Zoomplanten

en zoomgemeenschappen

in de duinen

MARJOLEIN-KLASSE (TRIFOLIO-GERANIETEA SANGUINEI)
Warmteminnende zoomgemeenschappen op droge tot vochthoudende, basenrijke en meestal kalkrijke,
humushoudende, matig stikstofrijke grond.
Zwaartepunt in Midden-Europa (ME).

Deze klasse omvat één orde:

MARJOLEIN-ORDE (ORIGANETAUA VULGARIS)
Kenmerkend voor klasse en orde:
Zowel in ME als in NL: Borstelkrans {Clinopodium vulgare) en Donderkruid {Inula conyzae). Idem, maar in NL beperkt tot één associatie
(Rubo-Origanetum): Wilde marjolein {Origanum vulgare) en enige zeldzame soorten zoals Hokjespeul {Astragalus
glycyphyllus).
In ME kenmerkend, in NL £ evenveel in als buiten de klasse: Ruig viooltje {Viola hirta) en Melige toorts (Verbascum lychnrtis).
In ME kenmerkend, in NL in droge graslanden of ruigten: Nachtsilene (StVene nufans), Sikkelklaver {Medicago falcata), Bont kroonkruid
(Securigera varia).
Veel voorkomende begeleiders: Geel walstro {Galium verum), Gewone rolklaver (Lotus corniculatus), Sint-Janskruid {Hypericum
perforatum), Bosaardbei {Fragaria vesca).
Deze orde omvat twee verbonden;

BLOEDOOIEVAARSBEK-VERBOND (GERANION SANGUINEI)

MARJOLEIN-VERBOND (TRIFOUON MEDII)

Zoomgemeenschappen op droge, zonnige (vaak op het
zuiden geëxponeerde) plaatsen in gebieden met
warme, droge zomers.
In NL niet (meer) voorkomend; vroeger waarschijnlijk op
de hoge randen van het Maasdal ten zuiden van
Maastricht.
In ME kenmerkend: Bloedooievaarsbek {Geranium sanguinei,
in NL niet oorspronkelijk wild), Welriekende salomonszegel {Polygonatum odoratum), Duinroosje (flosa
pimpinellifolia). Kleine ruit {Thalictrum minus),
Brede ereprijs {Veronica austriaca subsp. teucrium),
Rapunzelklokje {Campanula rapunculus),
Akkerklokje {Campanula rapunculoides). Witte
engbloem (Wncetox/cum hirundinaria) en een
aantal niet in NL voorkomende soorten.

Zoomgemeenschappen op zonnige tot licht beschaduwde
plaatsen op enigszins vochthoudende grond.
Kenmerkend: Zowel in ME als in NL Gewone agrimonie
{Agrimonia eupatoria), wellicht ook Glad parelzaad
{LIthospermum officinale). In ME bovendien
Bochtige klaver {Trifolium medium).
Verschilt van het Bloedooievaarsbek-verbond door o.a. Glad
walstro {Galium mollugo), Gewone ereprijs
{Veronica chamaedrys) en Jakobskruiskruid {Senecio
jacobaea).
Veel voorkomende begeleiders in NL: Dauwbraam {Rubus
caesius). Rood zwenkgras {Festuca rubra),
Veldbeemdgras {Poa pratensis) en jonge planten
van Eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna) en
Hondsroos {Rosa canina).

ASSOCIATIE VAN DAUWBRAAM EN MARJOLEIN
(RUBO-ORIGANETUM)

ASSOCIATIE VAN PARELZAAD EN SALOMONSZEGEL
(POLYGONATO-LITHOSPERMETUM)

Zoomgemeenschappen aan bosranden, in bermen en op
dijkhellingen.
In Zuid- en Midden-Limburg, in Zeeland en op Goeree-Overflakkee,
sporadisch in het Gelderse rivierengebied. Ook in
Noord-Frankrijk (daar beschreven als Centaureo nemoralis-Origanetum vulgaris; De Foucault & Frileux 1983).
Kenmerkend: Wilde marjolein {Origanum vulgare), Viltig kruiskruid {Senecio erucffolius) en Ruige anjer {Dianthus
armeria).
Verschilt van de Associatie van Parelzaad en Salomonszegel door
o.a. Kropaar {Dactylis glomerata), Smalle weegbree
{Plantago lanceolata), Wilde peen {Daucus carota),
Goudhaver {Trisetum flavescens), Gewoon duizendblad
{Achillea millefolium), Glanshaver {Arrhenatherum
elatius). Kweek {Elytrigia repens) en Rietzwenkgras
{Festuca arundinacea).

Zoomgemeenschappen in kalkrijke duinen.
In de duinen van IJmuiden tot Goeree, mogelijk in fragmentaire
vorm in Zeeland. Ook aan de Frans-Belgische grens
bij De Panne.
Kenmerkend: Glad parelzaad {LIthospermum officinale) en
Welriekende salomonszegel {Polygonatum odoratum).
Verschilt van de Associatie van Dauwbraam en Marjolein door
o.a. Duinriet {Calamagrostis epigejos), Zandzegge
(Carex arenaria), Veldhondstong {Cynoglossum
officinale), Mannetjesereprijs {Veronica officinalis),
de dwergstruiken Wilde liguster (Ligustrum vulgare).
Kruipwilg (5a//x repens), Duinroosje {Rosa pimpinellifolia)
en jonge planten van Wilde kardinaalsmuts {Euonymus
europaeus).

Figuur 1. Overzicht van de Marjoleln-klasse met kenmerkende soorten in Midden-Europa (ME) en Nederland (NL).
Gegevens voor Midden-Europa voornamelijk ontleend aan Muller (1978) en De Foucault e.a. (1983).
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Z o o m p l a n t e n en
z o o m g e m e e n s c h a p p e n in de d u i n e n
1. De Associatie van Parelzaad en Salomonszegel
(Po/ygonafo-i/f/iospermetum;

E.J. Weeda
(Alterra, Postbus 47,
6700 /W Wageningen)

Het plantendek van de duinen is een mozaïek van plekken waar afwisselend mossen
en lichenen, grassen en kruiden, dan wel struiken en eventueel bomen de boventoon
voeren. Dergelijke mozaïeken zijn ook buiten de duinen aan te treffen, maar het bijzondere, intrigerende, uitdagende van de duinvegetatie is dat die onmiskenbare
vegetatietypen haast overal in elkaar overgaan, zowel in de tijd als in de ruimte.
Daarmee vergeleken zijn de meeste cultuurlandschappen heel wat overzichtelijker
van structuur, want hier worden vegetatiegrenzen bepaald door verschillen in
beheersvorm. Bos wordt als zodanig in stand gehouden met het oog op houtproductie en/of recreatie, grasland als graasterrein voor hoefdieren, bouwland als open
zaai- of pootgrond voor gewassen. En hoe moderner het beheer, des te scherper de
grenzen.
Voor de plantensocioloog is zo'n modern cultuuMandschap eigenlijk wel zo
overzichtelijk. De vraag is wel eens opgeworpen of de plantensociologie (meer in 't
bijzonder de Frans-Zwitserse oftewel 'Braun-Blanquetse' school) had kunnen opkomen
en wortel schieten als het aanzien van ons werelddeel niet zo grondig door cultuur
beïnvloed was. Des te groter is de uitdaging om ermee aan de slag te gaan in meer
natuurlijke landschappen, die in onze streken voornamelijk langs de kust te vinden
zijn. Dit betreft enerzijds de schorren (kwelders), waar het hoge zoutgehalte van de
grond leidt tot een relatieve soortenarmoede, die voor de classificeerder van de
vegetatie haar eigen problemen met zich meebrengt (Beeftink 1965; Janssen 2001).
Anderzijds gaat het om de duinen met hun vaak overweldigende soortenrijkdom en
complexiteit, die trouwens lang niet altijd direct opvalt en die alleen vanuit langdurige
'omgang met het duin' op waarde kan worden geschat.

—

Vegetatiestructuurtypen in droge duinen

In het vervolg zal het gaan over de vegetatie van de droge duinen, waarbij het
accent ligt op de min of meer kalkrijke duinen van Zuid- en Noord-Holland (van
Bergen tot Goeree). Als vlakdekkende vegetatietypen komen hier voor:
•

laag blijvende begroeiingen waarvan de structuur in de eerste plaats door bladmossen en/of lichenen bepaald wordt en waarin grassen slechts in geïsoleerde
polletjes of matjes optreden, zoals de Duinsterretjes-associatie (Phleo-Tortuletum
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ruraliformis), de Duin-Buntgras-associatie (Violo-Corynephoretum) en begroeiingen
waarin Gewoon gaffeltandmos (Dicranum scoparium) of Grijs kronkelbladmos
(= Cactus- of Tankmos, Campylopus introflexus) domineert;
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•

laag blijvende tot soms middelhoge begroeiingen, waarvan de ruggengraat wordt
gevormd door kleine of slanke grassen (met inbegrip van een enkele zegge en
veldbies) en dikwijls ook dwergstruiken zoals Duinroosje (Rosa pimpinellifolia) en
Kruipwilg (Sa//x repens), vaak met een bonte verscheidenheid aan kleine kruiden,
zoals de Duin-Paardenbloem-associatie (Taraxaco-Galietum veri) en de Duin-Struisgras-associatie (Festuco-Galietum veri);

•

middelhoge tot hoge begroeiingen, die in hoge mate worden beheerst door één
enkel gras of schijngras, zoals Duinriet (Calamagrostis epigejos). Zandzegge
(Carex arenaria) of Kweek-bastaarden (E/yfr/g/a-hybriden). Deze begroeiingen zijn
bij gebrek aan eigen soorten niet als associatie te classificeren en worden als
rompgemeenschap betiteld;

•

lage struwelen, waarvan de hoogste vegetatielaag wordt gevormd door struiken
van een halve tot één meter hoog, die een min of meer aaneensluitend (bij volle
bebladering voor meer dan de helft gesloten) bladerdak boven de rest van de
vegetatie vormen. De voornaamste struik in deze categorie is de Duindoorn
(Hippophae rhamnoides), maar ook fors uitgegroeide Wilde liguster (Ligustrum
vulgare) en doorgeschoten Kruipwilg spelen vaak een belangrijke rol.
Plantensociologisch gaat het om Duindoorn-Ligusterstruweel (HippophaoLigustretum), daaraan verwante rompgemeenschappen van Duindoorn en
Liguster, en moeilijk classificeerbare Kruipwilgstruwelen;

•

hoge struwelen, kreupelbosjes en 'struweelbossen', waarin robuuste, soms haast
tot kleine boompjes uitgroeiende struiksoorten zoals Gewone vlier (Sambucus
nigra), Eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna), Wilde kardinaalsmuts
{Euonymus europaeus) en Wegedoorn (Rhamnus cathartica) de hoofdrol spelen.
Zij worden al of niet vergezeld door verspreid staande bomen, in hoofdzaak
Berken (Betula spp.), Zomereik (Quercus robur) en Ratelpopulier (Populus tremula).
Soms staan deze bomen in meer aaneengesloten verband, maar dan zijn ze
gewoonlijk kreupel ontwikkeld. De hierbij behorende eenheden zijn het Duindoorn-Vlier-struweel (Hippophao-Sambucetum). het Wegedoorn-Meidoorn-struweel
(Rhamno-Crataegetum), het nauw hieraan verwante Duin-Berkenbos (CrataegoBetuletum), alsmede het Duin-Eikenbos (Fago-Quercetum convallarietosum).

•

In dit overzicht ontbreken de begroeiingen waarin hoge, kruidachtige planten de
boventoon voeren. Zij zijn in droge duinen niet of nauwelijks vlakdekkend aanwezig, behalve op sommige ruderale, dus ingrijpend door de mens veranderde plekken, zoals grond-, schelpen- en houtsnipperdepots. Wel komen ze lintvormig ontwikkeld voor in de grenszone tussen eerder gevormde vegetatietypen. Slechts bij
hoge uitzondering nemen ze grotere aaneengesloten oppervlakten in. Over dergelijke begroeiingen gaat het in dit artikel, waarbij het begrip 'zoom' een cruciale
rol speelt. Voor nadere informatie over andere hier genoemde vegetatietypen verwijzen we naar 'De vegetatie van Nederland', deel 3-5 (Schaminée e.a. 1996,
1998; Stortelder e.a. 1999) en naar de bespreking van duingraslanden in
Holland's Duinen 36 (Weeda 2000).

Wat is een zoom?
Het woord zoom, dat verwant wordt geacht aan Latijnse en Engelse werkwoorden
voor 'naaien' (suere, to sew), heeft van oorsprong betrekking op de rand van een
weefsel. In overdrachtelijke zin wordt het onder meer gebruikt met een ruimtelijke
betekenis, ook buiten het botanisch jargon. Zo kan men spreken van de zoom van
een bos of een akker, in de betekenis van buitenrand. Het woord boszoom wordt in
het Groot Woordenboek der Nederlandse Taal omschreven als "buitenste rand van
een bos, meestal bestaande uit een dichte begroeiing van heesters en (hoge) kruidachtige planten" (Geerts St Den Boon 1999).
Deze begroeiing van heesters en hoge kruiden vormde lange tijd een struikelblok voor plantensociologen. Zij viel tussen wal en schip, doordat zij een overgang
vormt tussen twee vegetatietypen van sterk verschillende structuur. Aan de ene kant
staat bos, aan de andere kant een veel lagere en eenvoudiger gestructureerde
begroeiing (grasland, berm, tredvegetatie, akker, oeverruigte) of zelfs een vegetatieloze zone. De overgangsstrook tussen deze uitersten voldoet niet aan één van de
voornaamste eisen voor beschrijving als apart type vegetatie: het innemen van een
homogeen oppervlak van voldoende uitgebreidheid om het maken van representatieve opnamen toe te laten. In de richting haaks op de bosrand treedt een gradiënt op,
waarlangs het boskarakter afneemt en eigenschappen van het andere vegetatietype
(vaak grasland) meer naar voren komen. Was het nu alleen maar een kwestie van
wat minder bos- en wat meer graslandkarakter, dan zou de beschrijver hier vrede
mede kunnen hebben: mijd de grenzen, ga in het midden van het bos of in het midden van het grasland zitten en maak daar grondige beschrijvingen; de grenszone is
dan een mengsel van een zeker percentage bos en een complementair aandeel grasland. Het blijkt echter dat die overgangszone ook eigen kenmerken heeft, wat tot
expressie komt in het optreden van specifieke soorten, die zowel in het eigenlijke bos
als in het echte grasland niet of veel minder voorkomen.
Gezien het feit dat de hoogste vegetatielaag in de grenszone gewoonlijk uit
struiken bestaat, lag het voor de hand dat de overgangsvegetatie in eerste instantie
als struweel beschreven werd. Nu is struweel één van de meest weerbarstige objecten voor de vegetatiebeschrijver, niet alleen door de doornigheid van veel struiken,
maar ook doordat struiken slechts in beperkte mate een eigen milieu scheppen, veel
minder dan bomen dit plegen te doen. In vergelijking met bomen hebben de meeste
struiksoorten - een robuuste bosbewoner als de Hazelaar (Corylus avellana) buiten
beschouwing gelaten - een veel minder omvangrijk en diepgaand wortelstelsel, een
geringere productie van bladstrooisel en een kortere levensduur. Veel struiken zijn
typische lichtplanten met de daarbij horende open bouw en 'chaotische' bladschikking (geen bladmozaïek, zoals bij de schaduwbomen Beuk, Linde, lep en ook bij de
Hazelaar). Ze laten dan ook veel licht door. Door deze factoren volgen de vegetatiegrenzen in de ondergroei niet de contouren van de struiken. Vooral op droge, basenrijke grond vormen de hoge, kruidachtige planten waarvan hierboven al sprake was,
een opvallende maar moeilijk begrensbare zone, die zich als het ware uit de rand van
het struweel losmaakt om een eindje de boom- en struikloze ruimte in te lopen. Is
deze ruimte het domein van wei- of hooiland, akker, pad of weg, dan is het de grazer,
maaimachine, ploeg, betreder of berijder die de hoge kruidenvegetatie haar grens wijst.
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Omstreeks 1960 won het inzicht veld dat deze gordel van hoge kruiden, evengoed
als de struweelgordel, een eigen plaats in het plantensociologisch systeem verdient
(Müller 1962; in Nederland onder meer overgenomen door Van Leeuwen 1966,
Neijenhuijs 1968 en Westhoff St Den Held 1969). Het probleem van het gradiëntkarakter van de door deze gordels ingenomen oppervlakte is in wezen onoplosbaar.
Willen we een adequate beschrijving van de verscheidenheid van de vegetatie geven,
dan moeten we accepteren dat er begroeiingen zijn waarvan de standplaats inhomogeniteit als wezenlijk kenmerk heeft. Het woord zoom wordt sinds de jaren '60
gereserveerd voor de hoge kruidenbegroeiingen, terwijl de struwelen aan bosranden
als mantel worden betiteld.
Definities van het begrip zoom gaan in de regel uit van een vierledige keten:
bos - mantel (struweel) - zoom (hoge kruidenvegetatie) - grasland. De zoom wordt
dan omschreven als de kruidenrijke grens- of overgangszone tussen grasland en de
struweel ma ntel van het bos. Omschrijvingen van deze strekking worden onder meer
gegeven door Westhoff e.a. (1970, p. 157, 165), Knapp (1971), Wilmanns (1978) en
Van Duuren e.a. (1995). Aangezien de natuurlijke vegetatie in onze streken op de
meeste plaatsen uit bos bestaat, ligt het ook voor de hand het woord zoom aan bos
te relateren. Voor de duinen geldt dit echter niet! Bos krijgt hier alleen een kans op
plaatsen waar de zeewind een deel van zijn kracht en zijn zoutvracht is kwijtgeraakt:
in de binnenduinen en in beschutte valleien in de middenduinen. Over grote oppervlakten is struweel heer en meester; niet lintvormig ontwikkeld, zoals in het binnenland gewoonlijk het geval is, maar vlakdekkend. En verder zijn de duinen en hun
plantendek, om het met een Grieks gevleugeld woord te zeggen, één groot 'panta
rhei': alles vliet, alles is onderweg, alles maakt deel uit van een voortdurende verandering. In zo'n dynamisch landschap heeft het woord overgang drie mogelijke
dimensies:
- overgang in de zin van mengvorm in structureel opzicht, dus wat de inwendige
opbouw betreft, bijvoorbeeld een combinatie van hoge kruiden en lage struiken in
één begroeiing;
- overgang in de ruimte, dat wil zeggen een plaats in de gradiënt tussen verschillend
georganiseerde begroeiingen, bijvoorbeeld aan de ene kant grenzend aan een mosvlak, duingrasland of duinmoeras en aan de andere kant aan struweel of duinvalleikreupel bos;
- overgang in de tijd, dat wil zeggen een stadium in de ontwikkeling van de voortdurend veranderende vegetatie, bijvoorbeeld van grasland naar struweel of juist
van struweel naar grasland.
Opmerkelijk is nu dat hetzelfde type begroeiing in alle drie typen van overgang
kan optreden. De term zoomgemeenschap heeft in eerste instantie, wegens de ruimtelijke connotatie van het woord zoom, betrekking op een ruimtelijke overgangszone, maar overeenkomstige begroeiingen in andersoortige overgangen krijgen als
vanzelf ook het etiket 'zoomgemeenschap' opgeplakt. Als werkdefinitie van deze
term hanteren wij daarom: begroeiing die in structureel, ruimtelijk en/of temporeel
opzicht een overgang vormt tussen grasland of een lage pioniervegetatie enerzijds,
en struweel of bos anderzijds.
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—

Zoomgemeenschappen in diverse delen van de duinen

In duingebieden met kalkhoudend zand zijn over de volle breedte van het duin
zoomgemeenschappen aan te treffen. De buitenduinen herbergen de Associatie van
Fijne kervel en Winterpostelein (Claytonio-Anthriscetum caucalidis), die op verstoorde
plekken ook verder binnenwaarts in de duinen kan verschijnen. De meest markante
zoomgemeenschap komt voor in de middenduinen: de Associatie van Parelzaad en
Salomonszegel (Polygonato-Lithospermetum), die enige landelijk zeldzame soorten
bevat, zoals Glad parelzaad (LIthospermum officinale) en Donderkruid (Inula conyzae).
In de binnenduinen komen lokaal zomen voor waarvan het aanzien wordt bepaald
door Cipreswolfsmelk (Euphorbia cyparissias). De overige zoomgemeenschappen zijn
voornamelijk langs wegen en paden te vinden. In volgorde van toenemende menselijke verstorings- en bemestingsinvloed zijn dit de Heggendoornzaad-associatie
(Toriiidetum japonicae) in de midden- en binnenduinen, de Associatie van Look-zonderlook en Dolle kervel (Alliario-Chaerophylletum temuli) aan de binnenduinrand, en de
Associatie van Ballote en andere Netels (Balloto-Arctietum) verspreid over de volle
breedte van het duin maar voornamelijk in de buurt van bebouwing. In deze eerste
aflevering zullen we ons concentreren op de tweede gemeenschap, die in veel
opzichten de meest interessante van het stel is. De overige vijf zoomgemeenschappen
zullen in een tweede aflevering beknopter ter sprake komen.
Voor het maken van opnamen heb ik grote delen van de Nederlandse duinen
doorzocht, maar Zeeland heeft daarbij nog onvoldoende aandacht gekregen. Met
name de brede duinstroken van Schouwen en Noord-Walcheren verdienen grondiger
te worden doorzocht. In de herfst van 2000 werden de duinen bij De Panne in WestVlaanderen, nabij de grens met Frankrijk, in het onderzoek betrokken.

—

In de duinen op zoek naar begroeiingen van de Marjolein-klasse

De zoektocht naar zoomgemeenschappen in de duinen richtte zich in eerste instantie
op begroeiingen met soorten uit de Marjolein-klasse (Trifolio-Geranietea sanguinei,
met als enige orde de Origanetalia vulgaris). Deze omvat een groep van licht- en
warmtebehoevende zoombegroeiingen, die in Midden-Europa voornamelijk op
kalkhoudende grond voorkomen. Binnen deze klasse wordt twee verbonden onderscheiden: het Geranion sanguinei van uitgesproken droge gronden, dat vooral in
gebieden met een droog klimaat en/of een rotsige bodem door een groot aantal
soorten wordt gekenmerkt, en het Trifolion medii. dat op minder droge tot enigszins
vochthoudende grond voorkomt en veel minder kenmerkende soorten heeft.
In figuur 1 wordt een en ander schematisch weergegeven.
Met het oog op de bewerking van deze klasse voor deel 3 van 'De vegetatie van
Nederland' (zie Weeda 1996b) moest worden uitgemaakt of de Marjolein-klasse,
behalve in Zuid-Limburg en Zeeland, ook in de duinen door een associatie vertegenwoordigd wordt. Een dergelijke gemeenschap was weliswaar onder de naam InuloPolygonatetum odorati öoor Westhoff 8i Den Held (1969) geïntroduceerd, maar het
aantal beschikbare opnamen bleek zeer gering. De zoomonderzoekers Van Gils St
Huits (1978), die voor Zuid-Limburg en Zeeland de associatie Rubo-Origanetum
opstelden, adviseerden het Inulo-Polygonatetum odorati te laten vervallen.
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Figuur 2. Verspreiding van het PolygonatoLlthospermetum in de Hollandse duinen.
Een zestal aanvullende verspreidingsgegevens
zijn ontleend aan opnamebestanden van
Duinwaterbedrijf Zuid-Holland.
Gemeentewaterleidingen Amsterdam, Provincie
Zuid-Holland, Staatsbosbeheer en V. Westhoff.

In de literatuur uit naburige landen worden tientallen soorten genoemd als kenmerkend voor de Marjolein-klasse (of daartoe behorende eenheden). Vele daarvan dalen
niet in de laagvlakte af. De volgende soorten komen in de Nededandse duinen voor:
Donderkruid, Ruig viooltje [Viola hirta). Borstelkrans (Clinopodium vulgare). Gewone
agrimonie (Agrimonia eupatoria). Welriekende salomonszegel (Polygonatum odoratum). Glad parelzaad. Duinroosje, Nachtsilene (Silene nutans). Melige toorts
(Verbascum lychnitis). Kleine ruit (Thalictrum minus) en Viltig kruiskruid (Senecio
erucifolius). Hiervan is Nachtsilene bij ons een plant van duingraslanden, zij het met
een lichte voorkeur voor graslanden waarin dwergstruiken een rol spelen. Tijdens het
onderzoek werd er speciaal op gelet in hoeverre zij in zoomgemeenschappen doordringt, en dat bleek nauwelijks het geval te zijn. Duinroosje, dat opvallend ongelijkmatig over de Nederlandse duingebieden verdeeld is, komt in allerlei begroeiingen
van het droge duin voor. Het meest groeit het in duingraslanden, maar ook in duinheiden en alledei andere vegetatietypen kan het een belangrijk aandeel hebben; een
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speciale voorkeur voor zomen is niet te constateren. Viltig kruiskruid is in de 19e
eeuw herhaaldelijk in de duinen gevonden, in de 20e eeuw nog maar sporadisch
(Weeda 1984). Als het momenteel nog ergens in de duinen voorkomt, dan veeleer in
een vochtige vallei dan in een zoomgemeenschap van het droge duin. Westhoff e.a.
(1970, p. 225-228) noemen onder de zoomplanten van de duinen ook Welriekende
agrimonie (Agrimonia procera). Deze is langs de kust sinds lang alleen bekend van
Schouwen, dat ik nog niet op zoomgemeenschappen heb onderzocht. Op Melige
toorts en Kleine ruit kom ik verderop terug; de meeste aandacht gaat echter uit naar
de eerste zes soorten.
Door de geschetste context vond het speurwerk plaats aan de hand van een
'zoekontwerp' dat was gevormd door de plantensociologische literatuur, met name
uit Duitsland. Uiteraard brengt dat het gevaar met zich mee van selectief en bevooroordeeld waarnemen, en alleen die begroeiingen opnemen die in een voorgevormd
concept passen. Aan de andere kant verbaast het me toch wel dat er in opnamebestanden van de grote Zuid- en Noord-Hollandse duingebieden, die in hoofdzaak
tijdens vegetatiekarteringen zijn opgebouwd, zo weinig zoomopnamen voorkomen.
Ongetwijfeld weerspiegelt deze schaarste zowel de zeldzaamheid van de Associatie
van Parelzaad en Salomonszegel als de geringe oppervlakte die zij op haar locaties
inneemt. Daarnaast kan het (gerechtvaardigde) zoeken naar homogene proefvlakken
als basis voor de vegetatietypologie ook in het nadeel van zoomgemeenschappen
hebben gewerkt.
Toch bleek het mogelijk in één veldseizoen (1995) op 22 locaties ruim 40 opnamen van het beoogde type zoomgemeenschap te maken. Dat gebeurde voor een
belangrijk deel tijdens gezamenlijke excursies met ervaren duinonderzoekers (zie het
Dankwoord). Wel namen deze begroeiingen doorgaans een geringe oppervlakte in,
slechts bij uitzondering meer dan 25 m^. Het verspreidingspatroon van de associatie
in de Hollandse duinen is af te lezen uit Figuur 2. Het merendeel van de opnamen uit
1995 wordt, samen met enige eerder of later gemaakte opnamen, in Tabel 1 weergegeven. Een paar in bermen gemaakte opnamen zijn weggelaten, omdat het hier om
mengvormen met andere zoomgemeenschappen ging (onder meer met de Heggendoornzaad-associatie, die in de tweede aflevering besproken wordt).
In de zojuist genoemde opnamebestanden is trouwens meer dan genoeg tegenwicht te vinden tegen de eenzijdigheid van mijn tabel van het Polygonato-Lithospermetum. Zicht op de vegetatiesamenstelling krijg je in de eerste plaats door in het veld
veel opnamen te maken, zonder vooringenomenheid en met hoge dichtheid. Je werkt
dan van het algemene naar het bijzondere toe. De daaraan complementaire benadering is echter ook legitiem: het bijzondere speciale aandacht geven om zijn specifieke
karakter te leren kennen. Beide benaderingen horen elkaar in evenwicht te houden.
Voor de vegetatiekarteerder zullen deze en andere zoomgemeenschappen niet
gauw een extra kaartvlakje betekenen. Wel lijkt het zinvol om aparte symbolen voor
puntsgewijs of streepvormig optredende vegetatietypen te gebruiken. Dit geldt vooral als het om bestendige begroeiingen met bijzondere soorten gaat, zoals de
Associatie van Parelzaad en Salomonszegel in de regel het geval is.
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—

Eerste kanttekening: Midden-Europese zoomplanten in Nederlandse
graslandtypen, en de regel van de relatieve standplaatsconstantie

De vraag of een soort tot de zoomplanten behoort, moet soms per gebied verschillend worden beantwoord. Hiervoor werden Nachtsilene en Duinroosje al genoemd als
voorbeelden van planten die in Midden-Europa kenmerkend zijn voor zoomgemeenschappen, maar in Nededand hun zwaartepunt in duingrasland hebben. Doing (1963)
wilde de duingraslanden met Nachtsilene onderbrengen bij de zoomgemeenschappen
van het verbond Trifolion medii. De auteurs van 'Wilde Planten' zeggen met het oog
op Duinroosje dat de zoom als het ware tot ver in het grasland is uitgelegd (Westhoff
e.a. 1970, p. 228). Mooi gezegd, maar daarmee is nog niets verklaard.
Een ander voorbeeld is te vinden in de droge stroomdalgraslanden op kalkrijk
zand langs de grote rivieren, die tot de Associatie van Sikkelklaver en Zachte haver
(Medicagini-Avenetum pubescentis) worden gerekend. Tenminste vier soorten die in
Midden-Europa als zoomplanten van de Marjolein-klasse gelden, zijn in Nederland
kenmerkend voor dit graslandtype: de naamgevende Sikkelklaver (Medicago falcata),
Brede ereprijs (Veronica austriaca subsp. teucrium) en de verderop besproken soorten
Ruig viooltje en Kleine ruit. Langs de rivieren is alleen bij de laatste een lichte voorkeur voor de nabijheid van struiken te bespeuren. Het Medicagini-Avenetum is in
het systeem van plantengemeenschappen moeilijk te plaatsen; het genoemde viertal
zou aanleiding kunnen geven deze associatie onder te brengen bij de zoomgemeenschappen van het verbond Trifolion medii, zoals Doing (1963) voorstelt. Plantensociologische eenheden worden echter niet alleen gekenmerkt door soorten, maar
ook door hun structuur.

—

Tweede kanttekening: Kruipwilg in duinbegroeiingen, een probleem
voor de plantensocioloog

Van alle duinplanten stelt Kruipwilg de vegetatiebeschrijver voor de lastigste problemen.
Dit komt enerzijds door zijn grote vermogen tot zijwaartse uitbreiding - tot ver buiten
zijn vochtige kiemingsmilieu - en anderzijds door de variabele hoogte en bladerdichtheid die zij bereikt.
Binnen minstens zeven vegetatieklassen kan Kruipwilg een prominente plaats
innemen in duinbegroeiingen (vgl. Sloet van Oldruitenborgh 1976, p. 49-50):
- in moerasgemeenschappen van de Klasse der kleine zeggen (Parvocaricetea), vooral
in de Associatie van Drienervige en Zwarte zegge [Caricetum trinervi-nigrae) en de
Knopbies-associatie (Junco baltici-Schoenetum nigricantis);
- in droge duingraslanden van de Klasse der droge graslanden op zandgrond
(Koelerio-Corynephoretea), vooral in de Duin-Paardenbloem-associatie (TaraxacoGalietum veri) en de Associatie van Wondklaver en Nachtsilene (AnthyllidoSilenetum);
- in zoomgemeenschappen van de Marjolein-klasse (Trifolio-Geranietea sanguinei);
- in heiden, zowel van de Klasse der hoogveenbuiten en natte heiden (OxycoccoSphagnetea) als van de Klasse der droge heiden (Calluno-Ulicetea);
- in struwelen van de Klasse der wilgenbroekstruwelen (Franguletea) en de Klasse
der doornstruwelen (Rhamno-Prunetea), vooral in de Associatie van Duindoorn en
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Liguster

(Hippophao-Ligustretum).

Hoe een begroeiing met veel Kruipwilg geclassificeerd wordt, hangt onder meer af
van de hoogte die hij bereikt en van het aandeel van andere struiken. Struweel van
enkele decimeters hoog waarin Kruipwilg wordt vergezeld door heideachtige dwergstruiken, wordt tot de heiden gerekend. Een mengsel van Duindoorn, Wilde liguster
en Kruipwilg van een meter hoog behoort tot de doornstruwelen. Lastiger ligt het
met de begroeiingen waarin zowel Kruipwilg als grassen en kruiden een belangrijk
aandeel hebben. Zowel op droge als op natte standplaatsen in de duinen nemen
deze een grote plaats in, en ze vormen vaak een verzamelpunt voor zeldzame planten. In de terminologie van Sloet van Oldruitenborgh (1976) komt dit doordat het
bladstrooisel van de struik, dat langzamer gemineraliseerd wordt dan dat van andere
wilgensoorten, een dempende invloed heeft op de milieudynamiek (wisseling van
opbouw en afbraak). Zolang de Kruipwilg laag blijft en geen gesloten bladerdak
vormt, steken de grassen en kruiden gedeeltelijk boven de struiken uit. In plantensociologisch opzicht zijn dergelijke begroeiingen beter te beschrijven als dwergstruikrijke vormen van kruidengemeenschappen dan als afzonderlijke struweelgemeenschappen. Splitsing van kruidenrijke duinbegroeiingen op grond van het al dan niet
aanwezig zijn van een dwergstruiklaag zou nauw aan elkaar verwante begroeiingen
uiteentrekken. Duurzaam dwergstruikloze kruidenbegroeiingen kunnen in de duinen
trouwens alleen door intensieve begrazing ontstaan en in stand blijven.
Overigens wordt in de 'Ecosysteemvisie voor de Vlaamse kust' terecht gesignaleerd dat een aanzienlijke hoeveelheid Kruipwilgstruweel "als onklasseerbaar naar de
vergeethoek van de vegetatiekunde verwezen" wordt (Rappé e.a. 1996, p. 310).
Kruipwilgstruwelen van een meter hoog met een min of meer aaneensluitende
bebladering zijn echter moeilijk positief te karakteriseren: de ondergroei bestaat uit
kwijnende resten van het voorgaande stadium, meestal een grasland- of moerasvegetatie. Struweel blijft de lastigst hanteerbare vegetatiestructuur voor de vegetatieclassificeerder! Slechts enkele soorten, in de eerste plaats Rond wintergroen (PyroloSalicetum), reageren positief op volledige dominantie van Kruipwilg. Nadere analyse
van de meterhoge Kruipwilgstruwelen, speciaal die met Rond wintergroen, is gewenst.

—

Notities over een aantal zoomplanten van de Marjolein-klasse

Glad parelzaad {Lithospermum

officinale)

De meest kenmerkende soort van de associatie, en de meest uitgesproken zoomplant
van de kalkrijke duinen, is het naamgevende Glad parelzaad. Dit is een opmerkelijke
vertegenwoordiger van de Ruwbladigenfamilie (Boraginaceae). In de grond heeft
deze plant een forse penwortel, waaraan omstreeks het maaiveld een aantal bloeistengels ontspringen, wat een polvormige groeiwijze oplevert. Vegetatieve vermeerdering door middel van wortelstokken of uitlopers is bij deze soort niet bekend: het
blijft bij geïsoleerde, zij het vaak robuuste en meestal in groepen bijeen staande individuen. Verspreiding naar nieuwe plekken vindt alleen door middel van de nootjes
met hun glanzende, ivoorwitte, porseleinachtige wand, die de plant haar naam hebben bezorgd. Mogelijk worden deze verspreid door zaadetende dieren, die een deel
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van de nootjes onverteerd laten passeren (vgl. Bouman e.a. 2000, p. 214-215). Erg
snel komen zaadeters echter niet op de plant af, wat blijkt uit de vele nootjes die de
hele winter door aan de dode staken blijven zitten. Afbrekende takken met nootjes
kunnen door zoogdieren aan hun vacht worden meegenomen. Waarnemingen zijn
gewenst!
De meeste inheemse Ruwbladigen hebben een beperkte levensduur en sterven na
vruchtzetting af; alleen Glad parelzaad, Gewone smeerwortel (Symphytum officinale),
Breed longkruid (Pulmonaria offinalis), Moerasvergeet-mij-nietje (Myosotis scorpioides)
en mogelijk Bosvergeet-mij-nietje (Myo5of/s sylvatica) zijn overblijvend en kunnen
meer dan eens tot vruchtzetting komen. Deze soorten horen in stabielere milieus
thuis dan de meeste van hun familieleden, waaronder nogal wat akkerplanten en
ruderale gewassen zijn. Ook de meeste Ruwbladigen die in de Nederlandse duinen
groeien, komen op ruderale standplaatsen voor, onder meer Slangenkruid (Echium
vulgare). Gewone ossentong (Anchusa officinalis). Kromhals (Anchusa arvensis) en
Scherpkruid (Asperugo procumbens). Alleen Glad parelzaad en Ruw vergeet-mij-nietje
(Myosotis ramosissima) hebben hun zwaartepunt in niet-ruderale biotopen, terwijl
Veldhondstong en Akkervergeet-mij-nietje (Myosotis arvensis) geen duidelijke voorkeur voor één van beide categorieën tonen.
Toch is zijn ruderale verwantschap wel enigszins van het optreden van Glad
parelzaad af te lezen. De vegetatie is op zijn groeiplaatsen zelden volledig gesloten.
In kort-grazig duingrasland, rijk aan kleine kruiden, is deze plant slechts bij uitzondering te vinden - hooguit als indringer vanuit
een naburig, ruiger vegetatietype, zoals van
een zoomplant mag worden verwacht. Als
Glad parelzaad in een ouder struweel of in
duinbos groeit, is het slechts met lage dichtheid aanwezig (opname 51); pas als er een
gat in het bladerdak valt, treedt het meer
naar voren (49, 50). In de duinen bij De
Panne komt het vooral voor op plaatsen
waar struweel gekapt en/of door begrazing
te gronde gegaan is (15, 38-40). Ook in
Meijendel is het verschenen op plekken waar
struweel vertrapt is door grote grazers.
Buiten de duinen staat het in hoofdzaak op
binnendijken in sommige delen van Zeeland,
en daar vaak op soortenarmere delen van
het dijktalud, bijvoorbeeld recent afgebrande plekken. Kenmerkend hiervoor is de aanwezigheid van Heermoes (Equisetum
Glad parelzaad
arvense) en een hoog aandeel van harde
grassen zoals Rietzwenkgras (Fesfuca arundinacea). Kweek (Elytrigia repens) en
Kropaar (Dactylis glomerata).
Anderzijds is Glad parelzaad in de vastelandsduinen beperkt tot de oudere, in
landschappelijke opzicht gestabiliseerde delen van kalkrijke duingebieden. In NoordKennemerland, waar de duinen lang roerig zijn gebleven en voor een groot deel tot
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het Dauwbraamlandschap behoren, heeft het slechts een enkele groeiplaats. De
noordgrens van zijn aaneengesloten verspreidingsgebied in Kennemerland valt ongeveer samen met die van Ruige scheefkelk {Arabis hirsuta subsp. hirsuta). Groot klokhoedje (Encalypta streptocarpa) en Kleine pimpernel (Sanguisorba officinalis). De
Haarlemse duinen vormen sinds lang een bolwerk van de plant. Commelin (1683)
noemt haar van Bentveld, waaraan De Gorter (1781) de Kruidberg (bij Santpoort)
aan toe voegt. Van Eeden (1874, p. 395) omschrijft haar verspreiding in de duinen
aldus: "Niet op de eilanden. Duinen bij Velsen en vooral van Overveen tot Vogelenzang, talrijk in het hakhout aan de binnenz.. Wassenaar, Voorne, Zierikzee."
Al in de middeleeuwen (omstreeks de 1 le eeuw na Chr.) moet er in de duinen
ten zuidwesten van Velsen, waar nu het landgoed Midden Herenduin ligt, een zoomvegetatie of struweel met Glad parelzaad en andere Ruwbladigen hebben gestaan.
Zagwijn (1984) vond bij pollenanalytisch onderzoek aan een boring in dit gebied op
2 meter diepte Glad parelzaad, Veldhondstong en Gewone smeerwortel (van elk één
stuifmeel korrel!) samen met Grote brandnetel (Urtica dioica). Hop (Humulus lupulus)
en Bitterzoet (Solanum dulcamara).
Van Noordwijkerhout tot Katwijk - in de omgeving van de Oude Rijnmond en
verder noordwaarts - vertoont het areaal een ongeveer 15 km lange onderbreking.
Ook tussen 's-Gravenhage en Hoek van Holland is dit het geval. Verder houdt Glad
parelzaad zich verre van de zeedorpen. Bezuiden de Maasmonding lijkt de plant
minder kieskeurig te worden. In tegenstelling tot veel andere soorten van het
Renodunale district komt zij hier en daar in de duinen van Schouwen voor, en zelfs
vrij veel in het Noord-Walcherse duingebied. Ook in de schamele duinen van ZeeuwsVlaanderen is zij aangetroffen. Bij gebrek aan Zeeuwse opnamen kan ik niet uitmaken
of hier sprake is van de Associatie van Parelzaad en Salomonszegel. Als dat zo mocht
zijn, dan gaat het om een fragmentair ontwikkelde vorm, aangezien de meeste
zoomplanten van de Marjolein-klasse in de Zeeuwse duinen ontbreken. Het laatste is
opmerkelijk, omdat soorten als Donderkruid en Gewone agrimonie wèl op Zeeuwse
binnendijken voorkomen, de tweede zelfs heel veel.
Internationaal gezien is de plantensociologische positie van Glad parelzaad niet
erg duidelijk. In Duitse literatuur over de Marjolein-klasse (Müller 1962, 1978,
Dierschke 1974, Preising & Vahie 1993) wordt de soort in de regel niet genoemd,
ook niet in de daarbij gepubliceerde tabellen. De Exkursionsflora van Oberdorfer
(1983) noemt haar echter wel als kensoort van de Origanetalia, met de toevoeging
dat zij ook in het Berberidion (warmtebehoevende struwelen) en het Querco-Ulmetum
(hardhout-ooibos) voorkomt. Een van de weinige groeiplaatsen in het oostelijk rivierengebied van Nededand, het Zalkerbos, behoort ook tot de hardhout-ooibossen;
Glad parelzaad is hier echter de laatste decennia niet meer teruggevonden. In sommige Franse publicaties wordt de soort ook als kenmerkend voor de Marjolein-klasse
en -orde beschouwd, maar slechts in een enkele associatie komt zij meer dan incidenteel voor. Zowel Royer St Rameau (1983) als Rameau St Schmitt (1983) vermelden
haar als klasse- en ordekensoort in hun tabellen van het Calamintho-Brachypodietum
sylvatici. Dit is een zoomgemeenschap van bosranden, vooral langs wegen, in grote
bosgebieden op kalk- en voedselrijke, vochthoudende grond in Noordoost-Frankrijk.
Ook hier is haar presentie niet hoog. In de overzichtstabel van de klasse van De
Foucault e.a. (1983) krijgt Glad parelzaad helemaal onderaan nog net een plekje bij
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de begeleiders. Tot dusver zijn mij uit het buitenland geen gebieden bekend waar de
soort even duidelijk uit de plantensociologische verf komt als in de Hollandse duinen.

Welriekende salomonszegel

{Polygonatum

odoratum)

De andere naamgevende soort van de associatie is Welriekende salomonszegel, een
plant die in de Hollandse duinen sinds lang een bolwerk heeft, dat ten opzichte van
de rest van zijn areaal min of meer geïsoleerd ligt. Reeds aan Dodoens (1608, p. 605)
was dit opgevallen; hij maakt er onder 'Salomons segel' aldus melding van: "In de
dellingen oft afgaende leechten van de Duynen in Hollant aen den Zeecant gelegen
wast die soorte met seer welrieckende bloemen: sulx als Carolus Clusius oock in sommige gewesten van Oostenrijck en in de omliggende landen gevonden heeft."
Oorspronkelijk reikte het Hollandse deelareaal van dit nobele gewas van Goeree tot
Castricum; in de afgelopen halve eeuw heeft het zich noordwaarts uitgebreid tot op
Texel (Quené-Boterenbrood 1985), al heeft het in het nieuw ingepalmde gebied (nog)
geen belangrijk aandeel in de duinvegetatie gekregen. Nieuwe vestigingen zijn ook
bekend van Cadzand en, als eerste vindplaats in de Belgische duinen, van De Panne.
Aan de Noorse westkust zag ik in 1997 een dergelijke, kennelijk nieuwe locatie in
kalkrijke duintjes tussen Orre en Obrestad ten zuiden van Stavanger. De onderhavige
plek herbergde één kleine, ronde groep van stengels, kennelijk ontsproten aan wortelstokken die zich vanuit één punt vertakten. In de talrijke opnamen die in dit kleine
duingebied in dejaren '60 gemaakt zijn, wordt de soort niet vermeld (Tüxen 1967).
Al met al toont Welriekende salomonszegel als duinplant uiteenlopende gezichten.
Op de ene plaats heeft hij oud burgerrecht, op de andere is hij een nieuwkomer. In
Nededand heeft hij zijn grootste verspreidingsdichtheid in de duinen bij Haarlem.
Blijkens opgaven van De Gorter (1781, nr 303 var. 6) en Van Eeden (1874, p. 413)
was dit in vorige eeuwen ook al het geval. Hij gedraagt zich hier duidelijk als een
zoomplant en komt nergens op ruimer schaal tot wasdom dan langs de rand van
struwelen en bosjes. De naar één kant gekeerde stengels lijken trouwens ook al een
predispositie voor een bestaan langs struweel- en bosranden. De soort heeft een
groot vermogen tot vegetatieve uitbreiding door middel van wortelstokken. Dit is
een eigenschap die bij veel zoomplanten van de Marjolein-klasse voorkomt, vooral bij
Vlinderbloemigen. Onder de zoomplanten van deze klasse die in de duinen groeien,
is deze neiging tot horizontaal uitdijen echter alleen te bespeuren bij Welriekende
salomonszegel en, in mindere mate, bij Gewone agrimonie. Hellingen die bovenaan
met struiken begroeid zijn, kunnen naar onder toe over vele vierkante meters een
salomonszegel-aspect te zien geven. In droge, kalkrijke duingraslanden komt de
plant wel vrij regelmatig voor, maar slechts in beperkte hoeveelheid en voornamelijk
in de ruigere vormen van de gemeenschappen. Zelfs in ruderale begroeiingen steekt
Welriekende salomonszegel wel eens de kop op - letterlijk, aangezien de wortelstokken in het rulle zand verder groeien ook daar waar het maaiveld verstoord wordt. De
bloeistengels die ze omhoog zenden, zien dan soms het licht temidden van Slangenkruid en consorten. In struwelen en 'struweelbossen' op kalkrijk duinzand behoort
Welriekende salomonszegel tot de regelmatig voorkomende soorten in de ondergroei, maar in de schaduw komt hij veel minder uitbundig tot ontwikkeling dan in
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de zon. Hierin verschilt hij opvallend van
zijn verwant Gewone salomonszegel
(Polygonatum multiflorum), een bosplant
pur sang. Al met al is Welriekende salomonszegel een zoomplant die een duidelijk
zwaartepunt heeft in het PolygonatoLithospermetum, maar zowel naar de
grazige als naar de beschaduwde kant in
een breed spectrum van andere begroeiingen doordringt.

Ruig viooltje {Viola

hirta)

Ruig viooltje wordt evenals Donderkruid en
Borstelkrans in Duitse en Franse publicaties
algemeen als kensoort van de Marjoleinklasse genoemd. In Nederland is het echter
in begroeiingen van zeer uiteenlopende
structuur aan te treffen: voor de vitaliteit
van deze soort lijkt het weinig uit te maken
of zij in een grasland, zoom, struweel of
Welriekende salomonszegel
loofbos groeit. Als zeer laag blijvend plantje
maakt zij voor haar bloei gebruik van de lente, als grassen en forse kruiden nog niet
uitgegroeid zijn en houtgewassen nog niet in blad staan, en later in het seizoen past
zij zich aan bij de toenemende beschaduwing door haar bladeren sterk te vergroten.
Een dergelijke ontwijkstrategie is eigen aan diverse voorjaarsbloeiers, die de schaduw
allerminst 'minnen' maar er zich in levenscyclus bij aanpassen. Dergelijke planten,
bijvoorbeeld Moerasviooltje (Viola palustris). Sleutelbloemen (Primula spp.) en
Kruipend zenegroen (Ajuga reptans), gedijen even goed in bos als in grasland. Met
Glad parelzaad heeft Ruig viooltje, bij alle verschil in habitus, de groeperingswijze
van de spruiten gemeen. Zijn meerkoppige wortelstok draagt vaak verscheidene
rozetten, maar verdere vegetatieve uitbreiding vindt bij gebrek aan uitlopers niet
plaats. Hierin verschilt het van zijn verwant en dubbelganger Maarts viooltje (Viola
odorata). Het blijft bij geïsoleerde groepjes van samenhangende rozetten.
Het landelijk verspreidingspatroon van Ruig viooltje is dat van een stroomdalplant. Zijn areaal reikt vanuit Midden-Europa niet alleen tot in Zuid-Limburg, maar
ook via het Rijnsysteem tot in de kalkrijke Hollandse duinen van het /?enodunale
district. In het Zeeuwse Scheldegebied ontbreekt deze soort echter, in tegenstelling
tot Gewone agrimonie, Glad parelzaad en Donderkruid. De laatste twee komen juist
weinig of niet in het Nededandse Rijngebied voor.
Zoals gezegd, zien we van Ruig viooltje in het rivierengebied vrijwel alleen het aspect
'graslandbewoner'. Ook in de duinen komt het, naar aantallen groeiplaatsen gerekend,
het meest in grasland voor. Daarbij gaat het vrijwel altijd om Duin-Paardenbloemgrasland (Taraxaco-Galietum veri). terwijl de bodem droog tot vrij vochtig kan zijn.
Met betrekking tot de Associatie van Parelzaad en Salomonszegel kan men slechts

79
Holland's Duinen

nr 38. april 2001

Zoomplanten en zoomgemeenschappen in de duinen

zeggen dat Ruig viooltje hierin met hoge
presentie voorkomt (zij het gewoonlijk in gering
aantal), en dat het een schakel vormt naar de
Midden-Europese zoomgemeenschappen van de
Marjolein-klasse. De indicatieve betekenis van
de plant voor de associatie binnen het geheel
van de duinvegetatie is gering in vergelijking
met Glad parelzaad. Donderkruid of zelfs
Welriekende salomonszegel. In de duinen van
Noord-Kennemerland komt Ruig viooltje tot aan
de kalkgrens bij Bergen veel voor, terwijl de
Associatie van Parelzaad en Salomonszegel hier
verstek laat gaan.
Opvallend is nog dat Ruig viooltje de naaste omgeving van de zeedorpen mijdt. In dit
opzicht sluit het zowel aan bij de duingraslandbewoner Zandviooltje (Viola rupestris; zie
Weeda 1992, p. 31-34, 39-40) als bij de zoomplant Glad parelzaad. Evenals Welriekende salomonszegel bereikt Ruig viooltje op Goeree een

Ruig viooltje

lokale verspreidingsgrens; in dit geval loopt de grens dwars over het voormalige
eiland, door de Oostduinen bij Goedereede. In het Polygonato-Lithospermetum in de
westelijker gelegen Springertduinen is de plant dan ook afwezig (opname 28).
Zuidwestwaarts verschijnt zij in de duinen pas weer bij De Panne (15, 38, 39). Zij is
hier bezig haar areaal te vergroten, maar door de verspreidingswijze gebeurt dit naar
menselijke maatstaf zeer langzaam, namelijk in mierentempo (meded. Mare Leten).
De zaden worden niet weggeschoten, maar de vruchten leggen zich ter aarde, waar
ze door lengtespleten in de wand toegang geven aan mieren, die verzot zijn op de
grote 'mierenbroodjes' aan de zaden en ermee gaan slepen (vgl. Bouman e.a. 2000,
p. 182 over Maarts viooltje).

Donderkruid

{Inula conyzae)

Als enige van de hier besproken zoomplanten bereikt Donderkruid bij ons de noordgrens van zijn areaal (Meusel Si Jager 1992, p. 446). Een ander verschil met de hiervoor genoemde soorten is dat de plant gewoonlijk monocarp is, dat wil zeggen na
eenmalige vruehtzetting pleegt af te sterven. Aan de stengelvorming, bloei en
vruehtzetting gaat een rozetfase vooraf, die een wisselend aantal jaren in beslag
neemt (Van Gils St Huits 1978; Klinkhamer e.a. 1985). Af en toe vormt Donderkruid
in het jaar van bloei en vruehtzetting tevens een nieuwe rozet aan de stengelbasis,
waarmee het zijn bestaan kan voortzetten (Van Gils St Huits 1978; zie ook Weeda
1989).
Opmerkelijk zijn de opvattingen omtrent de zeldzaamheid van Donderkruid
in oude floristlsche literatuur. Volgens Schweneke (1767) groeide de plant bij
's-Gravenhage "overal genoeg". Maar volgens Kops St Van Hall (1828, pl. 360) kan zij
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"met regt onder de zeldzaamste planten van ons
vaderland geteld worden", wat terecht aan het
ontbreken van kalkrijke grond in grote delen van
Nederland wordt toegeschreven. Wel vermelden
deze auteurs dat de plant op verscheidene plaatsen in de duinen tussen Haarlem en Zandvoort
voorkomt, waarbij ze wijzen op de kalkrijkdom
van het duinzand. Van der Trappen (1844, nr. 86)
beaamt de zeldzaamheid van de soort, hoewel
hij haar van verscheidene plaatsen op ZuidBeveland en ook uit Zeeuws-Vlaanderen en het
Westland kent. Hoe is het te verklaren dat juist
Donderkruid als toonbeeld van grote zeldzaamheid wordt opgevoerd? Ik vermoed dat hier een
verwarring van de begrippen 'zeldzaam' en
'schaars' in het spel is. Donderkruid is een voorbeeld van een plant die op haar vindplaatsen
vaak in gering aantal aanwezig is. Zo zegt ook
Van Eeden (1874, p. 388), na een achttal
vindplaatsen in duinpannen van Castricum tot

Donderkruid

Schouwen te hebben opgesomd: "Meestal op enkele plaatsen en zeldzaam." Deze
passage wordt begrijpelijker als we haar aldus interpreteren: op de vindplaatsen
gewoonlijk sporadisch voorkomend.
Evenals Welriekende salomonszegel bereikte Donderkruid in de duinen vroeger
zijn noordgrens bij Castricum en heeft het zich in de laatste halve eeuw verder
noordwaarts uitgebreid (Van der Ham 1985). In het nieuw verworven gebied in
Noord-Kennemerland heeft de vagebond Donderkruid zich beter in natuurlijke
begroeiingen weten te nestelen dan Welriekende salomonszegel, al verschijnt het
ook wel op ruderale standplaatsen. Op een aantal verspreide plekken werd het in
tamelijk ruig, meestal zeer soortenrijk Duin-Paardenbloem-grasland (TaraxacoGalietum fragarietosum) aangetroffen, vooral op noordhellingen (opnamen 41-44).
Monocarpen met een twee- tot meerjarige levenscyclus komen vooral voor op
ruderale plaatsen - een schoolvoorbeeld is Slangenkruid - maar ook in meer stabiele
begroeiingen zoals duingraslanden treden meerjarige monocarpen op. Zo is
Driedistel (Carlina vulgaris) een plant met een duidelijk zwaartepunt in niet-ruderale
begroeiingen, al kennen ook deze een zekere vorm van 'onrust' (De Heiden 1991; De
Heiden e.a. 1995). Donderkruid hoort eveneens thuis aan de meer stabiele kant van
het spectrum van biotopen waarin meerjarige monocarpen voorkomen. Toch vertonen groeiplanten van deze plant vaak een licht ruderale inslag. De volgende soorten
komen naar verhouding meer voor in de zoom-opnamen met Donderkruid (5, 29-40)
dan in de overige: Koninginnenkruid (Eupatorium cannabinum). Akkerdistel (Cirsium
arvense), Jakobskruiskruid (Senecio jacobaea, duinvagebond bij uitnemendheid),
Canadese fijnstraal (Conyza canadensls), Klein streepzaad (Crepis capillaris),
Veldereprijs (Veronica arvensis). Gedraaid knikmos (Bryum capillare) en Rondbladig
boogsterrenmos (Plagiomnium affine). Het verschijnen van ruderale soorten als
Akkerdistel, Canadese fijnstraal en Klein streepzaad wijst op plekjes met verhoogde
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mineralisatie, bijvoorbeeld door afbraak van verdroogde grasresten; dergelijke planten geven de begroeiing een wat verruigd uitedijk. Verder geeft de aanwezigheid
van Koninginnenkruid en Rondbladig boogsterrenmos een humeuze en min of meer
vochthoudende bodem aan.
Zoombegroeiingen met Donderkruid worden relatief vaak op zuid- tot westhellingen aangetroffen, maar dit geldt niet voor de ruige duingraslanden met Donderkruid in Noord-Kennemerland, waarvan in een voorgaande alinea sprake was. Aan de
noordrand van haar verspreidingsgebied neemt de plant genoegen met een uitzicht
op het noorden, dus van het centrum van haar areaal af - in weerwil van een regel
die het tegendeel voorschrijft (Barkman Si Stoutjesdijk 1987, p. 84). Het ligt overigens
voor de hand de noordwaartse verschuiving van de areaalgrens van Donderkruid, die
ook in Oost-Duitsland geconstateerd is (Jentsch 1979), met temperatuurstijging in
verband te brengen.

Gewone agrimonie

{Agrimonia

eupatoria)

Gewone agrimonie geldt als centrale soort van
het verbond Trifolion medii, dat de zoomgemeenschappen van de Marjolein-klasse op
minder droge gronden omvat. Daarnaast komt
zij vrij veel voor in sommige graslandtypen,
vooral in kalkgraslanden (Gentiano-Koelerietum)
en op gemaaide of begraasde dijkhellingen
(Arrhenatheretum elatioris en rivierbegeleidende
vormen van het Lolio-Cynosuretum).
In het Zuid-Limburgse en Zeeuwse RuboOriganetum (zie Figuur 1) behoort Gewone agrimonie tot de harde kern van zelden ontbrekende soorten. In het Polygonato-Lithospermetum is
dat zeker niet het geval. Wel heeft de soort in de
Hollandse duinen een ruime verspreiding (reeds
aangegeven door De Gorter 1781), al kan men
haar niet als algemeen betitelen. Haar hoogste
verspreidingsdichtheid bereikt zij in NoordKennemerland, en dan vooral in matig droge
valleien dicht achter de zeereep. Deze behoren
volgens de landschapsclassificatie van Doing
(1988) tot het Dauwbraamlandschap (R), dat
zelden goede omstandigheden biedt voor de
ontwikkeling van het Polygonato-Lithospermetum. Gewone agrimonie komt in deze omgeving
vooral in Duin-Paardenbloem-grasland voor, vaak
in een vorm met veel Kruipwilg (opname 41).

Gewone agrimonie

In de zoom-opnamen (8-15) wordt Gewone agrimonie naar verhouding vaak
vergezeld door Echte valeriaan (Valeriana officinalis), Veldzuring (Rumex acetosa).
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Kleine veldkers (Cardamine hirsuta) en Geel nagelkruid (Geum urbanum): soorten van
een humeuze, vochthoudende en niet te voedselarme bodem. De opnamen waarin
Gewone agrimonie en/of de hierna besproken Borstelkrans voorkomt, onderscheiden
zich door een hoge presentie van Glad walstro (Galium mollugo) en Grote tijm
(Thymus pulegioides) en door het (vrijwel) ontbreken van winterannuellen van droog
duinzand.
Borstelkrans (Clinopodium

vulgare)

In Europees verband gezien behoort Borstelkrans tot de meest voorkomende en
tevens tot de meest kenmerkende soorten van de Marjolein-klasse. In Nededand is
dit voornamelijk waar te nemen in Zuid-Limburg, het enige deel van ons land waar
hij tamelijk algemeen voorkomt. Langs de rivieren was hij kenmerkend voor dalwanden. Zo stond hij in de omgeving van Gennep, Nijmegen, Deventer en Wageningen
op diverse plaatsen op de grens van het Maas-, Waal-, Rijn- en IJsseldal met stuwwallen of andere hoger gelegen zandgronden, maar bijna al dergelijke groeiplaatsen
zijn verdwenen. Alleen op de Grebbeberg is hij nog te vinden, in een nogal ruderale
begroeiing. Een kwart eeuw geleden maakte hij hier nog deel uit van een zoomgemeenschap in een zandgroeve met Nachtsilene, Valse salie (Teucrium scorodonia),
Tripmadam (Sedum rupestre). Mannetjesereprijs (Veronica officinalis) en veel Groot
laddermos (Pseudoscleropodium purum). Bij Gennep stond hij volgens Kern Si
Reichgelt (1952; zie ook Weeda 1989) onder meer op het vroeger befaamde terreintje bij Zonlichtheide met zeldzaamheden als Zaagblad (Serratula tinctoria), Betonie
(Stachys officinalis). Knollathyrus (Lathyrus linifolius), Kalkwalstro (Galium pumilum)
en Knolspirea (Filipendula vulgaris). Van andere locaties nabij de rivieren zijn geen
gegevens bekend over het gezelschap waarin Borstelkrans zich bevond. In elk geval
toont hij zich in de laagvlakte een veel kieskeuriger gewas dan in bergachtige streken, wat ook wel wordt geïllustreerd door zijn verdwijning op een reeks van vroegere groeiplaatsen in het Nederlandse laagland.
In de duinen is zijn voorkomen nogal beperkt. De eerste die er melding van
maakt, is Van Hall (1825): "in de duinvalleijen van den Aardenhout en Overveen bij
Haarlem." Hij geeft tevens aan dat de duinvorm van deze soort kleiner is dan de
binnenlandse vorm. In de 19e eeuw is Borstelkrans nog een paar keer bij Overveen
verzameld, maar zijn bolwerk in de duinen wordt gevormd door het gebied tussen
Zandvoort, Aerdenhout en Noordwijkerhout: de Amsterdamse Watedeidingduinen en
de daarbij aansluitende Luchter Zeeduinen. Van Eeden (1874, p. 400) noemt Overveen al niet meer, wel "achter Bentveld, Langeveld, Hazeveld (Noordwijkerhout)".
Waarnemingen op Texel (slechts één exemplaar! Holkema 1870, p. 248), bij Katwijk
(1887), tussen Dishoek en Zoutelande op Walcheren (Anon. 1903) en in het Haagse
Bosch (1928) bleven eenmalig. Een geïsoleerde groeiplaats van grotere duurzaamheid
bevond zich in de duinen aan de zuidoostkant van Wijk aan Zee. Hier verzamelde
C.G.G.J. van Steenis de Borstelkrans in 1924 in een grazige duinvallei, waar hij
Hondskruid (Anacamptis pyramidalis) tot zijn gezelschap mocht rekenen, en in 1925
tussen bosjes. In 1955 vond J.J. Barkman hem bij Wijk aan Zee tussen Duindoorn in
een duinpan in droge, kalkrijke binnenduinen. Door uitbreiding van de industrie ter
plaatse heeft de plant op deze voorpost in dejaren '60 het veld geruimd (meded.
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W.J.J.O. de Wilde). Vermeldenswaard is nog dat
Ruud van der Meijden in 1974 Borstelkrans aantrof op een grazige plaats onder Elzenstruweel
bij Sassenheim, dus in het strandwallenlandschap.
In de lokale typologie die voor de
Amsterdamse Waterleidingduinen is opgesteld
(Van Til St Mourik 1999, zie p. 105-106, 223226, 253-255), wordt Borstelkrans genoemd
voor de typen 'Kruipwilgstruweel met Gelobde
maanvaren en Rond wintergroen' (K2, open
struweel van noordhellingen), en 'Dicht
Ligusterstruweel met Bosaardbei' (K3, gesloten
struweel van noordhellingen) en 'KruipwilgLigusterstruweel met Ruig viooltje en Grote tijm'
(K7, gemengd halfopen struweel). In het tweede
komt hij alleen af en toe in de randen voor. Zijn
zwaartepunt ligt in het eerste type, dat door Van
Til St Mourik (1999) tot het Taraxaco-Galietum
fragarietosum wordt gerekend (K2, open). Naar
mijn mening kunnen de ruigere voorbeelden,

Borstelkrans

waarin Borstelkrans zijn zwaartepunt heeft en soorten als Gelobde maanvaren
(Botrychium lunaria) en Oranjegele paardenbloem (Taraxacum obliquum) ontbreken,
beter in het Polygonato-Lithospermetum worden ondergebracht.
Gezien zijn verdwijnen of onbestendig optreden in andere duingebieden is het
opmerkelijk dat Borstelkrans tussen Zandvoort en Noordwijkerhout nog steeds op tal
van plaatsen voorkomt. Hij gedijt ook in minder soortenrijke begroeiingen dan door
de eerste zeven opnamen van Tabel 1 worden weergegeven. Zijn abundantie in
slechts één segment van de Hollandse duinen zal stellig met de specifieke eigenschappen of unieke historie van dit gebied te maken hebben, maar om deze veronderstelling nader te preciseren is niet eenvoudig. Zoomgemeenschappen met
Borstelkrans zijn gebonden aan noordhellingen en randen van valleien. Hij wordt
naar verhouding vaak vergezeld door zijn familieleden Kruipend zenegroen.
Hondsdraf (Glechoma hederacea). Valse salie en Grote tijm. Met uitzondering van de
laatste hebben deze lipbloemigen tamelijk grote bladeren, die gevoelig zijn voor
uitdroging. Borstelkrans neemt in dit opzicht een middenpositie in, aangezien hij zijn
bladgrootte bij toenemende belichting laat afnemen. Verder wijzen Kruipend zenegroen. Hondsdraf en Valse salie op een humeuze bodem.
De volgende zeven soorten zijn in alle zeven opnamen met Borstelkrans aanwezig: Groot laddermos. Kruipwilg, Dauwbraam (Rubus caesius). Welriekende
salomonszegel. Duinriet, Echt bitterkruid (Picris hieracioides) en Glad walstro. De eerste drie hebben in de meeste gevallen ook een hoog bedekkingscijfer. Vooral het
hoge aandeel van Groot laddermos valt op: weinig bladmossen zijn zulke effectieve
afdekkers van de bodem. Gezien dit dikke slaapmostapijt is het ontbreken van eenjarige pioniers van droog duinzand niet verwondedijk. De enige annuel in opnamen
1-7 is Drienerfmuur (Moehringia trinervia), een bosplant. Andere soorten die in het
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gezelschap van Borstelkrans naar verhouding goed zijn vertegenwoordigd, zijn
Duindoorn, Zachte haver (Helictotrichon pubescens), Driedistel, Smaragdmos
(Homalothecium lutescens), de vochtminnende ruigteplant Echte valeriaan, het bosmos Geplooid snavelmos (Eurhynchium striatum) en tenslotte Gewoon kantmos
(Lophocolea bidentata) en Speerdistel (Cirsium vulgare). De laatste twee wijzen op
een zekere verruiging, al komen ze slechts in geringe hoeveelheid voor.
De vereiste combinatie lijkt dus te zijn: humeus, kalk- en vochthoudend duinzand en beschutting tegen sterke uitdroging. De aanwezigheid van Kruipwilg staat
garant voor een laag langzaam verterend bladstrooisel (zie over deze dwergstruik
ook de 'Tweede kanttekening'). Het relatief grote aantal duingraslandplanten wijst
op verwantschap met het Taraxaco-Galietum fragarietosum, waaruit de zoomgemeenschap met Borstelkrans vermoedelijk ontstaat door humusophoping gepaard
gaand met een zekere ver(ladder)mossing. De verdwijning van de soort bij Overveen
is daarmee echter niet verklaard.

Melige toorts (\/erJbascam lychnitis) en Kleine ruit {Thalictrum

minus)

De zeldzame Melige toorts is in de Nededandse duinen beperkt tot de omgeving van
Haarlem. Eén van haar vindplaatsen lag op het landgoed Elswout, waar zij in haar
witbloemige vorm in 1878 werd ontdekt; zij was er volgens Van Eeden (1881) "talrijk
op ééne plaats", maar het volgende jaar meldt hij "dat Verbascum Lychnitis in de
omstreken van Haarlem door opgroeiend hakhout verdwenen is" (Van Eeden 1882).
Op het naburige landgoed Koningshof en in de daarbij aansluitende bebouwde kom
van Bentveld blijkt zij echter tot op heden stand te houden. De meeste Toortsen zijn
twee- tot meerjarige monocarpen en vertonen de plaats- en aantalswisselingen die
aan deze groep eigen zijn; Melige toorts vormt hierin geen uitzondering. Opmerkelijk
is dat bij Bentveld behalve wit- soms ook geelbloemige exemplaren (maar geen
tussentinten!) te vinden zijn, terwijl van de meeste Nederlandse groeiplaatsen alleen
planten met witte bloemen bekend zijn.
In Midden-Europa gedraagt Melige toorts zich als een zoomplant, maar westwaarts toont zij een verschuiving naar ruderale standplaatsen. Dat maakt de vraag
naar haar positie in de duinen interessant. Een onderzoekje in 1978/79 leverde het
volgende beeld van haar standplaats en gezelschap op. Melige toorts staat op zonnige, droge plaatsen op kalkhoudend (maar oppervlakkig ontkalkt) duinzand. Haar
meest frequente begeleiders zijn Duinriet, Smal fakkelgras (Koeleria macrantha).
Gewoon klauwtjesmos (Hypnum cupressiforme). Dauwbraam, Duinroosje, Zandzegge, Zachte haver en de duinvorm van Jakobskruiskruid (Senecio jacobaea subsp.
dunensis). De meeste van deze soorten hebben hun zwaartepunt in duingraslanden.
De begroeiingen met Melige toorts behoren echter tot uiteenlopende plantengemeenschappen, of mengsels of fragmenten daarvan. Elementen van de Associatie
van Parelzaad en Salomonszegel kunnen aanwezig zijn (opname 52), maar ook van
de ruderale Slangenkruid-associatie (Echio-Verbascetum) en het Duindoorn-Ligusterstruweel (Hippophao-Ligustretum). In de bebouwde kom werd Melige toorts op één
plek aangetroffen in de Associatie van Wondklaver en Nachtsilene (AnthyllidoSilenetum). Zij is dus een voorbeeld van een zeldzame soort die in het enige duinge85
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bied waar zij optreedt, in het grensgebied tussen
verschillende plantengemeenschappen opereert. In
de loop der jaren pendelt zij heen en weer tussen
duingrasland, zoom en ruderale plekken.
De Kleine ruit vormt een gecompliceerd geval.
Een blauw berijpte, tamelijk laag blijvende duinvorm van deze soort, die aan de stengelbasis een
bladschede zonder bladschijf draagt, werd onderscheiden onder de naam Thalictrum minus subsp.
dunense oftewel Duinruit (Van Ooststroom 1977).
In deze vorm was zij reeds door Dodoens (1553) uit
Zeeland beschreven en afgebeeld. De Duinruit komt
in alledei duingebieden langs de Noordzee voor,
maar is merkwaardig genoeg in de duinen tussen
's-Gravenhage en Schiermonnikoog een grote
zeldzaamheid. Evenals Welriekende salomonszegel
is zij een sterk klonaal groeiende plant, die met
haar wortelstokken zijdelings in of liever onder
allerlei vegetatietypen van het droge duin kan

Melige toorts

doordringen en in uiteenlopend gezelschap de kop kan opsteken. Voor een kruidachtige plant heeft zij een nogal fors en struikachtig postuur, dat op zichzelf al aan een
zoomplant doet denken. Zij staat ook dikwijls aan de rand van lage struwelen van
Kruipwilg, Duinroosje en/of Duindoorn, al kan zij ook in duingrasland of mosbegroeiingen optreden. In Solleveld gedijt zij, sinds hier begrazing plaatsvindt, uitstekend
op de grens van duingrasland en Duindoornstruweel (meded. Harrie van der Hagen).
In een groot deel van het areaal van de Associatie van Parelzaad en Salomonszegel
komt zij echter slechts sporadisch voor. In het zuidwesten van Berkheide maakt zij
deel uit van een begroeiing die als een fragment van de Associatie van Parelzaad en
Salomonszegel op te vatten is (opname 53). Andere plekken waar Duinruit samen met
(andere) zoomplanten van de Marjolein-klasse
voorkomt, heb ik tot dusver niet kunnen ontdekken. Kortom: deze plant heeft recht op een
afzonderlijk standplaats- en vegetatieonderzoek. Daarbij kan dan ook het struweeltype
worden onderzocht dat onder de naam
Thalictro-Salicetum door Weevers (1940),
Westhoff e.a. (1942) en Westhoff & Den Held
(1969) van Goeree en Schiermonnikoog wordt
vermeld.
In de omgeving van Haarlem komt een
hogere vorm van Kleine ruit voor, die werd
onderscheiden als subsp. sylvaticum (Bosruit).
Deze staat op een paar plekken in bosjes in
het binnenduin; op één daarvan (in de
Amsterdamse Watedeidingduinen, niet ver
van de Oase) komt zij nooit tot bloei.
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Omstreeks 1980 had zij een kleine maar fraaie groeiplaats in de zoom van een bosje
op het Kopje van Aerdenhout, maar de rijke en waardevolle duinvegetatie op dit
unieke binnenduin heeft voortdurend te lijden van flora-onvriendelijk beheer, vooral
van storting van houtsnippers en ander organisch materiaal. De Bosruit was hier de
laatste jaren niet terug te vinden, zodat ik geen opname kan geven. De eerder
genoemde Kleine ruit langs de grote rivieren werd vroeger tot een derde ondersoort
gerekend (Rijnruit, subsp. jacquinianum).

—

Andere componenten van de associatie

Naast de hiervoor besproken zoomplanten zijn er enige soorten die in de zoom
prominent aanwezig kunnen zijn, maar evengoed in struweel en bos en ook wel in
bepaalde graslanden voorkomen. Behalve de alomtegenwoordige soorten Dauwbraam en Duinriet betreft dit met name Gewone ereprijs (Veronica chamaedrys).
Bosaardbei (Fragaria vesca) en Valse salie. Zij hebben geen opvallend hoge presentie
maar kunnen wel mede het aspect van de begroeiing bepalen. Valse salie in Meijendel
en de Amsterdamse Watedeidingduinen, Gewone ereprijs vooral bij De Panne.
Veldhondstong (Cynoglossum officinale), van het gilde der meerjarige monocarpen, is
vaker present maar blijft naar bedekkingsaandeel gerekend op de achtergrond.
Dikwijls wordt Valse salie als kalkmijdend beschouwd, maar dit gaat slechts in
bepaalde gebieden op. In de duinen komt zij juist alleen ten zuiden van de kalkgrens
voor - de noordelijkste vindplaatsen liggen ter hoogte van Egmond-Binnen - en
behalve in ontkalkte binnenduinen is zij ook in kalkhoudende middenduinen te vinden.
Volgens Freson-Laskar (1966) heeft Valse salie een opvallend grote tolerantie en flexibiliteit ten opzichte het lichtregime en de zuurgraad van de bodem. Voor Gewone
eikvaren (Polypodium vulgare) en Schermhavikskruid (Hieracium umbellatum) lijkt
iets dergelijks te gelden.
De meeste opnamen bevatten een of meer soorten die landelijk gezien in de
eerste plaats als bosplanten te boek staan. Sommige zijn ook in het binnenland
regelmatig in zomen te vinden, maar dan van een voedselrijker type, bijvoorbeeld
Geel nagelkruid en Drienerfmuur. Andere, zoals Bleeksporig bosviooltje (Viola riviniana)
en Gerimpeld boogsterrenmos (Plagiomnium undulatum), zijn buiten de duinen grotendeels tot bossen beperkt. Het valt op dat in alle duingebieden waar de Associatie
van Parelzaad en Salomonszegel werd onderzocht, bosplanten in deze gemeenschap
werden waargenomen, maar dat het 'pakket' per streek bleek te wisselen. Zo werden
Gerimpeld boogsterrenmos en Geplooid snavelmos alleen tussen Noordwijk en
IJmuiden aangetroffen. Kruipend zenegroen alleen tussen Noordwijk en Zandvoort.
Muursla (Mycelis muralis) komt alleen en Mannetjesvaren (Dryopteris filix-mas) voornamelijk in de opnamen van Voorne voor. Op Goeree was Geel nagelkruid de enige
bosplant (in een hier niet gepubliceerde opname).
Het optreden van bosplanten inde zoom kan ten dele worden gezien als voorbeeld van de eerder genoemde Wet van Walter (relatieve standplaatsconstantie, zie
de 'Eerste kanttekening'). Wel moet worden bedacht dat in de duinen, vooral op en
nabij noordhellingen, veel 'open schaduw' voorkomt (Barkman St Stoutjesdijk 1987,
p. 138-144; Bruin 1995). Duinruggen kunnen de beschaduwende werking van
bomen gedeeltelijk overnemen.
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Opvallend is dat de meeste sterk stikstofminnende zoomplanten slechts met lage
presentie voorkomen, bovendien meestal in geringe hoeveelheid. In het tweede deel
van dit artikel zal deze groep uitvoeriger ter sprake komen. Hier moet vooral worden
beklemtoond dat de Associatie van Parelzaad en Salomonszegel in floristisch opzicht
duidelijk gescheiden is van de zoomgemeenschappen op sti kstof rijkere grond.
De enige soort die soms een aanzienlijke bedekking bereikt, afgezien van het alomtegenwoordige Gewoon dikkopmos (Brachythecium rutabulum), is Hondsdraf. Deze
is in de tabel aanvoerder van de soortengroep 'stikstofrijke zomen', maar zou even
goed op zijn plaats zijn geweest in de groep 'zomen, struweel, duinbos en ruige
duingraslanden'. Grote brandnetel en Kleefkruid (Galium aparine). indien al aanwezig,
houden zich op de achtergrond. Aandacht verdient het groepje van Kleine veldkers
(Cardamine hirsuta). Vogelmuur en Duinvogelmuur (Stellaria media en S. pallida).
Akkervergeet-mij-nietje en Fijne kervel (Anthriscus caucalis). Deze eenjarigen hebben
in de duinen hun zwaartepunt in de Associatie van Winterpostelein en Fijne kervel,
die haar natuudijke standplaats in de buitenduinen heeft. Tussen deze gemeenschap
en de Associatie van Parelzaad en Salomonszegel komen maar zelden overgangen
voor (opnamen 34 en 50), in tegenstelling tot wat Izco e.a. (1978) veronderstellen.
Opmerkelijk is de aanwezigheid van enige soorten die doorgaans in vochtige
strooiselruigten voorkomen, maar in deze zoomgemeenschap ver boven het bereik
van het grondwater blijken te gedijen. Dit geldt met name voor Koninginnenkruid en
Echte valeriaan. Daarentegen kruipt Heelblaadjes (Pulicaria dysenterica) maar zelden
uit de vochtige valleien omhoog naar drogere zomen. Begroeiingen met veel
Heelblaadjes vormen vaak een 'natte zoom': een lintvormig ontwikkelde strooiselruigte, die nader onderzoek verdient. Ook Akkerdistel is een verbindende soort van
strooiselruigten en zomen, maar zij toont zich juist over de hele linie onverschillig
ten aanzien van vocht. Bovendien staat zij in de eerste plaats bekend als een plant
van ruderale standplaatsen, al is zij daartoe niet beperkt. Ruderale soorten zijn overigens in de associatie maar in heel beperkte mate aanwezig; naast Akkerdistel komt
alleen Speerdistel wat regelmatiger voor.
Als we afgaan op de struiksoorten die in de kruidlaag van de Associatie van
Parelzaad en Salomonszegel aanwezig zijn, is het corresponderende struweeltype in
de meeste gevallen het Wegedoorn-Meidoorn-struweel (Rhamno-Crataegetum) en
minder vaak het Duindoorn-Ligusterstruweel (Hippophao-Ligustretum).
'Corresponderend' struweel kan in dit geval zowel voorafgaand, volgend als belendend betekenen. Het voorkomen van Kruipwilg in de associatie verschilt sterk per
gebied. In de duinen tussen Noordwijk en Zandvoort is deze struik steeds aanwezig,
tussen Zandvoort en IJmuiden en bij Wassenaar op een deel van de locaties, op
Voorne bij uitzondering. Op Goeree en bij De Panne maakt zij geen deel uit van deze
gemeenschap. Wel staat in de duinen bij De Panne gesloten Kruipwilgstruweel van
een meter hoog met verspreide exemplaren van Glad parelzaad, samen met onder
meer Rond wintergroen (opname 51). Opvallend is het vrijwel ontbreken van
Gewone vlier in de Associatie van Parelzaad en Salomonszegel. Blijkbaar hoort deze
gemeenschap thuis op standplaatsen waar voedselrijkdom en mineralisatiesnelheid
voor Vlier niet hoog genoeg zijn.
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Overeenkomst en verschil met duingrasland
Met het oog op de afbakening van de associatie moeten nog de florisfische overeenkomsten en verschillen tussen zoom en duingrasland worden nagegaan. Uit de tabel
zijn deze maar in beperkte mate af te lezen, wegens het kleine aantal duingraslandopnamen. Van de grassen komt Gestreepte witbol (Holcus lanatus) in de zoom meer
voor dan in droge duingraslanden; Rood zwenkgras (Festuca rubra), Veldbeemdgras
(Poa pratensis). Zandzegge en Zachte haver zijn in beide ongeveer in gelijke mate
vertegenwoordigd, terwijl Fijn schapengras (Festuca filiformis) en Smal fakkelgras in
de zoom grotendeels verstek laten gaan. Hieruit zou de indruk kunnen ontstaan dat
grassen die een halve meter of meer hoog (kunnen) worden, zich in de zoom kunnen
handhaven, terwijl grassen die in de duinen niet meer dan twee a drie decimeter
hoogte bereiken, weinig of geen kans krijgen. De nog lager blijvende Gewone veldbies (Luzula campestris) is echter dikwijls in zoombegroeiingen te vinden, zij het in
geringe hoeveelheid.
Ook bij de kruiden van duingraslanden is slechts ten dele verband te vinden tussen hun hoogte en hun aandeel in zoomgemeenschappen. Sommige soorten die tot
een halve meter of hoger kunnen opschieten, zoals Geel walstro (Galium verum).
Glad walstro, Jakobskruiskruid en Echt bitterkruid, zijn veelvuldig in de Associatie
van Parelzaad en Salomonszegel aan te treffen. Wat de duinen bij Haarlem en bij De
Panne betreft, geldt dit ook voor de dwergstruik Duinroosje. Er zijn echter ook graslandplanten van overeenkomstig formaat, die in de duinen slechts bij uitzondering in
zoombegroeiingen optreden, zoals Nachtsilene en Gewoon duizendblad (Achillea
millefolium), of althans veel minder dan in duingrasland, zoals Kleine pimpernel en
Ruige scheefkelk. Verder zijn er ook verscheidene kleine kruiden die slechts in beperkte
mate met de vegetatie mee kunnen groeien en toch vrij regelmatig in de Associatie
van Parelzaad en Salomonszegel optreden. Vooral Paardenbloemen (Taraxacum, voor
een belangrijk deel sectie Erythrosperma), Mannetjesereprijs, Gewone rolklaver (Lofus
corniculatus). Grote tijm. Gewone hoornbloem (Cerastium fontanum subsp. vulgare)
en Gewone vleugeltjesbloem (Polygala vulgaris) weten zich, ondanks hun geringe
hoogte, redelijk tot goed in de associatie te handhaven. Voorbeelden van kleine kruiden die veel in duingraslanden maar zelden in zoombegroeiingen voorkomen, zijn
Muizenoor (Hieracium pilosella) en Akkerhoornbloem (Cerastium arvense). Overzien
we welke soorten uit duingraslanden wèl en welke niet regelmatig in zoombegroeiingen voorkomen, dan lijkt de tweede groep voor een belangrijk deel te bestaan uit
humus- en/of vochtmijdende soorten. Tot de meer vocht- en humustolerante soorten
die vermoedelijk door hun tengere postuur van de zoomvegetatie worden uitgesloten, behoren Zandviooltje, Gelobde maanvaren en Scherpe fijnstraal (Erigeron acer).
Ook voor Driedistel is de begroeiing veelal te 'robuust' en teveel gesloten.
Tal van duinmossen blijken zich in de zoom evenmin staande te kunnen houden.
Het mosdek is in de Associatie van Parelzaad en Salomonszegel opvallend soortenarmer dan in duingraslanden. Het zijn voornamelijk forse, schaduwtolerante mossoorten die zich weten te handhaven, zoals Gewoon klauwtjesmos, Rondbladig
boogsterrenmos en Gewoon gaffeltandmos en vooral Groot laddermos.
Laatstgenoemde is het enige mos dat in deze associatie herhaaldelijk een hoge
bedekking bereikt.
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Literatuurgegevens over de Associatie van Pareizaad en Salomonszegel
Een zoektocht naar beschrijvingen van deze zoomgemeenschap in oudere literatuur
leverde niet bijster veel bruikbaars op. De meest bevlogen, gedreven en volhardende
onderzoeker van de duinflora in de 19e-eeuw was de reeds herhaaldelijk geciteerde
Frederik van Eeden sr. Al winnen bij hem de profeet, dweper en moralist het soms
van de waarnemer, toch bevatten zijn beschrijvingen menige passage waarmee ook
de huidige plantensocioloog nog raad weet. Zo is in 'Onkruid' een uitvoerige beschrijving te vinden van de kruidenvegetatie tussen jong hakhout in het Naaldenveld
bij Aerdenhout (Van Eeden 1886, p. 126-127). Hierin figureert Glad parelzaad te
midden van Toorts (Verbascum spec). Gewone ossentong. Bleke klaproos (Papaver
dubium). Peen (Daucus carota). Margriet (Leucanthemum vulgare), Pastinaak
(Pastinaca sativa). Kromhals, Kruipend stalkruid (Ononis repens subsp. repens) en
zeer talrijk voorkomende Welriekende salomonszegel, en verder de als zeldzaam
gekwalificeerde soorten Veldkruidkers (Lepidium campestre). Mierik (Armoracia rusticana) en Poelruit (Thalictrum flavum). Plantensociologisch komt dit neer op een
mengsel van de Slangenkruid-associatie (Echio-Verbascetum) met onze zoomgemeenschap van Parelzaad en Salomonszegel, waarbij de eerste, ruderale component toch
wel de overhand heeft.
In de Nededandse plantensociologische literatuur uit het midden van de 20e eeuw
vinden we Donderkruid, Welriekende salomonszegel. Glad parelzaad. Ruig viooltje
en ook Veldhondstong en Fijne kervel genoemd als kensoorten van het 'DuindoornLigusterbosch' (Hippophao-Ligustretum), dat in de toenmalige opvatting zowel
Duindoornstruwelen als Duinberkenbos omvatte (Westhoff e.a. 1942). Deze associatie werd ondergebracht in de 'Klasse der voedselrijke eiken- en beukenwouden'
(Querco-Fagetea). De sociologische indicatiewaarde van de planten destijds toen
nog sterk vanuit de situatie in de zuidelijke helft van Europa beoordeeld, wat in dit
geval nog versterkt werd doordat het om soorten ging die in Europa een overwegend zuidelijke tot zuidoostelijke verspreiding hebben. In de ontluikende discussie
over de plaats van zoombegroeiingen in het plantensociologisch systeem verdedigde
de Hongaarse onderzoeker Jakucs (1970) nog het standpunt dat deze tot de
bosgemeenschappen moesten worden gerekend.
Opmerkelijk is dat bij de grootste 20e-eeuwse kenner van de duinvegetatie,
Henk Doing, geen duidelijk concept van een zoomvegetatie in de duinen te vinden is.
Zoals gezegd beschouwde hij aanvankelijk het kalkrijke duingrasland van de zeedorpen, de Associatie van Wondklaver en Nachtsilene (Anthyllido-Silenetum), als vertegenwoordiger van de zoomgemeenschappen (Doing 1963). Ook Westhoff (1964,
p. 141) was toen deze mening toegedaan. Later onderscheidt Doing (1974, p. 59-60)
een 'kalkrijke kruidenzoom met Sanguisorba minor", die op grond van de opgesomde
kenmerkende soorten het Polygonato-Lithospermetum plus delen van het TaraxacoGalietum veri en het Anthyllido-Silenetum omvat. Tijdens zijn medewerking aan het
project 'Plantengemeenschappen van Nededand' kwam hij op het idee om binnen
het Duin-Paardenbloem-grasland een relatief ruige, zoomplantenrijke vorm te onderscheiden. Dit heeft onder de naam Taraxaco-Galietum fragarietosum een plaats
gekregen in De vegetatie van Nededand (Weeda e.a. 1996a; zie ook Weeda 2000).
Het nog ruigere vegetatietype waarin Glad parelzaad zijn zwaartepunt heeft, is in
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zijn publicaties echter nergens welomschreven te vinden en in zijn opnamen evenmin. Het ontbrak ook in de zeer uitvoerige en 'typenrijke' vegetatiebeschrijving van
Meijendel door Boerboom (1960), maar gezien de grote zeldzaamheid van Parelzaadzomen in dit gebied is Meijendel ook niet de meest voor de hand liggende plaats om
een dergelijke zoomgemeenschap te concipiëren; bovendien vormden zoombegroeiingen omstreeks 1960 nog geen algemeen erkende vegetatie-eenheid.
Westhoff St Den Held (1969) beschrijven onder de naam Inulo-Polygonatetum
odorati een zoomgemeenschap uit de duinen, die min of meer met het hier besproken Polygonato-Lithospermetum overeen lijkt te komen. De florisfische diagnose van
deze associatie bevat echter een aantal merkwaardige elementen. Als kenmerkende
planten worden Welriekende salomonszegel en Duinruit genoemd; als soorten waardoor de associatie zich van verwante zoomgemeenschappen onderscheidt: Fijne
kervel, Nachtsilene, Duinvogelmuur en Bokkenorchis (Himanthoglossum hircinum).
Onder de kensoorten van hogere eenheden (verbond, orde en klasse) zijn onder
meer Ruig viooltje. Donderkruid, Glad parelzaad en Gewone agrimonie. Onder de
vegetatieopnamen die uit de periode tot 1969 bewaard zijn gebleven, kunnen
slechts enkele die met dit Inulo-Polygonatetum odorati in verband worden gebracht:
vier van V. Westhoff en één van C.J.M. Sloet van Oldruitenborgh, alle gemaakt op
Voorne in de jaren '60. In deze vijf opnamen komen de volgende zoomplanten van
de Marjolein-klasse voor: Glad parelzaad en Welriekende salomonszegel (5x),
Donderkruid en Ruig viooltje (3x), en Gewone agrimonie (lx). Slechts één opname
bevat Fijne kervel en Duinvogelmuur. Nachtsilene en Duinruit ontbreken, evenals de
Bokkenorchis. Laatstgenoemde heeft zich maar op enkele plaatsen in de Nededandse
duinen (waaronder Berkheide) laten zien en dan nog als een onbestendige verschijning. In de Vlaamse duinen staat zij veeleer op ietwat ruderale plaatsen dan in de
zoom. De diagnose stemt dus niet overeen met de toen beschikbare veldgegevens,
en evenmin met de in dit artikel gepresenteerde opnametabel.
Voor haar proefschrift heeft Sloet van Oldruitenborgh (1976) niet minder dan
76 zoom-opnamen uit de Zuidwest-Nededandse duinen gebruikt (p. 9). Behalve van
Voorne waren deze afkomstig van de oudere duinen bij Vrouwenpolder op
Walcheren, het Zeepe op Schouwen en vroongronden op Schouwen en Goeree (p. 63).
Na analyse van deze opnamen concludeert de auteur "dat de in de duinen ontwikkelde zomen heel wat minder stabiel zijn en ook heel wat minder goed door karakteristieke soorten te beschrijven zijn dan men uit de onderscheiding van het InuloPolygonatetum door Westhoff St Den Held (1969) zou afleiden, overeenkomstig de
ervaring van Van Gils" (p. 56; vgl. Van Gils St Huits 1978). Veel van de gebruikte
zoomopnamen zijn afkomstig uit een doctoraalonderzoek van N. Frederik-Gerdingh
en C. Wijnands-Stab, verricht in 1966. Van het bijbehorende verslag, getiteld
'Zoomvegetaties in de duinen van Voorne, Schouwen en Walcheren' (1969), zijn in
Wageningen en Utrecht kopieën aanwezig, maar deze bevatten helaas geen opnamen.
Zonder dergelijk basismateriaal is de conclusie van Sloet van Oldruitenborgh niet na
te trekken.
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Plaats van de Associatie van Parelzaad en Salomonszegel
in landschap en successie

De plaatsen waar de opnamen 1 -40 (tabel 1) zijn gemaakt, worden op de duinlandschapskaarten van Doing (1988) in meerderheid gerekend tot het Duindoornlandschap (H). Sommige locaties tussen Noordwijk en IJmuiden zijn gekarteerd als
Fakkelgraslandschap (K), ofwel als Dauwbraamlandschap met een inslag van een van
beide vorige landschapstypen (Rk, Rh). Verder wordt in veel gevallen de letter b toegevoegd als teken van struweelrijkdom. Het Duindoornlandschap kan bij een voldoende hoog kalkgehalte van het duinzand langdurig, soms eeuwenlang, in stand
blijven zonder ingrijpende veranderingen te ondergaan. Het vormt een soort 'steady
state' of perpetuum mobile in de duinvegetatie. De verschillen tussen een jong en
een oud Duindoornlandschap zijn tamelijk gering. Het Fakkelgraslandschap vooronderstelt ook een hoog initieel kalkgehalte, maar heeft een ontstaansgeschiedenis die
vele eeuwen in beslag neemt, waarin de mens vaak - meer dan in het Duindoornlandschap - zijn invloed heeft laten gelden, bijvoorbeeld door beweiding, brand of
houtkap. Het Dauwbraamlandschap tenslotte is niet zozeer jong of oud maar in de
eerste plaats 'verjongd': het ontstaat door dynamisering van rijk begroeide duinen,
bijvoorbeeld Duindoornlandschappen, als deze blootgesteld worden aan verhevigde
overstuiving met zand uit de zeereep. Zoals al werd aangestipt, heb ik in uitgestrekte
Dauwbraamlandschappen zoals die van Noord-Kennemerland geen PolygonatoLithospermetum aangetroffen.
Grofweg valt binnen het Nededandse areaal van het Polygonato-Lithospermetum van zuid naar noord een verschuiving van jongere naar oudere delen van de
kalkrijke duinen waar te nemen. De geringe stabiliteit van zoomgemeenschappen in
de duinen, die Sloet van Oldruitenborgh in Zuidwest-Nederland signaleert, geldt
zeker niet in dezelfde mate voor de vastelandsduinen. Van de kenmerkende soorten
vertoont speciaal Glad parelzaad een overeenkomstige verschuiving in landschappelijke positie: terwijl het bij De Panne en op Goeree en Voorne in jonge duinlandschappen voorkomt, is het in de vastelandsduinen beperkt tot de oudere kernen van
uitgestrekte duingebieden. Tussen Zandvoort en IJmuiden heeft het een tamelijk
ruime verspreiding, bij Wassenaar komt het tamelijk sporadisch voor, en ter hoogte
van Vogelenzang en Bergen liggen slechts geïsoleerde groeiplaatsen.
Sommige locaties waar zoomopnamen gemaakt zijn, hebben hun ontstaan in
belangrijke mate aan de mens te danken. Bij De Panne werd de Associatie van
Parelzaad en Salomonszegel voornamelijk aangetroffen op plaatsen waar struweel
gekapt is. De geciteerde passage van Van Eeden over hakhout in het Naaldenveld
wijst in dezelfde richting. Verscheidene opnamen hebben betrekking op bermen van
wegen en paden die door duinbos lopen (zoals al is aangegeven, zijn er meer van
dergelijke locaties dan uit Tabel 1 blijkt). De natuudijke standplaatsen van de associatie zijn hellingen en valleien waar struweel en kruidenvegetatie een mozaïek vormen,
en open plekken waar in duinbos of struweel een gat is gevallen door het afsterven
van bomen of struiken.
De aanwezigheid van houtgewassen is in de eerste plaats essentieel wegens de
behoefte van de zoomgemeenschap aan een humeuze bodem. Sloet van Oldruitenborgh (1976) beschrijft de struweelontwikkeling in de duinen in termen van
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opbouw- en afbraaksuccessie. Voor de vorming van het Polygonato-Lithospermetum
door natuurlijke successie (dus buiten bermen) is een afwisseling van opbouw- en
afbraakfasen nodig. De associatie verschijnt waar struweel of bos is ingestort, en
vormt als het ware een 'natuurlijke kapvlakte-gemeenschap'.
Een aardig voorbeeld dat struweel of bos ook op enige afstand condities voor
een zoomvegetatie kan scheppen, levert een paraboolduin in de Kennemerduinen
op. De Associatie van Parelzaad en Salomonszegel staat in de uitholling binnen de
parabool, terwijl bosjes en struweel voornamelijk op de armen van de parabool voorkomen. Wegens de ruimtelijke scheiding van zoom en struweel en de vrij grote aaneengesloten oppervlakte die door de zoomgemeenschap wordt ingenomen, heb ik
één van de hier gemaakte opnamen (31) als typeopname van de associatie gekozen.
Zij ligt in het brandpunt van de parabool, en ik vermoed dat zich hier de meeste
humus verzamelt. Wellicht is dat ook langs natuurkundige weg aannemelijk te maken?
(De opnamen 14 en 37 zijn op andere plekken in dezelfde parabool gemaakt.)
Opmerkelijk is het ontbreken van deze zoomgemeenschap in de omgeving van
zeedorpen. Aan het her en der onderbroken verspreidingspatroon van Glad parelzaad, ook in vroegere penoden, is te zien dat het niet om een nieuw verschijnsel
gaat. Vermoedelijk is de afwezigheid van dit soort zomen bij zeedorpen toe te schrijven aan het intensieve grondgebruik dat hier sinds lang - in uiteenlopende vormen plaatsvindt. Zo ontstaan bij sterke begrazing scherpe grenzen tussen grasland en
struweel, voor zover dit laatste zich althans kan handhaven. De rand van hoog struweel zal bovendien naar verhouding sterk bemest worden, doordat het vee hier dekking zoekt en rust. De zomen langs heggen en in bermen in en vlak bij de dorpen
worden sterk belast met meststoffen door afvalstorting en door honden. Voor zover
bij de zeedorpen zoomgemeenschappen voorkomen, wijzen zij dan ook op een
hoger bemestingsniveau dan de Associatie van Parelzaad en Salomonszegel (meer
hierover in de tweede aflevering van dit artikel). Het zou de moeite waard zijn te
onderzoeken of ook de humusvorm van het zeedorpenlandschap (Slings 1994) een
rol speelt bij het ontbreken van deze zoomgemeenschap.
Extensieve begrazing, zoals plaatsvindt in Meijendel (De Bonte e.a. 1999), bij
Oostvoorne en bij De Panne, is veeleer gunstig voor het Polygonato-Lithospermetum.
Vooral in duinen met een sterke neiging tot vergrassing of verstruweling kan deze
associatie juist profiteren van beweiding, zolang deze met beperkte intensiteit
plaatsvindt. Vertrapt struweel blijkt een goede vestigingsbasis te vormen, waarbij
hoefafdrukken als kiemplekjes kunnen dienen. Bovendien speelt het vee de rol van
vector, zowel door inwendig als door uitwendig zaadtransport (De Smidt 8i Heil
2000; Bouman 2000, p. 120 e.v.).

Zoomplanten en zoomgemeenschappen in andere West-Europese
duingebieden
In de vegetatiekundige literatuur uit andere delen van West-Europa zijn niet veel
aanwijzingen te vinden omtrent eventuele zoomgemeenschappen in de duinen. Het
voorkomen van de Associatie van Parelzaad en Salomonszegel aan de Frans-Belgische
grens bij De Panne doet vermoeden dat het areaal van deze gemeenschap minstens
tot in de Noord-Franse duinen reikt. In Franse publicaties over de duinen en over
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zomen komen echter geen vegetatiebeschrijvingen voor die op duin-zoomgemeenschappen van de Marjolein-klasse wijzen; wel beschrijvingen van stikstofrijke zomen,
die in de tweede aflevering van dit artikel ter sprake komen.
In Britse duingebieden zijn vermoedelijk geen zomen van deze klasse aanwezig.
Rodwell (1991-2000) beschrijft niets van dien aard. Salisbury (1952, p. 249 e.v)
rekent Gewone agrimonie en Donderkruid tot de soorten met zwaartepunt in relatief
vroege stadia van gefixeerde duinen. Glad parelzaad. Welriekende salomonszegel en
Ruig viooltje noemt hij kenmerkend voor latere fasen. In de groep van struweelbewoners komen geen zoomplanten voor. Alleen Donderkruid en Ruig viooltje worden
als frequent voorkomend genoemd, de overige als zeldzaam (zie ook p. 286-287).
Wel wordt een zoomgemeenschap van de Marjolein-klasse vermeld uit duingebieden in Jutland en Zuidwest-Noorwegen. Tüxen (1967) beschrijft onder de naam
Ga//o litoralis-Geranietum een vegetatietype met een prominent aandeel van
Bloedooievaarsbek (Geranium sanguineum). De onderhavige begroeiingen zijn
soortenarm, met slechts 10-20 soorten per opname. De meest voorkomende begeleiders zijn Geel walstro en enkele gewone grassoorten, waaronder Kropaar (Dactylis
glomerata). Verder wordt Bloedooievaarsbek, al naar de locatie, onder meer vergezeld door Gewone ereprijs, Borstelkrans, Gewone agrimonie. Duinroosje en Kleine
ruit, en soms ook door zoomplanten die in Nederland niet in de duinen voorkomen,
zoals Bochtige klaver (Trifolium medium). De associatie lijkt gebonden te zijn aan
kalkrijke duinen die met rotsen of kliffen in contact staan.
Van de Noorse locatie, het Sandvesand aan de zuidwestzijde van het eiland Karmoy
nabij Stavanger, beschrijft Tüxen tevens een veel soortenrijker vegetatietype met
Bloedooievaarsbek onder de naam Gentiano-Pimpinelletum saxifragae, subassociatie
van Geranium sanguineum. Het Gentiano-Pimpinelletum is het kalkrijke duingrasland
van Zuidwest-Noorwegen en Noord-Jutland (zie ook Weeda St Schaminée 1996). Het
bijzondere van het Sandvesand is dat hier zeer kalkrijk zand tegen kalkarme rotsen
opgewaaid is en daarop duintjes vormt. In 1997 heb ik hier een drietal opnamen
gemaakt, die in Tabel 2 worden weergegeven.
De Marjolein-klasse wordt ter plaatse vertegenwoordigd door Bloedooievaarsbek, Kleine ruit en Welriekende salomonszegel. Opmerkelijk hebben deze drie soorten volgens de Midden-Europese literatuur hun zwaartepunt in de meest warmteminnende en vochtmijdende gemeenschappen van de klasse (verbond Geranion sanguinei). Prominent aanwezig is verder Grote centaurie (Centaurea scabiosa). een
gemeenschappelijke soort van kalkgraslanden en zomen. De voornaamste struiksoort
is Kruipwilg. De categorie bosplanten wordt vertegenwoordigd door Lelietje-vandalen (Convallaria majalis). Grote keverorchis (Listera ovata), Mannetjesorchis (Orchis
mascula) en Gerimpeld boogsterrenmos. Voor het overige bestaat de begroeiing uit
graslandplanten. Daarbij zijn, vanuit Nederlands gezichtspunt beoordeeld, zowel
soorten van droog als van min of meer vochtig grasland.
Voor een ondedinge vergelijking van de Noorse en de Nederlandse gemeenschappen met zoomplanten van de Marjolein-klasse moeten de volgende aspecten in
overweging worden genomen:
- het onderhavige deel van Noorwegen heeft een veel hoger neerslagcijfer dan
Nededand, terwijl door de noordelijker ligging de verdamping (over het hele jaar
gerekend) geringer is;
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-

in Noorse duingebieden treedt weinig of geen struweelvorming op, wat vermoedelijk vooral aan het koele klimaat en het korte vegetatieseizoen is toe te schrijven;

-

onder het duinzand bevindt zich op het Sandvesand op geringe diepte een
rotsbodem.
Onder deze omstandigheden worden de zoom-elementen als het ware in het duingrasland opgenomen. Tüxen's Ga//o litoralis-Geranietum is in feite niet veel meer dan
een rompgemeenschap, die het in soortenrijkdom volledig aflegt tegen het
Gentiano-Pimpinelletum geranietosum. Al zijn de bovengenoemde factoren in hun
uitwerking moeilijk uiteen te rafelen, het valt niet te ontkennen dat de scheiding tussen duingrasland en zoom in noordwaartse richting vervaagt. Reeds binnen
Nededand valt dit waar te nemen. Vanaf Wijk aan Zee noordwaarts vormen de
zoomplanten van de Marjolein-klasse geen afzonderlijk vegetatietype. Voor zover ze
in dit gebied met enige regelmaat voorkomen, treden ze voornamelijk in DuinPaardenbloem-grasland op. In Scandinavische duingebieden ontbreken ook de mosrijke pioniergemeenschappen met Groot duinsterretje (Syntrichia ruralis var.
arenicola) als afzonderlijke vegetatietype; ook deze worden in het duingrasland
opgenomen. Samengevat: in Zuid-Hollandse en Zuid-Kennemedandse duinen vormen
mosbegroeiingen, graslanden en zomen duidelijk onderscheiden structuurtypen;
noordwaarts smelten deze gaandeweg samen tot één duingraslandbegroeiing.
Voor het optreden van zelfstandige zoomgemeenschappen is behalve warmte
ook humusopbouw een doorslaggevende factor. Zonder struweel of bos is er ook
geen zoom, niet omdat een zoomgemeenschap noodzakelijkerwijs struweel of bos in
de rug moet hebben, maar omdat de vereiste humus alleen in voldoende mate door
houtgewassen wordt geleverd.
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Tabel 1. Opnamen van het Polygonato-Lithospermetum
en andere duinbegroeiingen

Auteur:

opname 51 is gemaakt door M.F. Leten, de overige door de schrijver.

Jaar:

opname 52 dateert uit 1979, nr. 41 uit 1984, nr 45 uit 1994, nr. 18 uit 1997, de Vlaamse
opnamen (15, 38-40, 51) uit 2000; de overige zijn in 1995 gemaakt.

Schaal:

de cijfers zijn volgens de ordinale schaal, een getransponeerde vorm van de aangepaste
Braun-Blanquet-schaal; 9 = 75-100 % bedekkend, 8 = 50-75 %, 7 = 25-50 %, 6 = 12-25 %,
5 = 5-12 %, 1-4 = < 5 %, waarbij voor het aantal bovengrondse spruiten geldt: 4 = zeer
talrijk, 3 = vrij talrijk, 2 = schaars, 1 = slechts één in het proefvlak aanwezig.
De gegevens van de type-opname (31) zijn onderstreept.

Oppervlakte:

indien het proefvlak sterk langwerpig van vorm is (meer dan tweemaal zo lang als breed), is
het oppervlaktegetal gecursiveerd.

Duingebieden:

G
K
L
M
N
P
V

Standplaatstype:

b

h
O

r
v

Goeree
Kennemerduinen en naburige gebieden (Midden Herenduin, Duin en Kruidberg,
Kraansvlak, Middenduin en Koningshof)
Luchter Zeeduinen en Amsterdamse Waterieidingduinen
Meijendel en het zuidwesten van Berkheide
Noord-Kennemerland
duinen bij De Panne (West-Vlaanderen)
Voorne
berm van pad of weg door bos of struweel;
helling (meestal met mozaïek van struiken- en kruidenvegetatie);
open plek in bos;
bosrand;
(rand van) vallei (meestal met mozaïek van struiken- en kruidenvegetatie)

Beheer:

w = beweiding;
k = recente kap;
- = geen sporen van recente beheersingrepen.
Opnamen 41-53 geven voorbeelden van de volgende gemeenschappen,
waarin elementen van het Polygonato-Lithospermetum aanwezig zijn;
41-46:
Taraxaco-Galietum fragarietosum
47 en 48: open Hippophao-Ligustretum
49:
open plek in Crataego-Betuletum op steile helling
50:
Claytonio-Anthriscetum caucalidis in stormgat in Populierenaanplanting
51:
meterhoog Salix repens-struweel met Pyrola rotundifolia
52:
mengsel van Hippophao-Ligustretum en Echio-Verbascetum met
Verbascum lychnitis
53:
soortenarme Rubus-Polygonatum-ruigte met Thalictrum minus

Addenda:

opname 2
opname 4
opname 6
opname 7
opname
opname
opname
opname
opname
opname
opname
opname
opname

11
13
14
15
18
19
22
23
24

opname 25
opname 26
opname 27
opname 28
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(1-40) en van overgangen tussen deze associatie

(41-53; zie onder).

Lysimachia vulgaris 3;
Convolvulus arvensis 2;
Anthriscus sylvestris 3;
Anthriscus sylvestris 2, Bryum spec. 2, Thuidium tamariscinum 2,
Torilis japonica 2;
Fagus sylvatica (kruidl.) 2;
Clinopodium acinos 3, Euphrasia stricta 3, Ononis repens repens 3;
Phalaris arundinacea 1;
Bryum argenteum 3, Cladonia chlorophaea 2, Cladonia fimbriata 1;
Nepeta cataria 2, Tragopogon pratensis 1, Viola curtisii 2;
Atnchum undulatum 3;
Dactylis glomerata 3;
Berberis vulgaris (kruidl.) 2;
Brachythecium albicans 2, Cirsium palustre 2, Equisetum arvense 2, Euphrasia
stricta 2, Pulicaria dysenterica 2, Vicia cracca 2, Weissia controversa 1;
Acer pseudoplatanus (kruidl.) 2, Agrostis vinealis 3, Atrichum undulatum 2,
Pinus nigra (kruidl.) 2;
Oenothera biennis 2;
Acer pseudoplatanus (kruidl.) 2;
Brachythecium albicans 2, Erodium cicutarlum dunense 2,
Saxifraga tridactylites 3, Viola canina 2;

opname
opname
opname
opname
opname
opname
opname
opname
opname
opname

opname
opname
opname
opname
opname
opname
opname
opname

opname
opname

29 - Brachythecium velutinum 2, Bryonia cretica dioica 2, Humulus lupulus 2;
30 - Pleurozium schreberi 2;
31 - Syntrichia calcicolens 2, Tortella flavovirens 2;
33 - Humulus lupulus 2, Trifolium repens 2;
34 - Arctium minus s.lat. 3, Berberis vulgans (kruidl.) 1, Carduus nutans 1,
Fallopia convolvulus 3, Silene dioica 2, Stachys sylvatica 2;
36 - Pimpinella saxifraga 2, Potentilla verna 2;
38 - Blackstonia perfoliata perfoliata 1, Centaurium littorale 1, Pohlia nutans 3,
Sonchus oleraceus 2;
39 - Galium uiiginosum 3, Pulicaria dysenterica 2, Sambucus nigra (kruidl.) 1,
Vicia cracca 2;
41 - Potentilla anserina 2, Taraxacum obliquum 2;
43 - Campylopus introflexus 3, Cephaloziella divaricata 2, Cladonia macilenta 2,
Cladonia pocillum 2, Epipactis helleborine 2, Pinus nigra (kruidl.) 1,
Viola canina 3;
44 - Cladonia spec. 1, Ditrichum flexicaule 3, Encalypta streptocarpa 1,
Sagina nodosa 2, Viola rupestns 2, Weissia controversa 2;
45 - Botrychium lunaria 2, Erigeron acer 2;
46 - Bryum rubens 2, Vicia hirsuta 2;
47 - Amblystegium serpens 1, Bryum spec. 1, Syntrichia calcicolens 1;
48 - Bryonia cretica dioica 2, Verbascum nigrum 2;
49 - Brachythecium velutinum 3, Mahonia aquifolium (kruidl.) 1,
Oenothera biennis 2;
50 - Sambucus nigra (kruidl.) 2;
51 - Cladonia fimbriata 1, Claytonia perfoliata 1, Epipactis helleborine 1,
Fraxinus excelsior (kruidl.) 1, Leontodon saxatilis 1, Prunus spinosa (kruidl.) 1,
Viburnum opulus (kruidl.) 2;
52 - Convolvulus arvensis 2, Dactylis glomerata 2, Fallopia convolvulus 2,
Polygonum aviculare 1, Senecio sylvaticus 1;
53 - Ononis repens repens 2.

Nummer opname
Standplaatstype
Beheer
Duingebied
Atlasblok

Oppervlakte (m2)
Expositie
I n c l i n a t i e (graden)
Hoogte boom/struikl. (dm)
( n i e t steeds genoteerd)
Hoogte kruidlaag (dm)
Bed. struik/boomlaag (Z)
(deels overhangend)
Bedekking kruidlaag (Z)
Bedekking moslaag (Z)
Aantal soorten
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Marlolein-klasse!
Clinopodium vulgare
Agrimonia eupatoria
Polygonatum odoratum
Viola h i r t a
Lithospermum o f f i c i n a l e
Inula conyzae
Zomen, struweel, duinbos
en ruiee duineraslanden:
Polypodium vulgare
Fragaria vesca
Rubus caesius
Calamagrostis epigejos
Teucrium scorodonia
Veronica chamaedrys
Cynoglossum o f f i c i n a l e
Asparagus o f f i c i n a l i s o f f .
Rhynchostegium megapolit.
Hypericum perforatum
Pyrola r o t u n d i f o l i a
Thalictrtim minus
Duingraslanden & zomen:
Dicranum scoparium
Lotus corniculatus
Pseudoscleropodium purum
P i c r i s hieracioides
Veronica o f f i c i n a l i s
Poa pratensis
Galium mollugo
Carlina v u l g a r i s
Thymus pulegioides
Polygala v u l g a r i s
H e l i c t o t r i c h o n pubescens
V i c i a sativa nigra
Hypnum cupressiforme
Festuca rubra
Taraxacum spec.
Luzula campestris
Galium ver\im
Carex arenaria
Homalothecium lutescens
Senecio jacobaea
Hieracium umbellatum
Rosa p i m p i n e l l i f o l i a
Euphorbia cyparissias
Droge (duin>graslanden:
Hieracium p i l o s e l l a
Agrostis c a p i l l a r i s
Hypnum jutlandicum
Cerastium arvense
Plantago lanceolata
Achillea millefolium
Fissidens adianthoides
Gentiana cruciata
Arabis h i r s u t a h i r s u t a
Festuca f i l i f o r m i s
Koeleria macrantha
Hypochaeris radlcata
Sanguisorba minor
Silene nutans
Anthoxanthum odoratum
Carex flacca
Cladonia furcata
Rhytidiadelphus t r i q u e t r u s
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Plonierbeyr. droog duin:
Ammophila arenaria
Geranium molle
Myosotis ramosissima
Sedum acre
Arenaria s e r p y l l i f o l i a
Syntrichia r u r a l i s arenic.
Bryum c a p i l l a r e
V i c i a lathyroides
Ceratodon purpureus
Aira praecox
Phleum arenarium
Cerastium semidecandrum
Veronica arvensis
Voedselriike graslanden;
Holcus lanatus
Cerastium fontanum vulgare
Plagiomnium a f f i n e
Rumex acetosa
Prunella v u l g a r i s
Ranunculus repens
Poa t r i v i a l i s
Agrostis s t o l o n i f e r a
P o t e n t i l l a reptans
Strooiselruipten:
Valeriana o f f i c i n a l i s
Eupatorium cannabinum
Agrostis gigantea
Festuca arundinacea
Molinia caerulea
Phragmites a u s t r a l i s
Mentha aquatica
Loofbossen:
Eurhynchium striatum
Moehringia t r i n e r v i a
Epilobium montantim
Ajuga reptans
Plagiomnium undulatum
Viola r i v i n i a n a
Geum urbanum
Dryopteris f i l i x - m a s
Mycelis muralis
Geranium robertianum
S t i k s t o f r i j k e zomen:
Glechoma hederacea
F a l l o p i a dumetorum
Brachythecium rutabulum
Lophocolea bidentata
U r t i c a dioica
Cardamine h i r s u t a
Lophocolea heterophylla
S t e l l a r i a media + p a l l i d a
Myosotis arvensis
Galium aparine
Eurhynchivim praelongum
Anthriscus caucalis
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Ruderale standplaatsen:
Cirsium vulgare
E l y t r i g i a spec./hybr.
Linaria vulgaris
Daucus carota
Echium vulgare
Sonchus arvensis
Cirsium arvense
Crepis c a p i l l a r i s
Conyza canadensls
Pastinaca sativa
Verbascum l y c h n i t i s
Houtgewassen i n k r u i d of dwergstruiklaap:
Salix repens
Ligustrum vulgare
Crataegus monogyna
Hippophae rhamnoides
Prunus serotina
Rosa canina
Betula spec.
CJuercus robur
Euonymus europaeus
Lonicera periclymenum
Rhamnus cathartica
Rosa rubiginosa
Sorbus aucuparia
Ribes rubrum
Solanum dulcamara
Clematis v i t a l b a
Hoge struiken/bomen ( v n l .
aan rand overhangend):
Rosa canina
Crataegus monogyna
Rosa rubiginosa
Betula spec.
C^ercus robur
Euonymus europaeus
Pinus nigra
Sambucus nigra

100

..2.2.2

2... 11

22..2..

m
1

^

1
2

2.1

2...
2. . . 2
2
a a a 2 a 2 2.3..22-22...5.5
2
2...32.
222..22.
2... 1

2
• •••••• • • aZ. •2***a
4
1

5
7728877.58.25..225.5.5..
723.22525326.25.6.222522 ..2652255252..6.
2222..5.222122.232226222 .22.32222222122.
2222.552...6..15
...22.2
55..5
.2
2.. .2
2
27..222..2..
.2
222. .1
22.222
. .2
. .6
..22
2
22..2. 222
12
. .32.22
2. .2222222.522...23.2222...
2

2 2 ? . -5 . . . .2. .22

2.5

2262222.. .25.22

22

2 2 . .S

2
2
2

2

.

222. . .2.

2
....2
3

1.1..322.2...
26
2
2
3.
2
1.
1
1.2
1.,
1..
5.

. .2

7.7788
7..
.6..2.97.5622
.32.2..23221.
.. .2. .2
7.
2...

.2

. .1
1...
...5.2.22..6.
22...
...2...2
..1..12..2...
21...
2...
22..2...
5..

5

6
7....
.22.

5
7

5
.fi
5

. .5

9
1

Tabel 2. Drie opnamen van Sandvesand op Karmoy ten noorden van Stavanger (Noorwegen).

Kalkrijk

duinzand op rots, 22 juli 1997. Schaal: zie Tabel 1.
Addenda:

de volgende soorten komen slechts in één opname in geringe hoeveelheid voor (schaaldeel 2):
opname 54 - Alchemilla vulgaris agg., Angelica sylvestris, Calliergonella cuspidata, Cochlearia
officinalis. Geranium sylvaticum, Juniperus communis (kruidl.), Lolium perenne,
Lophocolea bidentata, Orchis mascula, Plantago maritima, Prunella vulgaris,
Senecio jacobaea, Succisa pratensis;
opname 55 - Arrhenatherum elatius, Luzula campestris;
opname 56 - Brachythecium cf. glareosum, Hieracium laevigatum, Hypochaeris maculata,
Rumex acetosa, Sedum acre en Syntrichia ruralis arenicola.

Nummer opname
Oppervlakte (m2)
Expositie
I n c l i n a t i e (graden)
Bedekking kruidlaag (Z)
Bedekking moslaag (Z)
Aantal soorten

54
4
ZW
45
100
<1
42

55 56
36 32
NO NO
10 20
90 80
90 70
38 38

L i s t e r a ovata
Plagiomnium undulatum
Carum c a r v i
Sanguisorba o f f i c i n a l i s
Briza media
Leontodon hispidus
Anthoxanthum odoratum
V i c i a cracca
T r i f o l i u m repens
Convallaria majalis
Rosa canina
Hylocomium splendens
Persicaria v i v i p a r a
Knautia arvensis
Carex flacca
Pimpinella saxifraga
Dactylis glomerata
H e l i c t o t r i c h o n pubescens
Galium verum
Rhinanthus minor
Campanula r o t u n d i f o l i a
Draba incana
Ranunculus acris
Achillea millefolium
Geranium .sanguineum
T r i f o l i u m pratense
Linum catharticvun
Centaurea scabiosa
Armeria maritima
Thalictrum minna
Festuca rubra
A n t h y l l i s vulneraria
Silene vulgaris
Plantago lanceolata
Rhytidiadelphus squarrosus
Pseudoscleropodium purum
Rhytidiadelphus t r i q u e t r u s
Lotus corniculatus
Euphrasia s t r i c t a agg.
Cerastium fontanum vulgare
Ammophila arenaria
Polygonatum odoratum
Salix repens
Hypnum cupressiforme
Entodon concinnus
Homalothecium lutescens
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