensis
Th Arnoseris minima
Gr Convolvulus arvensis
Gr Agropyron repens
Ils Urtica dioeca
Ta Malva neglecta
Te Geranium pusillum
T a Aethusa cynapium var. agrestis

3.3
+ .3
2.1
+ .1
.
.
.

2.2

+1
+1
+2
+1

+'l
lex.
,
.
lex.
.

(+ 1)

+2
+

1

1.2
(+ •1)
+ .1
+ .1
+ .1
+ .1
.
+ •2
.
+ .1
.
,
+ .2
t

(+ .1)
.
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Nummer van de opname

1

2

3

1.3
1.1

1.2
+ .2
+ .2
,
+ .1

2.3
+ .2
+ .2
+ .1

D I F F E R E N T I Ë R E N D E SOORTEN VAN HET
ECHINOCHLOETO-SETARIETUM EQUISETETOSUM:

Grh
Ta
Ta
Hs
Gr ,

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

+'.\

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

Hs
Gr
Hr
Ch
—

Agroslis slolonifera var. prorepens
Rumex acetosella
Taraxacum officinale
Trifolium repens
Riccia glauca

1.2
1.2
+ .2
1.2
+ .2
(+ •1)
,
+ .1
.
+ .1
+ .2
•
•
1. Tuin bij ,,Mariënhof," Bennekom (gem. Wageningen); P5-27-22; 15.9.'39;
S39426.
2. Aardappelakker aan de Groene steeg ten W. van Bennekom (gem. Ede);
P5-27-22; 15.9.'39; S39425.
3. Aardappelakker bij „Marienhof" te Bennekom; P5-27-22; 8.9.'39; S39398.

Het Echinochloeto-Setarietum equisetetosum is betrekkelijk zeldzaam
en het is misschien juister, om dit gezelschap niet alseen zelfstandige
subassociatie, doch veeleer als een overgang tussen het EchinochloetoSetarietum en het Oxaleto-Chenopodietum polyspermi op te vatten.
Ook de subassociatie met Bidens tripartitus is zeer zwak, wat onder
meer blijkt uit het — met uitzondering van Echinochloa crus-galli —
vrijwel geheel ontbreken der kensoorten (KRUSEMAN en VLIEGER, 120).
Zelf trof ik deze subassociatie nimmer aan. Waarschijnlijk beperkt zij
zich in haar voorkomen tot het Drents (en subcentreuroop ?) district.
Van de kensoorten kunnen Echinochloa crus-galli, Setaria viridis,
Galinsoga parviflora en Digitaria ischaemum faciesvormend optreden.
Facies van Galinsoga treft men vooral aan op stikstofrijke, iets vochtige
akkers, meestal in de nabijheid der dorpen. Hetontbreken van dezesoort
in het open veld werd ook door PREISING (160) opgemerkt. Volgens
HEGI (85) is het min of meer massaal optreden van Galinsoga parviflora
pok afhankelijk van de weersgesteldheid en kan derhalve van jaar tot
jaar sterk wisselen.
Facies van Digitaria ischaemum vindt men vooral op humusarme,
steriele zandgronden zonder leembijmenging. Zij duiden op een ongunstige bodemtoestand.
Omtrent de betekenis van de overige facies — welke allicht voor de
landbouw van belang zijn — is nog niet voldoende bekend.
SYNOECOLOGIE EN VERBREIDING. In tegenstelling tot het ArnoseretoScleranthetum, dat — zoals we op blz. 41 hebben gezien — een atlantische verbreiding heeft, vertoont het Echinochloeto-Setarietum een
duidelijk continentaal karakter. Het vermoedelijke areaal der associatie
!s in de volgende figuur weergegeven.
Aan de hand van de I.V.O.N.-plantenkaartjes van de associatie-
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kensoorten: Echinochloacrus-galli(Ned. Kruidk. Arch. — 1939, p. 389),
Setaria viridis (itsidem— 1939,p. 395), Setaria glauca (itsidcm — 1941
p. 474), Digitaria ischaemum (itsidem — 1940,p. 278) en Galinsoga
farviflora (itsidem — 1941, p.297)kanmenzich eenbeeld vormen van
de verbreiding van het Echinochloeto-Setarietum in Nederland. Hier
blijkt hetgezelschap opde arme diluviale zandgronden vanhet Drents-,
Gelders-, subcentreuroop-, Kempens-, Vlaams- (KRUSEMAN en VLIEGER,
120) en Duindistrict (o.a. op Goeree, WEEVERS, 243)voor te komen.

FIG. 7

Echinochloeto-Setarietum

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

Echinochloeto-Setarietum typicum. Aardappelgewas aan de Korenlaan ten Z.
van Hoekelum (gem. Ede). Zie Bijlage 4, tabel 13, opn. 23.
i Vergelijk hiervoor de opnamen van KRUSEMAN en VLIEGER (120)uit Drente, waarin
alleen Echinochloacrus-galli, Polygonum lapalhijolium en Galinsogaparvïflora nogvrij regelmatig
voorkomen en waarin Setaria viridis, 6'.glaucaen Digitaria ischaemum geheelopde achtergrond
treden.
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PROFIELBESCHRIJVING. Praeglaciale zandgrond. Vrijwel oorspronkelijk
profiel, althans weinig door plaggenbemesting beïnvloed en opgehoogd. Oppervlakte (maaiveld) door de regen der laatste dagen niet of nauwelijks
uiteengeslagen, wel iets verspoeld.
0—18 cm Bouwvoor, bestaande uit bruingrauwe, humeuze zandgrond met
weinig stenen, sterk doorworteld door gramineëenwortels. Door
de regen der laatste dagen vochtig en daardoor samenhangend,
doch waar de regen nog niet is doorgedrongen met een dolle
structuur. Beworteling naar beneden toe afnemend. Middenbank
ontbreekt.
18 cm Ploegzool, sterk uitgesproken.
18—30 cm Overgangszone. Geelgrijze, zwak humeuze zandgrond, zwak doorworteld en met een kluiterige structuur. Waarschijnlijk nooit
bewerkt.
30—55 cm Onbewerkte praeglaciale ondergrond.
"• Echinochloeto-Setarietum typicum (Galinsoga parviflora-iacies).
Diedenweg in de Wageningse Eng. Zie bijlage 4, tabel 13, opn. 25.
PROFIELBESCHRIJVING. Zandgrond met een vrij hoog percentage grind
(5 à 10 % ) , waaronder vele grote korrels (tot 2 à 3 cm). Oppervlakte slechts
weinig uiteengeslagen ondanks de regens van de laatste dagen. Dit is misschien een gevolg van de dichte onkruidbegroeiing.
0—17 cm Bouwvoor, sterk doorworteld, bruine tot bruingrauwe, humeuze,
bij de huidige vochtigheidstoestand zelfs zwak kruimelige zandgrond. Rijk aan grindkorrels, pot- en glasscherven. Goed doorworteld door dicht net van fijne wortels.
17 cm Sterk uitgesproken ploegzool.
17—35 cm Onder de ploegzool een duidelijk lichter gekleurde, zéér vaste en
nauwelijks meer doorwortelde bank. In kluiten uiteenvallend,
welke kluiten scherpe breukvlakken vertonen. Evenals de vorige
laag is ook deze rijk aan grote grindkorrels.
35—55 cm De voorgaande laag wordt naar beneden toe geleidelijk lichter van
kleur en gaat — op ongeveer 35 cm diepte — via een zeer onduidelijke grens over in de bruingele ondergrond. Deze bestaat uit
scherp zand, dat op grotere diepte steeds lichter van kleur wordt.
LEVENSLOOP. Het Echinochloeto-Setarietum begint zijn levensloop in
t voorjaar, als in Maart—April de grond is geploegd en de aardappels
^ n bonen zijn gepoot, of de erwten en bieten gezaaid. Dan kiemen tussen
*jet opkomende gewas de onkruiden en wel in de eerste plaats de voor
**e associatie minder typische verbonds-, orde- en klasse-kensoorten,
terwijl de kensoorten meestal wat later zijn. Midden-Mei begint de
strijd om het bestaan tussen onkruid en gewas, in welke strijd de mens
door wieden en hakken regelend ingrijpt. Eerst wanneer tegen begin
J u li het cultuurgewas de nodige voorsprong heeft gekregen, laat men
^ akker met rust en krijgt de onkruidflora kans zich volledig te ontplooien. Nu voltrekt de ontwikkeling zich echter explosief, want reeds
?nkele weken later — eind Juli, begin Augustus — staan de onkruiden
*n volle bloei en eind Augustus is het eerste zaad rijp. De rijping van
j*etzaadgaatnu door,tot eind September, begin October de boer — door
j ^ t rooien der aardappelen, het „uitdoen" derbieten of door ploegen —
üe
.vegetatie gewelddadig verstoort, of wel nachtvorsten aan de vegea
tieperiode een einde maken.
In verband met de grote warmtebehoefte van de kensoorten is de
Ve
getatieperiode van het Echinochloeto-Setarietumzeer kort. De kens
°orten kiemen in de zomer en doorlopen in plm. 4 maanden de levenshe
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cyclus. Later in het jaar kiemen zij niet meer en op de in de nazomer
en herfst bewerkte en ingezaaide stoppelknollenakkers zal men ze
tevergeefs zoeken. Het aspect van de stoppelknollenakkers (herfstvegetatie) wordt vooral bepaald door Spergula arvensis,Seneciovulgaris,
Euphorbia helioscopia en Lamium amplexicaule. Een opname van een
dergelijke s t o p p e l k n o l l e n - v e g e t a t i e op diluviale zandgrond
laat ik als voorbeeld hieronder volgen:
SPERGULA ARVENSIS-LAMIUM AMPLEXICAULE-GEZELSCHAP.
VERBONDS- EN ORDE-KENSOORTEN:

Te
Ta
Te
Ta
Te
Te
Te
Ta
Ta
Ta

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

3.3
2.3
2.3
2.2
1.2
2.2
1.1
-f .1
+.1
+.1

KLASSE-KENSOORTEN:

Ta
Th
Te
Ta
Te
Th
Th

Chenopodium album (fl)
Cenlaurea cyanus
Viola arvensis
Polygonum convolvulus
Poa annua (fl)
Vicia hirsuta
Papaver cf. dubium (kiempl.)

1.1
2.2
1.2
+.1
+.1
-j-.l
lex.

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

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

Op de lichte gronden kan men dus naast een voorzomer- of graanvrucht-associatie (Amosereto-Scleranthetum) en een zomer- of hakvrucht-associatie (Echinochloeto-Setarietum)ook een stoppelvrucht- of
in zomerdracht overwinterende vegetatie (Spergula arvensis-Lamium
amplexicaule-geze\s,cho.p) onderscheiden. Laatstgenoemd gezelschap
wordt gekenmerkt door soorten als: Lamium amplexicaule, Spergula
arvensis en Euphorbia helioscopia,terwijl Senecio vulgaris er doorgaans
domineert.
Op de zwaardere gronden kan men iets dergelijks waarnemen. Hier
spelen naast Lamium amplexicaule en Euphorbia helioscopia ook Lamium purpureum en Thlaspi arvenseeen rol (zie blz. 103).
Op het bestaan van deze stoppelgewas- of in zomerdracht overwinterende vegetatie is tot nog toe — voor zover mij bekend — in de
literatuur niet eerder de aandacht gevestigd. Een aanknopingspunt
kan men vinden bij BLUM (24), die voor Capsella bursa-pastoris, Stellaria media en Senecio vulgaris een jaarlijkse opeenvolging van drie
generaties heeft vastgesteld met hoofdbloeiperioden: Maart—Mei (Se-
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calinion), Augustus—September (Polygono-Chenopodion) en October—
December. Of de herfstvrucht-vegetaties werkelijk tot een apart verbond
(Lamion amplexicaulisl) zullen moeten worden verenigd, dan wel of
z
ij — wat vooralsnog het meest waarschijnlijk lijkt — in het PolygonoChenopodion kunnen worden ondergebracht — staat nog te bezien.
In ieder geval opent het letten op de bewerkingstijd van de akker vele
nieuwe gezichtspunten voor de studie van de hakvruchtvegetaties in
de toekomst.
IN STAND BLIJVEN VAN DE ASSOCIATIE.Het Echinochloeto-Setarietum
houdt zichzelf door zaad in stand. Dit zaad zit vooral bij Echinochloa,
Setaria en Digitaria zeer los in de aar en komt bij de eerste aanraking
Vf
ij. Op de bodem gekomen, kiemt het niet direct, maarwacht daarmee
tot de volgende zomer.
SUCCESSIE. Wanneer het Echinochloeto-Setarielumeen enkele maal
tussen een overjarig gewas — bijvoorbeeld koolplanten — voorkomt,
kan men de successie bestuderen.
Aan de vegetatieperiode der meeste soorten wordt door het invallen
v
an de winter een einde gemaakt. Vooral Galinsoga parviflora is buitengewoongevoeligvoor vorst, maar ook de gramineëen—zoalsEchinochloa
c
rus-galli en Setaria viridis — kunnen door een enkele nachtvorst tot
^fsterven worden gebracht (HEGI, 85). Minder gevoelig zijn Euphorbia
helioscopia, Sonchus asper, S. oleraceus en Urtica urens, doch naarmate
dewinterkoude toeneemt, moeten ook zij verdwijnen en alleen in buitengewoon zachte jaren komen enkele jonge planten de winter door. Tegen
het voorjaar vindt men dan ook een vegetatie terug, die in hoofdzaak
bestaat uit „therophyta epeteia" (SISSINGH, 189),zoals: Poa annua, Stelwia media en Lamium-soorten. Deze in zomerdracht overwinterende
^egetatie vertoont grote overeenkomst met die der stoppelknollenakkers
' z ie blz. 84). Een drietal opnamen zijn in onderstaande tabel verenigd.
TABEI. 15

I N ZOMERDRACHT OVERWINTERENDE VEGETATIE:

Rummer van de opname:
p a a n d e n jaar van de opname:
p o o t t e proefvlakte in m 2 :
p e getatiebedekking in %:
^»antengeografisch district:
2^&tal soorten per opname:

l
4/'44
30
100
G
15

2
4/'44
30
75
G
17

3
4/'44
25
90
G
15

3.4
2.2
+ .2
+ .1
+ .2

3.3
12
+ 21
+2
+

3.4
1.2

-KENSOORTEN C H E N O P O D I E T A L I A :

Te Stellaria media
Te Lamium purpureum
Te Lamium amplexicaule
Te Senecio vulgaris
Te Erodium cicutarium ssp. arvale
Grh Oxalis stricla
Te Erysimum cheiranthoides
Te Veronica agrestis
Te Fumaria officinalis

+ .1
+ .1

+.1

lex.

+'2
lex.
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Nummer van de opname:

1

2

3

3.3
1.1
2.3
lex.

3.4
1.1
1.2

3.3
1.1

KLASSE-KENSOORTEN:

fl.
fl.
fl.

fl.
fl.

Te Poa annua

Te Capsella bursa-pasloris

Te Viola arvensis
Th Apera spica-venti
Th Alchemilla arvensis
Th Vicia angustifolia
Th Papaver dubïum
Ta Matricaria chamomilla
Te Veronica arvensis
Ta Erigeron canadensis
Te Geranium pusillum
Th Veronica hederaefolia
Grh Agropyron repens

+.1
1.2

+'•2

+.2
+.2
+.2

+.2
lex.

.

+.1
+ 'l

+"2

-M
+.2
T2

B E G E LEIDENDE SOORTEN:

Hr
Hs
Hr
Hs

Rumex acetosella
Holcus lanatus
Taraxacum officinale
Ranunculus repens

lex.

.

+.2
+.1
+.1

1.2

+ 'l

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

Het levensvormenspectrum is als volgt samengesteld: Ta = 2,5 %
Th = 8,1 %; Te = 80,5 %; Chr = 3,2 %; Hs = 1,2 %; Hr = 4,2 %.
Het geringe aantal wintertherophyten, dat in deze vegetatie voorkomt, is opvallend. De tijdens haar kiemtijd reeds enigszins dichtgeslagen grond en de concurrentie der aanwezige onkruiden hebben hen
geen kans gegeven. Daarentegen maken de therophyta epeteia er ruim
80 % der vegetatie uit.
Waar wij dergelijke vegetaties in het systeem moeten onderbrengen,
is nog niet geheel duidelijk. Zonder twijfel behoren zij tot de Chenopodietalia, doch tot het Panico-Setarion kunnen zij niet meer worden
gerekend, daar de kensoorten van dit verbond geheel ontbreken. Ook
met het Polygono-Chenopodion hebben zij weinig gemeen.
Gewoonlijk wordt in het voorjaar, ongeveer medio April, de bodem
omgespit. De meeste soorten hebben dan reeds gebloeid (in de tabel
zijn de bloeiende soorten met fl. aangegeven) en een enkele (Stellaria
media) heeft reeds zaad gevormd. Slechts hoogst zelden gebeurt het,
dat ook nu nog de grond met rust wordt gelaten. Wanneer dit echter
het geval is, ontwikkelt zich — bij toenemende uitloging — een zuurminnende flora, waarin Rumex acetosellaen Erigeron canadensis een
voorname rol spelen. De successie leidt nu binnen enkele jaren tot het
Festuceto-Thymztum linarietosum. Van hieruit kan zij verder voeren
naar het Calluneto-Genistctum, b.v. bij beweiding met schapen, of, indien
pionierhoutsoorten zoals berk, esp, vuilboom of lijsterbes de kans krijgen
zich te vestigen, tot het climaxbos, het Querceto-Behilelum.
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H E R K O M S T E N VERBREIDING DER ASSOCIATIE. Zoals reeds op blz. 77
naar voren werd gebracht, komt het Echinochloeto-Setarietum in vrijwel
geheel Europa (met uitzondering van het noordelijkste deel) op arme
zandgronden voor. Afhankelijk van de aangrenzende hakvruchtgezelschappen op rijkere gronden worden in de verschillende delen van Europa
verschillende soorten tot gebiedskensoorten. Zo zijn in het atlantische
Westen Echinochloa crus-galli, Setaria viridis, S. glauca en Galinsoga
parviflora goede gebiedskensoorten. Volgens T Ü X E N (222) worden deze
soorten reeds in Zuid-Duitsland minder trouw en komen zij in Oost-Europa
in alle hakvruchtakkers voor. Om deze reden is T Ü X E N van mening,
dat het noodzakelijk is.de associatie in de verschillende delen van Europa
in een aantal gebiedsassociaties te splitsen en noemt hij in Rusland het
Echinochloeto-Setarietum naar de daar locaal kenmerkende soorten:
..Spergttla arvensis-Panicum Hneare-associaXie", omdat eerstgenoemde
naam daar niet typerend voor het gezelschap is. Tot deze opvatting
is T Ü X E N waarschijnlijk gekomen, doordat de enige regionale kensoort
der associatie, n.1. Digitaria ischacmum ( = Panicum lineare), in WestEuropa tot nog toe niet in de hakvruchtakkers werd aangetroffen
(verg. o.a. T Ü X E N , 206 en KRUSEMAN en V L I E G E R , 120). Deze soort
komt daarin — evenals trouwens Setaria glauca — echter vrij regelmatig
voor, zodat er geen verschil bestaat tussen de associatie-individuen uit
West- en Oost-Europa en er dus ook geen aanleiding is, om gebiedsassociaties te onderscheiden. Misschien zou het achteraf beschouwd
beter zijn geweest, de associatie naar Digitaria ischaemum te noemen,
doch dit zou thans in strijd zijn met de nomenclatuurrcgels.
Uit een en ander kunnen wij derhalve concluderen, dat het Echin
ochloeto-Setarietum door geheel Midden-Europa, vanaf de Atlantische
Oceaan ( W E E V E R S 243) tot in Midden-Rusland en de Oekraïne en de
landen om de Zwarte Zee (TÜXEN 222) voorkomt. Gezien de warmtebehoefte van de meeste kensoorten, gezien ook hun gedrag in OostEuropa, waar zij zich niet aan het bodemsubstraat storen, moet men
aannemen, dat de associatie haar vaderland in Oost-Europa vindt, daar,
waar ook het Panico-Setarion in verschillende associaties optimaal tot
ontplooiing komt.

b.

VERBOND:

(EU-) POLYGOXO-CHENOPODION

K O C H 1926 em. SISSINGH
SYNONIEM:

(POLYSPERMI)

1946

Veroniceto-Euphorbion

Het Polygono-Chenopodion
de volgende soorten:

(pepli)

SISSINGH

1942 (187).

polyspermi wordt gekenmerkt door

Polygonum persicaria
Euphorbia helioscopia (locaal)
—
peplus

Lamium purpureum
—
hybridum
Chenopodium polyspermum

Sonchus asper

Mentha arvensis ssp. agrestis B R I Q .
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Veronica tournefortii
( = V. persica POIR., = V. buxbaumii TEN.)
Veronica agrestis

Erysimum cheiranthoides
Stachys arvensis
Oxalis stricta

Het verbond Iaat zich bovendien tegen het hiervoor behandelde
Panico-Setarion afgrenzen met behulp van een aantal soorten, welke het
met het mediterrane Diplotaxidion muralis gemeen heeft: Mercurialis annua, Fumaria officinalis,Chrysanthemumsegetum,Geraniummolle,G. dissectum, Antirrhinum orontium,Veronicapolitaenz.Regionaal (binnendeeurosiberische regio) zijn dezesoorten eveneenskenmerkend voorhet verbond.
Enkele van debovengenoemde midden-en west-europese kensoorten:
Oxalis stricta,Mentha arvensisvar. agrestisen Chenopodium polyspermum
zijn vochtminnend en hebben een uitgesproken voorkeur voor één van
de tot ons verbond behorende associaties, n.1. hetOxaleto-Chenopodietum
polyspermi (zie blz. 116).
Het Eu-Polygono-Chenopodion komt — evenals het Panico-Setarion
— in de eurosiberische regio op de hakvruchtakkers voor, beperkt zich
daar echter — zulks in tegenstelling met het meer continentaal getinte
Panico-Setarion — tot het atlantische en subatlantische deel dier regio.
In West-Europa vinden we het verbond op detamelijk goede gronden
met eengoedbezet,,adsorptiecomplex" eneengunstige waterhuishouding.
Wel is waar komt het hier ook op zandgronden voor (ChrysanthemoSperguletum), maar de allerarmste, steriele, droge zandgronden worden
er toch door het Echinochloeto-Setarietum (Panico-Setarion) ingenomen.
Naar het Oosten toe trekt het Polygono-Chenopodionzich geleidelijk
steeds meer op de zware en vochtige gronden terug, het zo vrijkomende
areaal aan het Panico-Setarion overlatend.
In Polen is het Eu-Polygono-Chenopodion reeds enigszins verarmd.
Het Veroniceto-Lamietum hybridi, dat hier in een Falcaria w/gam-rijke
vorm op de Jura-kalkheuvels voorkomt (BECKER, 12) en het OxaletoChenopodietum polyspermi, dat men er op de vruchtbare rivierklei in
het Weichseldal kan vinden (blijkens een ongepubliceerde tabel, die
mij door TÜXEN ter inzage werd gegeven), zijn reeds arm aan verbondskensoorten. Zo ontbreken Euphorbia peplus, Mercurialis annua en
Veronica tournefortii er vrijwel geheel. Daarentegen treden PanicoSetarion-soorten zoals: Amaranthus retroflexus en Setaria glauca er —vooral in het Oxaleto-Chenopodietum polyspermi —meer op de voorgrond.
Uit Noord-Rusland zijn mij alleen beschrijvingen van zeer verarmde
associatie-individuen van het Polygono-Chenopodionbekend [,,Sonchus
asper-Fumaria officinalis-gezetech&p" uit de omgeving van Leningrad,
HÖLSCHER (90)], terwijl in Midden- en Zuid-Rusland dit verbond ten
behoeve van het Panico-Setarion geheel het veld heeft geruimd.
In de literatuur werd vóór 1937 slechts één tot het Eu-PolygonoChenopodion behorende associatie beschreven, welke met de volgende
namen werd aangeduid: ,,Chenopodium polyspermum-assoc\a.üe" BRAUNBLANQUET(26);„Associationdescultures sarclées"ALLORGE (2);„Association à Chenopodium album et Polygonum persicaria" LuQUET (132);
„Association à Chenopodiumpolyspermum et Polygonum persicaria" MAL-
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CUIT (134) en L I B B E R T (123);,,Panico-Chenopodietumpolyspermi"
LIBBERT
(124), SCHWICKERATH (178) en T Ü X E N (206). De op deze wijze benoemde

gezelschappen werden onderling alle aan elkaar gelijk gesteld. Men
verkrijgt echter bij een beschouwing der gepubliceerde soortenlijsten
(associatie-tabellen ontbreken helaas geheel) sterk de indruk, dat deze
lijsten niet homogeen van samenstelling zijn; opnamen van verschillende
associaties — ja zelfs van verschillende verbonden (Panico-Setarionl)
— werden erin tot een „compositum m i x t u m " verwerkt, hetgeen tot
allerlei verwarring aanleiding heeft'gegeven.
Eerst in 1937 werden door T Ü X E N (206)een tweetal hakvruchtassociaties onderscheiden, nadat B R A U N - B L A N Q U E Ten D E L E E U W (38)onsop het
bestaan daarvan opmerkzaam hadden gemaakt.Naast het Panico-Chenopodietum polyspermi — nog steeds een „compositum m i x t u m " — onderscheidde T Ü X E N de Spergnla arvensis-Chrysanthemum
segetum-associatie.
In 1939 hebben KRUSEMAN en V L I E G E R (120) het Polygono-Chenopodion verder gesplitst en daarin twee nieuwe associaties onderscheiden,
n.1. het Mercurialetum annuae en het Veroniceto-Lamietum hybridi. De
naam Panico-Chenopodietum polyspermi werd door hen abusievelijk
gebruikt ter aanduiding van het Echinochloeto-Setarietum [zie ook
V L I E G E R (256) en SISSINGH, V L I E G E R en W E S T H O F F (191)], terwijl over
het Chrysanthemo-Sperguletum niet werd gerept.
In 1942 beschreef SISSINGH (187) een nieuw gezelschap, het OxaletoChenopodietum polyspermi, zodat men thans van het Polygono-Chenopodion een viertal associaties kan onderscheiden. Deze zullen hier achtereenvolgens worden behandeld.
6- CHRYSANTHEMO-SPERGULETUM
T Ü X E N 1937 em. SISSINGH

(BR.-BL.

et D E L E E U W 1936)

1946

LITERATUURGEGEVENS.

Dit gezelschap werd voor het eerst beschreven door B R A U N - B L A N Q U E T
n D E L E E U W (38) aan de hand van één opname van het eiland Ameland.
Genoemde auteurs laten er zich echter niet over uit, of hun „Chrysanthemum segetum-Spergula-gezelscha.-p" een zelfstandige associatie, dan
w
e l een subassociatie van het Panico-Chenopodietum polyspermi is.
Associatie-kensoorten worden door hen niet aangegeven.
T Ü X E N (206) beschouwt het gezelschap echter wel als een zelfstandige
as
sociatie en noemt als kensoorten: Spergula arvensis, Stachys arvensis
^ Chrysanthemum segetum. Spergula arvensis is echter als zodanig niet
bruikbaar, zij heeft haar optimum veeleer in het Panico-Setarion (zie
"lz. 76). De beide andere soorten: Stachys arvensis en Chrysanthemum
Sfgelum zijn daarentegen wel goede kensoorten, doch deze komen in de
door T Ü X E N beschreven associatie weer niet met hoge presentie voor.
TÜXEN is er dan ook niet in geslaagd, een goede tabel van het Chrysanpm?Sperguletum
samen te stellen, noch deze associatie tegen het
Echinochloeto-Setarietum af te grenzen. De door hem aan mij ter inzage
gegeven tabel bleek opnamen van beide gezelschappen te bevatten,
•"aar dus de door T Ü X E N (I.e.) van het
Chrysanthemo-Sperguletum
e
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gegeven beschrijving niet aan de daaraan te stellen eisen voldoet, meen
ik hem ook niet als auteur der associatie te mogen beschouwen.
KRUSEMAN en V L I E G E R (120)beschreven een ,,overgangsgezelschap"
tussen het Echinochloeto-Setarietum enhet Mercurialetum annuae, d a t grote
overeenkomst metonze associatie vertoont, hoewel kensoorten — behalve
Chrysanthemum segetum en Slachys arvensis — daarin niet voorkomen.
In de jongste literatuur vinden we een beschrijving van de associatie
van R A A B E (161) uit Wolgast in Pommeren. De kensoorten zijn hier:
Chrysanthemum segetum en Lycopsis arvensis.
FLORISTISCHE SAMENSTELLING. Zie hiervoor bijlage 5, tabel 16.
OPNAMEN, vermeld in (bijlage 5) tabel 16.
1. Erwtenakker ten ZW.vanTungelroy (gem. Weert). Zeer vuile, inlang niet
gewiedde akker op zandgrond; Chrysanthemum segetum aspectvormend;
S5-58-12; 30.7.'42; S422Ö4.
2. Aardappelakker ten N. van ,,Op den H e r t " (gem. Maasbree). Vuile akker
op iets leemhoudende zavelgrond (laagterras); S6-15-12; 12.8.'42; S42292.
3. Aardappelakker nabij de kruising van de Apeldoornse en Schelmse weg
(gem. Arnhem); leemhoudende zandgrond; P6-63-31; "0.7.'40; S40275.
4. Aardappelakker bij Ravensburg (gem. Ubbergen); P6-63-31; 20.8.'40;opn.
VLIEGER.

5. Akker ten Z. van Belfeld; S6-25-24; 25.8.'42; S42367; opn.met TIDEMAN.
6. Mislukt maisgewas, doorzaaid met stoppelknollen, gelegen aan deweg
Baarlo-Houtblerick (gem. Maasbree). Zeer vuile akker opiets leemhoudende
zandgrond, Chenopodium album t o t manshoog; S6-16-13; 12.7.'42; S42290.
7. Akkerrand van een roggeakker bij Valkenhuizen (gem. Arnhem); leemhoudende zandgrond; P6-13-32; 3.7.'40; S40149.
8. Braak liggend terrein nabij oude aardappelkuil tenO.vanHout (gem. Kessel);
S6-25-23; 29.7.'42; S42258.
9. Aardappelakker indeSahara (gem. Wageningen); P5-28-31; 20.9.'42; S42452.
10. Aardappelakker ten O. vande Bolenberg (gem. Belfeld); S6-20-13;29.7.
'42; S42260.
11. Aardappelakker t e n Z. van Helvoirt; Q5-58-44; 22.7.'43; S4319C.
12. Aardappelakker aandelinker-Maasoever bij Blerick (gem Maasbree); Chrysanthemum segetum aspectvormend; R6-66-42; 13.8/42; S42301.
13. Bietenakker tussen Vierlingsbeek en Maasbree. Leemhoudende zavelgrond;
R6-14-22; 14.9.'42; S42431.
14. Bietenakker ten N. vanMaashees; R6-14-24; 14.9.'42; S42430.
15. Bietenakker oplichte rivierklei langs deMaas t e nZ.vanBelfeld; S6-25—42;
26.8.'42; S42371; opn. met BENNEMA.

16.

Aardappelakker op kalkarm holoceen zand tussen Baagdunen en Kinuni
(Terschelling); H5-12-13; 27.8.'39; opn. MARGADANT.
17. Bietenveld op leemhoudende zandgrond aan de Maas t e n Z. van Belfeld;
S6-25-42; 26.8.'42; S42370.
18. Bietenveld op rivierklei bij Maashees; R6-14-24; 15.9.'42; S42433.
19. Aardappelakker bij Oordse Hof ten O. van Gennep (gem. Ottersum);
Qö-34-34; 18.7.'40; opn. VLIEGER.

20.

Bietenakker tussen Aayen en Well (gem.Bergen); rivierklei; R6-15-13;
12.9.'42; S42420.
21. Knollenakker, Aayen (gem. Bergen); R6-15-11; 11.9.'42; S42418.
22. Bietenveld te Bergen (Limb.); rivierklei; Q6-64-24; 16.9.'42; S42443.
23. Knollenakker te Geysteren (gem. Wanssum); rivierklei; R6-15-32; 16.9.'42;
S42448.
24. Erwtenakker t e Soerendonk (gem. Maarheeze). Vochtige zandgrond, iets
leemhoudend. Slecht schoongehouden gewas; S5-26—42; 8.7.'43; S43171.
25. Bonenakker te Grathem (gem. Heel enPanheel); maasklei; S 6 - 5 2 ^ 4 ; 2.8.'42;
S42269.
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26. Aardappelakker te Stad van Gerwen (gem. Son en Breugel); R5-35-22;
20.8.'43; S43275.
27. Aardappelakker op vochtige, leemhoudende zandgrond bij Dekeshorst (gem.
Maasbree); S6-14-24; 25.8.'42; S42357.
28. Aardappelakker op de Hooiendonkse akkers (gem. Son en Breugel), normaal
voor voederbieten in gebruik. Volgens zeggen van de eigenaar voor aardappels te kalkrijk; R5-35-2I; 2.9.'43; S43282.
29. Akker bij Mosselaar (gem. Best); R5-23-43; 13.9.'43; S43300.
30. Aardappelakker in de ,,Kleine Heide" te Oisterwijk. Overgang naar het
Oxaleto-Chenopodietum polyspermi; R5-11-14; 23.7.'43; S43197.
31. Stoppelakker op zandgrond bij Vlokhoven (gem. Eindhoven). Octoberaspect
van een niet geploegde stoppelakker. Het Secalinion-gezelschap is geheel
verdwenen en heeft plaats gemaakt voor het
Chrysanihemo-Sperguktum.
Het aspect hiervan wordt gekenmerkt door dominantie van Senecio vulgaris,
Solanum nigrum en Linaria vulgaris. R5-35-34; 7.10.'43; S43332.
32. Zeer vuil gewas op aardappelakker te Vleut (gem. Best); R5-44-14; 9.9.'43;
S43298.
33. Zeer sterk vervuilde aardappelakker op vochtige zandgrond te Heythuizen;
SO-14-11; 18.8.'42; S42323.
34. Bietenveld ten NO. van Ayen (gem. Bergen). Leemhoudende zandgrond
(laagterras); Q6-65-23; 15.8.'42; S42435.
35. Bietenakker bij Tiligte (gem. Denekamp); M8-21-31; 10.7.'41; S41154.

Kenmerkend voor het Chrysanthemo-Sperguletum zijn de volgende
soorten: Stachys arvensis,Chrysanthemum segetum,Lycopsis arvensisssp.
occidentalis KUSNEZ., Antirrhinum oronlium, Raphanus raphanistrum
ssp. segetum CLAV, en Hypochoeris glabra.
Van deze soorten is de akkerandoorn (Stachysarvensis)demeestalgemene. Volgens HEGI (85) is zij —evenalsGaleopsissegetumenScutellaria
minor —een atlantische en tevenskalkmijdendésoort,die waarschijnlijk
oorspronkelijk uit het westelijke deel van het Middellandse Zeegebied
stamt. In Midden-Europa heeft zijzichinhoofdzaak aandekusten vande
atlantische Oceaan, de Noord- en Oost-Zeeopdeakkersuitgebreid. Haar
verbreidingsgebied omvat het atlantischeEuropatot Ierland, Schotland,
Denemarken, Zuid-Zweden, West- en Oost-Pruisen, Noord- en WestDuitsland (vooralinhet Rijndal,beneden-WürttembergenNoord-Beieren)
e
n hier en daar in het westelijke deel van het Middellandse Zeegebied.
Chrysanthemum segetum,de gele ganzenbloem, zou men een mediterraan-atlantische soort kunnen noemen. Haar areaal omvat namelijk
Zuid-, West- en Noord-Europa (tot Ierland, de Shetlands-eilanden
en een groot gedeelte van Noorwegen en Zweden), het Middellandse
Zeegebied en West-Azie. In Duitsland komt zij in deNoordduitseLaagv
|akte tot Oost-Pruisen en Posen algemeen voor en isdaarnaast plaatselijk algemeen in het boven-Rijngebied en in de dalen van de Moezel en
^e Saar. In de overige delen van Duitsland wordt zij naar het Oosten en
Zuiden toe steeds zeldzamer en ontbreekt er in uitgestrekte gebieden.
In Zwitserland, Oostenrijk en Bohemen treedt zij alleen voorbijgaand
als adventief op. Volgens HEGI moeten we haar vaderland zoeken in
ne
t oostelijke gedeelte van het Middellandse Zeegebied. In het westelijke
gedeelte daarvan komt zij echter ook algemeen voor en wel niet alleen
°P akkers, maar ook op min of meer natuurlijke groeiplaatsen. Als
c
ultuurbegeleider heeft Chrysanthemum segetumvan hieruit haar areaal
n
aar het Noorden uitgebreid,waar zijopkalkarme zand-en leemgronden
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tot een zeer lastig akkeronkruid is geworden.datsoms ingeweldige massa's
kan optreden. Vandaar de Duitse benaming: „Wucherblume". De zaadproductie is buitengewoon hoog en bedraagt volgens D A N G E R (zie:
H E G I , 85) tot 12.000 zaden per plant. Het zaad behoudt zijn kiemkracht
meerdere jaren. Ook kan de zwak succulente plant, wanneer zij is uitgetrokken, zich weer bewortelen, bloeien en vrucht dragen, zodat de
bestrijding moeilijk is en dus goed moet worden aangepakt. Toch heeft
men met de bestrijding wel succes,want degeleganzenbloem moet vroeger
véél algemener geweest zijn dan tegenwoordig. H E G I (85) haalt uit de
literatuur (CLUSIUS, TABERNAEMONTANUS, W I L L D E N O W en KOCH) voorbeelden aan van een massaal optreden in vroeger tijden, zoals dit thans
zelden meer voorkomt. Ook in Nederland zijn dergelijke voorbeelden
aan te wijzen. Zo zou volgens K O B U S (112) de gele ganzenbloem vroeger
in de Wageningse E n g algemeen geweest zijn.Thans komt zij daar nergens
meer voor. Volgens H E G I (85) zou deze teruggang — behalve aan betere
zuivering van het zaaizaad — te wijten zijn aan het steeds meer in onbruik raken van het drieslagstelsel.
Ondanks het feit, dat het drieslagstelsel bij ons reeds lang tot het
verleden behoort, vindt men echter de gele ganzenbloem toch algemeen
in Oost-Brabant en Limburg en minder algemeen in de Achterhoek en
Twenthe. Ook op onze Waddeneilanden vormt zij nog steeds een ware
plaag. Het klimaat van de Waddeneilanden is — evenals dat van OostBrabant en Midden-Limburg — voor deze oorspronkelijk mediterrane
en vroeg kiemende soort zeer gunstig, wegens het hier zeer droge voorjaar.
Chrysanthemum segetum iseen typisch voorbeeld van een zomerannuel,
die echter reeds bij betrekkelijk lage t e m p e r a t u r e n — d u s vroeginhet voorjaar — kiemt. Vandaar, dat men haar — behalve opde hakvruchtakkers
— ook nog al eens tussen zomergraan (vooral haver) kan aantreffen.
Van de derde kensoort onzer associatie: Lycopsis arvensis kan men
volgens KUSNEZOW twee ondersoorten onderscheiden, waarvan de ene
— de ssp. orientalis K U S N E Z . — haar hoofdverbreidingsgebied in Azië
heeft en in Europa alleen in de Oekraïne voorkomt. De andere — Lycopsis arvensis ssp. occidentalis K U S N E Z . — heeft haar vaderland in het oostelijke Middellandse Zeegebied en de landen om de Zwarte Zee. Van hieruit heeft zij zich met de uit de Kaukasuslanden stammende gerstsoorten over het grootste gedeelte van Europa verspreid. De grenzen van
haar areaal worden gevormd: in het Noorden door Ierland, Fär-Öer,
Scandinavië en Midden-Finland; in het Zuiden door Spanje, MiddenItalie en de noordelijke Balkanlanden en in het Oosten door de Wolga
en de Kaukasus. Ook hier dus weer een soort met een — in grote trekken — subatlantische verbreiding.
Antirrhinum orontium — de akkerleeuwenbek — heeft van de kensoorten het grootste verbreidingsgebied. Volgens H E G I (85) omvat dit
bijna geheel Europa, Madeira en de Canansche Eilanden. Regionaal
is zij dus als kensoort het minst typerend voor onze associatie.
Ook Raphanus raphanistrum heeft een groot verbreidingsgebied,
dat onder meer geheel Europa (met uitzondering van Lapland), NoordAfrika, Klein-Azie en Syrië omvat. Volgens H E G I (85) is de soort in
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Midden-Europa een archaeophyt, waarvan het vaderland vermoedelijkin
het Middellandse Zeegebied istezoeken.Hierzouzijookbuitende akkers
op natuurlijke groeiplaatsen voorkomen. Min of meer in tegenspraak
hiermede is, dat BRAUN-BLANQUET (37) haar in het mediterrane gebied
als een Secalinetalia-sooxt beschouwt.
Volgens TÜXEN (233) zou Raphanus raphanistrum ook in West- en
Midden-Europa een Secalinetalia-soort zijn. Deze opvatting is te merkwaardiger, daar zulks uit de door hem gepubliceerde soortenlijsten en
tabellen in het geheel niet blijkt. In geen enkele Secalinetalia-tsbél
komt zij met hoge presentie voor. Daarentegen vertoont zij een zekere
voorkeur voor het Chrysanthemo-Sperguletum, waarin zij — blijkens
deliteratuur (TÜXEN,206,RAABE,161)envolgenseigenwaarnemingen (zie
tabel 16) — vrij regelmatig wordt aangetroffen. Hiermeein overeenstemmingisdemededelingvanHEGI,volgenswelkeRaphanus raphanistrumeen
duidelijke voorkeur voor de zand-en leemgrondenvertoont. Ikzou haar
daarom als — zij het slechts preferente —kensoort van onze associatie
willen beschouwen. Zulks geldt althans voor de hier te lande algemeen
voorkomende ondersoort: Raphanus raphanistrum ssp. segetum CLAV..
De zesde kensoort van het Chrysanthemo-Sperguletum: Hypochoeris
glabraof glad biggenkruid is weer een subatlantische soort. De grenzen
van haar areaal worden volgens HEGI gevormd door de Engelse Kanaaleilanden, Schotland (zeldzaam), Denemarken, Zuid-Zweden, OostPruisen (tot Koningsbergen), Noord-Polen, Grodno, Klein-Azie, Syrië
en Noord-Afrika. Binnen dit verbreidingsareaal komt zij bij voorkeur
op zandgrond voor; op leemhoudende gronden vindt men haar minder
vaak. HEGI zegt, dat Hypochoeris glabra evenals Arnoseris minima tot
de uitgesproken zandplanten behoort. Volgens de Franse sociologen
vertoont haar groeiplaats enige overeenkomst met die van Teesdalia
nudicaulis en evenals deze wordt zij door hen [o.a. ALLORGE (2) en
CHOUARD (55)] als een Corynephorion-soort beschouwd. In navolging
van"hen doet TÜXEN (206) dit voor Noordwest-Duitsland. Hiertegenover staan dewaarnemingen vandeNederlandsesociologen—•KRUSEMAN
en VLIEGER (120), WESTHOFF (mondelinge mededeling) en schrijver
dezes — die Hypochoeris glabraalleen op akkers aantroffen.
Een verklaring voor deze tegenstrijdige waarnemingen stel ik mij als volgt
voor: waarschijnlijk is ALLORGE'S opvatting voor Frankrijk wel juist, immers als
daar inheemse soort moet zij er voor een oorspronkelijke inheemse plantengemeenschap kenmerkend zijn. Ik vraag mij echter af, in hoeverre zij er als kensoort trouw
is, met andere woorden, of zij niet ook dââr in de akkervegetaties binnendringt.
In Nederland en het aangrenzende Noordwest-Duitsland is Hypochoeris glabra
öiet oorspronkelijk inheems.want zij komt er in geenenkelenatuurlijke plantengemeenschap voor.De mening van TÜXEN (20Ü)—diedezesoortslechtséénenkele maal
m het Corynephorelum aantrof — zalweldoor zijn Franse collega's zijn geïnspireerd.

Vermoedelijk is Hypochoeris glabra hier oorspronkelijk met zaaigranen ingevoerd. Daarop wijst o.m. haar voorkomen in het Papaveretum
a
*gemone (zie tabel 4 en KRUSEMAN en VLIEGER, 120). Vanuit deze
graanonkruidassociatie heeft zij de hakvruchtakkers — en wel meer in
het bijzonder het Chrysanthemo-Sperguletumveroverd. In deze associatie
komt zij vaak zó massaal voor (HEGI) en groeit zij zó welig, dat ik haar
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als — zij het ook preferente — kensoort ervoor zou willen beschouwen.
Min of meer is strijd hiermee is haar levensvorm. Uit de mededeling
van HEGI: „Die Früchte entwicklen gleich nach dem Ausfallen oft zu
Millionen die kleinen Rosetten, die sogar strenge Kälte überdauern
können," moet men concluderen, dat we hier met een wintertherophyt
(Th) te doen hebben. Ook haar voorkomen in het Papaveretum argemone
en het Corynephoretum — beide bij uitstek winterannuelle vegetaties
— wijzen hierop. Het doet echter vreemd aan, dat een wintertherophyt
kenmerkend zou zijn voor een hakvrucht-associatie en het is derhalve
gewenst de soort,aan een naderonderzoekteonderwerpen. Misschien zal
dan blijken, dat we ook hier weer met een biologisch en morphologisch
aan het levenopdeakker aangepast ras (THEIXUNG, 234)tedoen hebben.
Het Chrysanthemo-Sperguletum onderscheidt zich van het Echinochloeto-Setarietum niet alleen door de kensoorten der beide associaties,
doch ook — althans in zijn typische samenstelling (zie blz. 77) — door
het sterk op de achtergrond treden van Panico-Setarion-soorten, terwijl
de Polygono-Chenopodion-soorten — vooral Euphorbia helioscopia,
Fumaria officinalis, Sonchus asper en Veronica agrestis — daarin een
grote rol spelen. Ook Anagallis arvensis ssp. phoenicea SCH. et K., Cirsium arvense en Convolvulus arvensis, die in het Panico-Selarion-gezelschap vrijwel ontbreken, komen hier regelmatig voor.
Van het Mercurialetum annuae, het Oxaleto-Chenopodietum polyspermi en het Veroniceto-Lamietum hybridi onderscheidt de associatie
zich —behalve door haar kensoorten — door een drietal differentiërende
soorten van hoge presentie, n.1.: Spergula arvensis, Erodium cicutarium
ssp. arvale ANDR. en Polygonum lapathifolium (ssp. tomentosam DANS.).
Deze soorten, welke het Chrysanthemo-Sperguletummet het EchinochloetoSetarietum gemeen heeft, doen het een middenplaats tussen het PanicoSetarion en het Eu-Polygono-Chenopodioninnemen. Dat wij onze associatie tot het laatstgenoemde verbond rekenen, berust op systematische
overwegingen, waarbij ervan wordt uitgegaan,dat deaan Panico-Setarionsoorten.arme variant met Anagallis arvensis als type der associatie kan
gelden, terwijl de variant met Echinochloacrus-gallialseenovergangnaar
het Echinochloeto-Setarietumwordt beschouwd. Ookderegionale verbreiding der associatie (zie blz. 96) en het voorkomen van het merendeel
der kensoorten in het westelijke mediterrane gebied, wijzen er op, dat we
hiermeteenvertegenwoordiger van het atlantische Polygono-Chenopodion
en niet van het continentale Panico-Setarion te doen hebben.
SUBASSOCIATIES, VARIANTEN EN FACIES. Van het ChrysanthemoSperguletum werden reeds door TÜXEN (206) een tweetal subassociaties
onderscheiden, n.1.een droge of typische en een vochtminnende.
a. Chrysanthemo-Sperguletum
typicum
TÜXEN 1937.
Deze subassociatie komt verreweghet meestvoor.Alnaargelang haar
groeiplaats meer of minder kleihoudend is, treden in haar floristische
samenstelling verschillen op, die hun uitdrukking vinden in een tweetal
varianten. Als type der associatie kunnen we de v a r i a n t met Anagallis arvensis
beschouwen. Zij komt voor op de lichte rivierklei-
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gronden in het fluviatiele district en op de zandgronden van de Waddeneilanden. Haar differentiërende soorten ten opzichte van de tweede variant zijn: Anagallis arvensis (ssp. phoenicea), Cirsium arvenseen Veronica agrestis, terwijl Equisetum arvenseer een duidelijke voorkeur voor
vertoont. Het vicariërende gezelschap derkorenakkers ishet Papaveretum
argemone in zijn variant met Veronica triphyllos.
De tweede v a r i a n t is die met Echinochloa
crus
galli.
Deze is gebonden aan lichtere gronden, b.v. de zwakleemhoudende zandgronden vanhet Laag-enMiddenterrasvan Maasen Rijn.Wekunnen haar
aantreffen in het Kempens, subcentreuroop, Gelders en een enkele maal
ook in het fluviatiele district. Zoals uit haar differentiërende soorten:
Rumex acetosella, Echinochloacrits-galli,Setaria viridis, Veronicaarvensis
en Scleranthusannuus reeds blijkt, houdt zij het midden tussen de variant
rnet Anagallis arvensis en het Echinochloeto-Setarietam typicum. Het
vicariërende gezelschap in de roggeakkers is het „verarmde Papaveretum
argemone."
b. Chrysant hemo-Sperguletum
ranunculetosum
repentis TÜXEN 1937.Dezevochtminnende subassociatie onderscheidt zichvan
de vorige door een aantal differentiërende soorten, waarvan Ranunculus
dépens,Plantagomajor,Juncus bufonius,Menthaarvensisssp.agrestis BRIQ.,
Stachyspalustris var. segetum SCHW.enPolygonumhydropiperweldevoornaamste zijn. Ook Oxalisstrictaen Chenopodiumpolyspermum, kanmen er
een enkele maal in aantreffen, maar dan heeft men reeds te doen met
een overgang naar het Oxaleto-Chenopodietum polyspermi (zie blz. 116).
Het bodemprofiel van het Chrysanthemo-Sperguletum ranunculetosum
ls
een A-G-profiel, met een hoog gelegen gley-horizont. De invloed van
"et grondwater overheerst en nivelleert die van het bodemsubstraat.
Deze nivellerende werking uit zich o.m. daarin, dat de vochtige subassociaties der Panico-Setarion- enPolygono-Chenopodion-gezelschappen
onderling moeilijker tegen elkaar zijn af te grenzen dan de droge. Ook
de van het bodemsubstraat afhankelijke varianten kunnen bij het ChrySa
nthemo-Spergulelum ranunculetosum niet zo scherp tegen elkaar worden
a
%egrensd als bij de typische subassociatie (zie tabel 16).
Van de kensoorten der associatie kan alleen Chrysanthemum segetum
faciesvormend optreden. Deze Chrysanthemum segetum-ia.cies wijst
Meestal op onvoldoende zorg, besteed aan het schoonhouden van de
a
kker. Vooral als de laatste akkerbewerking vroeg in het voorjaar heeft
Plaatsgehad, kan zij optreden.
SYNOECOLOGIE EN VERBREIDING. Het Chrysanthemo-Sperguletum is
* subatlantische plantengemeenschap, waarvan het vermoedelijke
f;reaal in bijgaand kaartje — dat aan de hand van de verbreiding der
^ensoorten werd samengesteld — is aangegeven. Binnen dit areaal
komt de associatie op niet te zware, ontkalkte leemgronden en op leemhoudende zandgronden voor. In Nederland — maar ook daarbuiten
(vergelijk KAABE, 161)— vertoont zij in haar verbreiding grote overeenkomst met het Papaveretum argemone en voor haar geldt dan ook hetzelfde, wat over deze associatie (zie blz. 47) is gezegd. In haar meest

eer
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typische vorm (variant met Anagallis arvensis) kunnen we haar op de
ontkalkte rivierklei langs onze grote rivieren (voornamelijk Maas en
IJssel) en op de Waddeneilanden aantreffen. In het Kempens, subcentreuroop en Gelders district vinden we haar in een overgang naar
het Echinochloeto-Setarietum. Van het vaste land der noordelijke provincies is de associatie tot nu toe niet bekend. Haar voorkomen daar is ook
niet erg waarschijnlijk, gezien de verbreiding der kensoorten. Jammer
genoeg zijn van deze kensoorten nog geen plantenkaartjes gepubliceerd.
De verbreiding van het Chrysanthetno-Sperguletum houdt in eerste
instantie verband met de verbreiding der grondsoorten en bodemprofiel-typen. Het is echter waarschijnlijk, dat hierop ook het klimaat
en de mens van invloed zijn.
Wat het klimaat betreft, is het namelijk opvallend, dat onze associatie zich in die gedeelten van ons land het best ontwikkelt, die in
verhouding tot het overige deel van Nederland een droge zomer bezitten.
De neerslagverdeling gedurende de vegetatieperiode (begin Mei — half
October) bedraagt gemiddeld plm. 350 mm. Het Maasdal tussen Sittard
en Venlo — waar het Chrysanthetno-Sperguletum bijzonder fraai is ontwikkeld -- behoort met een neerslag gedurende de vegetatieperiode beneden 300 mm tot het in de zomer droogste deel van ons land. In OostBrabant en Midden-Limburg blijft de neerslag alsregel beneden 325 mm.
Ook in het Wadden-district en de IJsseldelta bij Kampen isdit het geval,
terwijl hijin het overige IJsseldallagerisdan indeomgevingen de350mm
niet overschrijdt. In Drente, Gelderland, Utrecht en de duinstreek in
Holland daarentegen wisselt de gemiddelde neerslag gedurende de
vegetatieperiode tussen 350 en 400 mm. Zonder nu te willen beweren,
dat de verbreiding van het Chrysanthcmo-Spergaletumvan de verdeling
van de zomerneerslag afhankelijk is (een dergelijke conclusie is in
een klein land als het onze niet goed mogelijk), wil ik slechts op een

FIG. 8

Chrysanthemo-Sperguletum
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zekere correlatie tussen beide wijzen, die mogelijk van betekenis is.
De invloed van de mens op de verspreiding van de associatie uit
zich in de intensivering van de landbouw (verbouw vanzwaarderegewassen enhet verlaten van het drieslagstelsel) enin de zorg, diede boer
aan het schoonhouden van zaaizaad en gewas besteedt. Een en ander
heeft waarschijnlijk tot gevolg gehad, dat het areaal van het Chrysanthemo-Sperguletum is ingekrompen. In ieder geval geldt dit voor het
areaal dergele ganzenbloem (Chrysanthemum segetum), die in de vorige
eeuw in Europa veel algemener wasdan thans (zieblz.92).
LEVENSLOOP EN INSTANDBLIJVEN VAN DE ASSOCIATIE. Het Chrysanthemo-Sperguletum houdt — evenals het Echinochloeto-Setarietum —
zich zelf door zaad in stand. De meeste derkensoorten zijn zomerannuellen,waarvanhetzaadeenwinterslaapdoormaakt.Eenuitzondering hierop
vormt Hypochoerisglabra, diealsregelreedshetzelfde jaar kiemt.Ookeen
gedeelte derzaden van Lycopsis arwwstskan noghetzelfde jaarkiemenen
als rozet overwinteren. Dehoofdmassa kiemt echter pashet jaar daarop.
Het Chrysanthemo-Sperguletum begint zijn levensloop in het voorjaar (April—Mei).Dekensoorten van de associatie hebben omte kunnen
kiemen niet zulke hoge temperaturen van node als die van het Echinochloeto-Setarietum.Zij kiemen dan ook in het algemeen vroeg in het
voorjaar. Dit vroege kiemen heeft ten gevolge, dat deze soorten de
gelegenheid krijgen om zich ook in zomergraanakkers {Papaveretum
argemone) te ontwikkelen. Haver en gerst kunnen soms vol zitten met
ganzenbloemen enookkromhals, akkerleeuwenbek en glad biggenkruid
kan men er nogal eens in aantreffen. Dit en de mogelijkheid, om deze
soorten indehakvrucht dooreentijdige bewerking sterk terug te dringen,
heeft tot gevolg, dat zij in het Chrysanthemo-Sperguletum ogenschijnlijk
n
iet zo'n uitgesproken optimum hebben en daaraan niet zo trouw zijn
als b.v. hanepoot en naaldaar aan het Echinochloeto-Setarietum. Nauwkeurige waarnemingen leren onsechter, dat zij voor hun groei veel licht
nodig hebben, zodat zijalleen aanderanden vandekorenakkers volledig
tot ontwikkeling komen. Vooral in de laatste decennia, nu zwaardere
gewassen (alsgevolg vanbetere rassen en zwaardere bemesting) worden
Verbouwd, verliest degele ganzenbloem in de graanakkers steeds meer
terrein. Zulks geldt te meer, daar de voornaamste kensoorten van het
Chrysanthemo-Sperguletum n.1. Chrysanthemum segetum, Antirrhinum
Qroniium en Stachys arvensis tussen het koren slechts zelden rijp zaad
v
oortbrengen. Meestal wordt het koren reeds voordien gemaaid en de
stoppel ondergeploegd. Voor het volledig doorlopen van de levenscyclus
js dus alleen de hakvrucht geschikt, nu het drieslagstelsel met bijbehorende braak tot het verleden behoort 1 .
Doordat het Chrysanthemo-Sperguletumde enige associatie is, waarin
Chrysanthemumsegetumnogtot zaadvorming komt, ishet mogelijk door
Wtensieve bewerking der hakvrucht-akkers dit onkruid doelmatig tebevrijden. In sommige streken heeft het hierdoor reeds thans sterk aan
ar
eaal ingeboet (HEGI). In de Wageningse Eng,waar het tegen het einde
l
l.ycopsis arvensis en Hypochoeris glabra vormen een uitzondering en kunnen ookinhet
Pav<retumargemotu rijp zaad voortbrengen.

pa
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van de vorige eeuw nog vrij regelmatig voorkwam (KOBUS, 112) is het
nu geheel uit het vegetatiebeeld verdwenen (zie tabel 16 opn. 9).
De kensoorten van het Chrysanthemo-Sperguletum bloeien en fructificeren tot diep in de herfst. Dan maakt het invallen van de vorst
een eind aan hun bestaan. Hoe zich de successie in het daaropvolgende
voorjaar verder ontwikkelt en welke gezelschappen het ChrysanthemoSperguletum opvolgen is niet bekend. Dit kon niet worden nagegaan,
daar de in vergelijking met het Echinochloeto-Setarietum op vrij vruchtbare grond voorkomende associatie — vooral in de oorlogsjaren —
slechts uiterst zelden met rust werd gelaten.
VERWANTE GEZELSCHAPPEN. Enige overeenkomst met het Chrysanthemo-Sperguletum vertoont de in Languedoc voorkomende, mediterrane
„associationàChenopodiumbotryset EragrostismajorBR.-BL. 1936."Ditin
de wijngaarden op ontkalkte, min of meer zandige silikaatgronden voorkomende gezelschap vanhet Diplotaxidionmuralisheeft met onzeassociatie onder meer Chrysanthemum segetum en Spergula arvensis gemeen.
Veel grotere overeenkomst vertoont echter de Chrysanthemum segetum-Rumex bucephalophorus-a.ssocia.tie, waarvan BRAUN-BLANQUET (37)
een opname uit Blanès (Catalonië) bespreekt. Deze opname heeft drie
van de zes kensoorten met het Chrysanthemo-Sperguletumgemeen, n.1.:
Chrysanthemum segetum, Antirrhinum orontium en Lycopsis arvensis.
Een verdere opname van dit gezelschap maakten wij tijdens de excursie
van de S.I.G.M.A. naar Corsica in het voorjaar van 1938. Deze opname
laat ik hieronder volgen:
® Chrysanthemum segetum
Rumex bucephalophorus
® Antirrhinum orontium
® Raphanus raphanisirum
® Fumaria officinalis
® Euphorbia helioscopia
® Lamium amplexicaule
® Stellaria media
® Senecio vulgaris
® Galium aparine
Capsella rubella
® Convolvulus arvensis
® Anagallis arvensis
ssp. phoenicea
® Papaver rhoeas
Papaver hybridum
Papaver seiagerum
Linaria pelliseriana

3.2
2.1

+ .1
+ .1

2.1

+ .1
+ .1
3.3

+•1

1.2
l.l
1.1
3.1
1.1

+ .1
+ .1
+ .1

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

•+.1
+ .1
1.1
+ .1
+ .1
+ .1
+ .1
+ •1
+ .1
'+•1
+ .1
4-.1
+ .1
+ •1
+ .1
+ .1
+ •1
+ •1

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

Ruim 40 % van deze soorten (de met een ® aangduide) komen ook
in onze tabel van het Chrysanthemo-Sperguletumvoor, terwijl het gezelschap bovendien drie kensoorten met onze associatie gemeen heeft.
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7. M E R C U R I A L E T U M ANNUAE K R . et V L . 1939

Het Mercurialetum annuae werd voor het eerst in 1939 door KRUSEMAN
en V L I E G E R (120) aan de hand van een vijftal opnamen uit Nederland
provisorisch beschreven. Spoedig volgden meer beschrijvingen: B E C K E R
(13) uit de omgeving van Couvin (Zuid-Belgie), van RATTAY (167) uit

Kijsel (Noord-Frankrijk), van B E C K E R (16) uit Rödelsheim enhet Lahntal,
v
a n SISSINGH (187) (samenvatting) enz. Uit West-Belgie beschikken wij
over een opname van T H U E T (201). Ook in Noordwest-Duitsland komt
het gezelschap voor ( T Ü X E N , mnscr.).
FLORISTISCHE SAMENSTELLING.

Zie bijlage 6 (tabel 17).

OPNAMEN, vermeld in bijlage 6 (tabel 17).
1. Aardappelakker tussen Nieuw-Gasselen Escharen; Q6-21-33;17.8.'39;S39331.
2. Aardappelakker aan de weg Echt-St. Joost. Zeer vuil gewas oplichte rivierklei; T6-12-12; 21.8.'42; S42331.
3. Aardappelakker tussen Deventer en de Platvoet (gem. Diepenveen); M 6 66-33; 1.10/41; S42233.
4
- Akker aan de Zwolse wegte Deventer; M6-66-31; 1.10/41; S41232.
5. Voor kort nog bewerkt bouwland nabij Heer. Maasklei met opgebrachte
grond vermengd; V5-28-44; 1.11/42; S42528.
6
- Aardappelakker te Duivendaal (gem. Wageningen); P5-27-43; 7.8/41; S41215.
7
- Akker bijHeugem ten Z.vanMaastricht.Maasklei;V5-38-23; 1-11-'42;S42527.
°- Koolraapjes, in lang niet gewied, op zandige rivierklei (oeverwal) tussen
: Zevenaar en Didam; P6-35-42; 4.7/44; S44029.
9- Zeer nitrophiele onkruidvegetatie tussen uien.Ruimeen maand geleden gewied.
Lichte zavelgrond ten O. van Oud-Zevenaar; P6-45-21; 16.8/44; S44099.
}°- Koolakker t e Bemelen, op loss; Vö-21-41; 26.7/44; S44072.
u
- Aardappelakker bij Terwolde (Gld.) ;I.V.O.N. no. 520;4.9/38; opn. KRUSEMAN
.

en VLIEGER.

{2. Koolakkerte Heugem (gem.Maastricht);Maasklei;V5-28-43; 1.11.'42;S42526.
*•*• Bouwland te Babberich. Zandige rivierklei (oeverwal); P6-45-24; 17.10/45;
S45064.
'*• Aardappelakker in de Tolkamer bij Lobith (gem. Herwen en Aerdt). Zeer
vuile akker op zavel; P6-55-42; 9.7/46; S46013.
l0
' Volkstuintje te Deventer; zavelgrond; M6-66-31; 28.7/47; S47040.

Kenmerkend voor het Mercurialetum annuae zijn Mercurialis annua
^ n Fiimaria officinalis. In België schijnt ook Fumaria capreolata een
kensoort te zijn ( L E B R U N , mondelinge mededeling). Van deze soorten is
7~ althans in ons land — Mercurialis annua de meest trouwe. Het is
derhalve niet verwonderlijk, dat KRUSEMAN en V L I E G E R (120) de associat e naar haar noemden.
Behalve op akkers kan men Mercurialis annua ook zo nu en dan
antreffen inruderale vegetaties opcomposthopen, op adventief-terreinen
^ n z - Haar groeiplaats wordt dan ook zeer goed gekarakteriseerd door
^ e beschrijving van K I R C H N E R , L O E W en SCHRÖTER: „Als typische
p u deralpflanze bewohnt Mercurialis annua vorwiegend Schuttplätze,
W t e n l a n d undWeinberge, sowie lehmige Aecker, hält sich stehts inder
^ a h e dermenschlichen Siedlungen undwird daher ausder unmittelbarer
Uni
gebung grösserer Orte am häufigsten angegeben" (zieook H E G I , 85).
Het areaal van Mercurialis annua heeft zich in de loop der eeuwen
sterk uitgebreid. Het oorspronkelijke areaal is niet meer vast te stellen,
aar
de soort vroeger in tuinen werd gekweekt en van daaruit is ver-
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wilderd. ASCHERSON en GRAEBNER (5) spreken het vermoeden uit, dat
Mercurialis in de Middeleeuwen als artsenijkruid werd aangeplant;
volgens K I R C H N E R , L O E W en SCHRÖTER (100) werd zij als groente
gebruikt. Laatstgenoemde auteurs nemen aan, dat haar eigenlijke vaderland in het Middellandse Zeegebied is gelegen. Zij komt daar van Marokko
t o t Syrië voor, tezamen met haar naaste verwanten: Mercurialis Corsica
Coss., M. elliptica LAM. en M. Reverchoni R O U Y . Volgens B R A U N - B L A N QUET (38) zou zij in het mediterrane gebied voor de orde der Chenopodietalia kenmerkend zijn. Uit de in de prodromus gepubliceerde soortenlijsten blijkt echter een zekere voorkeur voor het Diplotaxidion muralis,
een met het Polygono-Chenopodion polyspermi vicarièrend verbond.
De Noordgrens van het verbreidingsgebied van Mercurialis wordt
gevormd door Engeland, Ierland, Nederland, Denemarken, Zuid-Scandinavie en Letland (Riga). Buiten Europa komt zij volgens H E G I (85)
voor in Noord-Afrika en Zuidwest-Azië.
In Nederland — en evenzo in de aangrenzende landen — vertoont
zij een uitgesproken voorkeur voor loss-, zavel- en lichte klei-gronden;
o p zand en zware kleigrond ontbreekt zij vrijwel steeds. Van de verspreiding hier te lande geeft het I.V.O.N.-kaartje (Ned. Kruidk. Arch.
1939, p. 391) een beeld. Bij het bestuderen van dit kaartje krijgt men de
indruk, dat Mercurialis bezig is vanuit het zuiden ons land te veroveren
en dat daarbij de grote rivieren (Maas, Schelde, IJssel) als intcchtspoorten
dienst doen. De areaal-uitbreiding vordert echter slechts langzaam.
Mogelijk is dit een gevolg van het feit, dat Mercurialis annua tweehuizig
is, zodat een snelle uitbreiding vanuit een nieuwe verbreidingskern
(adventiefterrein) slechts bij uitzondering plaats vindt.
Het geheel ontbreken van het bingelkruid in het noorden en westen van
ons land (Duin-,Wadden- en Haf-district) isopvallend. Mogelijk is hiervoor
naast een verbreidingsbiologische ook een klimatologische oorzaak aanwezig. Vermoedelijk is deze gelegen in het koude voorjaar langs de kust.
Na Mercurialis annua dient Fumaria officinalis als kensoort van
het Mercurialetum annuae te worden genoemd. Merkwaardig is, dat
T Ü X E N (206) deze soort als Secalinion-soort beschouwt. Dit is zeker
onjuist en KRUSEMAN en V L I E G E R (120) rekenen haar dan ook tot de
kensoorten van het Polygono-Chenopodion polyspermi, respectievelijk
tot die der Chenopodietalia. Uit hun tabellen blijkt echter — evenals
uit de mijne — een duidelijke voorkeur voor het Mercurialetum annuae
(KRUSEMAN en V L I E G E R , I.e. tab. 7). Absoluut trouw is zij echter niet;
„zij kan hoogstens als selectieve kensoort gelden.
Fumaria officinalis is — evenals Mercurialis annua — een plant
van mediterrane herkomst, die zich met de cultuur over bijna geheel
Europa (met uitzondering van het hoge Noorden), West- en gematigd
Azië en Noord-Afrika heeft verspreid.
De levensvorm van Fumaria officinalis is Te (therophyta epeteia).
De eerste generatie kiemt in de voorzomer en doorloopt de levenscyclus van het Polygono-Chenopodion; een tweede generatie kiemt in
het najaar, overwintert in zomerdracht en begint reeds vroeg in het
voorjaar (Maart-April) te bloeien en vrucht te zetten. In deze maan-
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denkan men haar vooral op braakliggende terreinen, maar zo nu en dan
ook in de korenvelden aantreffen. Zodra echter het koren in de aar
schiet, sterft zij — waarschijnlijk tengevolge van lichtgebrek — af
De levenscyclus van het Secalinion wordt dus niet doorlopen.
Beide kensoorten van het Mercurialetum annuae hebben een grotere
amplitude dan de associatie. Dit moge o.m. uit onderstaand overzicht
blijken, waarin enkele overgangen van het Mercurialetum naar het
Chrysantkemo-Sperguletum enerzijds en naar het Veroniceto-Lamieium
anderzijds zijn opgenomen:
TABEL 18

OVERGANGEN VAN HET MERCURIALETUM NAAR HET CHRYSANTHEMOSPERGULETUM EN HET VERONICETO-LAMIETUM

Rummer v.d. opname:
Maand en jaar v.d. opname:
Grootte proefvlakte (m ! ):
Vegetatiebedekking in %:
Plantengeogr. district:
Aantal soorten p. opname:

U

£E 23

Ö«

e
1. 2.
3.
8/'42 9/'42 7/'43 s
250 250 100
60 70 90
'SS
F
F
K
30 39 40

«I

4.

5.

6.

8/'38 10/'45 10/'45

90 100 25
50 50 80
F F F
27 36 25

Ó c'

5'3
»> *-'

KENSOORTEN
^--HRYSANTHEMO-SPERGULETUM:

Stachys arvensis
Chrysanthemum segetum
Antirrhinum orontium
Lycopsis arvensis
Raphanus raphanistrum
Hypochoeris glabra

100
87
83
71
68
59

1.2
+ .2
+ .2
—
—

+ .2 lex.
+ .1 + •2
1.1 + .2
lex. —
+ .1 +-2

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

4
—
—
—
—
~"

KENSOORTEN
MERCURIALETUM ANNUAE:

Mercurialis annua
Fumaria officinalis

8
34

2.3
+ .1

3.3
2.3

100
100

2.2 3.4 3.4
+ .1 + . 1 + . 2

4
27

—

16

lex. + . 1 1.1
+ .2 — —
— 1.1 + . 1
— lex. —

96

—

+ .2 + .2 + 1
+ .2 + .1 2.2
+ •1 + •1 + •1
+ .2
+ .1
2.2
— + •2 + •2
—
1.1 + .2
+ .1
—
—
— —
1.2
— —
—

83
92
58
92
50
58
33
33
42
33
—
8

2.3

KENSOORTEN
ERONICETO-LAMIETUM:

Veronica polita
^eronica tournefortii
Veronica opaca
Thlaspi arvense
Lamium hybridum

—
4

91

50
68
45

KENSOORTEN
0I
-YGONO-CHENOPODION:

Polygonum persicaria
Euphorbia helioscopia
l-amium purpureum
àonchus asper
Euphorbia peplus
v
eronica agrestis
prysimum cheiranthoides
Cranium dissectum
Cranium molle
•Mentha arvensis
C*alis slricta
"enopodium polyspermum

67
63
17
38
4
21
38
4
13
._

—
+ .1
+ •1
+ •1
+ .1
+ .1
—
—
—
—
—
—

4-1 11
— +.1
+-1 +-2
— +.1
1.1 1.1
— +.1
— —
— —
__ —
— —
—-—
-- —

40
83
96
87
87
87
34
17
34
12
4
»
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jj ai

Nummer van de opname:

X u
uV
J= 0.

1.

2.

3.

t> te

4.

5.

Il

6.

U(/3

1

KENSOORTEN
PANICO-SETARION:

Erodium cicutarium ssp.
arvale
Polygonum lapathifolium
Setaria viridis
Echinochloa crus-galli
Setaria glauca
Galinsoga parviflora

100
63
55
46
4
4

+ .2 + .1
— —
1.2 lex.
2.3 —
1.2 »—
— —

+ .2
+ •1
—
+ .2
—
—

42
17
33
8
17
—

+ .1 —
— —
: lex.
—
—
+ .1

—
—
—
—
—
—

+ .2 2.2 2.2
+ .1 + .2 + •2

75
58

+ .1

+ .1
—

1.2
—

10

KENSOORTEN
CHENOPODIETALIA:

Solanum nigrum
Lamium amplexicaule
enz.

2.
3.
4.
5.
6.

96
63

Bietenakker op lichte kleigrond ten Z. van Echt (Limb.); T6-22-21; 21.8.'42;
S42330.
Aardappelakker te Aayen (Limb.); Q6-65-33; 15.9.'42; S42434.
Tuin van boerderij te Enschot (N.Br.); R4-18-23; 14.7.'43; S43177.
Aardappelakker bij Kerk-Avezaath (Gld.) K R . et V L . Tab. V I I I , no. 2; 31.8.'38.
Akker bij Zevenaar (Gld); P6-35-43; 17.10.'4ö; S45067.
Bouwland bij de school te Babberich (Gld.); P6-45-24; 17.10.'45; S45064.

Naast de tot nu toe in de Chenopodietalia-associaitiesaangetroffen
verbonds- en orde-kensoorten (Solanum nigrum, Polygonum persicaria,
Euphorbia helioscopia,Sonchus asper, Erysimum cheiranthoides en Lamium amplexicaule), verschijnen in ons gezelschap (zie tabel 17) enkele
nieuwe soorten, n.1. Euphorbia peplus, Lamium purpureum, Geranium
molle,G.dissectum, Veronicaagrestisen V. tournefortii. Al deze soorten,
die in het Chrysanthemo-Sperguletum nog vrijwel ontbraken en die we
straks in het Veroniceto-Lamielum hybridi weer —en dan met nog hogere
presentie ••-zullen tegenkomen, zijn soorten van de zwaardere gronden.
Op deze is het [Polygono-Chenopodion opgebouwd. De presentie van deze
soortengroep in de verschillende associaties (zie bovenstaand overzicht)
doet duidelijk zien, dat het Mercurialetum tussen het ChrysanthemoSperguletum en het Veroniceto-Lamietum een middenplaats inneemt.
Dit blijkt ook 'uit het feit, dat de Panico-Setarion-soorten, waarvan
sommige in het Chrysanthemo-Sperguletum nog vrij geregeld aanwezig
waren, in het Mercurialetum nog zo nu en dan voorkomen, terwijl zij
in het Veroniceto-Lamietum totaal ontbreken. Ook uit de samenstelling
der groepen van klasse-kensoorten en begeleidende soorten kan men
deze conclusie trekken. In de groep der klasse-kensoorten spelen n.1.
Convolvulus arvensis, Cirsium arvenseen Aethusa cynapium var. agrestis
een rol,terwijl in dieder begeleidende soorten o.m. Polygonum amphibiutn
f. terrestreen Galium aparine met hoge presentie voorkomen.
De floristische samenstelling van het Mercurialetum is — evenals
die van alle andere hakvrucht-associaties —in hoge mate afhankelijk van

71
21
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de tijd van het jaar, waarin de akker het laatst werd bewerkt. Zo zijn
de opnamen uit de maanden Juli en Augustus rijk aan Secalinetaliasoorten: Viola arvensis, Centaureacyanus, Matricaria chamomilla, Linariaminorenz. Deze akkers immers zijn het laatst bewerkt in Meien Juni,
in een tijd dat de Secalinetalia-soorten nog konden kiemen. Opnamen
uit Augustus, September en October zijn vaak zeer typisch ontwikkeld;
opnamen uit October en November daarentegen vertonen — vooral
wanneer de grondbewerking zeer laat heeft plaats gevonden — een
zogenaamd „herfst-aspect",waarin vooral Lamium amplexicaule, Euphorbia helioscopiaen Sinapis arvensis opvallen. Als voorbeeld volgen hieronder eén tweetal opnamen gemaakt op één en dezelfde akker ten
zuiden van het R.K.-Juvenaat te Zevenaar.
Het verschil tussen beide opnamen is niet alleen sterk in het oog
springend, maar waarschijnlijk ook zeer karakteristiek. Dergelijke,
m
aar nog veel duidelijker uitgesproken verschillen vindt men op de
diluviale zandgronden, waar op de laat bewerkte stoppelknollenvelden
"et Echinochloeto-Setarietum door een ,,Spergula arvensis-Lamium
a
*nplexicaule-gezelscha.p"(zie blz. 84) wordt vervangen.
TABEL 19

MERCURIALETUM ANNUAE. WIJZIGINGEN IN DE SAMENSTELLING ONDER
INVLOED VAN HET JAARGETIJDE

Nummer van de opname:

1.

2.

KENSOORTEN MERCURIALETUM:

Ta Mercurialis annua
Te Fumaria officinalis

3.4"

2.2"

+ .2"

+ .2«

1.1"
1.1"

(+•!)"

+ .1"
+ .2

2.1"
1.2

VERBONDKKENSOORTEN:

Ta Euphorbia peplus
Te Veronica opaca
Te Veronica polita
^ r h Mentha arvensis ssp. agreslis
^ e Lamium amplexicaule
Te Lamium purpureum
Te Thlaspi arvense
fa Euphorbia helioscopia
•Te Geranium molle

+ .1°
lex.f
—
—

+ .1"
+ .1"

1.2"
2.1"

+ .1"k
+ .l

ORDE. KENSOORTEN:

Te
Te
Ta
Ta
Ta
Ta

L

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

1.1"

+•2

2.2 B
1.2

*SSE-KENSOORTEN:

~ r Cirsium arvense
^, a Chenopodium album
;*e Capsella bursa-pastoris
~-Z^_ -Anagallis arvensis ssp. phoenicea

1.1"

lit
+-lt
+.2

1.1"
1.1"
1.1"

+.2
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Nummer van de opname:
Te Viola arvensis
Ta Matricaria chamomilla
Th Vicia angustifolia
Gr Convolvulus arvensis
Hr Plantago major
H r Rumex crispus
Gr Sonchus arvensis
Ta Sinapis arvensis
T b Erigeron canadensis
Th Vicia hirsuta
Te Poa annua
Grh Agropyron repens
Ta Atriplex patulum
Ta Polygonum aviculare

].

2.

+ .1
+ .1
+ .1"
+ .l'
+ .1
+ .1
—
+ .1"
+ .1"

+ .1
+ .1
+ .1"
1.1*
+ .1"
+ .1
—
+ .1"
—
,—

+ .2"
+ -l k
lex.' r

—
—
—

2.2
lit
+ .1
+ .2

+ .1
+ .1

+.ltr

1 2*1-"

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

Grh Equisetum arvense
Grh Polygonum amphibium f. terrestre
Hr XattMraeKm officinale
Hs Lolium perenne

1.3

Associatie: Mercurialetum (overgang naar Veroniceto-Lamielum); P6-35-43;
17.10/45 S45066/67. De eerste opname werd gemaakt van een koolveldje, dat
eind Juli-begin Augustus voor het laatst werd bewerkt; de tweede op een in September geoogst en daarna opnieuw omgespit en met stoppelknollen ingezaaid
gedeelte van hetzelfde veldje. In beide gevallen werd 100 m a onderzocht. In het
eerste geval werd het aspect bepaald door Mercurialis annua, in het tweede geval
door Thlaspi arvense. Ter verduidelijking van het physiognomisch verschil is bij
de soorten aangegeven, of we met een kiemplant (k), een bloeiende (fl), een fructificerende (fr), een afgestorven plant (f) of wel een onvolledig ontwikkelde dwerg-yorm (o) te doen hadden.
SYNOECOLOGIE,

VERBREIDING

EN

VERWANTE GEZELSCHAPPEN.

Uit

de verbreiding der kensoorten van het Mercurialetum (zie blz. 99 t/'m
102) volgt, dat we hier met een atlantische plantengemeenschap te doen
hebben, die we o.a. in Frankrijk, België, Nederland, Engeland, Denemarken, West- en Midden-Duitsland kunnen venvachten. In OostDuitsland, Polen en Rusland wordt zij vervangen door een gezelschap
uit het Panico-Setarion. Dit isook het gevalin Oostenrijk, waar WAGNER
(211) een hakvruchtgezelschap met Mercurialis annua uit Stockerau
bij Wenen heeft beschreven, dat zonder twijfel reeds tot dit verbond
moet worden gerekend.
In het mediterrane gebied wordt het Mercurialetum annuae vervangen door de tot het Diplotaxidion behorende „Diplotaxis erucoidesAmaranthus delilei-associatie" (BRAUN-BLANQUET, 37) en wel een subassociatie (?) met Mercurialis annua daarvan. Een opname van dit
gezelschap, die ik tijdens mijn verblijf in Montpellier maakte, volgt.
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Vigne, près du „Creux de la Miège", laboré en automne, 100 m s , couverture
85 %, sol piereux, calcaire. 2.1.'38.
Diphtaxis erucoides
* Mercurialis annua
* Fumaria off. var. densiflora
Calendula arvensis
Fumaria parviflora
* Lamium amplexicaide
* Sonchus oleraceus
* Stellaria media
* Veronica polita
— hederaefolia
* Senecio vulgaris
Lagoseris sancia

4.3
1.2
+.1
2.2
+.1
+.1
+.1
1.1
1.1
(+ -1)
+.1
+.1

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

+ .1
+.1
+.2
1.1
1.1
+.1
+.1
+.1
-f-1
(+.1)
1.1
+.1

* = in Nederland in het Mercurialetum annuae voorkomende soorten.

In Nederland vindt men het Mercurialetum opde middelzware zavel-,
leem- en löss-gronden. Van de verbreiding hier te lande geeft het I.V.O.
N--kaartje van Mercurialis annua (Ned. Kruid. Arch. (1939) p. 39) een
beeld.
De associatie stelt hoge eisen aan het stikstofgehalte van de grond.
Waarschijnlijk is het onze meest nitrophiele Polygono-Chenopodion-associatie. Hierop zou o.a. het veelvuldig voorkomen in moestuinen kunnen
Wl
jzen. Volgens HEGI (85) wijst ook het voorkomen in de nabijheid van
de wooncentra in deze richting. Jammer genoeg staan hierover geen
cijfers (chemische analyses) ter beschikking.
Hieronder volgt als voorbeeld een profielbeschrijving:
Oeverwal ten O. van Oud-Zevenaar; lichte zavel (zandig met een klein percentage fijne fractie). Vegetatie zie tabel 7, opn. 10 (S44099).
0 cm Oppervlakte door sterke indroging verkorst en lichtgrijs tot wit van
kleur. Ondanks indroging nauwelijks krimpscheuren.
ft
u
3 cm Bovengrond zéér vast. Bij aanraking in brokken uiteenvallend. Deze
brokken kluiterig met duidelijke breukvlakken. Bij fijnmaken in
kleine, vast verkitte kruimels uiteenvallend. Tussen de brokken ook
kruimels en korrels; grond zeer rul, bijna dol. Deze bovenste laag
geheeluitgedroogdenslechts weinig doorworteld. Hoofddoorwortelings*
horizont eerst op 3 à 4 cm beginnend.
' 10 cm Hoofddoorwortelingshorizont, minder uitgedroogd, zwak tot matig
kruimelend t o t kluiterig, bruingrauw van kleur. Naar beneden toe
20
vrij behoorlijk gekruimeld.
22 cm Ongeveer gelijke grond, zanderig, iets vaster en iets meer kluiterig,
meer vochthoudend en minder doorworteld.
-^22 cm Onduidelijk vastere laag, waarboven onverteerde stalmest-resten.
H e t bedrijf is een tuindersbedrijf en de grond wordt er gespit. Daardoor vindt men geen ploegzool, maar door te diep spitten (22 cm)
is de grond waarschijnlijk kluiterig. Misschien is de kluiterigheid ook
een eigenschap van de grond, die door haar mechanische samenstel2*>
ling (grof- en fijn-verdeling) makkelijk tot harde kluiten indroogt.
•*5 cm Naar beneden toe vaster .wordend, lichter van kleur (minder humeus)
3g
en duidelijk vochtiger. Kluiterige breuk met scherpe breukvlakken.
50
cm steeds lichter wordend, overigens gelijk.
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LEVENSLOOP DERASSOCIATIE. Het Mercyrialetum

is — althans in

Nederland — een uitgesproken hakvrucht-associatie. Inons land komende
kensoorten zelden of niet onder een graangewas voor, zulks in tegenstelling tot warmere landen, waar zij volgens de literatuur [ALLORGE (2): Mercurialis annua; B R A U N - B L A N Q U E T (37): Fumaria
officinalis;
T Ü X E N (206): F. officinalis; W A G N E R (210): M. annua] ook onder het
koren kunnen kiemen. Uiteen en ander moet men concluderen, dat deze
soorten voor hetkiemen een minimumtemperatuur vereisen, welke in ons
land in het vroege voorjaar voor Fumaria officinalis nauwelijks en voor
Mercurialis annua in het geheel niet wordt bereikt. Is deze minimumtemperatuur eind April of begin Mei eindelijk overschreden en het zaad
gewekt, dan kunnen de kensoorten gedurende meerdere maanden (tot
in October) kiemen. Vanaf eind Juni t o t begin November kanmen dan
het Mercurialetum opnemen, doch de beste opnamen maakt men van
Augustus tot October. InNovember wordt met hetinvallen van de nachtvorsten een eind aan de vegetatieperiode gemaakt.
Het methetMercurialetum annuae vicariërende Secalinion-gezehchap
is het Legousietum speculum-veneris (zieblz.51).
SUCCESSIE. Hoe de successie in het Mercurialetum verloopt, is niet
bekend, daar het slechts uiterst zelden voorkomt, d a t de vruchtbare
akkers, die dit gezelschap dragen, braak blijven liggen. Zelf hebikdit
nooit waargenomen.

8. VERONIECETO-LAMIETUM H Y B R I D I K R .et V L . 1939
Het Veroniceto-Lamietum hybridi werd voor het eerst door KRUSEMAN
en V L I E G E R (120) uit Nederland beschreven. Later publiceerde B E C K E R
(11) een tabel van een Falcaria vulgaris-Veronica
polita-gczelschap
uit Zuidwest-Polen, dat grote overeenkomst met onze associatie vertoont 1 .
FLORISTISCHE SAMENSTELLING.

Zie bijlage 6 (tabel 20)

OPNAMEN, vermeld in bijlage 6 (tabel 20)

1. „Mennonietenbuurt" t e Wageningen. Zeer vervuilde koolakker op rivierklei;
P5-27-43; 18.10.'45; S45068.
2. Koolakkertje bij „Huis de Pioen" te Duiven; lichte rivierklei; Pö-34-21;
17.10.'45; S45060.
3. Tuintje te Duiven, beplant metstambonen. Rivierklei, zwaardere grond dan
in opn. 2; Pft-34-21; 17.10.'45; S45061.
4. Bonenakker op zandige rivierklei, „ H e t Hunneveld" te Zevenaar; P6-35-32;
17.10.'45; S45603.
5. Tuintje t e Randwijk (gem. Heteren); rivierklei; P5-38-12; 15.10.'45; S45058.
6. Tuintje te Kesteren; rivierklei; P5-36-34; 15.10.'45; S45059.
7.

Bietenakker tussen Buren en Kerk-Avezaath; opn. KRUSEMAN en VLIEGER;

31.8.'38 ;1.V.O.N. nr. 508.
1

O.a. komen in de tabel van UKCKER volgende kensoorten van onze associatie niet hoge
presentie voor: Veronicapoliia, V. opacaen Thlaspi arvense.Opvallend is,dat Veroncia limmeforiii geheel ontbreekt. Deopnamen dertabel werden gemaakt opeenpaar Jura-kalkheuvels, die uit
de diluviale zanden van een rivierdal opstegen. Wat de groeiplaats van hetgezelschap betreft,
schrijft BECKER: „Der anstehende Kalk verwittert stark lehmig, sodass wohl in keinem falle
typische Humus-Karbonatboden vorlagen."
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8. Bloemkwekerij te Wognum (N.H.); opn. K R . et VL.; 1.8.'36; I.V.O.N. nr.99.
9. Bonenakker op rivierklei te Ommeren (gem. Lienden); P5-35-14; 25.9.'45;
S45028.
10. Bietenakker tussen Buurmalsen en Buren, opn. K R . et V L . ;31.8.'38; I.V.O.N.
nr. 507.
H- Tuintje bij boerderij te Nieuw-Vennep (Haarlemmermeerpolder), Senecio
vulgaris-aspect; N4-11-21; 10.10.'45; S45039.
12. Aardappelakker in de IJpolder; opn. K R . et V L . 30.10/37.
13. Bietenakker ten Z.van Philippine (Z.V1.);opn. K R .et VL.;25.8.'37; I.V.O.N.
nr 115.
14. Aardappelakker bij Westdorpe (Z.V1.); opn. K R .et VL.; 28.8.'37; I.V.O.N.
nr 251.
15. Erwtenakker te Holwerd (Fr.); opn. K R . et VL.; 20.8.'38; I.V.O.N. nr.530.
16- Suikerbietenakker bij boerderij in de Haarlemmermeer; M4-62-22; 10.10.'45;
S45040.
17. Bietenakker in de Grote IJpolder; M4-23-41; 10.10.'45; S45041.
18. Idem, M4-23-41; 10.10.'45; S45042.
18. Onkruidrijke bonenakker (volkstuintje) in de Haarlemmermeerpolder bij
Hillegom. M4-61-13; 11.10.'45; S45047.
20. Suikerbietenakker te Nieuw-Vennep (Haarlemmermeerpolder). Zware kleigrond; M4-61-43; 10.10/45; S45038.

Volgens KRUSEMAN en V L I E G E R (120) wordt de associatie gekenmerkt door een drietal Veronica's n.1. Veronica tournefortii, V. polita
fn V. opaca en door Lamium hybridum. Blijkens eigen waarnemingen
is ook Thlaspi arvense kenmerkend voor het gezelschap, terwijl volgens
BECKER (11) Falcaria rivini H O S T ( = F. vulgaris BERNH.) een ken-

soort zou zijn.
De bovengenoemde drie Veronica's vormen samen met Veronica
a
gres(is de z.g. ,,agreslis-groep" (KLOOS, 109). De onderscheiding der
verschillende soorten, dietot deze groep behoren, heeft nogal eens moeilijkheden opgeleverd. In hoofdzaak is hieraan schuld, d a t de meeste
kenmerken sterk wisselen en dat juist de niet constante kenmerken —
vooral vroeger — in de flora's vaak als hulpmiddel ter onderscheiding
^erden gebruikt. Daarbij komt, dat vanenkele soorten meerdere variëteiten voorkomen. Uitvoerig is hierop gewezen door LEHMANN (1909,
'912), d i e e e n determinatie-tabel heeft gegeven, welke door KLOOS (125)
en
later ook door de schoolflora van H E U K E L S en W A C H T E R (99) is
0
vergenomen.
Van de ,,agrestis-groep" komen twee soorten, n.1. Veronica agrestis
^ n V. opaca alleen in Midden- en Noord-Europa voor. Deze beide zijn
öu
s regionale kensoorten van het Polygono-Chenopodion
polyspermi.
Veronica tournefortii ( = V. persica POIR. = V. buxbaumii T E N . )
daarentegen stamt oorspronkelijk uit Voor-Azië en is in Europa eerst
m
de 19eeeuw ingeburgerd. Hier werd zijvoor heteerst in 1905bij Karlsruhe waargenomen ( H E G I , 85). In de daaropvolgende decennia heeft
2l
J zich snel over Midden- en Noord-Europa uitgebreid. In Zuid-Europa
p niet name het westelijke Middellandse Zeegebied — is zij echter nog
2e
ldzaam. B R A U N - B L A N Q U E T (37) noemt haar in de prodromus als kensoort van"de Diplotaxis erucoides-Amaranthus
<tó»7«'-associatie, een
°t het Diphtaxidion behorend gezelschap, waarin de soort echter slechts
me
t een geringe presentie voorkomt.
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In tegenstelling hiermee is Veronica fiolita in het Middellandse
Zeegebied algemeen. Haar areaal wordt door HEGI (85) als volgt opgegeven: „Midden- en Zuid-Europa, West-Azië, Noord-Afrika."
In Nederland is Veronica agrestis de meest algemene vertegenwoordigster van de „agrestis-groep." De soort komt hier in allePolygonoChenofiodion-a.ssocia.ties voor. Zij vertoont daarbij wel is waar een
duidelijke voorkeur voor de zwaardere gronden, maar toch niet zouitgesproken, dat zij als kensoort van het Veroniceto-Lamietumkan gelden.
Eveneens vrij algemeen is Veronica fiolita. Haar voorkomen is echter
wel tot de zware kleigronden {Veroniceto-Lamietum) beperkt. Een
I.V.O.N.-verbreidingskaartje van deze soort vindt men in het Ned.
Kruidk. Arch. (1939, p. 396). Zij is echter veel algemener dan dit kaartje
doet vermoeden. Zo vond ik haar regelmatig in de Haarlemmermeerpolder, in de Betuwe en in de Lijmers. Ook Kxoos (I.e. p. 154) is van
mening, dat Veronicapolita in ons land volstrekt niet zeldzaam is, maar
waarschijnlijk vaak over het hoofd werd gezien.
Hetzelfde geldt waarschijnlijk voor Veronicaofiaca, welke op overeenkomstige groeiplaatsen voorkomt. Volgens de flora van HEUKELS en
WACHTER (88) zou deze soort in ons land zeldzaam zijn. Dit is niet de
indruk, die ik gekregen heb. Wel is waar is zij zeldzamer dan Veronica
fiolita, maar men vindt beide soorten toch vaak samen, althans in het
fluviatiele district, waarin men ook Veronicaofiaca vrij regelmatig tegenkomt. Zij beperkt zich in haar voorkomen echter niet tot dit district
en wordt dan ook door SLOFF en VAN SOEST (192) niet als stroomdalplant genoemd.
Veronica tournefortii, de derde kensoort van onze associatie is
plaatselijk (vooral in het haf-, fluviatiel- en löss-district) op de zware
gronden zeer algemeen. Zij is echter geen goede kensoort van het
Veroniceto-Lamietum, gezien haar voorkomen op de lossin Zuid-Limburg,
waar men haar ook in het Mercurialetum annuae aantreft. Hetzelfde
is het geval in Groningen, waar de soort in het Pafiavereto-Melandrieium
noctiflorae (WASSCHER, 242) en in Noordwest-Duitsland, waar zij in het
Panico-Chenofiodietum fiolysfiermi (TÜXEN, 206) voorkomt. Wij hebben
hier dan ook met een preferente kensoort te doen, welke vermoedelijk
slechts locaal van betekenis is.
Thlasfii arvense wordt door TÜXEN (206) merkwaardigerwijs tot de
Secalinion-soorten gerekend, hoewel zulks uit zijn tabellen in het geheel niet blijkt (vergelijk o.m. zijn ,,Panico-Chenofiodietum fiolysfiermi").
KRUSEMAN en VLIEGER (120) beschouwen haar als klasse-kensoort.
Uit hun tabellen blijkt echter een duidelijke voorkeur voor het Veroniceto-Lamietum. Ik zou haar als — zij het slechts preferente — kensoort
van onze associatie willen beschouwen. Wel iswaar komt Thlasfii an<ense
— evenals trouwens de bovengenoemde Veronica's (verg. TÜXEN (206),
KRUSEMAN en VLIEGER (120) en WASSCHER (242)) — zowel in halmals in hakvruchtakkers voor, doch alleen op de zwaarste gronden. Aan
de trouw dier kensoorten doet dit niets af, aangezien op deze zware
gronden het Secalinion zich terugtrekt en het Veroniceto-Lamietum de
alleenheersende associatie wordt, welke zelf zowel onder een graan-
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gewas als onder een hakvrucht kan voorkomen (verg. KRUSEMAN en
VLIEGER, 120). Vooral op de jonge zeeklei en in recente polders is dit
het geval.
Thlaspi komt volgens H E G I (85) in geheel Europa, West-Azië en
Siberië tot J a p a n voor. In verreweg het grootste gedeelte van dit areaal
is het een akkeronkruid; alleen uit het Altai-gebergte wordt zij door
LEDEBOUR (I.e. H E G I ) als weideplant aangegeven. Hieruit kan men
concluderen, dat deze euro-siberische soort — evenals vele van onze
granen — in Midden- en West-Azië oorspronkelijk inheems is. In het
mediterrane gebied is zij uiterst zeldzaam.
Ook de vijfde kensoort: Lamium hybridum VILL. ( = L. disseclum
W I T H . = Lamium incisum W I L L D . ) beperkt zich in haar voorkomen
tot de zware gronden. Vooral op zeeklei is zij algemeen ( H E U K E L S en
WACHTER, 88). Haar verbreidingsgebied is moeilijk n a te gaan, daar
H E G I deze soort met Lamium intermedium F R . heeft samengevat. Het
gemeenschappelijke areaal van-beide soorten beperkt zich echter tot
Midden- en Noord-Europa (Ierland, Schotland, Scandinavië, Finland,
Rusland, Oostenrijk, Noord-Italië en Frankrijk). Lamium
intermedium
is de noordelijkste soort; men vindt haar in IJsland, Groot-Brittannie,
Noorwegen, Zweden, Finland, Oost-Pruisen en Posen. Lamium hybridum
daarentegen komt over het grootste deel van Europa verspreid voor,
rnaar gaat minder ver naar het noorden. Vooral in de Noordduitse
^ a agvlakte, Oost- en West Pruisen, Hannover en Westphalen is zij vrij
^gemeen. Het is dus evenals Veronica agrestis en V. opaca een typische
Polygono-Chenopodion-soort, die zich in haar verbreiding tot West-,
Midden- en Noord-Europa beperkt.
Men kan van Lamium hybridum twee vormen onderscheiden, n.1.
y decipiens R O U Y (kroonbuis met haarring) en f. exanulata J . et W.
(kroonbuis zonder haarring). Voor zover ik zulks heb kunnen nagaan,
behoorden alle planten in de hier besproken associatie tot L. hybridum
*•decipiens R O U Y .

Galium tricorne, die door KRUSEMAN en V L I E G E R (120) eveneens
yot de kensoorten van het Veroniceto-Lamietum wordt gerekend, komt
ln
ons land slechts uiterst zelden voor, terwijl zij elders in Europa algemeen als Secalinion-soort wordt beschouwd [ALLORGE (2), T Ü X E N (206),
G A G N E R (237, 239), B R A U N - B L A N Q U E T (37)]. Wij doen beter, haar hier
* « kensoort te schrappen.
Bij een beschouwing van de groep der verbondskensoorten valt op,
dat de samenstelling daarvan zeer karakteristiek is. De soorten der
zwaardere gronden, zoals Lamium purpureum, Veronica agrestis en Euphorbia peplus, die in het Chrysanthemo-Sperguletum nog vrijwel ontmaken en in het Uercurialetum annuae in ongeveer de helft van het aantal
°Pnamen (presentiegraad III) voorkwamen, zijn hier tot constanten
^ w o r d e n (presentiegraad V). Ook de overige Polygono-Chenopodion*°orten komen met behoorlijke presentie voor. Daarentegen ontbreekt
e
groep der Panico-Setarion-soorten geheel.
Opvallend is het geringe aantal orde-kensoorten. De klasse-kensoort
en
daarentegen zijn rijkelijk vertegenwoordigd. Onder deze worden Sow-

no
chus arvensis, Tussilago farfara en Coronopus procumbens vrij regelmatig aangetroffen. Opvallend is het ontbreken van Polygonum aviculare,
die zich in onze associatie schijnbaar niet recht thuis voelt.
SUBASSOCIATIES, VARIANTEN EN FACIES. Al naargelang het Veroniceto-Lamietutn onder een halmvrucht- dan wel een hakvrucht-gewas
voorkomt, treden floristische verschillen op, die het mogelijk maken
twee subassociaties te onderscheiden. Op de hakvruchtakkers vindt men
a. het Veroniceto-Lamietum hybridi typicum SISSINGH subass. nov. Dit
vertegenwoordigt het type der associatie en onderscheidt zich van het
hierna te bespreken Veroniceto-Lamietumalopecuretosum door een reeks
differentiërende soorten, waarvan de voornaamste zijn: Solanum nigrum
Euphorbia peplus, Sonchus asper en Chenopodium serotinum. Het zijn.
voor het merendeel kensoorten van het Polygono-Chenopodion en deze
kensoortengroep is dan ook — zoals trouwens begrijpelijk is voor een
hakvruchtengezelschap — hier veel beter vertegenwoordigd dan in
b. het Veroniceto-Lamietum alopecuretosum (WASSCHER 1941) SISSINGH
subass. nov. Op het voorkomen van het Veroniceto-Lamietum onder
een halmvruchtgewas werd reeds door KRUSEMAN en VLIEGER (120)
gewezen. Genoemde auteurs publiceerden ook enige opnamen uit graanakkers, maar deze werden laat in het jaar (tweede helft van Augustus)
gemaakt, zodat zij niet zeer representatief zijn. In 1941echter publiceerde
WASSCHER (242)onder denaam ,,Alopecureto-M'atricarietum chamomillae"
een samenvatting van een 46-tal opnamen uit Groningen, welke wij tot
het Veroniceto-Lamietum zouden willen rekenen. Er komen namelijk
verschillende kensoorten van deze associatie eri een groot aantal Polygono-Chenopodion-soorten — zij het ook met een betrekkelijk lage presentie — in WASSCHER'S soortenlijst voor, in vergelijking waarmee de
Secalinion-soorteneen ondergeschikte rol spelen (zie blz. 61). Van laatstgenoemde soortengroep zijn namelijk alleen Alopecurus myosuroides en
Matricaria chamomilla regelmatig aanwezig, terwijl Scandix pectenveneris alleen plaatselijk (n.1. in de jonge Dollard- en Wad-polders)
een rol speelt. WTelaten het soortenlijstje van WASSCHER (242) — aangevuld met enkele soorten, die elders in het gezelschap werden waargenomen — volgen op blz. 111.

Ill
VEROXICETO-LAMIETUM ALOPECUKETOSUM

(Alopecurus-Matricaria
KENSOORTEN:

V Veronica agrestis
IV Thlaspi arvense
II Latnium hybridutn
{Veronica polila)
VERBO.VDSKENSOORTEN:

IV
II
II
I
I
I

Latnium purpureum
Lamium amplexicaule
Euphorbia helioscopia
Veronica agrestis
Sonchus asper
Fumaria officinalis
{Erysimum cheiranthoides)
{Geranium dissectum)

ORDE-KENSOORTEN:

V Stellaria media
I I I Sonchus oleraceus
II Senecio vulgaris
II Polygonum persicaria
II Polygonum lapathifolium
KLASSE-KENSOORTEN:

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

chamomilla-gezelsch&p)
III Chenopodiutn album
I I I Atriplex palulum
III Plantago major
III Agropyron repens
III Tussilago farfara
II Sonchus arvensis
II Coronopus procumbens
II Sinapis arvensis
II Potentilla anserina
I Matricaria chamomilla
I Artiplex hastatum
I Ranunculus arvensis
(Anagallis arvensis ssp.
phoenicea Seh. et K.)
{Papaver rhoeas)
DIFFERENTIËRENDE
S U B A S S O C I A T I E

SOORTEN

VAN

DI

A L O P E C U R E T O S U M :

V Alopecurus myosuroides
II Scandix pecten-veneris
II Ferowiea hederifolia
II Avena fatua
BEGELEIDENDE SOORTEN:

III
III
III
II
II

Taraxacum officinale
Equisetum arvense
Poa trivialis
Ranunculus repens
Polygonum amphibium f. terrestre
Leers.
I I Trifolium repens enz.

Deze lijst geeft van onze subassociatie geen goed beeld, daar de
eraan ten grondslag liggende opnamen alle uit een klein gebied — de
provincie Groningen — stammen. Zo is het opvallend, dat een aantal
soorten, die men elders wel in het gezelschap kan aantreffen, hier geheel
ontbreken: Veronica agrestis, V. fiolita, V. ofaca, Anagallis arvensis
Ss
p. phoenicea, Erysimum cheiranthoidesenz. Zij zijn — tussen haakjes
""—aan het lijstje toegevoegd.
Naarmate de kleigrond lichter dan wel zwaarder is ,kan men verschillende varianten aantreffen. Op de zwaarste kleigronden vindt
ttïen de Sonchus-Tussilago-variant, die zich van het type onderscheidt
door het optreden van Sonchus arvensis, Tussilago farfara en Coronopus
Procumbens,terwijl ook Lamium hybridum hier haar optimum heeft.
Zijis te vergelijken met de Sonchus-Tussilago-variant van het Linarietum
s
piiriae (zie blz. 64).
Opdewat lichtere kleigronden vindt men de t y p i s c h e v a r i a n t ,
w
elke zich van de voorgaande onderscheidt door het ontbreken van de
bovengenoemde differentiërende soorten. Eigen differentiërende soorten
heeft zij niet. De soorten: Matricaria chamomilla, Fumaria officinalis en
Geranium dissectum, welke zich tot deze variant beperken, komen er
*eWeinig in voor, om als zodanig dienst te kunnen doen. Misschien zal
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het in de toekomst mogelijk blijken, haar verder onder te verdelen,
evenals dit bij het Linarietum spuriaeisgeschied (zieblz. 64: AlchemillaMatricaria-vax'iaxiten typische variant). Vooralsnog geeft het beschikbare opname-materiaal hiertoe echter geen aanleiding.
Verschillende soorten kunnen in het Veroniceto-Lamietum aspectvormend optreden. Zo b.v. de gezamenlijke Veronica's, '1hlaspi arvense,
enz. Het najaarsaspect wordt in hoofdzaak door Senecio vulgaris bepaald. Tot een uitgesproken faciesvorming komt het in deze associatie
echter niet.

FIG. 9

Veroniceto-Lamietum

SYNOECOLOGIE EN VERBREIDING. Het Veroniceto-Lamietum hybridi
kan als type van het Eu-Polygono-Chenopodiongelden. Niet alleen is
het percentage Polygono-Chenopodion-soortenin deze associatie hoger
dan in welke andere associatie ook, maar ook komen onder de kensoorten verscheidene typisch midden-europese planten voor (o.a. Veronica opaca en Lamium hybridum), terwijl men van de overige kenmerkende soorten alleen Veronica polita regelmatig in het mediterrane
gebied aantreft. Het Veroniceto-Lamietum is dan ook een uitgesproken
midden- tot west-europese associatie, zoals uit het verbreidingskaartje
— dat aan de hand van de weinige hierover bestaande literatuur en de
arealen der verschillende kensoorten (zie blz. 107-109) werd samengesteld — moge blijken.
Binnen dit verbreidingsgebied komt de associatie alleen op zware
gronden voor. Hoe zwaarder de grond, hoe beter de associatie is ontwikkeld.
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In het zuiden van haar verbeidingsgebied is het Veroniceto-Lamietum'
een uitgesproken hakvruchtassociatie. Onder een graangewas wordt
het vervangen door een of ander Secalinion-gezehchap, hetzij het Linarietum spuriae (zie blz. 61), hetzij de Caucalis daucoides-Scandix
peclen-veneris-a.ssocia.tie (TÜXEN, 206). In het noorden van dit areaal
-—waar het Eu-Secolinion niet meer voorkomt — ishet de alleenheersende akkerassociatie.
Naar het mij wil voorkomen, is het al of niet optreden vanhet Veroniceto-Lamietum onder een graangewas echter niet alleen van het klimaat
afhankelijk, maar spelen ook edaphische factoren een rol. In de eerste
plaats is waarschijnlijk het kalkgehalte van de grond van groot belang.
Zoals bekend, zijn de bouwlanden in het rivierkleigebied (oevervvallen
en overslaggronden) kalkrijk. Hoe hoger het kalkgehalte, hoe groter
de concurrentiekracht van het Linarietum en hoe geringer de kans, dat
het Veroniceto-Lamietumonder het graangewas vaste voet krijgt. Daarnaast speelt ookdemechanische samenstellingvan degrondeen voorname
rol. Hoe zwaarder en stugger de grond, hoe groter de kans, dat het
Veroniceto-Lamietum tot de heersende akkerassociatie wordt.
Hoewel dus het Linarietum spuriae aan het kalkgehalte van de grond
hogere eisen stelt dan het Veroniceto-Lamietum hybridi, is toch ook
laatstgenoemd gezelschap ten opzichte daarvan niet indifferent. Op
zure gronden komt het namelijk niet voor (KRUSEMAN en VLIEGER, 120),
daarentegen wel direct op kalkgesteente, mits dit maar sterk lemig
verweert (BECKER, 11). In het ,,Pflanzenbestimmungsbuch für die
Landschaften Osnabrück, Oldenburg-Ostfriesland und ihre Inseln"
(MEYER en VAN DIEKEN, 137) vinden we dan ook bij de kensoorten
Veronica tournefortii, V. polita en Thlaspi arvense de aanduiding: „Kalkfreund." Wat HEGI (85) ons van de kensoort Lamium hybridum vertelt
n.1. dat deze soort aan kalkarme gronden de voorkeur geeft boven
kalkrijke — doet vreemd aan en is in zijn algemeenheid zeker onjuist.
Ook de stikstofbehoefte van het Veroniceto-Lamietum is groter dan
die van het Linarietum spuriae, doch waarschijnlijk minder groot dan
die van het hiervóór behandelde Mercurialetum annuae. Dit kon wel
n
iet met cijfers worden aangetoond, doch men mag deze conclusie
trekken uit het feit, dat de associatie in veel mindere mate aan de woonkernen isgebonden en o.a. in verschillende polders ver van de boerderijen
n
og goed ontwikkeld voorkomt.
Het Veroniceto-Lamietum verlangt een koel-gematigd klimaat met
geringe temperatuurverschillen tussen zomer en winter. Dit vindt
"et in West- en Midden-Europa — waar het macro-klimaat sterk onder
"ivloed van de oceaan en vooral van de warme golfstroom staat — verwezenlijkt.
Ook het micro-klimaat is gematigd. In de zwareleem-en kleigronden,
w
aarop men de associatie vindt, treden niet die grote temperatuurv
erschillen op als op de lichte diluviale zandgronden.
Een voorbeeld van de invloed van de grond op het microklimaat, en wel
leer speciaal de grondtemperatuur, vinden wij in een publicatie van JOHNSON
DAVIES (geciteerd in GEIGER 77, p. 135). Door genoemde onderzoekers werd

n
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de temperatuur in verschillende grondsoorten 1 cm onder de oppervlakte met
behulp van een maximum- en minimum-thermometer gemeten. De onderzoeking
gen welke te Salisbury Plain (Engeland) werden uitgevoerd, leverden onderstaand
resultaat op:
TABEL 21

MAANDELIJKSE TEMPERATUURSCHOMMELINGEN IN °C

Januari 1925
Zandgrond (1 cm onder de oppervl.)
Kleigrond (1 cm onder de oppervl.)
Luchttemperatuur op 1.20 m

5.4
5.0
6.6

Ter toelichting het volgende: Juni geeft de verhoudingen gedurende de zomer
weer. Verreweg de grootste temperatuurschommelingen vertoonde de zandgrond.
Opvallend gering zijn deze in de vochtige kleigrond. In vergelijking met de temperatuurschommelingen van de grond zijn die van de lucht — op 1.20 m boven
het maaiveld — in het algemeen gering.
In Januari (wintertijd) daarentegen is de temperatuurschommeling in de
lucht relatief het grootst. GEIGER geeft hiervoor de volgende verklaring: In de
zomer heeft de straling en de door haar beïnvloede bodemtemperatuur de luchttemperatuur in de nabijheid van de grond („Lufttemperatur in Bodennähe")
bepaald. In de winter echter, die vooral in het mistige zeeklimaat van Engeland
stralingsarm is, treedt de invloed van de bodem op de achtergrond. Ue luchttemperatuur wordt dan geregeld door de luchtstromingen en vertoont tengevolge
daarvan een naar verhouding grote schommeling.
Overeenkomende waarnemingen werden door PRINS (Landbouwk. tijdschr.
1941, p. 514) beschreven.

In Nederland vindt men het Veroniceto-Lamietum als hakvruchtassociatie in het fluviatiele district. Het correspondeert hier met het
Linarietum spuriae. Waarschijnlijk komt het ook in Zuid-Limburg op
de kalk (krijtdistrict) zo voor. In het Hafdistrict daarentegen is het
de alleenheersende akkeronkruidgemeenschap. In andere dan de bovengenoemde districten is het voorkomen onwaarschijnlijk.
Onder de gewassen, die men op de groeiplaats van het VeronicetoLamietum bij voorkeurverbouwt,neemt desuikerbiet weldevoornaamste
plaats in. Daarnaast worden er ook erwten en bonen, tarwe en gerst
geteeld.
LEVENSCYCLUS EN SEIZOENASPECTEN. Het feit, dat het VeronicetoLamietum zowel onder een hakvrucht als onder een halmvrucht kan
voorkomen, houdt in, dat van de kensoorten der associatie ettelijke
generaties per jaar moeten voorkomen. Dit is ook inderdaad het geval.
De kensoorten — evenals een aantal der verbondskensoorten: Lamiutti
purpureum, L. ampiexicaule, Veronicaagrestis, Erysimum cheiranthoides,
Geranium molle en G. dissectum, Fumaria officinalis en Euphorbiahelioscopia kunnen het gehele jaar door kiemen. De levensvorm van
deze soorten is de altijd groene therophyt (Te). De ene generatie kiemt
in het najaar, overwintert als rozet {Erysimum cheiranthoides, Thlaspi
arvense)of als volwassen plant {Veronica-en Lamium-sooxten) en bloeit
in het voorjaar: Maart—Mei. De tweede generatie kiemt in de voorzomer en bloeit van Juli tot diep in de herfst. Jammer genoeg is aan
deze verschillende bloeitijden nooit veel aandacht besteed (BLUM, 21)-
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Alleen van de Veronica's is bekend, dat zij twee maal per jaar bloeien,
n.1. in April-Mei (Juni) en in Juli-Herfst (HEUKELS en WACHTER, 88).
In het levensvormenspectrum komt een en ander tot uiting in het
percentage in zomerdracht overwinterende therophyten (Te = 52%).
Ook in het tweetoppige verloop van de bloeicurve der associatiekensoorten komt het verschijnsel tot uitdrukking. Aan de bloei der
akkeronkruiden — en meer speciaal der Veronica's— wordt op twee
manieren een grens gesteld. In de winter wordt deze gevormd door de
koude, in de zomer door de droogte. Dit moge blijken uit onderstaande
grafiek (fig. 10), waarin zijn afgebeeld:
1. de bloeicurve der associatiekensoorten.
100'
2. dejaarlijkse gangvandetemperatuur te de Bilt in °C.
H6 C C
3. degemiddeldejaarlijkse neerslag te de Bilt in mm.
4. de jaarlijkse verdamping van
r"V-NEERSLA&
het vrije wateroppervlak te
de Bilt.
Terwijl de wintermaanden voor
de bloei der associatie-kensoorten te koud zijn is — tengevolge
v
an de sterke verdamping in
Mei en Juni, die zelfs de neerl a g overtreft — de maand Juni
v
°or de bloei van de Veronica's
•VtTEMPERATUUR
te
droog.
••••^VERDAMPINü
Thans willen wij de levenscyBLOEICURVE
• 0
clus der beide generaties (subasso3. F. M.A.M. 3. 3. A. S.O. N D .
ciaties, zie blz. 110) kort bespreken. Deeerste kiemt in het najaar
FIG. 10. De tweetoppige bloeicurve van
k°rt na hetinzaaienvanhet graan.
de Veroniceio-Lamietum-kensoorten.
^ e kiemplanten van deze onkruiden ontwikkelen zich tot rozetten
°f kleine planten en gaan zo de winter in. In het vroege voorjaar
(Februari) ontplooien zij zich verder en in Maart-April bloeien een
aantal planten, zoals de verschillende Lamium- en Veronica-soorten,
^ellaria media, Cafsella bursa-pastoris, Poa annua, enz. In de lente
Riemen ook de zomerannuellen: Polygonum-, Atriplex- en Chenopo^«m-soorten, Matricaria chamomüla, Sinapis arvensis, Coronopus
Wocumbens enz. Wanneer het graan in de aar is geschoten — half Mei —
^ P t de vitaliteit van de Lamium- en Veronica-soorten, van Fumaria
°tfacinalisen Euphorbia helioscopia terug. Men kan hen duidelijk aan*ei*, dat deze planten onder lichtgebrek, wortelconcurrentie en verdroe g te ltiden hebben. Andere soorten daarentegen, zoals de Secalinion°°rten:Alopecurusmyosuroides,Myosotis arvensis,Matricaria chamomüla,
•^vena fatua, Scandix pecten-venerisenz. maar ook de zomerannuejlen,

116
o.a. Polygonum convolvulus, P. aviculare, P. persicaria, Atriplex patulum, Chenopodium album bloeien eerst nu.
Na het maaien (einde Juli) treedt weer meer licht tot de bodem
toe en nu kunnen de Veronica- en Lamium-soorten, die een groot
regeneratievermogen bezitten, zich herstellen. Zijgaan eentweede bloeiperiode tegemoet.
In vergelijking hiermee zijn in de ontwikkeling van hetVeronicetoLamietum typicum veel minder duidelijk rythme enseizoen-aspecten te
ontdekken. Wanneer de hakvrucht in de voorzomer wordt geschoffeld
of gewied, zijn de weersomstandigheden zo, dat alle in het gezelschap
voorkomende onkruiden — tot welke levensvorm zij ook behoren—•
vrijwel tegelijkertijd kunnen kiemen. Daar bovendien het schoonhouden
van de akker verschillende malen per jaar plaats vindt en intensiever
gebeurt, naarmate de boer meer tijd heeft, kan men in de zomer verscheidene ontwikkelingsstadia naast elkaar aantreffen. De invloed van
de tijd, waarin de laatste bewerking van de akker heeft plaatsgevonden,
op de samenstelling van de akkerflora werd reeds op blz. 103 uitvoerig
behandeld. Een en ander komt tot uitdrukking in de bloeicurve der
associatie-kensoorten, waarvan detweede bloeitop veel meerindebreedte
is gerekt dan de eerste.
In November komt —met het invallen van de nachtvorsten —aan
de bloei van de meeste onkruiden eeneinde. De associatie gaat nu zichtbaar achteruit en na de tweede helft van deze maand heeft het maken
van opnamen geen zin meer, daar een deel der planten reeds is afgestorven, ja zelfs niet meer is terug te vinden.
SUCCESSIE. Wanneer wijhethier —metbetrekking tothet VeronicetoLamietum —over successie hebben, magmenniet uit het oogverliezen,
dat de meeste gronden, waarop deze associatie voorkomt, door de mens
aan de zee zijn ontworsteld. Eeuwen van noeste werkzaamheid enstrijd
tegen de elementen — tot uitdrukking komend in het devies van het
Zeeuwse wapen: ,,Luctor et emergo" — hebben de groeiplaats vanhet
Veroniceto-Lamietum geschapen 1 .
Het is duidelijk, dat de met zoveel moeite verkregen vruchtbare
gronden zelden braak blijven liggen. Dit wasalleen in de winter 1944/45
het geval, toen tengevolge van de oorlogshandelingen de Betuwe werd
geëvacueerd en de akkers niet konden worden bewerkt. Binnen een
jaar tijd maakten de therophyten-associaties plaats voor een hemicryptophyten-geophyten-vegetatie (zie blz. 69 en tab. 11).

9. OXALETO-CHENOPODIETUM .POLYSPERMI (BR.-BL. 1921)
SISSINGH (1942) 1946
Het Oxaleto-Chenopodietum polyspermi werd voor het eerst door
0
SISSINGH (187) beschreven en scherp tegen de andere tot het Polygon '
Chenopodion behorende associaties afgegrensd. Kort daarop beschreef
TÜXEN (222) het gezelschap uit het Schwarzwald.
j
1
Inditverbandishetinteressanteenbliktewerpenophetkaartje van F aber (69),waarin
1s aangegeven het overstroomde deel van „Nederland zonder düken".
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Chenopodium polyspermum is een typisch hakvruchtonkruid en zodoende komt de naam dan ook veelvuldig in de nomenclatuur van de
hakvrucht-associaties voor. Reeds in 1921 heeft B R A U N - B L A N Q U E T (24)
een hakvruchtgezelschap beschreven, dat hij als ,,Chenopodium polyspermum-a.ssocia.tie" aanduidde. In 1929 beschreef MALCUIT (169) een
..Association à Chenopodium polyspermum et Polygonum persicaria" en
Weer enkele jaren later — in 1933 — vinden we bij L I B B E R T (124) een
hakvruchtassociatie beschreven onder de naam „Panico-Chenopodietum
folyspermi." Ook SCHWICKERATH (178) bezigt deze naam en in 1937
vinden we een gezelschap onder dezelfde naam terug bij T Ü X E N (206).
Bij een nadere beschouwing van de gepubliceerde soortenlijsten
(associatie-tabellen ontbreken) krijgt men de indruk, hier met een
..compositum m i x t u m " — ongeveer identiek met ons Polygono-Chenopodion — te doen te hebben. Sommige opnamen behoren waarschijnlijk
tot het Oxaleto-Chenopodietum polyspermi, andere tot het Mercurialetum annuae en weer andere tot het Veroniceto-Lamietum hybridi.
Daar echter Chenopodium polyspermum een der beste kensoorten
v
a n onze associatie is en deze niet alleen physiognomisch maar ook
oecologisch typeert, heb ik gemeend de soort toch in de naam van onze
associatie te moeten opnemen.
FLORISTISCHE SAMENSTELLING.

Zie bijlage 7 (tabel 22)

OPNAMEN, vermeld in bijlage 7 (tabel 22)
1- Aardappelakker te Tungelroy (gem. Stamproy); S5-48-44; 31.7/42; S42268.
2
- Aardappelakker te Blerick (gem. Maasbree); rivierklei; K6-66-28; 13.8.'42;
S42302.
3. Aardappelakker te Leveroy (gem. Heythuizen); vochtige zandgrond, sterk
vervuild gewas; S6-42-12; 22.7.'42; S42233.
4- Tuintje te Leersum; vochtige humeuze zandgrond; P5-14-13; 25.8.'45;
S4500Ö.
5
- Aardappelland in moestuin te Halfweg (gem. Staphorst); L.6-27-13; 1.8.'41;
S41183.
"• Vochtige aardappelakker te Bennekom (gem. Wageningen); P5-27-22;
10.8.'41; S41194.
'• Bietenakker op vochtige zavelgrond; Zoterbeek bij Baarlo (gem. Maasbree);
S6-15-22; 21.8.'42; S42328.
°- Aardappelakker bij Beemdkant (gem. Lieshout). Vochtige humeuze grond;
vegetatie vermengd met soorten uit het Centunculo-Anthoceretum punctati;
Rö-26-42; £0.9/42; S42468.
9
- Aardappelakker bij Duivendaal (gem. Wageningen); rivierklei; P5-27-43;
.
15.9/39; S39442.
{<*• Aardappelakker in de Nude (gem. Wageningen); P5-27-34; 15.9/39; S39444.
}!• Moestuintje te Heteren; P6-31-11; 7.9/41; S41193.
*• Aardappelland in de Hymaten, Nude (gem. Wageningen); P5-27-34; 7.9.
•
'41; S41214.
d
- Aardappelakker in volkstuintje in de Lure (gem. Zwolle); L6-65-41; 1.8.
, . '41; S41183.
J*- Aardappelakker te Schelle (gem. Zwollerkerspel); L6-65-32; 1.8/41; S41184.
}°- Aardappelland, Veerallee te Zwolle; L6-65-32; 1.8/41; S41192.
lö
- Aardappelland te Ootmarsum; M7-28-32; 10.9/41; S41222.

,. De beide voornaamste kensoorten van de associatie zijn Chenopoluni polyspermum en Oxalis stricta. Als derde — echter hoogstens pre-

118
ferente — kensoort zou ook Mentha arvensis ssp. agrestis kunnen gelden.
Chenopodiunt polyspermum is, zoals wij hiervoor reeds hebben opgemerkt, een typisch hakvruchtonkruid. Buiten de akkers komt de soort
alleen een hoogst enkele maal langs de grote rivieren in het MalachietoBidentetum fluviatile (vermoedelijk de oorspronkelijke groeiplaats) voor
( H E G I , 85) .Zij vertoont een duidelijke voorkeur voor vochtige gronden.
Op goed gedraineerde akkers zal men haar te vergeefs zoeken. Daarentegen treedt zij op natte, dichtgeslagen, slecht ontwaterde gronden
algemeen en soms zelfs faciesvormend op. Aan de grondsoort stelt
Chenopodiunt polyspermum geen hoge eisen; zowel op zandgrond als
op klei kan men haar aantreffen. In Nederland komt zij gelijkelijk voor
in alle plantengeografische districten.
Volgens H E G I (85) zou de soort dooT geheel Europa (noordelijk tot
Zuid-Scandinavië en Engeland), de Orient, de Kaukasuslanden en Siberië
verspreid voorkomen. Men vindt haar vooral in de laagvlakte, slechts
zelden in het gebergte.
Oxalis stricta hoort oorspronkelijk in Noord-Amerika thuis en werd
voor het eerst in het jaar 1658 naar Engeland overgebracht, waar zij
door MORRISOW in Oxford werd gekweekt. In Denemarken werd zij voor
het eerst in 1688 gevonden, terwijl zij uit Midden-Europa eerst sedert
het begin van de 19e eeuw met zekerheid bekend is. Volgens ZUCCARINI
(verg. K I R C H N E R , L O E W en SCHRÖTER, 100) had zij zich echter reeds
in 1825 in Duitsland als onkruid sterk uitgebreid. Tegenwoordig is zij
in Midden- en Zuid-Europa tamelijk algemeen. Haar verbreidingsareaal
strekt zich noordwaarts uit tot Zweden en Finland (Uleaborg), oostwaarts tot Roemenië, Galicië, Polen en Midden-Rusland (tot Orel en
Moskou). Evenals Chenopodiunt polyspermum is Oxalis stricta een soort
van de laagvlakte; in het gebergte stijgt zij niet hoog: in de Zwitserse
alpen komt zij tot 480 m voor, in Zuid-Beieren gaat zij tot 500 m boven
N.A.P.
Ook Oxalis stricta geeft de voorkeur aan vochtige groeiplaatsen;
men vindt haar op drassige akkers en langs rivieroevers en een enkele
maal ook in de halfschaduw van heggen. Tegen uitdroging is de soort
maar matig bestand ( K I R C H N E R , L O E W en SCHRÖTER, 100). In het
algemeen vertoont zij voorkeur voor de lichte gronden. Men vindt haar
slechts zelden op kleigrond. Toch komt zij ook daar voor en men kan uit
de plantenkaartjes niet tot voorkeur voor bepaalde plantengeografische
districten concluderen.
Desnoods zou men ook Mentha arvensis ssp. agrestis als preferente
kensoort van het Oxaleto-Chenopodietum kunnen beschouwen. Als soort
is Mentha arvensis voor ons verbond niet typerend. Volgens H E G I (85)
is zij in de eerste plaats een moerasplant en pas in de tweede plaats
een akkeronkruid (hakvruchtakkers):
" I m Rohrricht in Sumpfwiesen und Gräben desTieflandes allgemein verbreite*
und häufig, auch in Kartoffel- und Hackfruchtfeldern, seltenerauch im Getreide.'

Van huis uit is zij een holarctische soort, waarvan door de cultuur
het areaal sterk naar het Zuiden is uitgebreid. Zij vertoont dus een
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zelfde gedrag als bijvoorbeeld Calyslegia septum en Stachys palustris,
die ook als akkeronkruid zich ver buiten hun natuurlijke areaal hebben
verbreid. Van Mentha arvensis kennen weechter een groot aantal rassen
(subspecies), waarvan er in Midden-Europa een tweetal voorkomen,
n.1. ssp. austriaca BRIQ. en ssp. agrestis BRIQ. 1 . Volgens een schriftelijke mededeling van Dr KLOOS zou in ons land de ssp. agrestis op
de akkers algemeen zijn, terwijl ssp. austriaca zeldzamer is en in
vochtige weilanden voorkomt. Laatstgenoemde ondersoort trof ik enkele
malen inLitorellion-vegeta.tiesaan(opnamen: S39354,S41151enS41153).
De eisen, welke Mentha arvensis ssp. agrestisaan degroeiplaats stelt,
zijn ongeveer gelijk aan die van Chenopodium polyspermum en Oxalis
stricta.Evenals deze beide soorten isheteent.o.v. de bodem indifferente
soort, die men op allerlei gronden kan aantreffen, mits deze voldoende
vochthoudend zijn. Zijisechter algemener, heeft een grotere amplitude
dan de beide andere kensoorten en komt derhalve nogal eens buiten
onze associatie voor, bijvoorbeeld in het Mercurialetum annuae en in de
vochtige subassociaties van het Echinochloeto-Setarietumen het Chrysanthemo-Sperguletum. Daar men echter deze vochtige subassociaties
^Is overgangen naar het Oxaleto-Chenopodietum kan — en moet —beschouwen, is dit optreden alleszins begrijpelijk. Bedenkelijker voor haar
Waardering a i s kensoort is haar voorkomen in het Polygonelo-Bidentetum cernui (LOHMEYER, 222 en SISSINGH, mnscr.). Het staat echter
n
?g niet vast, of wijhier welmet ssp. agrestis te doen hebben, hoewel
dit wel waarschijnlijk is.
Behalve door de drie bovengenoemde kensoorten onderscheidt het
Oxaleto-Chenopodietum polyspermi zich van de andere hakvrucht-assoc
iaties door een aantal vochtminnende soorten, waarvan Lapsana communis, Equisetum palustre, Urtica dioeca, Symphytum officinale, Stachys
palustris var. segetum SCHW., Calystegia sepium en Rorippa islandica
w
el de voornaamste zijn. Als differentiërende soorten van de associatie
hebben alleen de drie eerstgenoemde betekenis. De overige beperken
z
ich in hun voorkomen tot één der subassociaties.
SUBASSOCIATIES. Van het Oxaleto-Chenopodietum kan men eentweetal subassociaties onderscheiden. Op de lichtere gronden vindt menhet
a
) Oxaleto-Chenopodietumgnaphalietosum uliginosi SISSINGH 1946.
Deze subassociatie onderscheidt zich van het hierna te bespreken
Oxaleto-Chenopodietum stachyetosum palustris door een aantal diffe^ntiërende soorten, waarvan de voornaamste zijn: Spergula arvensis,
Rumex acetosella, Polygonum lapathifolium (ssp. tomentosum DANS.),
Echinochloa crus-galli, Rorippa islandica, Gnaphalium uliginosum,
Polygonum hydropiper en Galeopsistetrahit. Daarnaast vindt men in dit
ondergezelschap een aantal bladmossen zoals: Webera annotina, Pottia
t*uncatula,Funaria hygrometricaen Bryum argenteum en het levermos
Riccia glauca.
In HEGI (85)zijn deze subspeciesalsvolgtbeschreven:
Mentha arvensis L. ssp.austriaca BRIQ. Spruiten meest vertakt ensterk behaard. Kelktanden
"«.driehoekig. De in Midden-Europa meest voorkomendeondersoort.
g tl e eMentha arvensis L. ssp.agrestis BRIQ. Loofbladen eivormig, breed elliptisch, tegen de korte
' gesteund tot breed afgerond. In de meeste streken zeldzamer dande vorige ondersoort.
k
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Men vindt het Oxaleto-Chenopodietumgnaphalietosum op vochtige,
humeuze, al dan niet leemhoudende, diluviale zandgronden. Vaak zijn
de associaten omringd door het Echinochloeto-Setarietum (verbond:
Panico-Setarion) terwijl ook mengsels van beide associaties (verbonden)
veelvuldig voorkomen. Men dient er bij het maken der opnamen goed
op te letten, de proefvlakte zo te kiezen, dat deze zo min mogelijk soorten uit het aangrenzende Panico-Setarion bevat. Eerst dan wordt het
toebehoren van het gezelschap tot het Polygono-Chenopodionduidelijk.
Een aan onze subassociatie nauw verwant gezelschap, misschien
zelfs een geografische variant daarvan, werd door TÜXEN (222) onder
de naam ,,Chenopodietum polyspermi subassociatie met Polygonum
hydropiper" uit het Schwarzwald beschreven. Daar Polygonum hydropiper
echter slechts zelden in ons gezelschap voorkomt, het ik het niet gewaagd, dit gezelschap naar deze soort te noemen,
b) Oxaleto-Chenopodietumstachyetosum palustris SISSINGH 1946.
Deze subassociatie vertegenwoordigt het type der associatie. Zij
onderscheidt zich van de vorige subassociatie door een aantal differentiërende soorten, waarvan Euphorbia peplus, Stachys palustris var.
segetum SCHW., Cirsium arvense, Convolvulus arvensis, Galium aparine,
Polygonum amphibium f. terrestre LEERS., Symphytum officinale en
Calystegiaseptum wel de voornaamste zijn. De meeste van deze soorten
zijn geophyten, andere hemicryptophyten, slechts een enkele therophyt (Euphorbia peplus) bevindt zich onder hen. Stachys palustris var.
segetum SCHW. is min of meer karakteristiek voor deze subassociatie.
Zij onderscheidt zich van de var. vulgaris DUFTSCHM. — de ondersoort
uit het Valerianelo-Filipenduletum — door een sterke beharing. Reeds
in de Prodromus Florae Batavae vinden we dit vermeld: ,,De beharing
(van Stachys palustris) hangt ten zeerste samen met de standplaats,
die bij deze planten afwisselt tusschen bouwland en de kanten van
sloten en vaarten."
Het Oxaleto-Chenopodietumstachyetosum komt voor op zware gronden. Men vindt de subassociatie bij voorkeur op de klei in de dalen
van onze grote rivieren, zowel in Nederland (Maas,IJssel,Waal en Rijn)
als in het buitenland (Weser tot Weichsel). Wanneer men de groeiplaats
door drainage goed ontwatert, maakt het gezelschap — al naargelang
de zwaarte van de grond — plaats voor het Mercurialetum annuae of
het Veroniceto-Lamietum hybridi. Overgangen tussen deze gezelschappen
komen veelvuldig voor. Een voorbeeld hiervan geeft volgende opname:
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Tuintje bij boerderij „het Hunneveld" in het Broek ten W. van Zevenaar.
Vegetatiebedekking: 6 0 % , proefvlakte: 150 m«; P6-35-14; 17.10.'45; S45062.
KENSOORTEN: OXALETO-CHENOPODIETUM

Ta Chenopodium polyspermism
Gr Oxalis stricto,

+.1
-j-.1

KENSOORTEN MERCURIALETUM ANNUAE:

Ta Mercurialis annua
Te Fumaria officinalis

+. 1
1.1
+ .2
1.2
1.2

VERBONDS-KENSOORTEN:

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

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

+.1
1.2
1.1
+ .2

KLASSE-KENSOORTEN:

KENSOORTEN VERONICETO-LAMIETUM:

Te Veronica tournefortii
Te Veronica polita
Te Veronica opaca

ORDE-KENSOORTEN:

2.2
1.1
1.2
+.1
4--1

Te Capsula bursa-pasloris
2.1
Te Anagallis arvensis ssp.
phoenicea
+ .1
Gr Cirsium arvense
+.\
Te Poa annua
+.2
Ta Chenopodium album
-j-.1
Th Galium aparine
+ .2
Hr Plantago major
-j-.1
Ta Atriplex palulum
+.1
B E G E L E I D E N D E SOORTEN:

l i s Ranunculus repens
Hs ^4grostis stolonifera

+.2
+.2

Ook tussen Oxaleto-Chenopodietum polyspermy{gnaphalietosum) enerzijds en Echinochloeto-Setarietum of Chrysanthemo-Sperguletumanderzijds
komen dergelijke overgangen voor. Zij maken de goede omgrenzing
van de associatie dikwijls lastig.
SYNOECOLOGIE. Onder de hakvruchtgezelschappen neemt het Oxatelo-Chenopodietum polyspermi een zeer bijzondere plaats in. In tegenstelling tot alle andere Polygono-Chenopodion-a.ssocia.ties is het volstrekt
indifferent t.a.v.debodem. Het komt zoweloplichtealsopzwaregronden
y°or, mits deze slechts voldoende vochthoudend zijn. Het bodemprofiel
ls
steeds een A-G-profiel met een hoog gelegen gley-horizont.
TABEL 23

D E PLAATS VAN HET OXALETO-CHENOPODIETUM TEN OPZICHTE VAN
ANDERE ASSOCIATIES

droog If

EchinochloetoSetarietum
typicum

ChrysanthemoSperguletum
typicum

i EchinochloetoChrysanthemojl Setarietum
Sperguletum
ij equisetetosum
ranunculetosum
Echin.Seiar.
bident.
vochtig ||
licht

Mercurialetum
annuae
m. Mentha arv.

VeronicetoLamietum
hybridi

Oxaleto-Chenopodietum polyspermi
gnaphalietosum !

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

Hth Riccia glauca
Hth Anthoceros laevis

2.2
2.2

Ta Rorippa islandica
Gr Oxalis stricta

+.1
+.2

BEGELEIDENDE PHANEROGAMEN:
V E R B U N D S -

E N

O R D E - K E N S O O R T E N :

Ta
Ta
Th
Ta

Juncus bufonius
Gnaphalium uliginosum
Sagina procumbens
Plantago major var.
intermedia
Th Veronica serpyllifolia
Ta Isolepis setacea
Chp Webera annolina

KLASSE-KENSOORTEN:

2.2
1.2
1.2
+ .2
1.2
+ .2
1.2

Hr
Hs
Th
Gr
Hs
Hr

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

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

BEGELEIDENDE CRYPTOGAMEN:

Chp Funaria hygrometrica
Chp Bryum argenteum
Chp Brachythecium spec.

2.2
+.2
+-2

Te Stellaria media
+ .2
Ta Anagallis arvensis
+ .1
Hr Plantago major
+ •2
Begroeiing van een zeer vochtige aardappelakker. Humeuze, dichtgeslagen,
leemhoudende zandgrond met rijke mos-flora; 2 m 2 , vegetatiebedekking kruidlaag 20 %, moslaag 80 %. Associaat omgeven door Oxaleto-Chenopodietum
polyspermi; R5-26-42; 30.9.'42; S42467.

Na het voorgaande spreekt het wel haast vanzelf, dat de bodemstructuur van het Oxaleto-Chenopodietumuit landbouwkundig oogpunt
bezien ongunstig is. De grond kan er, door de hoog gelegen gley-horizont,
slechts ondiep worden geploegd. Daardoor wordt op den duur de ondergrond dichtgesmeerd. Zo ontstaat een ploegzool, die na regen de afvoer
van het water belemmert. Ook het afsluiten van de lucht in de bovenlagen van het profiel —door de begroeiing met een algenvlies of mossendek — doet de structuur van de grond snel achteruit lopen. Deze is
meestal duidelijk kluiterig. Tengevolge van de onvoldoende luchtcirculatie vindt men steeds onverteerd organisch materiaal (stro- en
stoppelresten) in het profiel. Daarom is het Oxaleto-Chenopodietum
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een ongaarne geziene onkruidvegetatie. In de meeste gevallen kan door
ontwatering (drainage) de opbrengst van de groeiplaats belangrijk
worden verhoogd.
VERBREIDING. Omtrent de verbreiding van het Oxaleto-Chenopodietum polyspermi is weinig bekend. In de literatuur vinden we..slechts
enkele gegevens. SISSINGH (187) noemt de associatie uit Nederland en
Noord-west-Duitsland, T C X E N (222) vermeldt haar uit de dalen van het
Schwarzwald. Voorts kan men uit de literatuur (BRAUN-BLANQUET (27),
MALCCIT (134), ALLORGE (2), GAUME (76). L I B B E R T (124), SCHWICKERATH
(178) en T Ü X E N (206) het vermoedelijke voorkomen in verschillende
streken van Frankrijk, Zwitserland en Duitsland concluderen. T Ü X E N
en P R E I S I N G gaven mij een tabel ter inzage, waaruit blijkt, dat het
Oxaleto-Chenopodietum ook in Polen (dal van de Weichsel) voorkomt,
terwijl volgens mondelinge mededeling van G. J. HARMSEN deze haar
ook meermalen in Thüringen heeft waargenomen.
i
Aan de hand van de verbreiding der kensoorten (zie blz. 118) kan
men het vermoedelijke areaal der associatie reconstrueren. Dit is in
achterstaande figuur weergegeven.
Het Oxaleto-Chenopodietum polyspermi is een associatie van het laagland. In het gebergte stijgt het gezelschap niet hoog (BRAUN-BLANQUET,
35). Volgens mondelinge mededeling van HARMSEN komt het boven
300 m N.A.P. niet meer voor. Volgens K I R C H N E R , L O E W en SCHRÖTER
(100) stijgt Oxalis stricto, in de Zwitserse Alpen niet boven 480 m, terwijl
z
ij ook in Zuid-Beieren beneden de 500 meter-lijn blijft. Volgens H E G I (85)
komt Chenopodium polyspertnum slechts een enkele maal in de gebergtegordel voor, terwijl ook Mentha arvensis door deze auteur alleen voor
het laagland als ..allgemein verbreitet und häufig" wordt aangegeven.
Op de kaart werd dit aangeduid, door enkele gebergten als enclaves in
het verbreidingsgebied in te tekenen (Fig. 11).
ONTSTAAN, IN STAND BLIJVEN EN VERGAAN DER ASSOCIATIE. Enkele
feiten doen vermoeden, dat het Oxaleto-Chenopodietum geen oude associatie is. De gronden, waarop het voorkomt, zijn voor landbouw niet
er
g geschikt en het is daarom aan te nemen, dat zij hiervoor ook nog
n
iet lang in cultuur zijn genomen. Het is waarschijnlijk, dat de meeste
daarvan in de tijd, dat Europa nog veel minder dicht was bevolkt en
er
aan bouwland nog niet zo'n grote behoefte bestond, nog bos of weide
droegen. Ook het feit, dat men van de meeste kensoorten van deze
associatie de herkomst nog kan nagaan (zie blz. 118-120), zou er op
kunnen wijzen, dat zij niet tot de oudste behoort.
. De jaarlijks terugkerende bewerking van de akker waarborgt h e t .
ln
stand blijven van het Oxaleto-Chenopodietum. De kenmerkende soor* e n van de associatie zijn door hun levensvorm aan de steeds weerkerende
grondbewerking aangepast. Chenopodium polyspertnum is een zomerannuel, welke zich door zaad-in stand houdt. De beide andere kensoorten
(Mentha arvensis en Oxalis stricto) vermeerderen zich vooral vegetatief.
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Beide zijn het wortelknopgeophyten, wier wortelende ondergrondse.
spruiten bij het bewerken van de akker in stukken worden verdeeld,
die op de knopen weer uitlopen. In het vochtige milieu van hetOxaletoOienopodietum — waarin het verdrogen der wortelresten practisch is
uitgesloten — voelen de wortelknopgeophyten zich echt thuis. Behalve
beide bovengenoemde soorten vindt men er Equisetum arvense, E.
palustre, Agropyron repens, Stachys palustris var. segetum SCHW., Cirsium arvense, Convolvulus arvensis en Sonchus arvensis, ja zelfs Polygonum amphibium f. terrestre LEERS, en een enkele maal ook Linaria,
vulgaris.

FIG. 11 Oxahto-Chenopodietwn

polyspermi

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

BR.-BL.

(1931) 1936

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

. Urtica urens
— pilulifera
— caudala
Sisymbrium irio
Solanum lycopersicum
Hyoscyamus niger
—
albus
enz.

In ons land zijn deze soorten — op enkele uitzonderingen na —
zeldzaam.
Het Chenopodion muralis werd voorhet eerst met name genoemd door
BRAUN-BLANQUET (30). Later geeft deze auteur (BR.-BL., 37) een uitvoerige beschrijving van het verbond als volgt:
,,Cette alliance comprend les groupements les plus nitrophiles, cantonnés
u voisinage des habitations humaines. Les espèces qui lescomposent, therophytes
Pourla plupart, sont susceptibles de supporter l'apport continuel d'ordures de toute
sorte. Les associations du Chenopodion sont douées d'une grande stabilité: elles
réapparaissent généralement assez tard dans l'année, toujours sur les mêmes
emplacements."
a

We hebben hier te maken met een mediterraan verbond, dat naar
het Noorden toe sterk verarmt en in Engeland en Nederland haar laatste
uitlopers heeft (BRAUN-BLANQUET, 38). Dit moge onder meer blijken
uit het feit, dat daarvan in het Middellandse Zeegebied een groot aantal
goed omschreven associaties voorkomen, terwijl het bij ons slechts
door één associatie — het Chenopodieto-Urticetum urentis — wordt
vertegenwoordigd.
10. CHENOPODIETO-URTICETUM URENTIS (BR.-BL. et DE LEEUW
1936) SISSINGH 1946

Het Chenopodieto-Urticetum urentis werd voor het eerst door BRAUNBLANQUET en DE LEEUW (38) onder de naam Chenopodieto-Atriplicetum
hastatae van het eiland Ameland beschreven. In dezelfde publicatie
vermeldt BRAUN het voorkomen in Zuid-Oost-Engeland (Harwich). Een
paar jaar later vinden we ook bij WEEVERS (243) enkele opnamen van
het gezelschapvan composthopen uit denabijheid van het dorpje Goeree.
De naam Chenopodieto-Atriplicetum hastatae is niet erg gelukkig
gekozen, daar Atriplex hastatum niet kenmerkend is voor het gezelschap, ja zelfs in de typische vorm daarvan in het geheel niet voorkomt.
Deze soort immers, die men elders in het Atriplicetum littoralis en het
Malachieto-Bidentetum vindt, beperkt zich hier in haar voorkomen tot
de subassociatie ,,atriplicetosum." Vandaar, dat wij aan de hierboven
gebezigde naam Chenopodieto-Urticetum urentis de voorkeur geven.
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FLORISTISCHE SAMENSTELLING. De meest algemeen voorkomende
kensoort van het Chenopodieto-Urticetum urentis is Urtica urens. Als
kensoort is zij echter niet zeer trouw. Men kan haar immers zowel op
stikstofrijke akkers (Polygono-Chenopodion) als op mest- en composthopen in het Balloteto-Arctietum (Arction lappae) aantreffen. Wanneer
de soort op akkers faciesvormend gaat optreden, dan wijst dit op een
zeer stikstofrijk milieu en men kan Urtica urens-iacies dan ook als fragment van onze associatie opvatten. Het voorkomen in het BallotetoArctietum daarentegen hangt samen met de successie. Urtica urens is
daarin als een relict uit de voorgaande annuellenvegetatie te beschouwen.
Volgens H E G I (85) is Urtica urens een onkruid met een cosmopolitisme verbreiding. Haar areaal sluit zich echter eng bij de menselijke
nederzettingen aan. Zo vindt men haar plaatselijk zeer algemeen op
onbebouwde grond, aan de voet van muren, heggen en schuttingen, op
cultuurland, langs dorpswegen, langs wegranden, op puinhopen, kolenmijlers, in tuintjes, bij boerderijen, veestallen, ,,Sennhütten" enz.
Wanneer zij haar optimale bestaansvoorwaarden verwezenlijkt vindt,
treedt zij vaak faciesvormend op en laat andere soorten nauwelijks
gelegenheid om zich te vestigen. Vandaar, dat men op zulke groeiplaatsen het ruderaalgezelschap slechts dan in zijn geheel omvat, wanneer
het opname-areaal zéér groot wordt gekozen.
Als tweede kensoort is Chenopodium serotinum te noemen. Ook deze
soort komt zo nu en dan op akkers voor (zie b.v. tabel 17), doch zij
vertoont toch een duidelijke voorkeur voor stikstofrijke ruigten. Hetzelfde geldt in nog hogere mate voor de derde kensoort: Chenopodium
murale, welke laatste zich in haar voorkomen vrijwel uitsluitend tot
onze associatie beperkt.
Tot de kensoorten van het Chenopodieto-Urticetum urentis zou ik
ook Solanum lycopersicum, de tomaat, willen rekenen. Voorts horen
hiertoe waarschijnlijk ook enkele, in ons land vrij zeldzame en in de
tabel niet voorkomende, Chenopodiaceëen: Chenopodium hybridum, Ch.
vulvaria, Ch. foliosum, Ch. capitatum en Ch. urbicum. Regionaal beschouwd zijn dit kensoorten van het Chenopodion muralis.
Het pionierkarakter van het gezelschap wordt geaccentueerd door
de regelmatige aanwezigheid van enkele Chenopodietalia-soorten, o.a.
Solanum nigrum, Senecio vulgaris, Stellaria media, Sonchus oleraceus
en Polygonum persicaria. Ook onder de klasse-kensoorten nemen de
annuellen een voorname plaats in.
Naast bovengenoemde soorten vindt men in onze associatie ook enkele Arction-soorten, b.v. Malva neglecta, Sisymbrium officinale, Rumex
obtusifolius en Lamium album. Het zijn vaak afbrekende soorten, die de
successie in de richting van het Lappa notha-Ballota «zgra-gezelschap
inleiden.
De eerdere floristische samenstelling moge blijke uit bijlage 7
(tabel 24).
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OPNAMEN, vermeld in bijlage 7 (tabel 24).
1. Zeer nitrophiele aardappelakker op „'t Pannenland" bij Vogelenzang. Vegetatie t o t 1m hoog. Opn. KRUSEMAN; 6.9.'38.
2. Rand van een aardappelkuil, ,,De Zilk". Opname KRUSEMAN, 6.9.'38.
3. Amsterdam-West. Begroeiing langs rand van fietspad. Opname KRUSEMAN
1.9.'40.
4. Ruderaal terrein te Voorburg (buiten gebruik zijnde vuilstortplaats), omgeven
door Hordeetum murïni, teelaarde op kleigrond; N3-65-24; 9.10.'45; opn.
WESTHOFF, VW45104.

5. ,,Zwarte veld"; opn. KRUSEMAN, 6.9.'38.
*>. „Vesting Clingendaal" den Haag. Verwaarloosde tuin op duingrond. N 3 55-13; 21.9.'45; opn. WESTHOFF, VW45051.
7. Persvoerkuil bij Egmond-Binnen. Door kippen doorwoelde teelaarde; L 4 31-42; 9.10.'45; S45034.
8. Mesthoop te Nes (gem. Ameland); opn. BRAUN-BLANQUET en DE L E E U W

(38, p .389).
9- Mesthoop op zware, wat zilte kleibodem te Goeree; opn. WEEVERS (243);
P2-68-32.
10 Mesthoop te Zeveaaar; 75cm hoge vegetatie van Atriplex- en Chenopodinmsoorten. Annuellenvegetatie; P6-35-31; 9.7.'46; S46016.
' 1 - Korte Voorhout in den Haag, 80 cm hoge vegetatie; N3-55-34; 16.8.'46;
S46028.
12. Composthoop indeNude tenW. vanWageningen; P5-27-43; 6.10.'39; S3948«.
13. Mesthoop naast boerderij aan de Meye bij Zegveld; N-434-00; S47006; 20.
6'47; opgenomen met BRAUN-BLANQUET.

SYNOECOLOGIE EN VERBREIDING. Het Chenopodielo-Urticetum urentis
!s een bij uitstek nitrophiele, in hoofdzaak uit therophyten bestaande,
associatie. Men vindt haar bij voorkeur opsterk humeuze, veelal colloidrijke standplaatsen, welke nog voor kort door de mens zijn omgezet,
D
-V. mest- en composthopen, persvoerkuilen enz.
Omtrent de verbreiding van de associatie is slechts weinig bekend.
Men mag echter aannemen, dat zij in onsland de noordgrens van haar
Verbreidingsgebied vrijwel heeft bereikt enin zuidelijker landen (België,
Frankrijk) eerst optimaal tot ontwikkeling komt (zie Fig. 12). Hier
gaat zij geleidelijk over in het mediterrane Chenopodielum muralis,
eveneens een associatie van ons verbond. Mogelijk is ons ChenopodietoUrticetum urentis zelfs alseen verarmde uitloper van dit gezelschap te
beschouwen.
Wat de grondsoort betreft, geeft het Chenopodieto-Urticetumde
Voorkeuraandezware gronden, waarschijnlijk omdat hier deammoniakei1
nitraat-verbindingen minder makkelijk uitspoelen. Hetbeperkt zich
echter niet tot deze gronden, gezien zijn voorkomen in onze duinen en
°P Ameland. Het verbreidingsareaal hier te lande vertoont grote overee
nkomst met dat van het Balloteto-Arctietum (zie blz. 150).
SUCCESSIE. Het Chenopodieto-Urticetum heeft slechts een korte
'evensduur. Gewoonlijk kanhetzich slechts éénjaar handhaven. Daarna
w
ordt het in snelle successie verdrongen door het op een hoger plan
staande Balloteto-Arctietum. Vandaar dat de associatie bijonszozelden
gelegenheid krijgt zich optimaal te ontplooien. Meestal vindt men
Rechts associatiefragmenten. Als gevolg hiervan werd het gezelschap
bl
j ons eerst laat herkend.
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SUBASSOCIATIES, VARIANTEN EN FACIES. Van het Urtica urens-Chenopodium wwra/e-gezelschap kennen wij twee subassociaties, n.1.:
a. het Chenopodieto-Urticetumurentis typicum SISSINGH 1946, de typische subassociatie, die bij voorkeur op de lichte gronden groeit, en
b. het Chenopodieto-Urticetum urentis atripliaetosum (BK.-BL. et DE
LEEUW 1936) SISSINGH 1946, de subassociatie, die men bij voorkeur op
de zware gronden vindt. Zij is nog sterker nitrophiel dan het type
der associatie en onderscheidt zich daarvan door de volgende differentiërende soorten: Atriplex hastatum, A. patulum en Chenopodium rubrum.

FIG. 12

Chenopodieto-Urticetum

In verband met het pionierkarakter van de associatie kunnen vele
soorten faciesvormend optreden. Wij kennen facies van Urtica- urens,
Stellaria media, Poa annua, Atriplex hastatum, Chenopodium murale en
Ch. rubrum en zelfs van Solanum nigrum. De Poa ««««a-facies wijst op
een enigszins vastgetreden grond (overgang naar het PlantaginetoLolietum, zie blz. 134), de Urtica urens-fa.cies is vermoedelijk het minst,
de Chenopodium rubrum-ia.cieshet meest nitrophiel. De betekenis der
andere facies is nog niet duidelijk.
VERWANTE GEZELSCHAPPEN. Hierboven werd reeds op de verwantschap tussen het Chenopodieto-Urticetum urentis en het mediterrane
Chenopodietum murdlis gewezen. Nauw aan onze associatie verwant is
ook de door AICHINGER (1) beschreven „Hyocyamus niger-Malva neg/écfa-associatie."
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ORDE III:
POTENTILLO-POLYGONETALIA AVICULARIS TÜXEN
1947 (ROZET- EN TRED-PLANTEN-ASSOCIATIES)
Deze orde van rozet- en tred-plantengezelschappen werd onlangs
door TÜXEN (219) opgesteld. Volgens de auteur omvat zij een aantal
— deels oorspronkelijk inheemse, deels anthropogene — plantengezelschappen en wordt o.m. gekenmerkt door de volgende soorten:
Polygonum aviculare
Rumex crispus
Potentilla anserina
—
reptans
Plantago major
—
coronopus
Coronopus procumbens
—
didymus
Lepidium ruderale
Juncus compressus

Rorippa silvestris
—
prostrata
Trifolium fragiferum
Leontodon autumnalis
Matricaria matricarioid.es
Poa annua
Lolium perenne
Alopecurus geniculatus
Agrostis stolonifera var. prorepens
ASCHERS.

De orde heeft een zeer aparte oecologie. De standplaatsen, waarop
de associaties der Potentillo-Polygonetalia avicularis voorkomen zijn
ogenschijnlijk zeer heterogene, doch alle hebben zij gemeen, dat de
grond er vast en de luchtcapaciteit daarvan gering is. De bij een norfnale ligging der gronddeeltjes voor lucht beschikbare ruimte (50 %)
is hier tot een minimum beperkt. In sommige gezelschappen wordt dit
Veroorzaakt door een hoog vochtgehalte, waarbij de capillaire ruimten
met water zijn gevuld, in andere door een ongunstige structuur van de
grond, waarbij de deeltjes aan elkaar kitten. Bij indrogen vertonen
dergelijke gronden grote polygonen, waartussen z.g. „krimpscheuren".
Bij weer andere gronden is de dichte ligging een gevolg van mechanische samenpersing (tred).
De orde — waarover eerdaags een publicatie van TÜXEN te verwachten is — omvat meerdere verbonden, waarop ik — in afwachting
daarvan —hier niet zalingaan. Ook de samenstelling van bovengenoemd
soortenlijstje blijft geheel voor verantwoording van TÜXEN. Ik moge
slechts opmerken, dat het lijstje nogcritisch moet worden bezien. Soorten
a
ls b.v. Lolium perenneen Agrostis stoloniferavar. prorepenszijn m.i.voor
onze orde niet kenmerkend.
Dat de orde hier toch wordt gememoreerd, vindt zijn oorzaak in
het feit, dat ik geen mogelijkheid zie om het hierna te bespreken Polygonion avicularis elders onder te brengen. In de Onopordetalia-orde,
Waartoe het vroeger wel werd gerekend, hoort het beslist niet thuis.
a

- VERBOND: POLYGONION AVICULARIS
BR.-BL. 1931.
Dit verbond werd voorhet eerst door BRAUN-BLANQUET (33)genoemd
en
o.a. bij AICHINGER (1) besproken. Later werd het door BRAUN-BLANQUET (37) weer opgegeven, waarbij de hiertoe gerekende associaties
*n het Hordeion tnurini werden ondergebracht. Zoals we reeds eerder
(zie blz. 15) hebben gezien, blijkt deze in de prodromus (37) gegeven
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indeling niet zeer bruikbaar, zodat wij thans weer op het oorspronkelijke, door B R A U N - B L A N Q U E T opgestelde verbond terugvallen.
Het Polygonion avicularis wordt gekenmerkt door de volgende
soorten:
Plantago major
Poa annua
Polygonum aviculare
Matricaria matricarioides

Lepidium ruderale
Conoropus procumbens
—
didymus
Sclerochloa dura

Het is een anthropogeen verbond, dat evenals de andere RuderetoSecalinetea-veTbonden sterk stikstofminnend is.
Een verdere bestaansvoorwaarde is een vastgetreden standplaats.
Grote vastheid van de grond betekent in het algemeen een slechte
structuur, onvoldoende aeratie, gering bacteriënleven en slechte waterhuishouding. In ons geval is de ligging der gronddeeltjes vaak zo dicht,
dat aan de wortelontwikkeling der planten direct mechanische hindernissen in de weg worden gelegd.
De dichte pakking van het profiel heeft ook een abnormale waterhuishouding ten gevolge. D e gronden zijn nu eens met water verzadigd,
dan weer drogen zij geheel uit. Doordat de Polygonion-soorten alleen
in debovenste lagen (enkele centimeters) van hetprofiel kunnen wortelen,
worden de gevolgen van deze ongunstige waterhuishouding extra merkbaar. Ook hiertegen zijn de Polygonion-soorten bestand. Enerzijds zijn
zij zeer droogteresistent, anderzijds groeien en bloeien zij bijna het
gehele jaar door, waarbij de voor de groei geschikte perioden (voorjaar
en herfst) in het bijzonder worden uitgebuit. H u n levensvorm — veelal
een rozet — is geschikt om koude perioden te doorstaan.
Het is begrijpelijk, dat onder deze omstandigheden het Polygonton
avicularis in hoge mate onafhankelijk is van het klimaat, zowel als
van de bodem (grondsoort). Waar bovendien de zaden van vele der
kenmerkende soorten door de mens over grote afstanden worden verspreid, is het te begrijpen, d a t het verbond in de loop der eeuwen een
cosmopolitische verbreiding heeft gekregen en vrijwel over de gehele
aarde voorkomt. In de eurosiberische regio is het vertegenwoordigd
door één associatie, het Plantagineto-Lolietum. I n de mediterrane regio
wordt deze door de nauw verwante Sclerochloa dura-Coronopus procumfofts-associatie vervangen. Gezien het areaal der diverse kensoorten is
het zeer waarschijnlijk, dat ook in Azië en Noord-Amerika nauw verwante associaties voorkomen, terwijl ook in Zuid-Afrika, Australië en
Nieuw-Zeeland het verbond, of althans de orde, kanworden verwacht.
11. PLANTAGINETO-LOLIETUM B E G E R 1930

De tredplantengemeenschap werd voor het eerst in 1930 door B E G E R
(19) onder denaam: Lolium perenne-Plantago wa/or-associatie beschreven.
Daarna volgden beschrijvingen van L I B B E R T (123) ,AICHINGER (1),
T Ü X E N (206), V L I E G E R (225), P F E I F F E R (17 ), W E E V E R S (243), B Ü K E R
(49), K L E I N en B Ü K E R (105), T Ü X E N , P R E I S I N G , LOHMEYER en H A N S E N
(222). T Ü X E N gaf aan het gezelschap de naam Lolium perenne-Matricaria suaveolens-associatie. Daar de eerder door B E G E R gegeven n a a m
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en b e s c h r i j v i n g o m t r e n t h e t b e d o e l d e g e z e l s c h a p g e e n twijfel l a t e n ,
verdient deze, in overeenstemming m e t de nomenclatuurregels, de
v o o r k e u r [ W E S T H O F F , D I J K e n P A S C H I E R (249) e n T Ü X E N (105)].

F L O R I S T I S C H E S A M E N S T E L L I N G . D e z e m o g e blijken u i t bijlage 8

(tabel 25).
OPNAMEN, vermeld in bijlage 8 (tabel 25).
1. Wolfheze (gem. Renkum); P6-11-34; 27.6.'39; S39142.
2. Lexkesveer (gem. Heteren); P5-38-11; 10.6.'39; S39152.
3. Wageningen; zeer sterk vastgetreden zandgrond, door samen-geveegd en
-gespoeld wegvuil bemest; P5-27-24/42; 27.8.'44; S44117.
4. Bennekom (gem. Ede); P5-27-22; 9.6.'38; S38112.
5. Station teDalfsen; L 6 - 6 7 - » ; 13.8.'41; S41196.
6. Losplaats bijhetDrielse veer (gem. Renkum); P6-21-42; 4.10.'39; S39483.
7. Baexem, zandweg; S6-42-42; 22.6.'42; S42130.
8. Heythuizen, zandweg; S6-33-33; 30.6.'42; S42172.
9. Stevensweert; T6-12-12; 16.5.'42; S42082.
10. Sahara, Wageningse berg; P5-27-31; 16.6.'38; S38118.
11. Trambaan aan de Oude Bennekomse weg (gem. Wageningen); P5-27-24;
16.6.'38; S38120.
12. Veer bijEek enWiel (gem. Amerongen); Pö-24-24; 31.9.'39; S39480.
13. Veelbetreden rand van een Hordeetum tnurini, Wageningen; P5-27-44;
15.6.'38; S38119.
14. Dijkgraaf t e Wageningen; P5-27-41; 6.7.'38; S38137.
15. Haven t e Wageningen; P5-27-43; 24.6.'39; S39138.
16. Grindstortplaats langs de Rijn bij Renkum; P5-28-34; 7.9.'41; S41210.
J7. Fietspad bij het Kleine Veer t e Hattem; M6-15-12; 20.7.'41; S41177.
18. Ingang vaneenweiland bijhet Opheusdense veer (gem. Wageningen);P 5 37-14; 22.6.'39; S39129.
19. Overzetveer over de Maas bij Cuyck (gem. Mook en Middelaar); Q6-32-22;
6.8.'39; S39236.
20. „Gelderse W a a r d " (gem. Herwen en Aerdt); P6-45-13; 24.8.'44; S44111/
21. Ingang van een weide inde„Klaver enWolfswaard" (gem. Heteren); P 5 - 3 7 23; 14.7.'39; S39215.
22. Rijswijk, stenig kleipad met gruis door weiland; N3-55-00; 18.7.'43;opn.
WESTHOFF, W43035.

23.
24.
25.
26.
27.
28
29
30
31

,,'t Engelveld" (gem. Zevenaar), op rivierklei; P5-35-31; 12.7.'44; S44047.
Ingang vaneenweiland t e Metslawier (gem. Oostdongeradeel); H6-14-42;
29.6.'39; S39106.
Aalstmeer; M4-63-13; 12.8.'38; S38109.
Midsland (gem. Terschelling); H5-I2-12; 15.7.'39; opn. ÖE L E E U W .
Metkiezel verhard kleipad, Polder Waardenburg (blad Enspijk); P5-62-00;
31.5.'44; S44011.
Wegrand te Horn; S6-53-22; 16.8.'42; S42207.
Boerderij onder Wienne bij Goor (gem. Ambt-Delden); M7-64-44; 6.7.'42;
S42187.
Steenglooiing a a n de Maas (gem. Neer); S6-34-23; 3.7.'42; S42182.
Boerderij ' t Goort bijNeer; Sö-34-33; 3.7.'42; S42180.

Kenmerkend voor het Plantagineto-Lolietum zijn de volgende soorten: Plantago major, Matricaria matricarioides(— M. snaveolens BUCH.
^ M. discoideaD.C.) enLepidium ruderale.Op dezwaardere gronden
v
°egt zich hierbij Coronopusprocumbens( = C. ruelli ALL. = Senebiera
coronopus POIR.) terwijl men daar eenenkelemaalook Coronopus didymus
(= Senebiera didyma PERS.) kan aantreffen.
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Plantago major: De Nederlandse naam „weegbree" zowel als de
Duitse „Wegerich" (wegarih == wegbeheerser) duiden er reeds op,
dat deze plant langs onze wegen zeer veelvuldig voorkomt en er soms
zelfs het aspect bepaalt. De geringe afmetingen der zaden, alsook de
omstandigheid, dat de buitenlaag daarvan bij bevochtiging tot een
kleverige, geleiachtige massa opzwelt, hebben tot gevolg, dat de zaden
gemakkelijk door mens en dier over grote afstanden worden verspreid.
Daardoor komt het, dat Plantago major niet alleen overal in Europa
langs drukbegane wegen en straten voorkomt, maar ook, dat de plant
van hieruit over bijna de gehele wereld werd verspreid. In Noord-Amerika
is zij thans vrij algemeen ingeburgerd (HEGI). Zij wordt er door de
Indianen „voetstappen der bleekgezichten" genoemd.
Matricaria matricarioides, welke soort vroeger ten onrechte voor
een straalbloemenloze vorm van Matricaria chamomilla werd aangezien
(HEGI 85) en voor het eerst door PURSCH (1814) in Californie werd
waargenomen en beschreven, is in Europa een adventiefplant, die
waarschijnlijk oorspronkelijk uit Oost-Azië — mogelijk ook NoordAmerika — stamt, maar zich thans sinds het midden van de vorige
eeuw hier heeft ingeburgerd en zich er vooral in de negentiger jaren
massaal heeft uitgebreid. Volgens HEGI werd Matricaria matricarioides
in Duitsland voor het eerst in 1852 waargenomen. Uit Zweden was zij
reeds sinds 1850bekend. Vermoedelijk heeft zij zich vanuit de botanische
tuinen (o.a. van Berlijn, Koningsbergen Breslau) over Europa uitgebreid.
De spoorwegen hebben deze verbreiding enorm bevorderd. Ook de
scheepvaart en rondreizende kermistroepen hebben daartoe bijgedragen. Thans heeft zij vrijwel geheel Europa — met uitzondering van
misschien enkele eilanden en alpendalen — veroverd. De snelle verbreiding is deels een gevolg van de grote zaadproductie en wordt deels
veroorzaakt doordat de verslijmende vruchtwand zich overal aan vasthecht. Ook de ongevoeligheid van de soort voor koude (vorst) en droogte
hebben hiertoe bijgedragen.
Lefidium ruderale, de derde kensoort van het Plantagineto-Lolietmn
is ook een adventief, die zich nog steeds uitbreidt. Volgens HEGI komt
deze ammoniak-minnende soort langs muren, wegen, dijken, op puin
tussen straatstenen en op stationsemplacementen in Midden-Europa
vrij veelvoor. Vooral in Zuidwest-Duitsland en Oostenrijk iszij algemeen.
Daarentegen kwam zij in de Noordwest Duitse laagvlakte oorspronkelijk
alleen in de nabijheid van de zee voor. Zij breidt er zich thans door het
spoorwegverkeer sterk uit. Hetzelfde geldt voor Nederland. Volgens
de flora van HEUKELS en WACHTER (89) is Lepidium ruderale „aan
wegen en dijken, op puin en tussen straatstenen algemeen". Men vindt
haar echter het meest op de eilanden en langs de kust, dus in het noorden en westen des lands; haar voorkomen in het zuiden en oosten is
incidenteel en de plant wekt hier sterk de indruk haar areaal nog niet
te hebben ingenomen.
In het hoge Noorden geldt de plant als „steppenloper," dat wil
zeggen, dat de na de zaadrijping afgestorven planten door de wind
over grote afstanden worden verplaatst.
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Coronopus procumbens is een kensoort van de tredplantengemeenschap op de zware gronden. Men vindt haar vooral in het fluviatiele
district en in het noorden en westen des lands op de zeeklei.
In Duitsland kan men haar vooral aan de kust, op de eilanden en
aan de oevers der grote rivieren vinden (HEGI). Dit verspreidingsbeeld
komt in grote trekken met dat in ons land overeen. Het heeft de indruk
gevestigd, dat de soort een voorkeur vertoont voor zilte gronden. Of
dit geheel juist is, meen ik —gezien haar voorkomen elders —te moeten
betwijfelen. Wel staat vast, dat de soort grote behoefte heeft aan kali.
Coronopus procumbens komt in vrijwel geheel Europa — met inbegrip
van het Middellandse Zeegebied — voor. Ingevoerd en plaatselijk ingeburgerd is zij in Noord-Amerika, Zuid-Afrika en Australië.
Coronopus didymus tenslotte is de meest zeldzame kensoort van onze
associatie. Waar zij voorkomt, gedraagt zij zich ongeveer eender als
Coronopus procumbens. Volgens HEGI is zij een uit Zuid-Amerika ingevoerde adventief, die tegenwoordig over het grootste deel der aarde
(Europa, Noord-Afrika, Madeira, Canarische Eilanden, Zuid-Afrika,
St. Helena, Java, Japan, Australië, Nieuw-Zeeland enz.) is verspreid
e
n veelal is ingeburgerd. In Europa komt zij vooralinhet zuid-westelijke
deel (van Ierland tot Italië) in de nabijheid der havensteden voor. Verder
noord- en oostwaarts is haar optreden meestal van voorbijgaande aard.
Behalve door het voorkomen van bovengenoemde soorten wordt de
tredplantengemeenschap gekenmerkt door het constant daarin voorkomen en het vaak aspectvormend optreden van soorten als: Poa
annua, Polygonum aviculare en Lolium perenne. Zij vertonen voor onze
associatie een zekere voorkeur, welke voor verschillende auteurs [BEGER
(19), AICHINGER (1), VLIEGER (225), PFEIFFER (156)] aanleiding was om
z
e tot de associatie-kensoorten te rekenen. M.i. zijn ze te weinig trouw
• hebben een te grote amplitude — om als zodanig te kunnen gelden.
Ook Potentilla anserina, die door TCXEN (206, 222) als kensoort van
de tredplantengemeenschap werd beschouwd, komt hiervoor niet in
aanmerking, daar zijinandere associaties—o.a. langs degroterivieren —
regelmatig wordt aangetroffen.
Al deze soorten komen beter tot hun recht, indien men ze onder
de verbondskensoorten van het Polygonion avicularis respectievelijk
de ordekensoorten van de Potentilletalia rangschikt.
SUBASSOCIATIES, VARIANTEN EN FACIES. Van het tredplantengezelhap kunnen wij drie subassociaties onderscheiden, n.1.
a
- het Plantagineto-Lolietum typicum TÜXEN 1937
zonder differentiërende soorten. Deze kan men op vrijwel alle gronden,
'Tiet uitzondering van de zware klei- en leem-gronden aantreffen. Op
deze zware gronden vindt men
b. het Plantagineto-Lolietum coronopetosum SISSINGH 1948.
Dit ondergezelschap onderscheidt zich van het voorgaande door het
daarin voorkomen van Coronopus procumbens. Ook Coronopus didymus
kan men er een heel enkele maal in aantreffen. Men vindt de subasso-

Sc

134
ciatie op zware, sterk ammoniak-houdende, vaak iets zilte gronden in
het fluviatiel-, haf- en wadden-district. De derde subassociatie
c. het Plantagineto-Lolietum juncetosum compressiTÜXEN 1937
heeft de volgende differentiërende soorten: Potentilla anserina, Juncus
bufonius, Juncus compressus, Carex hirta en Agrostis stolonifera var.
prorepens ASCHERS..Men vindt de subassociatie op vochtige tot drassige
gronden, welke gedurende een gedeelte van het jaar — namelijk in de
winter en na hevige regenbuien — met water verzadigd zijn. Zij vormt
reeds een overgang naar het Potentillion anserinaeen is zeer nauw verwant aan het door TÜXEN (219)beschreven Potentillaanserina-Alopecurus
geniculatus-gezelscha-p.
Naargelang de intensiteit van de tred en, samenhangend hiermee,
de vastheid van de grond enerzijds en de stikstof-, kali- en fosforrijkdom
van de standplaats anderzijds, kunnen een aantal soorten faciesvormend
optreden. Wij kennen facies van Plantago major, Poa annua, Polygonum aviculare, Potentilla anserina, Matricaria matricarioides,Coronopus
procumbens,Lolium perenneen Trifolium repens. De meest voorkomende
is de Poa annua-i a cies. Evenals de Matricaria matricarioides-ia cies
duidt zij op een sterk betreden vegetatie. Beide soorten zijn stikstofminnend. Coronopus procumbens-ta c ies vindt men alleen op de zwaardere, vaak iets zilte kleigronden. Zij is kali- en fosfor-minnend. Ook de
Plantagomajor-i a c ies komt meestal op wat zwaardere gronden voor.
Zij is bovendien iets vochtminnend. Vochtbehoeftig is ook de Potentilla
anserina-i a cies, nog sterker de Juncus compressus-fa cies. Polygonum aviculare-ta cie s duiden meestal een initiaalstadium aan. De
vegetatie is er vaak nog niet geheel gesloten. Daarentegen heeft men bij
Trifolium repens- en Lolium perenne-ia cies met eindstadia van het
tredplantengezelschap te maken. Deze beide laatstgenoemde facies zijn
ook veel minder stikstofminnend en verdragen tred minder goed, het
best nog de Lolium perenne-ia cies.
Indien men de facies afzet op een assenstelsel, waarbij op de x-as
de vastheid van de grond en op de y-as de stikstofrijkdom is afgezet,
krijgt men het volgende beeld:
T A B E L 26 FACIES VAN HET PLANTAGINETO-LOLIETUM

stikstofrijkdom I _ '
Polygonum
aviculare

.
Matricaria
matricarioides

Poa annua
Poa annua

•*—>• Poa annua

Plantago major
(Potentilla anserina)
Lolium perenne
Trifolium

Poa annua

repens
vastheid van de grond
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SYNOECOLOGIE. Evenals de andere onkruidassociaties is het Plantagineto-Lolietum aan de nabijheid van menselijke nederzettingen of door
de mens druk bezochte plaatsen gebonden. Dit wijst er op, dat het gezelschap stikstofminnend is. Ook heeft het een groote kali- en fosforbehoefte. Verder wijst de groeiplaats — men vindt de associatie aan
wegranden, op legerplaatsen, werven en dergelijke —er op, dat de grond
sterk moet zijn vastgetreden. Deze vastheid van de grond is naast stikstofrijkdom de voornaamste oecologische groeivoorwaarde voor de
tredplantengemeenschap. Vastheidsmetingen tonen aan, dat reeds op
enkele centimeters diepte de grond aan een druk van 15 kg/cm2 weerstand biedt. De resultaten van enkele vastheidsmetingen, verricht met
een grondvastheidsmeter volgens het systeem van OOSTING volgen
hieronder:
T A B E L 27 VASTHEIDSPROFIEL GEMETEN VOLGENS DE METHODE OOSTING

Nr. van de opname in
tabel 25:

24 a 24b

Diepte van het grondprofiel in cm:

Weerstand in kg/cm*

0
1
2
3
4
5
6
8
10

cm
,.
,.
„
„
„
„
„
„

0

-

0
4*

5
—
— 10
8*
10
15

-

15

12
12*
15
15

—

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

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

FIG. 13

Plantaginelo-Lolietum

1 Midsland (Terschelling) opn. D E
LEEUW; 2 Dalfsen (Overijssel) opn.
SISSINGH; 3 Wageningen (Gelderland)
°Pn. SISSINGH; 4 Stevensweert (Limburg) opn. SISSINGH; 5 Thionville
(Lotharingen) opn. BÜKER; 6 Toul
(Frankrijk) opn. KLEIN; 7 Achelriede
(kr. Osnabrück) opn. TÜXEN; 8 Bremen

(Hannover) opn. TÜXEN; 11 Bromberg
a.d. Weichsel opn. KLEIN; 12 Schildberg a.d. Warthe opn. PREISING; 13
Krakau

opn.

TÜXEN

en

PREISING;

14 Kopainik/Ledenitzen (Karawanken)
opn. AICHINGER; 15 Kiew opn. TÜXEN
en P R F I S T N G : 1(5filesnikir.a S K i e w n n n .

°pn. P F E I F F E R ; 9 Lindaumühlenholz (b.

Kiel) opn.TÜXEN; 10 Ehra/Wendeland

De homogeniteit der tabel is, ondanks de reusachtige afstanden
en de edaphische verschillen, verrassend. In het hoofd van tabel 28
Zl
jn enkele klimatologische gegevens (gem. jaarl. neerslag, gem. jaarl.
temperatuur en gem. jaarl. temperatuurschommelingen) en opgaven
°mtrent de grondsoort verstrekt. Hieruit blijkt de onafhankelijkheid
v
an het klimaat. Ook voor verschillen in grondsoort is het gezelschap
v
rijwel ongevoelig, want in de typische samenstelling komt het zowel
°P zand (S),leem (L)alsoploss (Lö)voor. Alleen de waterhuishouding
foept grote floristische verschillen te voorschijn en om deze reden zijn
*n tabel 28 alleen opnamen van bij benadering droge standplaatsen
(typische subasseciatie) verwerkt.
Niet alleen het milieu, ook het verkeer oefent door mechanische
beschadiging der planten een selecterende invloed op de het gezelschap
samenstellende soorten uit. Voor deze soorten is voldoende tredvast-
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heid van groot belang. Op tred zijn de soorten van het PlantaginetoLolietum berekend door hun vorm (rozet met tegen degrond aangedrukte
stengels en bladeren) en door de elasticiteit van bloem- en bladstelen
(PFEIFFER,

157).

VERSPREIDING EN VERBREIDING. Ook wat de verspreiding der zaden
betreft, zijn de tredplanten aan betreden aangepast. De zaden zwellen
bij vochtig weer op, verslijmen en blijven dan makkelijk aan schoenen,
hoeven en wagenwielen kleven, zodat zij over grote afstanden door
het voorbijgaande verkeer kunnen worden meegenomen. Een zeer typisch voorbeeld hiervan geeft Plantago major, die op deze wijze door de
mens vanuit Europa over de gehele wereld is verspreid. Een ander
voorbeeld geeft Matricaria matricarioides, die aan deze eigenschap der
zaden haar snelle verspreiding over Europa te danken heeft. Ook Juncussoorten (Juncus compressasen J. tenuis) bezitten klevende zaden. Mede
hieraan dankt het tredplantengezelschap haar cosmopolitische verbreiding. Men moet aannemen, dat het Plantagineto-Lolietum niet alleen
in Europa en Azië, maar ook in Noord-Amerika, waar alle kensoorten
zich hebben ingeburgerd, voorkomt. Ook het voorkomen van althans
nauwverwante soortencombinaties inanderewerelddelen iswaarschijnlijk.
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ORDE IV:
ONOPORDETALIA BR.-BL. ET TX. 1943 (RUDERALE-ASSOCIATIES)
SYNONIEMEN. Chenopodie-Urticetalia LIBBERT 1933; Chenopodietalia
(BR.-BL. 1931) SISSINGH 1946 (non BR.-BL. 1936); Artemisietalia TÜXEN

mnscr.
De orde der Onopordetaliaomvat de plantengemeenschappen der
ruderale terreinen zoals daar zijn: mest- en puinhopen, vuilnisbelten,
Wegbermen, onbebouwde overhoeken bij fabrieken en magazijnen, de
buitenwijken van onze grote steden, woonwagenstandplaatsen, havenhoofden, stationsemplacementen en rangeerterreinen, legerplaatsen van
v
ee, molenbelten, pothoofden, veilingsterreinen, exercitievelden enz.
Daarnaast behoren hiertoe enkele natuurlijke vegetaties op vloedmerken
m de stroomdalen van onze grote rivieren en langs de zeekust (NORDHAGEN, 147; TÜXEN, 220).

In het algemeen zijn de groeiplaatsen van de Onopordetalia stikstofrijk en stikstofrijkdom is voor haar een van de voornaamste bestaansvoorwaarden. Op de bovengenoemde standplaatsen is stikstofaanvoer
e
chter steeds gewaarborgd, hetzij door het deponeren van mest, afval
e
n vuil, door het weiden van kleinvee (geiten en schapen), het uitlaten
van honden e.d.; hetzij door aanvoer van slib en stof, dat door de rivier
Wordt aangevoerd of door het verkeer is opgewarreld en vooral na
re
genbuien hier samenspoelt.
Naast stikstofaanvoer is voor een goede ontwikkeling gewenst een
Wimaat, waarin de nitraten en nitrieten niet makkelijk uitspoelen
(semi-aride klimaat) en een ondergrond, die weinig doorlatend is. Wat
"et klimaat betreft, dit is in ons atlantische westen — waar de neerslag
de verdamping overtreft — niet erg gunstig en onze orde is hier dan
°ok veel minder weelderig ontwikkeld en minder rijk — zowel aan
typerende soorten als aan associaties — dan in warmere en drogere
preken (Oost- en Zuid-Europa). In verband hiermee vertonen de meeste
Onopordetalia-associaXies bij ons een uitgesproken voorkeur voor bepaalde grondsoorten. Zo beperken de Owo^onftow-associaties en het
Hordeetummurini zich tot de droge,zichsnelverwarmende zandgronden
terwijl het Calyslegion sepii en het Balloteto-Arctietum een duidelijke
Voorkeur voor zware, ondoorlatende gronden aan de dag leggen en alleen
dââr optimaal tot ontplooiing komen. Alleen het Tanaceto-Artemisietum
~~~ het overkoepelende eindstadium der vegetatieontwikkeling in de
onopordetalia — blijkt weinig voorkeur voor een bepaalde grondsoort
te bezitten.
Kenmerkend voor de Onopordetaliazijn een groot aantal twee- en
overjarige kruiden [biannuellen (Tb), hemicryptophyten (Hs) en lianen
(•Psc)]. De voornaamste biannuellen zijn: Erigeron canadensis, Melilottts
°fficinalis, M. albus,Carduusacanthoides, C.crispus. C.nutans, C.tenuiflo*"jfs, Malva neglecta, M. silvestris, M. pusilla, Onopordon acanthium,
Echium vulgare, Cynoglossum officinale, Verbascum thapsus, V. thapsifprme, V. nigrum, Oenotherabiennis, Reseda lutea, R. luteola, Berteroa
Wcana, Sisymbrium loeselii, S. orientale, Conium maculatum, Bunias
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orientalis, Lepidium campestre,L. virginicum enz. Het merendeel ervan
voelt zich vooral in het warmte- en droogte-minnende Onopordion thuis.
De hemicryptophyten daarentegen vindt men voornamelijk in het
Arction. Het zijn: Arctium lappa, A. minus, A. tomentosum, A. vulgare,
Artemisia vulgaris, A. absinthium, Diplolaxis tenuifolia, Malva moschata,
M. silvestris, M. alcea,Armoracea lapathifolia, Ballotanigra (ssp. foetida
ASCH. et GR. en ssp. ruderalis BRIQ.), Leonurus cardiaca, Nepeta cataria,
Marrubium vulgare, Lamium album, Rumex obtusifolius, R. pratensis,
Tanacetum vulgare, Chrysanthemum parthenium enz.
Voor het Calystegion sepii zijn een aantal linanen typerend:Calystegia
sepium, Bryonia dioeca, Cuscuta europaea, Polygonum dumetorum enz.
Naast de bovengenoemde planten komen in de Onopordetalia ook
enkele annuellen (meestal wintertherophyten (Th)) voor: Sisymbrium
officinale, S. sophia, S. -altissimum, Corispermum hyssopifolium, Bromus
sterilis, B. tectorum,Hordeummurinum, Aethusa cynapium var.domestica,
Ambrosia artemisifolia, Amaranthus retroflexus, Datura stramonium enz.
Vele van deze soorten zijn „adventieven," d.w.z. uit verre landen
als zaad aangevoerde vreemdelingen, die zich in onze flora min of meer
hebben ingeburgerd. Volgens KLOOS (110) verstaat men hieronder
„planten, die door de invloed van de mens onopzettelijk zijn overgebracht naar groeiplaatsen buiten hun natuurlijk verbreidingsgebied."
Enkele voorbeelden van in recente tijd in Nederland ingevoerde adventieven zijn: Erigeron canadensis, Matricaria matricarioides,Oenothera
biennis, Berteroa incana, Sisymbrium- en Lepidium-soorten, Coronopus
didymust Potentilla intermedia, Senecio vernalis e.a. Van huis uit zijn
bijna alle Onopordetalia-soorten adventieven. Daarnaast zijn verschillende
soorten in de Middeleeuwen in de kruidentuinen als geneeskrachtige
planten gekweekt en van daaruit verwilderd. Voorbeelden hiervan zijn
Leonurus cardiaca,Nepeta cataria, Armoracia lapathifolia, Verbenaofficinalis, Hyssopus officinalis, Mercurialis annua, Cichorium intybus en
Physalis alkekengi. In recente tijd zijn ook verschillende uit Amerika
afkomstige tuinplanten verwilderd en hebben in onze orde een plaats
gevonden: Solidago canadensis, S. serotina, Aster lanceolatus, A. parviflorus en Helianthus diffusus. Oorspronkelijk inheems zijn — behalve
de Calystegion-planten: Calystegia sepium, Galium cruciata, Cuscuta
europaea,Bryonia dioeca — waarschijnlijk slechts enkele soorten: Urtica
dioeca,Galium aparine, Rumex obtusifolius, Lamium album, L. maculatum, Chaerophyllum temulum, Aethusa cynapium, Alliaria officinalis e.d.
Uit hun voorliefde voor stikstofrijke groeiplaatsen, maar meer
nog uit hun rijkdom aan adventieven blijkt de binding der Onopordetaliagemeenschappen aan menselijke nederzettingen. Evenals de associaties
van onze akkers (Secalinetaliaen Chenopodietalia) zijn de Onopordetaliagezelschappen — met uitzondering van het Calystegion sepii'— echte
,.huisassociaties" (zie blz. 26) en de kenmerkende soorten worden in
de Duitse flora's (vergelijk o.a. HEGI) dan ook zeer terecht met de
naam „Dorfpflanzen" aangeduid.
Sommige ordekensoorten — evenals trouwens de meeste RuderetoSecalinetea-klassekemoorten — zijn door de mens over de gehele aarde
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verspreid endustot ware cosmopolieten geworden: Erigeroncanadensis,
Sisymbrium officinale, S. sophia, Lepidium draba, L. ruderale, Amaranthus retroflexusenz.
De verbreiding der Onopordelalia-ordezelf is niet precies bekend.
In Midden-Europa verdeelt zij zich over een drietal verbonden, n.1.
het Calystegion sepii, het Arction lappae en het Onopordion acanthii.
Van deze drie komt het Calystegion sepii voor opnatuurlijke groeiplaatsen. Het zal in het raam van dit proefschrift hier niet verder worden
behandeld. Voor belangstellenden moge worden verwezen naar de
Publicatie van TÜXEN (221).
De beide andere verbonden zijn adventief. Van deze heeft het Arction
lappae een westelijk-atlantische, het Onopordion acanthii een zuidoostelijk-continentale verbreiding. De verbonden zijn vicariërend, hun
areaal wordt door het klimaat bepaald. Zij gaan echter heel geleidelijk
in elkaar over. Overgangen vindt men beschreven bij HORVATIC (91),
ATHENSTADT (6).. BECKER (17), BÜKER (52) en TÜXEN (206, 222).
Volgens TÜXEN (8) zijn zij —door hun verhouding tussen Arction-en

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

TÜXEN 1937.

Dit verbond werd opgesteld door TÜXEN (233), diehet alsmiddeneuropese tegenhanger van het mediterrane Chenopodion tnuralis en
HordeionUporini introduceert. Zoals wehierboven hebben gezien, isdit
niet geheel juist. De mediterrane tegenhanger is het Silybo-Urticion.
Het Arction lappae wordt gekenmerkt door de volgende soorten:
Urtica dioeca
Arctium lappa (= Lappa major GAERTN.)
—
minus ( = Lappa minor HILL)
—
tomentosum (= Lappa tomentosa LAM.)
—

vulgare EVANS ( = A. notha RUHM.)

Lamium album
Rumex obtusifolius
— pratensis ( = R. acutus L. = R. obtusifolius x R. crispus)
Chenopodium bonus-henricus
Artemisia vulgaris
Tanacetum vulgare ( = Chrysanthemum vulgare BERNH.)
Armoracia lapathifolia ( = A. rusticana SCH. = Cochlearia armoracia L.)
Aethusa cynapium var. domestica WALLR.
Mentha longifolia
— velutina
— niliaca
. Verbena officinalis enz.

Behalve door bovengenoemde kensoorten onderscheidt het zich
door een groot aantal differentiërende soorten van het hierna te bespreken Onopordion. Daartoe behoren eenaantal Calystegion-kensoorten
^alystegia sepium, Cardans crispus, Cuscuta enropaea, Bryonia dioeca
e
u voorts een groep bosplanten, welke het verbond methet Calystegion
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sefii gemeen heeft: Sambucus nigra, Aegopodium podagraria,Chaerophyllum tetnulum, Attiaria officinalis, Glechomahederacea, Stachys silvalica,
Lamium maculatum enz. Deze wijzen op een humeuze, vochtige, iets
overschaduwde groeiplaats. Het Arction is dan ook — in tegenstelling
tot het Onopordion acanthii — weinig warmteminnend. Men kan het
vinden opmest-enpuinhopen enopruderale terreinen in de halfschaduw
van hoge bomen en onder heggen.
Van het Calystegion sepii onderscheidt zich het Arction door het
voorkomen van een aantal adventieven: Erigeroncanadensis, Sisymbrium
officinale, Malricaria malricarioides, Capsella bursa-pastoris e.d., die
op vrijwel natuurlijke standplaatsen ontbreken. Het Arction is dan ook
evenals het Onopordion een adventieven-verbond, hoewel enkele kenmerkende soorten: Urtica dioeca, Rumex obtusifolius en Lamium album
hier vermoedelijk wel oorspronkelijk inheems zijn.

FIG. 14 Arction lappae

Wat het verbreidingsgebied van het verbond aangaat, dit is atlantisch. Men vindt het in het westelijke — europese — deel van de eurosiberische regio. In bovenstaande kaart is getracht om het areaal aan
te geven.
Van het Arction lappae zijn thans drie associaties bekend, n.1. het
Hordeetum murini, het Balloteto-Arctietum en het Tanaceto-Artemisietutn.
Zij worden hier achtereenvolgens besproken.
12. HORDEETUM MURINI LIBBERT 1932
Het Hordeetum murini is een algemeen voorkomende,zééropvallende
plantengemeenschap, welke men overal langs wegen, op ruderale terreinen en onbebouwde plaatsen kan aantreffen. In verband hiermede
werd de associatie reeds vroeg herkend. Daar echter het aantal trouwe
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kensoorten gering is, liet de beschrijving te wensen over, te meer daar
soorten met een te grote oecologische amplitude voor de kenschetsing
Werden gebruikt. Een scherpe afgrenzing tegen verwante associaties
gaf dan ook vaak moeilijkheden.
Een van de eerste beschrijvingen danken we aan L I B B E R T (124).
p e z e auteur publiceerde reeds in 1932 een tabel van het gezelschap,
m een sterk nitrophiele variant, welke onder anderen door het voorkomen van Chenopodium murale, Atriplex hastatum, Ballota nigra ssp.
ruderalis B R I Q . en Chelidonium majus van het type der associatie afwijkt.
Een betere karakteristiek van het Hordeetum murini gaf T Ü X E N (206).
Deze werd later door hem ( T Ü X E N , 222) aan de hand van een tabel
nader uitgewerkt.
FLORISTISCHE SAMENSTELLING. Deze moge blijken uit

bijlage 9

(tabel 29).
!•
2.
3
4
-

OPNAMEN, vermeld in bijlage 9 (tabel 29).
.Speelplaats t e Heer bij Maastricht; V5-28-00; 13.9.'46; S46082.
Stortplaats bij de kerk t e Leersum; P5-14^H; 22.6.'38; S38134.
Lexkesveer t e Wageningen; P5-28-33; 10.6.'39; S39151.
Zandpad bij de vuurtoren t e Hollum (gem. Ameland); G5-56-24; 9.8.'36;
opn. DIEMONT, D36244.

"• Wijkplaats aan het kanaal Almelo-Nordhorn (gem. Almelo); M7-45-11;
1.7.'41; S41113.
»• Proeftuin „Naaldwijk" in het Westland; P3-33-00; 14.8.'38; S38208.
'• Groesbeek. Bodem, bestaande uit aangespoeld materiaal op een ondergrond
van puinslag van de harde weg, betrekkelijk weinig betreden; Q6-13-43;
25.8.'44; S44119.
°- Oude scheepswerf t e Kampen; L 6 ^ 2 - 4 4 ; 3.7.'37; opn. DIEMONT.
»• Haven aan het Spaarne t e Spaarndam; M4-32-33; 11.10.'45; S45048.
"• Brinkhorsterlaan t e 's Gravenhage; 4 m breede strook tussen voetpad —'
waarlangs tredplantengezelschap (Polygonum aviculare-Poa awnwa-facies met
Matricaria matricarioides) en schutting. Langs de schutting fragmentair
Balloteto-Arctietum met Lamium album, Malva neglecta, Arctium vulgare,
Urtica dioeca, U. urens enz. Daartussen 2 m breede strook Hordeum-iacies;
j
N3-65-23; 13.9.'45; S45022.
'• Stationsemplacement t e Wageningen. Zandgrond vermengd metpuin, waaronder veel kalkmortel; bemest door loslopende honden en geiten, welke
,
laatste hier zo nu en dan worden geweid; P5-27-42; 27.8.'44; S44118.
{*• Diedenweg, Wageningen; P5-28-33; 14.6.'38; S38142.
ij- Stationsemplacement te Wageningen; P5-27-44; 9.6.'38; S38143.
{*• Prinsessegracht, Den Haag; N8-55-34; 13.9.'4ö; S45017.
i°- Station t e Castricum, weideaspect; L4-51-24; 9.10/45; S45036.
|2- Bosse weg te Tilburg; R4-18-31; 23.7.'43; S43199.
ió - Postjesweg t e Wageningen; Pà-27-44; 9.6.'38; S38135.
°- Door geiten zwak beweide ruigte nabij de brug over de Dommel (gem. Son
,
en Breugel). Zandgrond; R5-35-21; 18.8.'43; S43262.
9
- Brinckhorsterlaan t e Den Haag. Opgespoten duinzand. N3-65-23; 11.9.'45;
S45014.
20
Berm van wandelpad, bestaande uit opgebracht duinzand, Brinckhorsterlaan, den Haag (nabij opn. 10); N3-65-12; 13.9.'45; S45021.
21, Egmond aan den Hoef. Wegberm van duinzand; L4-31-24; 9.10/45; S45032.
22 Langs spoorlijn Voorburg-Den Haag; N3-65-22; 30.9/45; opn. WESTHOFF,
V.W45099.
23
Station Halfweg tussen Amsterdam en Haarlem. Spoordijk uit aangevoerd
duinzand bestaande; M4-33-31; 4,10/45; opn. WESTHOFF; V.W45098.
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24. Station te Haarlem op berm van spoordijk van aangevoerd duinzand. M431-41; 4.10.'45; Opn. WESTHOFF, V.W45099.
25. Binnenplaats te Egmond aan zee; L4-31-23; 9.10/45; S45031.

Deenigetrouwekensoort vanhet Hordeetummurini isde naamgevende
Hordeum murinum en wel de ssp. eu-murinum (LINK) RICHTER daarvan.
Deze ondersoort komt in geheel Midden-Europa voor en treedt er meest
zeer gezellig, ja duidelijk faciesvormend op. In het Middellandse Zeegebied wordt zij vervangen door de ssp. leporinum (LINK) RICHTER,
die daar ineenvicariërendeassociatie —het Hordeetumleporini—alskenmerkende soort optreedt. De heer P. JANSEN te Amsterdam, die ik naar
de verspreiding van Hordeum murinum en wel meer speciaal de ssp.
eu-murinum vroeg,zegt hierover: „De verspreiding van Hordeum murinum
op te geven is ondoenlijk. Ofschoon ze wel van centraal-europese oorsprong zal zijn, iszedelaatste jaren eenvoudigeen cosmopoliet geworden.
Men vindt haar overal op de aarde, behalve in de koudste en de warmste
streken. Zo zijn Noord- en Zuid-Amerika, Zuid-Afrika en Australië
geheel door haar besmet en ze breidt zich nog steeds uit.
De ssp. eu-murinum is over het algemeen als de noordelijke vorm
te beschouwen. Haar noordgrens is moeilijk aan te geven, ze komt
in geheel Engeland voor, maar in Schotland is ze zeldzamer, in Scandinavië wordt ze nog opgegeven tot 65° N.Br. Evenzo in Finland en
Rusland, maar, waar hier precies de grens loopt, weet ik niet. In Siberië
zal ze zich langs wegen en spoorwegen wel hebben uitgebreid over het
gehele land. In Zuid-Frankrijk en Noord-Italië is de ssp. leporinum
nog de meest voorkomende vorm, maar noordwaarts wordt ze langzamerhand vervangen door eu-murinum. Echter komt leporinum door
het gehele verspreidingsgebied adventief voor. We leven voor deze soort
te laat, om de oorspronkelijke verspreiding der beide ondersoorten na
te gaan en te vroeg, omdat ze nog bezig is zich voortdurend verder
te verspreiden."
Behalve Hordeum murinum zijn ook Sisymbrium officinale, S. sophia>
Bromus sterilis, Malva silvestris, Lepidium ruderale en Diplotaxis tenuifolia als kensoorten van het Hordeetumgenoemd (zie: BRAUN-BLANQUET,
37, en TÜXEN, 206, 222). Van deze soorten vertoont alleen Sisymbrium
officinale een zekere voorkeur voor onze associatie. Ook in het Middellandse Zeegebied blijkt deze voorkeur voor het Hordeetum [leporini)
te bestaan (BRAUN-BLANQUET, 37), zodat wij haar als —zij het ook
selectieve — regionale kensoort zouden willen beschouwen.
Misschien is ook Malva silvestris, regionaal bezien, een kensoort van
het Hordeetum. Volgens BRAUN-BLANQUET (37) is zij het in het mediterrane gebied, volgens TÜXEN (206) in Noordwest-Duitsland. In ons
land is de soort te zeldzaam, om hierover met zekerheid een oordeel
te kunnen uitspreken.
Bromus sterilis is stellig geen kensoort; zij verkiest in het algemeen
een meer nitrophiele groeiplaats dan het Hordeetum haar kan bieden.
Ook Diplotaxis tenuifolia is — althans in West-Europa — geen kensoort.
Deze kalkminnende duinplant komt er in allerlei ruderale vegetaties
voor en vertoont in het geheel geen voorkeur voor onze associatie-
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Ook Sisymbrium sophia doet dit — voor zover ik over deze in ons land
zeldzame soort kan oordelen — niet. Lepidium ruderale is — zoals we
hiervoor (blz. 130) hebben gezien — kenmerkend voor het Polygonion
avicularis.
Al met al is het Hordeetum murini een van de zwakst gekarakteriseerde associaties van ons verbond. Van de andere ,4rcft"on-gezelschappen onderscheidt het zich nog door enkele differentiërende soorten,
waarvan Lolium perenne en Bromus mollis wel de voornaamste zijn.
De /ircft'ott-soortengroep is in het Hordeetum — behalve door de
bovengenoemde soorten — in hoofdzaak vertegenwoordigd door Rumex
obtusifolius, Lamium album, Urtica dioeca, Arctium vulgare, A. minus
en Malva neglecta.
SUBASSOCIATIES, VARIANTEN EN FACIES. Van het kruipertjes-gezelschap kunnen we een tweetal subassociaties onderscheiden, n.1.
a) het Hordeetummurini typicum TÜXEN et SISSINGH 1942,
Welke het type van de associatie vertegenwoordigt en
h) het Hordeetum murini diplotaxetosum SISSINGH et WESTHOFF 1946.
Laatstgenoemde subassociatie vindt men langs wegbermen in de duinen en op de bermen van uit duinzand opgebouwde weglichamen en
spoordijken. Ook op met duinzand opgespoten bouwterreinen bij onze
grote steden (Amsterdam) kan men de subassociatie aantreffen. Daar
het duinzand meestal niet over grote afstanden wordt vervoerd, beperkt het Hordeetum murini diplotaxetosum zich in hoofdzaak tot de
duinen en het daarachter gelegen hafdistrict.
De differentiërende soorten van de subassociatie zijn: Diplotaxis
tenuifolia en Salsola kali var. tenuifolia TAUSCH.. Daarnaast komt ook
Elymus arenarius er zo nu en dan voor. Men vindt de subassociatie
steeds op duinzand, wat waarschijnlijk moet worden toegeschreven
a
an de kalkbehoefte der differentiërende soorten.
Het Hordeetum murini diplotaxetosum vertoont een nog grotere
overeenkomst met het Hordeetum leporini dan de typische subassociatie. Diplotaxis tenuifolia is namelijk in het mediterrane gebied een
Veelvuldig voorkomende kensoort van het Hordeetum leporini.
Het door TÜXEN (222) beschreven „Hordeetum murini artemisielosum" kan beter als successie-stadium worden opgevat. Als subassociatie
heeft dit gezelschap geen bestaansrecht. De successie in het kruipertjes-gezelschap verloopt vrij snel. Slechts intensieve beweiding kan haar
v
ertragen. Er ontstaat dan een beweide v a r i a n t met Trifolium
r
epens,welkezichvan detypische variant onderscheidt door het optreden
v
an een aantal weideplanten: Trifolium repens, Poa pratensis, Matricaria
Watricarioides, Trifolium dubium en Agrostis tenuis. Zij vertoont enige
overeenkomst met het Plantagineto-Lolietum.
Van de facies van het kruipertjesgezelschap dient in de eerste plaats
ueHordeummurinum-i a cies te worden genoemd. Door het gebrek aan
voldoende kensoorten stelt men bij het maken van opnamen van het
Hordeetum bijna automatisch de dominantie van de meestal gezellig
groeiende Hordeum murinum als minimum-eis.
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Minder veelvuldig komen facies van Lolium perenne voor. Zij wijzen
meestal op intensieve beweiding. Facies van Poa annua vormen reeds
een overgang naar het tredplantengezelschap.
VERWANTE GEZELSCHAPPEN. Zeer nauw verwant aan het Hordeetum
murini is het mediterrane Hordeetumleporini. Beide vicariè'rende associaties vertonen zowel floristisch als physiognomisch grote overeenkomst
en hebben meerdere soorten gemeen: Hordeum murinum (in verschillende subspecies), Diplotaxis tenuifolia, Malva silvestris, Bromus sterilis,
Sisymbrium officinale, S. sophia, Arctium minus, Poa annua, Planlago
major, P. lanceolata,Bromus mollis enz.
Eveneens verwant aan het Hordeetum murini is het tredplantengezelschap of Plantagineto-Lolietum. Dit komt vaak naast en in mozaïek
met het Hordeetum voor, terwijl vermengingen van beide gezelschappen
alles behalve zeldzaam zijn. Bij het maken van opnamen moet men dit
wel terdege in het oog houden.
SYNOECOLOGIE. Evenals de andere Jrcfo'oM-associaties is het Hordeetum een aan de nabijheid van menselijke nederzettingen gebonden
adventievengezelschap. Het is een z.g. ..huisassociatie" (zie blz. 26).
De voorwaarden voor haar bestaan worden door de mens geschapen.
Uit de groeiplaatsen der associatie — wegranden en overhoeken langs
wegen, ruderale terreinen, puinhopen, onbebouwde plaatsen in de
buitenwijken van onze steden, rangeerterreinen, exercitievelden,
havenhoofden enz. — kan men deze bestaansvoorwaarden — stikstofbehoefte en een warme, vastgetreden standplaats —concluderen. Immers
het zijn de plaatsen, die door de mens druk worden bezocht, kinderspeelplaatsen bij uitnemendheid en plaatsen, waar men — gezien het
bordje „Verboden vuil te storten," dat er bijna steeds staat te prijken
— bij voorkeur afval en vuil deponeert, waar de hond wordt uitgelaten
en waar paardemest en ander wegvuil wordt samengeveegd, of bij regen
samenspoelt. Ook zijn het de plaatsen, waar kleine huisdieren worden
geweid.
Beweiding verdraagt het gezelschap goed. Deze beinvloedt de vegetatie door drie factoren, namelijk vraat, tred en bemesting. Door
de bemesting wordt het stikstofgehalte op peil gehouden, terwijl tred
een vaste bodem veroorzaakt.
Het Hordeetum wordt meestal beweid door kleinvee, zoals schapen
en geiten, die — aan een paal vastgebonden — het kruipertjesgezelschap afgrazen. Voor het grotere vee, zoals koeien en paarden, is de
oppervlakte, die het Hordeetum-a.ssocia.a± als regel beslaat, te klein.
Dit neemt echter niet weg, dat men er zo nu en dan ook een hit — aan
een ketting getuurd —kan zien grazen. Vooralin de nabijheid van woonwagenkampen is dit het geval.
Het Hordeetum murini is bij uitstek warmteminnend. Men vindt het
gaarne aan de voet van muurtjes, die de warmtestraling van de zon
terugkaatsen (LIBBEKT, 124). Behalve door het voorkomen van een aan-
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tal warmteminnende planten, zoals: Hordeum murinum. Geranium
pusillum, Bromus sterilis, Erigeron canadensis en een enkele maal ook
Resedalutea, Echium vulgareen Bromus tectorum, komt dit tot uitdrukking in de rijkdom aan mieren-nesten. Mieren schijnen voor het bouwen
van hun nesten een speciale voorliefde te hebben voor warme plaatsen
en het Hordeetum murini is — naast Bromion- enCorynephorion-gezelschappen — één van de associaties, waarin we veel nesten kunnen
aantreffen.
Schaduw kan het Hordeetum slecht verdragen. Vandaar, dat men
het gezelschap bijna steeds op zonnige plaatsen vindt, zulks in tegenstelling tot het Balloteto-Arctietum, dat gaarne onder bomen en in de
halfschaduw van heggen groeit. Ook de vochtbehoefte van het Hordeetum
is veel geringer dan die van het Balloteto-Arctietum.
Het Hordeetum groeit op lichte zandgronden. Deze zijn — zulks in
tegenstelling tot de loss-, leem- en klei-gronden — in het algemeen
Warm, droog en doorlatend, d.w.z. stikstof spoelt er gemakkelijk uit.
Een compensatie tegen uitspoeling heeft het Hordeetum in de vastgetreden standplaats (met gering poriënvolume), waarin de waterbeweging
stagneert, of in een uitgesproken warme groeiplaats, waar de verdamPing de neerslag overtreft.
De pH in het Hordeetum schommelt om het neutrale punt. Op zure
gronden komt het kruipertjesgezelschap niet voor. In de basen- en kalkbehoefte wordt voorzien, doordat zich tussen het opgebrachte vuiln
ismateriaal veelal veel baksteenresten, kalkmortel en sintels (de alkalische slak uit de asbak) bevinden.
VERSPREIDING EN VERBREIDING. Het aspect van het Hordeetum
Wordt gevormd door de dominerende gramineeën: Hordeum murinum,
Lolium perenne en Poa annua, welke samen met enkele andere grassen:
•Po« pratensis, Bromus mollis, Holcus lanatus, Agrostis tenuis, Dactylis
glomerataen Agropyron repens aan de associatie het aanzien van een
Weide geven. Dit weide-aspect doet reeds vermoeden, dat we hier met
een atlantische plantengemeenschap te doen hebben. Zulks is ook inderdaadhet geval: men vindt het kruipertjesgezelschap in West-en CentraalEuropa. Het vermoedelijke verbreidingsareaal der associatie, samengesteld aan de hand van de plantensociologische literatuur [LIBBERT
('24), BRAUN-BLANQUET en D E LEEUW (38), TÜXEN (206, 222), BÜKER
ei
i BECKER (52) enz.] en met behulp van gegevens over de verbreiding
der kenmerkende soorten — in hoofdzaak Hordeum eu-murinum — volgt
j*it onderstaande kaart. Dit areaal isslechts provisorisch. De ter beschikking staande gegevens zijn onvoldoende om de grenzen met zekerheid
y^st te stellen. Enerzijds vindt dit zijn oorzaak in het geringe aantal
kensoorten, anderzijds in de bijna cosmopolitische verbreiding daarvan.
Naar het oosten toe wordt het Hordeetum murini (Arction) afgewisseld door gezelschappen uit het Onopordion. Deze overgang verloopt
Zeer geleidelijk; een grens is moeilijk aan te geven. Naar het zuiden
;°.e gaat onze associatie eveneens geleidelijk over in het mediterrane
hordeetum leporini.
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In Nederland geeft het Hordeetumdevoorkeur aan delichtere gronden.
Men vindt het daarom vooral in de volgende plantengeografi schedistricten: Drents-, Gelders-, Kempens-, subcentreuroop-, duin- en waddendistrict. Dit wil echter in het geheel niet zeggen, dat men het elders
niet kan aantreffen. Op allochtone (opgehoogde) gronden in de nabijheid
der grote steden en verkeerscentra (Haf- en löss-district) kan het ook
voorkomen. Het Hordeetum is een de mens begeleidend adventievengezelschap, dat zich vanuit de grote steden en via de spoorwegen over
Nederland verspreidt. Men krijgt vaak de indruk, dat het areaal, dat
de associatie mettertijd zal bezetten, nog niet geheel door haar is ingenomen.

FIG. 15 Hordeetum eu-murini
SUCCESSIE. Het Hordeetum murini is een uitgesproken pioniergezelschap. Door de grote hoeveelheden zaad, die de dominerende soorten:
Hordeum murinum, Lolium perenne,Poa annua en Bromus mollis kunnen
voortbrengen, ishet in staat zich in korte tijd op open terrein te vestigen.
Eerst komen de door de wind over grote afstanden verspreide onkruidzaden van Erigeroncanadensisen Seneciovulgaris (type ..Planeur légère'
volgens MOLINIER en MÜLLER, 140«), spoedig gevolgd door de eveneens
door de wind over kleinere afstanden verspreide zaden van HordetiW
murinum, Bromus sterilis, B. mollis, Poa annua, Lolium perenne,Agrostis
tenuis, Capsella bursa-pastoris, Plantago major, P. lanceolata,Agropyroft
repens enz. Daarna volgen de planten, waarvan de zaden door mens en
dier worden meegenomen en bij hun passeren achterblijven. In de eerste
plaats de planten met hakende of klevende zaden: Hordeum murinuPt,
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Arctium minus, A. vulgare, Plantago major, Matricaria tnatricarioides,
«nz. en voorts vele adventieven („epizoöchores"). Tenslotte worden de
planten met zaden met een elaiozoom door de mieren aangevoerd:
Geranium pusillum, Bromus sterilis, Chelidonium majus enz.
H
Soms — namelijk op zéér nitrophiele groeiplaatsen — wordt het
Hordeetum murini voorafgegaan door een Urtica wrews-facies, welke wij
als fragment van het Chenopodieto-Urticetum urentis (zie blz. 125)
zouden willen beschouwen.
In de duinen wordt het Hordeetum voorafgegaan door het Bromus
tectorum-Corispermum hyssopifolium-gezels>cha.p (zie blz. 169).
In luttele jaren heeft de associatie het terrein in bezit genomen.
Dochhet duurt niet lang,ofdezenoginhoofdzaak uit annuellen bestaande
pioniergemeenschap moet plaats maken voor hoger ontwikkelde gezelschappen, waarin de annuellen steeds meer het veld moeten ruimen voor
hemicryptophyten en waarin ook geophyten een rol gaan spelen. In
het Hordeetum murini typicum vestigen zich nu — reeds vóór algehele
sluiting der grasmat is bereikt — kruidachtige planten zoals: Cirsium
arvense, Tanacetum vulgare, Artemisia vulgaris, Linaria vulgaris enz.
Zo ontstaat het zogenaamde ,,Hordeetum artemisietosum," het eindstadium van het kruipertjesgezelschap. Een opname volgt hieronder:
OVERGANG HORDEETUM

->

TANACETO-ARTEMISIETUM.

KENSOORTEN HORDEETUM:

KLASSE-KENSOORTEN:

Hordeum tnurinum
Sisymbrium officinale

3.3
2.2

KENSOORTEN TANACETO-ARTEMISIETUM:

Artemisia vulgaris
Tanacetum vulgare
Linaria vulgaris

2.3
2.2
+.1

VERBONDS- E N ORDE-KENSOORTEN:

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

1.2
1.2
1.1
+.2
+.1
+.1

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

1.2
+ .1
1.1
1.3
+ .2
+ .1
1.1
+ .2
+ .1
1.2
+ .2
1.2

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

Lolium perenne
Achillea millefolium
Taraxacum officinale
Agrostis tenuis

Hollum (gem. Ameland); G5-57-31; 10.8/36; opn. DIEMONT; D36248; 100 m».

De hemicryptophyten: Cirsium arvense, Artemisia vulgaris, Tanacetum vulgare, Linaria vulgaris en Urtica dioeca breiden zich nu snel
uit en krijgen al gauw de overhand, terwijl de grassen en eenjarige
kruiden steeds meer op de achtergrond geraken. Na enkele jaren heeft
het Hordeetum murini plaats gemaakt voor het in de successie er op volgende Tanaceto-Artemisietum {zieblz. 160).Wordt het Hordeetum beweid,
dan wordt de successie aanmerkelijk vertraagd.

2.3

+.1
+.1
+.2
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13. BALLOTETO-ARCTIETUM (BR.-BL.et DE L E E U W 1936) SISSINGH
1946
SYNONIEMEN. Het Balloteto-Arctietum werd voor het eerst in 1931
•door T Ü X E N (203) onder de naam ,,Chenopodium bonus-Henricus-Urtica
wercs-associatie" aan de hand van een simpel soortenlijstje zonder
presentie-cijfers beschreven. Een paar jaar later beschreven B R A U N BLANQUET en D E L E E U W (38) het gezelschap onder de naam ,,Lappa
notha-Ballota wgra-associatie" met als voorbeeld één opname van het
eiland Ameland. Weer een jaar later publiceerde T Ü X E N (206) onder de
oorspronkelijk door hem gegeven naam een samenvattende lijst van
22 opnamen, waaruit de floristische samenstelling van het gezelschap
blijkt. Bij de oecologische karakterisering wees T Ü X E N er op, dat de
associatie in het Querceto-Betuletum-ipa.ra.clima.xgebied sterk verarmt.
De daar voorkomende- associatiefragmenten — waarin Urtica dioeca
veelal aspectvormend optreedt — werden later door T Ü X E N en VON
R O C H O W (222) onder de naam ,,Ballota nigra-Leonurus cardiaca-a.ssociatie," o.a. op grond van het ontbreken van Chenopodium bonus-henricus,
op weinig overtuigende wijze als zelfstandige associatie der vochtige
zandgronden van het Querceto-Betuletum-i>a.ra.c\ima.xgebied beschreven.
Een en ander geeft aanleiding tot begripsverwarring. Ik zou daarom
de voorkeur willen geven aan de door B R A U N - B L A N Q U E T en D E L E E U W
(33) gegeven naam, aangezien deze het best uitdrukt, wat men bedoelt.
Men zou hiertegen kunnen aanvoeren, dat hun beschrijving niet aan de
nomenclatuureisen voldoet en dus niet rechtsgeldig is, daar geen associatie-tabel of lijst met karakteristieke soortencombinatie en presentiecijfers er aan ten grondslag ligt. De eerste geldige beschrijving zou dan
toch die van T Ü X E N (206) zijn. Hiertegenover staat echter weer, dat
B R A U N - B L A N Q U E T en D E L E E U W (I.e.) een hemicryptophyten-gezelschap
hebben willen aanduiden, zulks in tegenstelling tot T Ü X E N , die het
Chenopodieto-Urticetum urentis (zie blz. 125 e.V.) niet heeft herkend
en zijn ,,Chenopodium bonus henricus-Urtica «rens-associatie" derhalve
ook niet tegen dit annuellen-gezelschap heeft afgegrensd. Laatstgenoemd gezelschap omvat dan ook meerdere eenheden van gelijke rang,
zodat de naam van de op zichzelf rechtsgeldig beschreven plantengemeenschap toch in de synonimie valt (vergelijk: Prodrome, fase. 1., p.
3, regel 7). Daarbij komt, dat deze naam niet gelukkig is gekozen. Als
naamgevende soorten immers dienen enerzijds een plaatselijk zéér
zeldzame soort (Chenopodium bonus-henricus), anderzijds een niet kenmerkende annuel (Urtica urens).
FLORISTISCHE SAMENSTELLING.

Deze moge blijken uit bijlage 9

(tabel 30)
OPNAMEN, vermeld in bijlage 9 (tabel 30)
1. Heggerand bij wolfabriek te Klingelbeek (gem. Arnhem); P6-22-23); 4. 10.
'39; S3948I.
2. Ruïne te Montfoort; T6-13-24; 17.5.'42; S42035.
3. Kerk te Oud-Zevenaar; P6-45-Î2/21; 15.8.'44; S44097.
4. Zuidgeèxponeerde wegrand van de Bemeler berg te Maastricht; V5-28-44;
3.5.'42; S420O2.
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5. Ruïne van de boerderij „Nieuw Reemst" (gem. Ede); NC-61-33; 20.8.'44;
S44101.
6. Zuidgeëxponeerde wegrand nabij de kerk te Bemelen; V6-21-34; 3.5.'42;
S42003.
7. Helling, waarboven een. mesthoop (langs de helling druipt gier). Asselt (gem.
Swalmen); S6-44-42; 18.7.'42; S42216.
8. Voet van muur achter de kerk te Kessel; rivierklei; Sfi-25-34; 21.7.'42; S42228.
9. Kerk te Oosterbeek-laag (gem. Renkum); rivierklei; P6-22-31; 31.5.'41;
S41042.
10. Vuilnisbelt te Hattem; rivierklei; M6-15-11; 20.7.'41; S41171.
11. Voet van een beltmolen te Broekstraat (gem. Bergeik); S5-23-12/21; 29.6.
'43; S43146.
12. Weitermolen ten Zuidoosten van Heerlen, wegrand; V6-14-34; 27.7.'44;
S44076.
13. Chenopodium bonus-henricus-iacies op beschaduwde, overbemeste plek onder
enkele bomen. Welter molen nabij Heerlen; V6-14-34; 27.7.'44; S44077.
14. Ubachsberg (gem. Voerendaal); V6-24-31; 27.7.'44; S44079.
15. Ruderale vegetatie onder opgaande eiken nabij de oude tol te Doorwerth
(gem. Renkum), gestuwd praeglaciaal; goede strooiselvertering; P6-21-32/34;
38.8.'44; S44108.
16. Dijkhelling bij Wijhe. Met opzet niet gemaaid ter wille van de Onopordum
Mü-35-42; 2.9.'46; S46073.
17. Mechelen, helling van uitgeholde weg (gem. Wittern); V6-43-00; 9.9.'46;
S46079.

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

Deze beide subspecies worden door HEGI (85) als volgt onderscheiden:
a. ssp. foetida ( LAM.) ASCHERS, et GRAEBN. Dein het MiddellandseZeegebied en het groot?te deel der Alpen (niet uitzonderingvan het oostelijke deel) en in de Jura alleen voorkomendeen
WMidden -Europa nergensoorspronkelijkinheemseondersoort.In het gebiedvan de pannonische
"ora zeldzaam.
b. ssp. ruderalis BRIQ. De in het gebied der pontisch-pannonischeflora, in Bohemen maar
P°k in Noord-Duitschland algemeen voorkomende ondersoort. In het Middellandse Zeegebied en
"6t grootste deel der Alpen (met uitzondering van hçt oostelijke deel) ontbrekend,of althanszeldzaam en adventief voorkomend. Blijkbaar via Rusland en Hongarije in Duitsland ingevoerd.
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Arctium vulgareEVANS ( = A.nothum WEISS. = Lappa notha RUHM.)
is minder typerend voor de associatie, daar deze soort ook met minder
stikstofrijke groeiplaatsen genoegen neemt. Men kan haar dan ook zo
nu en dan in het Tanaceto-Artemisietum aantreffen. In het BallotetoArctietum heeft zij echter duidelijk haar optimum, zodat men haar toch
als — zij het ook selectieve — kensoort kan beschouwen.
Arctium vulgare is lang voor een bastaard tussen Arctium lappa en
A, minus gehouden. Tegenwoordig wordt zij echter als zelfstandige soort
opgevat. Het onderscheid tussen Arctium vulgare en A. minus is niet
zeer groot, zodat deze soorten vaak zijn verward 1 . Arctium vulgare
is waarschijnlijk de meest algemene soort, hoewel toch ook A. minus
nogaleens voorkomt. Degroeiplaats van beide soorten isvrijwel dezelfde.
Chelidonium majus is eveneens een goede kensoort. Zij verdraagt
echter meer schaduw dan de voorgaande en men treft haar derhalve
ook vaak in heggen (Calystegion sepii) en in stadsparken en stikstofrijke
parkbosjes aan. Wat de groeiplaats betreft zegt HEGI (85), dat Chelidonium bij voorkeur in de nabijheid van de bewoonde plaatsen onder
heggen, langs schuttingen en muren, op puinhopen en langs wegranden
voorkomt.
Aethusa cynapium, de vierde kensoort der associatie is, hoewel zij
optimaal ontwikkeld in ons gezelschap optreedt, als soort niet trouw.
Men kan echter een drietal ondersoorten, variëteiten of rassen onderscheiden ,n.l. a) var. gigantea L E J . , b) var. domesticaWALLR. en c) var.
agrestis WALLR. 2. Van deze drie is de variëteit domestica kenmerkend
voor de ruderale standplaatsen van het Balloteto-Arctietum (zie blz. 62).
Chenopodium bonus-henricus, eveneens een kensoort van het Balloteto-Arctietum, is in ons land vrij zeldzaam. Men vindt haar — evenals
Ballota nigra — in hoofdzaak op de zware gronden van het fluviatiele
district, doch ook daar is zij alles behalve algemeen. In Duitsland schijnt
dit anders te zijn, immers HEGI (85) geeft deze soort als „ziehmlich
häufig und verbreitet" aan. Volgens hem zou zij op puin, langs wegen,
dorpsstraten, heggen en schuttingen, op weideplaatsen, mesthopen,
om boerderijen, bij stallen, „Sennhütten" enz. van de laagvlakte tot
in de alpine gordel voorkomen. AICHINGER (2) vermeldt de soort als
kensoort van de Rumex alpinus-Aconitum Ma/W/ws-associatie(zieblz. 156).
Evenals de beide voorgaande soorten is ook Verbena officinalis
een soort der zware gronden. In het fluviatiele district is zij een goede
kensoort van het Balloteto-Arctietum. In Zuid-Limburg daarentegen
iszij minder trouw. Hier schijnt zij vooral op de kalkrijke gronden minder
behoefte aan stikstof te hebben. Volgens HEGI (85) is het vaderland van
1
De verschillen tussen beide soorten zijn in hoofdzaak gelegen in de grootte der bloefflhoofdjes en in de bloeiwijze:
a. Ontwikkelde hoofdjes vrij groot, alle of voor een flink deel lang gesteeld. Bloeiwijze:
een trosvormig gerangschikt scherm
Arctium vulgare EVAN«
b. Ontwikkeldehoofdjes klein, tot2cm, zo groot als een hazelnoot.Alle meestal slechts kort
esteeld en tot trossen verenigd.
Arctium minus BEKNHn de meeste Duitse flora's wordt Arctium vulgareniet genoemd. Zij wordt er waarschijnlijk m e t
Arctium minus samengevat, zodat men ook in de plantensociologische literatuur alleen laatstgenoemde soort tegenkomt.
* Voor de beschrijving van deze variëteiten, zie HEGI (85).
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Verbena officinalis niet met zekerheid bekend, doch het is waarschijnlijk, dat de soort uit het mediterrane gebied stamt.
Leonurus cardiaca en Nepeta cataria tenslotte zijn soorten uit ZuidEuropa en Voor-Azië, die in de Middeleeuwen als geneeskrachtige
kruiden in de kloostertuinen werden gecultiveerd en die van daaruit
plaatselijk langs wegen, in heggen, op puinhopen, bij ruïnes en kerkhoven zijn verwilderd. Vooral in warme landen zijn zij algemeen, in
onsland vormen zij nog steeds een zeldzame verschijning.
SUBASSOCIATIES, VARIANTEN EN FACIES.Alstypische anthropo-zoögene
plantengemeenschap is het Balloteto-Arctietum slechts weinig afhankelijk van het bodemsubstraat. Toch vertoont het voorkeur voor de kalkhoudende gronden en vinden we verschillen in floristische samenstelling al naargelang het gezelschap op klei dan wel zandgrond voorkomt. Optimaal ontwikkeld vinden we het op de kalkrijke rivierkleien
in het fluviatiele district en in Zuid-Limburg (zie fig. 16). Op de colloïdarme zandgronden vindt men slechts associatie-fragmenten. Deze
zijn echter meestal zó typisch ontwikkeld en opvallend, dat wij ze niet
zonder meer voorbij kunnen gaan. Meestal domineren Urtica dioeca,
Aegopodium podagraria, Lamium album en Rumex obtusifolius. Deze
soorten bepalen ook het aspect. In het voorjaar (April-Mei) valt vooral
de witte dovenetel (Lamium album) met haar grote witte bloemen op,
terwijl in de daaropvolgende maanden (Juni-Juli) de facies van het
zevenblad (Aegopodium podagraria) door de vele witte bloeischermen
sterk de aandacht trekken. In Juli-Augustus bloeit ook de ridderzuring
(Rumex obtusifolius) en de hoge planten van de grote brandnetel (Urtica
dioeca)zijn het gehele jaar door opvallend. Een kleine tabel met een
vijftal opnamen van deze Urtica-Aegopodium-ïacies uit het Drents en
Kempens district volgt hieronder:
TABEL

31.

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

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

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

VERBONDS-KENSOORTEN:

Hs
Hs
Hs
Hs
Hs
Ta

Urtica dioeca
Lamium album
Rumex obtusifolius
Chelidonium majus
A ' ium minus + A. vulgare
Aethusa cynapium var., domestica

3.3
+ •2
1.1

3.3
1.2
1.2
1.2

3.3
1.2
2.2

3.4
1.2
1.1

•

•

+'.2

1.1
+ .2

+ .1
1.2
.

+ .1 + .1

1.1

(+.1)

2.3
1.2
1.2
+ .3

ORDE-KENSOORTEN:

~* Sisymbrium officinale
**sc Calystegia sepium
Hs Artemisia vulgaris

.

,

,
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Nummer van de opname:

1

Gr Linaria vulgaris
Te Geranium pusillum
H s Lamium tnaculatum

2

3

4

5

+ .2
'• +-2
+ •2

KLASSE-KENSOORTEN:

Te
Ta
Ta
Ta
Ta
Hr
Gr
Ta
Te
Ta
Te
NP
Te
Te
Gr
Th
Ta
Ta
Hr
Ta
Gr
Ta
Grh
Ta
Ta
Ta
Gr
Ta

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

2.2 + .2 + .2 + .1 +-2
1 2 (+ 1) + 2 + 1 + . 1
+ 1
+ 11 + 11 + 2)
+ 2 + + 1I 2 ++ ..11
+ 1 2 +1 3 + 1) •
(+
+ +
+ 21 2 + 22 + 21 + . 2
+2 + + +2+2
+
+ + .1
+ 11 + 21
(+.2)
+2 +
2
+
+ +.2
(+ 1) •
+ 11 1
+ +
+ •2
+2
12
+ .2
+ 1 1 + 11
+ +
11
+1
+ 2 11
+1
1
+
+1 1
+
+ 11
+
+2

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

Grh Aegopodium podagraria
Chr Glechoma hederacea
Hs Ranunculus repens
Hs Lolium perenne
Hs Dactylis glomerata
H s Poa trivialis
Hs Chaerophyllum temulum
Hs Geum urbanum
Hs Agrostis stolonifera var. prorepens
H r Taraxacum officinale
H s Achillea millefolium
N P Rubus fruticosus
Hs Melandrium diurnum
Chr 7enmj'ca chamaedrys
AANTAL TOEVALLIGE SOORTEN:

1.3
+ •2
+ .1
+ .2
+ .2
+ •2
3.3
+ .1
+ .1
+ .1
+ .1

3.4 3.3
+ .2 2.2
1.2 1.2
+ .2 + .2
+ .2 + .2
1 2 1.1 + .2
.
2.3
+ .1
+ 2 +'2 + .1.

.

(+'l)
+.2

2

3.4

+2 33
+2

22

3

+'.2

-

3.4
+.3
12
+.2
+.2
.
2.2
+-1
+•

+ -1 "o
.
.

+-2
+-2

3

Albergen (gem. Tubbergen); M7-30-41; 1.7.'41 S41114; toevallige soorten:
Rosa canina (+ .2); Scrophularia nodosa (+ .1).
Wegberm tussen voetpad en Crataegus-heg. Valkenswaard; Só-14-24; 3.6.'43;
S43078; toevallige soorten: Bromus mollis (+ .1), Festuca rubra (+ .2).
Boerderij te Heeze (N.Br.); R5-66-41; 18.6.'43; S43114.
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4. Ruderale vegetatie in halfschaduw onder opgaande eiken te Tilligte (gem.
Denekamp); M8-21-31; 2.7.'41; S41119; toevallige soorten: Heracleum sphondylium (+ .1), Moehringia trinervia (+ -2), Plantago lanceolata (+ •!)•
5- Tussen Oostrik en Leende; iets overschaduwd; S5-14-12; 7.6.'43; S43091.

H e t Aegopodium-Urtica-gezehch&p
komt op vochtige zandgronden
op het diluvium (Querceto-Carpinetum stachyetosum-groeip\a.a.ts) voor.
Het beschikt niet over regionale kenmerkende soorten, afgezien van
het een enkele maal voorkomen van Chelidonium majus en Aethusa
cynapium var. domestica. Lokaal wordt het echter gekenmerkt door
Lamium album en Rumex obtusifolius. Deze soorten zou men desnoods
als selectieve kensoorten van het Balloteto-Arctietum kunnen beschouwen
[ T Ü X E N (206) en T Ü X E N en VON ROCHOW, (222)]. Wij geven er echter
de voorkeur aan, om de Urtica-Aegopodium-i&cies als associatie-fragment op te vatten. Naast bovengenoemde soorten zijn ook Aegopodium
podagraria, Chaerophyllum temulum en Lapsana communis locaal min of
meer kenmerkend.
Onder gunstige omstandigheden (sterk nitrophiele groeiplaats in de
nabijheid van een druk verkeerscentrum, een kerkhof of oude kloostertuin) kan de Aegopodium-Urtica-i&cies tot een goed associatie-individu
van het Balloteto-Arctietum uitgroeien. Achtereenvolgens verschijnen
dan: Chelidonium majus, Aethusa cynapium, Arctium minus of A. vulgare,
Malva neglecta en zo nu en dan ook wel eens Ballota nigra of Leonurus
cardiaca (zie tabel 30 opnamen 5 en 15).
Ondanks het ontbreken van enkele kenmerkende soorten op zandgrond (n.1. Verbena officinalis en Chenopodium bonus-henricus) is de
floristische samenstelling van ons gezelschap op de verschillende bodemsubstraten — als gevolg van het overwegend anthropo-zoögene karakter
der associatie — zó overeenkomend, dat het van een verkeerd inzicht
getuigt, dit feit te willen verdoezelen of zelfs te ontkennen ( T Ü X E N
en VON ROCHOW,

222).

VERWANTE GEZELSCHAPPEN. Een aan het Balloteto-Arctietum
nauw
erwant gezelschap vinden we in het Middellandse Zeegebied in het
Silybeto-Urticetum B R . - B L . (1931) 1936. Deze tot het Silybo-Urticion
behorende associatie is als het vicariërende gezelschap der mediterrane
re
gio te beschouwen. Met het Lappa notha-Ballota «ïgra-gezelschap
heeft het vele ( ± 20) soorten gemeen, waarvan ik o.a. zou willen noemen
Ballota nigra ssp. foetida, Arctium minus, Sisymbrium officinale, Bromus
s
terilis, Hordeum murinum, Malva silvestris, Mercurialis annua, Urtica
urens, Atriplex hastatum, Cirsium arvense en Galium aparine, om van
de klasse-kensoorten nog maar te zwijgen.
De in het oosten met het Balloteto-Arctietum vicariërende associatie
ls
het Onopordetum acanthii (zie blz. 167). Beide gezelschappen bevatten
yele gemeenschappelijke soorten: Verbena officinalis, Malva neglecta,
M. silvestris, Ballota nigra, Leonurus cardiaca, Bromus sterilis, Sisym°ritim officinale enz.
Ook het door B R A U N - B L A N Q U E T (24, 37) beschreven LappuletoAsperugetum der Alpen vertoont overeenkomst met onze associatie en

v

156
tenslotte wil ik nog wijzen op verwantschap tussen de Lappa nothaBallota mgra-associatie en een door AICHINGER (1) beschreven Hochstaudenlager, de ,,Rumex alpinus-Aconitum napellus-associaiie." Dit
volgens de auteur tot het Adenostylion-verbond behorende, zéér nitrophiele gezelschap,datindeKarawanken opdealpenweiden opligplaatsen
van het vee voorkomt, bevat o.a. Chenopodium bonus-henricus en
Urtica dioeca als constante en Rumex obtusifolius, Mentha longifolia,
Lamium album, Capsella bursa-pastoris en Plantago major als soorten
met hoge presentie. Eenopname volgt hieronder:
KENSOORTEN DER ASSOCIATIE:

Epilobium alpestre
Scrophularia scopolii
VERBUNDS- EN ORDE-KENSOORTEN:

BEGELEIDENDE SOORTEN:

l.l
1.1

Ranunculus repens
—
acer

1.2
+.1

Veronica chamaedrys

1.1

Urtica dioeca
5.5
Taraxacum officinale
+.1
Chenopodium bonus-henricus
1.1
Trifolium repens
+.1
Lamium album
+.1
Myosotis scorpioides
+.1
Lamium maculatum
+.1
Poa pratensis
+.1
Mentha longifolia
2.1
— trivialis
+ .1
Rumex obtusifolius
+.1
— alpina
+.1
KLASSE-KENSOORTEN:
Senecio rupestris
•
-j-.l
Capsella bursa-pastoris
+.1
Veronica serpyllifolia
+.1
Plantago major
-\-.\
Kravyh Vrh; H a n g imAufstiege vomTerklbaucr zumObir. Boden sehr kalkreich,
schwarzer Mull. (AICHINGER 1, p . 160).

De overeenkomst met het Balloteto-Arctietum is zó groot, datmen
zich afvraagt, of deze vegetatie niet beter in onze orde kan worden
ondergebracht dan in het Adenostylion.
SYNOECOLOGIE. HetBalloteto-Arctietum isanthropo-zoöphiel als geen
ander. De kenmerkende soorten der associatie worden door HEGI (85)
,,Dorfpflanzen" genoemd. Deze naam is zeer karakteristiek, want men
vindt de associatie steeds in boerendorpen in de nabijheid van eenof
andere boerderij; bijdestal, omen nabij demestvaalt, bijhet „huuske"
achter de wagenloods, in het bosje, waar de kippen rondscharrelen of
onder bomen bij het hek van de weide, waar de koeien bij warm weer
beschutting zoeken en waar zij 's zomers eenpaar maal daags staan te
wachten om te worden gemolken. Ooklangs schuttingen kanmen haar
vinden enopaldieplaatsen, diedoor mens ofdier druk worden bezocht.
Een goed waarnemer zalvoorts opmerken, datdeassociatie eenhaar
passend microklimaat opzoekt, datinbepaalde opzichten vanhetmacroklimaat afwijkt. Uitdestandplaatsen —onder heggen, langs schuttingen,
tegen muurtjes en onder dakranden — blijkt namelijk, dat vooral
regenschaduw een voorname bestaansvoorwaarde is. Daarnaast iseen
warme maar toch ook vochtige standplaats geliefd, vooral in onskoelatlantische, humide klimaat.
De iets overschaduwde standplaatsen van het Balloteto-Arctietutn
zijn bij verschillende stikstofminnende bosplanten: Aegopodium podagraria, Chaerophyllum temulum, Alliaria officinalis, Glechoma hederacea,
Melandrium diurnum, Geitm urbanum, Scrophularia nodosa en Stachys
silvatica zeer in trek. Alle zijn dit planten uit het vochtige eiken-haag-
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•
Balloteto-Arciielum
+ Hordeetum nlurini
H
X Tanaceto-Artemisietum

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

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

Resultaat van een tweetal MoRGAN-VENEMA-analyses:

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

132
240

Mg

Ca

75
100

2150
2300

Fe

PO,
110
100

o,
140
200

NH,

PH

5
16

7.39
7.20
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de lichte zandgronden (duinen en waddeneilanden) als lössgronden en
zware rivierkleien. In het algemeen zijn zij kalkrijk en sterk humeus.
Van de bodemstructuur ishet Balloteto-Arctietum vrijwel onafhankelijk. Deze wisselt namelijk tussen structuurloos (dolle structuur) en matig
goede kruimelstructuur.
VERBREIDING. H e t Balloteto-Arctietum is een typisch midden-europese associatie. In h e t Middellandse Zeegebied komt het niet vooren
evenmin in het hoge Noorden (benoorden de 60ste breedtegraad). Het
vermoedelijke areaal van hetgezelschap werd met behulp van de plantensociologische literatuur [ T Ü X E N (203), AICHINGER (1), SCHWICKERATH

FIG. 17

Balloteto-Arctietum

(178), L I B B E R T (124), B R A U N - B L A N Q U E T en D E L E E U W (38); T Ü X E N
(206); SISSINGH, V L I E G E R en W E S T H O F F (191); T Ü X E N en VON ROCHOW
(222); ATHENSTÄDT (8) enz.]en de gegevens over de verbreiding der
kenmerkende soorten ( H E G I ) nagegaan en in bovenstaand kaartje ingetekend (fig. 17).Op dit kaartje zijn een aantal genummerde vindplaatsen vanhet Balloteto-Arctietum aangegeven. Het zijn de volgende:
1.

Ameland (BRAUN-BLANQUET en D E L E E U W 1936).

2. Doorwerth b.Oosterbeek (SISSINGH, tabel 30 opn. 15).
3. H a t t e m b .Zwolle (SISSINGH, tabel 30 opn.10).
4. Hesepe b . Nordhorn (TÜXEN 1942, 12.Kndbr.).
5. Zevenaar (SISSINGH, tabel 30 opn. 3).
6. Maastricht (SISSINGH, tabel 30 opn. 4).
7. Ulsnis b . Sleswig (TÜXEN en SISSINGH n.p.).

8. Hope (Kr. Neustadt) (TÜXEN 1942,12. Rndbr.).
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9.
10.
11.
12.
13.
14.

Eddinghausen b . Hildesheim (TÜXEN 1931).
Deetz (Kr. Soldin) (LIBBERT 1933).
Grossen-Hain (N.O. Sachsen) (VON ROCHOW 1942, 12. Rndbr.).
Faak a. See (Karawanken) (AICHINGER 1933).
Bobroeisk (ATHENSTÄDT 1942, 12. Rndbr.).
Mogilef (ATHENSTÄDT 1942, 12. Rndbr.).

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

Het Balloteto-Arctietum is — zoals wij reeds hebben ge-

160

zien — een vrij hoog ontwikkelde hemicryptophyten-associatie. Het
vestigt zich niet direct op open terrein, maar wordt voorafgegaan door
een therophytengezelschap, het Chenopodieto-Urticetum urentis (zie
blz. 125).Daar desuccessiesnelverloopt,zodat laatstgenoemd gezelschap
nauwelijks tijd krijgt zich te ontplooien, is dit eerst laat herkend en zijn
beide gezelschappen — vooral in de opnamen uit de jaren vóór 1943—
niet scherp van elkaar gescheiden.
Heeft het.Balloteto-Arctietum zich eenmaal gevestigd, dan kan het
—'alsanthropo-zoögene„Dauergesellschaft"—zichjarenlanghandhaven.
Tenslotte wordt het echter verdrongen door een Sambucus m'gra-stadium,
dat op zijn beurt weer voor het ter plaatse thuis horende eiken-haagbeukenbos het veld moet ruimen.
14. TANACETO-ARTEMISIETUM (BR.-BL. 1930) TÜXEN 1942
Synoniem: Tanacetum- Artemisia-Urtica-assoziation.
Het Tanaceto-Artemisietmn is een merkwaardig lang aan de aandacht der phytosociologen ontsnapte plantengemeenschap. Hoewel reeds
in 1930 door BRAUN-BLANQUET (in: H. SCHWENKEL, „Der Hohentwiel")
op het bestaan daarvan gewezen was, werd het eerst in 1942 ongeveer
gelijktijdig door TÜXEN in Noordwest-Duitsland en door KRUSEMAN
en mij in Nederland opnieuw ontdekt. TÜXEN (222) publiceerde het
eerst een tabel van het gezelschap en hij moet derhalve als de auteur
der associatie worden beschouwd. De door hem aan het gezelschap
gegeven naam: ,,Artemisietnm vulgaris" is echter weinig typerend, zodat
ik aan de door BRAUN-BLANQUET gegeven benaming de voorkeur zou
willen geven.
FLORISTISCHE SAMENSTELLING.

Deze moge blijken uit bijlage 10

(tabel 32)
OPNAMEN, vermeld in bijlage 10 (tabel 32).
1. Stationsemplacement te Borculo; N7-43-32; 28.8.'47; S47041.
2. Puinstort ten Z. van Zutphen; N6-47-13; 7.8.'46; S46023.
3. Droogveld van Steenbakkerij tussen Eist en Rhenen. Puin- en kiezel-houdend
zand op rivierklei; P5-25-14; 24.8.'45; S45004.
4. Stationsemplacement te den Haag. Manshoge vegetatie achter hoog hek;
N3-55-34; 13.9.'45 S450C4.
5. Station te Zevenaar. Opgebrachte grond op rivierklei; PG-35-34; 13.9/45;
S45020.
6. Pontveer te Buggenum (gem. Haelen); S6-44-32; 20.7.'42; S42220.
7. Berlicum bij 's Hertogenbosch, langs de Zuid-Willemsvaart, iets beweid of
gemaaid; Q5-43-23; 17.9.'43; S433Ü5.
8. Swalmen; S6-45-12; 20.7.'42; S42227.
9. Puinhopen van een stukgeschoten huis tussen Roermond en Horn; S6-54-14;
23.7.'42; S42243.
10. Wegberm van het spoorwegviaduct te Maastricht, niet gemaaid; V5-28-23;
27.4.'43; S43015.
11. Lijmfabriek ten Z. van Doorwerth (gem. Renkum). Opgebrachte zandgrond
op rivierklei; PO-21-34; 13.9.'44; S44170.
12. „IJzeren m a n " te Geldrop(gem. ZesGehuchten); Rö-56-34; 23.6.'43; S43137'
13. Oisterwijk, nabij de spoorwegovergang; R4-18-24; 22.7.'43; S43194.
14. Spoorbaan te Tilburg, nabij Werkspoor; R4-17-42; 3.8.'43; S43194.
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15.

Giersbergen (gem. Drunen); vervangt hier de Lappa notha-Ballota nigraassociatie der Querceto-Carpinetum-dorpen. Zie foto 7; Q4-58-00; 6.8.'43;
S4323Ö.
16. Brug over de Dommel nabij de Kasterense watermolen, Kasteren (gem.
Liempde); R5-13-21; 23.9/43; S43313.
!". Overhoek langs de trambaan bij Hilvarenbeek; R 4 - 3 8 ^ 3 ; 30.7.'43; S43228.
18. Stationsemplacement te Boxtel (gem. Boxtel); R5-12-22; 3.8.'43; S43229.
19. Stationsemplacement te Wolfheze; P6-11-43; 18.9.'45; S45025.
20. Ruigte achter hoog hek te Noordwijk aan Zee; N3-16-42; 20.9.'38; opn.
WESTHOFF; VW38204.

21. „Vesting Clingendaal" den Haag. Ruigte, op plaats waar vroeger huizen hebben gestaan, welke in 1942 werden afgebroken. Sindsdien is de plek onaangeroerd. Substraat duinzand en vuilnis, o.a. rottend papier; N3-55-14; 30.
9.'45; opn. WESTHOFF; VW45094.
22. Benoordenhoutse weg te den Haag, tegenover het flatgebouw „Nirwana."
Berm van 5 m breedte tussen tramrails en gracht, duinzand; N3-55-32; 30.
9.'45; opn. WESTHOFF; VW45093.
23. Ruigte langs spoorlijn Voorburg-Den Haag nabij overweg; N3-55-32; 30.
9.'45; opn. WESTHOFF; VW45095.
24. Pothoofd nabij de haven aan de IJssel teDeventer;N6-16-21; 14.9.'46;S46083.

De beide voornaamste kensoorten van deze — wanneer men haar
eenmaal heeft herkend, zéér opvallende — plantengemeenschap zijn de
bijvoet (Artemisia vulgaris)en het boerenwormkruid (Tanacetumvulgare).
Volgens HEGI (85) zijn dit van huis uit fluviatiele soorten. Zo zegt hij
v
an Tanacetum vulgare,dat deze soort ,,Im Bereich der grosseren Stromtäler meist verbreitet, sonst ± zerstreut" voorkomt, terwijl Artemisia
"vulgaris vooral „am Meeres-, See- und Fluss-ufern, in Auengebüschen,
besonders auf nährstoffreichen Sand-, Kies-und Lehmböden, in Dörfern,
Häfen, Bahnhöfen, auf Viehweiden usw. heute ziemlich algemein verbreitet ist, in vielen Gegenden jedoch erst in neuester Zeit eingeschleppt
wurde." Behalve deze twee aspectvormende kensoorten komt de vlasleeuwenbek (Linaria vulgaris)zóregelmatig inonzeassociatievoor,dat zij
Waarschijnlijk als preferente kensoort daarvoor kan gelden. De overige
kensoorten:Arctium'lappaenArmoracialapathifoliazijnminderalgemeen.
Naast deze europese soorten vinden een aantal uit Noord-Amerika
hier ingevoerde en verwilderde sierplanten zoals Helianthus difjusus
SIMS, Solidago canadensisL., S. serotina AIT. ( = 5. gigantea var. leiophylla FERN.), Aster lanceolata WILLD. en Aster parviflorus N.ab E. ( =
A. tradescantii L.) in het Tanaceto-Artemisietum een plaats. Aan deze
kenmerkende adventievengroep is — jammer genoeg — bij het maken
der opnamen weinigaandacht besteed, zodat zij in de tabel waarschijnlijk
niet een te lage presentie voorkomt.
De verwantschap met de andere Jrc/zow-associaties blijkt uit het
regelmatig voorkomen van een aantal verbondskensoorten, zoals:
Urtica dioeca, Lamium album, Rumex obtusifolius, Malva silvestris,
Arctium minus, Erigeron canadensis en Sisymbrium officinale. Ook
Promus sterilis, Hordeum murinum en Geranium pusïllum komen zo
n
u en dan voor, maar sterven, wanneer de Artemisia-ruigte goed tot
sluiting komt, tengevolge van lichtgebrek af.
Onder de klasse-kensoorten spelen vooral de overjarige soorten,
2
oals: Cirsium arvense, Agropyron repens, Convolvulus arvensis, Rumex
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crispus, Plantago major en Potentilla anserina een voorname rol. De
eenjarige soorten kunnen zich door wortelconcurrentie en lichtgebrek
slecht handhaven. Het best slagen hierin nog: Sonchus oleraceus, Chenofiodium album en de ^4<n^e;e-soorten (A. haslatum en A. patulum).
Deandere:Capsella bursa-pastoris,Poaannua, Stellariamedia, Polygonum
aviciilare en Senecio vulgaris, vindt men alleen op open plekken. Hun
voorkomen is dan ook min of meer toevallig.
Naast de geregeld voorkomende begeleidende soorten: Achillea
millefolium, Dactylis glomerata,Plantago lanceolata, Taraxacumofficinale
en Poa pratensis komen ook enkele bos- en weide-planten met hoge
presentie voor. De voornaamste bosplanten zijn: Glechoma hederacea,
Aegopodium podagraria en Chaerophyllum temulum. Van de weideplanten moeten vooral Heracleum sphondylium en Daucus carotagenoemd
worden, maar ook Symphytum officinale en Anthriscus silvestris komen
nog al eens voor.
SUBASSOCIATIES, VARIANTEN EN FACIES. Van het Tanaceto-Artemisieum kennen wij drie subassociaties, welke zowel floristisch als oecologisch goed zijn te karakteriseren, en voorts geografisch scherp gescheiden voorkomen.
a) Tanaceto-Artemisietum typicum SISSINGH 1946, de subassociatie
der zware gronden. Men vindt haar steeds op allochtone grond, b.v.
op puin, gestort op een ondergrond van klei, of op met zand en gruis
vermengde kleigrond. De bovengrond is doorlatend, de ondergrond niet,
zoals uit de volgende profielbeschrijving moge blijken:
Tanaceto-Artemisietum bij het station te Zevenaar (zie tabel 32, opn. 3).
Bodemprofiel onderzocht in een eenmansgat over een diepte van 98 cm. Opgebrachte grond, bestaande uit gemengd kleihoudend zand met kluiten grijsbruine,
zware klei met ijzerafzettingen in de scheuren en wortelgangen. Veel sintelgruis
en hier en daar zandnesten van diluviaal zand. Zeer vaste ligging.
Hoofdbewortelingshorizont 9 cm. Humeuze .behoorlijk vochtige, heterogeen
gemengde grond van kleihoudend zand. Meeste wortels horizontaal over de bank.
Diepste beworteling tot 15 cm.
Bovenste 60 cm kleihoudend zand met kolengruis, daarbeneden met zand
vermengde klei, geleidelijk overgaand in de ondergrond (rivierklei).
TABEL 33

VASTHEIDSPROFIEL, GEMETEN VOLGENS D E METHODE OOSTING

Diepte van het bodemprofiel in cm:
0
5
10
15
20
25
30

cm
„ „
„
„
„
„

Weerstand in Kg/cm 2
0
4-11
6-11
9-15
8-15
11 - 15
> 15

Hieruit blijkt o.m. de zeer heterogene opbouw van dit profiel.
Haar hoofdverbreidingsgebied heeft de subassociatie in het fluviatiel-, haf- en löss-district. Daarnaast komt zij ook een enkele maal
in het subcentreurope district op leem (Pannebakkerij bij Swalmen)
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v

oor. Zij onderscheidt zich van de beide andere subassociaties door
een aantal soorten, zoals: Arctium lafpa, Carduus nutans, Reseda lutea,
Tussilago farfara, Daucus carota, Polygonum amphibium (f. terrestre
LEERS.) en Atriplex hastatum. Geen dezer soorten komt echter met hoge
Presentie voor en zij kunnen derhalve niet als differentiërende soorten
dienst doen. De opnamen van TÜXEN (222) behoren alle tot deze
subassociatie.
b) Tanaceto-Artemisietum hypericetosum SISSINGH 1946. Deze subassociatie vindt men op de diluviale zandgronden van het Kempens,
Gelders, Drents en subcentreuroop district. Zij onderscheidt zich van
de beide andere subassociaties door een aantal min of meer acidiphiele
s
°orten zoals: Hypericum perforatum, Bromus mollis, Poa pratensis,
Rubus fmucosus coll. en Agrostis tenuis.
c) Tanaceto-Artemisietum diplotaxetosum SISSINGH et WESTHOFF '46,
^eze subassociatie tenslotte vindt men in de duinen en op de bermen
v
an uit duinzand opgeworpen wegen en spoordijken, welke laatste
u
it de aard der zaak vooral in het Westen des lands voorkomen. Men
kan dus zeggen, dat de subassociatie zich in hoofdzaak tot het duinen haf-district beperkt. Doch ook daarbuiten komt zij voor, o.a. bij
•Deventer op rivierzand (zie opn. 24). Zij onderscheidt zich van de vorige
s
ubassociatiedoordevolgendesoorten:Diplotaxis tenuifolia,Rubus caesiiis,
Bryonia dioecaen Oenothera biennis. Al deze soorten zijn kalkminnend.
•Wat de facies betreft, hiervan kennen wij op het ogenblik drie, n.1.
ee
n Artemisia-, een Tanacetum- en een Urtica-ïacies. De Artemisiafacies vertegenwoordigt het type der associatie. De Urtica-isicies is
St
erk stikstofminnend en vormt reeds een overgang naar het Balloteto^ctietum. De betekenis van de Tanacetum-isiciesis nog niet duidelijk,
^ij vertoont echter voorkeur voor voedselarme zandgronden.
De herkomst van het
fanaceto-Artemisietum is niet met zekerheid bekend. Van Artemisia
Vu
lgaris wordt algemeen aangenomen, dat deze soort van oostelijke,
•.Altpazifische" herkomst is (HEGI, 95). Ook van Tanacetum vulgare
~pherkomst twijfelachtig — neemt men aan, dat zij in Noord- en Westeuropa nergens inheems is en haar aanwezigheid daar aan menselijke
invloeden te danken heeft. Van Armoracia lapathifolia ( = A. rusticana)
yi Malva silvestris staat wel vast, dat deze soorten oorspronkelijk uit
^uid-Europa, respectievelijk Siberië stammen.
Volgens HEGI (95) zou het Tanaceto-Artemisietum het eerst in de daJen der grote rivieren vaste voet hebben gekregen. De zich in de laatste
jtonderd jaar sterk uitbreidende industrie (Roergebied enz.) en het
tengevolge daarvan vervuilde rivierwater zullen hieraan wel niet vreemd
Zl
Jn. Inderdaad is het gezelschap in de rivierdalen het weelderigst ont^kkeld en het rijkst aan kensoorten (Asters!). Het komt voor in een
2
one, welke volgt op die, ingenomen door het Malachieto-Bidentetum
wviatile.
Vanuit de rivierdalen heeft het Tanaceto-Artemisietum zich over
geheel Europa verspreid en bezit genomen van allerlei ruderale terreiSYMOECOLOGIE, VERSPREIDING EN VERBREIDING.
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nen: puinhopen, wegbermen, spoorwegemplacementen, rangeerterreinen, onbebouwde overhoeken aan de randen van onze grote steden
en al die groeiplaatsen, waar men ook het Hordeetum murini kan aantreffen. In een snel verlopende successie verdringt het laatstgenoemd
gezelschap vaak binnen enkele jaren (vgl. TÜXEN, 222). Zodoende
heeft het langzamerhand het gehele vasteland van Europa met uitzondering van het mediterrane gebied en het uiterste Noorden veroverd.
In Nederland kan men het in vrijwel alle plantengeografische districten
aantreffen.
In de dalen der grote rivieren bestaat het bodemprofiel uit scherp
rivierzand, vermengd met door de rivier elders losgeslagen kluiten en
brokken rivierklei. Op de ruderale groeiplaatsen is het meestal met
puin, baksteen, sintels, klei en zand opgehoogde grond. De opbouw van
het profiel is dus zeer heterogeen.
Aan de bodemstructuur stelt het Tanaceto-Artemisietum slechts
geringe eisen. We vinden het gezelschap meestal op een vrijwel structuurloze grond. Ook van de vastheid van de grond trekt de associatie
zich weinig aan. Zowel op losse, gespitte grond (in de eerste jaren na de
oorlog breidde het Tanaceto-Artemisietum zich sterk uit langs loopgraven
en om eenmansgaten) als op de sterk vastgetreden standplaatsen van
het Hordeetum murini kan het zich vestigen. Laatstgenoemde standplaatsen worden door de forse beworteling der overjarige hemicryptophyten wel losgemaakt. Onder een optimaal ontwikkeld TanacetoArtemisietum is de bovenlaag dan ook reeds behoorlijk los.
Aan het klimaat stelt het Tanaceto-Artemisietum evenmin hoge
eisen. Dit geldt zowel voor het algemene klimaat — zoals o.m. blijkt
uit het grote verbreidingsareaal van de associatie (zie boven) — als
voor het microklimaat, getuige de zeer uiteenlopende standplaatsen.
Zowel op vochtige gronden en op overschaduwde plaatsen (onder heggen
en ijl struikgewas) als op extreem warme en droge standplaatsen{Hordeetum murini en Onopordion) kan het zich vestigen. Op den duur is
de vaak manshoge Artemisia-Tanacetum-ruigte echter in staat haar
eigen microklimaat te scheppen, een klimaat, waarvan de extremen
minder zijn uitgesproken en dat daardoor enigszins aan dat van een
bos doet denken.
VERWANTE GEZELSCHAPPEN. In Zuidoost-Europa maakt het Tanaceto-Artemisietum plaats voor een ander, tot het Onopordion acanthi
behorend Artemisia-gezelschap, waarin vooral Artemisia absinthium een
rol speelt (TÜXEN en PREISING, 222). Een opname uit de omgeving
van Kiew volgt hieronder:
Artemisia

absinthium
austriaca
vulgaris
—
spec.
Lactuca serriola
Onopordon acanthium
Ballota nigra ssp. ruderalis
Arctium tomentosum
Iva xanthiifolia

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

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

'•"-'

o. 2

+•*
2-2
+•'•*
+•*
+~
1"
+•
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Verschillende noord-amerikaanse sierplanten (Helianthus-, Solidago- en Aster-soorten) hebben — zoals we hiervoor reeds opmerkten —
in het Tanaceto-Artemisietum een plaats gevonden. Omgekeerd hebben
de europese kensoorten dier associatie zich in Noord-Amerika eerst
als adventief gevestigd en later geheel ingeburgerd. Hieruit kan men
concluderen, dat in Noord-Amerika — evenals in Oost-Europa en Siberië — nauw verwante, vicariërende associaties moeten voorkomen.
SUCCESSIE. De kenmerkende soorten van het Tanaceto-Artemisietum
hebben een grote dynamo-genetische waarde. Door de betrekkelijk geringe eisen, die zij zowel aan de groeiplaats als aan het klimaat stellen,
kunnen zij gemakkelijk op allerlei gronden aanslaan, mits deze voldoende
stikstofrijk zijn. Eenmaal vaste voet gevat hebbende, breiden zij zich
• als gevolg van een overvloedige zaadproductie — snel uit, verdringen
alle andere ruderale plantengemeenschappen en vormen al spoedig
facies: het Tanaceto-Artemisietum is er.
Doch niet alleen de opbouwende waarde van bovengenoemde soorten,
°ok de bestendigende is zeer groot. Heeft het Tanaceto-Artemisietum
zich eenmaal gevestigd, dan kan het zich jarenlang handhaven. Zo
n
am TÜXEN (252) een associatie-individu gedurende 9 jaren waar,
z
onder dat daarin noemenswaardige floristische veranderingen optraden.
In zijn beschrijving van het Artemisietum geeft TÜXEN een succesS1
e-schema, dat ik hier enigszins gewijzigd laat volgen:
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. SEIZOENASPECTEN. De hele lange winter door tot laat in het voorJ*1*11". als het reeds overal groen begint te worden, ziet men langs de
öe
rrnen van onze wegen en op ruderale terreinen de vaak meterhoge
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afgestorven stengels van bijvoet en boerenwormkruid als sombere resten
van vergane pracht. Maar-ziet, midden-Maart vertonen zich tekenen
van leven: de dorre stengels beginnen aan de voet uit te lopen, er vertonen zich jonge bladeren, die allengs groter worden en tegen het midden
van April komt een reeds ongeveer één decimeter hoge groene vegetatie
tussen de bruine stengels doorkijken. De eerste bloemen beginnen zich
nu ook te vertonen. Het zijn die van witte dovenetel, hondsdraf, paardebloem en stinkende gouwe. Ook bloeiend heermoes {Equisetumarvense)
kan men ervinden. In Meivoegen zich hierbij een aantal grassen: kropaar,
zachte en ijle dravik en Engels raai. Ook bloeien dan de raket {Sisymbrium officinale)en de weegbree (zowel Plantago major als P.lanceolatà).
Nu gaat de ontwikkeling in een snel tempo verder. Begin Juni is de
vegetatie reeds enkele decimeters hoog en kort daarop vertonen zich
de bloemen van vlasleeuwenbek {Linaria vulgaris) en duizendblad
{Achillea millefolium), de kelken van bereklauw {Heracleum sphondylium), de pluimen van Canadese fijnstraal {Erigeron canadensis) en
de hoofdjes van de melkdistel {Sonchus oleraceus).Ook de opvallende
bloemen van het kaasjeskruid {Malva silvestris) kan men er vinden.
Van de soorten met minder opvallende bloemen moeten worden genoemd:
grote en kleine brandnetel, ridderzuring en grassen (kweek, fiorin, rood
zwenk- en beemdgras).
In Juli-Augustus bereikt de bloei haar hoogtepunt. Dan is het
Tanaceto-Artemisietum op zijn mooist. De tere, als met zilver overgoten
planten van de bijvoet wisselen af met de forse groene stengels van
het boerenwormkruid, dat met zijn bloemschermen van goudgele knoopjes prijkt. Ook grote en kleine klis {Arctium lappa en A. minus), akkerdistel {Cirsium arvense), speerdistel {Cirsium lanceolatum), knikkendeen krul-distel {Carduusnutans en C. crispus) bloeien nu volop en worden
door bijen, hommels en allerlei vlinders druk bezocht. Opvallend zijn
ook de fors ontwikkelde planten van de ganzevoet {Chenopodium album)
en de spiesbladige en uitstaande melde.
Tegen het einde van de zomer (tweede helft van September) ishet
hoogtepunt van de bloei voorbij en de ene na de andere soort raakt
uitgebloeid. Niet alzo langs onze grote rivieren, waar de noord-amerikaanse kensoorten {Helianthus diffusus, Solidago- en /4ster-soorten)
voor een tweede bloeiperiode zorgen, die in Augustus begint en tot
in November doorgaat. De kleine zonnebloem {Helianthus diffusus) ?n
kleinbloemige asters {Aster lanceolatàen A. tradescantii) wisselen er ai
met de fijnvertakte, goudgele bloeipluimen van de Canadese guldenroede {Solidagocanadensis en 5. serotina). Maar ook hieraan komt tenslotte een einde, wanneer eind-October de zonnebloem en guldenroede
zijn uitgebloeid en ook de laatste asters in de loop van November verdwijnen. Dan keert het winteraspect van dorre bruine stengels — luguber
als een uitgestorven bos — terug.
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b. VERBOND: ONOPORDION ACANTHII

BR.-BL.

1936.

Het verbond wordt o.m. gekenmerkt door de volgende soorten:
Onopordum acanthium
Cynoglossum officinale
Asperugo procumbens
Lappula myosotis ( = L. echinata GILIB.
= Echinospermum lappula LEHM.)
Carduus acanthoides
— nutans
Datura stramonium
Hyoscyamus niger
—
albus
Marrubium vulgare
Berteroa incana

Reseda lutea
— luteola
— alba
Sisymbrium altissimum
—
loeselii
Bromus teclorum
Artemisia absinthium
Iva xanthiifolia
Xanthium spinosum
—
strumarium
Corispermum
hyssopifolium
—
marschallii

Bovendien vertonen Erigeron canadensis, Geranium pusillum, Melilotusofficinalis, M. albus, Echium vulgare,Melandrium album en Conium
Maculatum voor dit verbond een duidelijke voorkeur, welke vooral in
de randgebieden van het areaal tot uitdrukking komt. Deze soorten
kunnen dan ook locaal als kensoorten gelden.
De het verbond samenstellende soorten zijn — evenals in het Arction
lappae— twee- tot overjarige kruiden en wel voornamelijk biannuellen;
slechts een enkele therophyt bevindt zich onder hen.
Het Onopordion acanthii is een aan droog en warm continentaal
klimaat gebonden midden- tot oost-europees verbond, dat in ons atlantisch klimaat zijn bestaansvoorwaarden nauwelijks meer verwezenlijkt vindt 1. Het komt hier dan ook slechts zelden in zuivere vorm
v
°or. Meestal vindt men vermengingen van Onopordion- en Arctione
lementen.
Op het voorkomen van het Onopordion in ons land werd tot nog toe
niet eerder de aandacht gevestigd. Noch in het „Aperçu sur les unités
Phytosociologiques superieures des Pays-Bas" van VLIEGER (224), noch
*n het „Overzicht der Plantengemeenschappen in Nederland" van
WESTHOFF, D I J K en PASSCHIER (249) vindt men het verbond vermeld
^ n ook in de verdere nederlandse literatuur zal men het vergeefs zoeken.
Als meest westelijke vindplaats van het Onopordion noemt TÜXEN
v2l6) de oeverlanden van de Leine bij Sarstedt en Schliekum (prov.
Hannover). Dit is echter niet juist. In Nederland komt het verbond
^'el degelijk voor. Zelfs werden hier door mij tenminste zes goed omschreven associaties aangetroffen. Het zijn de Onopordum acanthiumvatura s/raraomwm-associatie ( = Onopordetum acanthii), de Bromus
tectorum-Corispermumhyssopifolium-associatie, het Berteroetum incanae,
" e t Melilotetum albi-officinalis, het Echieto-Verbacetum en de Carduus
ni
<>tans-Reseda luteola-a.ssocia.tie, welke hierna zijn beschreven.

1

In de mediterrane regio vindt men het alleen in de noordelijke gebergtegordel.
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ONOPORDETUM ACANTHII B R . - B L . 1923.
(Onopordum acanthium-Datura

stramonium-a.ssccia.tie)

Deze associatie is herhaalde malen in de literatuur beschreven, o.a.
door B R A U N - B L A N Q U E T (37), L I B B E R T , (124), ATHENSTÄDT (6), B E C K E R
(17) en B Ü K E R (52). Ook in ons land komt zij voor, zoals uit onderstaande
opname uit Wageningen moge blijken.
ONOPORDETUM ACANTHII B R . - B L . 1 9Î.3
ASSOCIATIE-KENSOORTEN:

Onopordum acanthium
Datura stramonium
Hyoscyamus niger

1.1
1.1
+ .2'

VERBONDS-KENSOORTEN:

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

1.2
+ .2
+ .2
+ •2
+ .2
J- *?

+ 3
+ .2
+ •2

ORDE-KENSOORTEN:

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

2.2
1.1
+ •2
1.2
+ 3
+ .2
+ .2
+ .2
+ -1
+ .2
1.2
+ •2
+ •2
1.2

KLASSE-KENSOORTEN:

Senecio vulgaris
Capsella bursa-pastoris
Plantago major
Chenopodium album

1.1
+ .2
+ .2
1.2

Polygonum aviculare
Agropyron repens
Urtica urens
Cirsium arvense
Atriplex hastalum
—
palulum
Sonchus oleraceus
Papaver dubium
Lapsana communis
Tussilago farfara
Matricaria matricarioides
Galinsoga parviflora
Matricaria chamomilla
Erysimum cheiranthoides
Cirsium vulgare
Lamium amplexicaule
Oxalis stricta
Senecio viscosus
Setaria glauca
Vicia villosa
Galeopsis tetrahit
Campanula rapunculoides
Bupleurum rotundifolium

+ .2
j_ o

j_ 2
—2
+.1
-±- 2
-i-'i
+•1
1.2
+ .2
-J-.2
'.i 2

-r-ï
-4-.1
-4-.1
+ •1
J-.2

4-.i
+ .2
-4-.2
-^.1
J-.2
_i-.2

BEGELEIDENDE SOORTEN:

Agrostis tenuis
—
stolonifera
var. major
Achillea millefolium
Bromus mollis
Chaerophyllum temulum
Medicago lupulina
Trifolium repens
Poa pratensis
Poa serotina
Lolium perenne
Holcus lanalus

Ruderale vegetatie langs de bermen van een nieuw aangelegde weg doorhet
Arboretum der Landbouwhogeschool t e Wageningen. Grondsoort: leem. Yegetatiebedekking: 40—60 %; opp.200 m 8 ; P5-27-44; 14.8.'44; S44094.
De associatie vertegenwoordigt het type van het verbond en wordt
om deze reden hier het eerst genoemd. Men vindt haar op zonnige,
warme, doch tevens sterk nitrophiele standplaatsen. In Oost-Europa
is het de vicariërende associatie van het Balloteto-Arctietum en ook

2.3
-L.2

->-.3

i.i

J-.2

J_ 2
1.3
4-.2
+ •2
j__2

4--2
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in ons land komt zij op overeenkomstige standplaatsen voor, mits deze
zonnig en warm genoeg zijn. Overigens is de associatie te zeldzaam
om er veel over te kunnen vertellen.
16. BROMUS TECTORUM-CORISPERMUM HYSSOPIFOLIUMASSOCIATIE ( K R U S E M A N 1941) SISSINGH et W E S T H O F F 1946
Ook het gezelschap van muurdravik en vlieszaad is voor ons land
een nieuweling. De associatie werd voor het eerst terloops genoemd
ineen artikel over de „Plantengemeenschappen rond Amsterdam" (119).
De auteur — KRUSEMAN — spreekt hier over een gezelschap van Corispermum hyssopifolium en Salsola kali, welk gezelschap identiek is
niet de later door SISSINGH en W E S T H O F F (188) beschreven'associatie
niet Bromus tectorum en Corispermum
hyssopifolium.
FLORISTISCHE SAMENSTELLING.

Deze moge blijken uit onderstaande

tabel.
TABEL 34

BROMUS TECTORUM-CORISPERMUMHYSSOPIFOLIUM-ASSOCIATIE( K R U S E MAN) SISSINGH ET W E S T H O F F 1946

Rummer van de opname:
Maand en j a a r v.deopname:
grootte proefvlakte in m 2 :
Vegetatiebedekking in %:
Plantengeografisch district:
Aantalsoorten peropname:

1
2 3
4
5
6
7
8
9 10
9/'459/'40 9/'469/'456/ P 469/'469/'409/'46 9/'469/'46
100 CO 10 40 75 10 10 25 15 50
50 40 40 20 40 40 40 30 35 40
D
D
F
D
F
D
D
D
F
H
30 29 21 19 26 24 12 24 20 15

ASSOCIATIE-KENSOORTEN:

Aa Corispermum hyssopi_,
folium
An Bromus tectorum
t a Salsola kali var. tenuifolia
^ERBONDS-KENSOORTEN:

Ws Diplotaxis tenuifolia
Ab Sisymbrium altissimum
Ab Oenothera biennis
Ab Reseda lutea
Ab Picris hieracioides
Ab Melilotus officinalis
Ab Cynoglossum officinale
Ab Berteroa incana

2.2 3.2 1.2 2.2 2.3 2.3 2.2 2.3 2.2
1.2 + . 2 3.3 2.2 2.3 + . 2 . 1.2 3.3
+ .2 1.2

+

1 1 1

+

1 3 1

2.2

• + 2
+ .1

. +
1.2

+ .1

1.2

i!i

lex.

. +

2.1
1.2

+ .1

1 + 1 1 1 * . 1.
1.1
1
+ 1 1.2

+ M+.i) .

+

1

ORDE-KENSOORTEN:

Ah Erigeron canadensis
J^r Linaria vulgaris
Ae Geranium pusillum
AAs Artemisia vulgaris
i j * Bromus sterilis
An Sisymbrium officinale
Ah Sisymbrium sophia
A« Hordeum murinum

2 1 1 +.1 1 1 1

I + 1

+

(+) +

'. 1
lex.

2

+
+

2.1 + 1 1

1 + 1 1.2

+ 2(+
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îs'ummer van de opname:

8

9

10

KLASSE-KENSOORTEN:

T a Chenopodium album
Grh Agropyron repens
Ta Senecio vulgaris
Gr Convolvulus arvensis
Gr Cirsium arvense
Te Poa annua
Te Erodium cicutarium
Ta Senecio viscosus
T a Sonchus oleraceus
T a Polygonum aviculare
Th Apera spica-venti
Th Papaver dubium
Te Capsella bursa-pastoris
Gr Tussilago farfara
Hs Poa compressa
T a Solanum nigrum
Te Lycopsis arvensis ssp.
occidentalis
Ta Chenopodium serotinum
Ta Atriplex patuliim
Te l'j'o/a arvensis
Th Arabidopsis thaliana

1 1.1 + l
+ 1 +
+1 +
1 +.2 1 1
2 + 1 +
1 +-2 + 1 + 1 + 1 + 1
4- 1
1 • + 2

+ .1 + .1
2.2
+ '.1 + .1
+ .1

+ •2 + 1

+ .1 +Ï2
+ .2 + .1
+'.l
+ .1 + .2

+1
+

+'.l

1o

+ ^2
(+•
. 1 2

2

. +

+1

î) +

4-

1 +

"+ 1
+ .1

+

2+

+
2

ï

.' 1«lex

+ .1

1 +

+

•+

+•2

+
+ .2

+

+ 'l
+ .1

BEGELEIDENDE SOORTEN:

Th Arenaria serpyllifolia
Th Phleum arenarium
Gr Poa pratensis
Gr Carex arenaria
Th Promus mollis
H s Festuca rubra f.
Grh Equisetum arvense
Th Trifolium arvense
H r Taraxacum officinale
Hs Agrostis tenuis
T b Crépis capillaris
Ch Sedum acre
H s Rumex acetosella
H s Taraxhcum officinale
ssp. levigatum
Th Aira praecox
Th Cerastium semidecandrum
H s Silene otites
H s Agrostis stolonifera var.
prorepens
H s Daucus carota

+ .2 + .2
1.2 +.2

+.2
1.2 i!i
2.2 +.2
+.2 +.2
+•2

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

+.2
1.1

2.2

•2 + 2
12
.2
.1
•.2 + 2
.1
• + 11
•+
•

+ 2 ( + •1)
• + 22 1 . l
+ •13 ( ++ •1)
+
. + 21
+
+2
+ 21

+ 1

+

1

2

1.1
+.2 1 2

+ .1
1.2

+'.2
+.2

+•

+•
+

+ .1
2

.
+•

+ •2
•• ( + .2) .
. 2 2
lex.
+•
+ .1

12

•+

+•

+

1

+ .1

2

+2

+ *2
+ 2
2

+•

.
+ Ï2

AANTAL TOEVALLIGE SOORTEN:

TOEVALLIG VOORKOMENDE SOORTEN: Artemisia campestris (2); Polygonum amphi-

bium f. terrestre (5); Betuia pubescens (1); Ornithopus perpusillus (1); Hippophae
rhamnoides (6); Anthyllis vulneraria (8); Ceratodon purpureus (9); Bryum argenteum (9).
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De opnamen werden gemaakt op de volgende plaatsen:

!

1. , Tussen de rails der electrische trambaan te Wassenaar. Initiaal-vegetatie op
oude duingrond onder dek van grind; N3-45-44; 12.9.'45; S45015.
2. ' Scheveningen, verlengde Gentse straat. Duinzandberm van een weg in aan'• leg. Pas afgegraven duingebied; N3-54-22; 10.9.'40; opn. WESTHOFF; VW
40095.
3. . Fabrieksterrein te Zutphen op rivierzand; N6-36-44; 15.9.'46; S46086.
4. Wegberm van de Benoordenhoutse weg te den Haag, electrische trambaan op
bed van aangevoerd duinzand. Opn. WESTHOFF, N3-55-23; 20.10/45;
VW45110.
5. Zutphen, nabij de gasfabriek. N6-36-44; 22.6.'46; S46007.
6. Stationsemplacement te Zandvoort-Bad; M3-38-00; 1.9.'46; S46071.
7. Berm van de Zeeweg te Zandvoort; opn. KRUSEMAN; K40037; 7.9.'40.
8. Zandvoort. Oud spoorwegemplacement tussen grind en grof duinzand; M 3 38-00; 1.9.'46; S46072.
9. Havenemplacement te Zutphen; rivierzand met enkele slakkenschelpen;
X6-36-44; 15.9.'46; S46085.
10. Spoorwegemplacement nabij de haven te Amsterdam. Bodem bestaande uit
grofzandig materiaal met grind en slakken. Opn. HARMSEN; 24.9.'46.

Kenmerkend voor de associatie zijn: Bromus tectorum, Corispermum
hyssopifolium, C. marschallii en Salsola kali var. tenuifolia TAUSCH..
De meest algemene kensoort is Bromus tectorum. Men vindt haar op
open terreinen op droge, kalkhoudende zandgrond en verder een enkele
maal op muren en tussen de rails van spoorbanen.
Minder algemeen is Corispermum hyssopifolium. Het areaal van deze
soort werd door DE J O N G H en VAN SOEST (96) als volgt beschreven:
..Langs de rivierstranden komt de soort op rivierzand voor, dat nog
niet van een grasdek is voorzien en wel in een gordel, die boven de slijkzónc ligt. Aan de zeekant vindt Corispermum hyssopifolium het gezelschap van Salsola kali, Diplotaxis tenuifolia, Sisymbrium altissimum e.d.
windrollers op in ruderale toestand overgaand zeeduinzand; ook de
spoor- en trambanen bieden haar een er op gelijkende standplaats."
In een bij hun artikel behorend I.V.O.N.-kaartje (Ned. Kruidk. Arch.
'941, p. 447) zijn de vindplaatsen der soort aangegeven.
De derde kensoort is Salsola kali var. tenuifolia TAUSCH. Zij onderscheidt zich van Salsola kali var. polysarca M E Y . (de vorm uit het Atriplicetum littoralis) door lange draadvormige bladeren. Volgens de
schoolflora van H E U K E L S en W A C H T E R (88) zou eerstgenoemde variëteit
w Nederland alleen adventief voorkomen.
Vermoedelijk is Corispermum marschallii een vierde kensoort van
onze assciatie. Volgens het reeds eerder geciteerde artikel van DE
JOKGH en VAN SOEST is echter haar verbreidingsareaal — dat zich aan
het eind van de vorige eeuw uitstrekte in de duinen van den Haag tot
Haarlem, nadien ineengestort. De soort is dan ook in de laatste jaren
z
eer zeldzaam geworden en werd door mij niet teruggevonden.
Onder de verbondskensoorten spelen vooral Diplotaxis tenuifolia,
Sisymbrium altissimum, Oenothera biennis, Reseda lutea en Picris hieracioidesreen TOi £ e n enkele maal komt ook Melilotus officinalis of Melilotus
alb
us in het gezelschap voor. Van de orde-kensoorten zijn Erigeron
Ca
nadensis, Geranium pusillum en Linaria vulgaris de belangrijkste.
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De groep der klasse-kensoorten wordt voornamelijk door Agropyron
repens, Cirsium arvense, Convolvulus arvensis, Senecio vulgaris, S. visC0S1IS, Chenopodiutnalbum en Poa annua vertegenwoordigd. Daarnaast
komt een groot aantal klasse-kensoorten min of meer toevallig in onze
associatie voor. Ook de groep der begeleidende soorten is tamelijk wisselend van samenstelling. Drie groepen spelen daarin een rol, namelijk
de wintertherophyten, de geophyten en de hemicryptophyten. Van deze
drie is die der wintertherophyten met Arenaria serpyUifolia, Phleum
arenarium, Bromus mollis, 'lrifolium arvense, Aira praecoxen Cerastium
semidecandrumhet sterkst vertegenwoordigd. Dit en het voorkomen van
geophyten wijst op een extreem droge en warme standplaats.
SYNOECOLOGIE EN VERBREIDING. De Bromus tectorum-Corispermum
hyssopifolium-a.ssocia.tie is een pioniergezelschap bij uitstek, dat bij voorkeur op grofkorrelige, kalkhoudende, humusarme, open zandgronden
voorkomt, zo bijvoorbeeld op de rivier§tranden in het fluviatiele district en op ruderale plaatsen in de duinen of op pas begroeide bermen
van uit duinzand opgeworpen weg-en spoorweglichamen. De groeiplaats
onderscheidt zich van die van het Echieto-V'erbascetum door een gering
humusgehalte.
De witte, droge zandgronden verwarmen in de zomerzon sterk en
de standplaats is dan ook extreem warm, dus zeer geschikt voor soorten
van een continentale herkomst. Het microklimaat van de groeiplaats
wordt door de verschillende kensoorten op geheel afwijkende wijze
benut. Bromus tectorumb.v. is een wintertherophyt, die in de nazomer
kiemt, als rozet overwintert en in de voorzomer bloeit en fructificeert,
om daarna af te sterven. Hij kan de aride periode niet vegetatief overleven en brengt deze als zaad door. De beide andere kensoorten daarentegen: Corispermum hyssopifolium en Salsola kali, schijnen deze warme,
droge periode voor een goede ontwikkeling juist van node te hebben.
Zij kiemen eerst laat in het voorjaar en ontwikkelen zich langzaamEerst tegen het einde van Juli, soms eerst in Augustus, geraken zij tot
bloei. Wat hun levenscyclus betreft, deze vertoont veel overeenkomst
met die van de gramineeën-kensoorten uit het eveneens continentale
Panico-Setarion.
SUCCESSIE. Zoals wij reeds eerder hebben gezien is, de Bromus tectorum-Corispermum hyssopifolium-associatie een uitgesproken pioniergezelschap, dat zich alleen op open grond kan vestigen. Gewoonlijk
wordt het na kortere of langere tijd verdreven door hoger ontwikkelde
ruderale associaties. Welke dit zijn, hangt veelal van de omringende
vegetaties af. In de duinen heeft vooral Diplotaxis tenuifolia een grote
afbrekende waarde. Wanneer deze soort in het gezelschap eenmaal vaste
voet heeft gevat, breidt hij zich al spoedig sterk uit en verdringt zodoende de pioniervegetatie. Naarmate de successie verder voortschrijdt,
maken de Dipiotaxis-ïacies op haar beurt plaats voor het TanacetoArtemisietum diplotaxetosum (zie blz. 163). Wordt echter de bodem
sterk betreden en bemest, dan kan ook Hordeum murinum in het ge-
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zelychap vaste voet krijgen en zich uitbreiden. De successie verloopt
dan in de richting van het Hordeetum murini diplotaxetosam.
Langs degrote rivieren, waar Diplotaxis tenuifolia wel iswaar voorkomt, doch zich lang niet indie mate kan uitbreiden als indeduinen,
zijn vooral Melilotus officinalis enM. albus desoorten, diezich in het
pioniergezelschap vestigen endesuccessie inderichting van het Melilotetum albi-officinalis inleiden.
FACIESVORMING.Onder de soorten dieinhet gezelschap faciesvormend
kunnen optreden, is in de eerste plaats Corispermum hyssopifolium te
noemen. Dergelijke facies zijn meestal zeer soortenarme initiaalstadia
op vrijwel steriele zandgrond. In sommige gevallen kanook Bromus
tectorum faciesvormend optreden. Deze Bromus-iacies duiden meestal
een eindstadium aan op reeds enigszins humeuze grond.

17. BERTEROETUM INCANAE SISSINGH et TIDEMAN1946
Ook het Berteroetum incanae is een geheel nieuwe verschijning in
de plantensociologische literatuur. Het komt voor op de belten van
onze Zuid- en Oost-Nederlandse windmolens, de z.g. ,,beltmolens"
en is eentypisch „adventievengezelschap," samengesteld uit russische
en amerikaanse graanonkruiden.
In de plantensociologische literatuur wordt het gezelschap niet
genoemd, maar in: ,,Nederlandsche Landschappen," deel XIII ,,de Maas
in Limburg" door R. SCHUILING en JAC. P. THYSSE (176) vindtmen
een korte beschrijving als volgt:
..Op sommige plaatsen komen onkruiden voor, diemen vijftig jaar geleden haast
..nooit te zien kreeg end a tisdanmeestal in de buurt vankorenmolens, die op
..kleine heuveltjes staan, doorgaans vlak bij de akkers en waar niet alleen het
..graan v a ndestreek, maar ookaangevoerd koren wordt gemalen, end a t bevat
..dan dikwijls vreemde onkruidzaden
De meest bekende v a ndie ,,molen..planten" is wel hetGrijskruid (Berteroa incana), een kruisbloem, t e kennen aan
..zijn diep ingesneden kroonblaadjes. Andere zijn: deOostersche steenraket (Erysi,,mum orientale), de Spiesraket (Sisymbrium loeselii), de Schijnraket (Erucastrum
t.pollichii), enige Kruidkerssoorten (Lepidium perfoliate, L. draba, L. ruderale),
..de Hardvrucht (Bunias orientale), Straalscherm (Orlaya radicans), Gaffelsilene
..(Silene dichotoma), Zachte wikken (Vicia villosa), Stekelnachtschade (Solanum
>,rostralwn), Boschsalie (Salvia silvestris), Kranssalie (Salvia verticillata), Alsem>.ambrosia (Ambrosia artemisiaefolia), Edelduizendblad (Achillea nobilis), om nog
..van een groot aantal te zwijgen, die allemaal o.a. door DrGARJEANNE indeom..streken van Venlo zijn waargenomen. Van die molenplanten krijgt men in Brabant
..en Limburg meer t e zien danin Holland omdeeenvoudige reden, d a tdaar veel
..meer molens enminder groote meelfabrieken zijn."
FLORISTISCHE

SAMENSTELLING. Deze

moge

blijken

uit

bijlage

(tabel35)
OPNAMEN, vermeld in bijlage 11 (tabel 35)
1- Beltvegetatie van een windmolen aan de straatweg tussen Oostrum en Venray;
R6-24-32; 11.9.'42; S4241Ï); opn. TIDEMAN.
2. Vegetatie op belt van de molen te Luiksgestel; zuidexpositie; S5-23-33;
29.Ö.'43; S43147.
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t3. Vegetatie aan de voet van een korenmolen in Simonshoek (gem. Mevel);
S6-12-42; 5.8.'42; S42272.
" ,
4. Vegetatie op belt van korenmolen te Aalst (gem. Waalre); Sisymbrium'loeselii aspectvormend; R5-65-11; 5.7.'43; S43164.
5. Helling van molenbelt ten NW. van Heythuizen; S6-33-33; 21.7/42; S42406.
6. Beltvegetatie van de windmolen ,,de Volharding" te Leveroy (gem. Hevthuizen); S6-42-12; 24.7.'42; S42498; opn. met TIDEMAN.
7. Molen ten Z. van Boekei aan de weg naar Gemert (gem. Boekei); Q5-68-33;
29.9.'42; S42465.
8. Molen „St. Victor" bij Mortel tussen Bakel.en Gemert; K5-28-14; 1.10.'42;
S42474.
-v.
9. Beltvegetatie van windmolen ten N. van Baarschot nabij Vlierden (gem.
Deurne); R6-41-31; 28.9.'42; S42470; opn. TIDEMAN.
10. Beltvegetatie van windmolen bij het station te Heeze. Tweemaal per jaar
gemaaide belt; R5-66-41; 21.9.'42; S42477; opn. TIDEMAN.
11. Vegetatie aan de voet van de molen te Maasbree; S6-15-11; 18.8/42; S42321.
12. Belt van windmolen ten Z. van Leunen (gem. Venray). Grasrijke, niet gemaaide helling; R6-24-33; 9.9/42; S42497; opn. TIDEMAN.
13. Adventief-vegetatie aan de voet van de molen ten N. van Meyel; S6-42-24;
5.8/42; S42274.
14. Beltmolen te Aalten. Door schapen beweide, uit gele zandgrond opgeworpen
belt; P7-34-23; 22.7/46; S46017.
15. Belt van molen tussen Stiphout en Nuncn. Alle adventieven staan bij elkaar
op de plaats, waar het stof van het gemalen graan wordt gedeponeerd. Vóór
de oorlog werd hier hoofdzakelijk amerikaans meel (grondnoten, maïs, soja,
cocos) en russische granen vermalen; R5-37-13/21; 8.10/42; S42508; opn:
met

TIDEMAN.

16.
17.

Beltvegetatie van standaardmolen te Boekei; Q5-67-24; 29.9/42; S42464.
Beltvegetatie van de molen ,,St. Willebrordus" te Bakel (gem. Bakel en
Millheeze); R5-38-22; 1.10/42; S42414.
18. Beltvegetatie van korenmolen te Blitterswijk (gem. Meerlo);R6-25-24;
2.9/42; S42388.
19. Beltmolen ten O. van Well, bij Papenbeek (gem. Bergen). Voet van de belt,
op plaats waar kaf en vuil wordt gedeponeerd; R6-15-42; 15.9/42; S42438.
20. Beltvegetatie van windmolen ten Z. van Sambeek. De belt wordt regelmatig
gemaaid of afgebrand; Q6-54-31; 14.9/42; S42429.
21. Beltmolen tussen Silvolde en Terborg (gem. Wisch). Zuidoosthelling van de
belt; P7-31-43; 22.7/46; S46020.
22. Beltvegetatie van molen ten Z. van Bergen. Belt van fijn droog zand. Het
adventiefterrein is omringd door een
Corynephorion-Bromion-vegeta.tie\
Q6-64-42; 11.9/42; S42414.

Kenmerkend voor de associatie zijn de volgende soorten, welke
men vrij geregeld op de belt kan aantreffen: Berteroa incana, MelandriuM
album, Sisymbrium loeselii, Potentilla intermedia, Lepidium draba en
Ambrosia artemisiifolia. Zij hebben zich ondanks het ontbreken van
aanvoer van elders gedurende de gehele oorlog kunnen handhaven en
hebben zich in sommige gevallen zelfs uitgebreid. Het laat zich aanzien,
dat zij dit ook in de toekomst zullen doen, m.a.w. zij zijn ingeburgerd.
Daarnaast komt in het Berteroetum incanae nog een groot aantal
graanadventieven voor, die men niet regelmatig in elke opname aantreft en waarvan het nog zeer de vraag is, of zij zich op den duur in
ons gezelschap blijvend een plaats kunnen veroveren. Voorbeelden hiervan zijn: Lepidium perfoliatum, L. virginicum, Sisymbrium altissimuin
S. sophia, S. orientale, Erucastrum gatticum, Artemisia absinthiuin,
Salvia verticillata, S. nemorosa, Orlaya grandiflora, Turgenia latijoha,

175
Anthémis ruthenica, A. nobilis, Allionia nyclaginea, Conium maculâtum,
Iva xanthiifolia en Vicia villosa. Voor verreweg het grootste gedeelte
stammen deze soorten uit Oost-Europa, enkele daarentegen b.v. Lepidium virginicum, Iva xanthiifolia, Allionia nyctaginea, Rumex triangulivalvis uit Amerika.
De zaden van deze onkruiden zijn in der tijd met granen uit het
buitenland (Rusland, Amerika enz.) ingevoerd. Bij het zuiveren van
die granen werd het afval —waarin stof en zaad — weggeworpen en wel
meestal op een vaste plek op de belt. Daar ontwikkelt zich dan het
rnolenbeltgezelschap optimaal.
Het Berteroetum incanae is een ruderale, doch slechts weinig nitrophiele associatie. Arction-soorten zijn in dit gezelschap zeer zeldzaam,
alleen Sisymbrium officinale en Linaria vulgaris komen er nogal eens in
voor. Onder de oosterse graanadventieven bevindt zich daarentegen
een aantal soorten uit het Onopordion acanthii, o.a. Berteroa incana,
Sisymbrium loeselii, S. altissimum, Melilotus officinalis, Reseda lutea,
Artemisia absinthium, Hyoscyamus niger, Bromus tectorum, Anthémis
ruthenica, Salvia nemorosa en S. verticillata. Bovendien heeft Geranium
pusillum — welke soort door BRAUN-BLANQUET (37) als Onopordionsoort wordt beschouwd — een' duidelijk optimum in dit gezelschap.
Tenslotte hebben enkeleder amerikaanse adventieven zichin de Oekraïne
ingeburgerd en gedragen zich daar als Onopordion-soorten,o.m. de composiet Iva xanthiifolia (zie: TÜXEN en PREISING, 222). Hieruit volgt,
dat we het Berteroetum incanae tot het Onopordion moeten rekenen.
Het oostelijke karakter en de herkomst van deze adventievenassociatie
Wordt erdoor geaccentueerd.
De groep der ordekensoorten is — evenals die der verbonds-kensoorten — zwak vertegenwoordigd. Daarentegen is die der klasse-kensoorten beter ontwikkeld. Onder hen valt dehogepresentie en dominantie
Vaneen tweetal soorten op, n.1.de kweek (Agropyron repens) en de akkerwinde (Convolvulus arvensis). Beide zijn wortelknopgeophyten. Het
sterk op de voorgrond treden van deze levensvorm is typerend voor
het rnolenbeltgezelschap (zie blz. 177).
SUBASSOCIATIES, VARIANTEN EN FACIES. Van het Berteroetum incanae
kennen wij twee subassociaties. De meest algemene is het
a) Berteroetum incanae typicum SISSINGH et TIDEMAN 1945. Het
komt hoofdzakelijk in het Kempens district voor en beschikt niet over
e
igen differentiërende soorten. De tweede subassociatie is het
b) Berteroetum incanae subassociatiemet Medicago falcata SISSINGH
e
t TIDEMAN 1946. Dit onderscheidt zich van het type der associatie
door de volgende soorten: Medicago falcata, Galium vernum, Hypericum
Perforatum, Potentilla argenteaen Cerastium arvense. Het zijn alle soorten die in de klasse der droge graslanden (Brometo-Corynephoretea)
e
n wel meer in het bijzonder in het Medicagineto-Avenetum DE LEEUW
(zje: BRAUN-BLANQUET, 42) thuishoren. Wij zouden hieruit de conclusie
w
ülen trekken, dat de molenbeken, waarop onzesubassociatie voorkomt,
uit rivierzand zijn opgebouwd. In vele gevallen ligt deze opvatting voor
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de hand, n.1. wanneer de beltmolen in de nabijheid van de grote rivieren
voorkomt (molens bij Bergen, Blitterswijk, Papenbeek en Sambeek).
In enkele gevallen (molens bij Bakel en Boekei) kan men hieraan twijfelen, doch dan blijft de vraag, hoe de differentiërende soorten naar
deze plaatsen zijn gekomen en hoe het komt, dat zij hier hun groeivoorwaarden verwezenlijkt vinden, open.
Naargelang de herkomst der granen, die in de molens worden vermalen, wisselt, kan men meerdere varianten onderscheiden. Zo kennen
wij een oost-europese variant (type der associatie) bij molens waar
russische granen worden vermalen en een noord-amerikaanse variant
met Iva xanthiifolia NUTT., Allionia nyctaginea MICHX, Rumex triangulivalvis RECH. f. en Amaranthus pseudoretroflexus bij molens waar
amerikaanse grondstoffen worden verwerkt (molen bij Papenbeek,
opn. 19).Uit deaard der zaak zijn beide varianten niet scherp te scheiden.
De volgende soorten kunnen faciesvormend optreden: Berteroa
incana, Sisymbrium loeselii, Agropyron refens en Agrostis tenuis. De
Berteroa-iaciesen de Agropyron-facies komen het meest voor. De Sisymbrium loeselii-iacies is waarschijnlijk het meest nitrophiel. De Agrostis
tenuis-iacies is vrij zeldzaam, daar het milieu hier nauwelijks rijk genoeg is om het Berteroetum te dragen.
GROEIPLAATS. De groeiplaats van het Berteroetum incanae is de
,,molenbelt", een uit zand opgeworpen 3 à 4 m hoge, ronde heuvel, die
de zwichtstelling vervangt. Het onderhoud van een zwichtstelling kost
n.1. zeer veel geld en molenaars, die over zand beschikken, vermijden
deze kostbare constructie door het opwerpen van een aarden belt.
De hellingen en het bovenvlak van de belt zijn met Berteroaincana,
Agropyron repens, Convolvulus arvensis enz. begroeid. Waar om een
of andere reden de groeiplaats enigszins nitrophiel is, concentreren zich
de de associatie typerende soorten. Gewoonlijk is dit de plaats, waar
stof en vuil, dat bij het wannen van het graan vrijkomt, wordt gedeponeerd.
De losse ligging van het vergraven zand en de bijzonder ongunstige
waterhuishouding van de kunstmatige heuvel geven aan de groeiplaats
een eigen karakter. Voor de op de belt voorkomende planten is de grondwaterspiegel onbereikbaar, zij zijn dus geheel op het regenwater aangewezen. Het Berteroetum incanae — een continentale plantengemeenschap — schijnt dit bijzonder aantrekkelijk te vinden. Buiten de belt
komt het gezelschap zelden of niet voor.
Eigenlijk zou men mogen verwachten, dat het Berteroetum incanae
— als warmteminnende Onopordion-associatie — voorkeur voor bepaalde
hellingen — b.v. de Zuid- en Oosthellingen van de belt — zou vertonenVoor zover ik heb kunnen nagaan, is dit niet het geval. Het gezelschap
kan op alle hellingen van de belt voorkomen en indien er al van een
bepaalde voorkeur sprake is, bestaat deze voor het bovenvlak. Daar is
het gezelschap het rijkst ontwikkeld en het zuiverst. Aan de voet van
de belt maakt het plaats voor andere gezelschappen. Men vindt daar
vaak soorten met een grotere vochtbehoefte, b.v. Urtica dioeca, LaniiM'1
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album, Ballota nigra, Rumex obtusijolius, Malva neglecia enz., welke in
het Balloteto-Arctietum (Arction lappae) thuishoren.
De belt wordt ieder jaar door branden schoongehouden. Door dit
afbranden krijgen de wortelknopgeophyten een kans. Vooral Agropyron
repens en Convolvulus arvensis kunnen zich nu sterk uitbreiden. Waarschijnlijk is het op de voorgrond treden van mossen als Bryum argenteum
en Webera nutans ook een gevolg van dit afbranden.
VERBREIDING. Omtrent de verbreiding van het Berteroetumincanae
valt weinig te zeggen, daar de associatie hier voor het eerst wordt beschreven. In Nederland beperkt zij zich tot het Zuidoosten van het land:
Midden- en Noord-Limburg, Oost- en Midden-Brabant en de Gelderse
Achterhoek. Het areaal is in onderstaand kaartje aangegeven(figuur 18).
In dit kaartje zijn de plaatsen, waar de opnamen van tabel 35 werden
gemaakt, ingetekend. Een verder westelijk of noordelijk optreden van
de associatie is onwaarschijnlijk. Wel komt Berteroa incana ook langs
de grote rivieren en in de duinen voor, doch hier groeit zij in andere
plantengemeenschappen (o.a. in het Melilotetum albi-officinalis en het
Echieto-Verbascetum).
Het voorkomen van het Berteroetum incanae in het aangrenzende
buitenland (België en Duitsland) is waarschijnlijk. Het is zelfs aan te
flemen, dat de associatie verder Duitsland in rijker aan kensoorten is.
Omgekeerd is het ook waarschijnlijk, dat enkele kensoorten daar minder
trouw zijn.
SEIZOENASPECTEN. In de eerste vier maanden van hetjaar ontwikkelt
het Berteroetum incanae zich nagenoeg niet. Dan bloeien alleen de onopvallende bloemen van Stellaria media, Poa annua, Capsella bursapastoris en tegen het einde van April ook de paardebloem (Taraxacum
officinale).
In Mei begint de eigenlijke bloeiperiode met het ontluiken van
Geranium pusillum, Sisymbrium officinale, S. loeselii, S.a Itissimum en
m de subassociatie met Medicago falcata ook de sikkelklaver (Medicago
falcata) en de akkerhoornbloem (Cerastium arvense). Tegen het einde
v
an Mei voegen zich hierbij nog Melilotus officinalis, Melandrium album,
Lepidium draba, Reseda lutea, Convolvulus arvensis, Matricaria chamomile en enkele gramineeën: Bromus mollis, Lolium perenne en Dactylis
glonierata. Nu gaat het verder in snel tempo het hoogtepunt van de bloei
tegemoet. Het bloeimaximum wordt reeds eind Juni bereikt, dus relatief
yroeg in het jaar in vergelijking met b.v. het Hordeetum murini. Dit
ls
Waarschijnlijk een gevolg van het feit, dat we hier met een graanadventievengezelschap te maken hebben, waarin vroegbloeiende wintertherophyten een voorname rol spelen.
In Juni en Juli bloeien bijna alle planten, die in het Berteroetum
Voorkomen. Het aspect wordt dan bepaald door het grijskruid, of, zoals
de plant in Brabant heet: de molenbloem (Berteroa incana). Van verre
lijkt het hierdoor, als of de belt van de molen met meel is overstoven.
In Augustus en September blijft dit aspect behouden, maar het aan-
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-f Bromus-Corispermum-a.ssQci&tic
D Onopordetum acanthii
X Echieto- Verbascetum
• Berteroelum incanae
O Melilotetum albi-officinalis

FIG. 18 Ruderale associaties II. (Onopordion acanthii)
{Associations rudc'rales II)

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

Daar de belt geregeld door branden of maaien van de
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ruigte wordt schoongehouden, is in de meeste gevallen het Berteroetum
incanaeeen vrijwel stabiele plantengemeenschap en is van een verdere
ontwikkeling niet veel te bespeuren. In één geval kon ik echter desuccessie goed bestuderen, n.1. bij een verlaten molen te Westerwijk (gem.
Hilvarenbeek). Hier was de molenaarswoning zes jaar geleden afgebrand
en de molen sindsdien buiten gebruik. Op de belt had zich in die zes jaar
uit het Berteroetum een mashcge ruigte ontwikkeld, waarin Artemisia
absinthium domineerde en welke zowel floristisch als physiognomisch
groteovereenkomst met hetTanaceto-Artemisietum(zieblz. 160)vertoonde.
OPNAME VAN HET ARTEMISIA ABSINTHIUM-GEZELSCHAP
VERMOEDELIJKE KENSOORTEN:

Artemisia absinthium
Sisymbrium wolgense
Sisymbrium orientale

Stellaria
3.4
1.3
+ •2

^ ERBONDSKEXSOORTEX.'

Conium maculatum
Melilolus officinalis
Lactuca serriola

1.3
1.1
1.1

ORDE-KENSOORTEX:

Tanacetum vulgare
Artemisia vulgaris
, Sisymbrium officinale
Erigeron canadensis
Latnium album
Rumex obtusifolius

2.2

+ .2
— .1
1.1

+ .2
+ .1°

KLASSE-KEXSOORTEN:

Agropyron repens
Convolvulus arvensis
Cirsium arvense
Capsella bursa-pasloris
Chenpodium album
Raphanus raphanistrum

2.3
2.3

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

media

4- .2
-.1
-.1
_ o
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Polygonum
avicularc
Plantago
major
Sonchus
oleraceus
Matricaria
inodora
I.athyrus
tuberesus
Sambucus
nigra
BEGELEIDEN;>K SOORTEN:
Dactylis
glomerate.
Hypericum
perforatum
Agrostis
tenuis
Achillca
millefolium
Equisctum
arvense
Brotuus
mollis
Festuca rubra
Crépis
capillaris
Plantago
lanceolata
Rumcx
acetosella
Medicago
sativa
Hcracleum
sphc.ndylium
Cerastium
caespiiosum
Galium
aparine
Ranunculus
tepens
Vicia cracca

_ .>
- 1
2.2

•->

'i.2
1.2
-.1
1.1
-- o

.>

_,. •>
~- *
_ _

- .1
-^-.1
r •>

(~A
— .2

Beltvegetatie van de korenmolen te Westerwijk (gem. Hilvarenbeek). Manshoge
ruderale vegetatie op de belt van een molen, waar sinds enkele jaren niet meer
Vv
ordt gemalen; R4-38-21; 23.7.'43;S43201.

Wij zouden dit Artemisia absinthium-gezelschap als een met het
Tanaceto-Artemisietum vicariêrende Owo^onft'ow-asscciatie willen beschouwen(zieblz.164). Hoe de successie verder verloopt, is niet bekend;
Waarschijnlijk kan zich dit Artemisia-stadium jarenlang handhaven.
'8. ECHIETO-VERBASCETUM (TÜXEN 1942 p.p.) SISSINGH 1Ç50
ss. nov.
Een vierde associatie, welke ik tot het Onopordionacanthii-verbond
z
°u willen rekenen, is het Echieto-V'erbascetum. Dit gezelschap, dat hier
onder een nieuwe naam verschijnt, werd reeds eerder door TÜXEN (222)
beschreven en wel als.typische subasscciatie van de ,,Echium vulgare^telilotus a/6«s-associatie Tx. 1942". Echter bleek dit een complexe
Ve
getatie, welke zowelhet Echieto-Verbascetum als het hierna te beschrija

.•>
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ven Melilotetum albi-ofjicinalis omvat. TÜXEN onderscheidt namelijk
van zijn ,,Echium vulgare-Melilotusa/óws-gezelschap" drie subassociaties:
een typische (het Echieto-Verbascetum), een met Verbena officinalis
en eenmet Melilotus officinalis n.1. het Melilotetum albi-officinalis(zie
blz.184).
Wel geeft TÜXEN aan, dathij de typische subassociatie als optimaalphase der associatie beschouwt, terwijl de Melilotus officinalis-subassociatie eendegeneratie-phase voorstelt, welke o.m. eenaantal soorten
— zoals Artemisia vulgaris, Tanacetum vulgare, Arctium minus, Dactylis
glomerata e.d.—bevat, diedesuccessie naar hetTanaceto-Artemisietuni
aanduiden. Indien mendus de door TÜXEN gegeven naam uit prioriteitsoverwegingen zouwillen behouden, behoeft ergeen twijfel tebestaan,
aan welke associatie deze zou moeten worden gegeven. Hiertegen bestaan echter bezwaren van nomenclatorische aard: de naam zou verwarring stichten, immers de beide naamgevende soorten zijn kenmerkend
voor twee verschillende associaties.
Reeds uit de tabel van TÜXEN blijkt, dat Melilotus albus slechts
sporadisch inhet Echieto-Verbascetum voorkomt en eerst in het Melilotetum albi-officinalis tot dominantie komt. Uit de hierna door mij gegeven tabellen blijkt de voorkeur voor het Melilotetum nogveel duidelijker. In de tabel van het Echieto-Verbascetum (tabel 37) ontbreekt
Melilotus albus geheel. Het omgekeerde geldt voor Echium vulgare,
die zich in onsland tot het Echieto-Verbascetum beperkt en er inhet
Melilotetum niet voorkomt.
Hoe de kensoorten zich in de beide associaties concentreren, moge
uit onderstaand overzicht, waarin naast de presentie-cijfers (P)ook de
volgens de methode van SCHWICKERATH (177, 181)berekende „Artmächtigkeit" (A)isweergegeven. De tabellen, die aan de berekening ten grondslag liggen, zijn samengesteld uit dievan TÜXEN (222) en dievan de
schrijver. Zij omvatten respectievelijk 6 en 8 opnamen.
T A B E L 36

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

EchietoVerbascetum
P

A

100
83
33
17

187
71
21
4

—

—

50

8

Melilotetum
albi-officinalis
P

A

38
25

53
17

—
—

—
—

100
83

341
169

KENSOORTEN ECHIETO-VERBASCETUM:

Echium vulgare
Oenothera biennis
Verbascum thapsus
Verbascum nigrum
KENSOORTEN MELILOTETUM ALBI-OFFICINALIS:

Melilotus officinalis
Melilotus albus

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

Deze moge uit onderstaande tabel

blijken:
TABEL 37

ECHIETO-VERBASCETUM (TÜXEN) SISSIXGH

-Nummer van de opname:
Grootte proefvlakte in m':
Vegetatiebedekking in %:
Plantengeografisch district:
Aantal soorten per opname:

1950
1

1
! 100
!
60

1
D
! 32

4
10
80
F
33

2
3
75 200
40 60
D
D
28 28

i

KEN-SOORTEN:

Tb Echiutn vulgare
Tb Oenothera biennis
Tb Verbascum thapsus
Tb Verbascum nigrum

»
3.4

2.1

'. +.1

3.3 2.4 2.2
2.2
1.1
-Kl

+1

VERBONDS-KENSOORTEN:

Tb
Hs
Tb
Tb
Tb
Tb

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

+

1 1.1

-i-

l(+-2)

+

1

11
^

1.2

+.2

+2

ORDE-KENSOORTEN:

Th
Te
Hs
Hs
Th
Hs
Ta
Grh
Hs
Hs
Hs

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

.1 +.1 1
.1 2.2 2

.1 +-2 +
.1 +.1
. +.1
'. 2.3

1.1
f.l

+.2
-f.2
-i- 2

lex

KLASSE-KENSOORTEN:

!fr
^
^rh
Ta

Cirsium arvense
Erodium cicutarium
Agropyron repens
Chenopodium album

(+ .1) + . 2 2.3 + . 1
. 2.1 1.2 + . 3
•f.l 2.2 .

+ .1

. +.1

.
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Nummer van de opname:
Te
Te
Hs
Te
Th
Hs
Ta
Te
Ta
Hs

Senecio vulgaris
Poa annua
Saponaria officinalis
Capsella bursa-pasioris
Myosotis versicolor
Torilis nodosa
Anagallis arvensis ssp. phoenicea
Stellaria media
Senecio silvaticus
Rumex crispus

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

Th
Grh
Hs
Hs
Ch
Hr
Hc
Hs
Ch
Hs
Psc
Ch
Gr
Hs

Arenaria serpyllifolia
Poa pratensis
Achillea millefoliumRumex acetosella
Sedum acre
Plantago lanceolata var. sphaerocephala
Festuca rubra
Senecio jacobaea var. discoidea
Cerastium arvense
Crépis capillaris
Ritbus caesius
Galium verum
Care* arenaria
Hypericum perforatum

AANTAL TOEVALLIGE SOORTEN:

1

1 +.1

2

4

3

1.1
+ '2

+'.:$

+ >2
1.2

+ '•2

+ 'l

+ •1

+ .1

;
+1
i
; + . 2 + .2 + .2 1.2
1.2 + .2 + .2 1.2
i 2.2
+ .2 + •2
1.2
! + . 1 L2
1.2 3.3
3
+
i 2.2
2!2
! 1.2
+2
l!l 3^4
! L2
1.2
:
+ . 1 1.1
! +-2
+Ï2
.2
! +- 2 1.2 +1.1
(+ 2)
2.2
i
!

6

2

6

10

I

TOEVALLIG VOORKOMENDE SOORTEN: Agrostis canina (4), A. tenuis (3),

Ammo-

phila arenaria (I), Artemisia campestris (1), Bromus mollis (2), Centaurea jacea (3).
Cerastium semidecandrum (3),Corynephorus canescens (4),Daucus carola (1), Glechoma hedcracea (2), Hieracium pilosella (4),Holcus lanatus (3),Jasione montana (4),
Ononis spinosa (1), Potentilla reptans (3), Ranunculus repens (3), Rubus fruticosus
(4), Sedum rupestre ssp. reflexum (4), Sedum lelephium ssp. purpureum (1), Sonchus
arvensis ssp. spinescens (1),Taraxacum officinale (4),Trifolium arvense (4), Trifolium
procumbens (4), FeroMica arvensis (4).

De deze tabel samenstellende opnamen werden op de volgende
plaatsen gemaakt:
1. Afgeplagd duinweitje (Festuceto-Galielum maritimi) te Zandvoort; M3-48-21;
11.10.'45; S45046.
2. Wegberm te Overveen; M4-31-33; 11.10.'45; S45045.
3. Pioniervegetatie op afgeplagde plek in Festuceto-Galietum tussen Bakkum en
Castricum aan Zee; L4-51-21; 9.10.'45; S45035.
4. Kalkzandsteengroeve t e Rhenen; P5-36-21; 6.6.'44; S44016.

Het gezelschap wordt gekenmerkt door Echium vulgare, Oenothera
biennisenenkele Verbascum-soorten, zoals: Verbascum thapsus, V. thafsxformeen V. nigrum, welke althans lokaal alszodanig vanbetekenis zijn.
Echium vulgare komt volgens HEGI (85) in het grootste gedeelte
van Europa voor. De areaalgrens loopt van Engeland (Sutherland)
over Zuidoost-Noorwegen, Västerbotten, Jämtland, Gotland, Estland,
Ingrië naar de Oeral en Siberië en in het Zuiden tot Midden-Spanje,
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Zuid-Italië, Sicilië (de ssp. pustulata ook in Noord-Afrika), de Balkanlanden, Klein-Azië en Armenië. Binnen dit areaal vertoont de soort
een duidelijke voorkeur voor de droge streken, waar zij veelvuldig op
open groeiplaatsen, zoals oevers van rivieren, puinhopen, langs muren,
wegranden, op braakterreinen en spoordijken, maar ook in de droge
graslanden en steppenheiden voorkomt. Men vindt haar van de vlakte
tot in de fijnsparrengordel der Alpen op allerlei gesteenten, doch niet
op vochtige groeiplaatsen.
Oenothera biennis is van huis uit een noord-amerikaanse soort, die
zich echter in Europa op warme droge, ruderale terreinen heeft ingeburgerd. Men vindt haar in bijna alle Owo/wÄow-gezelschappen, doch
binnen het Ono-pordion vertoont zij een duidelijke voorkeur voor onze
associatie. Zij is een selectieve kensoort daarvan.
De verschillende Verbascum-soorten hebben als kensoorten van onze
associatie slechts locale betekenis. Van huis uit zijn het Atropion-planten
enreedsin Belgiëvindt men VerbascumthafisusenV.thapsiforme—samen
met Malva moschata— in een kaalkapgezelschap in de Ardennen.
TÜXEN rekent de Echium vulgare-Oenothera foVnm's-associatie
{Echieto-Verbacetum) nog tot het Arction lappae. Op grond van de
floristische samenstelling van de door mij gemaakte opnamen (zie
tabel 36) acht ik het juister, haar in het Onopordiononder te brengen,
daar de kensoorten een duidelijke voorkeur voor dit verbond vertonen.
De uiteindelijke systematische plaats zal pas kunnen worden bepaald,
Wanneer ons meer opname-materiaal ter beschikking staat.
SYXOECOLOGIE EX VERBREIDING. Het Echieto-Verbacetum is een uitgesproken pioniergezelschap, dat voorkomt op warme, droge, doorlatende groeiplaatsen, zoals spoordijken, wegbermen en dergelijke
plaatsen, die door ingrijpen van de mens vegetatievrij zijn geworden.
Ook in de duinen kan men het gezelschap op soortgelijke plaatsen vinden.
Volgens TÜXEN (222) zou het gezelschap in heel Midden-Europa
yrij algemeen voorkomen. In Nederland beperkt de associatie zich
in haar voorkomen in hoofdzaak tot het fluviatiele district en de duinen.
Slechts hoogst zelden kan men haar daarbuiten aantreffen, b.v. als
adventief-gezelschap langs spoordijken. Zelf vond ik deze plantengemeenschap — behalve in de duinen, waar zij op afgeplagde plekken in
het Festuceto-Galietum maritimi voorkomt — alleen in de kalkzandsteengroeve aan de voet van de Grebbeberg te Rhenen. Hieruit en uit
de opnameplaatsen van TÜXEN kan men concluderen, dat deze pioniergemeenschap behalve een droge, doorlatende standplaats ook een min
°f meer kalkhoudende ondergrond vraagt. Waarschijnlijk is de kalkbehoefte aan de randen van het verbreidingsareaal groterdan in CentraalEuropa.
SUCCESSIE. Als echte pioniervegetatie is het Echieto-Verbascetum
er soortenrijk (gemiddeld 30 soorten per opname) maar ook zeer
labiel, te meer, daar de successie in de richting van het Tanaceto-Artemisietum (zie blz. 165) hetzij rechtstreeks, hetzij via het Melilotetutn
2e
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albi-officinalis (zie beneden) uiterst snel verloopt. Als gevolg daarvan
zijn goede opnamen moeilijk te vervaardigen. Dit is één van de oorzaken,
waardoor de associatie eerst zo laat is herkend t n waardoor er neg zo
weinig van bekend is.
19. MELILOTETUM ALBI-OFFICINALIS

SISSINCH

Het Melilotus albus-M'elilotus officinalis-gezelschap

1950 ass. nov.
wordt hier voor

het eerst als associatie beschreven. Wel vinden we bij T Ü X E N (222)

een beschrijving van deze vegetatie, doch de auteur heeft de associatie
niet herkend en haar als subassociatie respectievelijk degeneratie-phase
van het Echieto-Verbascetum beschreven. De naam: ,,M'elilotus officinal issubassociatie van de Echium vulgare-Melilotus a/6;<s-associatie" is dus
als synoniem te beschouwen.
FLORISTISCHE SAMENSTELLING.

Deze moge blijken uit onderstaande

tabel:
T A B E L 38

MELILOTETUM ALBI-OFFICINALIS SISSINGH 1950

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

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

KENSOORTEN:

Tb
Tb

Melilotus officinalis
Melilotus albus

2.3 4.5 5.5 4.5 5.5( + .3)
4.4 3.3 + . 2 + . 2 1.1 5.5

VERBONDSKENSOORTEN:

Tb
Tb
Hs
Hs
Tb
Tb
Tb
Hs

Berteroa incana
Reseda lutea
Diplolaxis tenuifolia
Picris hieracioid.es
Sisymbrium altissimum
Oenothera biennis
Bunias orientalis
Coronilla varia

1.2

.2

+.1
+^2 +.1
+.2
lex.

+.1

+
+
+

2
2
2

11

+1 11

.

11

+.2

(+ •2)

ORDE-KENSOORTEN:

Hs
Hs
Th
Gr
Te
Tb
Tb
Hs
Hs
Tb

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

2 + 2 1 2 1.2 1.2 2.2
1 + 2 + 2 + . 2 +.1
1
+ 1(+ 1 ) + . 1 + .1
1
2
+ .'l
+ .1
1.1

+.1

1)
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Nummer van de opname:
KLASSE-KENSOORTEN:

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

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

-M +3 41

1 .2 + . 2 •
+ .1 1.2

2 2

1.2

+•

+ .2

1

1
.2 -f

+ .1

+
+ .2 +

+.2

-i-.l
-KI
-KI
2.3

+ .1
. 1°

+ .1

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

Hs
Hs
Hs
Gr
Tb
Hr
Th
Hs
Hr
Chr
Hs

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

•AANTAL T O E V A L L I G E S O O R T E N :

2.2 + . ! (+ . 2) + . 2 + . 1 1.2
. 1.2 + . 2 . 1.3
(+• 1) + . 1 1.2
1.2
+ .2 1.1
1.1
+ .1 •
+ .1
+ .1
+ •1 (+)
+.2
• +.1
+ .1 •
1.1
+ .1 + .1
+ .1
2

—

—

1

TOEVALLIG VOORKOMENDE SOORTEN: Agrostis tenuis (6), Arenaria serpyllifolia (2),

yrepis capillaris (6),Festuca rubra (6),Pastinaca sativa (1),Polygonum
")i Phalaris arundinacea (5), Sedum acre(2).
v

amphibium

De aan deze tabel ten grondslag liggende opnamen werden op de
°lgende plaatsen gemaakt:

*• Deventer „Pothoofd". Manshoge ruderale vegetatie op verlaten spoorwegemplacement tussen spoorrails; N6-16-21; 14.8.'46; S46027.
2. Melilotus-gezelschap nabij de fabriek van Noury en van de Lande aan deweg
naar Gorssel te Deventer. Manshoge vegetatie op overhoek; N6-16-23; 29.6.
'46; S46011.
Spoorwegemplacement t e Zutphen. Meterhoge vegetatie, volop in bloei; X 6 36-44; 29.6.'46; S46008.
Deventer „Pothoofd". Meterhoge vegetatie volop in bloei; N6-16-21; 26.6.'46;
S46009.
Éénjarige Melilotus-vegetatie, plm. 60cm hoog en goed gesloten; op kalkhoudend rivierzand t e Zutphen. Lichtbruine, humeuze, enigszins vochtige zandgrond zonder leembijmenging. In de successie voorafgegaan door het Bromus
tectorum-Corispermum hyssopifolium-gezelschap en opgevolgd door het Tanaceto-Artemisietum; N6-36-44; 15.9.'46; S46084.
Melilotus a/6ws-vegetatie op stortplaats van de gemeente Hengelo (Ov.) ten
Zuiden van het Twente-Rijnkanaal nabij de IJzeren man aldaar; M7-67-44;
7.8.'47; S47036.
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Kenmerkend voor onze associatie zijn de beide Melilotus-soorten:
Melilotus officinalis en M. albus.
Melilotus officinalis is geen trouwe kensoort. Men vindt haar in
meerdere Ono/>ottfron-gezelschappen, zoals het Berteroelum incanae en
het Onopordeetum acanthii, doch hier in onze associatie voelt zij zich
eerst recht thuis en nergens anders ontwikkelt zij zich tot zulke forse
planten, die soms zelfs tot manshoog opgroeien. Ook treedt zij hier
vrijwel steeds faciesvormend op.
Volgens HEGI (85) is Melilotus officinalis een in vele streken algemene
archaeophyt, die van West-China door het gematigde Azië tot WestEuropa —zijhet ook veelalalscultuurbegeleider —voorkomt. Noordelijk
gaat zij tot Nowgorod, Ingrië, Estland, Zweden, Noorwegen (aan de
havens tot Trondheim) en Engeland; zuidelijk tot Spanje, Midden-Italië
en Griekenland. De oorspronkelijke westgrens is niet meer met zekerheid terug te vinden. In Nederland en Noordwest-Duitsland schijnt zij
eerst in de vorige eeuw te zijn ingeburgerd. Men vindt haar hier op
stationsemplacementen, havenhoofden, molenbelten en in de buitenwijken van onze grote steden enz.
Hetzelfde geldt voor Melilotus albus. Ook deze soort vindt men —
meestal samen met de vorige — op warme, ruderale adventiefterreinen.
Volgens HEGI komt zij in het grootste deel van Europa en West-Azië
tegenwoordig tamelijk algemeen voor en schijnt zich zelfs nog steeds
uit te breiden. De Noordgrens loopt over Finland (Uleaborg) Scandinavië (alleen adventief) en Engeland, de Zuidgrens tot Spanje, MiddenItalië en Griekenland; in oostelijke richting komt zij nog in West-Siberië,
Tibet en Voor-Indië voor. Als kensoort van onze associatie is Melilotus
albus veel trouwer dan Melilotus officinalis, welke laatstgenoemde hoogstens als selectieve kensoort kan gelden.
Van het Echieto-Verbascetumonderscheidt zich het Melilotetumalbiofficinalis door een groot aantal differentiërende soorten, waarvan
Artemisia vulgaris, Tanacetum vulgare, Apera spica-venli, EquisetuM
arvense,Convolvulus arvensis, Pastinaca sativa, Daucus carota en Dactylts
glomerata wel de voornaamste zijn. Op zijn beurt bevat het EchietoVerbacetum enkele soorten, die in het Melilotetum albi-officinalis ontbreken: Arenaria serpyllifolia, Geranium pusillum,Er odiumcicutariui>1
ssp. dunense ANDR. en Sedum acre.Het scheidende element tussen beide
associaties is dan ook veel groter dan het bindende: beide gezelschappen
hebben slechts enkele soorten gemeenschappelijk en deze soorten:
Erigeron canadensis, Cirsium arvense, Agropyron repens, Achillea millt'
folium, Poa pratensis en Plantago lanceolata, zijn voor het merendeel
ubiquisten en hebben als bindend element weinig waarde.
Naast bovengenoemde twee Melilotus-kensoorten bevat het gezelschap een aantal soorten, zoals: Berteroaincana, Reseda lutea, Diplotaxts
tenuifolia, Picris hieracioïdes, Sisymbrium altissimum en Oenothera biennis,
waaruit het behoren van de associatie tot het Onopordion blijkt.
Onder de orde-kensoorten spelen vooral Artemisia vulgaris, Tanacetum vulgare en Erigeron canadensis een rol. De beide eerstgenoemde
soorten zijn kensoorten van het Tanaceto-Artemisietum (zie blz. 161)»
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welke associatie het Melilotetum albi-officinalis in de successie opvolgt.
De overjarige hemicryptophyten: Tanacetum en Artemisia zijn namelijk
beter in staat zich in de strijd om het bestaan te doen gelden en breiden
zich sterk uit ten koste van de biannuelle Melilotus-soorten. De groep
der klasse-kensoorten wordt in hoofdzaak gevormd door rhizoomgeophyten, zoals: Cirsium arvense, Convolvulusarvensis, Agropyronrepens
en Equisetum arvense. De eenjarige klasse-kensoorten kunnen — met
uitzondering van de windhalm (Apera spica-venti)—zich in het Melilotetum albi-officinalis niet handhaven.
De begeleidende soorten zijn meest hemicryptophyten. Hieronder
nemen vooral Dactylis glomerata, Achillea millefolium, Pastinaca sativa
en Agrostis stoloniferaeen voorname plaats in.
SYXOECOLOGIE EN VERBREIDING. Het Melilotetum albi-officinalis
komt voor op ruderale (stikstofrijke), droge, warme, doorlatende zand
gronden. In ons land kan men de associatie vinden op duinzand en op
rivierzand,in de nabijheid van onze grote steden langs de grote rivieren
e
n op uit duin- of rivierzand opgespoten terreinen. Zeer fraai is de
as
sociatie ontwikkeld op het Deventer „Pothoofd," waar zij uitgestrekte,
hectaren grote oppervlakten met een bijna manshoge vegetatie bedekt.
9°k bij Zutphen (rangeerterrein) en bij Arnhem (omgeving van de kunstzijdefabriek) komt zij op dergelijke terreinen voor. Behalve op deze
yindplaatsen langs de IJssel zag ik de associatie ook langs de Rijn (bij
Lobith), de Maas (bij Roermond) en de Nieuwe Maas (bij Rotterdam).
Doch ook op de stationsemplacementen van verschillende grote steden
(Den Haag, Amsterdam Hengelo, Enschede) en op opgespoten terreinen
(Ijpolders) kan menhaar aantreffen. Ook in Zuid-Limburg (Schaesberg,
" ijlre) komt zij voor. Alsadventief-associatie iszij dus niet aan bepaalde
Plantengeografische districten gebonden, hoewel zij tcch een duidelijke
v
oorkeur voor het fluviatiele- en duin-district aan den dag legt. Hieruit
^oge o.m. haar kalk-behoefte blijken. Omtrent de verdere oecologische
^isen van het Melilotetum albi-officinalis isweinigbekend. Het gezelschap
js in ons land te zeldzaam — of althans te weinig onderzocht — om
hierover veel met zekerheid te kunnen zeggen.
SIXCESSIE. Het Melilotetum albi-officinalis vestigt zich meestal niet
' pioniergezelschap op maagdelijke bodem, doch wordt in de successie
v
aak voorafgegaan door het op blz. 169 e.v. beschreven Bromus tecior
uni-Corispermum hyssopifolium-gezehchap. Dit in hoofdzaak uit
annuellen bestaande gezelschap vormt op door de mens beroerde en
daardoor min of meer nitrophiele, kalkhoudende, warme en droge zandgronden een open grasmat met therophyten, welke echter reeds na 1à 2
Jaren het veld moeten ruimen voor de erin kiemende en zich uitbreidende
yiannuellen en hemicryptophyten. Meestal zijn het Melilotus officinalis,
M- albusen Oenothera biennis, die naast Diplotaxis tenuifolia, Sisymbrium
rthssimum, Artemisia vulgaris en Tanacetum vulgarehet veld veroveren.
Zr
J breiden zich snel uit tot een gesloten vegetatie en dan is hetMeliloius~
gezelschap tot stand gekomen.
a s
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Niet steeds echter wordt het Melilotetum albi-officinalis door de
Bromus tectorum-Corispermttm hyssopifolium-a.ssocia.tie voorafgegaan.
Somsishet voorgaande stadium een ongedifferentieerde pioniervegetatie,
waarin vooral Erigeron canadensis, windhalm en papaversoorten een
rol spelen.
Heeft het Melilotus-gezelscha.j> eenmaal vaste voet gevat, dan kan
dit zich een paar jaar handhaven, doch al gauw blijken de biannuellen
niet tegen de hemicryptophyten opgewassen. Deze — vooral Artemisia
vulgaris, maar ook Tanaceium vulgareen Diplotaxis tenuifolia — breiden
zich snel uit ten koste van de beide Melilotus-soorten en dan installeert
zich het Tanaceto-Artemisietum, dat — al naar gelang de groeiplaats—•
in een van haar subassociaties: diplotaxetosum of typicum, optreedt.
De successie verloopt dan als volgt:
Tanaceto-A rtem isietum
typicum

Tanaceto-Artemisietum
diplotaxetosum

t
Melilotetum

t
Erigeron canadensisstadium

albi-officinalis

t
Bromus tectorum-Corispermum
hyssopifolium-gezelschap.

20. CARDUUS NUTANS-RESEDA LUTEOLA-ASSOCIATIE SissiNGH 1950 ass. nov.
Tenslotte zij hier nog provisorisch een ruderaal gezelschap beschreven, waaraan ik — näar de beide kenmerkende soorten — de naam
Carduus nutans-Reseda luteola-a.ssocia.tie zou willen geven. Voor zover
mij bekend werd dit gezelschap, waarvan hieronder een viertal opnamen
volgen, nog niet eerder waargenomen, althans vindt men het in de plantensociologische literatuur nergens vermeld.
FLORISTISCHE SAMENSTELLING. Deze moge blijken

uit onderstaande

tabel.
TABEL 39

CARDUUS NUTAXS-RESEDA LUTEOLA-ASSOCIATIE SISSINGH

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

Tb
Tb

Carduus nutans
Reseda luteola

1950

3
4
1
2
7/'46 7/'48 7/'46 8''49
50 100
60 100
— 60
50 80
F
F
F
F
27 32
23 34
!

3.3 2.3
3.3 + . 2

3.3 12
2.3 2.3

VERBONDS-KENSOORTEN:

T b Reseda lutea
Hs Diplotaxis tenuifolia
T b Melandrium album
H s Picris hieracioides
T b Berleroa incana

' + . 2 1.2
+ .2 .
2.2 + . 2
+ .1 •
. 2.2

j_ 2

2.3 2.3
12
.
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Nummer van de opname:
Tb
Tb
Tb
Tb
Tb
Th
Ta
Tb

Melilotus officinalis
Verbascum nigrum
Verbascum thapsus
Sisymbrium loeselii
Echium vulgare
Bromus inermis
Lepidium virginicum
Oenothera biennis

+.1

+2
+

+

1

+

1

.

+Ï2
+Ï2

2

LI

ORDE-KENSOORTEN:

Hs Artemisia vulgaris
Th Erigeron canadensis
Hs Tanacetum vulgare
Ta Sisymbrium officinale
H s Rumex obtusifolius
Gr Linaria vulgaris
Te Geranium pusillum
H s Malva silvestris
Th Bromus sterilis
Hs Arctium minus
Th Hordeum murinum

+ 2 2. 2 2.2
1 1 +• 1 1.1
. 1 2
+ .1
.
• + 2 +.2
• + 1 . + .1
(+ 2 ) + . 2
22
+ .2
+2
2
T

+.2

•+

2

KLASSE-KENSOORTEN:

^"r

Ta
Gr
Ta
Th
Gr
Th
Te
Ta
Gb
Chr
Hr
Ta
Gr
Te
HsTa
Gr

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

1 3 2 2 1 +.2
+ 21° + 2 + . 2 °
2 +
2 +!2
1 +

+

1

1

+

+
;+

+

BEGELEIDENDE SOORTEN

«s
Hr
Tb
Gr
Chv
Hs
Hs
Th
Hs
Hs
Ta
Hs
Hs
Hs

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

1 1.3 + .2( + 2)
1
+ .2 1 2
3 + . 2 1.2
+ .2 + •2
2 J- 2 + .2
+ .2 + •2
+ .2
1 +^2
1.2

+

+
+2

+.2
+'2
+.2

+.2

+
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Nummer van de opname:
Hs
Grh
Chv
Hs
Th

Pastinaca saliva
Equiselum arvense
Glechoma hederacea
Senecio jacobaea
Bromus mollis

AANTAL TOEVALLIGE SOORTEN":

1

2

3

+ .2
+ '2
4

L2

'. +.2
E2 1
— 1

TOEVALLIG VOORKOMENDE SOORTEN: Cerastium arvense (1), Euphorbia esula (.'!)•
Galium verum (I); Rumex acetosa (1); Silene cucubalus (4); Trifolium arvense (4);
Veronica arvensis (1).

De deze tabel samenstellende opnamen werden op de volgende plaatsen gemaakt:
1. Tolkamer bij Lobith. Geslechte loopgraaf in dijkhelling van de Rijn; oostexpositie, helling 20°; Pö-55-44; 9.7.'46; S46015.
2. Puinstortplaats aan de Bosse weg te Nijmegen. Puin bestaande uit baksteen,
dakpannenresten, kalkmortel enz. op een ondergrond van met klei vermengd
zand. 4.7.'48; S48001.
3. Ruderale vegetatie langs wegberm nabij het station te Deventer. Substraat:
schelphoudend zand; N6-16-21; 7.7.'46; S4G012.
4. Berm van spoordijk Zevenaar-Emmerich nabij het viaduct aan de voet van de
Elter berg. N.O.-expositie; P6-56-24; 20.8/49; S49002.

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

Adventief ookin het duingebied omHaarlem enbierendaarlangsspoorwegen.

4

o
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hieracioides, Melandrium album en vele andere meer. Onder de ordekensoorten spelen vooral Artemisia vulgaris, Tanacetum vulgare, Erigeron canadensis, Geranium pusillum en Linaria vulgaris een rol. De
groepderklasse-kensoorten wordt ookhierweer in hoofdzaak uit rhizoomgeophyten (Agropyron refens, Convolvulus arvensis, Cirsium arvense,
Equisetum arvense e.d.) gevormd.
SYNOECOLOGIE EN VERBREIDING. De Carduus nutans-Resedaluteolaassociatie komt voor op ruderale, stikstofrijke, warme, veelal kalkrijke
zandgronden en zandige zavels. De groeiplaats vertoont veel overeenkomst met die van het Melilotetum albi-ofjicinalis (zie blz. 184), doch
de grond is hier kalkrijker, minder doorlatend en in vele gevallen ook
zwaarder.
In Nederland beperkt de associatie zich tot het fluviatiele en krijtdistrict. Omtrent het voorkomen buiten ons land is weinig bekend,
doch het is aan te nemen, dat zij in het continentale deel van Europa
haar bestaansvoorwaarden verwezenlijkt vindt en daar niet alleen
soortenrijker en beter ontwikkeld is, maar er vermoedelijk ook meerdere
kensoorten bezit. Hier in ons land is zij — mede in verband met het
Pionierkarakter der associatie — een vrij zeldzame verschijning.
SUCCESSIE. De Carduus nutans-Reseda luteola-associatie vestigt zich
'eelal op maagdelijke bodem. Hierin verschilt zij van het Melilotetum
a
lbi-officinalis, dat bovendien een langere levensduur heeft en zich
langer op een en dezelfde plaats kan handhaven. De associatie is slechts
Weinig bestendig en wordt in de successie vrij spoedig verdrongen door
het Tanaceto-Artemisictum, dat meestal in haar typische subassociatie
ons gezelschap opvolgt.
v

RÉSUMÉ:
L E S ASSOCIATIONS MESSICOLES ET RUDÉRALES

Ce mémoire a pour objet l'étude des associations messicoles et rudérales des
Pays-Bas, associations qui relèvent de la classe phytosociologique des RuderetoSecalinetea.
Dans le premier chapitre (pp. 8-16), l'auteur résume d'abord l'évolution de
nos connaissances au sujet de la systématique des Rudereto-Secalinelea, telle qu'elle
ressort de la littérature (2, 24, 30, 31, 37, 38, 45, 55, 60, 106, 113, 120, 123, 124,
142, 147, 187, 188, 191, 202, 203, 206, 219, 243). L'auteur rappelle les diverses
subdivisions proposées pour la classe (ordres, alliances) et développe, dans un aperçu
synthétique (tableau 1, p. 16) ses vues personnelles sur la question. Cet aperçu,
dans lequel l'auteur abandonne la conception selon laquelle la classe des RuderetoSecalinetea serait représentée dans les régions méditerranéenne et euro-sibérienne
par des ordres (ou desalliances) différents et vicariants, constitue la base fondamentale de la systématique adoptée dans le mémoire.
Les espèces caractéristiques de la classe des Rudereto-Secalinelea sont des
"mauvaises herbes" (onkruiden, Unkräuter, weeds). Elles forment un groupe
hétérogène où l'on trouve d'une part des plantes indigènes (Urtica dioeca, Galium
aparine, Galeopsis tetrahit, Lapsana communis, Stachys palustris, etc..) et, d'autre
part, des plantes adventices (Erigeron canadensis, Matricaria matricarioides, \('
ronica toumefortii, Mercurialis annua, e t c . ) . L'attribution de maintes espèces à
l'un ou l'autre de ces groupes reste, dans bien des cas, fort problématique, car
nombre d'entre ellessont naturalisées dans notre pays depuis la plus haute antiquité
et leur origine ne peut être recherchée avec certitude. C'est le cas, notamment,
pour les espèces dénommées archaeophytes, telles que Capsella bursa-pastoris,
Stellaria media, Poa annua, Senecio vulgaris et Urtica urens.
L'hétérogénéité du groupe des plantes messicoles et rudérales est liée au fait
que la classe des Rudereto-Secalinetea est elle-même fort hétérogène. On y incorpore,
en effet, à la fois des associations plus ou moins naturelles, pour une bonne part
édifiées par des espèces indigènes, et des associations purement anthropogènes.
Dans le tableau 1, ces deux groupes d'associations sont nettement séparés.
Les groupements des Rudereto-Secalinetea constituent des associations pionnières au plein sens du terme. La plupart d'entre elles terminent leur cycle en un
an. Ce caractère résulte de l'action de facteurs naturels — par exemple, le niveau
élevé des hautes marées durant les tempêtes de novembre (Cakiletalia maritimae),
l'inondation prolongée en hiver et au printemps (Bidentetalia et Nanocyperetalia)'
l'occupation du terrain par une végétation envahissante (Atropetalia) — soit
encore de l'action de l'homme qui, par des pratiques culturales telles que le labourage, le hersage et le sarclage (Secalinetalia et Chenopodietalia) ou par le parcours
(Potentillo-Polygonetalia avicularis) détruit la végétation et crée les conditions
indispensables à une nouvelle colonisation.
Les associations des mauvaises herbes adventices constituent, pour la plupart,
des groupements dont le cycle est influencé par l'homme. Celles dont le cycle est
interrompu par un facteur naturel sont essentiellement d'origine autochtone.
Un autre trait commun à toutes les associations des Rudereto-Secalinetf^
est leur nitrophilie. Ce dernier caractère ne se manifeste pas avec la même intensité
pour chaque association. La nitrophilie est très prononcée dans les ordres des
Chenopodietalia, Bidentetalia, Atropetalia et Onopordetalia. Par contre, l'ordre des
Nanocyperetalia est faiblement nitrophile. Il en est de même, d'ailleurs, de quelques
associations des Onopordetalia (entre autres le Berteroetum incanae) et des Poten'
tillo-Polygonetalia. Il peut être pourvu aux exigences en azote de plusieurs façonsSous ce rapport, on peut distinguer, à nouveau, des associations indigènes dont
les stations bénéficient naturellement d'apport azotés (le plus souvent sous forme
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de matière organique accumulée etfermentant surplace) etdes associations anthropogènes dont lesstations sont enrichies en nitrates et en composés ammoniacaux
solubles par l'homme lui-même. Dans les champs cultivés (Secalinetalia et Chenopodietalia), les apports azotés sont fournis intentionellement par l'homme, soit
sous forme organique (fumier), soit sous forme minérale (engrais chimiques). La
richesse en azote des stations occupées par les associations des Onopordetalia
dépend également de l'homme quidépose régulièrement, surlemême emplacement,
des détritus organiques de toutes natures.
Une particularité remarquable desassociations pionnières nitrophiles consiste
dans legrand nombre deplantes adventices qu'elles hébergent. Aucours dessiècles
leur nombre n ' a fait qu'augmenter. Ilestà prévoir qu'il ensera demême à l'avenir
étant donné l'extension croissante du trafic mondial. La proportion des adventices
naturalisées dans les sites rudéraux et artificiels dépend delamesure dans laquelle
joue l'influence humaine. Dans les stations naturelles, leur nombre reste très faible.
Il est,par contre, très élevé dans les ports et les régions industrielles où peuvent
même apparaître de véritables "associations adventices". D'ailleurs, toutes les
associations de mauvaises herbes peuvent être considérées comme adventices
puisque leur présence est,dans unelarge mesure, liée à la colonisation humaine et
a
l'extension, parl'homme, desstations quileur conviennent. C'est pourquoi nous
voudrions leur appliquer le terme d'"associations domestiques" par analogie avec
•es "animaux domestiques". Ces"associations domestiques" se trouvent au voisinage de l'habitation, le long du chemin quiy conduit, dans lejardin potager, dans
la cour dela ferme, autour dut a sdefumier. Leur dépendance à l'égard de l'homme
est aussi marquée que celle des animaux domestiques.
C'est de ces"associations domestiques" qu'il sera principalement traité dans
ce mémoire. Celles de notre pays appartiennent aux ordres des Secalinetalia, des
Chenopodietalia et desOnopordetalia; quelques unes se rattachent aux PotentilloPolygonetalia.
ASSOCIATIONS MESSICOLES

L ordre desSecalinetalia et celui des Chenopodietalia comprennent les associations messicoles denossols cultivés. Lecaractère fondamental desstations qu'elles
colonisent (moissons, cultures sarclées, vignes, etc..) réside dans le fait quele soly
est retourné au moins unefois l'an.Letravail du sol estun puissant facteur d'uniformisation et desélection floristiques. 11secombine, ent a n t que facteur écologique,
avec d' autres facteurs tels quele climat et lesol. Sur1'ensemble d' un territoire,
c
'est tantôt l'un, t a n t ô t 1'autre deces trois facteurs dont l'action est prédominante.
Dans les régions à climat extrême, où le contraste entre l'été et l'hiver est
fortement marqué (par exemple dans la région méditerranéenne), les ordres des
Secalinetalia et des Chenopodietalia s'individualisent d'une façon nette. Dans les
re
gions à climat tempéré, atlantique, par exemple, l'individualisation des deux
ordres est plus vague. Ils se confondent pratiquement en un seul ordre à la limite
de leur aires de dispersion, sous les hautes latitudes et en montagne. Autrefois,
Ce
s données ontamené divers auteurs, notamment BRAUN-BLANQUET etTÜXEN (45)
ainsi que SISSINGH (188)à considérer les deux ordres comme n'en formant qu'un
Se
ul, celui des Secalino-Violetalia arvensis. Maintenant, l'auteur, estimant que
Ce
tte conception ne reflète pasla réalité, propose de l'abandonner.
Dans lesrégions à climat modéré, la nature du sol paraît constituer un facteur
de grande importance pour la végétation. Il en est tout autrement, par contre,
dans les régions à climat extrême, où la nature de la roche ne l'influence plus que
faiblement. Il en résulte quedans lesrégions océaniques, le nombre d'associations
s

égétales (voir KRUSEMAN et VLIEGER, 120 et SISSINGH, 187, 188) est beaucoup

Plus élevé que dans unterritoire continental (voir WAGNER, 237,239et TÜXEN, 222).
Toutefois, il faut tenir compte du fait que les domaines continentaux n'ont été
explorés que d'une façon extensive, tandis que le nord-ouest de l'Europe a été
e
tudié en détail.
OKDRE I
1

SECALINETALIA.

Cet ordre groupe des associations de moissons d'hiver répandues dans toute
Europe, l'Afrique du nord et l'Asie occidentale. Par moissons d'hiver, il convient
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d'entendre deschamps de céréales semées en automne ou très tôt au printemps et
récoltées en été. L'avoine, le seigle, l'épeautre, l'orge et l'escourgeon en sont des
exemples. Nous considérerons également lescultures delin,de chanvre,de colza,etc.
Les espèces annuelles hivernantes, c'est à dire les annuelles dont les graines
germent à basse température et quihivernent sous forme de rosettes foliaires, sont
plus ou moins caractéristiques de l'ordre (SISSINGH, 189). Centaurea cyanus,
Apera spica-venti, Scleranthus annuus, Agrostemma githago et lesespèces des genres
Papaver, Vicia et Bromus, en sont des exemples typiques.
L'aire de distribution des Secalinetalia est nettement délimitée (voir fig. 4,
p. 59);elle s'étend surles régions méditerranéenne, eurosibérienne, aralo-caspienne
et saharo-indienne.
La plupart des espèces des Secalinetalia de l'Europe centrale et occidentale
sont originaires du Bassin méditerranéen et de l'Asie mineure, y compris les territoires entourant la Mer Noire. Il n'est donc pas étonnant de noter une grande
parenté floristique entre les associations ségétales méditerranéennes et celles de
l'Europe centrale et occidentale. Dès lors, il serait erroné, t a n t du point de vue
floristique quedu point de vuedela phytogéographie historique de lesscinder en
deux ordres distincts, celui des Secalinetalia medio-europaea et celui des Secalinetalia mediterranea comme le font TÜXEN (206) et BRAUN-BLANQUET (36, 45). l i e s t ,
par contre, correct de définir, dans l'ordre, deux alliances bien distinctes, à savoir
le Scleranthion annui et l'Eu-Secalinion (voir SISSINGH, 187, 188).
1. Scleranthion annui.
Cette alliance apparaît surlessols décalcifiés, généralement riches en éléments
grossiers. AuxPays-Bas, nous l'observons sur les sols sablonneux pleistocenes et
sur des sols limoneux-pauvre encalcaire tels quelesalluvions holocènes de certains
ruisseaux, l'argile acide du Drente, le loess décalcifié du Limbourg méridional.
L'alliance estcaractérisée pardesespèces acidiphiles telles queScleranthus annuus,
Apera spica-venti, Vicia angustifolia, V. hirsuta, Alchemilla arvensis, Anthémis
arvensis, Matricaria chamomilla, etc.. . (voir p. 32).
L'aire de dispersion de l'alliance (fig.4) s'étend surtout dans larégion euro-sibérienne. L'alliance existe également dans la région méditerranéenne, mais seulement à des altitudes élevées. Elle ysemble d'ailleurs assez rare etpauvre enespèces.
Le Scleranthion, au contraire de YEu-Secalinion, présente un développement
optimal dans les moissons d'hiver. Les espèces caractéristiques sont plus rares
dans les champs de céréales ensemencés au printemps.
Dans notre pays, le Scleranthion est représenté par trois associations:
a. Arnosereto-Scleranthetum (tableau 3).
Cette association, connue depuis longtemps (CHOUARD, 55, MALCUIT, 134,
TÜXEN, 206, KRUSEMAN et VLIEGER, 120), est caractérisée par Arnoseris

minima,

Anthoxanthum aristatum et Galeopsis segetum. Elle présente un développement
optimal dans les moissons de seigle des anciens sols de culture, particulièrement
dans lescoutures dela partie saxonne desPays-Bas. Onla retrouve aussi dans les
défrichements anciens du Brabant, du Limbourg, dela Veluwe et du Drente.
L''Arnosereto-Scleranthetum est un groupement atlantique (fig. 3). Son aire
de dispersion correspond approximativement à celle du Querceto-Betuletum.
Le profil pédologique de l'association est particulièrement caractéristique.
L'horizon labouré estépais de 15à 18centimètres et consiste enunsable humique,
gris, presque dépourvu de toute structure. Sous cet horizon apparaît une assise
plus compacte, la "sole du soc". Plus bas,on note un horizon sablonneux plus ou
moins épais, gris et humifère, présentant une structure grumeleuse. Ce sol se
transforme fréquemment vers le bas en un sable délavé, podzolisé et devient de
plus en plus clair. Cesable repose surlebanc compact, brun-noir, del'ancien profil
de lande.
Deux sous-associations peuvent être distinguées au sein de l'association:
la sous-association typique (Arnosereto-Scleranthetum typicum) et une sous-association desterrains humides (Arnosereto-Scleranthetum juncetosum bufonii). Dans le
profil pédologique de la sous-association des terrains humides, on trouve un glei
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a faible profondeur. Ce glei est parfois en relation avec les déplacements de l'eau
du sol. D'autres fois, il n'est qu'un pseudo-glei. Ce cas se présente, notamment,
dans les champs labourés avant le dégel complet et où l'eau reste croupir, dans
'es parcelles basses, sur le sous-sol encore gelé.
Nous connaissons deux variantes de YArnosereto-Scleranthetum juncetosum,
la variante à Gnaphalium uliginosum et la variante à Sonchus arvensis. Ce dernier
groupement est observé dans les défrichements récents où le profil du sol n'est
Pas encore arrivé à maturité. Les espèces caractéristiques y sont rares tandis que
des géophytes à rhizome — Sonchus arvensis, Tussilago farfara, Cirsium arvense —
sont fréquentes.
D

- Papaveretum argemone (tableau 4).
Cette association, déjà décrite par KRUSEMAN et VLIEGER (120),est caractérisée
Par Papaver dubium, Arabidopsis thaliana, Veronica triphyllos, Anthémis arvensis
et Myosotis versicolor.Papaver argemone et Veronica hederaefolia en sont des espèces
Préférantes. L'association apparaît dans les moissons d'hiver établies sur des sols
contenant une certaine proportion d'éléments fins. Dans notre pays, elle est
signalée dans le district fluviatile et aussi, ça et là, sur la basse terrasse.L'acidité,
dans le Papaveretum argemone, est moindre que dans VArnosereto-Scleranthetum.
Lesol, par suite de sa teneur en limon, retient plus facilement l'humidité. L'importance de lentilles limoneuses dans le sous-sol a été étudiée par RAABE (161). D'après
Ce
t auteur, la présence du limon influe principalement sur 1' économie en eau dans
' e profil pédologique.
Le Papaveretum argemone présente un développement optimal dans les champs
s
ur lesquels on répand régulièrement du fumier. Lorsque des engrais chimiques
sont systématiquement utilisés, l'association s'appauvrit considérablement. On
Pourrait en conclure que ses espèces constituantes ont de grandes exigences en ce
"lui concerne la structure du sol et le complexe d'adsorbtion. Cette hypothèse
demande pourtant à être confirmée.
Un trait remarquable del'association est legrand nombre d'espèces à fleuraison
v
ernale qu'elle héberge. On y trouve des annuelles hivernantes tout-à-fait typiques
telles que Erophila verna, Arabidopsis thaliana, Veronica hederifolia, V. triphyllos
et Cerastium semidecandrum et, aussi, des annuelles qui fleurissent durant toute
'année (Poa annua, Stellaria media. Viola tricolor arvensis, Veronica arvensis).
Les autres mauvaises herbes messicoles ne se développent que plus tard dans la
saison. Les plus connues d'entre elles (Centaurea cyanus, Apera spica-venti, Agroslenima githago, Papaver div. sp.) ne fleurissent que lorsque les épis des céréales
^paraissent. C'est le moment le plus favorable pour la notation des relevés
ll
°ristiques.
p Tout comme chez l'Arnosereto-Scleranthetum, on peut distinguer, au sein du
a
^ paveretum argemone, deux sous-associations: le Papaveretum typicum et le Papag
retum juncetosum bufonii. Cette dernière sous-association est observée sur des
terrains humides avec un profil A-G.
• Groupement à Legousia speculum-veneris et Minuartia tenuifolia (tableau 6).
„ C e groupement fut décrit par KRUSEMAX et VLIEGER (120) sous le nom de
' icietum tetraspermae." l i e s t caractérisé par Legousia speculum-veneris, Minuartia
^•uifolia, Holosteum umbellatum, Valerianella locusta et Campanula rapunculoides.
^grostemma githago et Lithospermum arvense sont des espèces préférantes. La
P,"Part de ces plantes caractérisent, en dehors des Pays-Bas, les associations de
.Eu-Secalinion. Elles ne possèdent donc qu'une valeur de caractéristique locale.
7 e groupement à Legousia et Minuartia n'a d'ailleurs pas été élevé au rang d'asSoc
iation.
i ,Le groupement apparaît dans des moissons établies sur des sols chaulés dans
a région du loess limbourgeois (variante à Sherardia arvensis). Il existe aussi sur
j5s digues naturelles ("oeverwallen", "river builts levels": PANNEKOEK VAN
I ^ E D E N ) , le longde nos grandes rivières (variante typique). Cesdigues sont formées
P a r un sol sablonneux, grossier, contenant toutefois une certaine quantité de
Ratières fines, et calcarifère. Ce dernier caractère explique la présence des espèces
aicicoles. Les plantes acidiphiles (Scleranthus annuus, Kumex acetosella, Anthémis
'n'e»sis, Spergula arvensis. . . .) n'apparaissent que rarement ou sont même absentes.
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Les propriétés mécaniques du sol — desquelles dépend son économie en eau —
sont d'ailleurs plus importantes que ses propriétés chimiques. Le profil pédologique
'du groupement à Legousia montre des strates discordantes formées alternativement
d'éléments fins et d'éléments plus grossiers. Cette structure empêche une économie
en eau normale. Par conséquent, les stations du groupement a Legousia peuvent
s'assécher considérablement durant les mois d' été. Ce phénomène explique que
des espèces quelque peu acidiphiles du Scleranthion puissent y croître et même
dépasser en nombre celles de V Eu-Secalinion.
L'apparition fréquente de mauvaises herbes telles que Agrostemma githago
et Lithospermum arvense (cf. 120) n'a aucune importance systématique; elle est
due à l'emploi de semences non purifiées.
2.

Secalinion.

Cette alliance, essentiellement méditerranéenne, est caractérisée par un très
grand nombre d' espèces dont on trouvera la liste pp 57-58. A partir de la région
méditerranéenne, l'alliance a essaimé vers le nord, en Europe centrale. Elle atteint,
chez nous, avec une composition floristique appauvrie, la limite septentrionale de
son aire de dispersion, laquelle correspond approximativement à l'isotherme annuel
de 9°. Malgré l'appauvrissement du groupement, on rencontre, dans les moissons
de l'Europe centrale, quelques espèces caractéristiques (Sinapis arvensis, Aethusa
cynapium var. agrestis, Melandrium noctiflorum, Linaria minor, Lathyrus aphaca)
qui sont absentes de la région méditerranéenne. Ce fait, à notre avis, ne permet
pourtant pas de classer les associations messicoles des deux régions dans des ordres
différents (TÜXEN, 206, BRAUN-BLANQUET, 36,

45).

De l'examen de l'aire de dispersion de l'alliance (fig. 4) et par comparaison
avec celle du Scleranthion, on peut conclure que le Secalinion est une alliance thermophile. Ce fait se traduit également dans le spectre biologique de l'alliance. E n
effet, dans la composition floristique des associations du Secalinion, le pourcentage
des annuelles hivernantes (Th) est plus petit que chez le Scleranthion (voir SISSI.NGH>
89). Par contre, les annuelles estivales sont bien plus nombreuses. Dans les associations méditerranéennes du Secalinion ces caractères sont encore renforcés. Le s
annuelles hivernantes y sont pratiquement inconnues et plusieurs des espèces qui.
chez nous, germent en automne, germent au printemps dans la région méditerranéenne. C'est le cas, notamment, pour Viola tricolor et Alchemilla arvensis.
Le Secalinion, contrairement au Scleranthion, a de grandes exigences en ce
qui concerne la teneur en calcaire du substrat. Dans la partie septentrionale de son
aire, l'alliance n'apparaît plus que sur la craie ou sur des argiles fortement calcarifères. En Europe centrale et méridionale, cette exigence est moindre (WAGNER
273) mais les associations de l'alliance se retrouvent pourtant principalement sur
des sols renfermant du calcaire (BRAUN-BLANQUET, 37).
Le Secalinion n'est représenté, aux Pays-Bas, que par une seule associationa. Linarietum spuriae (tableau 7).
Cette association existe, aux Pays-Bas, sous la forme d'une sous-association
à Sherardia arvensis (tableau 7, relevés 1-5) sur les collines de craie du Limbourg
méridional et, également, sous une forme appauvrie—sous-association à Equiseti^
arvense— sur lesargiles bassescalcarifères ("komkleien": PANNEKOEK VAN KHEDE^I
151), le long de nos grandes rivières (tableau 7, relevés 6-26).
Les espèces caractéristiques de l'association sont Euphorbia exigua, Linana
minor, L. elatine et L. spuria. Dans les pays méridionaux, ces espèces apparaissent
également dans d'autres associations du Secalinion. Il n'est donc pas assuré que»e
groupement décrit par KRUSEMAN et VLIEGER (120) soit une véritable association'
Ce groupement ne représente peut-être que l'association à Stachys annua et AfiS"
chamaepitys sous une forme appauvrie. Quoi qu'il en soit, on peut affirmer °»ueK,e
groupement possède une aire de dispersion atlantique-méditerranéenne (voir fig-H'
En Europe centrale, il est remplacé par un groupement vicariant: l'association a
Caucalis daucoides et Scandix pecten-veneris (TÜXEN, 206). Par rapport à Ç e ^.
dernière association, le Linarietum est plus exigeant en ce qui concerne l'humid1*
de l'air et du sol.
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Le Linarietum spuriae sherardietosum est la sous-association la plus riche en
espèces. Leur nombre moyen s'élève à 45 et est presque une fois et demi plus élevé
que le nombre moyen des espèces du Linarietum spuriae equisetetosum (34 espèces).
La différence apparaît principalement dans le groupe des caractéristiques de
l'alliance, groupe qui, dans la sous-association à Sherardia, est plus fourni que
dans la sous-association à Eqnisetum.
Le profil pédologique du Linarietum sherardietosum, de faible épaisseur, est
du type A-C (sol calcarifère riche en humus), le C étant constitué par de la craie
'niperméable.
Le profil pédologique du Linarietum equisetetosum est du type A-G. L'argile
fluyiatile sur laquelle apparaît la sous-association est, généralement, très calcarifère.
Grâce à cette propriété, la structure du sol est excellente du point de vue agricole,
ce qui, pour le Linarietum, est important.
Nous pouvons distinguer trois variantes au sein de la sous-association. Leur
apparition dépend de la nature de l'argile, plus ou moins sableuse ou compacte.
Sur les sols normaux, nous trouvons la variante typique. Sur les argiles sablonneuses apparaît la variante à Matricaria chamomilla et Alchemilla arvensis. Sur les
solsles plus compacts prospère la variante à Sonchus arvensis et Tussilago farfara.
Les sols sur lesquels apparaît cette dernière variante possèdent généralement,
dans leur profil pédologique, une „sole du soc" bien nette.
Notre ignorance est grande en ce qui concerne la succession des groupements
Végétaux sur une aire occupée initialement par le Linarietum. Le tableau 11 nous
donne rïes r e i e v e s provenant d'un champ occupé par l'association à Linaria. Par
s
uite de faits de guerre, ce champ est resté en friche durant quelques années. On
Peut présumer que le Valerianeto-Filipenduletum succédera au groupement représente dans le tableau 11 et, qu'après cette association, le Querceto-Carpinetum filipendiûetosum tendra à s'établir sur l'aire abandonnée.
ORDRE I I :

CHENOPODIF.TALIA

Le terme Chenopodietalia a reçu, au cours des ans, différentes acceptations
t a couvert de nombreux concepts phytosociologiques (tableau 12:p. 73). Actuellement, l'ordre renferme les associations des cultures sarclées de toute l'Europe et
Quelques groupements rudéraux fortement nitrophiles constitués par des espèces
annuelles. On entend par cultures sarclées, celles où l'homme intervient en détruisant les mauvaises herbes qui pourraient concurrencer, durant la première période
l e leur existence, les plantes cultivées (pommes de terre, betteraves, navets, fèves,
Pois, choux etc. . .).La pratique du sarclage élimine du couvert végétal un certain
Nombre de mauvaises herbes, particulièrement les annuelles hivernantes. Lorsque
' a culture est suffisamment avancée pour que les jeunes plantes n'aient plus à
Craindre l'étouffement, l'homme laisse le champ en repos. C'est alors que germent
In. e s P e c e s des Chenopodietalia qui, pour la plupart, sont des annuelles estivales
vherophyta aestivalia) et des annuelles toujours vertes (therophyta epeteia). On
trouvera une liste de ces espèces à la page 75.
£ L'ordre des Chenopodietalia comprend quatre alliances. Deux d'entre elles, le
^Qnico-Setarion et \'Eu-Polygono-Chenopodion polyspermi, se trouvent dans les
Cultures sarclées de l'Europe centrale. Une troisième alliance, le Diplotaxidion,
~°it être considérée comme une alliance vicariante des cultures sarclées et des
'Sues de la région méditerranéenne. La quatrième alliance, le Chenopodion muralis,
observe en des stations rudérales, riche en nitrates, à proximité des agglomérât eQns
s hnmainoc
humaines.
e

Pan ico-Setarion.
Alliance développée de façon optimale en Europe orientale, dans des régions
a
climat continental (Russie centrale, Ukraine, Pologne, Autriche, Allemagne
0r
'entale. . . ). Elle y domine dans toutes les cultures sarclées et est représentée
Par de nombreuses associations. Par contre, dans l'occident atlantique et subata
ntique, l'alliance ne s'observe que sur les sols sablonneux les plus chauds et n'est
présentée que par une seule association: VEchinochloeto-Setarietiim.
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a. Echinochloeto-Setartetum (tableau 13).
Cette association fut décrite pour la première fois par KRUSEMAN et VLIEGKR
(136). Les espèces caractéristiques sont quatre Graminées, Echinochloa crus-galli,
Setaria viridis, S. glauca, Digitaria ischaemum, ainsi que Polygonum lapathifoliw»
ssp. tomentosum, Galinsoga parviflora et Amaranthus paniculatus.
L'association apparaît dans les mêmes stations édaphiques que l'ArnoseretoScleranthetum. 11convient pourtant de remarquer que si cette dernière association
est atlantique, VEchinochloeto-Selarietum, présente, par contre ,une aire de dispersion
continentale (voir fig. 5). Le groupement, aux Pays-Bas, est développé de façon
optimale dans l'est du pays, sur des sols sablonneux secs, capables de s'échauffer
rapidement.DansleNord etdansl'Ouest,l'associations'appauvrit considérablement.
On peut reconnaître trois sous-associations au sein de \' Echinochloeto-Selarietum, notamment la sous-association typique (E.-S. typicum) et deux sousassociations des terrains humides, VE.-S. equisetetosum (voir tableau 14) et l'E.-S.
bidentetosum (voir KRUSEMAN et VLIEGER, 120). Ces deux dernières sous-associations présentent une composition floristique appauvrie par rapport à celle du type
et les espèces caractéristiques y sont rares. Ces groupements constituent des termes
de passage vers ï'Oxaleto-Chenopodietum polyspermi, d'une part, et le Bidentetwn
tripartiti, d'autre part.
Les espèces caractéristiques de cette association thermophile meurent déjà
avant le début de l'hiver. Le groupement est remplacé alors par une végétation
de plantes vertes hivernantes (voir tableau 15), composée, presque exclusivement,
de therophyta epeteia (Te). Cette succession s'observe avec une particulière netteté
dans les cultures bisannuelles (cultures de choux, par exemple).
4.

Polygono-Chenopodion

polyspermi.

Alliance médio-européenne et atlantique dont la liste des espèces caractéristiques est publiée à la page 125. En Europe occidentale, l'alliance apparaît sur
les sols de bonne qualité (complexe d'adsorbtion et économie en eau favorables)Vers l'est, l'alliance perd de son importance et ne s'observe plus que sur des sols
lourds et calcarifères, les autres types de sols étant abandonnés au Panico-Setarion.
Nous pouvons distinguer quatre associations:
a) Chrysanthemo-Sperguletum (tableau 16).
Cette association est caractérisée par Stachys arvensis, Chrysanthemum segeln»1'
Antirrhinum orontium, Lycopsis arvensis ssp. occidentalis KUSNEZ., Paphanus
raphanistrum ssp. segetum CLAV, et Hypochoeris glabra. La plupart de ces espèces
possèdent une aire de dispersion subatlantique-méditerranéenne. L'association
elle-même présente un caractère atlantique (fig. 8p. 96) et on peut présumer qu'elle
est apparue dans nos contrées via la région méditerranéenne. Le ChrysanthemoSperguletum, caractérisé par les espèces énumérées plus haut, se différence égale'
ment des trois autres associations de l'alliance par la présence de Spergula arvensis,
Erodium cicutarium ssp. arvale ANDR. et Polygonum lapathifolium ssp. tomentosw"
DANS.. Ces espèces, qui apparaissent également dans l'Echinochloeto-Selarietum,
donnent au groupement une position intermédiaire entre le Panico-Setarion etl'EU'
Polygono-Chenopodion. On trouve d'ailleurs le Chrysanthemo-Sperguletum sur des
sols légers (sables limoneux et sols sablo-argileux).
D'après la nature du sol — relativement léger ou relativement lourd — o ï l
peut distinguer deux variantes au sein du Chrysanthemo-Sperguletum. Sur les sols
légers, on observe une variante avec Echinochloa crus-galli; sur les sols lourds,
apparaît la variante à Anagallis arvensis. Cette dernière variante peut être considérée comme le type de l'association.
L'association messicole correspondant au Chrysanthemo-Sperguletum est I e
Papaveretum argemone, les deux groupements occupant des types de stations
comparables, sinon identiques. Sous sa forme la plus typique (variante à Anagall\s
arvensis), nous avons observé le Chrysanthemo-Sperguletum sur les sols sablo-argi'
leux décalcifiés le long de nos grandes rivières (Meuse et Vssel) ainsi qued ans le s
îles frisonnes. Dans les districts campinien, sub-médioeuropéen et de la Gueldrei
nous trouvons la variante à Echinochloa crus-galli, laquelle, comme nous savons.
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forme transition avec VEchinochloeto-Setarietum. L'association ne nous est pas
connue de la partie continentale des trois provinces septentrionales.
Comme précédemment, nous pouvons également distinguer ici deux sousassociations, la première observée sur des terrains secs (Ch. Sp. typicum), la seconde
sur des terrains humides (Ch.-Sp. ranunculetosum repentis). Cette dernière sousassociation présente un profil pédologique du type A-G.
t>) Mercurialetwn annuae (tableau 17).
Cette association est le plus nitrophile des groupements du Polygono-Chenopodion. Mercurialis annua en est la caractéristique la plus fidèle. Dans le sud de
notre pays, cette espèce est bien plus répandue que dans le nord (voir Ned. Kriiidk.
•dreh. 1939,p. 391) et l'on peut avoir l'impression que la plante ne s'est pas encore introduite en plusieurs régions où elle trouverait probablement desconditions d'existence favorables. Une espèce moins bonne caractéristique de l'association est
Fumaria officinalis. Les deux espèces ont, d'ailleurs, une amplitude écologique
supérieure a celle de l'association (voir tableau 18, p. 101).
La composition floristique del'association est variable et dépend principalement
de la saison durant laquelle le sol est travaillé en dernier lieu (tableau 19p. 103).
Les relevés notés en automne recensent un grand nombre de therophyta epeteia et
Montrent une correspondance certaine avec le Veroniceto-Lamietum.
Aux Pays-Bas, ainsi que dans les régions limitrophes, l'association apparaît
de préférence sur le loess et les argiles sablonneuses. Elle manque presque toujours
sur le sable et sur les argiles lourdes.
Bien que nous ne puissions être très affirmatifs, nous avons l'impression que
*association possède un caractère atlantique et qu'elle sera observée non seulement
aux Pays-Bas, mais aussi en France, en Belgique, en Angleterre, au Danemark,
ei
\ Suède méridionale, en Allemagne centrale et occidentale. L'association est
originaire de la région méditerranéenne d'où proviennent les espèces caractéristiques (Mercurialis annua, Fumaria officinalis et F. capreolata).
c

)

Veroniceto-Lamietum (tableau 20).
D'après les auteurs de l'association (KRUSEMAN et VLIEGER, 120), celle-ci
st caractérisée par trois Véroniques, Veronica tournefortii, V. polita et V. opaca,
ainsi que par Lamium hybridum. D'après notre expérience, Thlaspi arvense peut
^gaiement être rangée parmi les espèces caractéristiques. En examinant la liste
descaractéristiques de l'alliance, on remarque que sa composition est particulière.
Les espèces des sols lourds, Lamium purpureum, Veronica agrestis et Euphorbia
peplus, par exemple, qui sont pratiquement absentes du Chrysanthemo-Sperguletum,
*t qui, dans le Mercurialetwn annuae, n'apparaissent que dans la moitié environ
des relevés, deviennent des constantes dans le Veroniceto-Lamietum. Comme les
autres espèces de l'alliance ont des coefficients de présence élevés, l'association
Peut être considérée comme l'association type de l'alliance, de plus parce que le
Caractère atlantique de l'alliance est accentué par quelques espèces subatlantiques
\Veronica opaca et Lamium hybridum) figurant parmi les caractéristiques de 1'
association.
La fig. 9 représente l'aire de dispersion de l'association. Cette aire n'est pas
continue: l'association n'apparaît que sur les sols les plus compacts.
Dans la partie méridionale de son aire, le Veroniceto-Lamietum est exclusivement un groupement des cultures sarclées. L'association messicole correspondante
est le Linarietum spuriat. Au contraire, dans la partie septentrionale de son aire,
d où le Linarietum est absent, le Veroniceto-Lamietum est présent dans les cultures
s
arclées comme dans les moissons. On peut d'ailleurs distinguer deux variantes
s
elon que l'association apparaît dans une culture sarclée (V.-L. typicum: tableau 20)
° u dans une moisson (V.-L. alopecuretosum: tableau à la page 111). L'auteur ne
I^ut être d'accord avec WASSCHER (242) qui a décrit cette dernière variante comme
ün
e association indépendante (Alopecureto-Matricarietum chamomillae).
Le Veroniceto-Lamietum exige un climat tempéré froid avec des différences
j^ativement faibles entre les maxima et les minima de température de l'été et de
1
hiver. Ce climat est celui de l'Europe occidentale. Le microclimat de l'association
est également tempéré. En effet, les sols limoneux ou argileux sur lesquels on obe
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serve l'association ne présentent pas les grandes variations de température que
l'on peut noter au niveau des sols sablonneux et légers (GEIGER, 77).
Aux Pays-Bas, on observe principalement le Veroniceto-Lamietum dans les
districts fluviatile et poldérien. Ces districts sont des régions où l'on cultive de
préférence la betterave sucrière. On y pratique aussi la culture des pois et des
fèves, du blé et de l'orge. Le sol est, en général, trop compact et trop fortement
calcarifère pour permettre la culture des pommes de terre.
Les espèces caractéristiques de l'association, et une partie des espèces caractéristiques de l'alliance, germent en n'importe quelle saison de l'année. Leur forme
biologique est celle des thérophytes toujours verts (therophyta epeteia). Plusieurs
générations de plantes se succèdent, en une année, sur une même parcelle. Les
plantes d'une d'entre elles germent en automne, hivernent sous forme de rosetes
ou sous forme de plantes adultes et fleurissent au printemps (mars-avril). Les
espèces d'une autre génération germent au début de l'été pour fleurir à partir
du mois de juillet jusque tard dans l'arrière saison. Ce phénomène apparaît clairement dans lescourbes de fleuraison de l'association
d) Oxaleto-Chenopodietum polyspermi (tableau 22).
Cette association fut décrite en premier lieu par SISSINGH (187) et fut bien
définie par rapport aux autres associations de l'alliance Polygono-Chenopodion.
Les principales espèces caractéristiques sont Chenopodium polyspermism et Oxalis
stricta. Une troisième espèce, Mentha arvensis ssp. agrestis BRIQ., peut être considérée comme une caractéristique préférante. Outre les trois espèces que nous
venons d'énumérer, l'Oxaleto-Chenopodietum sedistingue des autresassociations des
cultures sarclées par la présence d'un certain nombre de plantes des sols humides.
Les principales d'entre elles sont: Lapsana communis, Equisetum palustre, Urticadioeca, Symphytum officinale, Stachys palustris var. segetum SCHW., Calystegia
sepium et Rorippa islandica. Seules lestrois premières espèces de cette liste peuvent
être considérées comme des espèces différentielles. Les autres n'apparaissent que
dans l'une ou l'autre des sous-associations.
Ces sous-associations sont l'Oxaleto-Chenopodietum gnaphalietosum (voir
tableau 22, relevés 1-8) et YOxaleto-Chenopodietum stachyetosum palustris (voir
tableau 22, relevés 9-16). La première de ces sous-associations apparaît sur les
sols sablonneux, plus ou moins limoneux, humides et humifères; la deuxième sousassociation est observée sur des sols limoneux ou argileux.
Parmi les associations des cultures sarclées, la position de l'Oxaleto-Chenopodietum est assez particulière (voir tableau 23). Au contraire des autres associations,
\'Oxaleto-Chenopodietum ne manifeste, en effet, aucune préférence pour un type de
sol déterminé. L'association apparaît sur des sols légers, sablonneux, tout aussi
bien que sur des sols compacts, argileux. Il suffit que le substrat soit humide.
Le profil pédologique est du type A-G avec un glei superficiel. Les sols occupés
par l'association sont souvent tassés superficiellement et couvert d'un feutrage
formé d'Algues. Ces conditions édaphiques se manifestent par la présence de nombreuses espèces du Xanocyperion, de Mousses et d'Hépatiques. Fréquemment,
\'Oxaleto-Chenopodietum et le Centunculo-Anthoceretum s'intriquent en une mosaïque (voir le relevé de la page 122).
En ce qui concerne la pratique agronomique, VOxaleto-Chenopodietum est une
association indicatrice d'un milieu défavorable. Dans la généralité des cas, un
drainage suffit à améliorer considérablement le rendement des parcelles en question.
L'Oxaleto-Chenopodietum a été signalé dans toute l'Europe centrale (voirfig. 11)Le groupement n'apparaît pourtant que dans les plaines, à des altitudes inférieures
à 300 metres.
5. Chenopodion muralis.
Nous nous trouvons en présence d'une alliance méditerranéenne qui s'appauvrit considérablement dans le nord et qui trouve en Angleterre et aux PaysBas les limites septentrionales de son aire de dispersion (BRAUN-BLANQUET, 38).
Les espèces caractéristiques qui croissent dans notre pays sont citées à la page 182.
Ce sont, de façon générale, des plantes rares. L'alliance est représentée, aux PaysBas, par une seule association:

201
a. Chenopodielo-Urticetum urenlis (tableau 24).
L'espèce caractéristique de ce groupement la plus répandue chez nous est
Urtica urens. Cette plante n'est pourtant pas très fidèle à l'association. De meilleures caractéristiques sont Chenopodium serotinum et Ch. murale, cette dernière
espèce ne croissant pratiquement jamais en dehors des individus de l'association.
Nous pouvons signaler en outre une série de Chénopodiacées caractéristiques qui
n'apparaissent que rarement dans notre pays: Chenopodium hybridum, Ch. vulvaria,
Ch. capitatum, Ch. urbicum.
Le Chenopodielo-Urticetum urentis est, par excellence, une association nitrophile
dont les espèces constituantes sont des thérophytes. Ce groupement est observé
sur dessubstrats riches,en humus et en substances colloïdales, déposés depuis peu
par l'homme: t a s de fumier ou de terreau, fosses à tourteaux . . . . Le caractère
pionnier de l'association est signalé par la présence de quelques espèces desChenopodietalia: Solanum nigrum, Senecio vulgaris, Stellaria media, Sonchus oleraceus,
Polygonum persicaria, entre autres. Les annuelles prennent également une place
importante parmi les caractéristiques de la classe.
Notre documentation, en ce qui concerne la distribution géographique de
cette association, est peu abondante. Elle atteint, chez nous, la limite septentrionale de son aire de dispersion (voir fig. 12). Le groupement est développé,
de façon optimale, en des pays plus méridionaux (Belgique, France).Dans ces pays,
l'association passe insensiblement au Ckenopodietum muralis (BRAUN-BLANQUET, 37).

L'association est éphémère. Elle est rapidement supplantée — déjà quelques
années après son installation — par le Balloteto-Arctietum, association mieux
stabilisée et présentant une organisation plus élevée.
Selon la teneur du sol en particules fines, on peut distinguer deux sousassociations: le Chenopodieto-Urticelum typicum et le Chenopodieto-Urticetum
itriplicctosum.
ORDRE I I I :

POTENTILLO-POLYGONETALIA AVICULARIS.

Cet ordre, créé par TUXEN (219) pour des associations de plantes à rosettes
t de plantes qui supportent le piétinement, est caractérisé par les espèces énumérées à la page 129. L'écologie de l'ordre est très particulière. Les stations dans
lesquelles apparaissent les associations rattachées a l'ordre sont, à première vue,
très hétérogènes. En réalité, elles ont un caractère commun: le substrat est compact
e
t ne présente qu'une capacité en air réduite. Pour certaines associations, ce
caractère est dû à une humidité élevée (les espaces capillaires sont remplis d'eau);
Pour d'autres associations il est dû au tassement des particules terreuses. L'ordre
comprend, entre autres, le
e

6. Polygonion avicularis.
Cette alliance des terrains piétines est caractérisée par les espèces énumérées
a
la page 130. L'alliance est anthropogène et, comme les autres alliances des
Rudereto-Secalinetea, fortement nitrophile. De plus, l'alliance exige un substrat
tassé par le piétinement. Son aire de dispersion est particulièrement vaste et englobe plusieurs régions. Dans la région euro-sibérienne, l'alliance est représentée
Par une association:
Plantagineto-Lolietum (tableaux 25 et 28).
Cette association, connue depuis longtemps, a été décrite par de nombreux
auteurs (1, 19, 49, 105, 123, 157, 206, 219, 222, 225, 249). Les espèces caractéristiques sont: Plantago major, Matricaria matricarioides, Lepidium ruderale, Coronopus procumbens et C. didymus, toutes plantes cosmopolites. L'association est
^gaiement caractérisée par la présence constante de certaines espèces qui forment
fréquemment facies; signalons: Poa annua, Polygonum aviculare et Lolium perenne.
Potentilla anserina est également fréquent.
L'association n'apparaît que sur un substrat tassé, riche en azote. Le tassement du sol entraine, pour la plupart des espèces, une structure médiocre, une
ae
ration insuffisante, une flore bactérienne pauvre et une mauvaise économie en
e
au. Dans le cas du Plantagineto-Lolietum, le tassement du sol est tel que des
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obstacles mécaniques s'opposent au passage des racines des mauvaises herbes.
Les plantes du Plantagineto-Lolietum réagissent par la formation d'une racine
pivotante (Plantago major, Polygonum aviculare, Matricaria tnatricarioides, Coronopus procumbens) ou par la formation d'un feutrage radiculaire dense (Poa annua,
Lolium perenne).
L'économie en eau médiocre se manifeste par de fortes variations dans la
teneur en eau du substrat. Parfois, le sol est saturé d'eau; par après, il se dessèche
fortement. Les espèces caractéristiques, non seulement résistent à la sécheresse,
mais encore, grâce à la longue durée de leur période de végétation, sont pratiquement indépendantes du climat (micro- et macro-climat). Les faibles exigences
climatériques de l'association expliquent son immense aire de dispersion (voir
fig. 9). A l'intérieur de cette aire, la composition floristique de l'association est
pratiquement constante (voir tableau 28). L'homogénéité du tableau est étonnante
si l'on considère les distances énormes qui séparent leslocalités des relevés (fig. 13).
La circulation et le piétinement exercent aussi d'une façon directe — par
destruction mécanique — une action sélective sur la composition floristique du
groupement. Les espèces caractéristiques sont adaptées au piétinement par leur
forme (rosette) et par l'élasticité de leurs pétioles et pédoncules (PFEIFFER, 157).
Il est évident que la circulation intervient également dans la dissémination
de l'association. Les semences de plusieurs espèces caractéristiques (Plantago major,
Matricaria tnatricarioides, Juncus compressus . . . .) gonflent par temps humide,
s'entourent d'une gelée et restent facilement collées aux chaussures, sabots des
animaux domestiques, roues des charettes . . . . De cette façon, ces semences
peuvent parcourir passivement de grandes distances.
ORDRE IV: ONOPORDETALIA.

Cet ordre comprend les associations végétales des terrains rudéraux: tas de
fumier, décombres, bords des chemins et des routes, abords des usines et des
entrepôts, terrains vagues à proximité des grandes villes, parcs à roulottes, dégagements des ports, voies de garage des chemins de fer, terrains réservés aux
exercices militaires . . . .
Les groupements de l'ordre ne croissent que sur'des substrats riches en azote.
Cette condition est respectée dans les territoires dont le climat est semi-aride et
où les composés azotés solubles ne sont pas percolés. Pourtant, les associations
de l'ordre apparaissent également dans les régions à climat semi-humide. Dans
ce cas, les associations en question s'observent en des stations où le lessivage est
ralenti, soit par le tassement du substrat, soit par une situation favorable (sites
ensoleillés à forte evaporation ou sites abrités des pluies).
On note, dans la composition floristique des associations de l'ordre, un pourcentage élevé d'espèces bisannuelles ou pérennantes (hémicryptophytes et lianes).
Les annuelles sont également présentes, notamment dans YOnopordion. La plupart
de ces espèces sont des plantes adventices, parfois des plantes médicinales, cultivées au Moyen-âge dans les jardins et actuellement naturalisées.
7. Arction lappae.
Cette alliance, crée par TÜXEN (206), est caractérisée par les espèces énumérées à la page 141. Son aire de dispersion est atlantique (voir fig. 14). Au contraire de YOnopordion — avec lequel YArction se confond vers l'est — l'alliance
n'est que faiblement thermophile.
Trois associations, à notre connaissance, doivent être rattachées à l'alliance:
a) Hordeetum murini (tableau 29).
Association facilement reconnaissable sur le terrain, connue depuis longtemps
(LIBBERT, 124). La description du groupement laisse pourtant à désirer car des
espèces à amplitude écologique très vaste ont été citées comme espèces caractéristiques. L'association ne possède qu'un petit nombre d'espèces caractéristiques.
A notre avis, seul Hordeum murinum ssp. eu-murinum RICHTER mérite pleinement
cette qualification. Cette p l a n t e sociale forme d'ailleurs souvent facies. D'autres
espèces plus ou moins caractéristiques sont citées dans la littérature (TÜXEN,
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206, 222): Sisymbrium officinale, S. Sophia, Bromus sterilis, Malva silvestris,
liiplotaxis tenuifolia . . . . Aucune d'entre elles, pourtant, ne répond à la conception stricte d'espèce caractéristique. Sisymbrium officinale et Malva silvestris
pourraient, à la rigueur, être considérées comme telles. Bromus sterilis n'est certainement pas caractéristique.
UHordeetum se distingue des autres associations de l'alliance par des espèces,
Lolium perenne, Bromus mollis, Matricaria matricarioides, qui figurent également
dans les relèves du Plantagineto-Lolietum.
Nous distinguons deux sous-associations: la sous-association typique et la
sous-association à Diploiaxis tenuifolia. La première apparaît sur le Pleistocene;
l'autre sur les sables calcarifères des dunes et de long des grandes rivières.
L''Hordeetum résiste assez bien au pâturage. Le passage des troupeaux exerce
une triple action sur la végétation, par le broutement, par le parcours et par la
fumure. La fumure enrichit lesolen composés azotés tandis que le parcours entraîne
le tassement du sol. L' Hordeetum est généralement pâturé par de petits animaux
domestiques (moutons et chèvres). Les conditions écologiques propres à YHordeetum peuvent également résulter d'autres facteurs que le pâturage. Les individus
de l'Hordeetum, situés dans les faubourgs des grandes villes, sont souvent les
terrains de jeu des enfants (parcours); ils servent aussi de lieu de promenade pour
les chiens (fumure).
L.'Hordeetum ne supporte pas l'ombre. Presque toujours, on trouve l'association
en des stations ensoleillées, par exemple, au pied de murs sur lesquels les rayons
calorifiques se réfléchissent. Nous verrons que le Balloteto-Arctietum recherche,
lui, les stations semi-ombragées et prospère, par exemple, à proximité des haies.
Les exigences en ce qui concerne l'humidité atmosphérique diffèrent également
chez les deux associations; elles sont moindres chez \'Hordeetum que chez le Balloteto-Arctietum.
U Hordeetum prospère sur des sols sablonneux légers, lesquels, au contraire
des sols limoneux ou argileux, sont généralement chauds, secs et perméables.
Ainsi que son aspect de pré frais le laisse supposer, YHordeetum possède une aire
de dispersion atlantique (voir fig. 15).Vers l'est, legroupement passe insensiblement
a YOnopordion tandis que, vers le sud, il est remplacé par YHordeetum leporini
(voir BRAUN-BLANQUET, 37).

Lorsqu'il est pâturé, YHordeetum peut se maintenir durant plusieurs années
sur une même parcelle. Plus ou moins tard, il disparaîtra dans la plupart des cas.
H sera remplacé par le Tanaceto-Artemisietum.
t>) Balloteto-Arctietum (tableau 30).
Les espèces caractéristiques de l'association sont Ballola nigra, Arctium
vulgare, A. minus, Chelidonium majus, Aethusa cynapiiim var. domestica WALLR.,
Chenopodium bonus-henricus, Leonurus cardiaca, Nepeta cataria, Verbena officinalis
e
t Mentha velutina. Il apparaît, en parcourant cette liste, que le groupement est
Presque identique à une association décrite par TÜXEN (203,206) sous le nom de
..Association à Chenopodium bonus-henricus et Urtica urens." Pour des motifs
exposés pp. 218—219, nous avons préféré utiliser la dénomination BallotetoArctietum.
Le groupement est typiquement formé de plantes anthropo-zoochores —
HEGI (85) les nomme ,,Dorfpflanzen" — et, en conséquence, ne dépend que faiblement de la nature du substrat. Nous avons, pourtant, trouvé des différences
iloristiques entre les individus croissant sur un sol argileux ou sablonneux.
L'association est développée de façon optimale dans le district fluviatile où
° n la rencontre sur des argiles calcarifères (voir fig. 16). Sur les sols sablonneux,
Pauvres en colloïdes, on n'observe le groupement qu'à l'état fragmentaire mais
avec une composition floristique locale très caractéristique (facies à Urtica et
<4egopodium: voir tableau 31). Dans des conditions exceptionnellement favorables,
°n y rencontre aussi des individus d'association bien constitués.
Le Balloteto-Arctietum recherche des stations dont le microclimat diffère
assez sensiblement du macroclimat. L'association est observée sous les haies,
le
long des palissades et des murs, sous des auvents. D'après la nature des sites
colonisés, il apparaît notamment que le groupement exige des stations plus ou
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moins ombragées situées à l'abri des pluies mais chaudes et humides. L'apparition,
dans les individus de l'association, de plusieurs plantes du Quercelo-Carpinetum
(Aegopodium podagraria, Chaerophyllum temulum, Alliaria officinalis, Melandrium
diurnum, Geum urbanum, etc
) s'explique par la sciaphilie du groupement.
Le Balloteto-Arclietum est typiquement une association médio-européenne
(voir fig. 17). Vers l'est, le groupement est remplacé graduellement par l'Onopordetum acanthii.
c) Tanaceto-Artemisieium (tableau 32).
Ce groupement, quoique facilement reconnaissable sur le terrain, a passé
longtemps inaperçu. Les deux espèces caractéristiques principales sont Artemisia
vulgaris et Tanacetum vulgare. En outre, Linaria vulgaris apparaît très régulièrement dans les relevés floristiques et peut être mis au rang des espèces caractéristiques préférantes. En plus de ces plantes indigènes, le Tanaceto-Artemisietum
héberge une série d'espèces nord-américaines, souvent ornementales, naturalisées
chez nous: Helianthus diffusus, Solidago canadensis, S. serotina. Aster lanceolatus
et A. parviflorus . . . . Il est regrettable que lors de la notation des relevés il ne
soit pas attaché plus d'importance à ces espèces.
Le Tanaceto-Artemisietum est une association nitrophile qui préfère les stations
fraîches. Comme l'Hordeetum murini, le groupement colonise principalement des
sols sablonneux, quoiqu'il apparaisse aussi sur des substrats limoneux. Quant
aux sols argileux et au loess fortement calcarifères, ils sont abandonnés au BallotetoA rctielum.
L'association n'a pas d'exigences bien précises en ce qui concerne le climat.
Ceci est valable pour le macroclimat (grande aire de dispersion) et pour le microclimat (stations de types très divers: voir schéma page 165). Vers l'est, le TanacetoArtemisietum est remplacé par une association vicariante, relevant de X'Onopordion,
dans laquelle Artemisia absinthium joue un rôle important (voir le relevé de la
page 164).
Les espèces caractéristiques ont toutes une grande valeur dynamogénétique.
L'association peut se maintenir durant de longues années dans les stations qui lui
conviennent (TÜXEN, 188). A la longue, pourtant, l'association est remplacée par
un groupement d'organisation plus élevé. La figure à la page 165 donne un schéma
de cette succession.
Nous distinguons trois sous-associations au sein du Tanaceto-Artemisietum:
a) le T.-A, typicum (tableau 32, relevés 1-11) sur les sables limoneux, b) le T.-A.
hypericetosum (tableau 32, relevés 12—19) sur les sables purs, c) le T-.A. diplotaxetosum (tableau 32, relevés 20—24), dans les dunes ou sur les sables calcarifères
fluviatiles.
Onopordion acanthii.
Cette alliance fut reconnue par BRAUN-BLANQUET (38). Liée au climat continental, sec et chaud, de l'Europe centrale et orientale elle se trouve, dans notre
pays, aux limites de son amplitude synécologique et de son aire de dispersion.
Les espèces caractéristiques de l'alliance, présentes aux Pays-Bas, sont énumérées
à la page 167.
La présence de cette alliance aux Pays-Bas n'avait pas encore été signalée.
Elle y est pourtant représentée par cinq associations au moins.
a) Onopordctum acanthii.
Association fréquemment signalée dans la littérature (6, 37, 52, 124) mais
très rare aux Pays-Bas. Un relevé à la page 168.
b) Association à Bromus tectorum et Corispermum hyssopifolium (tableau 34).
Cette association, décrite pour la première fois dans ce mémoire,est caractérisée par Bromus tectorum, Corispermum hyssopifolium et Salsola kali var. tenuifoho,
TAUSCH. Cegroupement pionnier apparaît, de préférence, sur des sols sablonneux
grossiers, calcarifères, pauvres en humus, par exemple, sur les plages le long des
rivières dans le district fluviatile ou en des stations rudérales dans les dunes ou

205
encore sur les remblais des lignes de chemin de fer et des routes édifiées avec du
sable des dunes. Les stations de l'association à Bromus et Corispermum ont un
microclimat extrêmement chaud et sec et conviennent donc parfaitement à l'installation de plantes d'origine continentale.
L'association à Bromus et Corispermum est éphémère. A peine a-t-elle atteint
son développement optimal, qu'elle est déjà menacée par des associations à niveau
d'organisation plus élevé. Melilotus sp., Picris hieracioides, Reseda lutea et Diplotaxis tenuifolia jouent un rôle important comme espèces destructrices de l'association. Lorsqu'il y a apport d'engrais, Hordeum murinum peut également
apparaître.
c) Berteroetum incanae (tableau 35).
Association nouvelle caractérisée par Berteroa incana, Melandrium album,
Sisymbrium Loeselii, Potentilla intermedia, Lepidium draba, Ambrosia arlemisiifolia et par d'autres espèces adventices que l'on rencontre habituellement à proximité des moulins à farine.
La station typique du Berteroetum incanae est la butte (,,molenbelt") haute
de 2 à 3 mètres, édifiée avec du sable, sur laquelle est construit le moulin à vent
(voir la photo). Les talus et la surface supérieure de la butte sont colonisés par
Berteroa incana, Agropyron repens, Convolvulus arvensis. L'endroit où les poussières
et les déchets sont déversés est plus ou moins riche en matières azotées. C'est
là que les espèces caractéristiques, dont les graines ont été apportées en même
temps que la balle du froment, parviennent à germer.
La structure lâche du sable remanié et la composition hétérogène de la butte
artificielle donnent à l'économie en eau et, par la, à ce type de station un caractère
particulier. L'eau phréatique n'étant pas atteinte par les plantes qui croissent
sur la butte, celles-ci dépendent entièrement de l'eau des précipitations.
Pour lutter contre l'envahissement par les mauvaises herbes, le meunier
incendie de temps à autre, la végétation de la butte. Cette pratique explique
probablement l'importance des géophytes drageonnants (Sissingh, 189) dans la
composition floristique de l'association. Il est probable que l'apparition de Mousses
telles que Bryum argenteum et Webera nutans résulte également de ces incendies
périodiques.
La figure 18 donne une image de la dispersion de l'association aux Pays-Bas.
Le groupement n'est pas connu en dehors de nos frontières mais on peut supposer
qu'il sera signalé dans les régions limitrophes de la Belgique et du Nord-Ouest
de l'Allemagne.
Le Berteroetum incanae apparaît comme un groupement bien stable. En
réalité, il ne l'est pas toujours. Sur une butte à Hilvarenbeek, qui n'avait plus
été incendiée depuis 6 ans, nous avons pu étudier l'évolution de l'association.
Le relevé du groupement à Artemisia, publié à la page 179, provient de cet endroit.
Nous pourrions considérer cet ,,Artemisietum absinthii" comme une association
de VOnopordion, vicariante du Tanaceto-Artemisietum.
c

) Echieto-Verbascetum (tableau 37).
Ce groupement fut décrit par TOXEN (222) sous le nom d'Association à
Echium vulgare et Melilotus albus. Comme TÜXEN n ' a pas précisé la nature de son
groupement et ne l'a pas distingué, avec une suffisante rigueur, du Melilotetum
albi-officinalis (tableau 36), nous pouvons placer sa dénomination dans la liste des
synonymes.
L'association est caractérisée par Echium vulgare, Oenothera biennis et Verbascum thapsus. Localement, Verbascum nigrum est également caractéristique.
^-'Echieto-Verbascetum est un groupement pionnier qui apparaît sur des sols
sablonneux calcarifères, chauds, secs, perméables, plus ou moins riches en humus.
On observe l'association dans des stations rudérales telles que talus de chemin de
fer, bords des routes, gares, sablonnières . . . . En Europe centrale, l'association
e
s t répandue dans ces types de stations (TÜXEN, 252). Aux Pays-Bas, on la rencontre principalement dans les dunes, sur les surfaces étrépées dans le FestucetoGalietum maritimi et, également, dans de petites pelouses broutées par les lapins.
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d) Melilotetum albi-officinalis (tableau 38).
Association caractérisée par Melilotus officinalis et M. albus, plantes souvent
sociales qui peuvent former faciès et qui croissent en des stations rudérales (richesse
en azote), sur des sols sablonneux, secs, chauds et perméables.
Aux Pays-Bas, on observe l'association dans les dunes, sur les plages sablonneuses le long des rivières ou, à proximité des villes, sur des terres apportées. Bien
que l'association ne puisse prospérer sans la présence d'une certaine quantité de
calcaire dans le sol, elle ne manifeste pourtant pas, en ce domaine, les mêmes exigences que l'Echieto-Verbascetum. Les types de stations où l'on note l'association
montrent de grandes ressemblances avec les sites où l'on observe l'association à
Bromus tectorum et Corispermum hyssopifolium. Ce dernier groupement y précède
le Melilotetum albi-officinalis. Quant au Melilotetum, il est remplacé, sur la même
aire, par le Tanaceto-Artemisietum
diplotaxetosum.
e) Association à Carduus nutans et Reseda luteola (tableau 39).
Cette association, décrite provisoirement dans ce mémoire, est caractérisée
par Carduus nutans et Reseda luteola.
Le groupement apparaît, aux Pays-Bas, dans le district fluviatile, sur les
digues, le long de nos grandes rivières et sur celles des chemins de fer. Rarement,
on peut aussi le trouver dans la région du loess limbourgeois. Il se développe de
façon optimale en des stations rudérales sur des sols sabloneux ou limonneux,
chaud et calcarifères. En dehors desPays-Bas, l'association n'est pas encore connue.
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fciJLAGE 12. LATIJNSE
SPREIDINGSTYPE

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

LEVENSVORMEN

Ta = therophyta aestivalia (zomeran-

Hc

nuellen);
Th = therophyta hivernalia (winterannuellen);
Tb =
Ä therophyta
biannuellia (tweejarige planten);
Te =
« therophyta epeteia (in zomerdracht overwinterende annuellen)
Gb « geophyta bulbosa (knolgeophyten);
Grh = geophyta rhizomata (wortelstokgeophyten);
G
r = geophyta radicigemma (wortelknopgeophyten);
hemicryptophyta rosulata (rozetplanten);

NP
Psc

hemicryptophyta caespitosa
(horstplanten);
Hs = hemicryptophyta scaposa (schacht,
planten);
Hsc = hemicryptophyta scandcntia
(klimpfanten);
H H = hydrophyta radicantia (wortelende waterplanten);
Chr = chamaephyta reptantia (kruipende planten);
Chv == chamaephyta velantia (dwergstruiken);
macrophanerophyta (bomen);
MP
nanophanerophyta (struiken);
phanerophyta scandentia (lianen).

in hoofdzaak volgens FEEKES, 70a)
anemochoor (verspreiding door de wind);
— hydatochoor (verspreiding door water);
= anthropochoor (verspreiding door de mens);
= zoöchoor (verspreiding door dieren);
= autochoor (beperkte verspreiding, b.v. door de plant zelf);
—
— effectieve verspreiding over grote afstanden;
0n,
e
cu *kast letter= matig doelmatige verspreiding over geringe afstanden;
sieveletter — weinig doelmatige verspreiding over zeer. geringe afstanden
RSPREIDINGSTYPEN

V.v ..
Hi,
* o>h
a
z, z

j ZOLOGISCHE WAARDERING

no
Hl
112
113
120
121
200
210
211
220
221
222
223
ÎA22*

711
712
713
'20
721
722

~ Secalinetalia
Scleranthion annul
A rnosereto-Scleranthetum
= Papaveretum argemone
= Legousietum speculum veneris
= Eu-Secalinion
= Linarietum spuriae

230
231

Chenopodion murale
Chenopodieto- Urticetum urentis

300
310

Bidentetalia
Bidention tripartiti

400
410
420

Cakiletalia maritimae
Atriplicion littoralis
Salsolo-Honckenion

== Chenopodietalia
= Panico-Setarion
500
= Echinochloeto-Setarietum
510
= Polygono-Chenopodion
= Chrysanthemo-Sperguletum
600
= Mercurialetum annuae
= Veroniceto-Lamietum hybridi
610
= Oxaleto-Chenopodietum polyspermy 620
= Onopordetalia
723
= Arction lappae
•
724
= Hordeetum murini
725
= Ballotelo-Arctietum
720
=
Tanacelo-Artemisielum
= Onopordion acanthii
730
= Onopordetum acanthii
i
= Bromus tectorum-Corispermum- I800
associatie
810

Nanocyperetalia
Nanocyperion flavescentis
Potentillo-Polygonetalia avicularis
Polygonion avicularis
Potentülion anserinae
Berteroetum incanae
Echieto- Verbascetum
Melilotetum albi-officinalis
Carduus nutans-Reseda luteolaassociatie
Calystegion sepii
Atropelalia
Atropion belladonnae
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Latijnse naam

Aegopodium podagraria L. . .
,,

Agrostis stolonifera L
Air a multiculmis DUM.
Ajuga chamaepitys SCHREB.-. .
Alchemilla arvensis SCOP. . . .
Alliaria officinalis AND. . . .
Allionia nyctaginea MICHX . .
Alopecurus myosuroides H U D S .
Amaranlhus deflexus L. . . .
„
paniculatus L.
„
retroflexus L. . .
Ambrosia elatior L
Anagallis arvensis L
Anchusa officinalis L
Anthémis arvensis L
„
cotula L
ruthenica M.B. . . .
Anthoxanthum aristatum Boiss.
Anthriscus cerefolium HOFFM. .
silvestris HOFFM . . .

Antirrhinum

orontium L . . .

Arabidopsis thaliana HF.YNH. .
Arctium lappa L
„
„

levensvorm

versociospreidingslogische
type
waardering

duizendblad
zomeradonis
zevenblad
hondspeterselie

Hs
Ta
Grh
Ta

v, h,a,z

—

v, h, A
h, A,au

tomentosum MILL. . . .
vulgare EVANS . . . .

Arenaria serpyllifolia L. . . .
Armoracia rusticana SCH.. . .
Arnoseris minima SCHW. et K . .
Arrhenatherum elatius PRESL .
Artemisia absinthium L. . . .
„
vulgaris L
Asperugo procumbens L. . . .
Aster lanceolatus WILLD. . . .
Atriplex hastata L
„
liltoralis L

Barbarea vulgaris R . B R .
Berteroa incana D.C

. . .

120

—
—

120
712

domestica WALLR. . . .

Agropyron repens P.B

„

Nederlandse naam

kweek
bolderik
fioringras
struisgras
zilverhaver
akker-zenegroen
akker-leeuwenklauw
look zonder look
duist
liggende majer
kleine
„
bastaard-amarant
papegaaienkruid
alsem-ambrosia
guichelheil
ossetong
valse kamille
stinkende „
rutheense „
slofhak
kervel
fluitekruid
akkerleeuwenbek
windhalm
zandraket
grote klis
kleine „
donzige „
gewone „
zandmuur
mierikswortel
korensla
Frans raaigras
absinth-alsem
bijvoet
scherpkruid
akkerbedstro
herfstaster
kleinbloemige aster
spiesbladige melde
strand„
uitstaande
„
oot

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

stinkende ballote
Barbara-kruid
grijskruid
driedelig tandzaad

Hs
Hs
Tb
Ta

—

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

—
v, h,a,z
V

—

v, h,a,z
v, h,a,z
v, h,a,z
v, h,a,z
v, h,a,z
h, a,z
f,Z

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

—

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

—
—

V,h
V, h
v, H,z
», H,z
v, H, z
h, A,z,ua
h, A,au
a, au
v, h, a
H, A,z

—
100

—
—

HO
120
J10
730?
720
120
231
231
210
231
720
100/200
230
112
230?
720
111
700

—

221
110
112
712
712
710
712

—

713
111

—-

720
700
720
120
713
713

—•

410

—

100
712
710
723
310
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Nederlandse naam

Latijnse naam
Brassica nigra KOCH
»

mollis L

yryonia dioeca JACQ.
Manias orientalis L
"upleureum rotundifolium L. .
Calysiegia sepium R . B R . . . .
^"•mpanula rapunculoides L. .
„ »
rotundifolia L. . .
^apsella bursa-pastoris M E D . .
^ardamine hirsuta L
Carduus acanlhoides L
^orex arenaria L
^calis

daucoides L

"

caespitosum G I L I B . .
glomeratum THUILL.

/•>, "
semidecandrum L. .
^aerophyllum temulum L. . .
J^lidonium majus L
^"enopodium album L
»
bonus-henricus L.
'»

Qi

foliosum ASCH.

»
»

glaucum L. . . .
hybridum L. . . .

»

polyspermum L. .

'i

serotinum TORN. .

"
vulvaria L. . . .
y anthemum leucanthemumh.

r s

»

Ci r i ".

parthenium BERNH.

segetum L

int
etSî «mUmarvense
>'busScop
L

Co«,-

"«te«»"« SHAW

. . . .

Q0nium maculatum L
ç*volvulus arvensis L
ls
permum hyssopifolium L. .
Ov„ "

marschallii

STEV.

CoI 0,ii//a «'««'« L
^ o / > u s didymus Sm. . . .
C»-e^''
procumbens GILIB. .
ls
'P

capillaris WALLR. . . .

levensvorm

verspreidings

type

sociologische
waardering

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

Ta
Th
Th
Th
Th
Th
Ta
Tb
Ta

au

haagwinde
akker-klokje
zand-klokje
herderstasje
kleine veldkers
veeldoorn-distel
krul„
knikkende „
zand-zegge
ruige „
caucalis
korenbloem
knoopkruid
akker-hoornbloem
gewone
„
kluwen- „
zand„
dolle kervel
stinkende gouwe
witte ganzevoet
brave Hendrik
aardbeispinazie
zeegroene ganzevoet
bastaard
„
muur„
korrel„
rode
„
stippel„
stinkende
„
margriet
moederkruid
gele ganzenbloem
cichorei
akker-distel
speer- „
gevlekte scheerling
akkerwinde
smal vlieszaad
vlieszaad
kroonkruid
tweeknop-varkenskers
varkenskers
groen streepzaad
dak-

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

h, A,au
V
V
v, z

t>, a

710
720

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

722
722
720
611

Ta
Tb
Th

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

611
720
100

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

—

V, z

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

710
100?

—

100
710
722
730
720
120
730
100

—
—
—

720
730?
726

—
—

120
100

—
—•
—
—
—

710?
712

—

712
231
310
230
231
224
310
231
231

—

700
221
700?

—
—

220
Latijnse naam

Nederlandse naam

levensvorm

socioverlogische
spreidingst y p e _ waardering

Cuscuta europaea L
Cynoglossum officinale L. . . .

groot warkruid
hondstong

Ta
Tb

H, z,au
h, A

Dactylis glomerata L
Datura stramonium L
Daucus carota L
Delphinium consolida L. . . .
Digitaria ischaemum MÜHLB. .

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

Hs
Ta
Hs
Th
Ta
Ta
Tb
Hs
Tb

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

hanepoot
slangenkruid
wilgenroosje
heermoes
lidrus
klein liefdegras
harig
„
Canadese fijnstraal

Ta
Tb
Gr
Grh
Grh
Ta
Ta
Tb

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

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

Te
Th
Tb
Te
Ta
Ta
Ta
Th

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

riet-zwenkgras
rood
„
rankende duiven kervel
duivenkervel
wilde aardbei

He
He
Te

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

Te
Hr

h, au
h, Z

raai
bl.gele hennepnetel
dauwnetel
hennepnetel
knopkruid

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

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

„

sanguinalis SCOP. . .

Diplotaxis muralis D.C. . . .
„
tenuifolia D.C.. . .
Dipsacus silvester H U D S . , . .
Echinochloa crus-galli P.B. . .
Echium vulgare L
Epilobium angustifolium L. . .
Equisetum arvense L
„
palustre L
Eragrostis minor HOST . . . .
pilosa P.B
Erigeron canadensis L
Erodium cicutarium 1'HERIT.
ssp. arvale ANDR

Erophila verna CHEV
Erucastrum gallicum SCHW. . .
Erysimum cheiranthoides L. . .
Euphorbia exigua L
„
helioscopia L. . . .
„
peplus I_
Euphrasia odontites L
Festuca arundinacea SCHREB.
„
rubra L
Fumaria capreolata L
„
officinalis L
Fragaria vesca L
Galeopsis ladanum L
„
„

segetum NECK. . . .
speciosa MILL. . . .

„
tetrahit L
Galinsoga parviflora CAv. . . .
„
quadriradiata R. etP.
Galium aparine L
„ cruciala Scop
„
mollugo L
„

tricorne STOKES . . . ,

Geranium columbinum L. . . .
„

dissectum JUSL. . . .

„
molle L
„
pusillum L. . . . ,
Glechoma hederacea L. . . .
Gnaphalium aliginosum L. .

kleefkruid
kruis-walstro
glad
driehoomig „
fijne ooievaarsbek
slipbladige „
zachte
„
kleine
„
hondsdraf
moerasdroogbloem

V, h

510

221
Latijnse naam

Nederlandse naam

.
Relianthus difusus SIMS . . .
Heracleum sphondylium L. . .
Wolosleum umbellatum L. . . .
Hypochoeris radicata L. . . .
..
glabra L.J . . . .
w
Hypericum perforatum L. . . .

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

Iv

<*xanthiifolia NUTT

—

Jvncus bufonius L
«

compressus JACQ. . . .

ytctuca serriola TORN
La
*nium album L.
"
amplexicaule L. . . .
»

hybridum VILL. . . .

^•Ppula myosotis MNCH . . .
"-"thyrus aphaca L
^Housia hybrida D E L
'i
speculum-veneris
f

FISCH.

je°ntodon autumnalis L. . . .
l°*wus cardiaca L
e
pidium campesire R. B R . . .

i-ith

vulgaris MILL

£,JfPspermum arvense L. . . .
tfc°psis arvensis L
ju- ^hium
"

aquaticum F R . . .

neglecta WALLR

pusilla SM.et Sow.. .
sylvestris L

%"
atn

caria chamomilla L. . . .

Aw"
m

matricarioides PORT.

" Pyrum arvense L. . . .

Hs
Hs
Hs
Gr
Th
Th
Hr
Te
Hs
Ta

versociospreidingslogische
type
waardering
v, h,A
v, H, A
v, h
v, h, A
v, h,au
v, h, A,z
V, h
V, h, a
v, h
h, a, Z

Ta

—

713
—
—
—
—
711
—
221
—
720
720

greppelrus
platte rus

Ta
Hs

v, h, z
v, h,z

500
600

wilde sla
witte dovenetel
hoenderbeet
ingesneden dovenetel
gevlekte
„
paarse
„
stekelzaad
akkerkool
naakte lathyrus
aardaker
klein spiegelklokje

Hs
Hs
Te
Te
Hs
Te
Tb
Ta
Th
Gb
Th

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

720
710
220
223
730
730
720
—
113?
120
120

spiegelklokje
herfst-leeuwentand
hartgespan
veld-kruidkers

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

Pa-

*~l*aria elatine MILL

levensvorm

steen- „
Virginische kruidkers
spies-leeuwenbek
kleine
„
eironde „
vlas„
ruw parelzaad
Engels raaigras
kromhals
wederik
watermuur
vijfdelig kaasjeskr.
klein
„
rondbladig „
groot
malrove
echte kamille
reukloze „
strand- „
schijf„
hopklaver
wilde weit

V, 7.
V, Z

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

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

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

222
Latijnse naam
Melandrium album GRCKE
„
diurnum F R . . .
„
noctiflorum F R .
Melilotus albus MED
„

altissimus THUILL.

„
officinalis LAM.. .
Mentha arvensis L
„
velutina L E J
„

longifolia H U D S . . .

Mercurialis annua L. . . .
Minuarlia tenuifolia HIERN .
Myosotis arvensis H I L L . . .
versicolor SM.. . .

Nederlandse naam
avond-koekoeksbloem
dagnacht„
witte honingklaver
gele
akker„
akker-munt
wollige „
herts- „
bingelkruid
heggemuur
middelst vergeetmij-nietje
veelkle.urig vergeetmij-nietje

levensvorm

socioverlogische
spreidingswaardering
type
A, au
A, au
A, au
a, au
a, au
a, au
h, A,au
h, A,au
h, A,au
A, z,au
v, z

725
720
725
224?
720
720
222
113

Th

V, h, a, z

100

Th

V, h, a, z

112

v, A
v, a
h, a, z

700
100
700
120
120

Nepeta cataria L
Neslia paniculata DESV. . .
Nicandra physaloides GAERTN.
Nigella arvensis L
Nonnea pulla D.C

kattenkruid
vinkenzaad
nicandra
wilde nigelle
nonnea

Hs
Th
Ta
Ta
Hs

v, h, A,z

Oenothera biennis L
Onopordum acanthium L.
Ornilhopus perpusillus L. . .
Oxalis siricta L

teunisbloem
wegdistel
vogelpootje
stijve klaverzuring

Tb
Tb
Th
Gr

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

Papaver argemone L
, „
dubium L
„
rhoeas L
Pastinaca saliva L
Phleum arenarium L. . . .
Physalis alkekengi IL. . . .
Picris hieracioides L
Plantago lanceolata L. . . .
„
major L
Poa annua L
„ compressa L
„ pratensis L
„ trivialis L.1
Polycnemum arvense L. . . .
Polygonum amphibium L.
„
aviculare L. . .
Polygonum convolvulus L.
„
dumetorum L.
„
hydropiper L.
„
lapathifolium L.

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

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

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

„
„
„

„
Potentilla
„
„
„

minus H U D S . . .
mite SCHRK. . .
nodosum P E R S . .

persicaria L.
anserina L
intermedia L. . . .
reptans L
supina L

723

Tb
Hs
Ta
Tb
Tb
Tb
Grh
Chv
Chv
Ta
Ta

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

12Ü

720
721
224

100 (U2)
112
100

720?

611
610

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

223
Latijnse naam

Nederlandse naam

Ranunculus arvensis L. . . .
„
repens L
„

sardous CRNTZ .

»,
sceleratus L. . .
D
Xaphanus raphanistrum L. .
Reseda alba L
>, lutea L
j. « luteola L
Korippa amphibia B E S S . . .
>,
•>

ft

islandica BORB. . .
silvestris B E S S . . . .

Rubus caesius L
» fruticosus L. coli. . .
P"
idaeus L
Rtimex acetosella L
crispus L
•• oblusifolius L. . . .
» pratensis M. et K. .
Sa

gina procumbens L. . . .

*alfola kali L

"•"i« nemorosa L
ç » verticillata L
*nbucus nigra L
yponaria officinalis L. . . .
Ji'othamnus scoparius WIMM,
^xifraga tridactylites L. . .
candix pecten-veneris L. . .
*cl<jranthus annuus L. . . .
e
° ««m acre L
ç » telephium L
oe
necio silvaticus L
» viscosus L
« » vulgaris L
e
° 'ana glauca P.B
viridis P.B
£, » verticillata P.B.. . .
Jerardia arvensis L
üa

£.'T

cucubal, s

*

WIBEL.

..

ç.VojOH marianum GAERTN.
Silas ^s arvensis L. . . . .
ymbrium altissimum L . . .
»
«Wo L
»
>•
»

»
S0j •»
a

loeselii JUSL. . .
officinale SCOP. .
orientale TORN. .

sophia »L. . . .
wolgense B I E B . .

nuni lycopersicum L. . .

"dus arvensis L
"

asper H I L L

. . . .

•WJ
oleraceus L
ag,
SA,
° canadensis L. . . .
r e
W a arvensis L

levensvorm

versociospreidingslogische
type
waardering

Th
h, A, z, au
akker-boterbloem
kruipende
„
Hr
H, a, z
behaarde boterbloem Hs
H, a, z
blaartrekkende „
Ta
v, H,Z
knopherik
Ta
h, A,au
witte reseda
Tb
V
wilde
„
Tb
V
V
wouw
Tb
gele waterkers
H H v, h, a, z
moeraskers
Ta
v, H, a
akkerkers
Hs
v, h, a, z
dauwbraam
NP
h, a, Z
braam
Psc h, A,Z
framboos
N P h, A,Z
schapen-zuring
Gr/Hs v, a, Z
krul„
Hs
v, H, a, z
ridder„
Hs
v, h, a, z
weide„
Hs
v, h, a, z
liggende vetmuur
loogkruid
bos-salie
krans- „
vlier
zeepkruid
brem
kandelaartjes
naaldenkervel
eenjarige hardbloem
muurpeper
hemelsleutel
bos-kruiskruid
kleverig „
kruiskruid
zeegroene naaldaar
groene
krans„
blauw walstro
blaassilene
Mariadistel
herik
Hongaarse raket
breedbladige „
spies„
raket
oosterse raket
Sophiekruid
Russische raket
tomaat
zwarte nachtschade
akker-melkdistel
ruwe
„
melkdistel
Canadesegulden roede
spurrie

Te
Ta

Hs

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

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

—

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

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

V, z

120
—

•

310
221?
720
720
726

—

3!0
310
730

—

800

—
600
710
710
500
722
720
720
800
700
800?

—
120
110

—
—

810
810
200
211
211
210
120-

—

700
120
720
720
723
710
720
720
720
231
200
100/200
220
200
713
200

224
Latijnse naam

Nederlandse naam

levensvorm

verspreidingstype

Spergularia rubra PRESL .
Stachys annua L
„
arvensis L
„
silvatica L. . . .
„
palustris L. . . .
Stellaria media VILL. . . .
Symphytum officinale L. .

rode schijnspurrie
zomer-andoorn
akker„
bos„
moeras- „
muur
smeerwortel

Te
Ta
Ta
Hs
Grh
Te
Hs

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

Tanacetum vulgare L. . . .
Taraxacum, officinale W E B .
Teesdalia nudicaulis R . B R .
Thlaspi arvense L
Torilis arvensis LINK . . .
„
japonica D.C... . .

Hs
Hr
Th
Te
Th
Tb
Th
Ta
Ta
Chv
Gr

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

„
repens L. . . .
Tussilago farfara L. . . .

boerenwormkruid
paardenbloem
klein tasjeskruid
witte krodde
Zwitsers doornzaad
heggeknopig
hazepootje
kleine klaver
witte
„
klein hoefblad

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

Urtica dioeca L
„ urens L

grote brandnetel
kleine
„

Hs
Ta

v, h, a, Z
v, h,Z

Valerianella carinata LOISL.

gekielde veldsla
getande
„
veldsla
geoorde veldsla
zwarte toorts
stalkaars
koningskaars
ijzerhard
akkerereprijs
veldgewone
klimopmannetjesdoffe
grote
gladde
thijmbladige
driebladige
smalbladige wikke
vogelwikke
ringelgele
vierzadige „
zachte
„
akker-viooltje
driekleurig „

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

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

gedoomde stekelnoot
ongedoornde „

Ta
Ta

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

,,

nodosa GAERTN. . .

Trifolium arvense L. . . .
„

dubium SIBTH. .

„
„

dentata POLL. .
locusla BETCKE
rimosa BAST

Verbascum nigrum L.
„

thapsiforme SCHR

„
thapsus L. .
Verbena officinalis L.
Veronica agrestis L. . .
„
arvensis L. . .
„
chamaedrys L.
„
hederaefolia L.
„
officinalis L. .
„
opaca F R . . .
„

tournefortii GMEL.

„
polita F R . . .
„
serpyllifolia L.
„
triphyllos L. .
Vicia angustifolia ROTH.
„ cracca L,
„

hirsula S. F . GRAY

„

lutea L

„
„

tetrasperma SCHREB
villosa ROTH. . .

Viola arvensis MURR. .
„ tricolor L
Xanthium spinosum L. .
„
slrumarium L.

••< V

Foto 1. Amosereto-Scleranthetum

Gorssel, 2.7.'47

^ P de foto zijn zichtbaar: Apera spica-venti, Vicia angustifolia, Galeopsis segetum,
^Pergula arvensis, Polygonum convolvulus, Anthoxanthum aristalum, Arnoseris
l
ninia, Viola arvensis en Polygonum aviculare.

Foto 2. Papaveretumargemone

Gorssel, 3.7. 4/

Op de foto zijn zichtbaar: Papaver Rhoeas, Capsella bursapastoris, Matric«'"'
chamomilla, Centaurea cyanus, Papaver argemone, Arabidopsis thaliana, Scleranthi'
annuus en Veronica triphyllos.

F
Ü

°to 3. Echinochloeto-Setarietum

Gorssel, 26.7.'47

P de foto zijn zichtbaar: Setaria viridis, Digitaria Ischaemum, Echinochloa crusgallii Polygonum persicaria, Solanum nigrum en Galinsoga parviflora.

Foto 4. Chrysanthemo-Spergidetiim

Didam, 28.8.'47

Op de foto zijn zichtbaar: Setaria viridis, Erodium cicutarium ssp. arvale. Antirrhinum orontium, Chrysanthemum segetum, Lycopsis arvensis ssp.occidentalis enSolanuM
tuberosum.

F

° t o 5.

Balloteto-Arctietum

Pde foto zijn zichtbaar: Sisymbrium officinale,
e
nricus, Lolium perenne en Lamium album.

Zevenaar, 2.7.'47
Urtica itrens, Chenopodium bonus-

Foto 6. Balloteto-Arctietiim

Renkum, 28.8. 4'

Op de foto zijn zichtbaar: Arctium nothum, Ballota nigra, Lemiuriis carduwa,M"11
neglecta en Verbascum thapsus.

Borculo, 27.8.'47

Foto 7 8.

Tanaceto-Artemisietum

Giersbergen, 6.8.'43

Foto 9. Bromus tectorum-Corispermum hyssofifolium-associatie
Zutphen, 2.7.'47
Op de foto zijn zichtbaar: Bromus tectorum, Apera spica-venti en CorispertnM»
hyssopifolium.

Foto 10. Berteroetitm incanae

Loil, 2.7.'47

Foto 11. Melilotetum albi-officinalis

Zutphen, 2.7.'47

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

