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STELLINGEN

I
Bij de voortschrijding van detaxonomische vegetatiekunde zal de differentierende soort envooral decombinatie vandifferentierende soorten - in dit
proefschrift aangeduid metdeterm differentierende soortencombinatie - als
indelingscriterium eensteeds grotere plaats innemen tenkoste vande kensoort.

II.
De gebruikelijke overschatting vandefactor concurrentie indetotstandkoming en structuur van plantengemeenschappen - bijv. bij BRAUN-BLANQUET
(1928, 1951)enbij ELLENBERG (1956)- berust opeenonvoldoende besef van de
omstandigheid, datconcurrentie eenstoringsverschijnsel is,deste meeroptredend naarmate deinvloed vandemens groteris.
J. BRAUN-BLANQUET: Pflanzensoziologie, Grund-

ziigederVegetationskunde.- 1.Aufl. Berlin,1928;
2.Aufl.Wien,1951.
H. ELLENBERG: Aufgaben und Methoden der

Vegetationskunde.- Stuttgart, 1956.

Ill
De bezwaren dietegen Pawlow's leer vandevoorwaardelijke reflexen moeten
worden ingebracht, demonstreren debeperkte betekenis vanhet gedragsonderzoek van dieren onder kunstmatige condities.
IV
De veronderstelling van JONES en WILKINS dat ,pest pressure' verantwoordelijk kanzijn voor de taxonomische verscheidenheid in de vegetatie van de
tropen, isniet in overeenstemming metde aard vanhet gastheer-parasietmechanisme.
D. A. JONESen D. A. WILKINS: Biotic selection in

natural populations. - Abstracts Tenth Intern.
Bot.Congress,Edinburgh, 1964:144.

Het kernmotief vande natuurbescherming is hetinstand houden van ruimtelijke differentiatie door middelvan isolatie.
V. WESTHOFF: Hedendaagse aspecten der natuurbescherming. - Wetenschap en Samenleving 9,
1955:25.
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VI
De hantering van het begrip ,waterplant' bij de bepaling van de oeverlijn
overeenkomstigart.5.3.12*vanhet ontwerpvanwettotvaststellingvanboek5
van het nieuwe Burgerlijk Wetboek (zitting 1956-1957/4572) leidt met betrekking tot het eigendomsrecht van buitendijkse gronden in het getijdegebied tot
nietdoordeontwerpersbedoeldegevolgen.
* Deoeverlijn indezinvandedrievorigeartikelenwordt bepaald
door de normale waterstand of, bij wateren waarvan het peil
periodiek wisselt, door de normale hoogwaterstand. Grond, met
andere dan waterplanten begroeid, wordt echter gerekend aan de
landzijde van de oeverlijn te liggen, ook al wordt die grond bij
hoogwater overstroomd.
VII
Het vroeger in Zeeland veel voorkomende heggenlandschap is door natuurlijkeopslagvanhoutgewasontstaan.
VIII
De veelvuldigheid van lianen in het tropisch regenwoud hangt samen met
storingeninhetoecosysteem,menselijkebeinvloedinginbegrepen.
IX
De aanduiding Deltagebied voor de streek in Nederland ten zuiden van de
Nieuwe Waterweg, Nieuwe Maas, Noord en Merwede en ten westen van de
lijnGorinchem-Geertruidenberg-BergenopZoom-Antwerpenisonjuist.
X

Het gebruik van determ bodemrijping dient beperkt teblijven tot pedogenetische processen, die door menselijk ingrijpen zijn bevorderd of aan de gang
gezet.
XI
DEN HARTOGheeft niet bewezendat neerslaggeen meetbareinvloed heeft op
desaliniteitvanhetwaterindeWaddenzee.
C. DEN HARTOG: The epilithic algal communities
occurring along the coast of the Netherlands. Wentia 1,1959.

WOORD VOORAF
Evenals in andere uitingen van de samenleving treedt in net hedendaagse
natuurwetenschappelijk onderzoekhet,teamwork' sterker opdevoorgrond dan
voorheen. Naarmate in de vegetatiekunde het veld van onderzoek zich meer
sluit,isdezevormvan ,sturen' ookdringender vereistomdevoortgangvan die
tak vanwetenschap teverzekeren. Ook bij deonderhavigestudiehebbenvelen,
direct of indirect, tot het resultaat bijgedragen. Bij het zich rekenschap geven
van dewijzewaarop dezepublicatieisontstaan, blijkt hetechter somsmoeilijk
onderscheid temakentussen degenen diedaadwerkelijk hebbenmeegewerkten
hen diedit oponwillekeurige wijzehebben gedaan. Ook kanvan bepaalde, aan
anderen ontleendegedachtendoornungeleidelijkeassimilatie in degedachtengangvan deauteur deoorsprong aan deherinneringontsnapt zijn, zodat zij te
goedertrouwinheteigenwerkzijnopgenomen.
Intussen geeft dewetenschap, dat subject en object beide slechts bestaan en
werkelijk zijn in hunrelatietot deLogos,deauteur deovertuiging ookmetbetrekking tot het waarheidsgehalte van deze publicatie een alzijdig gebrekkig
beeldtehebbenontwikkeld.
Hooggeleerde Venema, hooggeachte promoter, Uw uitnodiging om mijn
ingenieursonderwerp tot eenpromotiestudieuit te breiden, heeft grote invloed
gehadopderichtingwaarinmijnwetenschappelijke loopbaanzichheeft kunnen
ontwikkelen. Bijdekeuzeenbewerkingvanhetmateriaalheeft Umijmeer dan
de gebruikelijke vrijheid gelaten. Niettemin heeft U aan dit werk steeds weer
richting gegeven,in het bijzonder toen dezedoor deveelheid der gegevensverlorendreigdeteraken.Ikben Uzeerdankbaar voor debelangstelling en steun,
dieikvanUmochtontvangen.
ZeergeleerdeWesthoff, door Uwleerlingen testimuleren tot eenonbevangen
werkwijze gaf U henten voilegelegenheid zichwetenschappelijk te ontplooien.
De waarde daarvan besef ik terdege. Dat U daarbij niet slechts het vak, maar
vooral het bedrijven van wetenschap als roeping voor ogen staat, is voor mij
steedseenbronvaninspiratiegeweest.
Eenbijzonder woordvanerkentelijkheidzouikwillenrichtentot Chr.G.van
Leeuwen. Uwopvattingen overhetverkrijgen vaninformatie, door nauwkeurig
waarnemen te combineren met eenverwerking tot op natuurfilosofisch niveau,
hebbenmijinveelopzichtenzowelinzichtalsuitzichtgegeven.
DeexcursiesenbijeenkomstenonderleidingvanProf.Dr.R.Tiixen zijn voor
mijonvergetelijkgeworden.Zijhebben mijaangespoord toteenpogingderesultatenvan hetwerkgebiedingroterverbandtebeschouwen.
Onder degenen diebijhettot standkomenvan ditproefschrift directzijn betrokken, gaan mijn gedachten voorts uit naar U, zeergeleerde B. Verhoeven.
Zonder Uw voortdurende belangstelling en opbouwende critiek en niet in het
minst Uwvergaande medewerking aan het analytisch bodemonderzoek zou ik
niet naar het ideaal hebben kunnen streven, om tot een evenwicht in de beschrijvingvanvegetatieenmilieutekomen.

Veel dank ben ik verschuldigd aan Mej. Dr. J. Th. Koster en Dr. C. den
Hartog voor net opwekken van mijn belangstelling voor de algen, de eerstgenoemde bovendien voor de vele determinaties van het verzamelde raateriaal.
Het spijt mij oprecht, dat de vruchten hiervan dit proefschrift te omvangrijk
zoudenmaken.
Vandeoverigendieikdankbenverschuldigd,wilikinhetbijzonder noemen
Ir. J. van der Kley voor het verstrekken van overstromingsgegevens, de heer
J.terHoevevoorhetverrichtenvanhoogtemetingen,Mevr.Dr.W.S.S.vander
Feen-vanBenthemJuttingenDr.C.O.vanRegterenAltenavoorhun assistentie bij het molluskenonderzoek, Dr. H. ten Kate voor het beschikbaar stellen
vanklimatologischegegevens,desectieMycologievandePlantenziektenkundige
DienstvoordedeterminatievaneenaantalFungi,Dr.Ir.F.F.R.Koenigsvoor
critische opmerkingen over het bodemkundige gedeelte van dit proefschrift,
Dr.D.S.RanwellenDr.K.F.Vaasvoordecorrectievandeengelsetekstende
heer G. Boelema voor zijn onbeperkte hulpvaardigheid, vooral bij de laatste
voorbereidingentothetgereedkomenvandit proefschrift.
Erkentelijk benikjegensdevoormaligeCommissie ,PlanTendeloo'voor het
toekennenvaneentoelagegedurendeeenjaar enjegensde Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst voor zijn medewerkingtijdens mijn verbintenis met deze dienst.
Hetisonderpromovendieengoedetraditiehunproefschrift optedragen aan
hen diehemhetnaast staan.Tochheeft dezegewoontein dit gevalhet nadeel,
dat het daardoor onvoldoende openbaar wordt hoegroothet aandeelvan mijn
vrouwbijdetotstandkomingvanditproefschrift isgeweest.Doorhaar steunen
toewijding washet niet alleen mogelijk denodige concentratie te vinden, doch
werdiktevenstelkensweerbuiteneigengezichtskringgeleid.
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HOOFDSTUK1

INLEIDING

1.1. EERDER ONDERZOEK OVER DE ZOUTVEGETATIE IN NEDERLAND

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

Het aantal verhandelingen over zoutvegetaties heeft in Europa een zodanige
omvang aangenomen, dat de auteur zich noodgedwongen moet beperken tot
het noemen van die werken dievoor de studie van deplaats van de Nederlandse
zoutplantengemeenschappen in Europees verband een sleutelpositie innemen.
Daarnaast zal worden aangegeven waar zich in Europa leemten in onze kennis
omtrent de zoutvegetatie voordoen of althans onvoldoende informatie aanwezigis.De Europese zoutvegetaties worden hier verdeeld in een Noord- en WestEuropese (inclusief Baltische), een Midden- en Oost-Europese en een Mediterranegroep.
1.2.1. Noord-en West-Europa, inclusief het Baltische gebied
Over de vegetatie langs de Europese noordkust zijn we goed gei'nformeerd
door hetwerk van REGEL (1923, 1941), KALELA (1939) en NORDHAGEN (1954).
Meded.Landbouwhogeschool Wageningen 65-1(1965)
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Vooral NORDHAGEN geeft waardevolle gegevens omdat hijaansluit bij de principesvan deFrans-Zwitserse School.Van de atlantische kust vanNoorwegenis
slechts weinig bekend (NORDHAGEN, 1917, 1923; GILLNER, 1955). Uithet overgangsgebied tussen Noordzee enOostzee zijn verscheidene studies verschenen,
de meeste van locale betekenis doch kortgeleden aangevuld met het waardevolle werk van GILLNER (1960). Ooklangs deZweedse zuid- en oostkust zijn
belangrijke onderzoekingen gedaan (bijv. STERNER, 1933; ENGLUND, 1942;
ALMQUIST, 1929). Uit Finland moeten deverhandelingen van LEIVISKA (1908)
en LUTHER (1951) worden genoemd. Over dezuidoever van het Oostzeegebied
zijn we— afgezien van hetoudere werk van PREUSS(1911-12)—slechts locaal
gei'nformeerd (bijv. LIBBERT, 1940; VODERBERG, 1955; FRODE, 1958; VODERBERG
en FRODE, 1958, 1963; FUKAREK, 1961),terwijl uitPolen en de Baltische Staten
nagenoeg geheel geen gegevens bekend zijn (GRONTVED, 1953). Uithet Deense
en Duitse Waddengebied isdank zij WARMING (1906),IVERSEN(1936, 1952-53),
BEEFTINK (1959), CHRISTIANSEN (1927, 1934, 1938, 1955), R. TUXEN (1937,
1955, 1956,1957)en KLEMENT (1953) de samenstelling van de zoutvegetatie
redelijk goed bekend.
Groot-Brittannie en Ierland nemen als vooruitgeschoven posten in hetatlantische kustgebied geografisch eenbijzondere plaats in. Het relatief grote aantal bijdragen over dekustvegetatie geeft echter over het algemeen weinigaansluiting aanderesultaten ophetEuropese vasteland: demethodiek der Engelse
en Ierse onderzoekers is gegrond opeentypering volgens dominantie, waarbij
dewaardevan eenvolledige coderingvan defloristische samenstelling opproefplekken endebetekenis van hetvraagstuk vandehomogeniteit meestal teweinigwerd ingezien. Eentot 1957vrijwel volledig overzicht van deliteratuur geeft
CHAPMAN (1960) in zijn fraaie boek over de zoutvegetaties van de wereld.
Hieraan kunnen worden toegevoegd de bijdragen van BRAUN-BLANQUET en
R. TUXEN (1952), CALDWELL (1957), HESLOP-HARRISON-(1958), CHAPMAN
(1959), GOODMAN c.s. (1959), GOODMAN (1960), GOODMAN en WILLIAMS (1961)
en RANWELL (1961,1964a, 1964b), BIRD en RANWELL (1964)en RANWELL et al.
(1964).
Over dezoutvegetatie van dekust van BelgietotBretagne zijn eenaantalbelangrijke werken verschenen: die van MASSART (1907, 1910) over de vegetatie
van de Belgische kuststrook, van HOCQUETTE (1927) over devegetatie vande
Slack, van LEMEE (1933, 1952) over de vegetatie van enkele zilte terreinen in
Normandie, van CORILLION (1953, 1956) metbetrekking totdenoordkust van
Bretagne; voorts moeten de excursieverslagen van DARIMONT C.S. (1962) en
GEHU (1963) over de vegetatie vandeBretonse kust worden vermeld. Ten zuiden van Bretagne zijndephytocoenologische gegevens echter zeer schaars en de
bijdragen beperkt tot een klein aantal locale en, wat ons onderwerp betreft,
meestal beperkt opgezette studies: KUHNHOLTZ-LORDAT (1927, 1928) en KONIG
(1959) in ZW-Frankrijk; BUCH (1951), GUINEA (1949, 1953) en BELLOT (1950)

in NW-Spanje; FONTES (1945)en ROTHMALER (1943)inPortugal.
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1.2.2. Midden- en Oost-Europa
In Midden-Europa zijn de zoutplantengemeenschappen schaars en meestal
beperkt tot zeer kleine terreinen (ALTEHAGE en ROSZMANN, 1939; PFEIFFER,
1952; BUCKNER, 1954). In Oostenrijk-Hongarije bevindt zich echter aan de
Neusiedler Seedewestelijke uitloper van deuitgestrekte euraziatische zoutmoerassen en zoutsteppen. VanHongarije strekt dit gebied zich uitvia Roemenie,
Turkije enZuid-Rusland totin Centraal Azie (CHAPMAN, 1960). Ookin Joegoslavie bevinden zich grote oppervlakten zoute gronden (volgens schriftelijke
mededeling van Dr.Ir. B.Verhoeven, Kampen, eenkwart miljoen ha).Hetwas
noodzakelijk zich hier bij de literatuurstudie te beperken tot de werken van
TOPA (1939), WENDELBERGER (1943, 1950), Soo (1947a, 1947b, 1949, 1957),
SLAVNIC (1948) enVICHEREK (1962)enhetoverzicht dat CHAPMAN (1960) geeft.
1.2.3. Het Mediterrane gebied
In het kustgebied van de Middellandse Zee komen op vele plaatsen zoutplantengemeenschappen voor, soms over uitgestrekte terreinen. Deze gemeenschappen zijn echter nogslechts zeer locaal onderzocht enbeschreven in vergelijking totdeuitgestrektheid vanhet gebied. Hetgrondigste onderzoek is door
Braun-Blanquet uitgevoerd, voornamelijk langs de Franse Mediterrane kust
(BRAUN-BLANQUET, 1931,1933; BRAUN-BLANQUET etal., 1952,1957).Als grondlegger vandeFrans-Zwitserse School washijtevens deeerste dieeen classificatiesysteem voor dezoutplantengemeenschappen ontwierp. Naast het werk van
Braun-Blanquet envan PIGNATTI (1959) uit Z-Frankrijk zijn geraadpleegd studies uit Z- en O-Spanje (RIVAS GODAY, 1943,1944, 1955; PIGNATTI, 1953a;
BRAUN-BLANQUET en DE BOLOS, 1957), de Balearen (DE BOLOS en RENE MOLINIER, 1958), Corsica (BLANC, 1954; PICARD, 1954; ROGER MOLINIER, 1959),de
Golf van Venetie (BEGUINOT, 1941; BERTOLANI-MARCHETTI, 1953; PIGNATTI,
1953b; MARCELLO en PIGNATTI, 1963), Sicilie (FREI, 1937),Algerie (KILLIAN en
LEMEE, 1948; DUBUIS en SIMONNEAU, 1957), Tunesie (PIGNATTI, 1952), Grieken-

land (OBERDORFER, 1952), Egypte (TADROS, 1953; TADROS en ATTA, 1958),Israel (EIG, 1946), alsmede deplantengeograrische werken van EIG (1931-32) en
WILHELM (1937)

1.3. H E T ONDERHAVIGE ONDERZOEK

Zoals in paragraaf 1.1 bleek, wasinhet Deltagebied 1 —in tegenstelling tot
het noorden van Nederland — noggeen systematisch opgezette en het gehele
gebied omvattende studie van de zoutplantengemeenschappen en hun milieu
verricht. Teneinde in deze leemte te voorzien isin 1950 metdit onderzoek een
begin gemaakt (BEEFTINK, 1951) en—afgezien vanonderbrekingen in 1951en
in dejaren 1953t/m 1957—totopheden voortgezet.
1

HoewelZW-NederlandtenZ.van deNieuweWaterwegentenW.vandelijn GorinchemGeertruidenberg-Bergen op Zoom-Antwerpen een estuariumgebied is, lijkt het beter deze
foutieve, dochingeburgerdeaanduiding tehandhaven.
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Het gesteldedoelkanin devolgendevier punten wordenomschreven:
1. Eenzonauwkeurigmogelijkebeschrijving vandebuitendijkse2 zoutplantengemeenschappen in het Deltagebied.
2. Eenzovolledigmogelijke karakteriseringvan hetmilieuin het algemeen en
vandehabitatvandeplantengemeenschappeninhetbijzonder, alsmedeeen
pogingbepaaldeverschijnselen in devegetatie met milieuprocessen in verband
tebrengen.
3. Vergelijking van de plantengemeenschappen met die welke elders langs de
EuropesekusteneninhetEuropesebinnenland zijn beschreven.
4. Eenpogingtot opstellingvaneenvoorEuropa universeleclassificatievande
zoutplantengemeenschappen.
Het eerstejaar beperkte het onderzoek zich tot de Kaloot bij Borssele. In
1952werdhetuitgebreidtotnagenoegallebuitendijkseterreinenindeprovincie
Zeeland,indaaropvolgendejaren met deterreinenlangshet Belgischegedeelte
vanhet Schelde-estuarium enlangshet Rijn-Maas-estuarium. De onderzochte
terreinen zijn infig.1 nader aangegeven.
TeneindedezoutvegetatieinhetDeltagebied tekunnenvergelijken metzoutvegetaties elders in Europa, zijn excursies gemaakt naar het Deense en NWDuitseWaddengebied(1956),hetNederlandseWaddengebied (1958),deFranse
Middellandse Zeekust en de Camargue (1958) en de Franse NW-Kust tot ten
zuidenvanBretagne(1962).
Deplannen tot afsluiting van de meestewateren in het Deltagebied, vastgelegd in de Deltawet, hebben tot gevolg dat ingrijpende veranderingen in de
biologischeconstellatiezullenoptreden.Door deafdamming van het Veersche
Gat endeZandkreekheeft ditveranderingsproces zichreedslocaalingezet. De
studie van dezeveranderingen, mogelijk gemaakt door de oprichting van het
HydrobiologischInstituut afd. Delta-onderzoek,gevestigdin Yerseke,incombinatie met de stimulerendegedachtengangvan deheer Chr. G. van Leeuwen
(R.I.V.O.N.,Zeist),hebbengeleidtot deovertuigingdatde cybernetica, vooral
indezinvan RossASHBY(1961),ookindeveldbiologievangrotebetekenisbelooft teworden.Ditismetnamehet gevalbij problemen waar dephytocoenologieopeendood spoor dreigt teraken, zoals de kwestie van de homogeniteit
enheterogeniteitvangemeenschappen,delaatstetotuitingkomendinpatroonvorming.Ookisdezebenaderingswijze eenbelangrijk hulpmiddelbij deinterpretatievanoecologischeprocessen,zoalsdesuccessie.
Hetvoordeelvanhetgebruikvan dezemethodiekin dephytocoenologieligt
indeeersteplaatsinhetfeit dateennieuw,universeelbegrippenapparaat wordt
geintroduceerdwaarmeeinterneenexternerelaties kunnen worden beschreven
en gemeten. De universaliteit van het begrippenapparaat — toepassing in de
communicatietechniek, de linguistiek, de medische, sociale en economische
wetenschappeneninverschillendetakkenvan debiologie—openthetperspectiefdat,meerdanvroeger,analogieentussendeverschillendewetenschappentot
2
Aanduidingvan alleterreinen diedirect doordegetijbeweging worden beinvloed,dusniet
alleen viahet grondwater of doorkwel.

^
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FIG. 1. Kaart van ZW-Nederland met de onderzochte terreinen. De cirkels geven de buitendijkse terreinen aan, de driehoeken de binnendijkse; waar kwantitatief onderzoek is
verricht,zijn geheel zwarte tekens geplaatst.

SCHAAL 1:80Q000

FIG. 1. Map of the SW-Netherlands indicatingthe localitiesinvestigated.Circles = localitile
on the outside of the dikes. Triangles = localitieson the landsideof the dikes. Fuls
black signsindicatethatquantitativeinvestigations havebeencarriedout.

verdiepingvan kennis eninzicht zullenleiden en, waar vergaande specialisatie
tot eenwetenschappelijk isolationismedreigttevoeren,eenverbredingvanhet
blikveld zullen opleveren. In de volgende paragraaf gaan we nader op deze
methodiekinenopenkeleaspectenvanhaartoepassingindephytocoenologie.
Voor denomenclatuur van detaxais,voorzover mogelijk van de Flora van
Nederland van HEUKELS-VAN OOSTSTROOM (1962) gebruik gemaakt. Waar
auteursnamen of afkortingen van deze ontbreken, zij daarom naar dezeflora
verwezen.
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Tenslotte:dezestudiebeperktzichtot debeschrijvingvanvegetatieenmilieu
uitdetijd voor deuitvoeringvan dewerken dieuit deDeltawet voortvloeien.
Hetkandaaromgebeurendatbepaaldebegroeiingenenbepaalde verschijnselen
in de vegetatie enhet milieu, diethansniet meerbestaan, nogalsrealiteit zijn
beschreven.
1.4. VEGETATIE EN MILIEU BESCHOUWD UIT HET OOGPUNT VAN DE CYBERNETICA

Life is the continuous adjustment of internal relatione
to external relations.
HERBERT SPENCER.

To live effectively is to live with adequate information
WIENER.

1.4.1. Enigebegrippen uitde informatietheorie
Informeren wil zeggen inlichtingen geven, dus overbrengen van een boodschapdieonverwachtheidinzichbergtenbijdeontvangereenzekereonbekendheidwegneemt.In eersteaanleghoudt deinformatietheorie zich dus bezig met
de overbrenging vanboodschappen, ongeacht hun aard eninhoud. Informatie
kandaarbij worden gedefinieerd alsdenaamvoordeinhoud ofhetgehaltevan
hetgeen wordt overgebracht (WIENER, 1954) of, gebaseerd op statistische beschouwingen, als een functie van de verhouding tussen het aantal mogelijke
antwoorden voorennadat deboodschapisontvangen (MARGALEF,1958).
Overdracht van boodschappen is alleen mogelijk op basis van ongelijkheid,
van differentiatie tussen donator enreceptor. Informatie hangt dus samen met
een hoeveelheid ordening. Is de boodschap goed overgebracht (adequate informatie),danisdeongelijkheid opditpuntopgehevenendewanorde(entropie)
toegenomen (BOK, 1958,p. 177-178).Ongelijkheid of ordeis dus een toestand
diebestaatdankzijisolement.NuwordtindedefinitiesvanWienerenMargalef
eerstvaninformatie gesprokenalshetisolementisopgehevenencommunicatie
intreedt.Alleenhetuitgewisseldewordtbeschouwdalsinformatie.Men geeft
aanhetbegripinformatieechtereengrotereuniversaliteitdoorhetnietvancommunicatie afhankelijk te stellen, dus niet van de zijde van de receptor te beschouwen, doch informatie op te vatten als de hoeveelheid onwaarschijnlijkheid, ordening of structuur die een entiteit of stelsel van entiteiten bezit, ongeacht zijn toestand vanisolatie of communicatie. Het feit zelf dat een entiteit
een ordening vertegenwoordigt, stempelt hem reeds tot een onwaarschijnlijke
toestand (BOK, 1958, I.e.).
Deinformatietheorie kan dusworden omschreven alsdewetenschap diezich
bezig houdt met het onderkennen van orde boven de algemene wanorde uit
(BOK, 1958,p.21). Wanorde, ook wel aangeduid met de term ruis (engels:
noise),uitzichoptweewijzen:ruimtelijkinegaliteitenindetijd doorinstabiliteit(BoK,1958,p. 166).Evenzouit ordezichruimtelijk in differentiatie eninde
tijd dooreenstabieletoestand.
Meded.Landbouwhogeschool Wageningen 65-1 (1965)

1.4.2. Wetenschappelijk onderzoek alsoverdracht van informatie
Een belangrijk aspectin allewetenschappen,dus ookin dephytocoenologie,
is devraagwelkeinformatie wij onsvoorstellen met ons onderzoek te ontvangen en op welke wijze deze het meest efficient kan worden verkregen. Aangezienhetbijwaarnemen steedsomdeperceptievan,fixatiepunten' gaat—zowel
in de tijd als in de ruimte—is de vraag centraal van welke aard deze ,fixatiepunten' moeten zijn en hoeveel daarvan nodig zijn om ons een beeld — een
denkbeeld —te vormen van hetgeen wij wensen waar te nemen. In concreto,
het gaat er omhoe,wanneer enwaarwijin detijd-ruimte onzefixatiepuntenin
devegetatieenhetmilieukiezen. Deze keuzebepaalt de aard van het beeld dat
wij onsvan het object van onderzoek gaanvormen.
In de phytocoenologie zoals men diein de Frans-Zwitserse School bedrijft,
wordt de keuze van de fixatiepunten (plaats en grootte van de proefvlakten)
bepaald door desamenstelling endestructuur van devegetatie.De ruimtelijke
{twee- of driedimensionale) structuurvan denatuurlijke vegetatieisniethomogeen; zij is ,korrelig' (MARGALEF, 1958).Deze ,korrels' kunnen groot of klein,
onregelmatig, rond, bandvormig of lijnvormig zijn (VAN LEEUWEN, 1959) en
wordenaangeduidmetdetermpatronen (WATT,1947).
Pioniergemeenschappen hebben een grove korreling. Naarmate de successie
voortschrijdt wordt de korreling fijner, neemt de inwendige informatie (orde,
differentiatie) vandeproefvlakte toeendeuitwendigeinformatie (de informatie
t.o.v. devegetatiebuiten deproefvlakte) af (cf. MARGALEF, 1958, 1961).Tevens
worden degrenzen tussen dekorrelsvager (uitersten: slikvegetaties en eentropischregenwoud).Nuzijndegrofheid endewaarneembaarheidvandekorreling
subjectieve maatstaven. Evenals wij lichtgolven slechts tussen ultraviolet en
infrarood en radiogolven slechts tussen bepaalde frequenties waarnemen, percipieren wij onder normale omstandigheden slechts structuren van bepaalde
afmetingen. Het probleem is nu welke zichtbare inwendige differentiatie van
de proefvlakte nog toelaatbaar is omin de zin van de Frans-Zwitserse School
,als ,homogeen' te mogen worden aangeduid. Naast dit probleem, dat thans in
de practijk grotendeels door ,het ervaren oog van de phytocoenoloog' wordt
opgelost, bestaat het probleem van de keuze van de fixatiepunten in de tijdruimte. Welkegarantie kan de onderzoeker geven dat zijn opnamen enmilieugegevenshem zowelin het ruimtelijke alsin het tijdelijke binnen devooraf gestelde grenzen optimale informatie verschaffen?
Deoplossingvoordeaanpak van deze ,patroon-en-organisatie'verschijnselen,
die oecologisch en biocoenologisch meestal zeer complex van aard zijn, moet
vooral worden gezocht in een cybernetische benadering, waarbij naast de informatiefheorie vooral de algemene systeemtheorie van Ross ASHBY (1958,
1961) en de ,open-en-dicht theorie' van VAN LEEUWEN(1963)perspectieven lij•kentebieden.Metbehulpvandezetheorienisgepoogdeenaantalvandezeverschijnselen, diezich opmacro-schaalaftekenen, tebenaderen. Voor deanalyse
van dezoutvegetatie op micro-schaalmoestnogworden volstaan met deklassieke opnametechniek, waarbij evenwel subjectieve elementen zo veelmogelijk
zijnopgevangendoor(1)hogeeisenaandehomogeniteitindezinvandeFransMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 65-1(1965)
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Zwitserse School te stellen, doch er tevens voor te zorgen dat de oppervlakte
van deproefvlakten dievanhet kwantitatieve minimum-areaal (MEIJER DREES,
1954)overtreft; (2)mettransectentewerkenwaardoordekans,bepaalderuimtelijke structureninvegetatieenmilieuoverhethoofd tezien,tot eenminimum
wordt beperkt en (3) vegetatie en milieu op bepaalde terreinen herhaaldelijk
waartenemen,grotendeelsmetbehulpvanpermanente proefvlakten.
Nadatplaats,tijdengroottevandewaarnemingspuntenzijnbepaald, gaat de
onderzoeker over tot defixatiezelf.Deze geschiedt door codering (samenstelling van de vegetatie uitdrukken in abundantie- en dominantiecijfers; milieufactoren uitdrukken in kwantiteiten). Hierbij dienen wij te bedenken dat onze
codering slechts een beperkte hoeveelheid informatie vastlegt en dat de mogelijkheid ommet andere coderingen meerinformatie te verkrijgen niet a priori
mag worden uitgesloten. Aanvankelijk is voor de vegetatie de codering van
BRAUN-BLANQUET (1928) toegepast (gecombineerde schatting van abundantie
en dominantie), doch het statistische bezwaar van de koppelingvan twee criteriaineencodedeedonsindeloopvanhet onderzoek devoorkeur geven aan
de methode, voorgesteld door DOING KRAFT (1954). Het voordeel dat deze
laatste codering bovendien vertaald kan worden in die van Braun-Blanquet
—overigensmetverliesvaninformatie —betekent datdeeenheidin het onderzoek geen gevaar loopt.
De codelijsten, tenslotte, ondergaan in het brein van de onderzoeker een
decoderingsproces,waardoorhijeenbeeldkrijgtvanhetobject van onderzoek.
Opnametabellen evenalslijsten vanmetingenvanmilieufactoren zijn voor hem
eendocumentatiein codemet een eigeninhoud aan informatie.
1.4.3. Vegetatie en milieu als realisaties inruimte en tijd
De cybernetica biedt ook demogelijkheid destructured eigenschappen van
deinterneenexternerelatiesvan organisaties van organismentebenaderen. In
verschillendeanderetakkenvandebiologie—bijv.indegenetica,embryologie,
biochemieenneurophysiologie—heeft menmetdetoepassingvande informatietheorie reeds veelbelovende resultaten bereikt (bijv. BOK, 1958; QUASTLER,
1959;RAVEN, 1961;CHANTRENNE,1963).Indebiocoenologieenoecologiehebbenvoorzover bekend tot nu toe alleen MACARTHUR (1955, 1957), MARGALEF
(1957, 1958,1961),PATTEN(1959)en BRAY(1961)deprincipesvande informatietheorie toegepast. VAN LEEUWEN (1960, 1962, 1963) heeft in zijn eveneens
tot de cybernetica te rekenen ,open-en-dicht theorie', door de in elke relatie
aanwezige aspecten van verbinding en scheiding als uitgangspunten te kiezen,
de begrippen informatie en ruis voor het eerst duidelijk in hun verband met
ruimteentijdgezet(cf. ook BEEFTINK,1964a).
Aangezien deprocessenwaarmeedecybernetica zichbezighoudt, zichin de
tijdenderuimteafspelen,ishetgewenstdezebegrippeneerstaaneen beschouwingte onderwerpen. Voor de ontwikkeling van een organisme (plant) of een
organisatie van organismen (populatie, plantengemeenschap) is zowel een
zekere tijd als een bepaalde ruimte nodig. Deze benodigde tijd-ruimte wordt
hunviahetmilieuverschaft. Hetmilieuisopzijn beurt echter ook tijd-ruimteo
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lijk bepaald: Processen als sedimentatie, humusvorming en bodemontwikkelingvergennaastruimtevooraltijd envoor derealisatievanhet getij, totuiting
komend in horizontale en verticale waterbewegingen, is een zekere ruimtelijke
afmeting van het waterbekken vereist. In derelatievegetatie-milieuishet abiotische milieu echter primair, moet eerst in een bepaalde gedaante zijn gerealiseerdvoordat hetbiotischeaspectzichkan openbaren. Dit sluitnietuitdat ook
devegetatie, eenmaal aanwezig, het milieu medebepaalt; integendeel, devegetatie is de bewerkster van een belangrijk deel van de verticale differentiatie in
het milieu, zowel boven als onder het bodemoppervlak. Daarnaast versterkt
zij ook de horizontale differentiatie op grond van haar oecologische beperktheid (selectiemechanisme). Ook via de vegetatie (successie) wordt dus aan het
milieu eentijd-ruimtelijk karakter gegeven.Aldezerelatieskunnen waarschijnlijk tot uitdrukkingworden gebracht indeomschrijving dat devorm (abiotisch
ofbiotisch)derealisatieisvandetijdinderuimte.Ruimteentijd dienendaarom
niet als milieufactoren te worden beschouwd, maar als dimensies waarin zich
deabiotischematerieendeorganismen manifesteren (cf. BILLINGS,1952).
Het milieu is ruimtelijk gekenmerkt door afwisseling van egale (gelijke) en
gedifferentieerde (ongelijke) toestanden. Evenzo is het milieu in de tijd gekenmerkt door afwisseling van stabiele (gelijk blijvende) eninstabiele (veranderende) toestanden. VAN LEEUWEN (1962, 1963) brengt het gelijke resp. gelijk blijvendeaspect onder inhet begrip ,open' enhet ongelijke resp.veranderende aspect onder in het begrip ,dicht'. Wanneer voor eenplantensoort de ,open' toestandvanhetmilieuineen,dichte'toestand overgaat,treedtisolatieinenhoudt
de mogelijkheid van communicatie van de soort met het milieu op. In de tijd
leidt dit tot uitstervingvan desoortter plaatse,geografisch komt het tot uiting
in ruimtelijke begrenzingen waardoor patronen zichtbaar worden.
Het spreekt vanzelf dat de ,openheid' van het milieu voldoende ,wijd' moet
zijn. Gradaties in de ,wijdheid' openbaren zich bij de soort in de vitaliteit en
fertiliteit vanhetindividu enbij dephytocoenosein dematewaarin dezefloristisch en structureel afwijkt van een standaardtype (bijv. door fragmentaire
ontwikkeling).
1.4.4. Betekenis van grenssituaties met betrekking tot plantengeografische en
oecologische verschijnselen
Zoals BOK (1958)envooral VANLEEUWEN(1963)hebben aangetoond, manifesteert wanorde(ruis)zichoptweeonverbrekelijk aanelkaarverbonden wijzen:
ruimtelijk in gelijkheid (egaliteit, open sensu Van Leeuwen) en in de tijd door
andersworden(wisselvalligheid,dichtsensuVanLeeuwen).Evenzo manifesteert
orde (informatie) zich op tweewijzen: ruimtelijk in anders zijn (differentiatie,
dicht) enin detijd door gelijk blijven (constantie, open).
Voorts dient men steeds in het oog te houden, dat er tussen open en dicht
ruimtelijk een complementaire betrekking bestaat, die wij bijv. kennen uit de
paradoxalesituatievande brug die voor verkeer tegelijkertijd geopend en afgesloten is. Oecologisch moet deze betrekking tot uitdrukking komen in een
koppelingvanhorizontaleeentonigheid enverticaledifferentiatie en omgekeerd
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(VAN LEEUWEN, 1962, 1963).Zo brengt periodieke sehommeling van het grondwater in het algemeen een verticale homogenisatie met zich mee, maar leidt
tegelijk in het horizontale vlak tot meer ruimtelijke variatie.
In verband met het feit dat de zoutplantengemeenschappen zich in WestEuropa bevinden in het overgangsgebied tussen de zilte hydrosfeer en de zoete
pedosfeer, ishet waardevol de eigenschappen van grenssituaties aan een nadere
beschouwing te onderwerpen. Een ruimtelijke grenssituatie tussen twee of meer
milieutypen is geen overgangsgebied waar alleen maar intermediaire mengtoestanden heersen, diezonder meer kunnen worden afgeleid uit de eigenschappen van de contrasterende milieutypen. Grensmilieu's lijken steeds een geheel
eigen karakter tehebben, dat slechtsten dele aan de eigenschappen van de contrasten kan worden ontleend. Bijnader onderzoek vallen twee typen van grenssituaties op (cf. VAN LEEUWEN, 1963;R. TUXEN en WESTHOFF, 1963):

1. Stabiele grenssituaties, gekenmerkt door (a) een ruimtelijk (in horizontale
richting)rijke gedifferentieerdheid (ordening) in milieuconfiguraties met onverbrekelijkdaaraanverbonden(b)eengroteconstantiein de tijd, althans regelmaat in de fluctuaties van de milieuprocessen. Het onder (b) genoemde impliceert een interne koppeling van milieuprocessen (integratie sensu QUASTLER,
1959);ditbetekent eenbeperkingvan het aantal mogelijke combinaties van processen in de afzonderlijke milieuconfiguraties en daardoor een ordening in
ruimtelijke zin. Deze grenssituaties bestaan uit geleidelijke overgangen of gradienten;zijhebbeneenoverwegend ,min-en-meer'- of ,variety-in-space'-karakter
en daardoor intern een hoog informatie- en een laag ruisniveau. De gemeenschappen hebben doorgaans fijnkorrelige en vaag begrensde structuren en zijn
relatief soortenrijk. Voorbeelden zijn de contactzones tussen de verschillende
klimaattypen langs de Westeuropese kust (§2.2), de pontisch-pannonische
sector als grensgebied tussen het vochtige continental klimaat van de Europese
gematigde gebieden en het steppeklimaat van de zuidrussisch-centraalaziatische
gebieden (§3.3.2) en, in mindere mate, de contactzone tussen eu-littoraal en
supralittoraal (§2.5.5).
2. Instabiele grenssituaties, gekenmerkt door (a) een ruimtelijk (in horizontale
richting)egaletoestand dooreengroteopenheidvoorinvloedenvan buitenaf,
gepaard gaande met (b) een grote wisselvalligheid in de tijd, althans onregelmatigheid in de fluctuaties van de milieuprocessen. De onregelmatigheid in de
tijd houdt in dat van koppeling van milieuprocessen slechts weinig sprake kan
zijn. Het zijn storings- of ruismilieu's, waarvoor door hun ,af-en-toe'- of
,variety-in-time'-karakter de termen ecotones, tension belts en stress zones
(CLARKE, 1954; ALLEE CS., 1955; ODUM, 1959) van toepassing zijn (MOZLEY,
1954). Het interne ruisniveau is hoog, het interne informatieniveau laag. De
vegetatieisgekenmerkt door eenrelatieve soortenarmoede en een eentonigheid,
samenhangend met grofkorrelige en scherp begrensde structuren (cf. hetmassaeffect van ZONNEVELD, 1960). Voorbeelden zijn de dagelijks overstroomde,
eu-littorale milieu's met hun bodemfauna en hun Salicorniastriata-, Spartina
spp.-enScirpus spp.-begroeiingen (§2.4), de contactzones tussen het vochtige
^
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en zilte milieu van de schorren en het vochtige of drogeen tevens zoete milieu
vandeduinenenstrandvlakten(§4.7,4.8,4.9en4.10),alsmedededoormensen
diergeinduceerdeendoordemodernecultuursterkbevorderde storingsmilieu's,
waarvan decontactzonetussen zee-enrivierwater in dedoor dijken ingesloten
estuaria eenvoorbeeld is(§2.3.2).
Anderzijds isdegrenssituatieruimtelijk enextern gezienin het algemeeneen
ontmoetingsgebied van horizontaal nivellerende factoren. Met betrekking tot
het grensgebied tussen eu-littoraal en supralittoraal bijv. bestaan deze nivellerendefactoren inhet eu-littoraal uit deongeveer tweemaalper dagweerkerendeoverstromingenenin het supralittoraal uit de, de gehele zone beslaande invloedvanneerslagenverdamping(cf. ook§2.5.5).Met deegaliserendeinvloed
van het vloedwater in het eu-littoraal hangt de soortenarmoede en de grove
,korreling' vandeslikvegetatie samen.Dehorizontaal egaliserendeinvloed van
neerslag en verdamping in het supralittoraal wordt echter grotendeels teniet
gedaan door dehorizontale differentiatie, diedoor deniveauverschillen van het
bodemoppervlak (§2.4), door deplaatselijke verschillen in korrelgrootteverdeling, structuur en doorworteling en door de begroeiing (§2.5.5) wordt opgeroepen.
Dezeconcentraties van informatie enruis in het milieu zijn belangrijke verschijnselen voor deplantengeografie endeoecologie.Zij worden in de biosfeer
indeeersteplaatsgemarkeerd door concentraties van grenzen: de eerste door
eeninterneconcentratie van areaalgrenzen van soorten of patroongrenzen van
lagere orde; detweededooreenexterne,naarbuiten gekeerde concentratievan
areaal- of andere patroongrenzen. Concentraties van informatie kenmerken
zich bovendien door eenrelatief grote rijkdom aan endemen ofandere soorten
meteenbeperktareaal.Indetijd kanverrijkingvaninformatie slechtsoptreden
wanneer deverandering geleidelijk envoldoende gericht verloopt; dit is tevens
eennoodzakelijke voorwaardevoorsuccessieenevolutie (SIMPSON, 1962).Concentratiesvanruisvallenbehalvedoorexterneconcentratiesvanpatroongrenzen
ook op door armoede aan soorten, dikwijls samengaand met een uitgesproken
dominantie van een of meer van deze soorten, of door concentraties van (weinige) soorten die aangepast zijn aan wisselvallige milieu's (VAN LEEUWEN,
1958; WESTHOFFenVANLEEUWEN,1961).
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HOOFDSTUK 2

HET MILIEU
2.1. ANALYSEVANHETMILIEUMETBEHULP VANGRADIENTEN

Onderhet milieu van eenplant ofgroepvanplanten —hetzij tot een soort,
hetzij tot meer soorten behorend —verstaan wijhet stelsel van alle processen
vanphysische,chemischeenbiologischeaard dieinruimteentijd deomgeving
vandeorganismenuitmaken (LAMen WESTHOFF,1949).Deaard van dezeprocessen, evenals de wijze waarop zij onderling samenhangen, wijzigt zich van
plaatstot plaats envantijd tot tijd. Dezewijzigingen kunnen worden voorgesteld met behulpvan gradienten. In verband met het karaktervan dezestudie
zullen wij het begrip gradient voornamelijk gebruiken als de ruimtelijke uitdrukkingvandegeleidelijkeveranderingeninhetmilieu.
Ruimtelijke gradienten kunnen in willekeurige richtingen worden gelegd.
Voorhetverkrijgen vanadequateinformatieishetechtergewenstdierichtingen
te kiezen waarbij —naar verwacht mag worden —het ,verhang' van de gradienthetgrootst resp.het kleinst is.In depraktijk komt dit er op neer dat de
meeste gradienten loodrecht op of samenvallend met de hoogtelijnen in het
landschapc.q.degrenzenvandevegetatiepatronen wordengelegd.
Wat derichting betreft worden vier groepen van gradienten onderscheiden,
waarvan drie evenwijdig aan het bodemoppervlak en £en loodrecht daarop
(cf.fig.2):
1. Longitudinalemacrogradienten vannoord naar zuidlangsde Westeuropese
kust;
2. Transversale macrogradienten van de monding der estuaria af in stroomopwaartserichting, duslangs de Westeuropese kust hoofdzakelijk in westoostrichting;
3. Microgradienten, evenwijdig aan het bodemoppervlak en loodrechtop de
hoogtelijneninhetlandschapvandeslikkenenschorren;
4. Microgradienten, loodrecht op het bodemoppervlak van de slikken en
schorren.
Met uitzonderingvandelaatste zullendezegroepenin devolgende paragrafen
regelmatigtersprakekomen.
Voortsishetvanbetekenisvoordekarakteriseringvandegradienten ,masterfactors'tekiezen,waarbij bedachtdienttewordendatdezeaanandere factoren
kunnenzijn gekoppeld. Bijdeeerstedriegroepenvangradientenzijnrespectievelijk devolgendefactoren van bijzondere betekenis:
1. In de eerste plaats klimatologische factoren, in het bijzonder temperatuur
enneerslag;voortsbepaaldeaspectenvandegetijbeweging;
2. De chemische eigenschappen van het overstromingswater, voornamelijk
de saliniteit, en de eigenschappen van de door het overstromingswater
meegevoerdeengesedimenteerdevastebestanddelen;
12
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FIG. 2. Indeling van de milieugradienten naar hun richting.
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FIG. 2. Classificationoftheenvironmentalgradientsaccordingtotheirdirection.

3. De vocht- en luchthuishouding en de saliniteit van de bodem als resultante
vangetijbeweging, neerslagenverdamping;dekorrelgrootteverdelingvande
vaste bodembestanddelen enhet bodemrelief alsproducten van het sedimentatieproces.
Naasthetruimtelijke aspectvanhetmilieumoetookhettijdelijke onderogen
worden gezien.Aangezien het doorgaans ontbreekt aanvoldoendewaarnemingen enmetingen oplangetermijn, moeten wij ons hier voornamelijk beperken
tot enkele tijdsaspecten van de microgradienten, zoals de genese van schorren
uit slikken en defluctuatiesin de tijd van het vochtgehalte en de saliniteit van
de bodem. Een afzonderlijke plaats nemen tenslotte de biotische factoren in;
bij debehandelingvan dezefactoren wordt onderscheid gemaakt tussen phytogene,zoogeneenanthropogeneinvloeden.
Meded.Landbouwhogeschool Wageningen 65-1(1965)
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VERKLARING VAN ENIGE VEEL GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN

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

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

De littorale kuststrook is verdeeld in drie gordels (cf. ook §3.1), te weten:
1. De sublittorale zone, gelegen tussen het niveau waar beneden geen plantengroei mogelijk is,en het niveau waar beneden het water in de regelniet zakt;
waar getijbeweging is,komt dezelaatstegrensongeveerovereen methet MLWSniveau.
2. De eu-littorale zone, zich bevindend tussen de bovengrens van de sublittorale zone en een niveau dat gewoonlijk enige centimeters beneden MHW
ligt.
3. De supralittorale zone, die zich uitstrekt van de bovengrens van de eu-littoralezonetot aan hetniveauwaarboven vloedwater enstuifwater geen invloed
meer op de vegetatie uitoefenen. Deze zone wordt dikwijls nog in twee gordels
onderverdeeld: (a)een laaggelegen zone dieperiodiek onder invloed van springvloed, branding en stuifwater staat en waarvan de bovengrens op de schorren
ongeveer samenvaltmetdestormvloedzone (EHWS);(b)een daarboven gelegen
zone die alleen tijdens stormen aan stuifwater is blootgesteld (aerohaliene zone
van de Westeuropese rots- en klifkusten).
Voor de classificatie van het open water naar de saliniteit is het Venicesystem' gevolgd (Final Resolution of the Symposium on the Classification of
brackish waters, 1959);dein dit systeem onderscheiden zones zijn:
Eu-halinicum
van gem. 22 tot gem. 16,5 °/00 CI'
Polyhalinicum
van gem. 16,5 tot gem. 10 °/ 00 CI'
Mesohalinicum
van gem. 10 tot gem. 3 °/ 00 CI'
a-mesohalinicum van gem. 10 tot gem. 5,5 °/ 00 CI'
P-mesohalinicum van gem. 5,5 tot gem. 3 °/ 00 CI'
Oligohalinicum
van gem. 3 tot gem. 0,3 °/00 CI'
Zoetwaterzone
met maximaal gem. 0,3°/ 00 CI'.
Het ZW-Nederlandsewoord ,slik' (slikplaat; engels:mud flat) en het,zij het
minder bekende woord ,blik' (zandplaat; engels: sand flat) omvatten de niet of
schaarsmetphanerogamenbegroeideterreinen, diebeneden MHW en dus in de
eu-littoralezonezijn gelegen. De ,schorren' en ,gorzen' zijn de terreinen, met
een gesloten begroeiing, die tussen het MHW-niveau en de stormvloedzone en
dus in het supralittoraal zijn gelegen; strandvlakten (groene stranden) zijn hieronder niet begrepen doch liggen ook in de supralittorale zone.

Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 65-1(1965)

2.2. HET KUSTKLIMAAT

Het klimaatvan de Westeuropese kustgebieden kenmerkt zich ten opzichte
van de meer continentale klimaatstypen door een geringe temperatuuramplitude (verschil tussen de gem. temperatuur in de warmste en de koudste maand
10-15°C; in westelijk Groot-Brittannie, Ierland, W-Bretagne, NW-Spanje en
W-Portugal zelfs minder dan 10°C), door behoorlijke neerslagkansen over het
gehelejaar en door bijna voortdurend wind. Dank zij de Golfstroom en de van
het westen uit binnendringende depressies zijn de winters over het algemeen
zacht en vochtig, doch de zomers meestal bewolkt, regenachtig en met weinig
zonneschijn. Toch zijn er in de voornaamste klimaatsfactoren regionaal nog
allerlei verschillen aanwezig en het zijnjuist die plaatsen langs de kust waar de
longitudinale macrogradient van dezefactoren eenversneldeverandering ondergaat, die phytocoenologisch en oecologisch het meest van betekenis zijn. De
voor debeschrijving van het kustklimaat benodigde gegevenswerden welwillend
ter beschikking gesteld door Dr. H. ten Kate van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut te De Bilt en aangevuld met literatuuropgaven
(voornamelijk GAUSSEN, 1941; JACQUET, 1949; WALTER, 1949; DAHL, 1950;
BRAUN-BLANQUET, 1951; PRONK, VAN RANDWIJK en WILLEMS, 1959; REY,

1960

en PERRING en WALTERS, 1962).
De differentiatie in het Westeuropese kustklimaat kan, van noord naar zuid,
alsvolgt worden samengevat:
1. De kust van de Varangerfjord tot aan de Lofoten (N-Noorwegen) vormt het
overgangsgebied van de arctische klimaatsgordel van N-Europa naar het
atlantische klimaat van de Westeuropese kusten. Dit grensgebied is in deze
richting in de eerste plaats gekenmerkt door een aanzienlijke toeneming van de
luchttemperatuur, vooral die in de wintermaanden (de minimale gem. maandelijkse temperatuur loopt op van -8 tot -2°C). Tevens neemt in deze richting
de hoeveelheid neerslag sterk toe (van 400 tot ongeveer 2000 mm perjaar). Dit
kustgedeelte vormt dus een grensgebied tussen twee contrasterende klimaten.
Deze grenssituatie valt t.a.v. de zoutvegetaties samen met de scheiding tussen
de arctische Cariceto-Puccinellietalia en de Westeuropese en Westbaltische
Glauceto-Puccinellietalia. Het grensgebied zelf bevat echter bovendien een verhoogde rijkdom aan interne informatie als gevolg van de van plaats tot plaats
veranderende partiele processen van temperatuur en neerslag. Deze verrijking
komt tot uiting in de aanwezigheid van een belangrijk aantal endemen en van
taxa die ook nog elders, doch in betrekkelijk kleine arealen, in de subarctische
gordel voorkomen.
Uit het werk van HULTEN (1950, 1958) blijkt dat tot deze soorten onder meer de volgende
kunnen worden gerekend: PuccinelliacoarcticaFern, et Weatherby, Carex nardina Fr., C.
arctogenaH.Sm., C.salinaWahlenb., C.holostomaDrej., C.bicolorAH., C.misandraR. Br.,
Luzula wahlenbergiiRupr., SaginaintermediaFenzl, MinuartiarubellaHiern.,Arenariahumifusa Wahlenb., Ranunculus nivalis L., R. sulphureus Soland., Papaver dahlianum Nordh.,
P. laestadianum Nordh., P. radicatumRottb. ssp. div., Chrysoplenium tetrandrumFr., Potentilla chamissonis Hult., CassiopetetragonaDon., Gentianadetonsa Rottb., EuphrasiahyperboreaJ0rg., E. lapponica Th. Fr., PedicularisflammeaL.,P. hirsutaL.,P. lapponica L., ErigeMeded.Landbouwhogeschool Wageningen 65-1(1965)
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ron unalaschkense (DC.) Vierh., Antennaria carpathicaBl. et Fing., A. porsildii E. Ekm.,
TaraxacumsimulumBrenn., T.tornenseTh.Fr.enHieraciumpeleterianumMer.

2. De atlantische kust van Noorwegen is zowel klimatologisch als floristisch
weiniggedifferentieerd (cf. HULTEN, 1950).De maximaleen minimalegem.
maandelijkse temperatuur loopt naar het zuiden zeer geleidelijk opvan 12tot
14°Cresp.van-2tot +2°C.Aandegrotehoeveelheidneerslag(1000totmeer
dan 3000 mm per jaar) moet het belangrijke aandeel worden toegeschreven
dat soortenvanbrakkestandplaatsenenvancontactmilieu'stussenziltenzoet
daar in de kustvegetatie hebben (NORDHAGEN, 1917, 1923; GILLNER, 1955;
FAEGRI,1960).
3. Dezuid- en zuidwestkustvan Noorwegen onderscheiden zich van de westkustvoornamelijkdoorhogeretemperatuurmaximainzomer enwinter. Het
feit dat meer dan 60 soorten aan de atlantische kust van Europa hier hun
noordelijkste groeiplaatsen hebben, hangt waarschijnlijk hiermee samen.
Vandezemeerdan60soorten(cf. HULTEN, 1950)zijnhiervanbetekenis:Festucaarundinacea,Scirpusplanifolius, S. maritimus,S. multicaulis, S.parvulus,Carex extensa (cf. H0EG en
LID, 1949), C. distans, C. punctata, Juncuscompressus, Rumex maritimus,Atriplex sabulosa,
Salsola kali, Crambe maritima, Cochleariadanica, Ononis spinosa, Trifolium fragiferum,
Radiolalinoides, Eryngiummaritimum, Centauriumpulchellum,C. vulgareen Verbena officinalis.

4. De Deense westkust onderscheidt zich van de Noorse kusten nauwelijks
door hogeretemperaturen (maximale en minimale gem. maandelijkse temperatuur resp. 16en 1°C), doch wel door een aanzienlijk lagere hoeveelheid
neerslag(ongeveer670 mmperjaar).Hetmogelijkbelangwekkendegrensgebied
valt echterin het Skagerrak.Intussenvalt dezuidzijde van dit grensgebied samenmetdenoordehjke begrenzingvanhet areaalvan ongeveer 60soorten en
enkelebelangrijkezoutplantenassociaties.
Aan HULTEN (1950) ontlenen wij in dit verband wederom de volgende soorten: Zostera
nana,Parapholis strigosa,Elytrigiapungens (cf. BEEFTINK, 1959), Hordeum maritimum, H.
secalinum, Schoenus nigricans, Juncus anceps, J. inflexus,J. maritimus,Halimioneportulacoides, H.pedunculata, Kochiahirsuta,Sileneotites,Bupleurum tenuissimum,Apiumgraveolens,
Oenanthe lachenalii, Centaurium minus, Calystegia soldanella, Plantago coronopus, Artemisia
maritima,SeneciocongestusenLeontodonnudicaulis.

5. De Duitse Bocht heeft van alle Westeuropese kustgedeelten het meest uitgesproken landklimaat (in het bijzonder door lagere temperatuurminima
in de winter). Zuidelijk van dit kustgedeelte, van het Nederlandse Waddengebiedtot Normandie,ishet klimaat zeer gelijkmatig: maximale en minimale
gem. maandelijkse temperatuur resp. 17 en 3°C; jaarlijkse neerslag 600-800
mm,behalveCapGrizNezenomgeving(1000-1500mm).
6. Normandie en vooral Bretagne vertonen weer een vermeldingswaardige
differentiatie inhet klimaat: oplopen van de wintertemperatuur in westelijkerichtingonder invloedvandeAtlantischeOceaan(toenemingvan deminimalegem.maandelijkse temperatuur van 4 tot ongeveer 8°C), met als gevolg
een afnemend verschil tussen zomer- en wintertemperatuur; voorts neemt de
neerslag in westelijke richting toe van 800 tot ongeveer 1500 mm per jaar;
West-Bretagneis ook het omslaggebiedin deperiodiciteit van de windkracht:
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naar het noordoosten zijn oktober totjanuari demaanden met de krachtigste
windenenmeitotaugustusdemaandenmetdezwakstewinden;tenzuidenvan
Bretagne zijn dit resp. maart tot april en September tot november. Langs de
Engelse zuidkust bevinden zich, wat temperatuur en neerslagbetreft, overeenkomstigegradienten (cf. PERRINGen WALTERS,1962).
Het grote ,verhang' van deze klimatologische gradienten impliceert een belangrijke differentiatie in het klimaatsmilieu van dit kustgedeelte en bijgevolg
ook eenbelangrijkedifferentiatie in dekustvegetatie,vanhetzelfde karakterals
inN-Noorwegen.Indeeersteplaatsbrengtdegrenssituatiemetzichmeedatdeze voor een belangrijk aantal soorten de ZW-grens of de NW-grens van hun
verspreidingsareaalvormt.
Van de boreaal-atlantische soorten kunnen in dit verband worden genoemd: Atriplex
glabriuscula, A. sabulosa, Salicorniadisarticulata Moss, CentauriumlittoralisFr. en Cochlearia
anglica;voortsbereiken decircumborealeElymusarenarius, deeuraziatischeHalimionepedunculata en de atlantische Spartina townsendii hier de ZW-grens van hun verspreidingsgebied.
De laatste breidt zich evenwel nog geleidelijk verder in dezerichting uit. Tot de ibero-atlantischeenmediterraan-atlantischesoorten dieinBretagneenNormandie eninzuidelijk GrootBrittannie (voorzien van*) de noordgrens van hun verspreidingsgebied bereiken, behoren:
Artemisia lloydiiJord., Dianthusgallicus Pers., Silene thorei Duf., Limoniumlychnidifolium
Gir., AltheniafiliformisPetit,Pancratium maritimumL., Galium arenarium Lois., Salsolasoda
L., Plantago recurvataL. var. littoralis Ry., Medicago littoralis Rhode, Sileneportensis L.,
Salicorniafruticosa L., Medicago marinaL., Triglochin barrelieri Lois., Crypsisaculeata(L.)
Ait., Polypogonmaritimus Willd., Diotis maritima (L.) Sm., Euphorbiapeplis L.*, Frankenia
laevisL.*,Matthiolasinuata(L.)R.Br.*,SalicorniaradicansSm.*,enInulacrithmoidesL.* (cf.
CLAPHAM, TUTIN en WARBURG, 1958; CORILLION, 1961; FOURNIER, 1961; PERRING en WAL-

TERS, 1962).

Hetgrensgebiedzelfbevatookhiereenverhoogderijkdom aaninterneinformatie,waardoorhetgebiedrelatiefrijk isaan endemenensoortenmeteendisjunctareaal.
Van dezecategoriekunnen devolgende taxa worden genoemd: AstragalusbayonensisLois.,
Omphalodes littoralisMut., Cochlearia aestuaria LI.,Spartinaalterniflora Lois.*, Cotula coronopifoliaL.,Matthiolasinuata(L.)R.Br. var. oyensisMen.etV.-G.M.,DaucusgadecaeiRy.et
Fd., Galium neglectum Le Gall., Limonium humile Mill.*, Erodium maritimum L'Herit.,
Linariaarenaria DC. en Centaurium capitatum(Willd.) Borbls* (cf. CORILLION, 1961; FOURNIER, 1961; PERRING en WALTERS, 1962).

7. Van de kust van Aquitanie' (Charente Inferieure, Gironde, Landes,BassesPyrenees) heeft REY (1960) diepgaande studie gemaakt. Hij herkende in
Aquitanie vierklimatologischeprocessen (gradienten)als gevolgvan in tijd en
ruimtein elkaar doordringendeatlantische,continentale,mediterraneenmontaneinvloeden.Deatlantischeinvloedneemtnaarhetzuidenregelmatigaf, doch
van Baskie naar Galicie ophet Iberisch Schiereiland weer toe.De gemiddelde
temperatuurneemtechterlangsdekustvannoordnaarzuidgeleidelijk toe. De
neerslagisaandekustinBaskiehethoogst(ruim 1000mm)enneemtnaarhet
noorden en westen enigszins af. Voorts is het kustgebied gekenmerkt door
hevigewinden,vnl.uithetwesten(cf. ook GAUSSEN, 1941).
NiettegenstaandeAquitaniedushetcontactgebiedvanvierverschillendeklimaattypenherbergt,lijkt hetaantalendemenensoortenmeteendisjunctareaal
relatiefkleintezijn.
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 65-1(1965)

17

ALLORGE (1941, p. 351) schrijft weliswaar: ,... que les plantes, m£me les mieux connus de
l'Europe centrale et occidental, s'y presentent sous des formes speciales. A cet egard, le
Paysbasque,commelerestedusecteuribero-atlantique,reveleunmicroendemismeprogressif
notable qui meriterait une etude approfondie'. Doch afgezien van deze micro-endemen geeft
REY (1960) slechts op: Limoniumdubyi(G.G.) P.F. subspecies van L. bellidifolium(Gouan)
Kuntze, Hieracium eriophorum St.-Amans, Alyssumloiseleuri P.F.,Linariathymifolia (Vahl)
D C , OenanthefoucaudiTesseron,Angelicaheterocarpa Lloyd, Thorellabulbosa(Thore) P.F.,
Potamogeton variifoliusThore en Elatine brochoni Clavaud, subspecies van E.hexandra
(Lapierre) DC. Aan deze lijst moet nog worden toegevoegd Spartina altemiflora Lois. (cf.
JOVET,1941).

Ditverschijnselkanwordenverklaarddooreenhoogruisniveauindegrensgebieden- samenhangendmetinstabiliteitin detijd - waardoor de informatie
voorhetontstaanofdevestigingvanendemenonvoldoendekonwordenbenut.
REY(1960,p.306)wijstreedsopdezeklimatologischeinstabiliteit.Ookhetdoor
ALLORGE(1941)geconstateerdemicro-endemismesteuntdezeverklaring.
8. OngeveertussenPortoenLissabonlangsdePortugesewestkustvoltrektzich
eenlaatstebelangrijkeveranderinginklimatologischopzicht:detemperatuur
neemtlangsdekustinzuidelijkerichtingtoe,vooralindewintermaanden (de
maximaleenminimalemaandelijksetemperaturenlopenresp.opvan20tot22
envan8tot 11°C).Tegelijkneemtdeneerslagafvanongeveer 1200tot 700mm
perjaar(tenzuidenvanLissabontotminderdan600mm);dezeafneming drukt
vooralopdeneerslagindezomermaanden,waardoordezezeerdroogworden.
VoortsneemtdeNO-Passaatnaarhetzuideninbetekenistoe.Ditkustgedeelte
vormt de ontmoetingszone van het Europees-atlantische en het mediterrane
klimaatenisalszodanigdependantvanhetonder(1)behandeldegrensgebied
in N-Noorwegen.In overeenstemminghiermeeis deindelingin ,etages de familiesdegroupementsvegetaux'dieEMBERGER (1930)opgrondvanklimatologischecriteriavoorhetwestmediterranegebiedheeft gemaakt.Zijn ,etagemediterraneanhumide'(cf. I.e.p.719)komt overeenmethethierbeschrevengrensgebiedtussendeEuropees-atlantischeenmediterraneklimaten.
EvenalsinN-Noorwegenvalthetklimatologischegrensgebiedsamenmeteen
concentratie van grenzen en verspreidingsarealen van plantensoorten. Vooral
soortendievoordesyntaxonomievandehogerevegetatie-eenhedenvanbetekeniszijn,hebbenhierhunareaalgrens.VoordeGlauceto-Puccinellietaliaisdithet
gevalmetArmeriamaritima,Plantago maritima, Triglochin maritima,Limonium
vulgaressp.pseudolimonium(Rchb.)GamsenPuccinelliamaritima.
Vandemediterranesoortendiehierdenoordgrensvanhun areaalbereiken,kunnen worden
genoemd:Arthrocnemum macrostachyum Moris,Aeluropuslittoralis(Gouan) Pari., Limonium
sinuatum (L.) Miller,L.ferulaceum (L.)Kuntze,L. thouini(Viv.)Kuntze,Limoniastrum monopetalum(L.)Boiss.,Puccinelliaconvoluta(Horn.) G.G., P. tenuifoliaBoiss.et R., Salsolasoda
L., S. vermiculata L., Halopeplis amplexicaule (Vahl) M.Stbg., Haloxylon articulatum(Cav.)
Bunge,FrankeniapulverulentaL.en CrucianellamaritimaL.

Overigenszijn overdeareaalgrenzenweinignauwkeurigeopgavenbekenden
moetmenzichnogtevredenstellenmetdegegevensvanWILLKOMM(1852,1896)
enCOUTINHO(1939).EenindrukvandeverschillenindezoutvegetatievanNWSpanjeenMidden-enZ-Portugalkrijgtmenvoortsdoorvergelijkingvandeverhandehngenvan BELLOT(1950),BUCH(1951)en GUINEA(1953a, 1953b,1954)
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enerzijds en die van FONTES(1945) en ROTHMALER (1943) anderzijds. Dat het
grensgebiedbovendieninternrijkaaninformatieis, komttotuitingindeaanwezigheidvaneengrootaantalendemen(bijv.vanhetgeslachtArmeria).
WILLKOMM(1896,p.70en289-299) komt na een berekeningvanhet aantal endemen onder
de Iberische kustplanten (totaal 618soorten) tot het volgende resultaat:
N-kust
W-kust
Z-kust
ZO-kust
Aantal soorten
150
236
387
232
Aantal endemen
23
61
103
31
Percentage endemen van totaal aantal soorten
15,3
25,8
26,6
13,4
Hetreeds grotepercentage endemenvan deIberische westkust vindtnognadere precisering
door de mededeling dat van de 61endemen 45 tot de Portugese kust beperkt zijn. Het hoge
percentage endemen van de zuidkust (cf. ook WILHELM, 1937)zou verklaard kunnen worden
doorhetcontactvanatlantische,mediterraneencontinentaleklimaatsinvloeden;diteffect zou
wellichtversterkt kunnen zijn doorcontact metN-Afrika viadeMoorseenArabischeinvasies.

Uit dit overzicht volgt dat de klimatologische grensgebieden langs de Westeuropesekustniet alleenookinfloristischopzichtgrensgebiedenzijn, dochdat
zijmeestaldoorhetbezitvanverhoogdeinterneinformatie bovendiendooreen
grotererijkdom aantaxazijngekenmerkt.
2.3. HET OPEN WATER

2.3.1. Waterbewegingen
Bij de waterbeweging onderscheiden wij in de eerste plaats schommelingen
diehet gevolgvankosmischekrachtenzijnenalsgetijbewegingenwordenaangeduid. Deperiodiciteitvandezeschommelingeniszeerregelmatigende,golflengte' kort. Daarnaast kennen wij waterbewegingen die worden veroorzaakt
door klimatologische omstandigheden (neerslag, wind) en menselijkeactiviteiten (ontwatering,waterbeheersing).De ,golflengte' van dezeschommelingen is
meestalveelgroter, zodat deverschillendewaterstanden zichdaarbij in detijd
alseenmeeropzichzelfstaand,afzonderlijk deelvanhetgeheelvoordoen(episodischeschommelingen).
DeperiodiekeschommelingenhebbendeoverhandlangsdeWest-enNoordeuropesekusten,deepisodischeschommelingeninhetWesteuropesepolderland
en inMidden-enOost-Europa;bepaaldegedeeltenvanhetOostzee-enMiddellandse Zeegebiedzijn gekenmerktdoorcombinatiesvanperiodiekeenepisodischeschommelingen.
Periodieke en episodische schommelingen in de stand van het open water
hebben een verschillendeinvloed op deprocessen in de bodem van het oeverland.Alsvoorbeeld kan hetbestworden gekozendecombinatievan devochtenaeratietoestandmetdesaliniteitvanhetbodemvocht.Deperiodiekeschommelingenvandegetijbeweging bewerkstelligen,dat eenbijna voortdurendrelatief lagevochttoestand of hoge aeratietoestand gecombineerd kan voorkomen
met een voortdurend relatief hoog saliniteitsniveau van het bodemvocht. Bij
episodischeschommelingenisdezecombinatie- tenminsteonderdeWesteuroMeded.Landbouwhogeschool Wageningen 65-1(1965)
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peseklimaatsomstandigheden- nietmogelijk. Ten opzichtevan het milieu dat
onderinvloedvandegetijbeweging staat,zijn deniveauxverschoven:eenrelatieflagevochttoestandisdanaaneenlaagsaliniteitsniveaugekoppeldeneenrelatiefhogevochttoestand aan eenhoogsaliniteitsniveau.Hetfeit datLimonium
vulgare, Halimione portulacoides en Artemisiamaritima in het Westeuropese
polderland slechts tot kwelstroken beperkt zijn, hangt met dit verschijnsel samen. Het Westbaltische gebied neemt,wat dezeschifting in de factorencombinatiebetreft, eentussenpositiein.
Voorhetonderhavigeonderwerpvanstudieisdegetijbewegingvanmeerbetekenis dan dezuiver episodische waterbewegingen. In het effect van de getijbewegingopdezoutvegetatiekunnendrieaspectenwordenonderscheiden:(1)het
ruimtelijke aspect van deamplitude, (2) het tijdelijke in devorm van de getijkrommeen(3)hetdynamischeaspectvandegetijstromingenendegolfslag.
Deamplitudevandegetijbewegingheefteenlongitudinaleeneentransversale
macrogradient. In beide gevallen geldt, dat naarmate de amplitude toeneemt,
ookdeverticaleamplitudevan hetmilieu dat voor dezoutvegetatie openstaat,
groteris.Aangeziendemeestesoorten envegetatietypen zichin dehoogwaterzonebevinden, isbovendien het hoogteverschil tussen devloedstanden tijdens
springtij en doodtij een maatstaf voor de ruimtelijke realisatie van de interne
differentiatie vanhetmilieu.LangsdeWesteuropesekustloopthet getijverschil
bij springtij uiteenvanenkeledecimetersin deomgevingvanhet Skagerrak tot
meer dan 11m bij St. Malo en in het Kanaal van Bristol. Het hoogteverschil
tussendegem.vloedstanden tijdens springtij endoodtijvarieertvan 17 a25cm
(resp.bijHoekvanHolland eninhet GraadybbijEsbjerg)totruim315cm (bij
St.Malo).
DeinversieindezoneringvanhetPuccinellietummaritimaeenhetHalimionetumportulacoidislangsdeFransekusthangtwaarschijnlijk metdegroottevande
getij-amplitudesamen.Bijeenverschilvanminderdanongeveer8mgedurende
springtij,zoalslangsdeNederlandsekustvoorkomt,volgthetHalimionetumin
dezoneringophetPuccinellietum.Bijgroteregetij-amplitudesdanongeveer8m
ontwikkelthetHalimionetumportulacoidiszichechterreedslangsrandjes enop
geaccidenteerdterreinwaarvanhetniveaulagerligtdandatvanhetPuccinellietum maritimae. Het is zeer waarschijnlijk dat bij de grote getij-amplitudes de
wegzuiging van het grondwater tijdens de laagwaterstanden zo groot is, dat
reeds oplagereniveaux dan diewaarop hetPuccinellietum maritimae zich ontwikkelt, opbepaaldeplaatsen eenvoor het Halimionetum voldoende geaereerd
milieu kan ontstaan.
Detransversale gradient in de estuaria bestaat uit een aanvankelijke toenemingvandeamplitudedooropstuwingvandevloedgolftoteenmaximalewaarde(inhetSchelde-estuariumbijspringtijvangem.4.33mbijVlissingentotgem.
5.25 mbij Hemixem),gevolgd door een afneming. Deze gradient varieert van
riviertotriviernaargelangdebreedteendieptevanderiviermond,het getijverschilindemondingenhetverhangendezoetwaterafvoer vanderivier.Plaatselijkeverwijdingeninhetestuariumkunneneenvloedkuileffect teweegbrengen.
LangshetSchelde-estuarium zijn geenverschuivingenindedifferentiatie van
2

"
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de zoutvegetatie geconstateerd, die zouden kunnen samenhangen met het verloop in de getij-amplitude. Het verloop van de saliniteit is hier waarschijnlijk
van veelgroterebetekenis voor devegetatie.Het hoogteverschiltussen degem.
vloedstanden bijspringtij endoodtij varieertvanVlissingentot aandemonding
vandeRupelookzeerweinig(80-87cm).HetOosterschelde-bekkenlooptindit
opzichtveel meer uiteen: het hoogteverschil bedraagt daar 47-74 cm. Er zijn
aanwijzingen dat verschuivingen van de optimale standplaats van bepaalde
soortent.o.v.dezoneringinverband staanmetdeamplitudevandit hoogteverschil.Spergularia marginata, bijvoorbeeld, vindt men op de Kaloot, waar het
hoogteverschil tussen de gem. vloedstanden bij springtij en doodtij 85 cm bedraagt, optimaalin de kommen (Puccinellietum maritimae); doch op het SpieringschorinhetVeerscheGat, meteenhoogteverschilvan 52cm,komtzijoptimaalopdeoeverwallenvoor(inhetArtemisietummaritimae).
Natuurlijke vloedverhogingen door transgressie van de zee - zoals in
het Deltagebied plaats vinden - verlopen zo langzaam, dat deze door de
opslibbingkunnenwordenbijgehouden. Andersishetgesteld metdoor demens
teweeggebrachte vloedverhogingen. Deafsluiting van deZuiderzee bijv. had in
de periode 1930-32 een vloedverhoging tot gevolg, die plaatselijk opliep tot
meer dan 1 m (LORENTZet al., 1928).Devloedverhoging van ca. 10cm bij het
eilandje Griend bleekreedszocatastrophaal voor devegetatietezijn, dat eerst
na 1940regeneratie optrad (FEEKES in BROUWER c.s., 1950). Deze desastreuze
uitwerkingisvolkomen tebegrijpen uitderesultatenvan dewaterpassingen die
in het Deltagebied zijn verricht. De verticale amplitude van de zoutplantengemeenschappen bedraagt daar (3) 5-15 (22)cm,zodat ook daar door een dergelijkeplotselingevloedverhogingvoordemeestegemeenschappendecommunicatiemethetmilieugrotendeelszouzijn verbroken.
Het tweede aspect, devorm van de getijkromme, kan van betekenis zijn (1)
wanneer decurvetweetoppigis,zoals bij het eiland Wight voorkomt; volgens
TUTIN (1942)reageren Zostera-soortsn op dit verschijnsel door zich op hogere
niveaux te vestigen. (2) Wanneer de curve voorzien is van een agger3 of een
soortgelijke afwijking bij hogere waterstanden; voorbeelden van beiinvloeding
van devegetatie door ditverschijnsel zijn echternietbekend.
Het derdeaspect,getijstromingen engolfslag,valtonderhetbegripexpositie.
Dezekan, zowelvoor stroming als golfslag, van plaats tot plaats sterk uiteenlopen. Er isin dit opzicht een groot verschil in gevoeligheid onder de pioniers
van de zoutplanten. Zosteraspp. en Salicornia strictazijn het meest gevoelig,
Spartinamaritima minder. Spartinatownsendii verdraagt blootstelling aan het
geweldvanhet openwaterdoorzijn dichtegroeiwijze enstevigeverankering in
de bodem verreweg het beste. Zelfs de voor brak milieu openstaandeScirpus
maritimusvar.compactusmoetopgeexponeerdeplaatsen dikwijlsplaatsmaken
voor Spartina townsendii.
Erosie van de bodem leidt tot een ruimtelijke verscherping van de differentiatie in het milieu, zowel op kleine schaal (microrelief) als op grote schaal
3

Een agger iseen kleine tussentijdse rijzing van dezeespiegel bij laag water.
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(abrasieranden met een niveau-verschil van enkele centimeters tot meer dan
2 m).
Differentiatie van de expositie in de tijd leidt bij aan- en opslibbing van de
bodem ook tot een verscherpte differentiatie, doch nu in verticale richting: afwisseling van zand en slibhoudende laagjes. In de omgeving van het wantij 4 is
de expositie voor getijstromingen het geringst. De snelheid van de getijstromingenisevenredigaan de getij-amplitude. Het effect van de golfslag is het grootst
bij geexponeerdheid op de overheersende windrichting. De kracht van de eroderende werking van golfslag wordt echter door de getijbeweging gespreid. Dit
betekent dat fixatie van de waterbeweging door afdamming (Deltaplan) onherroepelijk concentratie van de«rosie tengevolge heeft.
Teneinde de getijbeweging als oecologisch proces nader te onderzoeken, is
opzeventerreinen langshet Schelde-estuariumen op tweeinhet Oosterscheldebekken nagegaan bij welke overstromingsfrequentie, -duur en -hoogte de
verschillende syntaxa voorkomen. De Directie Algemene Dienst van de Rijkswaterstaat in Den Haag stelde welwillend gegevens beschikbaar van de overstromingsfrequenties per maand bij Vlissingen en Zierikzee en over de betrekkingen tussen dezefrequenties endievandeanderepeilstations langsdeWesterenOosterschelde.Metgebruikmakingvandegemiddeldegetijkrommeter plaatse
was het mogelijk nit de frequenties de overstromingsduur en -hoogte te berekenen.Door interpolatie tussen de peilstations konden tenslotte deze gegevens
voor elkgewenst buitendijks terrein worden ,vertaald\
Anderzijds zijn met hulp van de heer J. ter Hoeve van het Staatsbosbeheer
op de negen uitgezochte terreinen in totaal ruim 550 hoogtemetingen verricht
vanbeneden-enbovengrenzen van deplantengemeenschappen. De belangrijkste
resultaten van deze hoogtemetingen zijn in hoofdstuk 3 beschreven bij de besprekingvandezonatie.Enkelecijfers overde overstromingsfrequentie en -duur
zijn vermeld in hoofdstuk 4bij de beschrijving van de oecologie der syntaxa.
Een vrij groot aantal onderzoekers hebben vroeger reeds hoogtemetingen
verricht en deze gecorreleerd met de getijbeweging. De voornaamste onder hen
zijn JOHNSON en YORK (1915), YAPP, JOHNS en JONES (1917), NIENBURG (192327), CHAPMAN (1934,1938,1960), WIEHE(1935), HARMSEN(1936), LINKE (1939),
VAN EERDE (1942), GILLNER (1944, 1952, 1960), CARNAHAN (1952), HINDE
(1954), O'REILLY en PANTIN (1957)en CHAPMAN en RONALDSON (1958).Het zou
de moeite waard zijn, doch een aparte studie vergen, hun resultaten met de hier
bereiktete vergelijken.
Op de slikken en schorren zijn de aspecten van de getijbeweging langs de
microgradient — overstromingsfrequentie, -duur en -hoogte — over het algemeen sterk aan elkaar gekoppeld. Alleen waar water stagneert — in moeilijk
afvloeiende kommen — is de overstromingsduur t.o.v. de frequentie meer of
4
Een wantij is een watergebied, waarvan de getijbeweging gekarakteriseerd is door een
hoofdzakelijk verticale waterbeweging tengevolge van het pendelen van twee getijstromen uit
tegengestelderichting,terwijl dehorizontale waterbeweging steedszeergeringis.
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minder ontkoppeld. Dergelijke instabielere terreinen leiden vaak tot massale
ontwikkeling van Spartinatownsendii en, in brak milieu, van Triglochin maritime! en Glauxmaritima.Ook bij een geringere overstromingsfrequentie dan
overeenkomt met de hoogteligging als gevolg van een zekere isolatie van de
zee—bijv. door een strandwal of duinreep—wint deoverstromingsduur dikwijls aan betekenis door stagnatie van de afvoer en gaat dan een meer episodisch karakter dragen. Stagnering van vloedwater betekent echter ook stagnering van neerslag. Bij aanwezigheid van bijv. duintjes (Verdronken Zwarte
Polder, Kwade Hoek, Groene Strand bij Oostvoorne, de Beer) kan dit proces
nog in betekenis toenemen door druk van drangwater. Dergelijke milieuomstandigheden geven plaatselijk aanleiding tot het optreden van tegenstellingenindetijd tussennatendroog,zoutenzoet,dikwijlsgecombineerd metafen
toe verrijking van voedingsstoffen door afzetting van vloedmerk. Kenmerkend
voor deze contrastmilieu's zijn gemeenschappen van het Agropyro-Rumicion
crispi(Loto-Trifolion).
Wat de aspecten van de getijbeweging langs de microgradient betreft zullen
wijonsinhetvervolgbeperkentotdeoverstromingsfrequentie. Hetiseenbekend
feit dat de frequenties in de verschillende jaargetijden sterk uiteenlopen. In
ZW-Nederland komen in de maanden oktober tot maart de hoogste vloeden,
dochtegelijk ook delaagstehoogwaterstanden voor. In dieperiodevormende
overstromingsfrequenties duseengeleidelijk afnemende reeks,diereeds oplage
niveauxbegintaftenemenentot hogeniveauxdoorloopt. In meitotjulivarieren de hoogwaterstanden het minst in hoogte. De reeks van overstromingsfrequenties begint in die periode eerst op eenrelatief hoog niveau af te nemen
enneemtdanverder snelaf. Indevoorzomerzijn dehoogwaterstanden dusgeconcentreerd tot niveaux die dicht om het MHW-niveau zijn gelegen. Dit betekent datin dezevoor devegetatiezeerbelangrijke periodeten aanzienvande
overstromingen de tegenstelling tussen eu-littoraal en supralittoraal groter is
dan in deherfst- enwintermaanden. Voorts is ook deinvloed van het klimaat
(neerslag,verdamping)ophetschorindieperiodehetgrootst.
Dit verschijnsel van deconcentratie der hoogwaterstanden in de voorzomer
moet als de primaire oorzaak worden aangemerkt van de tegenstelling in de
soortenrijkdom tussen eu-littoraal en supralittoraal of, m.a.w., van de plotselinge toename van de soortenrijkdom wanneer het slik tot ongeveer MHWniveauisopgeslibd.Geletopdefluctuatiesvandehoogwaterstandenindevoorzomermoet dezonerondomhet MHW-niveau dusalseengrensgebied worden
beschouwd: Aan debenedenzijde het milieu dat in die periode door nagenoeg
elke vloed wordt overstroomd, aan de bovenzijde het milieu dat nauwelijks
wordt overstroomd. Nemen wij als willekeurige maatstaf voor de begrenzing
van dit grensgebied aan het ontbreken c.q. optreden van gemiddeld vier overstromingenper 14dagen,danisdeverticaleamplitudeinhetDeltagebied indie
periodevan deordevan 50cm.Menmoetzichafvragen ofditgrensgebied niet
over een voldoende interne informatie beschikt om aan enkele soorten standplaats teverschaffen. Het isduidelijk dat het exclusievevan dezeinterne informatie des te meer tot uiting komt, naarmate de soorten zich wat hun verticale
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amplitude betreft meer tot dit grensgebied beperken. Aan deze voorwaarden
voldoen Spartina maritima, de slikvorm van Fucus vesiculosus L. (var. lutarius
Chauv.)envanFucusspiralis L.enwaarschijnlijk ook Salicorniaradicans. Het
zou in dit verband eeninteressante opgave zijn om na te gaan of en zoja in
hoeverre de disjunctie en noordelijke begrenzing van het verspreidingsareaal
van Spartina maritima —in Groot-Brittannie en Ierland bijv. is de disjunctie
opvallend (cf. PERRING en WALTERS, 1962) — samenhangt met verschillende
eigenschappen van het grensgebied, zoals de verticale amplitude, het verloop
van de overstromingsfrequenties binnen het grensgebied en t.o.v. het MHWniveau,deduurvandeconcentratiederhoogwaterstanden, alsmededetijd van
hetjaar waarin dezeconcentraties vallen.
2.3.2. Chemischeeigenschappen
Vandechemischeeigenschappenvanhetopenwaterisdesaliniteit ongetwijfeld debelangrijkste factor. Uithet complexvanzoutenworden dikwijls alleen
de chloriden bepaald — met de titrimetrische methode — en uitgedrukt in
%oCI'ofNaCl.Daarnaast meetmen ookdoormiddelvande conductometrischemethode het percentage totaal zout (S). Evenals bij de amplitude van de
getijkromme kan men bij de saliniteit een longitudinale en een transversale
macrogradient onderscheiden.
Delongitudinale macrogradient vertoont eentamelijk onregelmatigverloop:
Het normale gehalte langs de kust van 17-18°/oo CI' kan locaal belangrijk afwijkendoorterplaatseuitstromenderivieren.Verderkanbijzeergrotehoeveelheden neerslag, in korte tijd gevallen, de saliniteit van het kustwater tijdelijk
merkbaar dalen. TAMBS-LYCHE (1957) vond langs de Noorse Westkust na een
neerslagvanruim200mmin 11 dagen overeenperiodevanongeveer eenweek
een verlaging van 5-6 °/oo s - Dit gegeven transponerend op Nederland, waar
perdecadehoogstens 120-180mmvalt,heeft tot resultaat dat men daar in het
kustwaterten hoogsteeentijdelijke verlagingvan3-4,50/00 S (d.i.ongeveer \\2
i °/ooCI')kan verwachten. Het is duidelijk dat een dergelijk geringeffect op
de saliniteit alleen buiten de invloedssfeer van rivieren en in beschutte kustwaterenvoldoendelangkan standhouden ommeetbaar te zijn.
Vanveelgroterebetekenisisdetransversale macrogradient, hetverloop van
de saliniteit in de estuaria. Dit verloop hangt af van (1) de breedte en diepte
vanderiviermond,(2)hetverhangvanhet estuarium,(3)deliggingvan eb-en
vloedscharen, (4)degecompliceerdheidvan het estuarium, (5)deamplitude en
phase van de getijbeweging, (6) de rivierwaterafvoer, (7) de wind en (8) de
chemische samenstelling van het rivierwater. Brede en vooral diepe riviermondingengevenaandesoortelijkzwaarderezoutwatertongdegelegenheid bij
opkomend water verder in het estuarium binnen te dringen dan nauwe en ondiepemondingen.Ookhetverhangvanhetestuarium bepaalt hoeverhetgrensgebiedzichstroomopwaartsuitstrekt. Differentiatie van deeb-en vloedstroom
viaeb-envloedscharen (cf. VANVEEN, 1950)kanin bredeestuaria eenverschil
indesaliniteitaandelinker-enrechteroevertengevolgehebben.Bijeengrotere
getij-amplitudein demondingstrekt het grensgebied tussen zee-enrivierwater
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zich verder stroomopwaarts uit. Afwisseling in de rivierwaterafvoer bewerkstelligteenschommelingvan het grensgebied, beurtelings in de richting van de
zee(bij grote afvoer) enin dievan derivier (bij kleineafvoer). Dewindis door
zijn opstuwende kracht—hetzijin stroomopwaartse, hetzijin stroomafwaartse
richting—eveneensvan groteinvloed opdeliggingvan het grensgebied in het
estuarium. De matewaarin dechemische samenstelling van de zouten van het
rivierwaterprocentueelafwijkt vandievanhetzeewater,bepaaltinbelangrijkopzichtdematewaarindechemischesamenstellingvanhetgrensgebiedafwijkt van
desamenstellingverkregen bijeenevenredigverdunningsproces van decomponenten van het zeewater. Bovendien beiinvloeden haven- en industriecentra,
gelegen aan estuaria, de chemische samenstelling van het water in hoge mate
door lozing van grote hoeveelheden afvalproducten (Hamburg 500.000 m3 en
Antwerpen 100.000m3rioolwaterperdag).
Het is duidelijk dat deze processen in de verschillende estuaria zeer uiteenlopend van aard kunnen zijn en dat verwacht mag worden dat daardoor de
differentiatie indeoevervegetatie ookuiteen zallopen.Vergelijkend onderzoek
aan de hand van deliteratuur is echter nog nauwelijks uit te voeren. Wij kunnen hier slechts wijzen op het werk van CAZALET (1935) over de vegetatie van
het estuarium vandeFremure (N-Bretagne),van CORILLION(1953,p.613)over
de vegetatie van de Ria de FArguenon, van DUPONT (1954) over die van de
Vilaine Maritime, van GILLHAM (1957) over die van het Exe-estuarium, van
KONIG(1957)overdievandeEider,vanBOULLARD(1958)over dievan deBasseSeulle (Normandie) en van KOTTER (1961) over de vegetatie van de BenedenElbe.
Het Deltagebied vormt met betrekking tot de saliniteit een ingewikkeld systeem. Het noordelijke gedeelte — bestaande uit de Nieuwe Waterweg, het
Haringvliet en het Hollandsch Diep met de daartussen gelegen wateren, alsmedeuit de Grevelingen, hetVolkerak endeKrammer—vormt het gecompliceerde Rijn-Maas-estuarium. In het zuiden wordt het Deltagebied afgesloten
door het Schelde-estuarium. Tussen beide systemen in ligt de Oosterschelde
metVeerscheGat,Zandkreek,Eendracht,KrabbenkreekenKeeten(samengevat
als Oosterschelde-bekken). Was de Oosterschelde vroeger een arm van het
Schelde-estuarium via de Kreekrak en het Sloe, thans is zij van deze volledig
geisoleerd.Ookdeinvloedvanhet Rijn-Maas-estuarium ophet Oosterscheldebekken is slechts zeer gering, omdat communicatie alleen via de nauwe doorgangvanhetZijpemogelijkis.
Infig. 3 isdegemiddeldesaliniteittijdens HWingedeeldvolgenshetsysteem,
aangenomen tijdens het ,Symposion on the Classification of Brackish Waters'
in 1958 (Final Resolution, 1959). De chloridegegevens zijn voor het grootste
gedeelte beschikbaar gesteld door de Rijkswaterstaat (voor het Rijn-Maasestuarium over 1955-1958,voorhet Schelde-estuarium alleenover 1950).Fig.4
geeft bovendien een beeld van de schommeling van het contactgebied tussen
zout enzoet, dieinhet Schelde-estuarium tijdens HW kan optreden.
De bovengenoemdegei'soleerdepositievan het Oosterschelde-bekken brengt
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FIG. 3. Classificatie van de wateren in het Deltagebied naar het gemiddelde chloridegehalte
bij hoogwater (gewijzigd naar DEN HARTOG, 1961).
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FIG.'3. Classification of the estuariesand sea-armsin the SW-Netherlands accordingto their
averagechlorinityathigh-tide(after DENHARTOG, 1961,modified).

met zich mee, dat de saliniteit belangrijk afwijkt van die van de beide andere
delen van het Deltagebied. Behoudensin de omgevingvan Bergen op Zoom,
waar hetwater door hetriviertje deZoom, het riool en het fabrieksafvalwater
meestal een gering zoutgehalte heeft, fluctueert de saliniteit in de kom van de
Oosterschelde slechts tussen 24 en 31°/00 NaCl; het gemiddelde is 27,75°/00
NaCl (KORRINGA, 1941).Slechtsbijuitzonderlijk hogewaterafvoeren van Rijn
en Maas kan door instroming via het Zijpe de saliniteit in het Westelijk deel
van de Oosterschelde tot ongeveer 18 a 20°/00 dalen (DRINKWAARD, 1960).
Volgenshet ,Venice-system' zou hetOosterschelde-bekken dus in het polyhalinicumondergebrachtmoetenworden.Doorde geringefluctuatiesindesaliniteit,
26
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FIG. 4. Classificatie van de wateren in het Schelde-estuarium naar de maximale en minimale
chloridegehalten tijdens hoogwater in 1950.
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debeschutteliggingendehogezomertemperatuur van het water is de cryptogamenflora endefauna vanhet gebied echterveelrijker dan in het polyhalinicum der estuaria. Deze omstandigheid was voor DEN HARTOG (1959, 1961)
aanleidingditgebiedtezamenmethetBrouwershavenscheGat endeomgeving
vanVlissingeninhet(eu-haliene)Scaldiaansedistrict ondertebrengen.Wat de
phanerogame zoutvegetatie betreft onderscheidt het Scaldiaanse district zich
van het polyhalinicum der estuaria evenwel niet door een grotere soortenrijkdom.
Uit cybernetisch oogpunt en gelet op defluctuatiesin de saliniteit van het
overstromingswatermoethetgrensgebiedtussenzee-enrivierwaterwordenbeschouwd als een storingsgebied. De wisselvalligheid in het contact tussen zeeen rivierwater als gevolg van horizontale verschuivingen van het grensgebied
geeft aanhetmilieuterplaatseeenrelatiefhoogruisniveau.Naarmatedewisselvalligheid in de saliniteit van het overstromingswater op een bepaalde plaats
groteris,isookhetruisniveau hoger.In1950namdemaximalefluctuatie inde
saliniteitbij HWtoevanongeveer9°/ooNaClbijVlissingentot 20°/0obij Bath;
verder stroomopwaarts zakte deze weer tot ongeveer 14°/0o bij de stad Antwerpenenbijna 7°/ooNaClbij Rupelmonde.
Het traject met het hoogste ruisniveau — van Bath tot Ossendrecht — is
tevens gekenmerkt door eendieptepunt wat het aantal soorten phanerogamen
opdeslikkenenschorrenbetreft eneengrotesoortenarmoede onder dealgen.
De eu-halobehalophyten Spergularia marginata, Limonium vulgare, Halimione
portulacoides, Artemisiamaritima en Suaeda maritima dringen het estuarium
nietverderbinnen dantot het schorten westenvan Bath; Salicornia europaea
gaat slechts iets verder. Eerst stroomopwaarts van het genoemde traject vestigen zich in de aldusverarmde plantengemeenschappen soorten als Cochlearia
officinalis, Sonchusarvensis, Calystegiasepium, Rumexcrispus, Althaeaofficinalis (langs het Schelde-estuarium zeldzaam, langs het Haringvliet algemeen),
Alopecurus geniculatus,Trifoliumfragiferum, Hordeum secalinum, Festuca
arundinacea, Plantago major enLoliumperenne. Deze soortenarmoede, die in
het meestziltegedeeltevan het a-mesohalinicum optreedt, gaat bovendien gepaard met een sterke dominantievan een aantal van de overgebleven soorten,
demeeste over grote oppervlakten. De grove ,korreling' van de eentonige begroeiingendescherpegrenzentussende,korrels'duiden opeengeringeinterne
rijkdom aan informatie of m.a.w. op een intern weinig gedifferentieerde toestandinhorizontalerichting.Inverbandmethetgeenin§1.4.4isbesprokenmag
menverwachten dat dezehorizontale, weiniggedifTerentieerde toestand ergens
in verticale richtingis gekoppeld aan een sterk gedifferentieerde toestand. Het
zou van oecologische betekenis zijn te weten waaruit deze gedifferentieerde
toestand bestaat. Het zou bijv. een oppervlakkige bodemverdichting kunnen
zijn.
Door het hogeruisniveau in het overgangsgebied van het a-mesohalinicum
naar hetpolyhalinicum isdetegenstellingin soortenrijkdom tussen eu-littoraal
en supralittoraal — welke samenhangt met de overstromingsfrequentie (cf.
^°
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§2.3.1) —ook belangrijk minder groot dan in de eu-haliene en polyhaliene
zones.
Menkanzichafvragen ofnethierbesprokenruisgebiednogvoor enkelesoortenspecifiekeinformatiebiedt,m.a.w.ofersoortenzijn dievoor hun ontwikkelingafgestemd zijn op eenbepaaldebe'invloedingvanbuitenaf, in dit gevaldus
op de wisselvallige be'invloeding door zout resp. zoet water. Voor zover thans
kan worden overzien, kunnen tot deze ,ruis'-soorten in ieder geval Scirpus
maritimus var. compactus en Atriplex hastataworden gerekend. De eerste is
duidelijk optimaalinhetziltegedeeltevanhetmesohalinicum enbovendien in
zijnverspreidingvrijweltotdezezonebeperkt.Atriplexhastataheeft oecologisch
een veelgrotere verspreiding, doch daalt in het ruisgebiedjuist af naar lagere
niveaux t.o.v. MHW en is dikwijls zeer algemeen indeScirpusmaritimuscom/racte-consociatie. Voorts zijn er aanwijzingen dat Spergularia salina, Puccinelliadistansen P. fasciculata zich in het ruisgebied optimaal ontwikkelen.
Indien dit laatstebevestigd kanwordenisertemeerreden ominhetruisgebied
aan oppervlakkige bodemverdichting te denken, omdat hetPuccinellietum
distantisen het P.fasciculatae, waarvan deze soorten de respectieve kensoorten zijn, kenmerkend voor vastgetrapte of door andere oorzaken compacte en
tevenswisselend ziltebodemszijn.
Aangezien desaliniteit van het openwater voornamelijk via regulatie van de
saliniteitvanhetbodemvochtinvloedopdevegetatieuitoefent, zijvooreenverderebesprekingvandezoutfactor naar paragraaf 2.5.5verwezen.
2.4. GENESE VAN SLIKKEN ENSCHORREN

De lageterreinen in deeu-littoralezonebestaan uit slik-enzandplaten, van
elkaar gescheiden door geulen. Deze geulen en platen ontstaan volgens VAN
BENDEGOM (1950) in principe door horizontaal materiaaltransport: Van twee
naast elkaar gelegen stroombanen met een verschillende stroomsnelheid (in
fig.5Astroombaan I en II of II enIII) en daardoor ook met een—evenredig
aandezesnelheden—verschillendgehalteaanzandenslib,geeft destroombaan
met het hoogste gehalte —tengevolge van in horizontale richting optredende
turbulente menging—materiaal afaan destroombaan methetlaagstegehalte.
Dit geldtzowelvoortransport vanzandin saltatiealsvoorzwevend materiaal.
Het gevolgis dat in de ontvangende stroombaan sedimentatie en dus bodemophoging optreedt (sedimentatieconcentratie), terwijl in deandere stroombaan
afgifte, dikwijls gepaard gaande met erosie plaats heeft (erosieconcentratie).
Tenslotte ontstaat bij een bepaalde helling van de bodem een evenwichtstoestand. Deze evenwichtstoestand is afhankelijk van het verschil in materiaaltransport van de stroombanen.
Intermenvandecyberneticabetekentditprocesdatdoorcontacttussentwee
gedifferentieerde stelsels (de stroombanen) viainformatie-overdracht (horizontaal materiaaltransport) een tweede gedifferentieerde toestand (niveauverschil
van debodem) ontstaat. Uit degedifferentieerde toestandvandestroombanen
vloeit duseen gedifferentieerde toestand van debodem voort.
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FIG. 5. Genesevanschoruitslik.Verklaring indetekst.
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FIG. 5. Genesisofsaltmarshesfrom mudflats. Explanationinthe text.

Aanvankelijkhebbende eenheden (geulenenplaten)in het eu-littoraalgrove
afmetingen. De geomorphologie wordt in dit beginstadium in sterke mate bepaald door het egaliserendeeffect van degetijstromen (cf. ook VANSTRAATEN,
1955,p. 12-13), die de horizontal component van de getijbeweging vormen.
Alleendegrofste differentiaties houdendaar minofmeerstand.Het systeemis
daardoor instabiel, relatief eenvoudig samengesteld en ,grofkorrelig'. Uit het
verloopvanhethorizontalemateriaaltransportvolgt,datdeslik-enzandplaten
in dit stadium convex van model zijn en de geulen glooiende oevers hebben
(fig.5A).
Bijvoortgaande ophogingwordt echter dewaterlaag diehetterrein bij hoog
waterbedekt,steedsdunner.Ditbetekent datdestroomsnelheden opdeplaten
geleidelijk afnemen endaarmee dus ook dehorizontale component van degetijbeweging in betekenis afneemt. Het horizontale materiaaltransport van de
stroombaan indegeulnaar destroombanen opdeplaten heeft daardoor geleidelijk over een steeds korter traject plaats. Dit proces heeft tot gevolg dat de
opslibbingsconcentraties, diedeplaten aanvankelijk het convexemodel gaven,
naarderandenvandeplatendivergeren(vormingvanoeverwallen).Hetmodel
vandeplaten wordt daardoor concaaf (fig. 5B).Voor dekreken heeft dit procestot consequentie dat deaanvankelijk glooiende oevers zich modificeren tot
steileoevers.
Parallel aan de divergentie van de opslibbingsconcentraties divergeren de
erosieconcentraties: naarmate de opslibbing voortschrijdt, splitsen de kreken
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zich steedsverder endringenzij door terugschrijdende erosiedoor in deplaten,
zodat deze laatste steeds meer in partiele eenheden uiteenvallen (fig.5C).
Dezeprocessen leidentot eentoenemende ruimtelijke differentiatie in deopslibbings- en erosieconcentraties. Uit een ,grofkorrelig' en instabiel stelsel van
platen engeuleninhet eu-littoraal,waar degetijstromingen een overheersende
rol spelen, ontwikkelt zich een steeds complexer, ,fijnkorreliger' en stabieler
systeemmeteentoenemenderuimtelijke differentiatie instructuren enpatronen.
Dit geldt ook en zelfs in de eerste plaats ten aanzien van de stroombanen: De
ruimtelijkeverscheidenheidindesnelhedenwaarmeehetwaterzichindekreken
en over de platen c.q. kommen en oeverwallen voortbeweegt, neemtnaar verhouding toe naarmate de opslibbing voortschrijdt.
Uitgaande van deze beschouwingen moet men aannemen dat tijdens deze
inversie van het bodemrelief in de opslibbing van het centrum van de platen
tijdelijk een vertraging optreedt, terwijl de opslibbing langs deranden eenversnelling ondergaat. Dezeveronderstelling vindt steunin eenvergelijking vande
profielopbouw vandekommenenoeverwallen:dekleiindekommengaat naar
beneden alsregel vrij abrupt over in lichte zavel tot zand, terwijl de overgang
vandeslibhoudende oeverwalsedimenten naar het onderliggende zand over het
algemeen veelgeleidelijker verloopt.
Tegelijk met de toenemende differentiatie in het bodemrelief tot een initiaal
oeverwallen-kommen-systeem begintzicheendivergentievanhet sedimentatieprocesintweepartieleprocessen aftetekenen.Uitderuimtelijke afneming van
het eerder behandelde horizontale materiaaltransport vanuit de kreek op de
plaatvloeitvoort,datzichdaartussenvoegteentweedesoort materiaaltransport
meteeneigensedimentatieproces:Dekommenvullenzichomstreekshoogwater
via deuiteinden van dekreken (bij ainfig. 5C)metwater. In dekomaangekomen verliest het door de grote stroombaanverwijding spoedig zijn toch reeds
niet meer grote stroomsnelheid. Door deze toestand van rust krijgen de fijne
slibdeeltjes de gelegenheid tot bezinken. Omdat het water een lange weg moet
afleggen om dekom te bereiken en de stroombaan zich daarin plotseling sterk
verwijdt (vloedkuil-effect), blijft deopvulling van dekom achterbij de snelheid
waarmeehetwaterindebelendendekreken stijgt. Ookbij afgaand water treedt
eennaijling op,dochnuzodathetwaterindekreeksnellerzaktdanindedaarnaastgelegen kom. Het gevolg is dat het water, dat bij springvloed buiten de
oevers van de kreken treedt, zich aanvankelijk door het verschil inwaterstand
welin de kom stort, doch door het aanwezige rustige water sterk wordt afgeremd.
Deconclusieisdat het oeverwallen-kommen-systeem van tweerichtingen uit
opslibt: (1)via transport van voornamelijk slib door de kleinste vertakkingen
vandekrekenindekommenen(2)viatransport vanzandigmateriaaldoor het
buiten de oevers treden van de kreken over de oeverwallen. Van het gezichtspunt uit dat dekreek het medium isvan waaruit het sedimentatieproces plaats
heeft, kan men van resp. apicale en laterale sedimentatie spreken.5 Slechts bij
5

Deze onderscheiding isniet identiek aan dievan VAN STRAATEN(1955),waar van verticale
en laterale sedimentatie wordt gesproken.
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stormvloedenvermaghetlateralemateriaaltransportzichtotindekommen uit
testrekken,hetgeentotuitingkomt indeaanwezigheid van een zeer laag percentagegrof zand in dekomgrond.
Hetisduidelijk dattussendeinvloedssferen derbeidesedimentatieprocessen
eencontactzonemoetzijn.OphetSpieringschorisaangetoonddatdezecontactzoneongeveersamenvalt met de grens tussen het Puccinellietum maritimae en
hetHalimionetumportulacoidis. Het bodemprofiel bevat daar afwisselend kenmerkenvandekomenvandeoeverwal:degrondwaterbewegingindemaanden
nadeafsluitingvanhetVeerscheGatweesduidelijk opeenslechteredoorlatendheid van de bodem in deze contactzone dan in de aangrenzende oeverwal en
kom,hetgeenjuisteenalgemeenkenmerkvancontactzonesis(cf. WESTHOFF en
VAN LEEUWEN,1961).
Het bestaan van twee sedimentatieprocessen betekent ook, dat verschuivingenindeintensiteitvanbeidet.o.v.elkaar tot verschillenin het bodemrelief leiden. Geconstateerd is dat in gebieden waarin relatief veel zand en weinig slib
in het water aanwezigis (devoormalige Braakman en het Veersche Gat), het
niveauverschil tussen oeverwal en kom groot is. In inhammen van de kustlijn
(bijv. het voormalige Z-Sloe, de schorren bij 's Gravenpolder en Ossendrecht,
hetSpringersgorsbijOuddorp)wordt meestalgrotendeels slechtsfijnmateriaal
aangevoerd;hetniveauverschiltussenoeverwalenkomisdaarallerwegegering.
Overheersende aanvoer van slib werkt dus egaliserend op het bodemrelief,
aanvoer vanzand differentierend. Krekennemenvoordesedimentatievanzand
een sleutelposnie in enhun aanwezigheid isdusvoorwaarde voorhetoptreden
van differentiatie inhetniveauvanhet bodemoppervlak. Functieverlies van de
kreken door begreppeling werkt dus egaliserend, zowel op het bodemrelief als
op de differentiatie in de korrelgrootteverdeling (bijv. het schor bij Waarde,
het Galgeschoor bij Lilloo ende Fries-Groningse landaanwinningen). Begreppeling werkt daardoor dus ook steeds egaliserend op de vegetatie, dus verarmend.
Het opzichzelf merkwaardigefeit dat in deeu-littorale en supralittorale zones het grovere zand op hogere niveaux wordt afgezet dan de zoveel kleinere
slibdeeltjes, hangt bovendien nog samen met het HiuLSTROM-effect (cf. VAN
STRAATEN,1955): deminimalestroomsnelheid, dienodigisvoor erosievaneen
sediment, is altijd groter dan de maximale snelheid waarbij zijn sedimentatie
nog net kan plaats hebben. Het verschil tussen deze twee critische snelheden
neemttoemet deafneming van dekorrelgrootte van de afzetting. Grove sedimentenworden dusnaar verhouding weergemakkelijker in beweging gebracht
danfijne.
Deinvloed diede organismen op de sedimentatieprocessen uitoefenen, is in
hetalgemeenmoeilijk vastte stellen. Bekendisdat pennate Diatomeae en laag
georganiseerde Cyanophyceae en Chlorophyceae door afscheiding van slijm
het slikbinden, ersomsinkortetijd doorheengroeien oferzich doorheen naar
de oppervlakte bewegen en aldus het sediment beschermen tegen erosie (bijv.
NIENBURG, 1923-27; DE VRIES, 1940). Ook in het slik levende Mollusca, Crustaceaenwormenverwerkenvoorhunvoedselopnamegrotehoeveelhedeninhet
•*2
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water zwevende vaste bestanddelen welke, gemengd met slijm, als faeces en
pseudofaeces weer worden afgescheiden (DAMAS, 1935; FRANCIS-BOEUF, 1947;
MASCHHAUPT, 1947; KAMPS, 1950, 1962; ZUUR, 1954).

De slibvastleggendewaardevandehoger ophetslikgroeiende,ijle Salicornia
s/n'cta-begroeiingenisgering.Debetekenisvandemicrophyten diein deze zone
leven, moet veel hoger worden aangeslagen. Ookde Chlorophyt Vaucheriasp.
die zich ongeveer op hetzelfde niveau vestigt, speelt door haar enorme groeicapaciteit eenbelangrijke rol alsvastlegger van slib. Het gesloten vegetatiedek
op hetschor isindit opzicht alsgeheel natuurlijk vanbetekenis, doch vertoont
waarschijnlijk intern geen belangrijke differentiatie. Opvallend isdatde dichtste
grasmatten (vanFestuca rubraf. litoralis enElytrigia pungens) juist voorkomen
waar de stroomsnelheid vanhet vloedwater het grootst is, nl. op de oeverwallen.
Afzonderlijke vermelding verdient Spartina townsendii, die door haar dichte
groeiwijze veel slib enzand kanvastleggen. Haar vestiging op grote schaal,geholpen door aanplantingen, heeft over het geheel een egaliserend effect ophet
bodemrelief. Daarmee hangt ook de soortenarmoede van het Spartinetum
townsendii samen. Het intern egaliserende effect heeft echter als keerzijde dat
de Spartina townsendii-begroeimg t.o.v. haar omgeving door erosie dikwijls
sterk differentierend werkt. Eensoortgelijk effect geven ookdepioniers Scirpus
maritimus var. compactus, Phragmites communis en,in mindere mate, Spartina
maritima.
2.5. PHYSISCHE EN CHEMISCHE ASPECTEN VAN DE BODEM

2.5.1. Inleiding
In de vorige paragraaf is geconstateerd, dat de opbouw van de slikken en
schorren gepaard gaat meteentoenemende divergentie in de differentiatie van
het milieupatroon. Ditproces isvangrote betekenis voor hetinzicht inhet tijdruimtelijk karakter vandeafzonderlijke partiele processen inde bodem.
Tijdens de opslibbing maakt de bovenlaag van de bodem een ontwikkeling
door, dieenigszins vergeleken kanworden methetproces vanveranderingen en
omzettingen, dat zich in jonge gronden voltrekt nadat zij door de mens zijn
drooggelegd. Deze laatstgenoemde-veranderingen en omzettingen, die tezamen
alsbodemrijping—eenlandbouwkundige term—worden aangeduid, zijn door
ZUUR (1954, 1958, 1961)uitvoerig onderzocht. Tot hen behoren de afneming
van het watergehalte gepaard gaande mettoetreding vanlucht, omzettingen in
de organische stof, oxydatievanzwavelverbindingen enuitspoelingvandedaarbij ontstane sulfaten, uitspoeling van de reeds primair in de grond aanwezige
andere zouten enveranderingen indeuitwisselbare kationenbezetting. Sommige
van deze partiele processen geven aanleiding tot visuele veranderingen in de
grond: verdwijnen van de gereduceerde toestand en indroging van de grond.
Voorts gaan daarmee gepaard veranderingen in vastheid (consistentie), structuur, doorlatendheid en waterberging.
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aspectvandebodemontwikkelingbij opslibbingvansliktot schor,verschilt dit
proces toch op essentiele punten van het proces dat in de landbouw bekend
staat als bodemrijping. Debodemrijpingheeft betrekking op veranderingen in
de grond die samenhangen met plotselinge en tegennatuurlijke veranderingen
inhet milieu(inpoldering,ontwatering).Opslibbingvanbuitendijkse terreinen,
daarentegen,doethetmilieuvandebovengrond geleidelijkveranderen onder
toevoegingvannieuwebodemelementenaandeoudeenonder overigens gelijkblijvende milieu-omstandigheden van buitenaf. Het eerste proces impliceert
een hoog ruisniveau, het tweede door zijn geleidelijkheid een toeneming van
informatie.
Daarnaast is er nog een tweede verschilpunt. Door het verschil in snelheid
waarin debeideprocessenzichindetijd voltrekken, magmen ook verwachten
dat departieleprocessenindebeideprocessenzichmetuiteenlopende snelheid
voltrekken ent.o.v.elkaarverschillendverlopen.De ,telescopage' diehetlandbouwkundige rijpingsproces hierbij vertoont, ishet voornaamste kenmerk van
zijnruiskarakter.
In de volgende paragrafen zal nader worden ingegaan op het verloop in
ruimte en tijd van de belangrijkste partiele processen, diezich met betrekking
tot devegetatieindebodemvandeslikkenenschorren voordoen.
2.5.2. Korrelgrootteverdeling en structuur
De korrelgrootteverdeling is de resultante van het sedimentatieproces. Dit
proces vertoont behalve autostatische6 aspecten ook coherentie-verschijnselen.
Van de autostatische aspecten kan de reeds behandelde gescheiden sedimentatie op deoeverwal enin dekomworden genoemd (§2.4). Daar dwars doorheenloopt het verschijnsel vandecoherentie vandefijnefracties. Waarschijnlijk door vlokvorming gedragen dedeeltjes < 16 u. —wellicht zelfs < 25 \L —
zich samen in marien milieu als een eenheid (CROMMELIN, 1948; ZUUR, 1954;
WIGGERS, 1955).Ofdesedimentatieinwoeligwaterdanwelineenrustigmilieu
heeft plaats gevonden, maakt geen noemenswaardig verschil. Steeds is bij
marienegronden defractie < 2[x (lutum)ongeveer 2/3van die < 16\L (slib).
In hetzoetwatergetijdegebied daaltdezeverhouding echter tot 55a 60% (ZONNEVELD, 1960),onder bijzondere omstandigheden, zoalsin devoormalige Zuiderzee,zelfs tot 30a 35%(ZUUR, 1954).
Daarnaast geeft het sedimentatieproces aan de korrelgrootteverdeling ook
een tijd-ruimtelijk karakter. Het tijdsaspect is door MASCHHAUPT (1948) geillustreerd. Op de regelmatig opgebouwde Groningse buitendijkse terreinen
vondhij eenrelatietussenhet slibgehalteenhet niveau t.o.v. MHW: Van laag
naar hoog niveau neemt daar het slibgehalte geleidelijk toe tot het MHWniveau is bereikt; bij verdere opslibbing volgt weereen afname.In hetDeltagebied is dezerelatie echter versluierd, omdat daar de ruimtelijke horizontale
differentiatie veelmeerhaar stempel op dekorrelgrootteverdeling drukt.
Dezehorizontaledifferentiatie komthet sterkstin het oeverwallen-kommen6
Onder autostasie wordt hier verstaan de mate van zelfstandigheid of wel isolatie in de
relatievaneenentiteittotandereentiteiten.Dezedefinitie dank ikaanDr.V.Westhoff (Zeist).
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systeem tot uiting. De grootte van dedifferentiatie hangt af van de samenstelling van het materiaal dat de kreken tijdens opkomend water transporteren.
Zoals reeds is uiteengezet (§2.4), gaat een relatief groot aandeel van de grove
fracties in de aanvoer gepaard met een geprononceerd bodemrelief. De grove
fracties concentreren zichtot ruggen (oeverwallen, schoorwallen, strandwallen,
duintjes), de fijne fracties verzamelen zich voor het merendeel in de lage gedeelten (kommen, dellen, enz.). Doordat de gemakkelijkst uitdrogende en uitspoelende sedimenten zich juist op de hoogste niveaux bevinden, geeft deze
differentiatie aan het milieu een extra versterking van de oecologische tegenstellingen.
Van grote betekenis isvoorts de bodemstructuur, d.w.z. dewijze waarop de
elementaire (vaste) bestanddelen en hun aggregaten, alsmede de bodemholten,
binnen een afzetting zijn gerangschikt en gevormd. ZUUR (1954)beschouwt de
structuur van onderwaterafgezette sedimentenopmacro-schaalalshomogeen.
Sedimenten uit deeu-littoralezonevertonen opdezeschaalreedsietsmeerdifferentiatie, docheerst schorgrond isuitmin of meer duidelijk te onderscheiden
structuureenheden opgebouwd. De bodem bestaat daar meestal uit samengestelde prisma's met delange as in verticale richting. JONGERIUS(1957,p.54,
foto 13t/m 17)geeft eenbeschrijving van dit structuurtype.
Belangwekkend zijn deverschijnselen van bodemverdichting. Het iseenproces dat onder verschillende, doch steeds instabiele omstandigheden ontstaat.
Bodemverdichting treedt in de eerste plaats op, wanneer water zich over de
bodem in horizontale richting heen enweer beweegt, zoals op stranden enbepaalde slikken. Deze waterbeweging bewerkstelligt dat de sedimenterende
grondpartikels zich tenslotte zoveel mogelijk aaneensluiten, zodat een dichte
pakking ontstaat. Dergelijke omstandigheden komen ook voor waar zichenige
tijd een heen-en-weer-gaande grenssituatie tussen open water en land voordoet, zoals aan de oeversvan plassen van stagnerendwater. Vooral op strandvlakten, waar strandwallen en duinen de oppervlakkige afvoer van het water
dikwijls belemmeren, komen dergelijke zones voor. Ook op het grensgebied
van kom naar oeverwal bevindt zich eenzonemet dichte pakking (cf. §2.4).
Eentweedemogelijkheid tothetontstaanvaneenzekerestructuurloosheid in
horizontale richting, welkenainpoldering kan optreden, ligtin deverslemping
van de bovengrond als gevolg van een egale verandering in de bezetting met
kationen van het adsorptiecomplex. ZUUR(1954)heeft deprocessen diebijverslemping zijn betrokken, uitvoerig beschreven. Centraal staat het aandeel, dat
natrium heeft in de bezetting van het adsorptiecomplex. De kans tot verslempingisvolgens ZUUR aanwezigbij eenlaagsaliniteitsniveau (bijv. 5°/00NaClin
hetbodemvocht)eneenbezettingvanmeerdan 5% natrium aan het adsorptiecomplex. Deze kans is des te groter naarmate de biologische activiteit in de
bodemenhethumusgehaltegeringeris.
Een derde mogelijkheid tot het ontstaan van oppervlakkige bodemverdichtingmoetenwezoekeninderichtingvanhet door ZUUR(1948)eerderbeschrevenzg. ,zorekorstje', dat zichvooral bij humusarme,marienezandgronden en
dikwijls na dewinter voordoet. Dekorstvormingdiemen plaatselijk veelvuldig
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op oflangsdehellingvan strandwallen enzandbulten of soms ook in de laagtendaartussenkanaantreffen,hangtnauwsamenmetditverschijnsel.Datisook
hetgevalmetdeharde,geslotengronddiezich bij dunne sedimenten plaatselijk
in de aerohaliene zone van de Franse rotskusten vormt (BEEFTINK, 1964b).
Dezekorstvormingen zijn nauw verbonden met bepaalde sterke wisselingen in
detijdvanhetvochtgehalteendesaliniteitvandebodemenzijn daardoor ook
verschijnselen vaninstabielegrenssituaties (cf. GERARD,C.S. 1962;R. TUXENen
WESTHOFF, 1963;ook§4.7,p. 126). Degemeenschappenvandeze standplaatsen
zijn steedszeerkarakteristiekenbestaanuiteenijlebegroeiingvan hoofdzakelijk kleine therophyten en rozetplanten: Sagina maritima, Parapholis strigosa,
Plantagocoronopus,Armeriamaritima, Cochleariadanica, Catapodiummarinum,
Bupleurum tenuissimum, Centaurium vulgare, Frankenialaevis en Limonium
lychnidifolium (Saginion maritimae).
Sterkebetredingenafplaggen zullentenslotteook een bepaaldevormvanbodemverdichting teweegbrengen. De effecten die deze verschijnselen oproepen,
zijn echter geheel verschillend, ook van die welke korstvorming veroorzaken.
Betredingimpliceert eenverticaal gerichteinwerking ophet milieu van buitenaf, afplaggen eenhorizontale.Zij zijn daarin dus tegengesteld aan elkaar. Dat
isook het geval met betreding en korstvorming, want het ,zore korstje' wordt
doorbetredingjuistvernietigd,hetgeentot erosiekanleiden.Devoor betreding
kenmerkende soortenzijn: Spergulariasalina,Puccinelliadistans,P.fasciculata
ensoortenvanhetPolygonionavicularis.
Behalve in de structuur is de oecologische waarde van de korrelgrootteverdeling gelegen in haar kwaliteit van basis van een aantal andere factoren,
zoals de vocht- en aeratietoestand, de saliniteit en de voedingstoestand. De
aanwezigheid van structuren op uiteenlopende schaal en het daarmee samenhangendemacro-enmicrorelief gevenin debodem het aanzijn aan een steeds
terugkerende herhalingvan bepaalde combinatiesvan waardenvandezefactoren. Depatronen indevegetatievormendaarvan de reflectie.
Teneinde eenindruk te geven van de korrelgrootteverdeling van enkele van
debelangrijkste schorren volgen hier tenslotte nog enigecijfers (monsterdiepte
0-4cm):
Spieringschor in hetVeersche Gat: oeverwallen 5tot 14%lutum; kommen
16tot35%lutum.
Kaloot bijBorssele:oeverwallen5tot32%lutum;kommen20tot40%lutum.
Schor bij Ossendrecht: oeverwallen 20 tot 34% lutum; kommen 30 tot
40%lutum.
Dezedrieterreinen vertegenwoordigen naar hun korrelgrootteverdeling drie
typen:(1)Hetzandigetype,waarbij sedimentatievangrof materiaal overweegt
(Spieringschor);(2)het slibrijke type,waarbij afzettingvanfijnmateriaal overweegt(SchorbijOssendrecht)en(3)hetgedifferentieerde type,Waarbij de overwegende sedimentatie van zand resp. slibruimtelijk afwisselt (de Kaloot).
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2.5.3.Carbonaten
Eeninteressant gedeeltevandevastebestanddelen van debodemvormende
carbonaten. B.VERHOEVEN(1962,1963)onderwerpt opgrondvanveelgegevens
een aantal verschijnselen in de carbonaathuishouding en de daarover ontwikkeldetheorien aan een beschouwing. Decarbonaten —hoofdzakelijk CaC0 3 ;
ongeveer 5 tot hoogstens 30% is magnesiumcarbonaat — zijn volgens hem
grotendeels van organogene herkomst; slechts in de fijne fracties zijn enige
kristallen aangetroffen. Defracties 2-8 en8-16 \xzijn het rijkst aan carbonaten.
Het CaC03-gehalte,gemetenvolgensdemethodevan Scheibler (vooreengedetailleerde beschrijving cf. HOFSTEE, 1957),vertoont ruimtelijk grote verschillen. In de eerste plaats neemt het langs de kust van het Westeuropese vasteland van zuid naar noord regelmatig af van 35% en hoger in Normandie
(JACQUET,1949)tot0,5-5%langsdewestkustvanJutland(B.VERHOEVEN, 1962,
1963).
Behalve een longitudinale, vertoont het CaC03-gehalte ook een transversale
macrogradient: in het Schelde-estuarium neemt het stroomopwaarts geleidelijk
af van 14-18% op de Kaloot tot 8-12% bij Rupelmonde (lutumgehalte 2426%;monsterdiepte0-4cm).Waarschijnlijk hangt dezegradient samenmetde
stroomopwaarts afnemende mariene invloed en loopt hij parallel met een in
deze richting eveneens geleidelijk afnemend CaO-gehalte van het water (cf.
inditverband KUHL en MANN, 1953,1955, 1957).
Tenslotte de microgradienten, waarin de locale verschillen tot uitdrukking
worden gebracht. Het algemene beeld is dat het CaC03-gehalte in de grovere
sedimenten bij toenemend lutumgehalte toeneemt, en na 15-25% lutum een
nagenoegconstante waardehoudt (ZUUR, 1954;B.VERHOEVEN, 1962,1963).In
het oeverwallen-kommengebied van de schorren is evenwel geconstateerd dat
in de kommen, die steeds uit lutumrijke sedimenten bestaan, het CaCOsgehaltebij toenemend lutumgehalteweerafneemt, somsin sterkemate.Inaansluiting op het gemaakte onderscheid in apicale enlaterale sedimentatie(§2.4)
kunnen in het verband CaC03-lutum twee reeksen worden onderscheiden:
(1)dereeksvan deoeverwallen waarbij het CaC03-gehalteeenpositievecorrelate met het lutumgehalte vertoont (op de Kaloot van 6% CaC0 3 bij5,5%
lutum tot 18%CaC0 3bij 30%lutum) en(2)dereeksvan dekommenwaarbij
de correlatie negatief is (op de Kaloot van 17,5% CaC0 3 bij 25% lutum tot
7% CaCOsbij 39%lutum).Aangenomenwordt dat in dekommen ontkalking
plaatsvindt,ineersteinstantiedoor overmaatC0 2—vormingvan bicarbonaat
—alsgevolgvan stagnerend water. Het C0 2wordt geproduceerd door dewortelademhaling en de afbraak van organische stof (BENNEMA, 1953), mogelijk
ook bij sulfaatreductie (ZUUR, 1954). Bij de ontkalking worden waarschijnlijk
indeeersteplaatsdefijnefracties onderdeCaC03-partikelsaangetast.Vandeze
fijne fracties isdestemeeraanwezig,naarmatehetsediment slibrijkeris.
Hoewelergeentekenenzijn diewijzen opeenreactievandezoutvegetatiein
samenstellingof structuur ophet CaCo3-gehalte,opentdestudievan decarbonaathuishouding en de daarmee samenhangendeprocessen perspectievenvoor
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het verkrijgen vanmeerinformatie overhetedaphischemilieu van deverschillendesyntaxa.7
2.5.4. Water engasvormige bestanddelen
Naast dein devorigeparagrafen besproken vaste bestanddelen behoorthet
watervoluminairtot debelangrijkste componentenvandeslik-enschorgrond.
Desedimenten dieindesublittorale eneu-littoralezoneszijn afgezet, zijn zelfs
geheelmetwaterverzadigd.Dezegrondenbevattendusinvolumemaatgemeten
evenveel water als porien, m.a.w. hun watergehalte wordt bepaald door het
porienvolume.
ZUUR (1958, 1961)heeft uiteengezet, hoe wij ons de verdeling van water en
vaste bestanddelen in dergelijke sedimenten moeten voorstellen. Een gedeelte
van het water is door verschillende krachten —voornamelijk adsorptieve—
aan degronddeeltjes gebonden enwordt sorptie-water genoemd.Het overigeis
het vrije water. Bij kleiarme zandgronden heeft het sorptie-water, vanwege de
grote afmetingen der gronddeeltjes, weinig te betekenen. Bij kleigronden zijn
de deeltjes veelkleiner en per volume-eenheid talrijker. Elk partikeltje is daar
omgeven door een in verhouding tot de grootte van het deeltje dikke mantel
van sorptie-water, die met het gronddeeltje min of meer een eenheid vormt.
ZUUR (1958, 1961)stelt zich nu voor dat het microbodemskelet van deze slibrijke sedimenteneennet-ofraatstructuur heeft metdienverstande,dat dekleideeltjes inclusief hun watermantel in eennet- of raatvormig model om microcapillairenzijn gerangschikt.Dezeomstandigheden makendathettotale watergehaltebijmetwaterverzadigdekleigronden—endusookhetporienvolume—
groter is dan bij zandgronden. Dergelijke sedimenten hebben geen visueel
waarneembare structuureenheden enzijn dusophet ooghomogeen.
In de eu-littorale zone kan in het algemeen van een pedogenetisch proces
hoogstens in zoverre sprake zijn, dat waterverlies optreedt tengevolge van een
meer compacte rangschikking van de grondpartikels, hetzij door wateronttrekkingtijdens deemersieperioden,hetzij onderdruk vande voortschrijdende
sedimentatie. Voor de vegetatielijkt de graad van weekheid (consistentie) van
een dergelijksediment eenbelangrijke oecologische factor te zijn.Opvallend is
in dit opzicht het verschil tussen groeiplaatsen van Zosteramarina var.stenophylla enZosteranana(zie ookp. 83e.v.).Verder vindt men Salicornia stricta
niet opzeerwekegronden envestigt Spartina townsendii zichmoeilijk opcompactesedimenten.
Uitdeconclusievan ZUUR(1958)datdestructuur van onder water afgezette
gronden macro-homogeenis,magmenniet afleiden dat zichin de sedimenten
van de eu-littorale zone op deze schaal geen structuren voordoen. Miniatuurstroompjes diehet watertijdens deemersieperioden doen afvloeien, van elkaar
gescheiden door miniatuurplaatjes, en de aanwezigheid van kleine niveauverschillen, teweeggebracht door wormen, Crustacea enMollusca, geven reden
' Onder een syntaxon wordt verstaan elke floristisch gedefinieerde abstracte vegetatieeenheid;determisvoorgesteld door BARKMANC.S.(1958).
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tot deveronderstelling dat desedimenten inheteu-littoraalinhorizontale richtingmeer structuur vertonen dan deafzettingen indesublittoralezone.
Is de opslibbing tot dicht bij het MHW-niveau voortgeschreden, dan beginnen zich belangrijke wijzigingen te voltrekken. In de eerste plaats krijgen de
laatst afgezette sliblaagjes gedurende deemersieperioden degelegenheid enigszinsintedrogen,het eerst opdezichvormende oeverwallen. Wateronttrekking
uit de microcapillairen door evaporatie op zonnige en warme dagen heeft tot
gevolgdat het lossebouwselvan hetmicrobodemskelet door desterk verhoogdedrukspanning alzijdig in elkaar wordt gedrukt (ZUUR, 1958, 1961).In verticalerichting resulteert dezecontractie ininklinkingvan debetreffende bodemlaag;doordecontractieinhorizontalerichtingontstaanverticalescheurtjeswaardoor lucht kan binnentreden. Aeratiediepten van 1-2 cm in het bovenste deel
vanheteu-littoraalzijnhetresultaatvanditproces.Descheurtjes wordenbijde
volgende overstromingenweermet sediment opgevuld. De opslibbingssnelheid
ismeestalzodanig, datdezedebodemverlaging doordeinklinking ruimschoots
overtreft.
Op de hoogst gelegen onbegroeide kleigronden —in bepaalde kommen en
indrooggevallen poelenvanhet schor—kunnen zichsomsintensievereindrogingsverschijnselen voordoen. Wanneer in de zomermaanden door lage HWstanden deoverstromingen langetijd uitblijven, ontstaan contractiespanningen
in de grond dieresulteren in scheurvorming opmacroschaal. Het patroon van
deze scheuren is zeer karakteristiek enbegint met verticale splijtingen, die nagenoegsteedsmetdrietegelijk onderhoekenvan 120°vaneenpuntuitgaan.De
centra zijn regelmatig over de grond verdeeld. Bij voortgaande indroging verwijdendescheurenzichenzettenzijzich voort tot ze elkaar ontmoeten. Aldus
ontstaan vier- tot zevenhoekspatronen, polygonen van ongeveer 60 tot 20cm
diameter. Hoe slibrijker hetsedimentis,destekleinerzijn depolygonen endes
te wijder de scheuren. Bij nog verder voortschrijdende indroging — zoals na
inpoldering van slikkenplaats heeft —ontstaan na dezeeerstesplijting scheurpatronen van 2e, 3e, enz. orde met polygonen van achtereenvolgens steeds
kleinere afmetingen. Hetisgebleken dat deze scheurvorming bij door inpolderingdrooggevallen slikkenessentieelisvoordemigratieenvestigingvanphanerogameninhetgebied.
De omstandigheid datvooral slibrijke gronden tot MHW-niveau enwellicht
tot nog hogere niveaux met water verzadigd kunnen blijven, vindt in de eerste
plaats zijn oorzaak in de zuigspanning, die door de menisci aan het bodemoppervlakwordtuitgeoefend (hanghoogtevandecapillairen).Dezehanghoogte
bedraagt in kleigronden enkele meters, in zandgronden beduidend minder
(ZUUR, 1958).
Echter, erisnogeenanderprocesdatbijvoortschrijdende opslibbingeenrol
gaatspelen.Onderinvloedvandegetijbewegingplantzichdoorhetzandpakket,
waarop de schorafzettingen zijn gelegen, periodiek een drukgolf voort. In het
Spieringschor bijv. ligt de bovenzijde van dit zandpakket (3-10% slib) op
(0)20-70(110) cm +NAP. Aangezien de doorlatendheid voor water van de
ongeaereerde slibhoudende tot slibrijke sedimenten, die op dit zandpakket zijn
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gelegen, uiterst gering is (FOKKENS en DE KONING, 1960), heeft deze ondergrondse drukgolf —althans in dekommen van het schor —op korte termijn
slechts een geringeinvloed opde waterstand in de daarboven gelegen bodemlagen,dochverhindertzijdoorhaarperiodieketerugkeerwelhetuitzakkenvan
hetdaarin voorkomendewater.
Defluctuatiein de druk in het zandpakket is echter lang niet overal even
groot. In de eersteplaats neemt zij afhankelijk van deweerstand (pakking en
dikte van het zandpakket) bij toenemende afstand van het open water regelmatig af (cf. ook STEGGEWENTZ, 1933). Uit onderzoekingen op het SpieringschorinhetVeerscheGatmetbehulpvangrondwaterstandsbuizen isgebleken,
datzichbijdoodtij indekommen opeenafstand van240-280mvan het open
waterinhetzandpakketnagenoeggeenfluctuatiesindedrukmeteenperiodiciteit
gelijk aan dievan eengetijschommeling meervoordoen. Bij springtij dringt de
drukgolf evenwel tot in de ondergrond van de aangrenzende Spieringpolder
door. Tegelijk met dit afnemen van de drukfluctuaties verplaatst de aeratiegrensin dekommen zichgeleidelijk in derichtingvanhet bodemoppervlak.
Uitgezonderd de Spieringkreek zelf (die veel dieper is) liggen de beddingen
van de grote kreken in dit schorjuist op of hoogstens ongeveer 50cm in het
genoemde zandpakket. Deze kreken voegen bij hoog water via hun contact
met het zandpakket extra druk aan het ondergrondse druksysteem toe. Deze
extradrukisonderdeoeverwallendichtbijdekreekwandhetgrootst enneemt
in de richting van de kom regelmatig, doch vrij snel af. Aangezien de kreekwanden met een slibrijk sediment zijn bekleed, moetworden aangenomen dat
voortplanting van dedruk door dezewanden gering ofverwaarloosbaar klein
isinvergelijking metdevoortplanting viahet onderliggende zandpakket.
Erzijninhetschordustweeondergrondsedruksystemen:(1)het horizontaal
verlopende systeem in het zandpakket. Hoewel schorinwaarts zeer geleidelijk
afnemend, vertegenwoordigt ditsysteemhetegaliserendeaspectvan deinvloed
van het getijdewater op de lucht- en waterhuishouding in de grond. Door de
periodieke terugkeer van deze drukgolf wordt de lucht- en waterhuishouding
in het gehele schor op een bepaald peil gehouden. (2)Het wijd vertakte druksysteem van deperiodiek met water gevuldekreken diemethet zandpakket in
contact staan.Dit systeemvertegenwoordigt het differentierende aspect, omdat
het slechtsplaatselijkis.
Daarnaast moet het aandeel worden genoemd dat het overstromingswater
bovengronds,door overspoelingvanhet schor,inhettotaledruksysteem heeft.
Ten opzichte vandekreek alsaanvoermediumheeft deze overspoeling eerst in
apicalerichtingplaatsdoorinundatievandekommen,bijhogerewaterstanden
ookinlateralerichtingdoor overstromingvandeoeverwallen.Overdit aandeel
isnogweinigbekend.Aangenomen moet worden dat in geheel met water verzadigde gronden —zoals die welkein het eu-littoraal liggen —het overstromingswater slechts zeer weinig binnendringt. In de supralittorale zone dringt
meeroverstromingswaterdegrondbinnenenweldestemeernaarmatehetniveau
vanhet bodemoppervlak hogerligt;eenindrukdaarvan krijgt menuithetaan-.
tal ontsnappende gasbellen per oppervlakte-eenheid.
"
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Het isduidelijk dat dezeaspecten van deinvloed van het getijdewater op de
water-enluchthuishoudingindebodemeenbelangrijke invloedopdevegetatie
moetenhebben.Deegaliserendeaspectendragenbijtot deherhalingvan steeds
dezelfde vegetatietypen over het gehele schorrengebied. Het differentierende
aspect,opgeroependoorde grotere kreken, draagt bij tot de realisatie van de
zonering over het transect oeverwal-kom. Voorts is het waarschijnlijk dat de
verschillen, die men in defloristischesamenstelling van de komvegetatie kan
aantreffen, behalve met het niveau van het bodemoppervlak t.o.v. MHW ook
samenhangenmetdematewaarinhetdifferentierende aspectzijninvloednogin
dekom doet gelden. Dezeinvloed hangt af van deintensiteit van decommunicatievan het vloedwater in dekreek methet onderliggende zandpakket envan
deafmetingen van dekom.Hetzoudusmogelijk zijn datreedsdevormingvan
een sliblaagje op debodem van de kreek aanleiding istot veranderingen in de
samenstellingvan devegetatieindenaburigekommen,bijv. doorvestigingvan
Spartinatownsendii. Ook derelatief grote vormenrijkdom van het Puccinellietummaritimae t.o.v. die van de oeverwal-associaties zou voor een belangrijk
deel in verband kunnen staan met de invloed van het differentierende aspect.
Hetisinditverbandillustratief optemerken,datinhetSpieringschorbij doodtijdevariatieindedrukfluctuatieinde kommen kleinerisdanindeoeverwallen
(resp. van 0tot 20envan 20tot 50cm);bij springtij is devariatie in de drukfluctuatie in dekommen echter g'roter danindeoeverwallen (resp.van 5 tot 70
envan 50tot 100cm).Dedrukfluctuatie in het onderliggende zandpakket vertoont dusin detijd van kom tot kom grotereverschillen dan van oeverwal tot
oeverwal.
Naast de evaporatie, de overpoeling en de druksystemen in debodem moet
tenslotte dewateronttrekking door devegetatieworden genoemdalsfactor die
de lucht- en waterhuishouding bei'nvloedt. Als uitgangspunt dient dat in het
Salicornietum strictaevan de hoge slikken waar de wateronttrekking door de
ijlebegroeiingzeergeringis,deaeratiegrenshoogstensongeveer 1 cmonderhet
bodemoppervlak ligt.Aangenomenmoet worden dat de eerstevestiging op dit
niveau van soorten alsPuccinellia maritima, Aster tripolium, Suaeda maritima,
Triglochin maritima,Limoniumvulgare en Spergularia marginata in de eerste
plaats samenhangt met een geringe verdere aeratie van de bodem met enkele
centimeters als gevolgvan deoppervlakkige indroging tijdens deemersieperioden in het voorjaar. Verdere vestiging van deze soorten en uitstoeling van de
overblijvende onder hen gaat gepaard met eenvoortschrijdende aeratie van de
bovengrond, waarbij vooral deontsluitendeenwateronttrekkende werkingvan
dewortels een rol speelt.
In dekommen van het Spieringschor, waarvan hetbodemoppervlak op 140170cm+NAPligt(MHW = 155cm+NAP),bevindt de aeratiegrens zich over
het algemeentussen 120en 70cm+NAP,d.i. tussen 35en 85cm-MHW. De
bovengrens van het Salicornietum strictae ligt op ongeveer 10-30 cm MHW.
Ten opzichte van dit milieu ligt de aeratiegrens in de kommen dus minstens
5-55 cm lager. Het mag worden aangenomen dat deze lagere ligging van de
aeratiegrens in de kommen grotendeels door de ontsluitende en wateronttrekMeded.Landbouwhogeschool Wageriingen 65-1(1965)
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kendewerkingvandewortelswordtveroorzaakt.Inditverbandishetvanbetekenisoptemerken,datindekommenmeerdan80%vandewortelszichinde
laag0-30cmbevinden.In deoeverwallenkomt 80%vandewortelsin delaag
0-60of0-70cmvoor;deaeratiegrensligtdaar meestalongeveer op hetzelfde
niveaut.o.v.NAPalsin dekommen,in enkelegevallen 10-15cmlager, soms
ookietshoger.
Teneindeeenindruk tegevenvan dehoeveelhedenwater engasvormigebestanddelenindeschorbodemvolgthierondertenslotteeensamenvattingvande
resultatenvaneengrootaantalmetingen.
1. Volumemetingen volgens de methodevan SIEGRIST(1931;cf. ook ADRIANI,
1945)leverdenopdatindekommenvandeKaloothetwatergehalte60-70%
enhet luchtgehalte ongeveer8% bedraagt; in de oeverwallen zijn deze waardenresp.50-60%en 12-13%.Demonsterdieptewas 1-8 cm.
2. Berekendper 100gdrogegrond blijkt het watergehaltevan terrein tot terrein en ook in de tijd nog vrij sterk uiteen te lopen. Langs het Scheldeestuariumzijndehoogstewaardenophetschorbij'sGravenpolderendelaagsteophetschorbijWaardewaargenomen.InhetPuccinellietum maritimaebedraagt het laagste watergehalte tot 4 cm diepte 55tot hoogstens 140%; van
terrein tot terrein dus eenvariatievanbijna eenfactor 3.In het Artemisietum
maritimaekandezevariatieweleenfactor4bedragen(tabel1).Dezegrotevariatiemoetbehalveaan verschillenin detextuur ookaanverschillenin debeweidingwordentoegeschreven;intensievebeweidingheeft totgevolgdatdebovengrond in sterke mate wordt vastgetrapt enhetwatergehaltedaarvan afneemt.
In detijd is devariatiein het watergehalteveelgeringer:dehoogste waarden
zijnmeestalminderdanhettweevoudigevandelaagstewaarden.
TABEL 1. Laagste enhoogstevochtgehalten in g/100 gstoofdroge grond in hetPuccinellietum
maritimaeenhetArtemisietummaritimaelangsdeWesterschelde. Monsternemingen
in 1954en 1955.
Puccinellietum
maritimae

Artemisietum
maritimae

\aa%/layer 0-4 cm
minimalewaarden/minimum values
maximale waarden/'maximum values

55-140
110-230

45- 90
70-130

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

50-120
60-150

20- 85
40-100

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

50-105
55-140

25- 85
35- 90

TABLE1
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Lowestandhighestsoilmoisture contentsing/100g stove-drysoil inthe Puccinellietummaritimae andtheArtemisietum maritimae alongthe WesternScheldt.Samples
takenin1954and1955.
Meded.Landbouwhogeschool Wageningen 65-1 (1965)

2.5.5. Saliniteit van het bodemvocht
Evenalsinhetzeewaterzijnindebodemvandeslikkenenschorrendebelangrijkste zouten chloriden. Wijzullen onsin het vervolgtot dezecomponentbeperken.Voordebepalingvanhetchloridegehalte—doordewelwillendemedewerking van Dr. Ir. B.Verhoeven voornamelijk uitgevoerd bij de Rijksdienst
voor de IJsselmeerpolders te Kampen —is gebruik gemaakt van de titrimetrische methode van Mohr; slechts voor het onderzoek naar dejaarcyclus in
hetchloridegehalteopdeKalootin 1952—'53moestdenephelometrischemethodevan Morgan en Van Gelder worden toegepast. Voor de beschrijving van
dezemethodenzijverwezennaar BUTIJNen VANVERRE(1952),B. VERHOEVEN
(1953)enHOFSTEE(1957).
Bij de titrimetrische methode valt de bepaling in drie componenten uiteen:
A = het aantal gwaterper 100gstoofdroge grond; B= hetaantalgchloride
—uitgedrukt in NaCl8 —per 100 g stoofdroge grond en C = het aantal g
chloride—eveneensuitgedrukt in NaCl—perliter bodemvocht.9 Cwordtuit
A en Bberekend volgens deformule C = 1000B/A. Bij de.nephelometrische
methode berekent men het C-cijfer uit het A-cijfer en het aantal dpm chloride
inhetmonsterextract (B^ volgensdeformule C = 0,48Bx/A.
Het C-cijfer biedtwaarschijnlijk overhetalgemeenmeerinformatie dan het
B-cijfer, omdat aangenomen wordt dat de planten in eerste instantie via het
bodemvocht in contact met de bodemzouten staan. Het B-cijfer heeft voorts
het nadeel dat het een gewichtspercentageis,betrokken op droge grond. Verschil in pakking en samenstelling van de vaste bestanddelen (korrelgrootteverdeling en humusgehalte) van de monsters schaadt de onderlinge vergelijkbaarheid.Anderzijds kanhetC-cijfer bij sterkuitgedroogdegrondenindetoplaag een verkeerd beeld van de Cl'-concentratie geven. Onder die omstandighedenkannamelijkeendeelvandezoutenuitgekristalliseerdendusnietmeerin
het bodemvochtaanwezigzijn. Demethodischgevondenwaardeisdan duste
hoog. Sterke oppervlakkige uitdroging, zoals die 's zomers in binnendijkse
zilteterreinenveelkanvoorkomen,treft menopdeslikkenenschorrenevenwel
slechts plaatselijk aan.10 Wij zullen ons hier daarom beperken tot debesprekingvan de resultaten, verkregen uit de C-cijfers.
Desaliniteitvandebodemhangtnauwsamenmetdewaterhuishouding.Dat
blijkt reeds uit de opsomming van de factoren waarvan de saliniteit afhangt:
(1)deverdamping(evaporatie entranspiratie),(2)deneerslag,(3)deoverstromingen door vloedwater en (4) de ontwikkelingstoestand van de bodem, alsmededekorrelgrootteverdeling.
8
Dezeveelgebruikte, dochmethodisch verwerpelijke omrekeningisindehistorie gegroeid;
dat dezehier toch isgehandhaafd, vindt zijn oorzaak inhetvelewerk datverbonden isaan de
terugberekeningvandeongeveer3000gehalten.
9
Ook dezeomrekening van het C-cijfer uit deA-enB-cijfers in gNaClpereenheid van inhoud inplaats van per eenheidvan gewicht ismethodisch niet aanvaardbaar, doch geheelingeburgerd.
10
Oppervlakkig sterk uitdrogende grond vindt men op het schor op schapendreven en
andere paden, afgepiagde terreinen, in weinig begroeide zilte dellen en plaatselijk op strandvlakten en in gordels op strandwallen e.d., waar een grenssituatie tussen zilten zoet optreedt.
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Door de evaporatie wordt in eersteinstantie water aan de bovenste bodemlaagonttrokken.Dedaardoor ontstane concentratieverhoging heeft aanvankelijk nogplaats zonder dat de absolute hoeveelheid zouten per volume-eenheid
grondmerkbaartoeneemt.Eerstbij eenvoldoendegroot spanningsverschiltussen de waterverliezende en waterleverende laag heeft capillaire opstijging van
water plaats. Met het water ontvangt de verdampende laag dan ook zouten.
Anderzijds daalt echter bij verder afnemend vochtgehalte ook het capillair
geleidingsvermogen en in zandige gronden met een zeer droge toplaag heeft
zelfsbijna geenevaporatieengeencapillair transport meerplaats.Voorbeelden
van sterke oppervlakkige uitdroging leveren gronden waarvan aan de oppervlakte korstvorming heeft plaats gevonden, hetzij door verslemping van de
bovengrond, hetzij metalsresultaat hetzg.,zorekorstje' (cf. §2.5.2).
Dewateronttrekkingdoor devegetatieheeft van deaanvangaf overeendieperebodemlaagplaatsdan bij deevaporatie.Voor desaliniteit heeft dit proces
tot effect, dat deconcentratieverhoging minder sterktot detoplaagis beperkt.
Bovendien brengt deaanwezigheid van eenmin ofmeer gesloten vegetatie met
zich mee, dat de evaporatie sterk wordt afgeremd. Voorst is daar het electief
vermogen van deplantenwortels, waardoor zij deverschillende ionen niet opnemenin deconcentratie waarin dezedoor debodemoplossing worden aangeboden.Concentratieverhogingdoorhetsamenspelvanevaporatieentranspiratie
kan plaatselijk, waarschijnlijk zelfs op zeer korte afstand, sterk uiteenlopen
(B. VERHOEVEN, 1953), met name door locale verschillen in (1) de afremming
van de evaporatie door de vegetatie, (2) het watergehalte en het capillair geleidingsvermogen van de grond en (3) de wateronttrekking door de vegetatie
als gevolg van de structured samenstelling en de daarmee in verband staande
verschillen in doorworteling van het bodemprofiel.
Neerslag heeft een tegengestelde invloed op de saliniteit. Haar werking is
concentratieverlagend, hetzij alleen doorverhogingvan hetwatergehalte, hetzij
mededooruitspoelingvandezoutennaardiepergelegenbodemlagen.Ookhier
isheteffect opdesaliniteitnietoveralevengrootentot opdezelfdedieptemerkbaar, zelfs niet op zeer korte afstand (B.VERHOEVEN, 1953).Dit kan verschillende oorzaken hebben: (1) Als gevolg van niveauverschillen in het bodemoppervlak op micro-schaal verzamelt zich op de ene plaats meer neerslag dan
op deandere.(2)Debegroeiingwerkt ,geleidend' op deregen, waardoor eveneens zich op de ene plaats meer verzamelt dan op de andere. (3) Tengevolge
van scheurvorming en doorworteling is een deel van de neerslag zonder de
bovengrond teontzilten naar dieperelagenweggezakt. (4)Plaatselijke verschillen in pakking en korrelgrootteverdeling hebben tot gevolg dat een ongelijk
deelvanderegennodigisomdegrondopveldcapiciteittebrengen; n uitspoeling
vandezoutenkaneerstplaatsvindenwanneerhetvochtgehaltein de betreffende laag de veldcapaciteit heeft overschreden. Ongelijke hoeveelheid neerslag
nodigvoordebevochtigingbrengtookongelijkeuitspoelingvandezouten met
zich meeen dit houdt in dat de hoeveelheid zouten, die aan de onderliggende
11
Onderdeveldcapaciteit vaneenbodemlaag wordt verstaan dehoeveelheid water, die deze
laag nogjuist kan vasthouden nadat overtollig water is uitgezakt.
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lagen wordt toegevoegd, ook van plaats tot plaats verschilt. VON MULLER
(1956) geeft fraaie voorbeelden van deze ongelijke verdeling van het neerslagwater in de bodem.
De overstroming door het vloedwater is het proces dat de saliniteit op peil
houdt. Aangezien in het Europees-atlantische kustgebied dejaarlijkse neerslag
dejaarlijkse verdamping nagenoeg overal overtreft, komt deregulerende functie van het overstromingsproces over het geheel genomen neer op een inbreng
vanzouten.Slechtsindezomerkandechlorideconcentratieindebodemplaatselijk hogerewaarden dan dievanhet overstromingswater bereiken; in dat geval
heeft overstroming eenuitspoelend effect. Ophoger gelegen terreinen echter—
bij langere emersieperioden en afnemende overstromingsfrequentie — stelt de
saliniteit van het bodemvocht zich als gevolg van de geleidelijke verschuiving
van de invloed van neerslag en overstroming ten gunste van de eerste op gemiddeldsteedslagereniveauxin.
De pedogenetische toestand van debodem, tenslotte, speelt bij dit alleseen
belangrijke rol. Bij de geheel met water verzadigde bodem uit de eu-littorale
zonebestaat door degeslotenheid van het bodemoppervlak eenscherpetegenstelling tussen het sediment en de atmosfeer of het overstromende water. Deze
afgeslotenheid wordt bewerkstelligd door de intern weinig gedifferentieerde
toestand waarin detweecomponenten van de bodem, water envaste bestanddelen, aan het grensvlak verkeren (cf. de uitspraak van ZUUR (1958) dat de
structuur van onderwater afgezette gronden macro-homogeen is).Het homogenekaraktervanhetbodemoppervlakvormteenbelemmeringvoordecommunicatie van de bodem met de atmosferische invloeden en het overstromende
water. Deze trage communicatie kan worden geillustreerd aan chloridebepalingen diein dewarmeen droge zomer van 1959in monsters van metZostera
nana, SalicorniastrictaenSpartinamaritimabegroeideslikkenindeZandkreek
zijn verricht. Door devoortdurend sterke evaporatie tijdens de emersieperioden waren de Cl'-concentraties hoog opgelopen (maximaal 55°/ooNaCl in de
laag0-5 cmbijhetSalicornietumstrictae), niettegenstaande de monsterplaatsen
bijnagenoegiederevloedenigetijd werden overstroomd.
Andersis het wanneer het ontwikkelingsproces van de bodem inzet: scheurvorming alsmede ontsluiting en wateronttrekking door de wortels hebben tot
gevolg dat het grensvlak tussen pedosfeer en atmosfeer c.q. hydrosfeer zich
tot eengrensgebied ontwikkelt.Descherpteindetegenstellingtussendesferen
vervaagt door betere onderlinge communicatiemogelijkheden. Het horizontale aspect van dit proces is een toenemende differentiatie (structuurvorming)
in debovenlaag van debodem, eentoenemende ,korreling' tot partiele eenheden, zowelwat devaste bestanddelen betreft als ten aanzien van de vocht- en
luchthuishouding en de saliniteit. Op deze differentiatie, waarvan hier slechts
enkele aspecten kunnen worden belicht, berust de abrupte toeneming van de
soortenrijkdom op de overgang van slik naar schor omstreeks het MHWniveau.
Ookinderuimtelijkevariatieindesaliniteitvanhetbodemvochtkunnendrie
gradientenherkendworden.Vandelongitudinalemacrogradientis,hoeweldeze
Meded.Landbouwhogeschool Wageningen 65-1(1965)

45

ongetwijfeld aanwezig is, nagenoeg niets bekend. Bij gelijk niveau t.o.v. de
getijbeweging en overeenkomstige eigenschappen van de bodem mogen wij er
van uitgaan,dat deinvloed vandesaliniteit vanhet overstromingswater op die
van het bodemvocht langsdegeheleWesteuropesekust nagenoeg gelijk is. De
longitudinale gradient van desaliniteit in het bodemvocht isdan voornamelijk
een reflectie van delongitudinale gradienten in de neerslag en de verdamping,
waarbij niet alleen degeografische variatiein dejaarlijkse hoeveelheden, doch
vooral ook deverschillen in deverdelingvan neerslag enverdamping over het
jaar van betekenis zijn.
In §2.2 is uiteengezet hoe de neerslag langs de Westeuropese kust varieert.
Ook de verdamping zal varieren, doch deze heeft de tendentie om van noord
naarzuidgeleidelijk toetenemen.Hetisdusteverwachtendat opt.o.v. MHW
vergelijkbare niveauxdesaliniteitvanhetbodemvocht naar hetzuidentoe ook
detendentie heeft hogere waarden te bereiken. Dit laatste verschijnsel zal het
meest naar voren komen op niveaux die niet te dikwijls door het vloedwater
worden overstroomd, omdat —zoals reeds is besproken —de overstroming
een nivellerende invloed op de saliniteit van het bodemvocht heeft. In het
Juncetum gerardii, dat zich boven het MHWS-niveau ontwikkelt, is uit 358
opnamenvan 25plaatsen langs de Westeuropese kust, diein de literatuur zijn
gepubliceerd, afgeleid dat van Finmarken tot Bretagne het aandeel van de
Agropyro-Rumicion crispi-soortengeleidelijkafneemt, terwijl hetaandeelvan de
voor het merendeel eu-halobe halophyten (Salicornia europaea, Suaeda maritima, Puccinellia maritima, Halimioneportulacoides, Artemisiamaritima, Spergularia marginata, Limonium vulgare en Aster tripolium) geleidelijk toeneemt.
Het ligtvoor dehand teveronderstellen dat dezeverschuivingin de floristische
samenstelling van het Juncetum gerardii samenhangt met het geschetste verloopin delongitudinale gradientvandesaliniteit van het bodemvocht.
De transversale macrogradient vertoont langs het Schelde-estuarium in
stroomopwaartse richtingeengeleidelijke verlaging van het gemiddelde chlorideniveauindebodem,vandezelfde aardalshetverloopvanhet chlorideniveau
in het overstromingswater. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat, evenarsbij desaliniteit vanhet openwater, dejaaramplitudevan desaliniteit in het
bodemvocht ergensinhetestuarium eenmaximalewaardebereikt. Hoewelhet
aantal analysestegeringisomditverschijnsel metvoldoende betrouwbaarheid
tekunnenvaststellen,isereenduidelijke aanwijzing, dat dezemaximale amplitudeniet opdezelfde plaats ligt alsde maximale amplitude van de saliniteit in
hetopenwater—dietussenBathenOssendrechtvoorkomt(cf.§2.3.2)—,doch
meerstroomafwaarts (tabel2).Voortsvertonen decijfers detendentie dat deze
maximale amplitude verder stroomafwaarts ligt naarmate het niveau van het
bodemoppervlakhoger t.o.v. MHWisgelegen:Van MHW tot MHWS tussen
WaardeenEllewoutsdijk, boven MHWStussen's Gravenpolder enVlissingen.
Tevensblijktdegroottevandemaximaleamplitudebijhogerniveaut.o.v.MHW
geleidelijkaftenemen.
Deverklaringvoor ditverschijnsel ligtinhetfeit, dat dejaaramplitude in de
saliniteitvanhetbodemvocht deresultanteisvandejaaramplitudein desalini46
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teitvanhetoverstromingswaterplusdeaanelkaartegengesteldeinvloedenvan
neerslag en verdamping. De tegengestelde invloeden van neerslag en verdamping hebben een groter effect bij een hoog saliniteitsniveau dan bij een laag
niveau. Wat deze invloeden betreft heeft de amplitude in de saliniteit van het
bodemvochtdusdeneigingin stroomopwaartse richting af te nemen.
Tegelijk met deafneming van het gemiddeldesaliniteitsniveau neemt echter in
de Westerschelde in stroomopwaartse richting de amplitude van de saliniteit
van het overstromingswater toe. Wat betreft de fluctuatie in de saliniteit van
het overstromingswater heeft deamplitudeindesaliniteitvanhetbodemvocht
dusjuist deneigingin stroomopwaartse richting toe te nemen. Deze
tegengesteld gerichteneigingentot toenemingvandesaliniteitsamplitude in het
bodemvocht hebben tot resultaat dat deze amplitude ergens een maximale
waarde bereikt. Deplaats van dit maximum hangt af van deintensiteit van de
afzonderlijke, tegengesteld gerichte invloeden. Het is duidelijk dat de invloed
van de saliniteitsamplitude van het overstromingswater afneemt en die van
neerslag en verdamping toeneemt, naarmate het niveau van het bodemoppervlak hoger t.o.v. MHW ligt. Dit betekent dat het maximum in de amplitude
van desaliniteitvanhetbodemvocht bij hogereniveauxt.o.v. MHWzichmeer
in stroomafwaartse richtingmoetbevinden dan bijlagereniveaux.
Wijconstaterenhierdusdetendentiedateenbepaaldeamplitudeindesaliniteit van het bodemvocht in stroomopwaartse richting t.o.v. MHW geleidelijk
naar lagere niveaux afzakt. In de vegetatie treden dergelijke verschuivingen
ook op: Soorten als Agrostis stolonifera,Juncus gerardii, Glaux maritima,
Atriplex hastata,Spergularia salina en Puccinellia distans, die in de monding
van deWesterschelde hun optimale ontwikkeling op hogeniveaux hebben, bezettenin stroomopwaartse richtingt.o.v. MHW geleidelijk lagereniveaux. Het
is aannemelijk tussen beide verschijnselen een directe of indirecte samenhang
te veronderstellen.
Een andere vraag is, of deplaats van demaximale amplitude van de saliniteit in het bodemvocht in het Schelde-estuarium samenvalt met bepaalde verschijnselen in de samenstellingvan de zoutvegetatie. In de eerste plaats moet
worden opgemerkt, dat ook andere factoren, zoals de beweiding en de wordingsgeschiedenis van de verschillende schorren, desamenstellingvan devegetatiebepalen.Wijzullendusnietmeerdanenkeletendenties kunnen aanwijzen.
Deze zijn dat in het Puccinellietum maritimae en het Artemisietum maritimae
Limonium vulgare ter hoogte van de maximale amplitude van de saliniteit in
het bodemvocht een geringere en Plantago maritimaeen grotere abundantiedominantie heeft dan daarbuiten. Triglochin maritimalijkt zich in hetPuccinellietummaritimae op ongeveer dezelfde wijze als Plantago maritima te gedragen.
Tenslotte de microgradient, loodrecht op de hoogtelijnen in het landschap.
Zoals reeds is uiteengezet neemt de overstromingsfrequentie van laag naar
hoog regelmatig af, met als gevolg dat de saliniteit van het bodemvocht zich
in die richting gemiddeld op een steeds lager niveau instelt. Met de duur van
deemersieperiodenneemtechtertevensdeinvloedvandetegengestelde effecten
4°
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van neerslag en verdamping op de saliniteit toe. Evenals bij de transversale
gradient isdeinvloedvan dezeeffecten ook hierhetgrootst wanneerhet saliniteitsniveau in de bodem relatief hoog is, d.w.z. er is in de microgradient een
niveau t.o.v. MHW, waarboven de effecten van deneerslag en verdamping op
deamplitude in de saliniteit weer afnemen, omdat het gemiddelde niveau van
de saliniteit te laag wordt. De grootstejaaramplitude in de saliniteit van het
bodemvocht die daardoor ontstaat, lag in 1952-53 op de Kaloot op2.15—
2.25m+NAP of op 25-35cm+MHW, d.i. in het overgangsgebied tussen het
PuccinellietummaritimaeenhetHalimionetumportulacoidis.
2.5.6. De voedingstoestand van het milieu
Tot de processen die als ,master-factors' voor dezoutvegetatie moeten worden beschouwd, behoort naast de water- en luchthuishouding en de saliniteit
vandebodem,waarschijnlijk ook destikstofvoorziening vanhetmilieu(FEEKES,
1936, p. 195-196). Aangezien de stikstof gebonden is aan de organische stof,
isreeds devoorziening van het milieu met organisch materiaal een belangrijke
maatvoor de voedselrijkdom.
Het organische materiaal isgrotendeels afkomstig van afgestorven dieren en
plantenofplantendelenuithetkustgebiedenkanwordenverdeeldin eenautochthoon en een allochthoon gedeelte. De autochthone organische stof is op dezelfdeplaatsgeproduceerd alswaarzijaandebodemwordttoegevoegd. Resten
van wortels en bodemdieren vormen daarvan wel de meest sprekende voorbeelden; ook de door het slib vastgehouden bovengrondse delen van de ter
plaatse aanwezige vegetatie behoren daartoe. De productie van organisch
materiaal door de plantengemeenschappen kan sterk uiteenlopen. Zoutplantengemeenschappen bijv. produceren weinigin vergelijking tot de riet- en biezenvegetatie uit het brakwater- en zoetwatergetijdegebied. Binnen de zoutvegetatie is bovendien verschil tussen de productie door het Spartinetum
townsendii en bijv. die door het Puccinellietum maritimae. Afgezien van deze
verschillen lijkt de autochthone component echter locaal weinig gedifferentieerd tezijn, temeer daar demeest producerende gemeenschappenjuist vooral
deleveranciersvanhet allochthone materiaal zijn.
De allochthone component laat zich naar de grootte en de aard van het
materiaalindriegedeeltenonderverdelen.Indeeersteplaatswordt tegelijk met
de andere vaste bestanddelen in het vloedwater ook hetfijne,min of meergehumificeerde (tot een bepaald stadium afgebroken) organische materiaal gesedimenteerd.Hetisteverwachtendatdezehumusdeeltjes metdeslib-enzanddeeltjes in de differentiatie van het sedimentatieproces delen en aangezien het
soortelijk gewichtvan dehumus lagerisdandat vandeandere grondpartikels,
zal het meestezich in de slibrijke sedimenten verzamelen.
Deveronderstelde gelijkmatigheid in delocaleverdelingvan de autochthone
endefijnverdeeldeallochthone organische stof overdegrondenvindt steunin
dewaarneming dat dehumusgehalten in delaag0-4cm, afkomstig uit uiteenlopende schorrengemeenschappen, steeds denormalepositief rechtlijnige correlate met het lutumgehalte vertonen.Alleen waar vloedmerken in het sediment
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zijn ingesloten, zijn relatief hogere humusgehalten gevonden, terwijl anderzijds degrondvanschapendreven naarverhoudingeenietslagergehalte schijnt
tehebben (B.VERHOEVEN C.S., 1957). Voortsligthethumusgehalteinhetmesoen oligohalinicum en in het zoetwatergetijdegebied bij gelijk lutumgehalte
duidelijk opeenietshogerniveaudanin deeu-halieneenpolyhalienezones.
Belangrijker lijken daarom de beide overgebleven componenten van het
allochthone organische materiaal. Deze bestaan resp. uit: (1) Meegevoerde
drijvende algengemeenschappen,vnl. bestaande uit Ulva lactuca L., Porphyra
umbilicalis (L.) J. Ag., Chaetomorpha linum (Miiller) Kiitz., en Enteromorpha
spp. (2) Resten van phanerogamen vnl. van Spartina townsendii, Elytrigia
pungens, Halimioneportulacoides, Festuca rubra, enz. en van grote Phaeophyceae; somsook vanZostera spp.;inhetbrakkegebiedvnl.van Scirpusmaritimus,Phragmitescommunis, Spartina townsendii en Elytrigiapungens.De wijze
van vervoer door hetvloedwater geeft aanleidingtot eenruimtelijke scheiding
van dezetweecomponenten: Deeerstgenoemde algenzweven in h e t w a t e r ,
de resten van phanerogamen en de losgeraakte grote Phaeophyceae drijven
bijna uitsluitend aan het wateroppervlak. Dit verschil brengt met zich
mee,daterzicheenduidelijkedifferentiatieindeafzettingvandebeidecomponenten op het schor aftekent: De eerstgenoemde algen blijven meestal reeds
op het hoge slik of op het lage schor steken, vooral in het Spartinetum townsendii endan bij voorkeur in brede stroken langs de kreken. Ook bezinken zij
vaak in grote hoeveelheden in stroomloze gedeelten van slik en schor, zoals
poelenenlaagten onderlangsdezeedijk, waarzijdikwijls aanleidinggeven tot
vormingvanveelsulfiden. Behalvein depoelen,enz.isdeconcentratie van de
door devloedachtergelaten algennietgroot:'dikkepakketten treft men weinig
aan. Daarentegen kan dit vloedmerk zich over grote oppervlakten, bijv. enige
hectaren,uitstrekken.
Deresten vanphanerogamen endegrotePhaeophyceae worden steeds langs
dehoogwaterlijn gedeponeerd. Despreidingvandit vloedmerkisdan ookveel
geringer dan dievanhet vorigevloedmerk. De totale massa van deze opeengehoopte phanerogamenresten kan echter zeer uiteenlopen en varieert van
enkelecentimetersbredestrookjesvanbijv.bladenvanvoornamelijkHalimione
portulacoides, zich. alsguirlandes uitstrekkend over de.oeverwallen, tot meters
bredeendecimetersdikkepakketten aandedijkvoet, ophet strand oftegende
duinen.Eenanderverschilmethetalgenvloedmerkisdatdewindopdephanerogamenresten meer vat heeft, zodat grote verschillen in hoeveelheid materiaal
tussenloef-enlijzijde van dekust kunnen optreden.
Behalvehetruimtelijkeaspectbiedtookhettijdelijkeinteressanteverschillen.
De drijvende algengemeenschappen komen in de nazomer en deherfst op het
schorterecht; dephanerogamenresten spoelen later aan,in delateherfst ende
wintermaanden, somsook noginhet vroegevoorjaar. Deafbraak van het organischemateriaalverloopt ookzeerverschillend.Dealgenzijn in deloopvan
dewinterenzekerinhetvoorjaar nagenoegalleverdwenen;alleeninpoelendie
tijdens de emersieperioden met water gevuld blijven, kan UlvalactucaL. de
winteroverleven.Hetrottingsproces —endaarmeehetvrijkomenvan stikstof-'"
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verbindingen — van de vloedmerkpakketten die in de stormvloedzone tegen
dijk enduinzijn geworpen,verloopt overeenveellangereperiode.Uit bepalingenvan FEEKES(1936,p. 196)isbekendgeworden,datdergelijkvloedmerkzeker
veelstikstof kanbevatten,hoeweldeaardvanhetmateriaalhetgehaltenogkan
beinvloeden.Volgenshembevattenversevloedmerken 1-2%N,enigejarenbegroeid materiaal nog0,5%N. Deze stikstof komt voor een belangrijk deelter
beschikkingvan deophetvloedmerk groeiendeplanten, gezienhun weelderige
groeiindeeerstejaren. Eerstnaeengroteraantaljarenisdevoorraad nagenoeg
uitgeput en het N-gehalte gedaald tot het niveau van dat van schorgrond.
Fucaceae en andere grote Phaeophyceae kunnen niet tot de genoemde groep
van snelverterende algen worden gerekend; de duur van hun verteringsproces
benadertwaarschijnlijk meerdievandephanerogamenresten.Bovendienkomen
zijgrotendeels eerst in dewinter (navorst)inhet vloedmerk terecht.
Nog een ander aspect verdient deaandacht. Vloedmerk dat op het strand is
geworpen, wordt nagenoeg steeds min ofmeer door eenlaagzand overstoven.
Op het schor en aan de binnenzijde van de duinreep gedeponeerd vloedmerk
blijft daarentegen onbedekt. Erisdusbovendieneendifferentiatie inde,oppervlakkigheid' vande bodemverrijking.
De conclusie is, dat in de voorziening met organisch materiaal en dus ook
met stikstof onderscheid moet worden gemaakt tussen (1) een min of meer
gelijkmatige (gespreide) ,basis'-voorziening met autochthone organische stof
en min of meer gehumificeerd materiaal dat in het sedimentatieproces wordt
opgenomen en(2)eengedifferentieerde ,extra'-voorziening, diezowelinruimte
en tijd als in de samenstelling van het materiaal concentraties vertoont. De
onder(2)genoemde,extra'-voorzieningkanwordengesplitstin(a)minofmeer
gespreide algen-vloedmerken (exclusief grote Phaeophyceae) die op MHWtot MHWS-niveau oflagerworden afgezet en(b)meergeconcentreerde phanerogamen-vloedmerken(inclusiefgrotePhaeophyceae)dieindespring-enstormvloedzone worden gedeponeerd. Het phanerogamen-vloedmerk kan bovendien
onderbepaalde omstandigheden minofmeerondereenaeolische zandafzetting
wordenbedolven.
Het ligt voor de hand te veronderstellen dat al deze variaties in het proces van de bodemverrijking —met name de onder (2)genoemde —weerspiegeldworden door verschillenin debegroeiing. Dat isook het geval.Daar isin
deeersteplaatshet verschilindesamenstellingvanhetvloedmerk. Erzijn aanwijzingen dat Suaeda maritima zich inzonderheid op algenvloedmerk ontwikkelt. In de eerste plaats valt het niveau waarop het algenvloedmerk wordt afgezet, samen met het niveau waarop deze stikstofminnende soort optimaal
voorkomt. Voortsisgeconstateerd, dat Suaedamaritimavooral aanwezigisop
schorren waar dit vloedmerk veelwordt gedeponeerd. Verder ishet opvallend
dat na massale afsterving van Spartinatownsendii door inpoldering van deze
schorren Suaedamaritimazich in grote menigte ging ontwikkelen, terwijl op
schorren waar aanvoer vandit algenvloedmerk vroegernietwas geconstateerd,
juist Atriplex hastata van de afsterving van Spartinatownsendii profiteerde.
Voorts blijkt Suaedamaritimaeen uitgesproken lichtkiemer te zijn (KINZEL,
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1926),zodat dein het voorjaar nagenoeg geheelverteerde algen in dit opzicht
zeker gunstiger omstandigheden scheppen dan de langzaam verterende pakkettenvanphanerogamenresten.Suaedamaritima-bsgroeimgenkomenevenwel
ook op phanerogamen-vloedmerken voor, doch alleen dan wanneer deze vrij
dunzijn,voortdurend vochtigblijven endaardoor snelverteren(cf. ook DAHLBECK, 1945, p. 47en 78).

Op de onbedekte phanerogamen-vloedmerken, die op slibrijke sedimenten
zijn afgezet, ontwikkelen zich gemeenschappen met dominantie van Atriplex
liftoralis en A. hastata(Atriplicion littoralis).Zelfs kleine stukjes vloedmerk,
bijv. die welke dikwijls in het Atripliceto-Elytrigietumpungentisachterblijven,
zijn in de zomer gemarkeerd door voornamelijk Atriplex hastata. Opvallend
is dat meestal een van beideAtriplex-soortzn domineert en dat in betrekkelijk
weinig gevallen beide soorten in ongeveer gelijke verhoudingen op het vloedmerk aanwezig zijn. Hoewel de oecologie van dit verschijnsel nog niet geheel
duidelijk is,zijn eraanwijzingen dat dedikteen desamenstelling van het pakket dat in devoorafgaande winter is gedeponeerd, van grote betekenis is: Op
enigeplaatsen isgeconstateerd dat, ongeacht het niveaut.o.v. MHW, Atriplex
littoralisop dunne pakketten en A. hastata op dikke pakketten domineert.
Voortslijkt eenhoogpercentage Spartina-stro dedominantie vanAtriplex hastatatebevorderen.
Tot debegeleidendesoorten in de^np/ex-begroeiingen behoren naast zoutplantensoorten — voornamelijk Aster tripoliwn,Halimione portulacoides en
Artemisia maritima— de volgende soorten: Elytrigiapungens,Matricaria
inodora, Sonchus arvensis en Betamaritima (de beide laatste vooral wanneer
duinenin de nabijheid zijn), Cirsium arvense (gaat in het meso-en oligohalinicum ophet vloedmerk domineren alsvicariantvan debeideAtriplex-soorten),
Elytrigiarepens,Potentillaanserina,Polygonum aviculare, Cochleariaofficinalis,
Agrostisstolonifera en Rumex crispus. Bij achterwege blijven van toevoer van
vers vloedmerk gaan de ^np/ex-populaties eerst in vitaliteit, daarna ook in
dichtheid sterk achteruit, terwijl de meeste van de genoemde Plantaginetaliaen Calystegietalia-soorten zich massaal ontwikkelen.
Op de op zand afgezette en tevens door zand bedekte (ingesloten) phanerogamenpakketten en vloedmerken van grote Phaeophyten ontwikkelen' zich
geheel andere soorten: Honckenya peploides,Cakile maritima, Salsola kali,
AtriplexsabulosaenA.glabriuscula (Salsolo-Honckenyonpeploidis). Vermoedelijk zijn deze soorten donkerkiemers. In Nederland zijn, behalve duinplanten
als ElytrigiajunceaenElymusarenarius, meestal alleen de eerste drie soorten
aanwezig (Cakiletumfrisicum).
Waar debedekking met zand dun of slechtsplaatselijk is, of mogelijk eerst
na de kiemingsperiodeheeft plaats gevonden, ontwikkelen zich gemeenschappen diedoor deaanwezigheid vanAtriplexhastata, A. littoralis somszelfs van
Suaeda maritima, deels nogtot het Salsolo-Honckenyonpeploidis, deels echter
ook tot het Atriplicion littoralis (Atriplicetum littoralis, subassociatie van Salsolakali, p.138)moetenwordengerekend (BEEFTINK, 1962,1964b).OpsommigeplaatseninZW-Nederlandzijn fraaie gradienten indediktevan dezandlaag
-^
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op het vloedmerkpakket aangetroffen, waarbij de abundantie van de beide
Atriplex-soortenafnam bijtoenemendediktevandezandlaag.
Behalve aan de stikstofvoorziening is ook aandachtbesteed aan het kali-en
het fosfaatgehalte van de bodem. De benodigde analyses zijn ook voor dit
onderzoek uitgevoerd door de Rijksdienst voor deIJsselmeerpolders te Kampen. Het kaligehalte is bepaald door oplossing in zoutzuur met een eindconcentratie van 0,1 n (K-HCL);van het fosfaat isdehoeveelheid bepaalt dieoplostin 1 % citroenzuur,nadat decarbonatenzijn gedestrueerd (P-citroen).Voor
een gedetailleerde beschrijving cf. HOFSTEE (1957).
Het kaligehalte neemtinhet Schelde-estuariumin stroomopwaartse richting
geleidelijk af. Deze transversale macrogradient vormt de reflectie van de gradient diein het kaligehalte van het estuariumwater bestaat, als gevolgvan het
feit dat zeewater rijker aan kali is dan rivierwater. Voorts vertoont het kaligehalte van de bodem denormalepositieve relatie met dehoeveelheid adsorptieve bestanddelen, hetgeen betekent dat de meest zandige, hoogst gelegen en
minst overspoelde gronden het minstekalibevatten (K-HC1sa 40).Dezehoeveelheidlijkt echternogruimvoldoende omaan debehoeften van devegetatie
tevoldoen.Bovendienzorgendeschaarse,dochregelmatigweerkerendestormvloeden voor het op peilhouden van de voorraad.
Het fosfaatgehalte vertoont langs het Schelde-estuarium —in tegenstelling
tot het kaligehalte—instroomopwaartse richtingeenenormestijging.Dit verschijnsel hangt samen met (1) de veel hogere fosfaatgehalten van het zoete
rivierwater in vergelijking met die van zeewater en (2) de lozing van huishoudelijk enindustrieel afvalwater, nietalleendoor destadAntwerpen, maar ook
door de stroomopwaarts gelegenindustriecentra. De schorren van het Oosterschelde-bekken zijn dan ook armer aan fosfaat dan dievan het Schelde-estuarium,zelfsarmerdan deKaloot diehet dichtst bij demondingligt.Evenalsten
opzichte van het kaligehalte zijn er geentekenen dieer opwijzen, dat de zoutvegetatieinhaar samenstellingophetfosfaatgehalte reageert.
2.6. BlOTISCHE FACTOREN

Onder de biotische factoren verstaat men de invloeden die van de organismenuitgaan.Hoeweldezeinvloedenveleenvanvelerleiaardzijn,isinconcreto
over hen in het algemeen nogmaar weinigbekend. Het is daarom hier slechts
mogelijk enkele van deze invloeden te bespreken. Daarbij wordt onderscheid
gemaakt tussen phytogene, zoogene en anthropogene invloeden.
2.6.1. Phytogene invloeden
Totdemeestingewikkeldeendaardoor ookverwarringwekkendeproblemen
behoort hetvraagstuk vandeonderlingebeinvloeding derplanten. Menkanin
de eerste plaats onderscheid maken tussen directe beinvloeding (afhankelijkheidsbetrekkingen door contact) en indirecte beinvloeding (afhankelijkheidsbetrekkingen via het abiotischemilieu).
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Aan deeerstevorm van beinvloeding —waaronder zijn begrepen parasitisme, helotisme, symbiose en, tot op zekere hoogte, epiphytisme — kan hier
slechtsweinigaandacht worden besteed. Parasitismeophalophyten isin velerleivormbekend(bijv. ELLIOT,1950;FELDMANN, 1956, 1958,1959),doch steeds
door lagere organismen. In ZW-Nederland komen deroesten Uromyces limoniiLev. opLimonium vulgare enPuccinia asteris Duby op Aster tripolium buitendijks algemeen voor, zij het het enejaar meer dan het andere. Opvallend
is dat na inpoldering of afdamming van een terrein (d.w.z. na een sterke verandering van het milieu in de tijd) de mogelijkheden tot (ruimtelijk) contact
tussen parasiet en gastheer in verscheidenheid en abundantie sterk toeneemt:
Behalve de genoemde parasieten treden dan in grote hoeveelheden op Uromycesgiganteus Speg.( = U.chenopodii (Duby) Schrot.) op Suaeda maritima,
Ramularia asteris (Phill. etPlowr.)Lind. (Moniliales) opAster tripolium en de
echtemeeldauw Erysiphe lamprocarpa (Wallr.)Duby opPlantago maritima.
Deindirectebeinvloeding—dusdebei'nvloedingviahetabiotischemilieu—
is een relatie met een ruimtelijk en een tijdelijk aspect. Indirecte beinvloeding
omvat de begrippen concurrentie (engels: competition) en samenwerking
(engels:co-operation).Concurrentieis door WESTHOFF(1958) gedefinieerd als:
,de gelijktijdige aanspraak van verschillende individuele planten op een zekere
hoeveelheid ruimte, voedsel of water, waarbij deze planten elkaar wederzijds
beperken in hun uitbreidingsmogelijkheden. Concurrentie treedt op wanneer
twee of meer planten gezamenlijk hogere eisen aan hun omgeving stellen dan
die omgevingter beschikking heeft' (exactereformulering van de oorspronkelijke definitie van WEAVER en CLEMENTS, 1929,p. 125;voor andere definities
cf. MILTHORPE, 1961). Essentieel voor concurrentie is naast de beperktheid
van het ,aanbod' het aspect van de gelijkheid (1) ten aanzien van de
levensbehoeften van deverschillende individuele planten, (2) t.a.v. het niveau
inhetmilieuwaaropdepartners aanspraak opdezelevensbehoeften makenen
(3) in de gelijktijdigheid van deze aanspraak. Het begrip samenwerking dient
als detegenhanger vanconcurrentieteworden beschouwd. Samenwerking kan
slechts voorkomen op basis van ongelijkheid in aanspraken der partners —
hetzij in de aard van deze aanspraken, hetzij in hun tijdelijke of ruimtelijke
relatie.Weliswaarkunnendaarbijinhetgeheelvandeaanspraken bepaaldegemeenschappelijke(gelijke) aspecten zijn overgebleven, doch dezebevinden zich
dannietindesfeervanbeperktheidvanhet ,aanbod'.
Het ishier slechtsmogelijk eenvoorbeeld tegevenvan eenproces dat waarschijnlijk op concurrentie berust: Het tegronde gaan van het Spartinetum
maritimae, wanneer zich daarin Spartina townsendii vestigt. Het aspect van de
gelijkheidvanlevensbehoeften komtbijdezetweesoortensterknaarvoren.Voor
het overigekrijgt men deindruk, dat zelfs binnen natuurlijke, op het oogzeer
homogene milieu's de horizontale difTerentiatie-op-microschaal nog zo groot
is,datdezeefwerking vanhetmilieugeheelofgrotendeelswerkzaamis.BRAUNBLANQUET(1928,p.9)enWESTHOFF(1958,p. 103)dachten bijdeze zeefwerking
in de eerste plaats aan differentiatie in de tijd en verticale differentiatie in de
ruimte. VAN LEEUWEN (1960)heeft er echter op gewezen, dat ook horizontale
•"
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microdifferentiatie van belang kan zijn, maar dat deze in de loop van de successie op de achtergrond treedt ten gunste van deverticale differentiatie. Zelfs
onder optimale omstandighedenwathetmilieuendediasporentoevoer betreft,
is het aantal plekjes waar een soort zich vestigt, gering in verhouding tot het
totale oppervlak van het terrein. Bepaalde andere — dikwijls zeer kleine —
plekjes in deze gemeenschappen kunnenjaren achtereen onbegroeid blijven of
begroeid zijn met bepaalde andere soorten.
Ook detijd werktinsterkematebeperkend. Menkanhaar effect metdievan
een klep vergelijken. In een zeker stadium van de successie,waarvan de tijdsduur zeer uiteen kan lopen, staat het milieu openvoor dekiemingenvestiging
vaneenofmeerbepaalde soorten;daarvoornietenookdaarnaniet,hoewelbij
overblijvende soorten de volwassen, vruchtdragende exemplaren nog in overvloed aanwezig kunnen zijn. Treffend isin ditverband datin gesloten begroeiingen van het Spartinetum maritimae, het Spartinetum townsendii, hetHalimionetumportulacoidisenvanJuncusmaritimus-vegetatiesvandedominantengeen
levensvatbare kiemplanten zijn waargenomen.
Concurrentie, in dezinzoalszij hier isgedefinieerd, isdaaromin de natuurlijke vegetatie waarschijnlijk een minder vaak voorkomend verschijnsel dan
welwordt verondersteld. Hetiseenproces dat meerin door demensgehomogeniseerdeenopanderewijzegestoordemilieu'svoorkomt.
Dat deplantengroei zelf welin belangrijke mate differentiatie (ongehjkheid)
in het milieu brengt en daarbij op zekereniveaux binnen deruimtevan degemeenschapvoor bepaalde soorten levensmogelijkheden kan bieden, wordt hier
tenslotte met enkele voorbeelden toegelicht.
De slikvorm van Fucusvesiculosa L. (var. lutariusChauv.) treft men in
Nederland slechts aan in het Spartinetum maritimae, in ijl begroeide gemeenschappen van het Spartinetumtownsendii en in het Puccinellietum maritimae
typicum; in de beide eerste associaties is dit bij enige erosie ook het geval met
Fucusspiralis. AangenomenwordtdatdezeFucaceaezichdaarkunnenvestigen
door de afremmende invloed van de phanerogamen op de stroomsnelheid en
golfwerking van het vloedwater. Wanneer het initiale Spartinetum townsendii
zich na enige jaren heeft ontwikkeld tot eengesloten begrooing, verdwynen
echter de Fucaceae, blijkbaar als gevolg van de omstandlgheid dat de factor
licht debeperkende factor isgeworden.
....
Een soortgelijk verschijnsel doet zichvoor in het Halimionetumportulacoidis
metbetrekking tot de Rhodophyten Bostrychia scorpioides Mont en Catenella
opuntia Grev. en de Chlorophyt Blindingia minima (Naegeh) Kyl.n Wanneer
Halimioneportulacoides een dichte begroeiing heeft gevormd (byv by achterwegeblijven vanbeweiding),ontbreken dezealga.echterbynasteeds.Hethcht
is dan waarschijnlijk de beperkende factor. Andemjds vindt men de beide
Rhodophyten ook in het lager gelegenPuccinellietummaritimae typwum,^
dansteedswanneerdezesubassociatienietofzeerweinigwordtbeweid.Hethier
ontbrekenvandealgenbijbeweidingmoe^^^
aan een periodiek te sterke blootstelling aan uitdrogingvan het bodemoppervlakenvandeatmosfeerinhetkortevegetatiedek.
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2.6.2. Zoogeneinvloeden
De invloed van de fauna op de zoutvegetatie heeft op vier manieren plaats:
(1)in de vorm van directe afhankelijkheidsbetrekkingen (parasitisme), (2) door
vraat, (3) door faeces en (4) door betreding.
De dierlijke parasieten zijn voornamelijk insecten en nematoden. Van de
eerste noemen wij de galwesp Isthmosoma hyalipenneWalk. f. maritima Hed. op
Elytrigia juncea, zelden ook op E. pungens. Voorts de kever Mecinus collaris
Germ, op Plantago maritima. Ook schuimbeestjes (Cercopidae) en luizen
(Aphididae) valleninsommigejaren door hun grote aantallen op.Van de laatste
kan Staticobium limonii Conterini debloeiwijzen vanLimonium vulgaresoms zo
sterk aantasten dat zij grotendeels niet tot bloei komen.
Vraat heeft voornamelijk plaats door vertegenwoordigers van de mollusken,
vogels en zoogdieren. Littorina littorea L. voedt zich met algen en vertoont een
voorkeur voor Fucaceae (DEN HARTOG, 1959). Ofschoon de Spartina-gemeenschappen aan de bovengrens van de verticale amplitude van deze mollusk liggen, bieden dealgen in dezegemeenschappenzoveelvoedsel, dat de exemplaren
daar tot de allergrootste behoren. Littorina saxatilis Olivi wordt ook vooral in
algenrijke gemeenschappen aangetroffen (optimaal in het Puccinellietum
maritimae typicum). De Nudibranchia Alderia modesta Lov. en Limapontia
depressa A. et H. vertonen een voorkeur voor de Vaucheria-kussens langs de
kreekhellingen. Een elegant onderzoek naar het menu van de rotgans (Branta
bernicla L.) hebben RANWELL en DOWNING (1959) verricht. Zijn voedsel bestaat voornamelijk uit Zostera, Enteromorpha, Puccinellia maritima en Aster
tripolium. Onderzoek naar de invloed van vraat door hazen en konijnen wordt
bemoeilijktdoordenagenoeg op alleschorren plaats vindende beweiding. Enige
informatie over het menu van het konijn en de invloed van zijn vraat op de
samenstellingvan devegetatie geven VANDER KLOOT (1937)en GILLHAM(1955).
Het deponeren van faeces is alleen van betekenis wanneer dit op hogere terreinen plaats heeft. Op de slikken en de lage gedeelten van het schor verliezen
zij door uitspoelingmet het vloedwater spoedighun bemestend effect of worden
zij door het water naar hogere delen meegevoerd. Belangrijker zijn de faeces
van vogels dietijdens HW op ruggen, afslagranden, oeverwallen, e.d. overtijen
(cf. ook WESTHOFF, 1951b). Volgens eigen waarnemingen op de Boschplaat
(Terschelling) vestigt zich op dergelijke plaatsen Cochlearia anglica, terwijl
Festuca rubraf. litoralis zich slechts matig ontwikkelt. Cochlearia anglica en
C. officinalis zijn uit Scandinavie bekend als karakteristiek voor vogelkolonies
en vloedmerken (GR0NLIE, 1948; NORDHAGEN, 1954; GILLNER, 1955, 1960;
voorts Dr. V. WESTHOFF, schriftelijke mededeling); in zuidelijker streken ook
de laatste soort in combinatie met C. danica (GOODMAN en GILLHAM, 1954;
GILLHAM, 1955, 1956). Er zijn geen aanwijsbare oorzaken waarom C. anglica
in ZW-Nederland totaal ontbreekt.
Voor het effect van de betreding zij naar §2.6.3 verwezen.
2.6.3. Anthropogene invloeden
Tabel 3 geeft een overzicht van het voorkomen en de intensiteit van de be56
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langrijkste anthropogene handelingenopdeslikkenenschorrenin ZW-Nederland. Bovendien is in deze tabel aangegeven deinvloed van deze handelingen
op de toestand van aanvoer en afvoer van elementen binnen resp. buiten het
oecosysteem; het oecosysteem is daarbij tevens verdeeld in een biotische en
een abiotische component. Met erkentelijkheid jegens de heer Chr. G. van
Leeuwen vermeldt schrijver dezes dat de grondgedachte voor dit schema kon
worden ontleend aan een in voorbereiding zijnde publicatie van zijn hand
(VAN LEEUWEN, 1965).
Uitgraven (ontgronden) enafplaggen zijnhetmeestingrijpend. Hetzijn vormenvan mechanische vernieling van devegetatie, gekoppeld aan verwijdering
van de bovengrond. Het nieuwe bodemoppervlak ondergaat meestal een verslempingsproces, bij uitdroging gevolgd door scheurvorming. Bij de moderne
uitgravingsmethoden(metdraglines)blijft hetterreinineenchaotischetoestand
achter, waarop binnen afzienbare tijd geenplantengemeenschap behoorhjk tot
ontwikkeling kan komen.Bijuitgravenmetdespade,zoalsvroegerplaats had,
vestigde zich geleidelijk een Salicornietum europaeae of een Spartinetum maritimae Na de invoering van Spartinatownsendii zijn uitgravingen nagenoeg
steeds door begroeiingen van deze soort ingenomen. Afplaggen is minder ingrijpend: dikwijls vestigen zich daarna SalicorniaeuropaeaenPuccinelha
maritima in verspreide exemplaren;bij lagere saliniteit - zoals in het a-mesohalinicum — bovendien vooral Glauxmaritima, Juncus gerardn, Spergulana
salinaenPuccinelhadistans.
Het effect van maaien is een egale mechanische beschadigingvan debovengrondse delen met als gevolg intensievere blootstelling van de bodem aan khmaatsinvloeden enverminderdetoevoegingvan orgamschestof aan debodem.
Aster tripolium is tegen maaien waarschijnlijk slecht bestand Regelmatig
maaien schaadt ookSpartina townsendii, vooralophogereendaardoor drogere
terreinen. Het verzamelen van bepaalde plantensoorten voor voedsel heeft
eenzelfde, doch door de selectie sterk plaatselijk effect Salicornia europaea en
Astertripolium zijn in Zeeland een geliefd volksvoedsel,vroeger blykbaar ook
Halimione portulacoides (DODOENS, 1644). In andere landen worden ook wel
Triglochin maritima enPlantago maritima gegeten delaatstein NW-Dutsknd
Van branden is slechts een geval bekend met het doel vloedmerk lan gs d e
dijkvoet opteruimen.Devernietigingvandebovengwndsedden mde w tatie door branden brengt behalve blootstelling van de bodem aan klimaainvloeden met zich meedat asaan debodem wordt toegevoegd ^ J £ o n d £
havige geval dat in een gordel boven de Artemisia mantima-zoneplaats had,
o n S S e zicMn de zomer volgend op het branden Bupleurum tenuissimum
m
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Tabel 3. Anthropogene invloeden op de slikken en schorren in ZW-Nederland.
Uitgraven
Excavating

Oecosysteem
Ecosystem

Aanvoer/Input
ACvoerjOutput

Vegetatie
Vegetation

AanvoerIInput
Afvoei/Output

Bodem
Soil

Aanvoetllnput
Afvoer/Output

Veelvuldigheid en plaats van voorkomen van de handelingen
Frequencyofanthropogenicactions

Voorbeelden van terreinen
Examples of localities

Afplaggen
Cutting sods

Maaien
Mowing

|
I
;

.

Locaal, voorna- Locaal in gras- Locaal doch re- Locaal vrijintenmelijk indekom- rijke gemeengelmatig, uitslui- sief op slikkenen
men; vrii veel schappen; weinig tend in het meso- lagegedeelten
voorkomend
voorkomend
halinicum. Vnl. van het schor;
op oeverwallen ook binnendijks
e.d. Ook riet en
biezen
Schorren langs
Krabbekreek en
Eendracht; Spieringschor; schorren bijEllewoutsdijk, Baarland en
Waarde;het
Zwin

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

TABLE 3. Anthropogenic influences on the mudflats and salt marshes in the

Diverse terreinen Van de planten
langs het Haring- Salicornia eurovliet, O-deel Ver- paea en Aster
tripolium op didronken Land
verse terreinen,
van Saaftinge,
o.a. Spieringterreinen langs
het Belgische
schor, Gouddeel van de
plaat, schor ten
Schelde, bijv. het N. van de KreekGalgeschoor
rak, Kaloot,
Schorren langs
de Eendracht;
diverse zilte inlagen en kreekrelicten binnendijks

SW-Netherlands.

van de meeste andere soorten (faciesvorming); slechts wanneer de beweiding
zeermtensief is, moet desoort ten deleplaats maken voor Salicornia europaea
die zeer weinig gegeten wordt (bijv. op het schor ten N. van Kats).Agrostis
stolomjera subvar. salina gedraagt zich onder beweiding ongeveer op dezelfde
wijze. Festucarubraf. litoraliswordt bij voortdurende beweiding dikwijls
grotendeels vervangen door Juncus gerardii die door zijn harde scheuten niet
graag wordt gegeten (bijv. ophet schor ten Z. van Bergen op Zoom) Armeria
mantimahjkt zich onder beweiding uit te breiden enzich zelfs in het Puccinellietum. maritimaetypicum te vestigen. Aster tripolium, Triglochin maritimaen
Plantago maritimaverdragen een matige beweiding goed. Van Limonium vulgare worden alleenin het voorjaar dezeerjonge bladen gegeten. Op lange tijd
en tamehjk mtensief tot zeer intensief beweide schorren verdwijnt deze soort
echter geheel of nagenoeg geheel (schor ten westen van Kortgene). Ook Halimioneportulacoides heeft sterk telijden van beweiding. Bij deze soort is betre58

Verzamelen
Gathering
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Branden
Burning

Beweiden
Grazing

Bemesten
Manuring

Zaaien en
Planten
Sowingand
Planting

Betreden
Treading

Niets doen
No interference

SlechtsvloedZeer veel voormerken en dan komend op net
zelden (langs de geheleschor;ook
dijkvoet)
oplage duintjes

Met natuurlijke Alleen uitplanten
mest zeer veel van Spartina
voorkomend;
townsendii. Uitmet kunstmest
sluitend buitennooit
Tlijks op de slikken; in het verleden locaal intensief.

Locaal intensief,
vooral langs de
voet van dijk,
strandwal en
duin, op ruggen
in het terrein.

Locaal, weinig
voorkomend;
meestal afgeronde, moeilijk toegankelijke terreinen

Schorten N. van
Oud-Vossemeer

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

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

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

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

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

ding(takbreuk)waarschijnlijk schadelijker danhet afvreten vandejonge scheuten, evenals bij Scirpusmaritimus.Voorts geldt intensieve beweiding als het
enige succesvolle bestrijdingsmiddel tegen overheersing door Spartina townsendii (SANDERS en VERHOEVEN, 1956).
Bemestingdoor defaeces van het veeheeft weinig invloed op de phanerogamenvegetatie. Schapenfaeces zijn waarschijnlijk zelfs van geen betekenis; op
hogereterreinen geven faeces van koeien aan Atriplex hastata en na vertering
soms ook aan Bupleurum tenuissimum vestigingsmogelijkheden.
Betreding heeft vooral plaats langs het vloedmerk, dus langs de voet van
dijken, strandwallen, duinen, enz.; ook op ruggen in het terrein en bij drinkplaatsen. Op slibrijke grond ontwikkelen zich dan dikwijls tussen de overblijfselenvan de oorspronkelijke vegetatie Spergulariasalina, Puccinellia distorts en
P.fasciculata (zelden), in het a-mesohalinicumvergezeld van Polygonion avicu/ara-elementen(Loliumperenne, Polygonumaviculare,Plantagomajor, CoronoMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 65-1 (1965)

59

pus squamatus, enz.),van Agropyro-Rumicion crispi-soorten (Potentilla anserina)
envanAtriplex hastata. Opslibarmetotzandige bodem vindt menbij betreding
voornamelijk Plantago coronopus, soms ook Bupleurum tenuissimum. Metbetreding kanaanvoer vanbepaalde diasporen samengaan.
Het zaaien en uitplanten is een van de facetten van de landaanwinningsactiviteiten vandemens. Deze activiteiten varieren vanbegreppelen (uitgraven)
enhetaanleggen van dammen (opwerpen) tothetzaaienenuitplanten van halophyten eneindigen doorgaans metbedijking (inlijving inhetpolderland), waarbij dezoutvegetatiete gronde gaat, zoal niet door deontginning dantoch door
deze isolatie vandeinvloed vandezee. Na 1900ismenbegonnen de landaanwinning op biologische grondslag ter hand te nemen. De stoot daartoe gafde
ervaring dat Spartina townsendii de aanslibbing sterk kan bevorderen. Deze
allopolyploid werd in 1878in de baai van Southampton ontdekt. Van daaruit
breidde hijzijn areaal sterk uit,geholpen door devele aanplantingen.
In Nederland hebben LOTSY enA. G. VERHOEVEN (1924), A. G. VERHOEVEN
(1924, 1935, 1938, 1951), ZIJLSTRA (1934), JANSEN en SLOFF (1938), VAN EERDE
(1942), KAMPS (1942, 1956, 1962), LODDER (1953) en KALKWIJK (1954) ervaringen metde Spartina-a.anpla.nt vastgelegd. In Duitsland KOLUMBE (1931, 1932a,
1932b, 1937), WOHLENBERG (1933a, 1934, 1936, 1938, 1939), LINKE (1937), KoNIG (1948, 1949), IVERSEN (1950), SCHMIDT (1951), KRAUSE (1952) en WOHLENBERG en SNUIS (1955). In Denemarken JORGENSEN (1934). Engelse bijdragen le-

verden CAREY en OLIVER (1918), OLIVER (1925, 1929), CHATER en JONES (1957)

en GOODMAN, BRAYBROOKSen LAMBERT (1959).Voor Frankrijk kan worden volstaanmet het standaardwerk van JACQUET (1949) te vermelden. In Duitsland
heeft mendoor deminder gunstige resultaten metSpartina townsendii ookuitzaai van Salicornia stricta toegepast (bijv. WOHLENBERG, 1933a, 1934, 1936,
1938, 1939; WOHLENBERG en SNUIS, 1955; SANDERS enB. VERHOEVEN, 1956).
De geschiedenis van Spartina townsendiiin Nederland begint volgens A. G.
VERHOEVEN (schrift. meded.; vgl. ookJANSEN en SLOFF, 1938) in 1924 met een
bezoek vanDr.J.P.Lotsy enir.A.G.Verhoeven aandeEngelse zuidkust om
in opdracht vandeRegering nategaan onder welke omstandigheden de plant
daar groeit en hoe groot zijn slibvangend vermogen is. Vooruitlopend op de
beslissing vande Regering zijn in mei vandatzelfde jaar reeds 500planten ingevoerd enin Zeeland uitgeplant. Hetgoede resultaat datmendaarmee kreeg,
was aanleiding omin 1925over te gaan tot deinvoer van 40.000 stuks. Deze
werden uitgeplant op de slikken van het Zuid-Sloe, de Braakman, hetVerdronken Land van Saaftinge, tenZ.enten N.vande Kreekrakdam enop de
Slikken van de Heene. In luttele jaren ontstonden daar uitgebreide Spartinavelden. Later plantte men o.m.uitinhetNoord-Sloe (voor detweede maal), op
het Springersgors, bij de damin het Hellegat en voor de Zimmermanpolder.
Dit gebeurde ookopverschillende plaatsen inhetWaddengebied langs de kust
van Groningen en Friesland (VAN EERDE, 1942; KAMPS, 1962) en op het eilandje

Griend (BROUWER c.s., 1950). Verschillende van deze aanplantingen zijn herhaaldelijk metnieuwe projecten uitgebreid. InhetHaringvliet zijn voorts proevenmet.SWr/wj-soorten genomen (VAN VEEN, 1953).
"v
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Het essentiele van zaaien en uitplanten is dat in de levensgemeenschappen
elementen worden gebracht, die op dat moment daarin van nature niet zouden
voorkomen, hetzij doordat kieming en vestiging door gebrek aan communicatie tussen diaspore en milieu achterwege blijft, hetzij door afwezigheid van
de diasporen zelf (accessibiliteit). Evenals uitgraven en afplaggen storingen zijn
in de sfeer van afvoer uit het oecosysteem, zijn zaaien en planten dit in de sfeer
van aanvoer. Deze bij uitstek anthropogene handelingen hebben over een niet
afzienbare tijd consequenties voor vegetatie en milieu. In het gevalvan Spartina
townsendiiis de toestand evenwel nog ingrijpender: Haar recente ontstaan zelf
vormt bovendien een element van storing, zodat zij geen plaats heeft in de
epharmonische ontwikkeling die de slikken- en schorrenvegetatie tijdens de
successie doormaakt.
Tenslotte de niet door de mens belnvloede terreinen. Strict genomen is in
ZW-Nederland elk terrein door de mens beinvloed, hetzij direct, hetzij indirect
door de bedijkingen. Er zijn echter enkele schorren waar de anthropogene invloeden minimaal zijn, die in ieder geval niet worden beweid en bemest en waar
niet wordt gemaaid, gegraven en geplagd. In het eu-halinicum en polyhalinicum
kenmerkt de vegetatie van dergelijke schorren zich door veel Halimione portulacoides,Limonium vulgare,Plantago maritima en — op natte plaatsen — door
veelAster tripolium en Triglochinmaritima. Puccinellia maritima komt welregelmatig voor, doch treedt bijna steeds sterk op de achtergrond. Ook langs de
Franse Kanaalkust bepalen vooral Halimione portulacoides en Limonium vulgare op onbeweide schorren het aspect (BEEFTINK, 1964b). In het a-mesohalinicum wordt Puccinellia maritima bij afwezigheid van beweiding grotendeels vervangen door Scirpus maritimus var. compactus. De grotere productie van organische bestanddelen die met de Scirpus-begroeiingen gepaard gaat, leidt tot
subdominantie, soms tot dominantie van Atriplex hastata in deze gemeenschappen en tot een vitale ontwikkeling van Elytrigia pungens op de oeverwallen daarnaast.
In het algemeen wordt de informatie van geheel onbeweide herbosa op zilte
gronden op de duur geringer; ook bij overbeweiding treedt verlies van informatie op. STARCKE(1944-45)heeft er op gewezen dat de differentiatie van graslandvegetaties is gekoppeld aan de wederzijdse aanpassing tussen herbivore
zoogdieren en gewas, en dat deze vegetaties bij ontbreken van herbivorie dus
verarmen.
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HOOFDSTUK 3

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

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

3.1. ZONATIE

Onder zonatie verstaat men de ruimtelijke gedifferentieerdheid van de vegetatie in zones of gordels. Bij de zoutvegetatie treedt zonering meestal op zeer
duidelijke wijze naar voren. Tevens valt het op dat de opeenvolging in zones
langs de geheleWesteuropese en Westbaltische kust grote overeenkomsten vertoont. Het zou in belangrijke mate aan overzichtelijkheid bijdragen, indien het
mogelijkzouzijnde zonering aan dezekusten in een daarvoor algemeen geldend
schema in te delen.
Het blijkt dat voor het opstellen van een dergelijk schema zeer goed kan worden aangesloten bij de indeling van de zonale verschijnselen in de mariene
cpilithische flora en fauna, die kort geleden door DEN HARTOG (1959) uitvoerig
is behandeld. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen:
1. De s u p r a l i t t o r a l e zone 1 2 , aan de bovenzijde begrensd door het niveau
waarboven het stuifwater (spray) van de branding geen invloed meer op de
vegetatie uitoefent; aan de onderzijde afgesloten door een lijn die dicht bij het
12
Aan deze, o.a. door T.A. en A. STEPHENSON(1949) gebezigde term wordt de voorkeur
gegeven boven de term .region', die DEN HARTOG (1959) in navolging van KJELLMAN (1878)
gebruikt. In delatijnse vormheeft dezelaatsteterm een specifiekeplantengeografische definitie; indeengelsevormis debetekenistealgemeenomineendergelijkebeperkte zinte worden
toegepast. De term ,etage',voorgesteld door FELDMANN(1938),is door haar gedefinieerdheid
in dephytocoenologie(verticalegelaagdheid) ook nietbruikbaar.
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MHW-niveau ligt. Deze zone kan nog worden onderverdeeld in twee gedeelten,
een hoog gelegen deel dat alleen tijdens stormen aan stuifwater is blootgesteld
(aerohaliene zone) een laaggelegen deel dat regelmatig onder invloed van branding en stuifwater staat of — zoals op de schorren — aan de bovenzijde door
de stormvloedzone is begrensd.
2. D e e u - l i t t o r a l e z o n e die zich bevindt tussen de benedengrens van de
supralittorale zone en het niveau waar beneden het water in de regel niet
zakt. Waar getijbeweging is, komt deze laatste grens min of meer overeen met
het MLWS-niveau.
3. D e s u b l i t t o r a l e zone die zich bevindt tussen de benedengrens van de
eu-littoralezoneenhetniveauwaar benedengeengroeivan algenofphanerogamen meer mogelijk is.
Hoewel de grenzen tussen deze zones in het algemeen op bevredigende wijze
samenvallen met zonale verschijnselen in de zoutvegetatie, kunnen evenwel in
talvan gevallenafwijkingen worden geconstateerd. Dithoeft geen verwondering
te wekken; immers, behalve de getijbeweging oefenen ook andere processen
invloed op de zonering uit, met name die welke de vocht- en luchthuishouding
en de saliniteit van debodem betreffen.
Het bovenste deel van de supralittorale zone komt alleen op klif- en rotskusten en in de buitenste duinreep voor. Op de kliffen en rotsen is deze gordel
gekenmerkt door o.m. Armeria maritima, Cochlearia danica, Silene maritima
With., Daucus gummifer Lmk, Festuca rubra var. pruinosa (Hackel) Howarth
( = F. rubra f. litoralis Hackel?), Dactylis glomerata var., Spergularia rupicola
Le Jolis, Inula crithmoides L., Lavatera arborea L., Brassica oleracea en Asplenium marinum L. (cf. HEPBURN, 1952; BRAUN-BLANQUET en R. TUXEN, 1952;
CHRISTIANSEN, 1960; GEHU en GEHU-FRANK, 1961; GEHU, 1960a, 1960c, 1962;
BEEFTINK, 1964b). Op het schor is de bovengrens van het onderste deel van de
supralittorale zone (EHWS) tegelijk ook de grens tot waar de zoutvegetatie
zich naar boven toe uitstrekt. De benedengrens van het supralittoraal valt daar
samen met de benedengrens van het Puccinellietum maritimae, wanneer deze
niet door Spartina townsendii is verstoord. Zij valt dus tevens samen met de
grens tussen schor en slik. Op de eilanden in de Eendracht ligt de benedengrens
van het Puccinellietum maritimae gemiddeld op 8cm "MHW. Op het Spieringschor (N-Beveland), waar de ontwateringsomstandigheden minder gunstig
zijn, valt deze grens gemiddeld gelijk met MHW.
De grens tussen de eu-littorale en sublittorale zones is aan de hand van de
phanerogamen zeer moeilijk te bepalen; in de omgeving van deze grens komen
slechts voor de niet algemene Zostera marina var. stenophylla A. et G. en Z.
marina var. marina, die bovendien morphologisch moeilijk van elkaar kunnen
worden onderscheiden. Het is mogelijk dat deze grens na onderzoek van de
bodemfauna nauwkeuriger kan worden vastgesteld.
De aldus vastgestelde indeling kenmerkt zich biologisch door soorten die de
resp. zones over het gehele Westeuropese en Westbaltische kustgebied begeleiden (basiszonering) endoor soorten diedit slechtsinbeperktematedoen (regioMeded.Landbouwhogeschool Wageningen 65-1(1965)
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nale zoneringen). Op grond van de regionale zoneringen is het kustgebied in
viersectoren onderverdeeld,teweten:
1. De Noordatlantische sector (van de Lofoten tot langs het Skagerrak, de
Faeroer enwaarschijnlijk ook denoordkust van Schotland);
2. DeWestbaltische sector (oostelijk tot ZO-Zweden en Rugen-Usedom);
3. De Centraalatlantische sector (van W-Jutland tot en met N-Bretagne,
Groot-Brittannie enIerland)en
4. De Zuidatlantische sector (van Z-Bretagnetot en metW-Portugal).
De grensgebieden tussen de sectoren, evenals de noordelijke en zuidelijke
begrenzing van het Westeuropese kustgebied, vallen samenmet de informatierijke contactgebieden tussen de verschillende klimaattypen (§2.2). Voor een
verdere bespreking van deplantengeografische indeling van de Europese kustgebiedenzijverwezennaarp.80entabel7.
Gebruik makend van dezeverticale enhorizontale indelingisvoor deWesteuropese enWestbaltische kusten intabel 4dezonering weergegeven. Soorten
die zich tot een sector beperken, zijn uiterst zeldzaam. In elke sector zijn de
zones daarom gekenmerkt door een bepaalde combinatie van soorten; deze
combinatie bestaat uit twee componenten: de basis-component die voor alle
sectoren dezelfde is,endeneven-component dievan sectortot sector verschilt.
Deplaatsbepalingvan desoortenin dezonesgingzoveelmogelijk met inachtnemingvanhetniveau,waaropdezesoortenhunoptimaleontwikkelingbereiken.
Bij de mollusk Littorinasaxatilis is dit juist omstreeks het MHW-niveau het
geval.
Gaanwenainhoeverreassociatiesdezoneskenmerken,danblijken demeeste tot twee of drie sectoren beperkt te zijn. Slechts drie associaties zijn in het
gehele gebied vertegenwoordigd en wel in elke zone een: het Puccinellietum
maritimae in desupralittorale zone,het Salicornietumstrictaein deeu-littorale
en het Zosteretum marinae in de sublittorale zone. Zij zijn de basis-associaties
van het Europees-atlantische en Westbaltische kustgebied.
Naast de zonering langs de longitudinale macrogradient (de Westeuropese
kust) kunnen wij dezoneringlangsdetransversalemacrogradienten in ons onderzoek betrekken. Dezelaatsteisjuist interessant, omdat verwacht mag worden dat zij van estuarium tot estuarium uiteenloopt (cf. § 2.3.2, p. 24). Bij gebrekaanvoldoendevergelijkbaar materiaaluitdeliteratuurzullenwijonsechter
beperkentothetterreinvanonderzoek.Infig.6isdezoneringweergegevenvan
de voornaamste syntaxa langs het Schelde-estuarium en op enkele plaatsen in
het Oosterschelde-bekken, alles relatief t.o.v. de bovengrens van hetPuccinellietum maritimae. Degetallen bij degrenzen geven degemiddelde hoogte t.o.v.
NAPaan.
Twee verschijnselen vallen daarbij op: (1) Het beurtelings kleiner en groter
worden van deverticaleamplitude van desyntaxa langshet Schelde-estuarium
en(2)hetinversie-verschijnsel indezonering.
Het eerste verschijnsel staat hier niet op zichzelf; het is waarschijnlijk zelfs
64
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zeer algemeen. Ook lapgs delongitudinale macrogradient komt het voor: Uit
literatuurstudie en eigen waarnemingen is gebleken dat deverticale amplitude
van bijv. Aster tripolium, Suaeda maritima en misschien ook Spergularia marginatain het noorden zeer smalisennaar het zuiden belangrijk toeneemt. Het
zijnvoorbeeldenvanhetmeestelementaireverloopvanpatronenvansoortenof
gemeenschappen.Tenopzichtevandesoort ofdegemeenschapdiehet patroon
vormt,geeft deverticaleamplitudeinhetalgemeeneencontrast aanvantwee
extremen. Eencontrast, omdatdeafstand tussen deuitersten vanhet patroon
(deverticale amplitude) de spanwijdte van despecifieke milieuconfiguratie van
de soort of de gemeenschap in zich bergt en deze spanwijdte de uitersten tot
contrasterendetegenpolenmaakt.Extreem, omdat deinformatie-inhouden van
de tegenpolen de uitersten zijn waarbij de soort of de gemeenschap tot ontwikkeling kan komen. De grenzen van het patroon geven dus het ruimtelijk
verloopvandecontrasterende extremenweermetbetrekkingtot desoort ofde
gemeenschap. Het grondmodel van dit ruimtehjk verloop bestaat uit convergerend of divergerend lopende grenzen. Evenwijdig verloop moet bij areaalpatronen als een bijzonder geval worden beschouwd; bij patronen van lagere
orde (locale populatiepatronen) is evenwijdig verloop van de grenzen echter
algemener.
Het tweede verschijnsel, dat van de inversie in de zonering, komt eveneens
algemeen voor. In het Schelde-estuarium treedt het tussen Waarde en Ossendrecht op bij Agrostisstolonifera subvar. salina J. et W. en Festucarubra f.
litoralis Hackel. GILLHAM(1957a)constateerdedezezelfde inversieook bij haar
onderzoek langshet Exe-estuarium. Andere soorten die in stroomopwaartse
richting hun standplaats ook op geleidelijk lagere niveaux vinden, zijn Glaux
maritima, Juncusgerardii,Spergularia salina en Puccinellia distans. Voorts
treedtlangsdeWesteuropesekustinversie op tussen het HalimionetumportulacoidisenhetPuccinellietummaritimaewanneer de getij-amplitude een bepaalde
waarde overschrijdt (§ 2.3.1, p. 19). Andere inversie-verschijnselen zijn aangetroffen bij Juncus maritimus t.o.v. Elytrigiapungens en bij Puccinelliafasciculatat.o.v.P.distans.
De informatie waarvoor de soorten open staan, kan dus in de zonering een
verwisseling ondergaan. Meestal gaat het bij deze verwisseling echter slechts
omeen specifiek gedeeltevan detotaleinformatie, nl. het voor de soort ofgemeenschapmeestcritischedatookwelmetdeterm ,master-process'wordt aangeduid. Bijdeinversie-verschijnselen in deestuaria enbij diewelkezich tussen
Juncus maritimus enElytrigiapungensresp.PuccinelliafasciculataenP. distans
voordoen, betreft deze critische informatie in eerste instantie de saliniteit van
de bodem. Bij inversie van het Halimionetumportulacoidis en het Puccinellietummaritimae is waarschijnlijk de lucht- en vochthuishouding van de bodem
decritische factor.
3.2. SUCCESSIE

Onder successieverstaat mendeopeenvolgende veranderingen diezichin de
tijdindefloristischesamenstellingenstructuurvandevegetatievoordoenende
""

Meded.Landbouwhogeschool Wageningen 65-1 (1965)

overgang van de ene phytocoenose in deandere bewerkstelligen. Wat de richtingbetreft onderscheidtmenprogressieve successiewanneer de veranderingen
leiden tot toenemende complicatie van de structuur; veranderingen in tegenovergestelde richting zou men regressieve successie kunnen noemen. Wegens
de interne tegenstrijdigheid in deze laatste conceptie spreken MELTZER en
WESTHOFF (1944) liever van resp. successie en regressie. Regressie treedt op
onder invloed van natuurlijke storende omstandigheden (bijv. erosie) of onder
invloed van de mens (beweiding, betreding, uitgraven). Een voorbeeld van
regressieisdeontwikkelingvandefaciesvanPuccinelliamaritimabij beweiding
uit een floristisch rijker Puccinellietum maritimae typicum en deverdere teruggang tot een Salicornia europaea-n]ks phasewanneer debeweiding zeer intensiefis.Na afloopvandestorendeinvloed kaneensecundairesuccessieinzetten.
Ditisbijv. het gevalna uitgraven en afplaggen van eengedeeltevan het schor.
Daarnaast komt cyclische successie voor als resultaat van bepaalde cyclische
veranderingen in het milieu. Dit laatste successietype treedt misschienmeer op
dan welwordt verondersteld envertoont overgangen naar deinterne cyclische
reeksenbinnendephytocoenose;omditaantetonenisechterminutieusonderzoeknoodzakelijk. Tenslotte vertoont desuccessie ookverschijnselen van concentratieenspreiding;zijwordenaangeduid alsresp.convergenteendivergente
Tn'tabel 5en 6 zijn voor ZW-Nederland de successiereeksen opgesteld. De
m e s t e t n dehiernatebespreken syntaxa
^
^
^
"
^
^
^
Prnor^ie en resressie divergentie en convergentie geven de ncntingen aan
w a r n de reek en zlch voortzetten. Er dient evenwel te worden opgemerkt
I t netin sommS gevallenzeermoeilijkisenigezekerheid omtrent desucces2 te v r k r i Z De enige afdoende methode - onderzoek aan permanente
nroefvlaktef- ;ergt meestalzeerveeltijd enisin bepaalde gevallen door stoL t t v ^ d e n (mLale vestiging
^
J
^
?
^
^
^
z

T

1 9
E

a

!

^

^

^

t n ^ ^

§2.4overdegenesevandeslikkenen^ ^ T ^ e i 6) zijn complicaties.
Ookindesuccessier^^^^
J ^
ontwikkelen
Byzondere aandacht is besteed aan a•. &
^
^
dank zij ingrijpende v e r a n d e n n ^ ^ y ^ y l o e d J [ i p a k k t , en sterke
pende verandenngen behoren d ^ e m g
^
^

vande

!^r»" ^— —;
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lijkebegroeiingentotdeontwikkelingvankarakteristiekevegetatietypen, waarvoor R.TiixEN(1950)determ ,Teppich-Gesellschaften' heeft voorgesteld.
Deponeringvanvloedmerkleidtindeeu-halieneenpolyhalienezonestot de
ontwikkeling van gemeenschappen van het Atriplicion littoralis,eventueelgemengd met elementen van het Salsolo-Honckenyonpeploidis dat zich optimaal
opdoor zand overstoven vloedmerk vormt. Op strandvlakten in het mesohalinicum, doch onder bepaalde omstandigheden ook reeds in het polyhalinicum
(de Beer, de Kwade Hoek), vestigt de duinvegetatie (Hippophae rhamnoidesgemeenschappen) zich in de stormvloedzone, zodat het vloedmerk daartussen
terechtkomt. Onder invloed van deze omstandigheden ontwikkelen zich dan
de hoog opschietende en liaanachtige gemeenschappen van het Angelicion
litoralis (,Schleier-Gesellschaften' sensu R. TUXEN, 1950).Dat is ook het geval
waar vloedmerk in de mesohaliene rietvelden wordt gedeponeerd.
De gemeenschappen, die zich vormen tijdens bepaalde sterke fluctuaties in
het vochtgehalte en de saliniteit van de bodem, gepaard gaande met korstvorming van de toplaag, bestaan hoofdzakelijk uit kleine annuellen en rozetplanten (Saginion maritimae).Naarmate de saliniteit van het milieu lager is,
ontwikkelen zij zich op een lager niveau. Bij geleidelijke onttrekking van de
standplaatsen aan deinvloed van de zee, vormen zij misschien een successiereeksin derichting van het Nanocyperion flavescentis.
Over de verschijnselen in de vegetatie en het milieu die zich tijdens de successievoordoen,zijn wij slecht gei'nformeerd. Dit vindt zijn oorzaak in het feit
dat deze informatie alleen kan worden verkregen door langdurig minutieus
onderzoek aanproefvlakten, aangevuldmetexperimenten diedeveranderingen
in het natuurlijke milieunabootsen. Deindruk bestaat echter dat evenalsin de
ruimteookindetijd ,open'en,dicht' elkaarafwisselen, d.w.z.datperiodenmet
geen of weiniggerichte veranderingen in devegetatieworden afgewisseld door
perioden waarin juist wel belangrijke gerichte veranderingen plaats vinden.
Dergelijke concentratiesvanveranderingen indevegetatiebehoevenniet noodzakelijkerwijs hetgevolgtezijn vanconcentratiesvangerichteveranderingen in
het milieu als geheel, doch kunnen ook samenhangen met overschrijding van
bepaalde drempelwaarden in de cyclische fluctuaties van de milieuprocessen
indetijd.Belangrijkisinditverbanddewaarnemingdatbepaaldesoorten (bijv.
Spartinamaritima, S. townsendii, HalimioneportulacoidesenJuncusmaritimus)
voor hun kiemingen vestiging blijkbaar slechts een relatief zeer korte periode
degelegenheidkrijgen(cf.§2.6.1).Hetuniekeindesuccessiekomthier welsterk
naar voren. Het vestigt de overtuiging, dat wanneer het daarmee corresponderende unieke in het milieu door verstoring of verstarring niet optreedt, een
ofmeerstadia in de successie een afwijkende samenstelling en structuur zullen
hebben of geheel worden overgeslagen, of zelfs dat de successie zich dientengevolgeineengeheelandererichtingzalvoortzetten.

6$
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3.3. CLASSIFICATIE OP GROND VAN FLORISTISCHE EIGENSCHAPPEN

3.3.1. Uitgangspunten
De uitgangspunten voor eenclassificatie hebben betrekking opmatenaal en
methode In de eerste plaats dient hetmateriaal datin code wordt verzameld
Tpnamen), voldoende betrouwbaar te zijn. Niet alleen moet de nauwkeungheid vand coderingen (schattingen) voldoende groot zijn; ookdient garantie
te kunnen worden gegevendathet^ * ^ y < ^ ^ ™ ^ § 1 4 2
vegetatie verschaft binnen devooraf gestelde tijd-ruimte (cf. hiervoor §1.4.2,
P

" 2 e gevolgde classificatie-methodiek berust op de principes van de FransZwitserse School. Daarbij hebben deonderstaande overwegmgen gegolden.
1 Centraal is sesteld de trouw der taxa aan bepaalde groepen van gemeenJ h a p P t W o c o e n o s e n ) , als zijnde hetmeest d ^ ^ ^ c J T
een d a S i c a t i e gebaseerd op de ^ ^ ^ ^ ^ ( ^ ^ ^ ^
1951 r, 560-561• MELTZER en WESTHOFF, 1944, p.281-282).Dezetrouw nei
zn i posMeve neTzij in negatieve zin- wordt bepaald aan de hand vande

^ i : C ^ ^ - ^ n ^

^

J

^

tabelle, Voor detechniek vanhet ™
r
£
^
?
^
tering van het trouwbegnp en de indehng in syntaxa zy^ve
genoLdehandboekenenvooralo^

^

- a r de

Z

J

^

B

^

endevitaliteit

'

^ ^ ^ ^ ^ S
iwa; e
syntaxonvertonen, worden kentaxagenoeni
(BRAUN-BLANQUET,

o
Ab

^

Z

-

^

^

binding aan een bepaald

l u t e t r o u w i s e c h t e r uiterst
o n d e r z o e k vergroot,

zeldzaam. Naarmate d \ ^ Z Z l r e Z ^ y ^ ^ e
associatiekenblijken steeds meer eertijds locaal ol r e g * o n a a i v * .. d o o r d a t blijkt
J o r t e n slechts inbeperkte mate J ™
^
^
2
^
^
(intra<a)datdekensoort metin hetgehde areaal van
^ ^ ^ ^
regionale kensoort sensu MEHER ^ ^ h a ^
*en gedeelte van het areaal, dat hygemeen c P P

k

heeft met

dat vande

kensoorten

sensu

associatie, ^

™ * £ Z ^ Z X S £
regionaal eengoede assoMEIJER DREES, 1951); (c)datdekensoori
a s s o c iatie niet
ciatiekensoort is, doch in een « ^ ^ % ^ ^ Z o r s i pararegionale
voorkomt, een ander syntaxon ^ ^ f f l e d i t e m t l U I t o
kensoorten sensu MEUER DREES 19.1, »J •

^

b i n n e n h e t beschouwde

en amphi-atlantische soorten); W ™
verwante associaties
locale of regionale gebied *
*
J
«
^
sensu stricto). 0 o k
a
trouw isaaneenbepaalde associatie ( J ^ « ^ r f o r d e n b l i j k e n s o m s b i j
regionaal vastgestelde ^ ^ ^ ^ n ^ M e t name h i onder (o)genader onderzoek geen absolute «°™*™
v o o r d o e n . D e r g e lijke syntaxononoemde type vanbeperking kanzicn a a a ™ y
be schrijving en classificatie
mische moeilijkheden zullen toenemen naarmate debeschrij g
van devegetatie voortgang vindt.
13

Zie noot 7 opp. 38.
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^

Demeesteenvoudigeoplossingvoor dit probleem is—zoalsreeds eerder is
uiteengezet (BEEFTINK, 1962) — door met TUOMIKOSKI (1942, p. 178-179) de
kensoort te beschouwen als een bijzonder geval van de differentierende soort
(zieook DOING KRAFT, 1956; MOORE, 1962).Het begrip differentierende soort
wordt daarbij uitgebreid tot alle soorten, die, zowel intralocaal of -regionaal
als in interregionaal verband, geen absolute trouw t.o.v. het betreffende syntaxon vertonen. In tegenstelling tot dekensoort s.s.typeert de differentierende
soort een syntaxon slechtst.o.v. een beperkt aantal andere syntaxa. Nu moet
hetmogelijk zijnmetbehulpvan eenbepaaldecombinatievan differentierende
soorten eensyntaxon t.o.v.alleanderetekarakteriseren. Evenalseen bepaalde
combinatie van letters het gebruik van een letterslot mogelijk maakt en deze
combinatie het slot van alle andere onderscheidt, zal eenbepaalde combinatie
vandifferentierende soortendesleutelzijntotdeherkenningvandephytocoenosenvaneensyntaxonentevenshetsyntaxonvanalleanderesyntaxaonderscheiden. Een dergelijke combinatie van differentierende soorten zal in het vervolg
worden aangeduid met de term: differentierende soortencombinatie(engels:differential speciescombination; duits: Trennartengefiige).
3. Een ander probleem is het onderbrengen in hogere syntaxa van soortenarmeassociatiesdiewathun organisatie,levensvorm,structuur en oecologie
betreft sterk verwant zijn, doch die weinig of nagenoeg geen gemeenschappelijke soorten bevatten enfloristischeigenlijk alleen gemeenhebben dat de respectievekensoorten (tevensdominanten)tot hetzelfde genusbehoren. Het gaat
hier metnameomdeZostera- enS/wf/«a-associaties. Voordergelijke gevallen
wordt voorgesteld het begripkentaxon, dat species en subspecifieke taxa omvat,tot hetgenusuit tebreiden.
4. Eenlaatsteprobleemdathiermoetwordenbehandeld,isdevraagaanwelke
classificatiedevoorkeurmoetwordengegevenbijdeindelingvanassociaties
inverbondenenverbondeninorden:een,horizontale' ofinterregionalesamenvoeging van syntaxa die op geografisch (vnl. klimatologisch) bepaalde floristische verschillen berusten, dan weleen ,verticale' ofintraregionale vereniging
vansyntaxadieoplocaal(vnl.bodemkundigenmicroklimatologisch)bepaalde
floristische verschillenberusten. KNAPP(1942,1958)meentdezemoeilijkheid te
kunnenoplossendoor debegrippen .Hauptassoziation' en ,Gebietsassoziation'
inte voeren. WENDELBERGER(1943, 1950)nam dit voorstel overenbreidde het
uit door tevens ,Verbandsgruppen' te onderscheiden. Ook de indeling van
PIGNATTI(1953)gaatinde eersteplaats uit vaninterregionale samenvoegingen.
De syntaxonomischeproblematiek rond de keuze tussen ,horizontale' en ,verticale'classificatieisookdoor WESTHOFF(1950),MEIJER DREES(1951)en BARKMANc.s.(1958)behandeld.Meijer Dreeskomttot deconclusiedat beidewijzen
vanindelingin principe gerechtvaardigd zijn, doch dat op grond van de werkwijze van de onderzoeker —primairebeschouwing vanuit delocale situatie—
bij de classificatie van associaties de keuze op de vorming van intraregionale
verbondenmoetvallen.Hijverheeltzichechternietdatdaarbij gewrongen constructies zullen kunnen ontstaan. Er dient evenwel te worden opgemerkt dat
dit laatste even goed het geval zal zijn, wanneer de keuze op de ,horizontale*
'0
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classificatie zou zijn gevallen. Meijer Drees spreekt zich bovendien niet uit over
de wijze van samenvoeging van verbonden tot orden.
Een algemene, wellicht meer adequate oplossing zou van het onder (1) en (2)
gestelde moeten uitgaan: de vooropstelling in alle gevallen van de trouw als
criterium14 en de loslating van de eis dat associaties, verbonden, enz. zoveel
mogelijk door kentaxa s.s. dienen te zijn gekarakteriseerd (cf. de definitie van
deassociatie door MEIJER DREES, 1951,p. 99).Dezeuitgangspunten maken binnen het hierarchische systeem van de Frans-Zwitserse School een maximale
hantering van de trouw in de floristische verwantschap mogelijk. De consequentie kan echter zijn dat dan de ,verticale' samenvoeging van syntaxa in de
ene klasse op een lager niveau in het hierarchische systeem zal moeten plaats
hebben dan in de andere klasse. Zo zou het kunnen voorkomen dat bij klassen,
waarvan het areaal disjunct is of uit bandvormigepatronen bestaat (zoalsbij de
Asteretea tripolium) de ,verticale' samenvoeging op een lager niveau in het systeem moet worden doorgevoerd dan bij klassen met een aaneengesloten en zich
in verschillende richtingen uitstrekkend areaal.
3.3.2. Syntaxonomische indeling vande Europese zoutplantengemeenschappen
In deze paragraaf zullen van de meeste klassen eerst enige syntaxonomische
aspecten worden besproken. Daarna zal aan de hand van een schema de geografische verspreiding van dehogeresyntaxa in Europa worden toegelicht.
Zosteretea en Ruppietea
De instelling van een afzonderlijke klasse voor de Zcwfera-gemeenschappen
met als enige orde de Zosteretalia is reeds in 1953 door PIGNATTI voorgesteld.
Later hebben R. TUXEN (1955) en R. TUXEN en OBERDORFER (1958) onafhankelijk van Pignatti ook deze totale scheiding van de Ruppia- en PotamogetonSemeenschappen voorgestaan. Kortgeleden heeft J. TUXEN (1960) bovendien
een algehele scheiding tussen de Ruppia- en de PotamogefoK-gemeenschappen
bepleit (cf. ook R. TUXEN, 1961, 1962; WESTHOFF, 1961). In hoeverre deze opsplitsingen gerechtvaardigd zijn, kan niet worden beoordeeld. In verhouding tot
hun grote verspreiding zijn dezegemeenschappennog slechtsincidenteel onderzocht. Wei lijken in Europa het Zosterion en het Ruppion zich slechts op weinig
plaatsen te vermengen (bijv. in de Oostzee). Hetzelfde is waarschijnlijk het gevalmet het Zosterion en hetPosidonionBr.-Bl. 1931.
Het fraaie onderzoek van Kornas en medewerkers aan de submerse vegetatie
in de Golf van Gdansk (KORNAS en MEDWECKA-KORNAS, 1949; KORNAS, 1959;
KORNAS C.S., 1960) geeft nog aanleiding tot enkele opmerkingen. Deze onderzoekers brengen de Zostera man'na-gemeenschappen onder in het ZosteroFurcellarietum en dezeassociatietezamenmetnog enkelealgengemeenschappen
in het Furcellarion fastigiatae. Het Zostero-Furcellarietum evenals het Furcellarionfastigatae lijken echter wegens de inhomogeniteit van het substraat geen
11

Hoewelmoet worden verwacht,dat in desyntaxonomiedestructuurvan de vegetatie als
diagnostisch kenmerkeensteedsbelangrijker plaatszalgaaninnemen,blijft bmnendeformatie
devooropstelling van detrouwalscriterium ongetwijfeld gehandhaafd.
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aanvaardbare eenhedentezijn:Dephanerogamen hebben dezand- ofslikbodem
tot substraat, dealgen bevinden zich los drijvend in het water of worden vastgehouden door debyssusvanmossels.De situatieisvergelijkbaar met die tussen
de Potametea en de Lemnetea (cf. R. TUXEN en OBERDORFER, 1958). Om de-

zelfde reden horen bij PIGNATTI (1953)indeZosteretea ook geen algengemeenschappen thuis.
Thero-Salicornietea
Terecht heeft R. TUXEN in 1950 voorgesteld deeenjarige Salicornia-gemeenschappen (Thero-Salicornion s.s.) van de Suaeda mar/fr'ma-gemeenschappen
(Thero-Suaedion s.s.) te scheiden. Hoewel Suaeda maritima zowelin Salicornia
ewro^aea-gemeenschappen als in vloedmerkgemeenschappen voorkomt, vertoont zij door haar grotere vitaliteit in delaatste en door haar faciesvorming
op algenvloedmerken en andere standplaatsen, rijk aan vrijkomende stikstofverbindingen, eenduidelijk grotere affiniteit totde Cakiletea maritimae. Zoals
ook R. TUXEN en OBERDORFER (1958) vaststellen, heeft dit standpunt tot consequentie dat het Thero-Salicornion em.R.Tx.geen floristische verwantschap
meer vertoont met demediterraneverbonden Salicornionfruticosae en Staticion
galloprovincialis, zodat eenafsplitsing van de Salicornietea Br.-Bl.etR.Tx.1943
noodzakelijk is. De toevoeging ,strictae' door R. TUXEN en OBERDORFER (1958)
aan de orde- en klassenaam gegeven, lijkt evenwel niet alleen overbodig doch
zelfs eenteverdoorgevoerde beperking, zolang detaxonomie enoecologievan
de verschillende eenjarige Salicornia-typen niet voldoende is onderzocht.
Spartinetea
De .S^artma-gemeenschappen zijn door deEuropese phytocoenologen lange
tijd in de Salicornia europaea-syntaxa. ondergebracht, hetzij op het niveau
van de associatie (BRAUN-BLANQUET, 1933; BRAUN-BLANQUET en DE LEEUW,
1936; WESTHOFF, 1942, 1946),hetzij op het niveau van het verbond (CORILLION,
1953; R. TUXEN, 1955).DeSpartina- enSa/Zcoraw-gemeenschappen sluiten elkaar echter vollediguit. Terecht heeft CONARD (1935, 1952)daarom de eerste in
afzonderlijke, amphi-atlantische eenheden ingedeeld: het Spartinion en de
Spartinetalia. Deze indeling is door R. TUXEN (1961, 1962)overgenomen en
verder uitgewerkt door de instelling van de klasse Spartinetea {cf. BEEFTINK,
1962). Floristisch kunnen deze eenheden alleen worden gekarakteriseerd door
het genus Spartina als kentaxon optevatten.
Asteretea tripolium
De syntaxonomie vande Westeuropese zoutplantengemeenschappen uit de
supralittorale zone loopt tamelijk veel uiteen enis daardoor verwarrend. Men
kan niet minder danvierindelingsschema's onderscheiden:
1. Het schema van CHRISTIANSEN (1927, 1934), dat alleen bij DAHL en HADAC

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

4. Het schemavan CORILLION(1953).
Uitgezonderd CHRISTIANSEN (1927, 1934) hebben alle auteurs de associates
van delage schorren endievandehoge schorren inafzonderlyke hogere syntaxa ingedeeld. Meestal heeft men deze scheidingtotophetniveau van he verbond doorgevoerd (BRAUN-BLANQUET en DE LEEUW, 1936, LIBBERT 1940
BRAUN-BLAIQUET en R. TUXEN, 1943; CORILLION, 1953> soms o o k £ * o P he
niveau vandeorde (R. TUXEN, 1937; WENDELBERGER, 1943, 1950).Inhetlaat
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matigde streken van Europa uitstrekt —niet kenmerkend voor de hiervoor omschreven zoutplantengemeenschappen als geheel. Met name Juncus maritimus
is in het atlantische en baltische kustgebied slechts een facultatieve halophyt
met een optimum in bepaalde grenssituaties tussen zout en zoet milieu (Agropyro-Rumicion crispi). Wij brengen daarom deatlantische met de westbaltische,
arctische en pro parte de pontisch-pannonische zoutplantengemeenschappen
onder in eennieuwe klasse, deAsteretea tripolium. Kentaxa van deze klasse zijn
Aster tripolium s.l., Plantago maritima s.l. en Triglochin maritima (BEEFTINK,
1962).
De overgangsgebieden tussen de Asteretea tripolium enerzijds en de mediterrane Salicornieteafruticosae en Juncetea maritimi anderzijds bevinden zich met
name langs de westkust van Portugal (FONTES, 1945) en in de omgeving van
Venetie en Triest (PIGNATTI, 1953). De zoutvegetatie van deze gebieden biedt
daardoor, van locaal standpunt uit gezien, grote syntaxonomische moeilijkheden. Naar het oosten eindigt deAsteretea tripoliumtegen de, in het pontischpannonische gebied vooruitspringende, zuidrussische en centraalaziatische
(irano-turanische) zoutsteppenvegetatie, die in de Halostachyetalia'Jopa 1939
en het Festucionpseudovinae Soo 1933zijn ingedeeld.
De Asteretea tripolium zijn in drie regionale orden onderverdeeld: (1) De
arctische Cariceto-Puccinellietalia; de plaats van deze orde in de Asteretea
tripolium is evenwel nog voorlopig, omdat haar plaats in het systeem t.o.v. de
arctische zoutplantengemeenschappen van Amerika en Azie nog opgehelderd
moet worden; (2) De atlantisch-baltische Glauceto-Puccinellietalia en (3) de
pontisch-pannonische Puccinellietalia. Uitgaande van deze indeling komen wij
dan tot het volgende schema (cf. ook BEEFTINK, 1962):
K l a s s e : ASTERETEA TRIPOLIUM Westhoff et Beeftink 1962.
K e n t a x a : Aster tripoliums.l.,Plantagomaritima s.l.en Triglochin maritima.
O r d e I (arctisch): Cariceto-Puccinellietalia Beeftink et Westhoff ordo nov.
D i f f e r e n t i e r e n d e s o o r t e n c o m b i n a t i e : Plantago maritima ssp.
borealis(Lange)Bl.etD., Stellaria humifusa Rottb. enPotentilla egedii
Wormskj.; waarschijnlijk alletevens kentaxa.
V e r b o n d A: Puccinellionphryganodis Hadac"1946.
K e n t a x o n : Puccinelliaphryganodes (Trin.) Scribn. et Merr.
V e r b o n d B: Caricionglareosae Nordhagen 1954.
K e n t a x o n : Carex glareosa Wahlenb.
O r d e II (atlantisch en west- tot zuidbaltisch): Glauceto-Puccinellietalia
Beeftink et Westhoff 1962.
D i f f e r e n t i e r e n d e s o o r t e n c o m b i n a t i e : Limonium vulgare ssp.
pseudolimonium (Rchb.) Gams (kentaxon), Spergularia marginata (tegenover orde I)entransgredierende verbondskentaxa zoals Puccinellia
maritima en Armeria maritima.
V e r b o n d A:Puccinellionmaritimae R. Tx. 1937.
K e n t a x o n : Puccinellia maritima.
'4
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Verbond B:ArmerionmaritimaeBr.-Bl.etDeLeeuw 1936.
Differentierende soortencombinatie: Armeriamaritima
ssp maritima(kensoort binnen de zoutplantenformatie), Glaux
maritima, Festuca rubra L. ssp.rubrawa. rubraf. litoralisHacks!
enJuncus gerardii (tegenoververbondAenC van dezeorde).
Eenverdereopdelingvan hetArmerionmaritimaeindeverbonden
Junceto-Caricion en Festucion,zoalsCORILLION(1953)voorstelt,is
nietaanvaardbaar.Dezesplitsingberusteerderopdedominance
vanenkelesoortendanopdefloristische samenstellingvandegemeenschappenalsgeheel.BovendienwordtdeindelingvanCorillionnietbevestigd doorhet opnamemateriaalbuitenBretagne.
Verbond C: Puccinellio maritimae-Spergularion salinae Beeftink all.
n V

° Differentierende soortencombinatie: Spergularia salina
L e n o v e r verbondAenBvandezeorde),PuecineJha maritima,
Aslr tripolium ssp. tripolium enSalicornia ^ a e a ^ ^
over het Cypero-Spergularionsalinae van dePuccmelhetalia).

Orde III(pontisch-pannonisch): Puccinellietalia Soo 1940 em. Vicherek
^ D i f f e r e n t i e r e n d e soortencombinatie: Astertripolium ssp.^n° ; I L (JacqTsoo(kentaxon),Spergulariamarginata(tegenoverorde
Dentransgredierendeverbondskentaxa.
1 Q , « c rtA1957
Verbond A:Puccinellion peisonis(Wendelberger 1943) Soo 1957
" n t l x a : Puccinelliapeisonis (Beck)Jav.^Lepidium cartilagineum(J.May.)Thell.

15
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(L.) Ait., Cyperuspannonicus Jacq. (kentaxa?), Spergularia salina
en enkele associatiekentaxa (tegenover verbond A en B van deze
orde).
De associaties van het door WENDELBERGER (1943, 1950) ingestelde
Juncion gerardi bevatten zoveel Agropyro-Rumicion (incl. LotoTrifolion)-ehmenten, dat van dit verbond hoogstensdeJuncus gerardiScorzonera parviflora-associatie Wendelberger 1943 ( = Juncetum
gerardi pannonicum cf. Soo, 1957) en het Astereto-Triglochinetum
(Soo 1927) Topa 1939 tot de zoutplantengemeenschappen kunnen
worden gerekend (cf. ook debeschrijving van het Junciongerardi door
VICHEREK, 1962); ook de syntaxonomische plaats van de Triglochin
maritima-Scorzonera parviflora-assoc\at\QAltehage 1939bij ALTEHAGE
en ROSZMANN(1939)isnogonduidelijk. De met het atlantisch-baltische
Armerion maritimae vicarierende gemeenschappen zijn in Midden- en
Oost-Europa waarschijnlijk dustot op eenassociatie gereduceerd. Het
Beckmannion eruciformis Soo 1933 behoort eveneens niet tot de zoutplantengemeenschappen sensu stricto (cf. ook R. TUXEN, 1950).
Van het Festucionpseudovinae Soo 1933, tenslotte, is de syntaxonomische plaats ook nog onzeker: Soo (1947a, 1947b, 1957) brengt dit
verbond met de vorige onder in dePuccinellietalia Soo 1940. Volgens
WENDELBERGER (1950) behoort het echter tot de Halostachyetalia
(Grossheim 1929)Topa 1939,een orde van de zuidrussisch-centraalaziatische (irano-turanische) zoutsteppen en volgens de roemeense
onderzoeker Topa een vicariant van de mediterrane Salicornietalia.
De pontisch-pannonische sector vormt het grensgebied tussen de europese
en de irano-turanische regio. Naast een eigen karakter — het gebied is door
een hoge informatie rijk aan endemen (WENDELBERGER, 1950) — vertoont het
nog zoveel met West-Europa gemeenschappelijke elementen, dat men een
groot gedeelte van de zoutplantengemeenschappen tot de Asteretea tripolium
kan rekenen. Een nauwkeurige afbakening van dezeklassenaar het Oosten kan
evenwel niet worden gegeven.17
Salicornieteafruticosae enJuncetea maritimi
De zoutplantengemeenschappen van de mediterrane regio hebben met die
van overig Europa relatief veelminder soorten gemeen dan de gemeenschappen
van de pontisch-pannonische sector. Struikvormige Chenopodiaceae en Limonium-sooiten nemen daar een grote plaats in. De klasse-en ordekensoorten van
de Asteretea tripolium zijn hier in verhouding tot het grote gebied slechts over
eenbeperkt areaalverspreid (cf. EiG, 1931,1932; HERMANN, 1956)en concentre17
Uit publicaties van ITO (1959, 1961,1962) en de voordracht van Prof.Dr. A. Miyawaki
(Yokohama) tijdens het symposion ,Plantensociologische Systematiek', dat door de Internationale Vereniging voor Vegetatiekunde van 23 tot 26 maart 1964in Stolzenau/Weser is gehouden,blijkt dat in Hokkaido (Japan) dezoutvegetatie,metuitzonderingvan deZostera- en
SW/cwwa-gemeenschappen,zeergoed indeAstereteatripoliumkan worden ondergebracht.

'"

Meded.Landbouwhogeschool Wageningen 65-1(1965)

renzichbovendiendikwijls inlageresyntaxa.Demeesteverwantschap met WestEuropa vertoont noghet NW-deel vande mediterrane regio, in het bijzonder
dekust rondom Venetie (PIGNATTI, 1953).
Voor zover de samenstelling van de mediterrane zoutplantengemeenschappen bekend is—en datisin verhouding tot deuitgestrektheid vanhet gebied
slechts in geringe mate hetgeval—verdient hetvoorkeur deze naar het voorbeeld vanBraun-Blanquet in twee afzonderlijke klassen opte nemen. In overeenstemming met EIG (1931, 1932, 1946), FREI (1937), ROTHMALER (1943),
KILLIAN en LEMEE (1948), BRAUN-BLANQUET et al. (1952), OBERDORFER (1952),
PIGNATTI (1953), TADROS (1953), BRAUN-BLANQUET en DE BOLOS (1957),
TADROSen ATTA (1958) enR. TUXEN en OBERDORFER (1958) zoudeze indeling

voorlopig alsvolgt moeten zijn:
K l a s s e : SALICORNIETEA FRUTICOSAE (Br.-Bl. et R.Tx. 1943) R.Tx.et
Oberdorfer 1958.
K e n t a x o n : Salicorniafruticosa L. (trouwgraad selectief).
Orde I (west- enoostmediterraan): Salicornietaliafruticosae (Br.-Bl.1931)
R.Tx. etOberdorfer 1958.
V e r b o n d (west- en oostmediterraan): Salicornionfruticosae Br.-Bl.
1931.
K e n t a x o n : Salicorniafruticosa L.(trouwgraad preferent).
Orde II (west-enoostmediterraan):Limonietalia Br.-Bl. etDeBolos1957.
K e n t a x a : Niet duidelijk vastgesteld; BRAUN-BLANQUET enDE BOLOS
(1957) geven op Sphenopus divaricatus (Gouan) Rchb., Lepturus
incurvatus (L.)Trim, Hutchinsia procumbens (L.)Desvaux, Frankenia
intermedia DC, Artemisia gallica Willd. en Atriplex hastata L. var.
salina Wallr.; voorts Arthrocnemum glaucum (Del.) Ung.-Sternb.,
Suaeda fruticosa (L.) Forsk. ssp. brevifolia Moq.,Inula crithmoides
L. en vertegenwoordigers van het geslacht Limonium. De eerste drie
soorten lijken eerder kenmerkend te zijn voor mediterrane Saginion
man7/mae-gemeenschappen (cf. p. 133).
Verbonden: Onderscheidenzijn: (A)Staticion galloprovincialisBr.-m.
1931 (Z-Frankrijk), (B) Eu-Staticion Rothmaler 1943 (Z-Portugal),
(C) Staticion orientate Oberdorfer 1952 (Griekenland), (D) Limonion
ferulacei Pignatti 1953(Marokko-Tunesie), (E)Limoniastrion monopetali Pignatti 1953 (Spanje-Tunesie) en(F)Halo-Artemision Pignatti
1953.18 Debeide verbonden (D) en(E)komen waarschijnlijk ongeveer
overeen metresp. het(G) Halocnemion occidentale en het(H) Limoniastro-Nitrarion van BRAUN-BLANQUET (1949). Tenslotte is noghet
18
De onderverbonden Boreo-Puccinellion Pignatti 1953 en Puccinellion mediterraneum
Pignatti 1953kunnen waarschijnlijk niet gehandhaafd blijven: de eerste eenheid vertoont
floristischweinig verschilmethetStaticiongalloprovincialis, detweedeisgrotendeels identiek
met hetSalicornionfruticosae.
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(I) Suaedion brevifoliae Br.-Bl.et De Bolos 1957(Spanje) onderscheiden.Vanhun onderlinge verwantschapgeeft het volgende staatje een
indruk.
Limonium
Halocnemum
ferulaceum Ktze strobulaceum
Bieb.|

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

Arthrocnemum
glaucum (Del.)
Ung.-Sternb.

Limoniastrum
monopetalum
Boiss.

Suaeda fruticosa
Forsk. ssp.
brevifolia Moq.
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+

—

—

—

+

+

+

—

—

+

+

(+)

—

(+)

(+)

(+)

+

—•

—

—

+

4-

—

—

—

+

—

+

Klasse: JUNCETEA MARITIMI Br.-Bl. 1931em. Beeftink 1964.
Orde: Juncetalia maritimi Br.-Bl. 1931em. Beeftink 1964.
Waarschijnlijk circum-mediterraan, doch naar het oosten in betekenis afnemend. De atlantisch-baltische en pontisch-pannonische zoutplantengemeenschappen kunnen niet in deze klasse worden ondergebracht. Bovendien is Juncus maritimus in het atlantische gebied slechts een facultatieve halophyt met een optimale ontwikkeling in het Agropyro-Rumicion
crispi. De atlantisch-baltische zoutplantengemeenschappen (uitgezonderd
de therophytengemeenschappen en de S'/jajtma-associaties) zijn met de
arctische en pontisch-pannonische (p.p.) in de klasse Asteretea tripolium
ingedeeld.
Kentaxa: Niet met zekerheid bekend; genoemd worden o.a. Juncus
maritimus, J. acutus L., Sonchus maritimus L., Carexexterna, Agropyron
acutum R. et S. (—Elytrigiapungens?) enTetragonolobus siliquosus Roth
(BRAUN-BLANQUETetal., 1952;BRAUN-BLANQUETenDEBOLOS,1957).
Verbonden: onderscheiden zijn: (A) Juncion maritimi Br.-Bl.1931;
(B) PlantaginioncrassifoliaeBr.-Bl. 1931 (beide Z-Frankrijk en
Spanje) en (C) Tetragonolobion siliquosi Pignatti 1953 (N-Italie).
Dezeverbonden zijn nog slechtslocaal beschreven.19
De Juncetalia maritimi bevatten langs de noordoever van het west-mediterrane gebied een aantal soorten die in overig Europa tot deAgropyroRumicion crispi-soorten behoren.
Saginetea maritimae
De syntaxonomischeplaats van deze gemeenschappen van winterannuellen
en kleine rozetplanten —met als centrale soorten Saginamaritima, Plantago
19

Het TrifolionmaritimiBr.-Bl.1931kanwegens zijn geringe floristischeverwantschap met
de andere verbonden van deze orde wel nauwelijks als verbond van de Juncetalia maritimi
opgevat worden.
'°
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cor0no/»»«,P«™p7i0to^r^M«,^rmeriamori*»«a,Coc/ifeoria*famc«en^p/curMm
fcrn^m-fclangetgdonn^
1947) Zijontwikkelenzichnamelijklangsdeatlantischeenwestbaltischekusten
metnameinhetgrensgebiedtussenhetArmerionmaritimae enbet ^lenonalbescentis. waardoor zij deels tot de Asteretea tnpohum deels tot de SedoScleranthetea (cf. R.TUXEN, 1962) zouden moeten " ^
* ^ £ * 5 d
HOFF 1947). Aangezien deze gemeenschappen zich duidelijk als een eenheid
preTenteren is deze situatie echter zeer onbevredigend. Voortbouwend op het
T o r R S X E N (1950) ingevoerde begrip ,Teppich-Gesellschaff ontwxkkelden

terrane gebied vormt het veelal een mozaiek met de gemeenschappen van de
Limonietalia.
Cakileteamaritimae
..
, .
De gemeenschappen van deze klasse hebben een sterke neiging tot faciesUe gemeenscnappen
syntaxa kensoorten aan te
vormmg waardoor het ^ ^ ^ ^ f c J f a . D e eenjarige
to^
V
wnzen. Met ^ / ^ R
° ^ S terecht van de eenjarige en meergemeenschappen, die door R. TUXEN W™>
hterbeternietin d e
JarigeS«/;™-gemeens^^
Atriplicetalia littoralisworden ondergebracht omaai w J

x

K,aSSe:C , m ^ " ^ * ^ £ g £ X . ( - *nen...)
Kentaxa:Safe0/ate/z(° r d e i 1 ' i " eniv,, ^
enAtriplexhastata(ordeIenII).
Orde I (amphi-atlantisch,oostwaartsmogehjk t o t f c S ^
Thero-Suaedetalia Br.-Bl.et De Bolos 1957em. Beeftmk 1962.
Verbond: Thero-Suaedion Br.-Bl. (1931) 1933em. R.Tx. 1950.
Kentaxon: Suaeda mantima.
Orde II (europees-atlantisch en baltisch): Atriplicetalia littoralis Sissingh
' ^ D i f f e r e n t i e r e n d e soortencombinatie:: Atriplexhastata, Matricaria inodora (inch M. maritima) en Salsolakal,
Verbond A: Atriplicion/ , W « (Nordhagen 1940)R.Tx.1950.
Kentaxon: Atriplex littoralis.
79
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V e r b o n d B : Saholo-Honckenyonpeploidis R.Tx. 1950.
D i f f e r e n t i e r e n d e s o o r t e n c o m b i n a t i e : Honckenya peploides, Cakile maritima en Salsola kali.
O r d e l l l (noordmediterraan en europees-zuidatlantisch): Euphorbietalia
peplis R.Tx. 1950.
V e r b o n d : Euphorbion peplis R.Tx. 1950.
K e n t a x a : Euphorbiapeplis, Polygonum maritimum, e.a.
O r d e l V (noordamerikaans-atlantisch): Cakiletalia edentulae R.Tx. 1950
prov.
V e r b o n d : Euphorbionpolygonifoliae R.Tx. 1950.
K e n t a x a : Cakile edentula (Bigel.) Hook., Euphorbia polygonifolia L., e.a.
Tabel 7 geeft tenslotte een schema van de geografische verspreiding van de
genoemde hogere syntaxa en van enkele andere hogere eenheden waarmee de
eerste dikwijls in contact staan. De eerste kolom geeft de zone aan, waarin zij
zich t.o.v. de getijbeweging (zo deze aanwezig is) bevinden. De gebieden waarin
Europa verdeeld is, zijn:
Van de Arctische Regio:
1. Het gebiedvan denoordkust van Siberietot de Lofoten, alsmede N-IJsland.
Van de Eurosiberisch-boreo-amerikaanse Regio:
2. De westbaltische sector (oostelijk tot ZO-Zweden en Riigen-Usedom);
3. De noordatlantische sector (van de Lofoten tot langs het Skagerrak, Z-IJsland, de Faeroer enwaarschijnlijk ook denoordkust van Schotland);
4. De centraalatlantische sector (van Skallingen tot en met N-Bretagne, GrootBrittannie en Ierland);
5. De zuidatlantische of ibero-atlantische sector (van Z-Bretagne tot langs de
westkust van Portugal);
6. Het continental gebied, verdeeld in Midden-Duitsland, Neusiedler See,
Hongarije en Roemenie (p.p. pontisch-pannonische sector).
Van de Mediterrane Regio:
7. De westmediterrane provincie en
8. De oostmediterrane provincie, van elkaar gescheiden door de lijn die in
grote trekken van Albanie, zuidelijk van Italie en Sicilie, naar Tunesie loopt
(cf. ook WILHELM, 1937; WALTER, 1954, p. 173).

Het zal opvallen dat de in § 2.2 besproken klimatologische (stabiele) grensgebieden samenvallen met de grenzen van de betreffende sectoren van deEurosiberische-boreo-amerikaanse regio. Ook de pontisch-pannonische sector als
geheel kan als een grensgebied worden opgevat, nl. het grensgebied tussen de
westelijk gelegen streken met een over het geheel genomen neerwaarts gerichte
beweging van bodemzouten die van boven worden aangevoerd, en de oostelijk
°^
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gelegen streken met als resultante een opwaarts gerichte beweging van in de
ondergrond aanwezige zouten. De kern van de zoutvegetatie uit de westelijke
streken is in de Astereteatripolium ingedeeld, die uit de oostelijke streken is
ondergebracht in de Halostachyetalia (Irano-turanische regio; cf. EIG, 19311932;TOPA, 1939; BRAUN-BLANQUET, 1951).
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HOOFDSTUK 4

BESCHRIJVING VAN DE WESTEUROPESE
ZOUTPLANTENGEMEENSCHAPPEN.INHET
BIJZONDER DIEVAN ZW-NEDERLAND

4.1. KLASSE: ZOSTEXETEAPlGNATTI 1953

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

Beguinot 1941em. R.Tx. etOberdorfer 1958.
Christiansen 1934.

Zo-stera-gemeenschappen van de Westeuropese enBaltische kusten, alsmede
van dekusten van deMiddellandse ZeeendeZwarteZee;ookin andere werelddelen.
K e n t a x o n : het genus Zostera.
S y n o e c o l o g i e : Opbeschutteslikkigetot zandigegronden inde sublittorale
en eu-littorale zones. In Nederland tot 3-4 m diep in het sublittoraal (VAN
GOOR, 1919); elders dieper: In Denemarken tot ca. 11 m diep (OSTENFELD,
1908a).Hetniveauvande bovengrens van het verbond en zijn associaties hangt
samen met de graad van uitdrogingwaaraan devegetatie gedurende de emersieperioden wordt blootgesteld. HetZosterion ontwikkelt zich optimaal inhet
eu-halinicum enpolyhalinicum; inmesohaliene wateren is het meestal afwezig
of anders dikwijls gemengd met elementen van het Ruppion maritimae. Voorts
ook zeer locaal in niet rechtsteeks metdezeein verbinding staande meren,
plassen en kanalen.
S y n c h o r o l o g i e : In het Waddengebied voornamelijk aande binnenzijde
van deWaddeneilanden. Inhet Deltagebied indeGrevelingen, Oosterschelde,
Veersche Gat, Zandkreek en Eendracht; vroeger ook in de Westerschelde.
Westeuropese kusten: Van het schiereiland Kola, Finmarken in Noorwegen,
IJsland, de Faeroer en Groot-Brittannie tot Spanje en Marokko; misschien
verder zuidwaarts tot de Kanarische eilanden (cf. OSTENFELD, 1908a, 1927;
HULTEN, 1950, 1964). Baltische kusten: Oostwaarts bekend tot de Golf van
Gdansk, doch vermoedelijk noordwaarts totFinland doordringend.
Mediterrane kusten: Nog slechts locaal beschreven, bijv. van het kustgebied
van Venetie tot Triest (PIGNATTI, 1953) en Corsica (ROGER MOLINIER, 1959,
1960), doch ongetwijfeld ruimer verspreid.
Buiten Europa: Het geslacht Zostera is over alle werelddelen verspreid
(OSTENFELD, 1927), doch phytocoenologisch nog zeer weinig onderzocht, bijv.
op Long Island (U.S.A.) door JOHNSON en YORK (1915) enCONARD (1935) en
in Nieuw-Zeeland door CARNAHAN (1952) en CHAPMAN en RONALDSON (1958).
A s s o c i a t i e s : Zosteretum marinae, Zosteretum marinae stenophyllae en
Zosteretum nanae.

°2
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Associatie 1: ZosteretummarinaeHarmsen1936.
Syn.: Het Zosteretumvan enkele auteurs, o.a.Warming 1906 p.p., Christian~-_
m-j/l np.p.
„ nenTansley
„ Tnnslev 1949
sen1934
1949TJ.P.
p.p
Kentaxon- Zosteramarinavar. marina.

=:„S

n
e :rPiLWL.dr*^ r ** s =

,a,ie van slib bevorder. " T ^ ^ f J ' ^ p L u c n is de asLiatie

Synchorologie: InhetWacjta^o
*
1921 1922);t h a n s n o g
mieeenoppervlaktevanca. 15.000ha (VAN.UUU•,
'
^ d {t recht.
slechtsinenkelekrekeno PTencheh^
^
^
^
D e B ol' opTexel
streeks met de zee in verbinding staande brakk p t o by_,
^
(DBN HARTOG, 1959).In het P
^ ^ ^ g ^ , ^ z e l d z a a m.
van Goes;voor deepidemieindit8 ^ ™ t o S K o k ( R E G E L , 1941), de
Langs de Westeuropese,k u r t e n i v ^ \ ^ ™ ^ M ^ Zeegebied. In
Noorse provincie Finmarken enIJslandltot in
^ ^ ^
(KoRNA^
het Baltische gebied oostwaarts bekend ™
R l a n d d o o r d r i n gend
1959; KORNASC,, 1960),^ ^ ^ j S t z ^ a r t e Zee. Voortsbekend
(SAMUELSSON,1934;LUTHER,1950 1951. uo^
waarschijnlijk ook
uit N-Amerika (JOHNSONen YORK, J ^ '
m l )
langsdekusten van Japan enChinaV™
' K o R N A ^ c . s . ( 1 9 6 0 ) voor het
Syntaxonomie: Het do« ^ ^ W
wegensde; h
Baltische gebied onderscheidenZose™
h e i d t e z i j n ; u i t debeschryving
geniteitvanhetsubstraat geena a n v a a r O D m o z a i e k e n z i j n v a n minstens
blijkt dat de gemeenschappen vaniaeze
t ontwikkelen en waar.
twee phytocoenosen, diezichelk op een«g
^ ^ ?1)
van eentot hetZosteretummarinaemoetworae g
Associatie 2:Zosteretummarinae £ ^ ™
Syn.: Zo^reftmf nano-stenophyllae Den Hartog

1

9

*

s 0
Kentaxon: Z ^ m m a n n f l vair
^ ^^y^ostemmarina^x.stenophylla
Samenstelling (12opn.inZW-Nederlan ,
100(1-5), Zosteranana 60(+ -1)k e u f w e k e bo dem in het eu-littoraal,
Synoecologie: Op sliktage, D JJ; , M H W . So msisdeassociatievanhet
vandelaagwaterlijn tot 30-150^ ^ ^ z o n d e r phanerogamen(HARMSEN,
Zosteretummarinaegescheidendoore
sten0phyllae dikwijls eenmozaWSQ.BcmmaanvormthetZW^^^ J ^
e e r s t e a s s o c i a t ie in
iek met de volgende associatie, net z,
^ ^ en daardoor ge.
natte en soms modderige lageplekken,oe
^
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durende de emersieperioden drogere delen van het slik.Het standplaatsverschil
tussen de beide associaties isinhet Deltagebied opvallender danin het Waddengebied (cf. DEN HARTOG, 1958). In Nederland is het Zosteretum marinae stenophyllae beperkt tot deeu-haliene en polyhalienezones.Op enkele groeiplaatsen
in de Zandkreek schommelde in de droge zomer van 1959 de saliniteit van het
bodemvochttot 40cmdiepte slechtsvan27-30gNaClper1bij een vochtgehalte
van 37-49% (berekend op droge grond). De rhizomen van de var. stenophylla
worden in Nederland elkjaar alle of bijna alle door de vorst gedood, in tegenstelling tot dievan de var. marina. De associatie is dus eenjarig. De grote zaadproductie maakt echter ieder voorjaar een massale opslag van het kentaxon
mogelijk.
S y n c h o r o l o g i e : In het Waddengebied hier en daar langs de binnenzijde
van de Waddeneilanden en bijv. op het Balgzand. Als gevolg van het grotere
getijverschil dat in 1932na de sluiting van de Zuiderzee optrad, nam de oppervlakte die de associatie besloeg af (HARMSEN, 1936). Deltagebied: In Grevelingen (Hompelvoet), Oosterschelde (verspreid) en Zandkreek (voornamelijk op
de Middelplaten).
Buiten Nederland is de associatie slechts een enkele maal beschreven: uit de
Konigshaven op Sylt door NIENBURG (1923-27) als een gordel met Z. stenophylla A. et G. en Z. angustifolia Horn.; uit het estuarium van de Humber
door PHILIP (1936) als een gemeenschap met dominantie van Z. marina var.
stenophylla A. et G. en Z. marina var. angustifolia Horn, en subdominantie van
Ruppia maritima. Volgens Dr. C. den Hartog (Leiden, mondelinge mededeling)komt devar. stenophylla ook langs deNoordbretonse kust voor.
A s s o c i a t i e 3: Zosteretum nanae Harmsen 1936]
Syn.: Zosteretum nano-stenophyllaeDen Hartog 1958p.p.
K e n t a x o n : Zostera nana.
S a m e n s t e l l i n g ( 2 6 opn.inZW-Nederland):Zosteranana100(2-5),Zostera
marina var. stenophylla 31 ( + -2), Spartina townsendii 50 ( + -1), Salicornia
stricta 27 ( + -1).
S y n o e c o l o g i e : Op meestal vastere en gedurende de emersieperioden drogere delen van de slikken dan de vorige associatie; in het eu-littoraal van ongeveer halftij tot 15-70 cm beneden MHW. Aan de benedenzijde van deze gordel vormt de associatie soms een mozai'ek met het Zosteretum marinae stenophyllae. In het Deltagebied dringt het Zosteretum nanaeaan de bovenzijde door
tot in het Salicornietum strictae; in het Waddengebied is de associatie echter
meestal van het Salicornietum strictae gescheiden door een zone die alleen met
microphyten is begroeid (DEN HARTOG, 1958). Het Zosteretum nanae is in Nederland beperkt tot deeu-haliene enpolyhaliene zones. Op enkele groeiplaatsen
in de Zandkreek schommelde in de droge zomer van 1959 de saliniteit van het
bodemvocht tot 40 cm diepte van 26-33 g NaCl per 1 bij een vochtgehalte van
29-45% (berekend op droge grond). In het Deltagebied worden de hoogstgelegen groeiplaatsen gedurende het groeiseizoen (aprilt/m September) gemiddeld
2-5 maal niet door de vloed overstroomd.
*4
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u

i * „ ; * • Tn het Waddeneebied voomamelijk langs de binnenzijde

<?^a
to^^T^^^Noorwegpn,
Zuid-Schotland en Ierland tot
Westeuropese kusten: Van Zuid N o o ™ e * '
1927) I n h e t Baltische
S T
waarschijnlijk de Kanansche eilanden (cf O
*™
Duitse Noordgebied is de kensoort weliswaar oos waa^ ^
£
^
ffiet
Ruppion.
kust aanwezig (HULTEN 1 9 5 0 * > c h W ^
In ^
Mediter.
elementen voor te komen (PREUSS, m i i £ „, a q t < , e n beschreven (PIGNATTI,
£ £ £ * , veK(preid ( 0 s .
r a M gebiedisd.-oo,S.ies,e^a» *
1953; R O G E R M O L I N I E R , 1959, 19W), aowi us

TENFELD, 1927).
4.2. KLASSE: RUPPIETEA J.TX.

O r d e : Ruppietalia

1960

J.Tx. I960.

V e r b o n d : *«/>/>/<>» /nari/imae Br.-Bl.1931.
^^ Pnrnnese brakke wateren. Zowel in
Waterplantengemeenschappen v a " ^ n J e U o n P d e r z o c h t (rf. WESTHOFF, 1943a,
Nederland als daarbuiten nog onvoldoende onderzo
1943b en WESTHOFF C.S 1946)^
^ . ^ z««fcteflte M ^ »
K e n t a x a : Volgens J. 1Vf^X
Jtica Potamogeton pectinatus var. z ^ e ssp. pedicellata, Chara cnnita, Cn. balnea,
raceus en Ranunculus obtusifiorus.
v h a l i e n e tot oligohaliene) wateren
S y n o e c o l o g i e : Optimaal m ; ^ f d e y w a t e r s t a n d engeringe stromingen.
metgeringeepisodischeschommelingenii
^ e r i o d i e k e waterstandsIn het getijgebied met zijn ^ f ^ ^ a l k e omstandigheden afwezig of
schommelingen is het verbond ooK onu
^ ^XXXMK leveren dan ook
slechts fragmentair ontwikkeld ^ " *V.
' n v a n h e t verbond worden gevonzelden geschikte habitats op. G e ™ e ^ ;f b r a k k e sloten, kanalen, kreken, inden in strandplassen, muien en s l u " e r s '
ge deeltelijk of geheel van de zee
lagen, enz. van het polderland en in braK ^
^ v o o r m a l i g e Z u i d e r z e e , de
afgesloten binnenzeeen, ™*CQ'*™^l^Un
soms tijdelijk zeer hoge waarOostzee en de Neusiedler See. De sann
denbereiken (cf. ooklvERSEN, 1936).
^ e f l i n h e t polderland
S y n c h o r o l o g i e : In het W f £ * t o * op
^ ^
^
^
van het vasteland; vroeger in de f i ^ f ^ / o o o R , 1922). In het Del avermengd met elementen van hetZoster
y
b u i t e n d i j k s zeer zeldgebied algemeen in de ^
^
^
Z
l
P^ ^ ^
^ de Eendracht
zaam: slechts fragmentair in somm g v
(gemeenschappen van Ruppia ™a"tl™a^t
h e l e E u r opese kustgebied met u,tVoorts in de genoemde wateren van
g
^
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zondering van het arctische; ook in de Oostzee en in de ziltewateren van Midden- en Oost-Europa, bijv. de Neusiedler See (WENDELBERGER, 1950).
S y n t a x o n o m i e : Hier is de opvatting van J. TUXEN (1960) gevolgd, die inhoudt dat het Ruppion maritimae zowelmet het Potamion alsmet het Zosterion
te weinig soorten gemeenschappelijk heeft om met een van beide in een orde
of zelfs een klasse te kunnen worden ondergebracht. Hoewel de juistheid van
dit standpunt met betrekking tot het Zosterion wordt onderschreven en met betrekking tot hetPotamion wordt vermoed, zij opgemerkt dat J. TUXEN blijkbaar
op grond van weinig documentatiemateriaal tot deze conclusie kwam. Van de
associaties diein het Ruppion maritimae zijn ondergebracht, behandelen wij hier
alleenhet Eleocharetumparvulae.
A s s o c i a t i e : Eleocharetumparvulae (Preuss 1911-12) Gillner 1960.
Syn.: Scirpus parvulus-a.ssocia.Xiz Almquist 1929; Scirpus parvulus-Isozion
Dahlbeck 1945.
K e n t a x o n : Eleocharisparvula.
S y n c h o r o l o g i e en s y n o e c o l o g i e : De kensoort heeft een groot verspreidingsareaal (van Z-Finland,Z-Zweden, Z-Noorwegen, dezuid- enwestkust van
Engeland en Ierland tot N-Spanje en Midden-Duitsland), doch de groeiplaatsen zijn over het algemeen schaars en gei'soleerd. Het zwaartepunt van de verspreidingligtin het Oostzeegebied; alleen uit dit gebied is deassociatie beschreven (PREUSS, 1911-12; ALMQUIST, 1929; STERNER, 1933; LIBBERT, 1940; ENGLUND, 1942;DAHLBECK, 1945;KLAVESTAD, 1957; FRODE, 1958; GILLNER, 1960).
De zandige tot kleiigebodem is somszeer week en in het grootste deel van de
vegetatieperiode met enige cm tot enige dm brak water gei'nundeerd. Beweiding
— vooral de daarmee gepaard gaande betreding — bevordert in het Oostzeegebied de ontwikkeling van de associatie. Ter verklaring van de disjuncte verspreiding vandekensoort enhaar afwezigheid in bijv. Nederland zij gewezen op
hetaandeelvan Z,/fore///on-elementen in de gemeenschappen langs de N-Duitse
kust. Dit verschijnsel en het feit dat organogene afzettingen worden gemeden
(ENGLUND, 1942),makenhetwaarschijnlijk dat de kensoort en daarmee de associatie gevoelig is voor een te voedselrijk milieu. Het overvloedige gebruik
van kunstmeststoffen in de landbouw en de lozing van grote hoeveelheden afvalstoffen maken echter dat in de Europese centra van de menselijke samenleving brakke, voedselarme milieu's thans tot de zeldzaamheden behoren.
S y n t a x o n o m i e : Het beschikbare opnamemateriaal toont, dat de floristische samenstelling van de associatie tamelijk sterk kan varieren. Locaal kan
het aandeel vanPuccinellionmaritimae-dementen groot zijn (KLAVESTAD, 1957),
soms ook dat vanLitorellion-soorten (bijv. LIBBERT, 1940). Over het geheel genomen zijn echter de Ruppion-soorten het meest vertegenwoordigd, zodat de
opvatting van GIILLNER (1960) om het Eleocharetum parvulae in dit laatste
verbond onder te brengen, de meest aanvaardbare oplossing lijkt.

""
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4.3. KLASSE: THERO-SALICORNIETEA R. TX. 1954
APUD R. Tx. ET OBERDORFER 1958

Syn.: Puccincllio-Salicornietea Topa 1939p.p.; non Salicornietea Br.-Bl. et
R.Tx. 1943em.Br.-Bl. etaJ. 1952.
O r d e : Thero-Salicornietalia
R.Tx.1954apud R.Tx.et Oberdorfer 1958.
Syn.: Puccinellio-Salicomietalia Br.-Bl. et De Leeuw 1936p.p.; non Salicornietalia Br.-Bl. 1931 em.Br.-Bl. et al.1952.
V e r b o n d : Thero-Salicornion
Br.-Bl. 1933 em.R.Tx. 1950.
Syn.: non Thero-Suaedion Br.-Bl. (1931) 1933em. R.Tx. 1950; PuccinellioSalicornion Br.-Bl. et De Leeuw 1936p.p.;Salicornion Corillion 1953
p.p.
Gemeenschappenvaneenjarige Salicornia's langsdekusten eninhet binnenland van Europa.
K e n t a x o n : Salicornia europaeacoll.
S y n o e c o l o g i e : Pioniergemeenschappen vandehaloserie, zowel binnen de
invloedssfeer vandegetijbeweging alsininlagen, binnengedijkte kreken enzilte
sloteninhetpolderland. Inhet eerste gevalliggendestandplaatsen opdehoogste delen vantegen stromingen en golfslag beschutte slikken en strandvlakten
alsmede op delaagste gedeelten vanhet schor. De gemeenschappen bevinden
zich dusinhetbovenste deelvanheteu-littoraalenopoecologisch aequivalente
standplaatsen. Opde slikken worden zij,uitgezonderd bij zeer lage HW-standen, door iedere vloed overstroomd. Opdeschorren komen zijmeestal voorin
zilte envooral gedurende dewinter natte laagten; ookkanmenhenop terreinen aantreffen dievoor afplaggen enkleiwinning van hunoorspronkelijke vegetatie zijn beroofd (zo ook binnendijks). Op de strandvlakten voorkomt een
gering slibgehalte vanhetzand eentotale uitdroging indezomer. Debodemis
steeds slechts zeer oppervlakkig geaereerd (^-1cmdiep)endaaronder meestal
zwart gekleurd door ophoping vanijzersulfiden. Hetverbond is zowel buitenals binnendijks beperkt tot de oevers van eu-haliene en polyhaliene wateren.
In delaatste decennia langs deWesteuropese kust buitendijks plaatselijk sterk
verdrongen door Spartina townsendii.
S y n c h o r o l o g i e : In het Wadden- en Deltagebied wijd verspreid, zowel in
de gebieden, dieonder invloed vandegetijden staan, alsindenaburige polders.
Langs het Haringvliet alleen in de monding (Kwade Hoek), langs de Westerschelde stroomopwaarts tot de Belgische grens. Vroeger locaal langs de kust
van de Zuiderzee (VAN GOOR, 1922; DELEEUW, 1929).

In West-Europa van deLofoten (GILLNER, 1955)endeShetland-eilanden tot
ten zuiden van Bretagne (Charente-Maritime volgens schriftelijke mededeling
van Dr.V.Westhoff, Zeist).InhetBaltische gebied totinUppland (ALMQUIST,
1929), ZW-Finland enEstland (HULTEN, 1950), doch ook langs het noordelijke
gedeelte van de Bottnische Golf (LEIVISKA, 1908). In het Middellandse Zeegebied alleen hier en daar langs denoordkust (FREI, 1937; OBERDORFER,1952;
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PIGNATTI, 1953). Voorts plaatselijk in Midden- en Oost-Europa (ALTEHAGE en
ROSZMANN, 1939; WENDELBERGER, 195.0). De kensoort en enige constante

phanerogaam, Salicornia europaeacoll., is bijna een cosmopoliet; het is dus te
verwachten dat het verbond zich over een veel groter areaal uitstrekt (cf.
CHAPMAN, 1960,en ITO, 1959,1961,1962).
A s s o c i a t i e s : Salicornia europaea bestaat uit een aantal subspecifieke taxa
en/of species,dieopuiteenlopendestandplaatsen blijken tegroeien en daardoor
onder bepaaldemilieu-omstandigheden elkaar geheel kunnen uitsluiten (cf. ook
KONIG, 1960). In afwachting van verder taxonomisch en phytocoenologisch
onderzoek kunnen deeenjarige iSW/ctfrw/a-gemeenschappen voorlopig het beste
worden ondergebracht in een associatiegroep {Salicornietum europaeae
(Warming 1906) auct.; kentaxon: S. europaea coll.).
CHRISTIANSEN (1955) onderscheidt in Duitsland het Salicornietum strictae
en het Salicornietum patulae. De eerste associatie zal hierna worden behandeld.
Het Salicornietum patulae dat zich in het bijzonder op strandvlakten, in het
polderland en in het binnenland van Europa zou ontwikkelen, is in Nederland
nog onvoldoende onderzocht medein verband met de nog niet geheel opgehelderde taxonomie van de eenjarige Salicornia's.
A s s o c i a t i e : Salicornietum strictae Christiansen 1955.
Syn.: Salicornieto-Spartinetum Br.-Bl. et De Leeuw 1936 p.p.; Salicornietum
strictissimae Gillner 1960.
K e n t a x o n : Salicornia stricta G.F.W. Meyer (cf. KONIG, 1960) = S.
europaeavar. stricta Dum. em. Konig = S. strictissima Gram.
S a m e n s t e l l i n g i n i t i a l e p h a s e met Z o s t e r a n a n a (4opn.): Salicornia
stricta 100(1-2),Zostera nana 100( + -2),Spartina townsendii100(1).
S a m e n s t e l l i n g o p t i m a l e p h a s e (10 opn.): Salicornia stricta 100 (1-3),.
Spartina maritima 20 ( + ) , Spartina townsendii 80 ( + -1), Suaeda maritima 60
( + -1), Aster tripolium 60 ( + -2), Puccinellia maritima 30 ( + -2), Triglochin
maritima 10( + ) , Limonium vulgare 10( + ) , Halimione portulacoides 10 ( + ) .
S a m e n s t e l l i n g t e r m i n a l e p h a s e met S p a r t i n a m a r i t i m a (4 opn.):
Salicornia stricta 100 (2), Spartina maritima 100 (1-2), Spartina townsendii 100
( + -1), Suaeda maritima 75 ( + -1), Aster tripolium 100 ( + -1), Puccinellia
maritima 75 ( + -1), Halimione portulacoides 25 ( + ) .
Alle opnamen zijn afkomstig uit ZW-Nederland.
S y n o e c o l o g i e : Op de hoogste delen van de slikken, uitsluitend binnen het
dagelijkse bereik van de getijden. In het Deltagebied nog slechts op zandige
terreinen: op de slibrijkere gronden volledig verdrongen door het Spartineturn
townsendii. Vroeger speciaal op deze laatse sedimenten optimaal ontwikkeld,
zonder vermenging met Puccinellionmaritimae-elementen. Op de laagste groeiplaatsen komt Salicornia stricta locaal tezamen met Zostera nana voor (initiale
phase met Zostera nana), op de hoogste groeiplaatsen met o.a. Spartina maritima (terminale phase met Spartina maritima). Afzetting van vloedmerk — hier
meestal bestaande uit algen — doet de abundantie-dominantie van Suaeda
maritima sterk toenemen (degeneratiephase met Suaeda maritima). Deze dege°°
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neratiephase komt in het bijzonder op lage oeverwallen voor en vormt dan net
overgangsstadium in de successie van het Salicornietum strictae naar het Halimionetum portulacoidis.
Op enkele groeiplaatsen in de Zandkreek schommelde in de droge zomer van
1959de saliniteitvanhet bodemvochtin delaag0-5cmvan 39-55°/00,in de laag
5-20 cm van 29-47°/ 00 en in de laag 20-40 cm van 27-40°/ 00 NaCl per 1. Het
vochtgehalte bedroeg toen 22-50%, berekend op droge grond. In de Eendracht
is de overstromingsfrequentie van de gem.benedengrens en de gem. bovengrens
van de associatie resp. 693 en 682 per jaar. Aangezien de max. overstromingsfrequentie per jaar 706 bedraagt, wordt de standplaats van de associatie daar
dusjaarlijks tijdens gemiddeld 13-24 HW-standen niet overstroomd.
S y n c h o r o l o g i e : In het Waddengebied voornamelijk aan de binnenzijde
van de eilanden. In het Deltagebied thans het meest in het Oosterscheldebekken, vooral ten zuiden van Bergen op Zoom; vroeger ook elders waar het
overstromingswater eu-halien of polyhalien is, doch daar zo goed als geheel
verdrongen door het Spartinetum townsendii.
In Europa verspreid over de slikken van de westkust, voornamelijk die van
het Noordzeegebied; waarschijnlijk van deLofoten en de Shetlandeilanden tot
ten zuiden van Bretagne. Van Cotentin en N-Bretagne af wordt de associatie
naar het zuiden in toenemende mate vervangen door het Salicornietum radicantis (cf. LEMEE, 1952; CORILLION, 1953; BUCH, 1951; FONTES, 1945);langs het
Iberisch Schiereiland is het Salicornietum strictae waarschijnlijk afwezig. In het
Baltischegebiedlijkt deassociatie nietverderoostwaartsverspreidtezijn dan tot
deZweedsewestkust (GILLNER, 1960) en de Duitse noordkust (LIBBERT, 1940;
VODERBERG, 1955; FRODE, 1958).
4.4. KLASSE: SALICORNIETEA

FRUTICOSAE BR.-BL. ET R . T X . 1943

EM. R . T X . ET OBERDORFER 1958

Syn.: non Thero-Salicornietea R.Tx. 1954 apud R.Tx. et Oberdorfer 1958.
O r d e : Salicornietalia
fruticosae
Br.-Bl. 1931 em. R.Tx. et Oberdorfer
1958.
Syn.: non Thero-Salicornietalia R.Tx. 1954 apud R.Tx. et Oberdorfer 1958.
Zoutplantengemeenschappen vanvoornamelijk chamaephytenlangsdekusten
enin zoutmoerassen en zoutsteppen van het Middellandse Zeegebied.
V e r b o n d e n : Door Braun-Blanquet zijn onderscheiden het Salicornion
fruticosae en het Staticion gallo-provincialis (cf. bijv. BRAUN-BLANQUET et al.,
1952). PIGNATTI (1953) stelt een indeling voor, welkebelangrijk afwijkt van die
van Braun-Blanquet (cf. ook BRAUN-BLANQUET en DE BOLOS, 1957).Zonder op
deze indelingen verder in te gaan (zie daarvoor §3.3.2), zal hier slechts een associatie worden behandeld, die op grond van haar floristische samenstelling
het beste in het Salicornionfruticosae Br.-Bl. 1931 kan worden ondergebracht.
A s s o c i a t i e : Salicornietum radicantis Br.-Bl. 1931.
K e n t a x o n : Salicornia radicans Sm.( = S.perennis (Gouan) Mill.).
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S y n o e c o l o g i e : In het Westeuropese kustgebied ontwikkelt deze associatie
zich op de overgang van slik naar schor. Hoewel de verticale oecologische amplitude tamelijk gering is, lijkt het dat deze van noord naar zuid toeneemt. In
BretagneenNormandievertoont het Salicornietum radicantiseenvoorkeur voor
enigszins geaccidenteerd, aan erosie blootgesteld terrein (BEEFTINK, 1964b):
Langs de randen van uitgeerodeerde stukken schor en andere steile hellingen,
in erosiegeulen verderop in het schor en op rugjes en oeverwallen in het slik
(cf. ook FONTES, 1945, fig. 3). De voorkeur voor geaccidenteerd terrein maakt
het waarschijnlijk dat de associatie in de eerste plaats openstaat voor een factorencomplex bestaande uit een hoge saliniteit gecombineerd met een relatief
hoge aeratietoestand van de bodem, het lage niveau t.o.v. de getijbeweging in
aanmerking genomen.In dit opzicht staat deassociatiedusdicht bijhet Halimionetum portulacoidis. Waarnemingen in Bretagne en Normandie bevestigen deze
conclusie, want de beide associaties grenzen daar dikwijls aan elkaar en treden
ook vicarierend op in hun patroonvorming (cf. ook GEHU, 1960).
Langs de Westeuropese kust is het Salicornietum radicantis een pionierassociatie welke in de successie aan het Halimionetum portulacoidis voorafgaat. In
sommige gevallen kan in de zonering het Salicornietum strictae aan het Salicornietum radicantis voorafgaan, doch van een successie lijkt daarbij echter dikwijls geen sprake. Waarschijnlijk is de erosie de factor die contact in de tijd
onmogelijk maakt. Wellicht kan men het Salicornietum radicantis ten dele ook
beschouwen als een zuidelijke vicariant van de degeneratiephase met Suaeda
maritima van het Salicornietum strictae en p.p. van het Suaedetum maritimae,
die in het Deltagebied aan het Halimionetum portulacoidis voorafgaan (cf.
§4.8). Op minder geexponeerde plaatsen wordt het Salicornietum radicantis
waarschijnlijk in de eerste plaats door het Spartinetum maritimae vervangen.
Ook in het Mediterrane gebied markeert de associatie de rand van de gesloten, overblijvende zoutvegetatie. Zij vormt daar gordels langs de oevers van
etangs en andere moerassige zilte laagten. Een standplaats dus met schaarse
overstromingen, doch niettemin vochtig. De bodem is doorgaans slibrijk
(BRAUN-BLANQUET et al., 1952; OBERDORFER, 1952).
S y n c h o r o l o g i e : Niet in Nederland aanwezig. Langs de Westeuropese kust
verspreid van Norfolk en Wales (CHAPMAN, 1934; TANSLEY, 1949; PERRING en
WALTERS, 1962),Normandie (TURMEL, 1949; LEMEE, 1952) en Bretagne (CORILLION, 1953) tot Spanje en Portugal (BUCH, 1951; BELLOT, 1951; FONTES, 1945).
In het Middellandse Zeegebied is de associatie bekend van de Franse Zuidkust (BRAUN-BLANQUET, 1931; BRAUN-BLANQUET et al., 1952), Sicilie (FREI,
1937), de Golf van Venetie (PIGNATTI, 1953) en Griekenland (OBERDORFER,
1952).
S y n t a x o n o m i e : BRAUN-BLANQUET (1931; cf. ook BRAUN-BLANQUET et al.,
1952)heeft het Salicornietum radicantisinhet mediterrane Salicornion fruticosae
ondergebracht. Inderdaad is in het Middellandse Zeegebied de voornaamste
kensoort van dit verbond, Salicorniafruticosa, in de associatie een constant
aanwezige soort. R. TtiXEN en OBERDORFER (1958) menen echter, dat de westeuropese Salicornia raJ/cara-gemeenschappen in een andere associatie dienen
90
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teworden ondergebrachten zelfsniettot hetSalicomionfruticosae kunnen worden gerekend; volgens hen zouden deze gemeenschappen tot de Thero-Salicornietea behoren. Zij komen tot deze conclusie, omdat volgens hen Salicornia
fruticosa nietin dewesteuropesegemeenschappen voorkomt. Hierbij moet evenwel worden aangetekend, dat deze soort langs de westkust van het Iberisch
Schiereiland wel in de associatie is aangetroffen (FONTES, 1945; BUCH, 1951;
BELLOT, 1951). Zelfs op de, voor zover bekend meest noordelijke groeiplaats
van Salicorniafruticosa in het estuarium van de Aber (Finistere) staan de beide
Salicornia-sooTten door elkaar, hoewel de groeiplaats van Salicornia fruticosa
daar op een duidelijk hoger niveau ligt dan het optimum van Salicornia radicans (CORILLION en DIZERBO, 1952). Wellicht speelt hier het ,telescopage'verschijnsel een rol als gevolg van het aanzienlijke getijverschil. Het lijkt daarom het meest aanvaardbaar de westeuropese Salicornia-radicans-gemeenschappen toch in het Salicornietum radicantis en het Salicornion fruticosae
onder te brengen en de gemeenschappen zonder Salicornia fruticosa uit Bretagne, Normandie en Z-Engeland als een verarmde vorm te beschouwen.
4.5. KLASSE: SPARTINETEA R . T X . 1961

O r d e : Spartinetalia

Conard 1935.

V e r b o n d : Spartinion Conard 1952.
Syn.: Puccinellio-Salicornion Br.-Bl. et De Leeuw 1936 p.p.; Salicornion
Corillion 1953p.p.
.Spartma-gemeenschappen langs de kusten van West-Europa en de oostkust van Noord-Amerika.
K e n t a x o n : Het genus Spartina.
S y n o e c o l o g i e : Overhet algemeen opweke,waterrijkeklei-tot zandgrond;
optimaal in het eu-littoraal. Wat de saliniteit betreft optimaal in het polyhalinicum en eu-halinicum, doch ook in het mesohalinicum. Binnendijks op zeer
zilte en natte standplaatsen die door kwel onder invloed van het buitenwater
staan. De bodem is slechts zeer oppervlakkig of in het geheel niet geaereerd.
S y n c h o r o l o g i e : In het gehele Wadden- en Deltagebied algemeen. Langs
de Westeuropese kusten van Skallingen aan de Deense westkust (JORGESEN,
1934) en de Schotse kusten (GOODMAN, BRAYBROOKS en LAMBERT, 1959) tot
West-Marokko (BRAUN-BLANQUET, 1933).InhetBaltischegebiedafwezig. Langs
de Mediterrane kusten waarschijnlijk slechts locaal, bijv. langs de Franse zuidkust en bij Oran en Triest. Voorts langs de atlantische kust van N-Amerika
(CONARD, 1935,1952).
E u r o p e s e a s s o c i a t i e s : Spartinetum maritimae, Spartinetum townsendii en
Spartinetum alterniflorae; de gemeenschappen met dominantie van Spartina
juncea Willd. ( = S. versicolor Fabre), die BRAUN-BLANQUET et al. (1952,
p. 118-120) in het Schoeneto-Plantaginetum crassifoliae onderbrengen en waarvan de dominant door JOVET (1941, p. 115,noot 3) ook uit het Bassin d'ArcaMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 65-1(1965)
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chon wordt gemeld, kunnen waarschijnlijk beter als een afzonderlijke associatie, Spartinetum junceae, worden opgevat en eveneens tot het Spartinion gerekend.
A s s o c i a t i e 1: Spartinetum maritimae (Beguinot 1941) Corillion 1953.
Syn.: Associatie met Spartina stricta en Salicornia Br.-Bl. 1933 prov. p.p.;
Salicornieto-Spartinetum Br.-Bl. et De Leeuw 1936 sensu Westhoff c.s.
1942 p.p.; associatie van Spartina maritima ssp. stricta (Spartinetum strictum)
Beguinot 1941n.n.
K e n t a x a : Spartina maritima en de Phaeophyt Fucus vesiculosus L. var.
lutarius Chauv. (de laatste waarschijnlijk alleen in Nederland kentaxon van
dezeassociatie).
S a m e n s t e l l i n g (24opn.):Spartina maritima 100(2-4),Fucusvesiculosusvar.
lutarius 79 {-\—5), Spartina townsendii79 (H—2), Salicornia stricta 33 (H—2),
Suaeda maritima 12 (H—2), Aster tripolium 33 (H—2), Puccinellia maritima
33 (H—1),Limonium vulgare8( + ) , Bostrychia scorpioides 17( + -4), Catenella
opuntia Grev. 4 (2).Opnamen afkomstig uit ZW-Nederland.
S y n o e c o l o g i e : Pioniergemeenschappen, soms voorafgegaan door het
Salicornietum strictae, zich ontwikkelend in een smallegordel vlak beneden het
MHW-niveau; ook in de laagste gedeelten van de kommen op het schor. Wat
de saliniteit van het overstromingswater betreft beperkt tot het eu-halinicum
en polyhalinicum. Zowel op week, waterrijk slik als op meer zandige terreinen,
doch op kleibodem bijna overal door het Spartinetum townsendii verdrongen.
Op enkele groeiplaatsen in de Zandkreek (Goudplaat) schommelde de saliniteit van het bodemvocht in de droge zomer van 1959in de laag0-5 cm van 3 1 38 °/ 00 (vochtgehalte 50-66%), in de laag 5-20 cm van 28-37°/ 00 (vochtgehalte
32-53%)enindelaag20-40cmvan28-36°/ 00NaClper1(vochtgehalte 26-30%,
berekend op droge grond).In de Eendracht bedraagt de overstromingsfrequentie van de gem. benedengrens en de gem. bovengrens van de associatie resp.
680 en 500perjaar. In de kommen op het schor (Spieringschor) is de overstromingsfrequentie aan debovengrens 408perjaar. De overstromingsduur varieert
gemiddeld van ruim 3uur tot 1J uur per immersieperiode.
S y n c h o r o l o g i e : In Nederland bereikt de associatie de noordgrens van
haar verspreidingsareaal aan de zuidkust van Goeree en Overflakkee. Vroeger
algemeen langs de Grevelingen, Krammer, Oosterschelde, Krabbenkreek,
Eendracht, Veersche Gat en Zandkreek; langs de Westerschelde, de Braakman
inbegrepen, vroeger stroomopwaarts tot Bath en in het Verdronken Land van
Saaftinge. In het minst zilte gedeelte van het polyhalinicum ontwikkelden de
Spartina mantfma-gemeenschappen zich waarschijnlijk slechts als een initiale
phase van hetPuccinellietum maritimae (VAN LANGENDONCK, 1931).Thans is de
associatie bijna geheel verdrongen door het Spartinetum townsendii en nog
slechts locaal aangetroffen langs de Oosterschelde, Zandkreek en Eendracht.
Langs de Westeuropese kust van de ZO-punt van Ierland, Lincolnshire in
Engeland (PERRING en WALTERS, 1962) en ZW-Nederland zuidwaarts tot de
Marokkaanse westkust (BRAUN-BLANQUET, 1933).Van Bretagne afin zuidelijke
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richting vestigt zich Salicornia radicans in de associatie (cf. ook CORILLION,
1953; FONTES, 1945). Voorts langs de Golf van Venetie (BEGUINOT, 1941;
PlGNATTI, 1953).

Associatie 2: Spartinetum townsendii (auct.) Corillion 1953.
Kentaxon: Spartinatownsendii.
Samenstelling (30 opn.): Bij optimale
^ ^ \ ^ ^ J ^
schappenuitsluitend uit Spartina townsendii (bedekking95-100/ 0 ), zelfs algen
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ning, op vele plaatsen uit te planten (ci. oijv
Nederland
COLLL,

1953;

<

^

^

^

J

^

^

^

'

Z

L

m

^

hadden de eerste ^ P ^ ^ S taS men het aantal aanplantingen in het
Wester- en Oosterschelde; later breiaae me
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Deltagebied nog.uit (LOTSY en A.G. VERHOEVEN, 1924; A. G. VERHOEVEN,
1935, 1938, 1951; JANSEN en SLOFF, 1938; VAN VEEN, 1953; KALKWIJK, 1954).
Ook in het Waddengebied zijn uitgestrekte slikken beplant, vnl. langs de kust
van Groningen en Friesland (VAN EERDE, 1942; KAMPS, 1942, 1956, 1962;

c.s., 1950). Van deze aanplantingen uit heeft Spartina townsendii
zich voornamelijk door middel van zaad over het gehele Wadden- en Deltagebied verspreid.
In het Waddengebied zeer algemeen langs de kust van het vasteland; op
de eilanden langs de binnenzijde, hoofdzakelijk ter hoogte vanhet wantij. In
hetDeltagebied ookzeeralgemeenvanhetHaringvliettothet Schelde-estuarium;
in deOosterschelde enbijbehorende wateren evenwel overhetalgemeen minder
massaaldanindeWesterschelde. LangshetSchelde-estuarium stroomopwaarts
tot het Galgeschoor tennoorden vanLilloo inBelgie.
Westeuropesekust:Van SkallingenaandeDeensewestkust (J0RGESEN,1934),
de oost- en westkust van Schotland en Ierland (GOODMAN, BRAYBROOKS en
LAMBERT, 1959)tot Bretagne (CORILLION, 1953),met een gei'soleerde groeiplaats
bij Pontevedra inNW-Spanje (BUCH, 1951).
BROUWER

A s s o c i a t i e 3: Spartinetum altemiflorae Corillion 1953.
Syn.: ? Spartina g7a&ra-associatie Johnson et York 1915; ?Spartinetum glabraeConard 1935.
K e n t a x o n : Spartina alterniflora Lois.
S y n c h o r o l o g i e en s y n o e c o l o g i e : Dekensoort isinheems aande oostkust van N-Amerika (JOHNSON en YORK, 1915; CONARD, 1935,1952; CHAPMAN,
1960)enisvermoedelijk inde 19eeeuwinWest-Europa ingevoerd.Zijheeft daar
in deBaai vanSouthampton, indeRade deBrest enlangs derivier deBidassoa
(Basses-Pyrenees) aan de Frans-Spaanse grens gemeenschappen gevormd die
door CORILLION (1953) inhetSpartinetum altemiflorae zijn ondergebracht. Bij
Southampton zijn deze gemeenschappen echter, naar hetschijnt, weer doorhet
Spartinetum townsendiiverdrongen (CHAPMAN, 1941,1960; PERRATON, 1953).
Het Spartinetum altemiflorae bestaat uitzeer soortenarme gemeenschappen,
waarin dekensoort volledig domineert (CONARD, 1935; CORILLION, 1953).Uit
de door CORILLION (1953) en JOVET (1941) verstrekte gegevens blijkt, datde
associatie in West-Europa vooral open staat voor eenslib- enwaterrijk milieu
van een betrekkelijk lage, doch sterk wisselende saliniteit. De aanwezigheid
van soorten als Juncus maritimus, J. articulatus, Agrostis stolonifera, Rumex
crispus, Ranunculus flammula. Aster tripoiium, Scirpus maritimus, Triglochin
maritima, Juncus gerardii enScirpus lacustris ssp.glaucus illustreeit dit.Devijf
eerstgenoemde soorten wijzen op verwantschap met het Agropyro-Rumicion
crispi. Voorts valt hetopdatCORILLION (1953) voor FinistereLimonium humile
Mill, alsdifferentierende soort opgeeft, een taxon datvooral ookbekend is van
de lage schorren in de contactzone van het Noordzee- en Oostzeewater (cf.
DAHL en HADAC, 1941; MIKKELSEN, 1949; HULTEN, 1950; GILLNER, 1960).
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4.6. KLASSE: ASTERETEA TRIPOLIUM WESTHOFF ET BEEFTINK 1962

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

Gemeenschappen van de Europese schorren en andere, oecologisch aequivalente zilte terreinen langs de kust en in het binnenland van Europa. Voor de
motieven waarom de naam Juncetea maritimi onbruikbaar is, zij verwezen naar
p. 73 e.v.
K e n t a x a : Aster tripolium s.L,Plantago maritima s.l.en Triglochin maritima.
S y n o e c o l o g i e : Op kleigrond tot niet sterk geexponeerde zandgronden ongeveervan het MHW-niveau aftot aan de stormvloedzone (onderstegordel van
het supralittoraal). Achter de kustlijn — bijv. in zoutwatermoerassen en in het
polderland — en in het binnenland van Europa meestal van het niveau waarop
de waterstand in de regentijd gewoonlijk staat tot aan de zone van de extreem
hoge waterstanden. Optimaal in het eu-halinicum en polyhalinicum, doch onder bepaalde omstandigheden tot ver in het mesohalinicum doordringend
(Baltische gebied).Wordt na afzetting van vloedmerk entoevoer van zoet water
geheel of gedeeltelijk vervangen door andere syntaxa (Cakiletea maritimaeresp. Plantaginetea mazora-gemeenschappen).
S y n c h o r o l o g i e : Van de arctische tot de west-iberische kusten en van de
westeuropese kusten tot de pontisch-pannonische gebieden in het oosten van
Europa; waarschijnlijk ook in Japan (cf. p. 76, noot 17).
Ord e n : I. Cariceto-Puccinellietalia (arctisch); II. Glauceto-Puccinellietalia
(atlantisch en westbaltisch); III. Puccinellietalia (pontisch-pannonisch).
O r d e l l : Glauceto-Puccinellietalia
Beeftink et Westhoff 1962.
Syn.: Salicornietalia Br.-Bl. 1931; non Juncetalia maritimi Br.-Bl. 1931;
Puccinellio-Salicornietalia Br.-Bl. et De Leeuw 1936 p.p.; JuncetoCaricetalia Corillion 1953p.p.
Gemeenschappen van de schorren en andere, oecologisch aequivalente zilte
terreineninhetwesteuropese enwestbaltische kustgebied en incentraal Euiopa.
. D i f f e r e n t i e r e n d e s o o r t e n c o m b i n a t i e : Limonium vulgare ssp. pseudolimonium (Rchb.) Gams (kentaxon), Spergularia marginata (tegenover de
Cariceto-Puccinellietalia) en transgredierende verbondskentaxa zoals Puccinelliamaritima enArmeria maritima.
S y n o e c o l o g i e : Zie onder de klasse.
S y n c h o r o l o g i e : Van de Lofoten in Noorwegen (GILLNER, 1955), de zuidkust van IJsland (JONSSON, 1914; STEINDORSSON, 1951) en de Faeroer (OSTENFELD, 1908b)totdeNW-kustvanhet Iberisch Schiereiland (BUCH, 1951; GUINEA,
1953);langs het Skagerrak, het Kattegat en het westelijke deelvan het Oostzeegebied tot het eiland Bock (VODERBERG, 1955), Gotland (ENGLUND, 1942) en
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misschien fragmentair langs de Bottnische Golf (ALMQUIST, 1929; LEIVISKA,
1908) en in Estland (HULTEN, 1950); voorts fragmentair op enkele plaatsen in
Midden-Duitsland (ALTEHAGE en ROSZMANN, 1939; BUCKNER, 1954).
V e r b o n d e n : Puccinellion maritimae, Armerion maritimae en Puccinellio
maritimae-Spergularion salinae; voorts zijn een aantal sociaties en consociaties
onderscheiden.20
V e r b o n d 1: Puccinellion
maritimae (Christiansen 1927 p.p.) R.Tx. 1937.
Syn.: Festucion maritimae Christiansen 1927 p.p.; Puccinellio-Salicomion
Br.-Bl. et De Leeuw 1936p.p.; Puccinellion Corillion 1953.
D i f f e r e n t i e r e n d e soortencombinatie:Pwcc/«e///'amon7/ma(kentaxon;
trouwgraad: selectief), Halimione portulacoides (tegenover het Armerion maritimae en het Puccinellio maritimae-Spergularion salinae) en, waarschijnlijk locaal, de Rhodophyten Bostrychia scorpioides Mont, en Catenella opuntia Grev.
S y n o e c o l o g i e : Optimaal ontwikkeld binnen de invloedssfeer van de getijbeweging. Op de lagere, meestal kleiige gedeelten van de schorren van ongeveer
MHW tot een weinig beneden MHWS. Optimaal in de eu-haliene en polyhaliene zones, doch ook in het a-mesohalinicum; in de laatste zone vestigen zjch
Agrostis stolonifera subvar. salina J. et W., Glaux maritima, Juncus gerardii en
enkele elementen van het Agropyro-Rumicion crispiin de gemeenschappen van
het verbond. Ook op hogere delen van het schor welkezijn afgeplagd of betreden door demens of door vee.
In hetpolderland opterreinen meteu-halientot polyhalien bodemvocht welke
dicht boven hetniveauliggen,waaropindewintermaanden hetwater gewoonlijk
staat. Op overeenkomstige, doch minder zilte standplaatsen vervangendoorgemeenschappen van het Armerion maritimae of het Agropyro-Rumicion crispi.
S y n c h o r o l o g i e : In het gehele Wadden- en Deltagebied zeer algemeen;
plaatselijk algemeen in het polderland van de kustprovincies, maar in het bijzonder op de Zuidhollandse en Zeeuwse eilanden. Vroeger langs de oevers van
de Zuiderzee.
Langs de Westeuropese kust van de Lofoten, Z-IJsland en de Faeroer tot
de NW-kust van het Iberisch Schiereiland. Voorts in het Baltische gebied en
misschien fragmentair in Midden-Duitsland.
A s s o c i a t i e s : Puccinellietum maritimae en Halimionetumportulacoidis.
A s s o c i a t i e l : Puccinellietum maritimae (Warming 1906) Christiansen 1927.
Syn.: Associatie met Atropis maritima en Aster tripolium Hocquette 1927;
Astereto-Glycerietum Van Langendonck 1931, 1933;Staticetum Limonii
Van Langendonck 1933p.p.; Astereto-Puccinellietum maritimae Dahl et Hadac
1941.
K e n t a x a : Puccinellia maritima (trouwgraad: preferent) en, locaal, Halimione pedunculata.
20
Voor de inpassingvansociatiesen consociaties in het syntaxonomische systeem van de
Frans-Zwitserse School zijverwezennaar NORDHAGEN (1936)en WESTHOFF(1949).
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Constante taxa:Puccinelliamaritima,Astertripolium, Salicorniaeuropaea,
Suaeda maritima, Limonium vulgare (de laatste uitsluitend in de eu-hahene en
polyhalienezonesenbinnen deinvloedssfeer van degetijbewegmg),Triglochin
maritima, Plantago maritima en Spergularia marginata (de laatste dne locaal
' T y T o e c o l o g i e : Demeestalgemeenvoorkomendeassociatievanhetschor;
zij komt overeL met het begrip ,(Lower) General Salt Marsh (GSMO dat
sommige Engelse auteurs gebruiken (bijv. CHAPMAN, 1934, 1960 TANSLEY
1949) Het Puccinellietum maritimae bekleedt delage gedeelten van het schor,
erenzend aan de Salicornia- en S^a-gemeenschappen, in het bijzonder de
kommentussendeoeverwallenvandekreken.Optimaalinheteu-hahmcumen
S S S m , maarverindeoc-mesohalienezonedoordnngend;m h e t poUe land echter uitsluitend langs eu-haliene enpolyhaliene wateren en op andere,
oecologischaequifaTentes t a n d e e . Denoristischeenstructuredsamenstellinevan deassociatieloopttamehjk veruiteen.
sVnchorologie: In het gehele Wadden- en Deltagebied zeer algemeen,
binnendijks vooral opdeZuidhollandseenZ f » ^ « J ^
« z.IJsland
Lanes de Westeuropese kust van de Lofoten (GILLNER 1955), L us ana
(JONSSON 19M) eiT p a e r o e r tot de NW-kust van het Iberisch Schiereiland
((FONTES!'I945). In het Baltische gebied tot op Gotland (ENGLUND, 1942),
aigesplitsteenvariantm c
phasen resp. met Puccinellia
volgende phasen onderscheiden. twee imtiaie p
v
Haiimione
maritima enmet Spartina maritima, ^
^
^
T
S
met Haiimione
portulacoides, met Plantago maritima enLm0™™2fl
(c) Puccinellietum
Unculata; ^ ^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
?'

r : ; = ^ S = ^ H a n t met Astertripod en een facies van
Puccinellia maritima onderscheiden.
Subassociatie a- Puccinellietum maritimae typicum Westhoff 1947.
Subassociat.e a. Puce,
{e. Hdiinione
por,ulacoides, Bostrychia scorpioiDifferentierende s o o r t e n c o m b m a t . e . ™
/
tidetosum
t e v e n s Spergularia
des (locaal) en Limonium vulgare;t.o.v. net r.
marginata, SalicorniaeuropaeaenSuaeda mantum.
Samenstelling (124opn.):z!elabel , » » .
eu-halinicumenpolyhalinicum
Synoecologie: Opklei-" ^ S S S S ^ i " ! ^ op natte terreinen waar de
vanhet getijgebied. In het polderland w « ^
buitenwater.
waterhuishoudingwordtbeheerstdoorzwareKweiv
D e l t a g e b i e d lets beneden het
De benedengrens van de subassoc.atie ^vmdt acn ^ ^ ^ ^ ^ Q p 5 t Q t m i m 3 0
MHW-niveau (tot hoogstens ongeveer 1omi
^
n t i e m a x . ongeveer 435 en min.
cm boven MHW. Dit betekent dat de ^ " ^ ^ ^ d , . va rieert inhet Oosterscheldeongeveer 120gemiddeld perjaar is.Degem.v
^ ^ ^ u i t e e n i o p e n , hetgeen
bekken van 9-13 cm; het niveau van d e^ « ^ d i m o e t w o r d e n toegeschreven. De sailaan locale verschillen in de water- ^ f ^ S g e w o o n l i j k 15-30»/„„NaClper 1 (uitersten
niteit van het bodemvocht bedraagt ioi^> \ , /
50-2300/„(berekend op drogegrond).
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eu-haliene en polyhaliene zones. Voorts op oecologisch aequivalente standplaatsen in nagenoeg het geheleareaal van de associatie.
Variant: P. maritimae typicum, variant met Limonium v«/#areBeeftink 1962.
Syn.: Staticetum Limonii Van Langendonck 1933 p.p.; Artemisietum maritimae, facies van
Statice LimoniumAdriani 1945;Puccinellietum maritimae,,droge' phase met zeer veel
Limoniumeneerstedegeneratiephase MorzerBruijns c.s.1953.
Differentierend (dominant of subdominant) taxon: Limonium vulgare.
S a m e n s t e l l i n g : (26 opn.): zie tabel 8, kolom 2.
Synoecologie: Opklei-totzavelgrondenmet tijdelijk stagnerend water, bijv. in bepaalde
kommen eninlaagten achter strandwallen of duintjes. Begrazingonderdrukt de ontwikkeling
van de variant.
Synchorologie: Locaal op de Waddeneilanden, daar waar begrazing door vee niet
plaatsheeft; breidtzichdaaruit opvroegerzandigeterreinen dienu steedsmeermet slibwordenoverdekt (WESTHOFFenBROUWER,1951).InhetDeltagebied algemeeninheteu-halinicum
en het aangrenzende deel van de polyhaliene zone: Springersgors (Goeree), Kaloot, Zwin,
Verdronken Zwarte Polder, de voormalige Braakman en plaatselijk langs het Oosterscheldebekken.
Langs de Westeuropese kust locaal van het Waddengebied tot misschien NW-Spanje
(GUINEA, 1953). Langs de Franse kust waargenomen bij Portbail, Manche, en in de Ranee
Maritime, C6tes-du-Nord (BEEFTINK, 1964b).
Phase 1: P. maritimae

typicum,

initiale phase met Puccinellia

maritima

WESTHOFF 1947.

Differentierend (dominant) taxon: Puccinelliamaritima.
S y n o e c o l o g i e : SoortenarmePuccinellia man/i'/wa-gemeenschappen,diezichbijvoldoendeopslibbing uit het Salicornietumstrictaeontwikkelen. Aangezien Puccinelliamaritima gunstigere omstandigheden voor sedimentatie schept dan detherophyten, vormtzichdikwijls een
bultigpatroon metdeinitialephase opdehogedelenenSa&ora'a-begroeiingen indelaagten.
Synchorologi e: InhetWaddengebied locaal,voornamelijk op deeilanden: Terschelling,
Schiermonnikoog (WESTHOFF, 1947); voorts op het Balgzand (DEN HARTOG, 1958). In het
Deltagebied niet aangetroffen. Ook waargenomen op de Hallig Nordstrandischmoor en bij
St. Peter, Eiderstedt (DOING KRAFT, 1957). De phase heeft waarschijnlijk een noordelijk verspreidingsareaal en bereikt haar zuidgrens in het Nederlandse Waddengebied. Zuidwaarts
wordt haar plaatsingenomen door deinitialephasemet Spartinamaritima.
Phase 2: P. maritimae typicum, initiale phase met Spartina maritima Beeftink
1962.
Syn.: Astereto-Glycerietum SpartinetosumstrictaeVan Langendonck 1931.
Differentierend (subdominant) taxon: Spartinamaritima.
Samenstelling (23opn.):zietabel 8,kolom3.
Synoecologie: Dezephasevormt de overgangszone tussen het Spartinetummaritimaeen
hetPuccinellietum maritimae typicum.Opaanslibbende kusten kenmerkend voor de overgang
van slik naar schor; ook op het schor in lagekommen met stagnerend water. Op een groeiplaats langs de Zandkreek schommelde de saliniteit van het bodemvocht in de droge zomer
van 1959tot40cmdieptevan28^K)0/00NaClper1bijeenvochtgehaltevan29-54% (berekend
opdrogegrond).
Synchorologie: In Nederland vroeger waarschijnlijk algemeen in het eu-halinicum en
polyhalinicum ten zuiden van Goeree en Overflakkee. Als gevolg van verdringing door het
SpartinetumtownsendiithanszeldzaaminhetVeersche Gat, deZandkreek en de Eendracht.
Bereikt op het Europese vasteland in het Deltagebied de noordgrens van haar verspreidingsareaal.In Frankrijk aangetroffen inhet estuariumvan deTrieux (C6tes-du-Nord) en bij
Quiberon (Morbihan), dochdaarmetveelSalicorniaradicans (BEEFTINK, 1964b);zoooklangs
dePortugesekust (FONTES, 1945).
"°
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Phase 3: P. maritimae

typicum, terminate phase met Halimione

portulacoiaes

S Differentierend
y r ^ ^ ^(subdominant)£^*^p£S%^pa«^
Synoecologie: Van dedr.eterminalephasenkomt *ep
&k o m m e n y a n h e t
op de slibrijkste gronden voor. Zij o n t w d ^ t ^ m ^
| ^ tQt^
ontwikkeiing
schor en op de overgang vankorn ^ r ^ekoeverwa Bew
g
^ . ^ .g
ls
bijdragen door degeneratie v « £ J * * ^ ^ - ^ g a n g s s t a d i u m inruimteen tijd van
abundant. De phase moet worden heschouwaid
pomlacoidis.
het Puccinellietum maritimae typicumn ^ . ^ J ^ t e t bijzonder waarfijnslibsed.menteer
Svnchorologie: InhetWaddengebiedlocaal innetoj
BEEFTINK , 1959). In het
in S eL nC o h ors r pUeli jk zandigJ
J
J
g
^
S
L
.
en het schor bij EHeDeltagebied algemeen, bijv. op het Upringer^
^ e t E u r o p e s e vasteland
~
*
^
'
»
£
^
^
enCharente-Maritime; waargenomenbijPortbarl^ u . N „ r d (BEEFTINK, 1964b; ook in de
Manche, en in het estuarmm ^ ^ S S r i t t a e (schriftelijke mededehng van Dr.
Anse de l'Aiguillon en bij St. Martin, t-n*
ZdSt)
"• ^ ^
'
Phase 4: P. maritimae
Limonium vulgare

• m t erminale phase met Plantago maritima
typicum, terminaie
Beeftin
^ 7 1 9 ^ " ff e t S e g a i 1961.

Differentierende s o o r t e n c o m b m a t i e . ™ ^
^ menstelling (9opn.):* t a b e l « £ * £ 4 ^
^
Svnoecologie: Op slibhoudende gronden mei
duintjes en strandwallen (bijv. op uc
afgezet(WESTHOFPenBKor^^

^

^

en

zandcomponent gelegen
de voet van lage

J959) o o k a a n

SEGAL ,

1961). Beweiuu.g

Synchorolog.e: In hetWaddeng
i e d z e l d z a a n r . LangshetVeers
1951• WESTHOFFen SEGAL,1961).in net." * r g a n g vankomnaaroeverwai,uy
Zand'kreellocaalenmeestal^ ^ l ^ Z ' T ^ * » ' ° P d e K a l 0 0 t ^
bij deStroodorpepolder (Z-Beveland)aan
zijdevandestrandwal.
Skallingen inDenemarken (BEEF™K
;
Langs d e W e s t e u r o p e s e k u s U o c a ^ ^ ^
schijnhjk totBretagne.In FrankrijKz\j
e s t u a r r a m van deineux:vv
dei i y (Manche),in deR ^ J J ^ S * en! « « - « * * « " l l j k t *" " * "
eendominantecombinatievan/»&«««<»
te zijn (BEEFTINK, 1964b).
Halimione
pedunculata
s met
Phase 5: P. maritimae typicum, termin
PP
Beeftink 1962.
. a s s o c i a t i e van & W «"*0M GlMet
n
Syn.: Puccinellietummaritimae,subassoc.a
^ M „ c w t e a , G t o moriftimi en
Differentierende soortencombinatie.

7

=Siing(9o

P

n^

we=ts»

van het bodemvocht in de bovem e
h e t gemiddeldeCl mve
vloeden, resulterend ine e n P O t e U "
GlLLKER> 1 9 6 0 ) . Op
dat van de vorige phasen (cf. WESTHOFF,
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meestalindegemeenschappen aanwezigzijn,vormtzichindrogetijden spoedigeen zoutkorst.
De phaseismeestal aan devoet van duintjes, strandwallen, afslagrandjes, enz. aangetroffen;
misschien isdrangwater uit dezehogereterreinen nogeenfactor van betekenis.
Synchorologie: Inhet Waddengebied alszodanig niet onderscheiden maar op de eilanden locaal aanwezig, zoals blijkt uitopnamen vanBRAUN-BLANQUET en DE LEEUW (1936),
WESTHOFF (1947,manuscript) enVAN DER TOORN (1959).InhetDeltagebied meestal als een
smallegordellangsdebenedengrensvandeJuncusgerardii-variantvanhetJuncetumgerardii,
binnen het bereik van degetijden ophet Groene Strand (deHaak) bij Oostvoorne, deSchotsman (N-Beveland), tenzuiden van Bergen opZoom, indeVerdronken Zwarte Polder en in
het Zwin; binnendijks indeWestenschouwense Inlagen enindeInlaag 1887bijEllewoutsdijk.
De phaseheeft een tamelijk noordelijk verspreidingsareaal: van SkallingeninDenemarken
(IVERSEN, 1936)en ZO-Engeland (CLAPHAM, TUTIN en WARBURG, 1958) tot de Vlaamse kust

(HOCQUETTE, 1927) enwaarschijnlijk, doch dan zeer zeldzaam, zuidwaarts totdeBaaivan
Mont St-Michel (FOURNIER, 1961; CORILLION, 1961); voorts inhetBaltische gebied van de
Zweedsewestkust(GILLNER,1960) totbijKolberg(PREUSS,1911-12)enopGotland (ENGLUND,
1942),doch opditeilandisHalimionepedunculatawaarschijnlijk opeenlagerniveau optimaal
danPuccinelliamaritima.
Subassociatie b: Puccinellietum

maritimae pholiuretosum

Westhoff 1947.

Differentierende soortencombinatie: ParapholisstrigosaenHalimionepedunculata;
volgens WESTHOFF (1947) zijn differentierend: Parapholisstrigosa.(= Pholiurus filiformis),
Agrostisstoloniferaf. subarenariaWesthoff, Salicorniaeuropaea ssp. ramosissima Woods en
Elytrigiajuncea.
Samenstelling (9 opn.vanWESTHOFF, 1947manuscript):zietabel8,kolom6.
Synoecologie: Gemeenschappen, bestaande uiteenopen begroeiing, op strandvlakten
die nog niet vandezee zijn geiisoleerd enwaarvan debodem zandig totzeer zandig is, met
plaatselijk slibhoudende laagjes. In dezomer worden de gemeenschappen weinig door de
vloed overstroomd. De saliniteit vanhet bodemvocht heeft eenzeer grote amplitude en kan
bij grotehoeveelheden neerslagtotnuldalen (WESTHOFF, 1947).
Synchorologie: InhetWaddengebied alleenopdestrandvlaktenvandeeilanden (WESTHOFF, 1947); buiten hetbereik vande getijden waarschijnlijk zeer zeldzaam: Slechts beschreven van deoevers van het Balgkanaal, N.-Holland (DEN HARTOG, 1958).InhetDeltagebied
zeerzeldzaamwegenshetnagenoegontbreken vanstrandvlakten:Slechtsop deKwade Hoek,
Goeree.
Overhet geheelgenomen eenschaarsvoorkomendevormvanhetPuccinellietum maritimae.
Door de aanwezigheid van strandvlakten waarschijnlijk noghet meest algemeen opde Waddeneilanden (cf. ook IVERSEN, 1936).BuitenhetWaddengebied zijnverwante gemeenschappen
beschreven door HOCQUETTE (1927), DAHLBECK (1945), BRAUN-BLANQUET en R. TUXEN

(1952),CORILLION(1953)enDUPONT(1955,p.88).
Subassociatie c: Puccinellietum

maritimae agrostidetosum

Beeftink 1962.

Differentierende soortencombinatie: Agrostis stolonifera var. compacta Hartm.
subvar. salinaJ. et W.,GlauxmaritimaenJuncusgerardii.Voorts gekenmerkt door deafwezigheid van deeu-halobe halophyten Limoniumvulgare, Spergularia marginata, Halimione
portulacoides,H.pedunculata, Salicorniaeuropaeaen Suaedamaritima.
Samenstelling (45 opn.):zietabel8,kolom7.
Synoecologie: Vicariant van het Puccinellietum maritimaetypicuminheta-mesohalinicumen opoecologisch aequivalente standplaatsen binnendijks. Destandplaats gelijkt invele
opzichten opdievandetypischesubassociatie;debodemisalleen overhetalgemeen slibrijker
en desaliniteit vanhetbodemvocht lager. Delaatste bedraagt tot25cmdiepte gewoonlijk
8-15°/00NaClper 1(uitersten4en21°/ooin delaag0-4cm).Erzijn aanwijzingen dat desubassociatie zich alleen ontwikkelt bij gebruik van hetschor als weide ofhooiland. Al naarde
aardvanditgebruikkunnenPuccinelliamaritima,JuncusgerardiiofTriglochinmaritimadomi100
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Puccinellietum maritimae, hoofdzakelijk gekenmerkt door de aanwezigheid van elementen
van het Armerion maritimae en het Agropyro-Rumicion crispi s.l. (cf. ook VANDE VYVERE,
1957).

Associatie 2: Halimionetumportulacoidis Kuhnholtz-Lordat 1927.
Syn.: Atropidetum maritimae, fades van Atriplexportulacoides De Litardiere
et Malcuit 1927;het Obionetum van verschillende Engelse auteurs, bijv.
Chapman 1934; 0Z>/o«e-gezelschap De Vries 1940; Artemisietummaritimae,
fades van Obioneportulacoides Adriani 1945;Puccinellietum maritimae,fades
van Obioneportulacoides Westhoff 1947;'Obionetum Des Abbayes et Corillion
1949; sodatie van Obione portulacoidesen BostrychiascorpioidesMorzer
Bruijns et Westhoff 1951;Puccinellietum maritimae Spartinetosum, fades van
Obione Lemee 1952; Obioneportulacoides-sociatie Den Hartog et Schroevers
1952; Puccinellietum maritimae,fades van Suaeda maritima en Halimione
portulacoides Morzer Bruijns c.s.1953.
Kentaxon: Halimioneportulacoides.
Constante taxa: Halimione portulacoides, Aster tripolium(hoofdzakelijk
var. discoideus Rchb.), Puccinellia maritima,FestucarubraL. ssp. rubra var.
rubraf. litoralisHackelenLimoniumvulgare.
Samenstelling (40opn.):zietabel 8,kolom9.
Synoecologie: Ontwikkelt zich op zavel- en kleigronden (20-50% slib)
die sneller ontwateren en daardoor beter doorlucht zijn dan die van de vorige
assodatie;desaliniteitvanhetbodemvochtverschilt echterzeerweinigvandie
van het Puccinellietum maritimae typicum. De kensoort kan, na zich gevestigd
tehebben,sedimentatievanzand,zoweldoor dewind alsdoor het vloedwater,
zeer goed verdragen (bijv. op de strandwal van de Kaloot, in de Verdronken
ZwartePolder,maarvooralplaatselijk langsdenoordkust vanN-Beveland)en
zelfstot duinvormingaanleidinggeven (cf. ook SCHIPPER, 1926).De assodatie
ontwikkelt zich op kleine oeverwallen en buitenhellingen van de grote oeverwallen in het schor, alsmede in een smalle gordel aan de binnenzijde van de
oeverwallen en opbepaaldeafslagranden; zelden ook inhoog opgeslibdekommen(bijv. ophet Springersgors, Goeree).Waar aan dedijkvoet geen ofweinig
vloedmerk wordt gedeponeerd, vormt deassociatie ook daar eenfraai ontwikkelde gordel. Voor haar ontwikkeling is de associatie dus aangewezen op een
wat het niveau betreft gedifferentieerd, slibrijk schorrenlandschap.
De combinatie van een zekere aeratietoestand van de bodem en een relatief
hogesaliniteitvanhetbodemvochtisbepalend voordeontwikkelingvandeassociatie. Daarom wordt de associatie slechts binnen het directe bereik van de
getijden aangetroffen; in West-Europa groeien binnendijks alleen verspreide
exemplarenvandekensoort opplaatsen,waar doorzwarekwelvan het buitenwaterdegetijbewegingin de stand van het polderwater duidelijk merkbaaris.
Slechts in het Middellandse Zeegebied, waar deverdamping deneerslag overtreft, vindt Halimioneportulacoides bij afwezigheid van degetijbeweging oecologisch aequivalente standplaatsen. Voorts ontwikkelt de associatie zich bij
zeer grote getij-amplitudes — met name in Bretagne — dikwijls op relatief
102
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lagere niveaux dan het Puccinellietum maritimae (zie ook p. 20 in §2.3.1);
overigenssteedsophogereniveauxdandezeassociatie.
Het Halimionetumportulacoidis isbeperkt tot het eu-halinicum en het polyhalinicum enin ZW-Nederland bovendien uitsluitendin gordelstussen MHW
en MHWS met een overstromingsfrequentie die tussen ongeveer 230 en 100
gemiddeldperjaarligt.Desaliniteitvanhetbodemvochtisnagenoegevenhoog
als die van hetPuccinellietum maritimae typicum:tot 25cm diepte gewoonlijk
15-30°/00NaClper1 (uitersten 4en 36°/oom delaag0-4 cm);het vochtgehalte
is echter lager: 47-120%, berekend op droge grond. Beweiding verdraagt de
associatie slechts in beperkte mate (cf. Puccinellietum maritimae typicum,terminalephasemetHalimioneportulacoides,p. 99).
Synchorologie:InhetWaddengebiedschaars,hoofdzakelijkaande binnenzijde van de eilanden ter hoogtevan het wantij. In het Deltagebied algemeen
langs de Grevelingen, Krammer, Oosterschelde, Veersche Gat, Zandkreek en
Eendracht; langs de Westerschelde van de monding tot op de schorren bij
OssenisseenWaarde.
Langs de Westeuropese kust verspreid van Skallingen in Denemarken, vermoedelijk van Northumberland enAyrin Groot-Brittannie envan de oost-en
westkust van Ierland zuidwaarts tot de westkust van Spanje en Portugal
(FONTES, 1945,3efoto); eldersafwezig.
Phase: Halimionetum portulacoidis, terminale phase met Artemisia maritima Beeftink 1959.
Differentierende s o o r t e n c o m b i n a t i e : Artemisia maritimaen Festuca rubraf. litoralisHackel.
Samenstelling (41opn.):zietabel8,kolom10.
Synoecologie: Op iets gemakkelijker ontwaterende, en daardoor dikwijls iets hogere
delen van de oeverwallen. Deze phase vormt het overgangsstadium van het Halimionetum
portulacoidis naar het Artemisietum maritimae. Op slibrijke gronden vestigt zich meestal
Artemisiamaritima,opslibarmegrondendoorgaansFestucarubraf. litoralisalseerste differentierendesoort. Ooklangsdedijkvoet, dochdaar dikwijlsvermengdmetElytrigiapungens.
Synchorologie: In het Waddengebied zeldzaam op de eilanden. In het Deltagebied algemeen, overalwaar deassociatie voorkomt.
Langs dewesteuropese kustvan SkallingeninDenemarken totZW-Nederland, dusmet een
noordelijk verspreidingsgebied. Zuidelijker afwezig of uiterst zeldzaam (alleen aangetroffen
in het estuariumvan deFremure bij LePort a-laDue), wegens deruimtelijke divergentie van
deoecologischeamplitudesvanhetHalimionetumportulacoidisenhetArtemisietummaritimae
als gevolg van de grote getij-amplitude.

Verbond2: Armerion maritimae Br.-Bl.et De Leeuw1936.
Syn.: Festucion maritimae Christiansen 1927p.p.;Junceto-Caricion Corillion
1953p.p. + Festucion Corillion 1953 p.p.
Differentierende soortencombinatie:Armeriamaritimassp. maritima
(selectievekensoortbinnendezoutplantenformatie),Festuca rubraL.ssp. rubra
var. rubra f. litoralis Hackel,Glaux maritima enJuncusgerardii(tegenoverhet
PuccinellionmaritimaeenhetPuccinelliomaritimae-Spergularionsalinae).
Synoecologie: Optimaal ontwikkeld binnen de invloedssfeer van de getijbeweging. Op slibhoudende (zelden slibrijke) tot zeer zandige gronden van
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deschorren en strandvlakten, van 10-20cmbeneden MHWS tot destormvloedzone. Het vochtgehalte en de aeratietoestand van de bodem kunnen van plaats
tot plaats sterk uiteenlopen, doch het niveau van de saliniteit is steeds tamelijk
laag en de amplitude in de regelniet groot. Het verbond strekt zich uit over de
gehelelengtevan deeu-haliene en polyhaliene zones en ontwikkelt zich meestal
nog fragmentair in het a-mesohalinicum. In de stormvloedzone en in het
a-mesohalinicum zijn de gemeenschappen van het verbond vermengd met elementen van het Atriplicion littoralis, het Agropyro-Rnmicion crispi of het Saginion maritimae of vervangen door gemeenschappen van deze verbonden. Het
Armerion maritimae komt ook voor op tijdelijk natte tot tamelijk droge, zilte
gronden langs de oevers van kreken, poelen en in overeenkomstige lage terreinen in het polderland.
S y n c h o r o l o g i e : Buitendijks algemeen, zowel in het Wadden- als in het
Deltagebied. Binnendijks locaal, vooral in het Deltagebied.
Langs de Westeuropese kust van NW-Noorwegen (GILLNER, 1955), GrootBrittannie en Ierland tot waarschijnlijk ZW-Frankrijk (ALLORGE, 1941), doch
optimaallangsdeNoordzeekusten. Voorts in het Baltische gebied, waarschijnlijk tot ZW-Finland;locaal enfragmentair in Midden-Duitsland (ALTEHAGE en
ROSZMANN, 1939; BUCKNER, 1954).
A s s o c i a t i e s : Artemisietum maritimae, Juncetum gerardii, Junceto-Caricetum extensae enScirpetum rufi.
A s s o c i a t i e 1: Artemisietum maritimae Hocquette 1927.
Syn.: Staticetum Limonii Van Langendonck 1933 p.p.; Associatie met Artemisia maritima en Statice Limonium Van Langendonck 1933; Artemisia
maritima-Obione portulacoides-associatie (Artemisietum maritimae) Br.-Bl. et
De Leeuw 1936.
K e n t a x o n : Artemisia maritima.
C o n s t a n t e t a x a : Festuca rubra f. litoralis Hackel (meestal dominant),
Artemisia maritima, Aster tripolium (hoofdzakelijk var. discoideus Rchb.),
Plantago maritima, Halimione portulacoides, Limonium vulgare, Spergularia
marginata enGlaux maritima.
S a m e n s t e l l i n g : zie tabel 9 en tabel 10,kolom 1.
S y n o e c o l o g i e : Opslibhoudendetotzandige(5-24%slib)kreekoeverwallen,
ruggen, afslagranden endammeninhet schor, alsmedelangsdevoet van dijken.
De associatie staat alleen open voor de combinatie van een relatief snel ontwaterende en dus redelijk geaereerde bodem en een niettemin tamelijk hoog
saliniteitsriiveau in het bodemvocht met een tamelijk grote amplitude. Dit verklaart waarom het Artemisietum maritimae buiten de invloedssfeer van de getijbewegingnietvoorkomt. Optimaal in de eu-haliene en polyhaliene zones, in het
a-mesohalinicum meestal spoedig fragmentair. Wanneer de vegetatie wordt
verstoord door deponering van organisch materiaal of door sedimentatie van
zand, moet de associatie voor het Atripliceto-Elytrigietum pungentis plaats
maken. Langs de Franse kust lijkt het Artemisietum maritimae in zuidwaartse
richting over het algemeen geleidelijk hogere niveaux t.o.v. MHW te gaan in1"4
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nemenendaarbijsomsinhetFrankenieto-Staticetum lychnidifoliae Lemee 1952
opte gaan.
Synchorologie: Algemeen,zowelin hetWadden-alsin het Deltagebied;
uitsluitendbinnenhetdirectebereikvandegetijden.
Langs de Westeuropese kust van Skallingen in Denemarken en Aberdeen
en Dumbarton in Groot-Brittannie tot in N-Bretagne.In het Baltischegebied
langs de noordoever tot op Gotland (ENGLUND, 1942)en wellicht tot in Estland (HULTEN, 1950),langs de zuidoever tot op Hiddensee (FRODE, 1958)en
Rugen (PREUSS, 1911-12).
Syntaxonomie: In de literatuur bestaat geen overeenstemming over de
syntaxonomische plaats van deze associatie. WESTHOFF C.S. (1942, 1946),
ADRIANI (1945) en WESTHOFF(1947) rekenen haar tot het Puccinellio-Salicornion; R. TUXEN(1937)isdeeerstevandeonderzoekersdiehaarinhetArmerion
maritimae onderbrengen. Dit verschilvan opvattinghangtten nauwste samen
met de syntaxonomischewaardediementoekentaanFestuca rubra f.litoralis,
het doorgaans dominante taxon van het Artemisietum maritimae. Aangezien
PuccinelliamaritimaenFestucarubraf. litoraliselkaarnagenoeguitsluiten,ligt
het voor de hand deze wederzijdse uitsluiting bij de onderscheiding van het
PuccinellionmaritimaeenhetArmerionmaritimaesisbelangrijkcriteriumtegebruiken. Dit betekent dat het Artemisietum maritimae tot het Armerion maritimaemoetwordengerekend.
Subassociaties, enz.: (a) Artemisietum maritimae typicum waaruit is
afgesplitst een initiale phase met optimum van Artemisiamaritima;(b) Artemisietum maritimaearmerietosum met een variant met Cochlearia anglica;
(c)Artemisietum maritimae agrostidetosum.
Subassociatie a: Artemisietum

maritimae

typicum Beeftink 1962.

G e k e n m e r k t door schaarsheid of afwezigheid van Armeria maritima, Juncusgerardii,
Agrostisstoloniferasubvar. salinaJ. etW. en Atriplex hastata, differentierende taxa van de
beideanderesubassociaties.
Samenstelling: (72opn.uitZW-Nederland):zietabel9,kolom 1en2.
Synoecologie: Optamelijkslibrijkekreekoeverwallen,enz.;beperkttotheteu-halinicum
en polyhalinicum. De benedengrens van de subassociatie bevindt zich op uiterlijk 12-18 cm
beneden MHWS, debovengrens op MHWStot 12cm daarboven. Dit betekent dat de overstromingsfrequentie tussen max. ongeveer 200 en min. ongeveer 50 gemiddeld per jaar ligt.
De saliniteit van het bodemvocht bedraagt tot 25 cm diepte gewoonlijk 14-28°/00 NaCl per
1 (uitersten 0,8 en 44 °/00 in de laag 0-4 cm) bij een vochtgehalte van 23-95%(berekend op
droge grond).
Synchorologie: In het Waddengebied tamelijk zeldzaam. In het Deltagebied algemeen,
inhet bijzonder langshet Schelde-estuarium; daar stroomopwaartstot het schor bij Waarde.
Voorts inhet geheleareaal van de associatiemetuitzondering vanhetBaltische gebied.
Phase: A. maritimae typicum initiale phase met optimum van Artemisia maritima Beeftink 1965.
Differentierend (dominant) taxon: Artemisiamaritima.
Samenstelling (11opn. uit ZW-Nederland):zietabel 9,kolom 1.
Synoecologie: Oplagereoverwallenenplaatselijk op debuitenhellingen van grote oeverwallen; ook hier en daar langs de dijkvoet. Ontwikkelt zichvan allevormenvan het Artemisietum maritimae op de slibrijkste gronden. Hoewel locaal een initiale phase met Halimione
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portulacoides kan worden onderscheiden (BEEFTINK, 1959, 1962) is deze zeer verwant aan de
terminale phase met Artemisia maritimavan het Halimionetumportulacoidis;ingroter verband lijkt dedominantievanArtemisiamaritimaeenbeter criterium.
Synchorologie: Alsdievandetypischesubassociatie.
S u b a s s o c i a t i e b : Artemisietum

maritimae

armerietosum

Beeftink 1962.

Differentierende soortencombinatie: Armeriamaritimaen Juncusgerardii.
Samenstelling (14opn.uitZW-Nederland):zietabel9,kolom3.
Synoecologie:Op zandige (lichtzavelige) kreekoeverwallen, enz.eneveneens beperkt tot
het eu-halinicum en polyhalinicum. Het saliniteitsniveau van het bodemvocht ligt doorde
grote zandfractie vermoedelijk gemiddeld ietslager dan bij de vorige subassociatie. Ook ligt
debovengrensmax. 12cmhoger danbijdevorigesubassociatie, dusbij24cmboven MHWS;
aangeziendebenedengrenszichongeveerophetzelfdeniveaualsdievandevorigesubassociatie
bevindt, is de verticale oecologische amplitude van het A. maritimaearmerietosum belangrijk
groter.
Synchorologie: Inhet Waddengebied algemener dan devorige subassociatie. In het
Deltagebied vooral langs de Oosterschelde, het Veersche Gat en de Zandkreek; ook opde
Slikken van deHeene;langsde Westerschelde schaars.
Langs de Westeuropese kust van Skallingen in Denemarken tot de Vlaamse kust en misschien,maar danzeerzeldzaam,totN-Bretagne.Ookhierendaar inhetBaltische gebied.
Variant: A.maritimae
1962.

armerietosum,

variant met Cochlearia anglica Beeftink

Differentierend taxon: Cochlearia anglica.
Synoecologie: Deze variant ontwikkelt zich waarschijnlijk onder invloed van faeces van
vogels,dieop deoeverwallen,ruggen,enz.bijhoogwater overtijen.
Synchorologie: In Nederland beperkt tot de eilanden van het Waddengebied; daarbuitenwaarschijnlijk alleeninhet aansluitende Duitse Waddengebied.
S u b a s s o c i a t i e c : Artemisietum

maritimae

agrostidetosumBeeftiakl962.

Differentierende taxa: Agrostis stoloniferavar. compactaHartm. subvar. salinaJ. et
W.,Atriplex hastataenandere taxa diekenmerkend zijn voor dePlantaginetalia, zoalsLolium
perenne, Hordeum secalinum, Trifoliumfragiferum, Potentilla anserina, Agropyron repens,
Festucaarundinacea, Alopecurusgeniculatus, enz.
Samenstelling (55opn.uithet Schelde-estuarium):zietabel9,kolom 4en5.
Synoecologie: Deze subassociatie bevindt zich op soortgelijke — doch minder zilte—
standplaatsen alsdevorigetweesubassociaties.Zij ontwikkelt zichvanhetminstziltegedeelte
vanhetpolyhalinicum tot inheta-mesohalinicumvandeestuaria.In delaatste saliniteitszone
brengt zij het echter reeds spoedig niet verder dan een fragmentaire vorm: de kensoort Artemisia maritima en andere eu-halobe halophyten zoals Limonium vulgare,Halimioneportulacoides en Spergularia marginata verdwijnen. Bovendien wordt Festucarubraf. litoralissteeds
meervervangen door Agrostisstoloniferasubvar.salina. Dit fragmentaire stadiumkan in zijn
extreme vorm beter alseen sociatie met Agrostis stoloniferasalina van deorde GlaucetoPuccinellietaliaworden beschouwd (cf. p. 123).Wathetniveaubetreft bevindtde subassociatie
zich langs de Schelde tussen 24 cm beneden en 17 cm boven MHWS. De saliniteit van het
bodemvocht schommelt daar tot 25cm diepte gewoonlijk van 6-14 %oNaClper 1(uitersten
3en 19°/oo)bijeenvochtgehalte van32-110%(berekend opdrogegrond).
Synchorologie: In Nederland slechtsbekend uithetDeltagebied: Haringvliet, Volkerak
enhet Schelde-estuarium vanWaardetotdeBoudewijnsluizen vandedokkenvan Antwerpen.
Verderbinnenhetareaalvandeassociatiewaarschijnlijk algemeeninalleWesteuropese estuaria.InhetBaltischegebiedbehorendemeestegemeenschappen vanhet Artemisietummaritimae
tot deze subassociatie (DAHLBECK, 1945; MIKKELSEN, 1949; RAABE, 1950; VODERBERG, 1955;

GILLNER, 1960).
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Associatie2: JuncetumgerardiiWarming 1906.
Syn.: Festucetum rubrae Yapp et Johns 1917, De Vries 1935;Juncetum bottnicae + Festucetumrubrae litoralis Christiansen 1927; Associatie van
Juncusgerardi enPlantago maritima Feekes 1936;Armerieto-Festucetum litoralisBr.-Bl.et De Leeuw 1936;Armerietum maritimae (Christiansen 1927) R.Tx.
1937- Juncus gerardi-Festucara&ra-SalzwieseIversen 1936; Juncus gerardiPlantago manf/ma-gemeenschap Frode 1950 (cf. VODERBERG, 1955); Juncetum
gerardiatlantico-balticum Fukarek 1961p.p.
Differentierende soortencombinatie: Armeriamaritima (preferente
kensoort van de associatie binnen de zoutplantenformatie), Juncus gerardii
(differentierend t.o.v. het Artemisietum maritimae), Limonium vulgare, Spergularia marginata, Artemisiamaritima en Halimione portulacoides (alle differentierend t.o.v. het Junceto-Caricetum extensae).
Constante taxa: Juncus gerardii, Festuca rubra f. litoralis, Plantago maritima,Glaux maritima, Armeriamaritima, Triglochin maritima, Agrostis stolomfera subvar.salina,Limonium vulgare enAstertripolium (debeidelaatstelocaal
constant).
Samenstelling-.zietabel 10en11.
Synoecologie: De associatie is optimaal in het eu-halmicum en polyhahnicum en ontwikkelt zich voornamelijk op de zandige gronden die in de omgevingvan duintjes, strandwallen, enz. liggen; soms ook op peistocene afzettingen(tenZ.vanBergenopZoom).Binnendijkszijn destandplaatsengewoonlijk slibrijker. Het niveau bevindt zich tussen MHWS ^ ^eJtormvloedzone.
Op de Kaloot ligt de benedengrens 7-19 cm boven MHWS; de overstromfngsfrequentie isdaartenhoogste69-26gemiddeldperjaar.Het vochtgeh^
van de bodem kan uiteenlopen van tijdelijk zeer nat d o o < ^ ™ ™ ^
(vooralin dewintermaanden)tot tamelijk droog;inhet eerstegevaldommeert
Juncus gerardii, in het tweede geval Festuca rubra f. ^ ° ™ * £ ^
vloedt al of niet beweiding de verhouding tussen deze beide:soorte_nin stake
mate.Desaliniteit vanhetbodemvochtisgewoonhjk vnj N ^ o n d ^
gemiddeld 4-8°/00NaClper1),maar fluctueert relatief meer dan m hetArtemi
T Z Z g ^ S « ^
overstromingswater (in het OostzeegeSed en onder invloed van rivierwater) of bij kwel van
^
^
^
duintjes, enz. vestigen zich in de associatie
^ m f f ^ ^ ° ^ f t
van Lt Agropyro-Rumicion crispi(onderverbond Loto-TniolionWe thott.et
Van LeeuwTlW), met nameAgrostisstolonifera ^
^
^
"
^
Carex distans var. vikingensis, Leontodon
^
^
5
2
^ntagoma^PotentillaanserinaLo^
odontites, Juncus mantimus, enz 0 ™ * " ° ^ ^
zich o o k
Ekocharis
Raabe 1950).Voornamehjk m het °2Zca7ex0ederi
enJuncus articulatus
uniglumis, E.pauciflora,^ ^ ^ ^ Z a r d t t eleocharetosum R.Tx.

r ^ r ' T S ^ l ^ ^ S ' S L U r (1947)van Terschelling
'
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beschreven ontziltingsstadiumvan hetJunceto-Caricetum extensae blysmetosum
rufikomt met deze laatste subassociatie enigszins overeen.
Wanneer de vegetatie wordt verstoord door sedimentatie van zand (meestal
bij stormvloeden) of door vloedmerk, ontwikkelt Elytrigiapungens zich meestal
massaal.
Wanneerindegrenszonemetdexeroseriedebodemin de zomer aan de oppervlakte sterk uitdroogt, samengaand met de vorming van een harde korst van
aaneengekitte zandkorrels, kan de associatie niet standhouden en wordt zij
vervangen door gemeenschappen van kleine, hoofdzakelijk eenjarige soorten,
met name in de eersteplaatsParapholisstrigosa, gevolgd door Sagina maritima,
Plantago coronopus, Armeria maritima, Catapodium marinum, Cochlearia
danica (na deponeringvan voornamelijk uitfijnmateriaal bestaand vloedmerk),
Bupleurum tenuissimum, Sagina nodosa, Centaurium pulchellum en C. vulgare
(Saginion maritimae).
Overgangsstadia van uiteenlopende floristische en structurele samenstelling
komen dikwijls voor.
Uit eigen waarnemingen en literatuurgegevens van Bretagne (CORILLION,
1953; BEEFTINK, 1964b), doch vooral uit opnamemateriaal van de kust van het
departement Charente-Maritime, welwillend beschikbaar gesteld door Dr.
V. Westhoff (Zeist), blijkt voorts dat het Armerion maritimae langs de Franse
kust naar het zuiden toe steeds meer opgaat in het Puccinellion maritimae, het
Agropyro-Rumicion crispi (Loto-Trifolion) en het Saginion maritimae. Bij dit
verschijnsel komt in het bijzonder naar voren, dat eu-halobe halophyten —
zoals Halimione portulacoides, Puccinellia maritima, Limonium vulgare en Spergularia salina —, in het Armerion maritimae doordringen en zelfs in het Agropyro-Rumicion crispi en in gemeenschappen die tot het Cynosurion cristati
zouden kunnen worden gerekend. Tevens treden dan Alopecurus bulbosus
(vooral in het Armerion maritimae) en Hordeum marinum (vooral tezamen met
Elytrigiapungens) sterk op devoorgrond (schriftelijke mededeling Dr. V. Westhoff, Zeist).
S y n c h o r o l o g i e : In Nederland algemeen, zowel in het Wadden- als in het
Deltagebied; ook tamelijk algemeen in zilte terreinen achter de zeedijk, vooral
in het Deltagebied, doch daar bijna steeds fragmentair ontwikkeld.
Langs de Westeuropese kust van de grens met het arctische gebied (Lofoten:
GILLNER, 1955) tot langs de Franse kust: Bretagne (CORILLION, 1953; BEEFTINK, 1964b) en zuidelijker (cf. onder synoecologie en ALLORGE, 1941). Voorts
in bijna het gehele Baltische gebied en daar een centrale plaats in de vegetatie
van de kuststrook innemend. Ook op een enkele plaats in Midden-Duitsland
(BiiCKNER, 1954). Verwante gemeenschappen komen voor in arctisch Europa
(Juncetum gerardi subarcticum: KALELA, 1939; NORDHAGEN, 1954) en in Midden- en Oost-Europa (Juncion gerardi: ALTEHAGE en ROSZMANN, 1939; Soo,
1947, 1949, 1957; WENDELBERGER, 1943, 1950; VICHEREK, 1962).
S y n t a x o n o m i e : Over de vraag hoe het associatiebegrip hier het beste kan
worden gehanteerd, zijn demeningenverdeeld. Sommigeonderzoekers beschouwen de besproken gemeenschappen als behorend tot een associatie (BRAUN10°
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BLANQUET en DE LEEUW,

1936; R.TUXEN, 1937; WESTHOFF, 1947), anderen
brengen hen liever intwee of drie afzonderlijke associaties onder (CHRISTIANSEN 1927 1953; DEVRIES, 1935,1940; CORILLION, 1953). Inderdaadis het denkbaar op g'rondvan dedominantie(preferente kentaxa)—indit gevalvan Juncus
gerardii, Festuca rubraf. litoralis en Agrostis stolonifera subvar. salina—associatieste onderscheiden. Er zijn echtermotievenwaardoor het aanvaardbaarder
lijkthen alseen associatie op tevatten: (1)Afgezien van de dominantie loopt de
floristische en structurele samenstelling van degemeenschappen betrekkehjk
weinig uiteen, vooral die van de gemeenschappen met dominantie van Juncus
gerardii en Festuca rubra; (2) aangezien de oecologische amplitudesvan de drie
taxa elkaar grotendeels overlapped komen naar verhouding dikwyls gemeenschappen voor waarintweevan hen ofzelfs dedrietaxa gezamenlyk met weinig
uiteenlopende bedekking worden aangetroffen. De vroeger mNeder and (bijv.
WESTHOFF 1947; BEEFTINK, 1962)gebezigdenaam Armeneto-Festucetum litoralis van BRAUN-BLANQUET en DE LEEUW (1936) kan beter met worden gehandhaafd (f) r P r i o r i t e i t s r e d e n e n en(2) omdat de naam Armeneto-Festucetum
ook voor andere syntaxa is gebruikt (cf. KNAPP, 1942).
Het JuZtum gerardii kanoptwee wijzen verder worden onderverdeeld:
(1) fn (weesu'associaties, de typische en de subassociatie van Leontodon
autZX
(2)indrie varianten, nl. met r ^ . Juncus ^ ^ J ^ ^ .
litoralis en Agrostis stolonifera subvar.salina.De e e r s t \ 0 ^ ^
trekking opeen scheiding opgrond van de^ ™ ^ ™
^
^
^
soorten detweede opeen scheiding naar dominantie. Wegens haar scnaarse
soonen, ae iwccuc "V *„«Hpr«-heiden variantmet Limomum vulvoorkomen m**h****
Z l t ^ T ^ T l O ^ een samenvatting van
gore (BEEFTINK, 1962) met te ^ ^ n j z b * £ *
maritimae
langs

^

R

^

subassociatie van ^ T f ' 6 ^ ^
Rumicion cm^-soorten is het^f*^*
gebrachte gemeenschappen tot\tej£*£»g

ofde in deze subassociatie onder^ ^ ^ ^ gefekend_
d e g e m e enschappen die deze

onderzoeker in de typische subassociatie en
autumnalisindeelt (cf. ook STEINFUHRER, 1 9 ^ Aii twicum Beeftink 1962nonFukarek1961.
Subassociatie a: Juncetum gerardiir
typicuma
, , n r o m b i n a t i e : Limoniumvulgare, 'Aster tripolium,SperguDifferentierende soortencombinatre
differe ntierend).
laria marginata en Triglochin mantima (delaatstelocaai
Samenstelling: zie tabel lO.kolom^6.
l y h a i i n i C um en uitsluitend binnen het
Synoecologie: Beperkt tot ^t.eu-hahnicu m ^ ^ s y n o e c o l o g i e v a n d e asS0 ciatie.
bereikvandegetijden. Zievoortsby debescnnjv• & ^ ^ W a d d e n - als in het Deltagebied.
Synchorologie: InNederland algemeen
^ ^ ^ ^ w e s t k u s t z u i d w a a r t s en
LangsdeWesteuropesekusteerstduidelijKoniw
^ v o o r g r o n d tredend; van-Bretagne af
in die richting binnen d^s?cfZccZllon
maritimae, het Agropyro-Rumicion crispi en het
echter geleidelijk opgaand in het fuccmem
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Saginionmaritimae. InhetBaltischegebiedschaars,bijv.langsdeZweedse westkust (GILLNER,
1960)en op Hiddensee (FRODE, 1958).
S u b a s s o c i a t i e b : Juncetum gerardii, subassociatie van Leontodon
autumnalis
Raabe 1950.
Syn.: Armerieto-Festucetum, variant met CarexdistansWesthoff 1947.
Differentierende soortencombinatie: Leontodon autumnalis en andere taxa die
kenmerkend zijn voor de zilte component van het Agropyro-Rumicioncrispi (onderverbond
Loto-Trifoliori),bijv. Agrostisstolonlfera subvar. salina,Carexdistansvar. vikingensis,Trifoliumfragiferum, T.repens,Potentillaanserina, enz.
Samenstelling: zietabel 10, kolom7.
S y n o e c o l o g i e : Optimaalinhetmesohalinicumvandeestuaria,dochookindezonesmet
hogere saliniteit waar plaatselijk zoet of brak water het milieu be'invloedt. Ook binnendijks
onder soortgelijke omstandigheden. Zie voorts de beschrijving van de synoecologie van de
associatie.
Synchorologie: In het Waddengebied hoofdzakelijk op de eilanden. In het Deltagebied
plaatselijk, bijv. langs het Haringvliet, de Krammer en op de schorren ten Z. van Bergen op
Zoom.
Langs de Westeuropese kust van Noorwegen (NORDHAGEN, 1917, 1923) en de Faeroer
(OSTENFELD,1908b)totwaarschijnlijk ZW-Nederland.Vannoord naar zuidbinnen de associat e steedsminder op devoorgrond tredend. In hetBaltischegebied algemeen.
V a r i a n t 1: Juncetum gerardii, variant met Juncus gerardiiBeeftink 1962.
Syn.: Juncetumgerardiauct.s.s.
Differentierend (dominant) taxon: Juncusgerardii.
Samenstelling (25 opn. uit ZW-Nederland): zie tabel 11,kolom 1; bovendien tabel 10,
kolom 8.
Synoecologie: Vooralopbegraasdeterreinen. Opstandplaatsen metvooral indewintermaanden stagnerendwater,bijv.opstrandvlakteneninkrekendietendelemetzandzijn dichtgestoven; ook aan devoet van duintjes, strandwallen, enz. (zoet of brak drangwater).
Synchorologie: In het Wadden- en Deltagebied algemeen, zowelbinnen het bereik van
degetijden alsopoecologisch aequivalentestandplaatsen indepoldersvandekuststrook. Ook
eldersalgemeeninhetgeheleareaalvandeassociatie,dochvooralinhetBaltische gebied.
Variant 2: Juncetum gerardii, variant met Festuca rubra f. litoralis Beeftink
1962.
Syn.: Festucetum rubrae Yapp et Johns 1917, De Vries 1935; Festucetum rubraelitoralis
Christiansen 1927;Festucetum arenariae Corillion 1953.
Differentierend (dominant) taxon: Festucarubraf. litoralis Hackel.
Samenstelling (39 opn. uit ZW-Nederland): zie tabel 11, kolom 3; bovendien tabel 10,
kolom 9.
Synoecologie: Op drogere standplaatsen dan de vorige variant: aan de voet van lage
duintjes en strandwallen, op bulten inhet hogeschor; binnendijks op overeenkomstige standplaatsen langs kreken en poelen en in andere lage,zilteterreinen. Devariantvolgt de vorige
dikwijls in de zonatie op. Op onbegraasde schorren neemt de variant met Festucarubraten
deleook deplaatsen invan diewelkedevorigevariant bij begrazing zou beslaan.
Synchorologie: Algemeen in het Wadden- en Deltagebied, zowelbinnen het bereik van
degetijden alsopzilteterreinen indepoldersvan dekuststrook. Ookeldersinhet areaal van
de associatie algemeen, doch in het Baltische gebied oostwaarts van Fehmarn schaars of
ontbrekend.
Variant 3: Juncetum gerardii, variant met Agrostis stolonifera subvar. salina
var.nov.
Syn.:? Agrostisalba-Juncus#eran#-associatieR.Tx. (1937) 1950.
Differentierend (dominant) taxon: Agrostis stoloniferavar. compactaHartm. subvar.salinaJ.etW.
HO
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Samenstelling (2 opn. uit ZW-Nederland): zie tabel 11, kolom 4; bovendien label 10'
k0

S°y™ecologie: Voornamelijk in het a-mesohalinicumen het polyhalinicum en optimaal
bn een eerineefe saliniteit van het milieu dan de beide vorige varianten. Daardoor over het
gTeefg e n 3 v S d e d r i e varianten wathunfloristischesamenstelling betreft het meest ver-

W

T^T^

contactzone.

Z%£%™3 £ **«***«*d^mis?enT
u«i,.„^ >.;thptDeltaeebied:in demonding van het

FUKAREK,1961).

T

Associatie 3: J«*ft>CW**m * * « Br.-Bl. et De Leeuw 1936.
Differentierende soortencombinatie: Care, extensa(kentaxon) en,
locaal,Euphrasia litoralis en^f^^Zitima
Juncusgerardii, Agrostis
Constante taxa: Carex ^ ^ ^ ^ 7 ^ , Litima enAster
stolonifera subvar. salina, Festuca rubra f. htorahs, riantago
^ . t e l l i n g (3 opn. uit ZW-Nederland): zie tabel 11,kolom 5-8; bovendien tabel 10,kolom 4.
dieenigslibbevatten enslechts
nAvUUpn
Synoecologie: Opv o c h t i g e ^ s ^ ^ S S i k e afduitingvande « e
nuendanworden "verrtrooind*f ^ v o e t vanduinen,enz.,dievoldoende
door duinen en strandwallen.Ook_aande
o v e r e e n k o m s t i g e standplaatsen
zoet drangwater bevatten E e n . e ^ e l f..^D° P g e m iddeld e saliniteit vanhetboin terreinen die kortgeleden^n bed,gt De g
a a n z i e n l i j k zijn, doch
demvocht is tamelijk laag; de
fluctuate^unne
! oplopen
0
N Q
hoogstens slechts korte tijd boven het niveau van /oo «
(WESTHOFF, 1947,manuscript).
eilanden en daar soms grote
Svnchorologie: In h e t | W « i J ^ * J ^ Terschelling (WESTHOFF,
oppervlakten bedekkend bijv..op de
F
schaarsheid aan strand1947). In het DeltagebiedI tamelijk ^ ^ J ^ d e K w a d e H oek (Goeree)
vlakten: Groene Strand (DeH a a k ^
h _ v l a a n d e r e n ) . Binnendijks langs
en de Verdronken Zwarte P o 1 ^ ^
1 9 5 8 ) e n inhet natuurreservaat
hetBalgkanaal,Noord-Holland
(DENHARTOG,
vandeBraakmanpolder a a n g e t r o f l e " - M n n r w e e e n (HOEG en LID, 1949)tot aan
LangsdeWesteuropese kustvanZ-JNOO 6
^
^ ^ ^ kust yan
het Iberisch Schiereiland (ALLORGE, £ '
Denemarken en Zweden beGroot-Brittannie. In het Baltische gebied tusse ^ ^ ^ ^ ^ ^ ( M R _
houdens enkeleuitzonderingen metnooru j
^ ^ tQt bjj K o l b e r g
KELSEN, 1949) en Oresund (DAHLBECK 1945),n
aQd (AtMQUBT> 1929)
(PREUSS, 1911-12) en naar het ^ ^ ^ t w a a r t o van Fehmarn lijken de
en waarschijnlijk Estland (HULTEN, IV Jsamenstelling te
floristische
Carexextenwz-gemeenschappen echteren
bezitten (FRODE, 1958; FUKAREK, 19oij.
^^^
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S y n t a x o n o m i e : De associatie is door BRAUN-BLANQUET en DE LEEUW
(1936) ten onrechte naar Juncus anceps genoemd. Deze soort is volgens WESTHOFF (1947) in het geheel niet kenmerkend voor de associatie, doch heeft zijn
optimum in de hygroserie. Westhoff heeft evenwel de naam gehandhaafd op
grond van het constant voorkomen van Juncus gerardii.
WESTHOFF (1947) onderscheidt binnen de associatie twee subassociaties, het
Junceto-Caricetum extensae pholiuretosum en het Junceto-Caricetum extensae
blysmetosum rufi. Hoewel deze onderverdeling voor het Nederlandse Waddengebied, dus locaal,weladequaat lijkt tezijn, blijkt zij over het gehele areaal niet
te kunnen worden toegepast. Zo behoren de gemeenschappen in het Baltische
gebied die overblijven na afsplitsing van de Scirpus ra/ks-gemeenschappen beslist niet tot het Junceto-Caricetum extensae pholiuretosum, evenmin als een
groot deel van de gemeenschappen die ten zuiden van het Waddengebied langs
de Westeuropese kust zijn beschreven.
Subassociatie a: Junceto-Caricetum

extensae pholiuretosum

Westhoff 1947.

Differentierende soortencombinatie: Parapholis strigosa, Plantago maritima en
Armeria maritima.
Samenstelling: zietabelll,kolom6en7.
Synoecologie: Op strandvlakten met een gering slibgehalte; ontwikkelt zich uit het
Puccinellietum maritimaepholiuretosum. Desubassociatie staat meer onder invloed van de getijden dandevolgende: bijstormvloeden wordt deeerste dikwijls overstroomd. Desaliniteit
vanhet bodemvocht fluctueert aanzienlijk.
Synchorologie: In het Waddengebied op de eilanden en binnendijks langs het Balgkanaal. InhetDeltagebied aangetroffen ophetGroene Strand (De Haak) bijOostvoorneen
op de Kwade Hoek (Goeree). Ookelders inhetWaddengebied (Skallingen, Denemarken),
dochbehalveuithetDeltagebied daarbuitennietbekend.
S u b a s s o c i a t i e b : Junceto-Caricetum

extensae blysmetosum

rufi Westhoff 1947.

Differentierende taxa: Scirpus (Blysmus) rufus, Eleocharis palustris ssp.uniglumis,
PhragmitescommunisenJuncusanceps.
Samenstelling: zietabelll,kolom8.
Synoecologie: Deze subassociatie wordt in brakke duinvalleien aangetroffen, langs de
rand vanlaagten waarin regenwater stagneert. Debovenste 10cm van debodem bestaatuit
humus-, zand- ensliblaagjes; voorts isdebodem met water verzadigd behalve indroge jaargetijden. De standplaats staat minder onder invloed vandegetijden dandievande vorige
subassociatie; deschommelingen indesaliniteit van hetbodemvocht zijn beduidend geringer
en lopen niet boven hetniveau van9°/ooNaCl per 1op (WESTHOFF, 1947,manuscript).De
eigenschappen vandestandplaats komen overeen metdievaneen contactzone tussen zilten
zoetmilieu.
Synchorologie: InNederland beperkt tot deWaddeneilanden. Waarschijnlijk ook elders
in hetWaddengebied, bijv. opSkallingen (IVERSEN, 1936).Desubassociatie kanwordenbeschouwd alsdezuidelijke uitloper vanhet boreale (NoorseenBaltische) Scirpetum rufi.
N o o t : WESTHOFF (1947) onderscheidt binnen de beide subassociaties ,ontziltingsstadia'
diezijngekenmerktdooreengrootaantalsoortenwelkehun optimum hebben inhetAgropyroRumicion crispi. VolgensDr. V.Westhoff (Zeist)enschrijver dezesdienen dezestadia thansin
ditverbond teworden ondergebracht (onderverbond Loto-Trifolion, ziep. 140).
A s s o c i a t i e 4:Scirpetum rufi(G.E. et G. du Rietz 1925)Gilmer 1960.
Syn.: Scirpetum uniglumis, facies van Scirpus rufus Nordhagen 1923; Scirpus
rw/ks-associatie G.E. et G. du Rietz 1925; Scirpus rufus-ang Almquist
112
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1929; Scirpus ru/ks-sociatie Sterner 1933; Junceto-Caricetum extensae, fades
van Blysmus rufus Libbert 1940en Armerietum maritimae, subassociatievan
Eleocharispauciflora, fades vanBlysmus rufus Libbert 1940; Juncetum gerardi
atlantico-balticum, subassodatievanEleocharis(pauciflora),variantmet Blysmus
n//wsFukarekl961.

S a m e n s t e l l i n g : zietabel 11,kolom9
.
van ^
S y n o e c o l o g i e : OpvochUge ^ J
;^rLloeddeenoverhet
enigecentimeters onder water staande,^ ^ ^ C f l r t o f l i w extensae.De
algemeen watslibrijkere s t a n d p l a a s e ^ ^ ^ ^ tamelijk laagen
bodemisdaardoorweiniggeaereerd.desatotei^ g

(WESTH0FF,

het bodemvocht kan tijdelijk nagenoeg gehee o n t z m j ^ ^

^

I947;

^

1950, 1961; f « » ™
« ^
iloze dellen'tussende
w ™ o F F ( 1 9 4 7 ) v o n n c n i n W W a d d c a f f b ^ dfvloe
e^
^ ^

V . D E VRIES,

lage duintjes op de strandvlakte*i£ W
r

8

^

^

t

WESTHOFF

de

^

(1947, p. 57)

VaG

meent datde^ °
. « ^ * ^ £ £ r d d *» ^
** ^
"
wijst eropdatdeze epizoochoor w ° ™ J e * ,
eit.
daardoor optimaal opveepaadjes cattle
, b e k e n d v a n West-Noorwegen
(NORDHAGEN, 1917,1923)en h e tJ ^ X p g e v a t als een subassodatievan
1955); doch aan dezuidgrens v a n i W *££
™ Ongetwijfeld ook aanwezxg
het Junceto-Caricetum extensae (WESTHO*•,
j z _ I e r l a n d ( D R U C E , 1931;
in Groot-Brittannie, doch met in ™ *
1 9 5 7 ; P E R R I N G en WALTERS,
CLAPHAM, TUTIN en WARBURG, 1958 W L L ,

1962); waarschijnlijk ook op de ^ ^ ^
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voorts tegenover het Puccinellion maritimae en het Armerion maritimae gekenmerkt door het ontbreken van Halimione portulacoides.
S y n o e c o l o g i e : Het verbond omvat de gemeenschappen van zilte terreinen,
al of niet binnen de directe invloedssfeer van de getijbeweging, waarvan het
milieu is gekenmerkt door een bepaalde instabiliteit. Deze instabiliteit kan bestaan uit storendeinvloeden zoalsbetreding, kwel, en tijdelijk stagnerend water,
doch ook uit een plotselinge gerichte wijziging in de hydrologische omstandigheden (afsnoering van de getij-invloed, inpoldering, drooglegging). Zij resulteert met name in sterke fluctuaties in het gehalte aan bodemvocht, gecombineerd met een tamelijk hoog stikstofniveau, evenwel zonder dat steeds belangrijke hoeveelheden organische stof worden toegevoerd (vloedmerk, faeces);
voorts is voorwaarde dat de saliniteit eveneens sterk fluctueert, het gemiddelde
niveau van de saliniteit in aanmerking genomen, en dat bij gerichte veranderingen in de hydrologische omstandigheden de ontzilting vertraagd wordt.
Door dezemilieuconstellatie treden de halophyten van de slikken evenals die
van de schorren {Puccinellion maritimae- en Armerion maritimae-soorten) min
of meer op de achtergrond en worden de kenmerkende zoutplanten dikwijls
doorPlantaginetalia-sooTten begeleid.Alsgevolg van het instabiele karakter van
het milieu zijn de gemeenschappen ephemeer en gaan zij na beeindiging van de
storing na een aantal jaren over in Plantaginetalia-gemeenschappen of in Puccinellion-ofy4rmer/on-gemeenschappen.
S y n c h o r o l o g i e : Locaal in het gehele Wadden- en Deltagebied, meer binnendijks danbuitendijks verspreid envooralinZeeland. Langs de Westeuropese
kust van deLofoten en Groot-Brittannie totlangsdeFranse Kanaalkust; voorts
waarschijnlijk in het gehele Baltische gebied en in Midden-Duitsland (ALTEHAGE en ROSZMANN, 1939). Ook langs de atlantische kust van N-Amerika.
S y n t a x o n o m i e : De gemeenschappen dietot ditverbond worden gerekend,
zijn tot nu toe steeds in het Puccinellion maritimae ondergebracht. Wij stellen
echter voor hen in een afzonderlijk verbond intedelen,omdat (1)deze gemeenschappen floristisch enstructured sterkvan het Puccinellietum maritimae en het
Halimionetum portulacoidis afwijken, (2) de kenmerkende Puccinellia-soorten
dikwijls ruimtelijk gescheiden van P. maritima voorkomen en (3) de milieuomstandighedenzich duidelijk onderscheiden van dievanhetPuccinellion maritimae s.s.
A s s o c i a t i e s : Puccinellietum distantis, Puccinellietum fasciculatae en Puccinellietum retroflexae. Waarschijnlijk verdient het aanbeveling binnen het verbond bovendien een Spergularia salina-socmtie of een Spergularietum salinae
te onderscheiden voor gemeenschappen met dominantie van Spergularia salina,
waarin Puccinellia-soorten ontbreken of zeer schaars zijn (cf. b.v. ook FRODE,
1958). De door ALTEHAGE en ROSZMANN (1939) voor Midden-Duitsland onderscheiden Puccinellia distans-Halimione pedunculata-associatie behoort ook tot
dit verbond.
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A s s o c i a t i e 1: Puccinellietum distantis Feekes (1934) 1943.
Syn.: Puccinellieto distantis-Spergularietum salinae (Feekes 1936) Vlieger 1938
p.p.; Spergularia ja/zVwz-associatieR.Tx. et Volk 1937 prov.; Puccinellia
(feta/M-associatie R.Tx. 1957.
K e n ta x o n : Puccinellia distans.
C o n s t a n t e t a x a : Puccinellia distans, Spergularia salina, Aster tripolium,
Agrostis stolonifera, Salicornia europaea en Suaeda maritima (de drie laatste
locaal constant; Salicornia europaea en Suaeda maritima bovendien steeds weinig vitaal).
S a m e n s t e l l i n g : (61 opn. uit ZW-Nederland): zietabel 12,kolom 1,2, 3,4,
5, 8en 9.
S y n o e c o l o g i e : Binnen het bereik van de getijden op plaatsen waar betreding plaats vindt of plaggen zijn gestoken in het Puccinellietum maritimae, in
Armerion raanft'mae-gemeenschappen en in het Atripliceto-Elytrigietum pungentis. Bijvoorkeur in denabijheid van hetvloedmerk, bijv. langsde dijkvoet, al
moet worden opgemerkt dat betreding juist veel langs het vloedmerk plaats
vindt. Ook op aanlegplaatsen van landbouwhaventjes. De vastgetrapte bodem
of het door andere oorzaken compacte bodemoppervlak en de geringe bedekking daarvan door de vegetatie impliceren grote contrasten in de saliniteit en
het vochtgehalte van de bodem. De aanwezigheid van elementen van het Polygonion avicularis en het Agropyro-Rumicion crispi wijst op deze eigenschappen
van de standplaats. Ook op nu en dan overstroomde strandvlakten waar water
enige tijd stagneert, doch dan anders dan floristische samenstelling. Optimaal
in de a-mesohaliene zone; ook in het polyhalinicum maar dan op een hoger
niveau t.o.v. de getijbeweging; in het eu-halinicum alleen op strandvlakten.
Binnendijks op oecologisch aequivalente standplaatsen langs de oevers van
polyhaliene en a-mesohaliene kreken enpoelen, op de taluds van brakke sloten,
op landbouwwegen achter de zeedijk, enz. Ontwikkelt zich ook dikwijls na een
verlagingvan dewaterstand, bijv. na de bedijking van de IJsselmeerpolders, de
Braakmanpolder en het Dijkwater en na het droogvallen van de in 1953 overstroomde polders van Schouwen en Duiveland, hetgeen ook op een zekere
nitrophilie wijst. Kenmerkend voor de bodem iswaarschijnlijk naast een zekere
saliniteit een bepaalde voedselrijkdom, welke laatste evenwel niet behoeft te
ontstaan door afzetting van enig vloedmerk doch het gevolg kan zijn van een
versnelde afbraak van dein debodem aanwezigeorganische stof,bijv. door binnendringen van lucht in de bodem als gevolg van een plotselinge verlaging van
de waterstand.
S y n c h o r o l o g i e : I n h e t Waddengebied overallocaal;vroegeralgemeenlangs
de kust van de voormalige Zuiderzee (DE LEEUW, 1929; SLOFF, 1931; FEEKES,
1934)en,na deafsluiting vandezebinnenzee, ingrote oppervlakten opde droogvallende slikken enindejonge IJsselmeerpolders (FEEKES, 1936,1943; FEEKESen
BARKER, 1954).
In het Deltagebied buitendijks locaal van het Haringvliet tot ten westen van
Willemstad en zuidwaarts tot langs het Schelde-estuarium; langs het laatste van
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Ellewoutsdijk en de schorren van de Braakman stroomopwaarts tot het voormaligefort Pijp Tabak. Binnendijks komt de associatiein het gehelegebied voor
op plaatsen met zoute kwel en op andere plaatsen waar de bodem zilt is en
betreden wordt.
Over de verspreidingsgrenzen in Europees verband is nog slechts weinig bekend. Waarschijnlijk vindt hetPuccinellietum distantis zijn noordgrens in ZuidNoorwegen (HULTEN, 1950); de zuidgrens ligt ergens aan de Franse kust (cf.
HOCQUETTE, 1927; CORILLION, 1953). In Belgie is de associatie beschreven door
DUVIGNEAUD en LAMBINON (1963). In Groot-Brittannie en Ierland wordt de
associatie waarschijnlijk in westelijke richting snel zeldzaam (cf. PERRING en
WALTERS, 1962). In het Baltische gebied komt zij waarschijnlijk langs alle kusten voor (GILLNER, 1960; DAHLBECK, 1945; IVERSEN, 1936; RAABE, 1950;
STEINFUHRER, 1955; LIBBERT, 1940; VODERBERG, 1955; HULTEN, 1950).
S u b a s s o c i a t i e s enz.: De associatie is nog slechts weinig onderzocht en
over de vormenrijkdom isdaarom nognietveelbekend. Door WESTHOFF (1947)
zijn naast een typische subassociatie onderscheiden een subassociatie van Juncus bufonius s.l. en een subassociatie van Agrostis stolonifera f. subarenaria.
R. TUXEN (1957) onderscheidt naast een typische subassociatie twee andere,
resp. van Polygonum aviculare en Salicornia europaea. Op grond van het beschikbare Nederlandse materiaal wordt de associatie hier onderverdeeld in
(a)een subassociatie vanAtriplex hastata, waarbinnen eenPuccinellia maritimarijke en een Puccinelliafasciculata-n]ks variant kunnen worden onderscheiden;
(b) een subassociatie van Parapholis strigosa en Agrostis stolonifera f. subarenariaen (c)een subassociatie van Juncus bufonius s.l. Overgangen tussen deze syntaxa onderling komen, naar het lijkt, tamelijk veel voor, evenals overgangen
tussen het Puccinellietum distantis enerzijds en het Puccinellietum maritimae,
het Puccinellietum fasciculatae (tabel 12, kolom 14) en het Plantagineto-Lolietum anderzijds. Overgangen tussen het Puccinellietum distantis en het Puccinellietum retroflexae zijn schaars.
Subassociatie a: Puccinellietum distantis
atriplicetosumnom.mut.11
Syn.: Puccinellietum distantis typicum Westhoff 1947; Lolium perenne-Plantago maiorassociatie, subassociatie van Puccinelliadistans R. Tx. (1931) 1950;Puccinellietum
distantispolygonetosumR. Tx. 1956apud R. Tx. 1957p.p.,Beeftink 1962.
Differentierende taxa: IndeeersteplaatsAtriplex hastata,voortsPolygonumaviculare,
Loliumperenne,Plantagomajor, Potentilla anserina, Coronopus squamatus,Elytrigiapungens
enmogelijkanderePlantaginetalia-soorten.
Samenstelling: zietabel 12,kolom1,4,5,8en9.
Synoecologie: In het Deltagebied buitendijks uitsluitend op klei- en zavelgronden in de
polyhaliene ena-mesohalienezonesvan deestuaria; ook binnendijks op ziltekwelplaatsen en
andere zilte en vertrapte, slibrijke gronden. Vertoont verwantschap aan het PlantaginetoLolietum, een associatie van het Polygonionavicularis.Vormt voorts overgangen naar het
Puccinellietummaritimae(variant met Puccinellia maritima: tabel 12, kolom 4) en naar het
Puccinellietumfasciculatae(variant met Puccinelliafasciculata: tabel 12,kolom 9); de eerste
variant komt vooral buitendijks voor op plaatsen waar het gehalte aan bodemvocht en de
saliniteit in detijd minder sterkfluctuerenen daardoor tevensvoortdurend relatief hoog zijn;
21
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de variant met Puccinelliafasciculata vindt men binnendijks bij een weliswaar sterk fluctiierende, doch nog steeds relatief hoge saliniteit. De in het Deltagebied aangetroffen gemeenschappen van deze subassociatie wijken door de afwezigheid van Juncus ambiguusGuss.
( = / . ranariusSong, et Perr.) af van die welke R. TUXEN (1957) van Neuwerk beschreef;
Tuxen's gemeenschappen vertonen evenzeer verwantschap met het door WESTHOFF (1947)
onderscheidenPuccinellietumdistantisjuncetosum.
Synchorologie: In het Deltagebied buitendijks langs het Haringvliet tot ten westen van
Willemstad (St. Antoniegorzen) en langs het Schelde-estuarium van Ellewoutsdijk en de
Braakman tot hetvoormalige fort PijpTabak; binnendijks plaatselijk algemeen.
Over de verspreiding buiten Nederland is weinig bekend; de door GILLNER (1960) van de
westkust van Zweden beschreven gemeenschappen kunnen in deze subassociatie worden ondergebracht. VerwantegemeenschappenbevindenzichopNeuwerk (R. TUXEN, 1957).
Syntaxonomie: R. TUXEN(1950,p. 143)brengtsoortgelijke gemeenschappen onderinhet
Plantagineto-Lolietum (subassociatie van Puccinelliadistans), doch het in Nederland verzameldeopnamemateriaal vertoont eengrotereaffmiteit tot hetPuccinellietumdistantis.
Subassociatie b: Puccinellietum distantis pholiuretosum
1962nom. mut.22
Syn.: Puccinellietum distantis agrostidetosum Westhoff 1947.

(Westhoff 1947) Beeftink

Differentierende taxa: VolgensWESTHOFF(1947)Puccinelliadistansvar.tenuisF.etW.,
P. retroflexassp. borealis Holmb., Agrostisstolonifera var. compactaHartm. subvar.salina
J. et W. f. subarenaria Westhoff, Parapholis strigosaenSalicorniaeuropaea ssp. ramosissima
Woods.
Samenstelling: zietabel 12,kolom3.
Synoecologie: Op strandvlakten en in valleien die door een duinreep of strandwal gedeeltelijk aan de directe invloed van de zee zijn onttrokken en daardoor slechts nu en dan,
hoofdzakelijk in herfst en winter, worden overstroomd. Agrostis stoloniferais in de vorige
subassociatie eveneens een constante soort, zij het als subvar. salina.Het lijkt daarom beter
deze subassociatie naar Parapholis strigosa ( = Pholiurusfiliformis)te noemen, naar analogie
van het Puccinellietummaritimaepholiuretosum waarmee zij oecologisch verwantschap vertoont.
Synchorologie: In hetWaddengebied plaatselijk op deeilanden, bijv. op de Boschplaat,
Terschelling (WESTHOFF, 1947);vroeger op Wieringen (SLOFF, 1931).In het Deltagebied zeldzaam;alleengevondenopdeKwadeHoek, Goeree.BuitenNederlandnietbeschreven.
Subassociatie c: Puccinellietum

distantis juncetosum Westhoff 1947.

Differentierende taxa: Volgens WESTHOFF (1947) Juncus bufoniuss.l. (waarschijnlijk
meestal/ . ambiguus Guss.),Triglochinmaritima,T.palustrisenScirpusmaritimus.
Samenstelling: zietabel 12,kolom 2.
Synoecologie: Buitendijks beperkt tot de doodlopende einden van tot ver in de strandvlakten doordringende ondiepe kreken, welkevan dezeezijn afgesnoerd en waarin daardoor
vooral in dewintermaandenwaterkan stagneren (WESTHOFF, 1947;cf. ook R. TUXEN, 1957).
Ook op afgeplagde of ontgronde terreinen van de St. Antoniegorzen ten W. van Willemstad,
die door een zomerkade behalve bij stormvloeden aan de getij-invloed zijn onttrokken. De
saliniteitvanhet bodemvochtislagerdanbij devorigesubassociatie.Verwantegemeenschappen zijn aangetroffen op drooggevallen, zandige terreinen langs de binnendijkse kreken bij
Westkapelle en Veere die door de overstromingsramp van 1953zijn ontstaan.
Synchorologie: In het Waddengebied plaatselijk op de strandvlakten van de eilanden
(WESTHOFF, 1947).In het Deltagebied schaars en alleen aangetroffen op deSt.Antoniegorzen
bij Willemstad enlangs enkele kreken op Walcheren diezijn ontstaan door recente dijkdoorbraken.
BuitenNederlandzijnverwantegemeenschappenbeschrevenvanSkallingen (IVERSEN,1936),
22
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Neuwerk (R. TUXEN, 1957), deZweedse westkust (GILLNER, 1960), hetschiereiland Darsz
(LIBBERT, 1940) en het daarbij gelegen eiland Bock (VODERBERG, 1955). DUVIGNEAUD en

LAMBINON (1963,p.35)vermelden verwante gemeenschappen uithetYser-estuarium.

A s s o c i a t i e 2:Puccinellietumfasciculatae ass. nov.
Syn.: Puccinellieto distantis-Spergularietum salinae (Feekes 1936) Vlieger 1938
p.p.
K e n t a x o n : Puccinelliafasciculata.
C o n s t a n t e t a x a : Puccinelliafasciculata, Spergularia salina, Aster tripolium
en Salicornia europaea(delaatste steedsweinig vitaal).
S a m e n s t e l l i n g ( 1 3 opn.uitZW-Nederland):zietabel 12,kolom6,10 en11.
S y n o e c o l o g i e en s y n c h o r o l o g i e : In hetDeltagebied buitendijksuitsluitend aan deuiterste oostpunt vanhet eiland Goeree en Overflakkee(ten
oosten van Fort Frederik) waargenomen (tabel 12,kolom 6).De standplaats
komt overeen metdievanhetPuccinellietum distantis, doch heeft als bijzondere
eigenschap datde saliniteit van hetoverstromingswater langs deze kust de
grootste schommelingen vanhet gehele Deltagebied vertoont (maximaal ongeveer 14°/0o CI' tijdens HW; demaximale amplitude inhetSchelde-estuarium
—bijBath—bedraagt tijdens HWmaximaal ongeveer 10°/00 CI'). Binnendijks
op diverse plaatsen waargenomen, bijv. langs hetkrekengebied bijVeere, langs
de geulindeQuarlespolder, inkarrevelden opheteiland Tholen,inhet Dijkwater opSchouwen (alleen gedurende deeerstejaren nadeinpoldering),langskrekeninZeeuwsch-Vlaanderen, indeBraakmanpolder enineenkwelgebied achter
de duinen bij Westduin opWalcheren. Vele groeiplaatsen geven deindruk dat
de saliniteit van het bodemvocht hogere waarden vertoont dan bijhet Puccinellietum distantis endatde fluctuates inde saliniteit minstens van dezelfde
ordevangrootte zijn alsbij dezeassociatie.
Het Puccinellietum fasciculatae bereikt denoordgrens vanzijn verspreidingsareaal inZW-Nederland, Z-Engeland en Z-Ierland (cf. PERRING enWALTERS,
1962). Buiten Nederland isdeassociatie nognagenoeg niet onderzocht: CORILLION (1953) vermeldt dekensoort uitBretagne van standplaatsen dieminder
frequent door het vloedwater worden overstroomd dandievan Puccinellia
maritima. DUVIGNEAUD en LAMBINON(1963)vermelden enkele gemeenschappen
van de associatie uithetpoldergebied vanhet Yser-estuarium.
S y n t a x o n o m i e : HetPuccinellietum fasciculatae staat oecologisch dicht
bij het Puccinellietum distantis. Daardoor komen soms overgangen tussen de
beide associaties voor, waarbij debeide associatie-kensoorten inongeveer gelijk aantal individuen aanwezig zijn (cf. tabel 12, kolom 14en VLIEGER, 1938).
Uit het beschikbare opname-materiaal enuitandere veldwaarnemingen krijgt
men echter deindruk datdebeide kensoorten zich indemeeste gevallen niet
door elkaar opeenstandplaats ontwikkelen. Bovendien lijken dePuccinellia
/osc/cw/ata-gemeenschappen floristisch veel minder variabel te zijn dande
P. dutaHJ-gemeenschappen. Aangezien tenslotte de verspreidingsarealen van
de kensoorten belangrijk uiteenlopen {P. fasciculata is eenamphi-atlantische
soort enheeft inEuropa eenbetrekkelijk klein verspreidingsareaal; P. distans
1
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iseeninEuropa wijd verspreidepolymorphesoort: S0RENSEN,1953,resp.p.99
en 88),lijkt hetbetertweeafzonderlijke associatiesteonderscheiden.
Associatie 3:Puccinellietum retroflexae(Almquist 1929)ass.nov.
Syn.: non Puccinellia retroflexa-Wkse Regel 1923, 1938; Puccinellia retroflexa-ang Almquist 1929;Puccinellia retroflexa-^erbandIversen 1936;
nonPuccinellietumretroflexaeborealisNordhagen \9SA;1Puccinelliaretroflexasociatie en ? Polygonum aviculare-Puccinellia retroflexa-sociatie Steindorsson
1954.
Kentaxon: Puccinellia retroflexa.
Constante taxa: Puccinelliaretroflexa, Spergulariasalina, Aster tripolium,
Salicorniaeuropaea(steedsweinigvitaal)enPhragmitescommunis(locaal).
Samenstelling(21 opn.uitZW-Nederland):zietabel 12,kolom7,12en13.
Synoecologie: In tegenstelling tot Puccinellia distansis de kensoort—
evenals ook P.fasciculata — een uitgesproken kustplant; de beide laatste
soorten ontwikkelen zich evenwel zelden op terreinen die binnen de directe
invloedssfeer van hetvloedwater liggen: In Nederland zijn van hetPuccinellietum retroflexaeuitsluitend ephemere fragmenten aangetroffen op de achterduinsestrandenvandestrandvlakten(bijv.deKwadeHoek:tabel 12,kolom7).
Binnendijks uitsluitend ephemeer na afdamming, inpoldering,inundaties,enz.,
dus na ingrijpende veranderingen in de tijd; ook op sommige kwelplaatsen
achter de zeedijk. Het milieu is daar gekenmerkt door een sterkfluctuerende
saliniteit, ongeveer van dezelfde orde als bij het Puccinellietum distantis voorkomt, en door het vrijkomen van stikstofverbindingen als gevolgvan een versnelde afbraak van organische stof; bovendien moet van alle bekende groeiplaatsenvandeassociatiewordenveronderstelddatdegrondwaterstand minder
fluctueert dan bij het Puccinellietum distantis, hoewel de bodem wel tijdelijk
oppervlakkig sterkkanuitdrogen.Ditverondersteldemilieuverschilvindt steun
in dewaarnemingvan FEEKES(1943,p.310)op dePiamer Kooiplaat en Makkumerplaat, dat de optimale zonevanPuccinelliaretroflexa eenlager en voortdurendvochtiger standplaatsheeft dan dievanP. distans.
Puccinellia retroflexa lijkt minder dikwijls — zelfs weinig — tezamen met
P.distans ofmetP.fasciculatavoortekomendanditmetdebeidelaatste soorten onderling het geval is. Evenals bij het Puccinellietum distantis kan bij het
P.retroflexae een subassociatie van Juncus bufonius s.l.worden onderscheiden
(tabel 12,kolom 13). Dezesubassociatie ontwikkelt zichbijeenlageresaliniteit.
Synchorologie: In Nederland buitendijks zeldzaam en fragmentair op
strandvlakten (bijv. de Kwade Hoek). Binnendijks bekend uit het IJsselmeergebied(FEEKES,1936,1943;FEEKESenBARKER,1954)enlocaaluitZeeland(bijv.
langsdekreekbijWestkapelleenindeBraakmanpolder);voortsmassaalnade
overstromingsramp van 1953op Schouwen-Duiveland en op Walcheren.
Buiten Nederland weinig beschreven. Waarschijnlijk in het gehele Baltische
gebied voorkomend, met uitzondering van het ZO-gedeelte (ALMQUIST, 1929;
DAHLBECK, 1945; HULTEN, 1950); voorts misschien langs de Noorse westkust van de Lofoten af zuidwaarts (HULTEN, 1950); in het Waddengebied
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schaars (IVERSEN, 1936); ontbreekt in Groot-Brittanie en Ierland (PERRING en
WALTERS, 1962).Bereikt in ZW-Nederland waarschijnlijk de zuidgrens van zijn
areaal.
S y n t a x o n o m i e : De motivering waarom overgegaan is tot de instelling
van een afzonderlijke associatie is gelijk aan die welke bij het Puccinellietum
fasciculatae is gegeven. Verder moet worden aangenomen dat de gemeenschappen die door REGEL (1923, 1938), KALELA (1939), NORDHAGEN (1954) en misschienookdiewelkedoor STEINDORSSON (1954) uit het arctische en subarctische
gebied zijn beschreven, niet tot deze associatie behoren. Volgens SORENSEN
(1953) betreft het daar niet Puccinellia retroflexa ssp. borealis Holmb., doch de
amphi-atlantische Puccinellia coarctica Fern, et Weath., die verspreid is van de
kusten van Labrador, Newfoundland en Quebec via Z- en M-Groenland, IJsland, de Faeroer, N-Scandinavie, Jan Mayen en Rusland oostwaarts tot het
eiland Waigatsch (cf. ook HULTEN, 1958). Oecologisch lijkt deze soort ook duidelijk te verschillen van P. retroflexa s.s.: Volgens NORDHAGEN (1954) ontwikkeltP. coarctica(door hem aangeduid alsP. retroflexa* borealis)zichin N-Noorwegen bij de bovengrens van het eu-littoraal op wierpakketten; deze gelijkt in
zijn oecologie dus meer op Suaeda maritima.
Sociaties

en consociaties

van de orde

Glauceto-Puccinellietalia23

S o c i a t i e 1: Aster tripolium-soca.tiesoc. nov.
Syn.: Asteretum Chapman 1934, De Vries 1935 p.p.; Asteretum tripolii
Tansley 1939; Aster tripolium-Isozion Dahlbeck 1945p.p.
D o m i n a n t t a x o n : Aster tripolium, hoofdzakelijk var. tripolium.
S u b d o m i n a n t e t a x a : Suaeda maritima en Halimioneportulacoides.
S a m e n s t e l l i n g (6opn.,waarvan 3 opn. van het Springersgors bij Ouddorp
en 3opn. van de Franse Kanaalkust): zietabel 13,kolom 1.
S y n o e c o l o g i e : Binnen het bereik van de getijden meestal op de overgang
van slik naar schor, in de zonering (en waarschijnlijk ook in de successie) volgend op het Salicornietum strictae (CHAPMAN, 1934, 1941, 1959; DE VRIES,
1935, 1940), het Spartinetum maritimae of het Salicornietum radicantis (waargenomen (BEEFTINK, 1964b) in de Ranee Maritime bij La Passagiere en La
Hisse, N-Bretagne) en voorafgaand aan het Puccinellietum maritimae (CHAPMAN, I.e. en DE VRIES, I.e.) of het Halimionetum portulacoidis (Ranee Maritime;
monding van de Canche,Pas-de-Calais). Somsook alspioniergemeenschap een
duidelijke gordel vormend (langs de monding van de Canche). Ook op lage
plekken in het schor, die dicht bij de dijk zijn gelegen en waar enig vloedmerk
wordt gedeponeerd (bijv. op de Slikken van de Heene). De sociatie ontwikkelt
zich behalve op de overgang van slik naar schor en in kommen ook op lage
ruggen en kreekoeverwallen (Ranee Maritime;cf. ook het ,Creek Asteretum' bij
CHAPMAN, 1934).Voor destandplaats iseen slibrijke bodem metveel organische
stof, doch geengesloten aanspoelselpakket (cf. dehogepresentie en abundantiedominantie van Suaeda maritima), en een bepaalde combinatie van vochthuis23

Zie voetnoot 20 op p. 96.
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houdingen saliniteit kenmerkend; hoge vochtgehalten en een zekere ontziltingtijdens deregenperioden door neerslag of rivierwater zijn daarbijbelangrijk. De sociatieverdraagt geen beweiding.
Langs de oeversvan ziltekreken e.d. in het polderland van de kuststrook
komenverwante gemeenschappenvoor. Zij volgen in dezonering meestaleen
gordel van Scirpus maritimus var. compactus op.
Op het Springersgors (Goeree) zijn voorts gemeenschappen aangetroffen,
die zijn gekenmerkt door de merkwaardige combinatie van dominantie en geringe vitaliteit en fertiliteit van Aster tripolium. Zij hebben zich ontwikkeld in
hoog opgeslibdekommen, dievoorheen begroeid waren met het Halimionetum
portulacoidis, doch die als gevolgvan dichtslibbing der naburige kreken steeds
minder frequent overstroomden, waardoor het bodemprofiel uitdroogde en de
aeratiegrens daalde tot in het onder dekleilaag gelegen zandpakket.
Synchorologie: Zeer locaal verspreid. In Nederland in de Dollard, op
de Slikken van de Heene, bij de monding van het rioolvan Bergen op Zoom,
en op het Springersgors bij Ouddorp (Goeree). Langs de Westeuropese kust
voorts plaatselijk bekend van de zuid- en oostkust van Engeland (CHAPMAN,
1941, 1960),uit de Jadeboezem (NITZSCHKE, 1924)en langs deNW-kust van
Frankrijk (monding van de Canche, Pas-de-Calais, en de Ranee Maritime,
C6tes-du-Nord). Ook in het Baltische gebied locaal, bijv. bij Horup Hav
(IVERSEN, 1936)enlangsdewestkustvanZweden(DAHLBECK, 1945).Hetlocale
karakter van de verspreiding lijkt in de eerste plaats gevolg van beweiding te
zijn.
Syntaxonomie: De gemeenschappen met dominantie van Aster tripolium
zijngesplitstnaarhetalofnietaanwezigzijnvanPuccinelliamaritima. Deeerste
groep is ondergebracht in het Puccinellietum maritimae (P.maritimae typicum
et agrostidetosum, variant met Aster tripolium);de tweede groep kan in het
kader van dehier gevolgdeclassificatie alleenalseen sociatievan hetPuccinellion maritimae worden opgevat.
Sociatie 2: Triglochin maritima-sociatie soc.nov.
Syn.: Triglochin marir/mwm-associatie G.E. et G. du Rietz 1925; Triglochin
maritimum-IsozionDahlbeck1945.
Dominant taxon: Triglochinmaritima.
Subdominante taxa: Aster tripoliumen Scirpusmaritimus (de laatste
locaal).
Samenstelling (25 opn., waarvan 1op Gotland (Du RIETZ, 1925), 3 in
Blekinge (G.E. en G. Du RIETZ, 1925), 14 in Oresund (DAHLBECK, 1945),
1 in Hunnebunnen (KLAVESTAD,1957), 1bij Horup Hav en 2 op Skallingen
(IVERSEN, 1936), 1op het Springersgors en2inhet estuariumvan de Somme):
zietabel 13,kolom2.
Synoecologie: Ontwikkelt zich voornamelijk onder brakke omstandigheden; daarom hoofdzakelijk in het Baltische gebied en in estuaria. Op lage
plekkeninhet schor, ookingreppels,waarvan debodemzelfsin dezomerniet
zelden lange tijd nat blijft. Enige beweiding bevordert de ontwikkeling van de
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sociatie; aanvoer van vloedmerk verdraagt zij slecht (DAHLBECK, 1945). Is
op enkele plaatsen in ZW-Nederland ook in het eu-halinicum aangetroffen
(bijv. op het Springersgors), doch dan steedsbij afwezigheid van beweiding.
Synchorologie: Bekend van de kust van Zuid-Zweden van Uppland
(ALMQUIST, 1929) tot Hunnebunrien (KLAVESTAD, 1957), de oost- en westkust van Denemarken, ZW-Nederland en de Franse Kanaalkust. Vroeger op
basaltglooiingen van de Hondsbosse zeeWering (mondelinge mededeling van
Dr.V.Westhoff, Zeist).
Syntaxonomie: Evenals deAstertripolium-sociatie vertoont deze sociatie
meeraffiniteit tot hetPuccinellionmaritimae dantot hetArmerion maritimae.
Sociatie 3: Glaux maritima-sodatie Beeftink 1962.
Syn.: StaticetumLimonii, variant rijk aan Glaux maritima Van Langendonck
1933; Glaucetum maritimaeDahl et Hadac 1941; Glaux maritimaIsozion Dahlbeck 1945; Armerieto-Festucetum, facies van Glaux maritima
Westhoff 1947.
Dominant taxon: Glauxmaritima.
Subdominante taxa: Puccinellia maritima en Aster tripolium,soms ook
Spergulariasalina.
Samenstelling (27opn.uitZW-Nederland):zietabel 13,kolom3.
Synoecologie: Secundaire pioniergemeenschappen die zich in het bijzonder ontwikkelen opzand ofkleigrondwaardeoorspronkelijke vegetatie geheel
of gedeeltelijk isvernietigd door ingrijpende veranderingen in het milieu. Deze
veranderingen kunnen zijn: (1) opvullingvan natte laagten met door wind of
wateraangevoerdzand,(2)erosiedoorwegstuivendzandtotaandegrondwaterstand,(3)betredingdoormensofveeen(4)afplaggen ofafslagdoorvloedwater.
De sociatie komt ook voor op strandvlakten die ten dele van de zee zijn afgesneden (bijv. op deKwadeHoek).Desaliniteitvanhetbodemvocht kan vrij
sterk uiteenlopen. De sociatie ontwikkelt zich optimaal in de polyhaliene en
a-mesohaliene zones, doch in de laatste steeds op kleigronden.
Synchorologie: Zowel in het Wadden- als in het Deltagebied vrij algemeen, doch locaal. In het Deltagebied onder meer op het Groene Strand bij
Oostvoorne, deKwade Hoek enhet Springersgors (Goeree), op terreintjes ten
oosten van de havens van Hellevoetsluis en Goedereede, voor de afslagrand
vandeSt.AntoniegorzentenwestenvanWillemstad,inhetZwin,opdeKaloot
enhetschorbij Ossendrecht.
Langs de Westeuropese kust bekend van West-Noorwegen (NORDHAGEN,
1917)en Groot-Brittannie tot ZW-Nederland. Hoewelhet areaal van dedominant zich tot de Portugese kust uitstrekt (HERMANN, 1956), zijn van terreinen
zuidehjk van Nederland geen opgaven bekend. In het Baltische gebied oostwaarts bekend tot het schiereiland Darsz (STOCKER, 1924) en Uppland (ALMQUIST, 1929),doch Glauxmaritimaisin ditgebied ooklangsalleandere kusten
verspreid (HULTEN,1950).

*22
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S o c i a t i e 4: Agrostis stolonifera ra/ma-sociatie Beeftink 1962.
D o m i n a n t t a x o n : Agrostis stolonifera var. compacta Hartm. subvar.
salina J. et W.
S u b d o m i n a n t e t a x a : Puccinelliamaritima enAster tripolium; locaal soms
Festuca rubra f. litoralis Hackel, Juncus gerardii, Triglochin maritima, Lolium
perenne of Elytrigia repens.
S a m e n s t e l l i n g (57opn.uithet Schelde-estuarium):zietabel 13,kolom 4.
S y n o e c o l o g i e : Deze sociatie is beperkt tot het a-mesohalinicum van de
•estuariaenontwikkeltzichopsoortgelijkestandplaatsen als het Halimionetum
portulacoidis in de eu-haliene en polyhaliene zones, namelijk op kleigronden op
de overgang van kom naar kreekoeverwal. De overstromingsfrequentie is ook
van dezelfde orde als bij de genoemde associatie: voor de sociatie hgt deze tussen ongeveer 230 en 70,voor het Halimionetum portulacoidis tussen 230 en 100
S emiddeld per jaar. Op het schor bij Ossendrecht varieerde in 1954 de^salimteit van het bodemvocht tot 25cm dieptemaximaal van 4-14 (gemiddeld 9-10)
o/00 NaCl per 1 bij een vochtgehalte van 84-144%, berefaod qp
^ f f ^
S y n c h o r o l o g i e : In het Waddengebied waarschajnhjk beperkt tot d e D o l lard (DE VRIES, 1940). In het Deltagebied langshet Hanngvhet enin het Scheldee s t l r i u m van Bath en het Verdronken land van Saaftinge stroomopwaarts
tot hetvoormaligefort PijpTabak.
.
mPCnhMene
Langs de Westeuropese kust waarschynlyk.algemeenuide ™ o h ^
zonevan de estuaria, doch slechts zelden ^ f ^ / ® ^ * ^ ? ^ ^
1957) In het Baltische gebied waarschijnhjk afwezig, althans met veel meer
1 h
,.
V^.^^metmsertotdeGlauceto-Puccinellietaliabshorend.
P/antagmetato-soortenendannietmeerioiucu7u«
S y n t a x o n o m i e : De groep van taxa die k e n m e ^ z j n ^ t e ™ "
ceto-Puccinellietalia heeft over het algemeen een hogere totale abundantie
Z ~ d £ t ^ van
Plantaginetalia-soor^jVatn*^*^
nantopalseenkentaxon y a n . * ^ Z Z T o ^ l t Z Z ^ Z
crispi(hetgeenzijwaarschynlykis,^ ^ g ^ ^
d e s o c i a t i e geheel
stabiele grenssituaties tussen nat en droog vaitj, oan uc
of grotendeels tot dit verbond.
C o n s o c i a t i e l : Scirpus marMmus compactu,^^
(Beeftink 1957)
stat. nov.
„„„~nHnnck 1931; Scirpetum maritimi auct.
1937
S y n , Stirpes„M*J.
Van^ S 3 S S « - ^ •»*>• « • ^
'
RAU
p.p.,nonBr.-Bl.1931(in«
* r u r i s t i a n s e n 1934 p.p.; Halo-ScirpeD o m i n a n t . a x o n : Scirpm mrltlrm
Meyer

-

var. « w « - « (Hoffm.) G. F . W .

• j . ,»„» k r u i d l a a g C w d k e e c h t e r m e e s t a l i j l i s o f

na^:rrsx^sS™^ .* '•-*-—•»*

maritima of Triglochin maritima.
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S a m e n s t e l l i n g (20 opn. uit ZW-Nederland): Scirpus maritimus var. compacts 100 (3-5), Aster tripolium 75 ( + -2), Atriplex hastata 65 (1-4), Agrostis
stolonifera subvar. salina 40 ( + -4), Spartina townsendii 40 ( + -3), Elytrigia
pungens 30( + -2),Puccinelliamaritima 25(1-3),Triglochinmaritima 20( + -1),
Phragmites communis 10 ( + -3), Glaux maritima 10 ( + ) , Juncus gerardii,
Cochlearia officinalis, Atriplex littoralis en Ranunculus sceleratus ieder 5 ( + ) .
S y n o e c o l o g i e : Binnen de directe invloedssfeer van de getijden optimaal
in de bovenste helft van de eu-littorale zone van het a-mesohalinicum. Ook
plaatselijk langs zilterewateren, doch dan steeds daar waar kwelvan zoet water
optreedt (bijv. op het schor ten zuiden van Bergen op Zoom en op het Groene
Strand bij Oostvoorne). De bodem is zandig tot slibrijk, soms week, en tot
dicht onder het oppervlak gereduceerd. De consociatie is gevoelig voor erosie,
gevoeliger dan het Spartinetum townsendii, zodat zij op geexponeerde plaatsen
dikwijls door deze associatie wordt vervangen. Tevens verdraagt zij slecht betreding. Er zijn aanwijzingen dat de verticale amplitude van de consociatie van
de overgang van de polyhaliene naar de oc-mesohaliene zone af in stroomopwaartse richting zich naar lagere niveaux in het eu-littoraal uitbreidt, ten koste
van het Spartinetum townsendii.In het oligohalinicum en het zoetwatergetijdengebied wordt de consociatie vervangen door het Scirpetum triquetri et maritimi
(cf.ZONNEVELD, 1960).

Binnendijks is de consociatie algemeen in de kustprovincies langs mesohaliene kreken, sloten, poelen en in andere oecologisch overeenkomstige natte
laagten, die niet of matig worden beweid. HEJNY (1960) geeft voor Tsjechoslowakije van dedominant envan S. maritimusvar. maritimus eenuitvoerige oecologische karakteristiek.
S y n c h o r o l o g i e : In het Waddengebied buitendijks locaal, meestal in
drinkputten voor het vee,e.d.; vroeger algemeen langs de oevers van de voormalige Zuiderzee (SLOFF, 1931). In het Deltagebied buitendijks op het Groene
Strand bij Oostvoorne, langs het Haringvliet, het Volkerak, op het schor ten
zuiden van Bergen op Zoom (locaal) en in het Schelde-estuarium van het schor
ten westen van Bath stroomopwaarts tot het Galgeschoor, ten noorden van
Lilloo (Belgie). Binnendijks algemeen in de kustprovincies, vooral in het Deltagebied.
Buiten Nederland isvan deverspreiding metzekerheid weinig bekend, omdat
de var. compactus meestal niet afzonderlijk is onderscheiden; waarschijnlijk in
ieder geval van Denemarken (IVERSEN, 1936,tabel 35 opn. 51 en tabel 37 opn.
62 en 63)totBretagne (BEEFTINK, 1964b);inhetovergangsgebied tussenNoordzeeenOostzee(DAHLenHADAc,1941)algemeenlangsbrakkewateren eninandere
contactzonestussenzoutenzoetwater.In 1956bij Schobullaandewestkust van
Sleeswijk-Holstein (DOING KRAFT, 1957) en in 1962 in het estuarium van de
Fremure, N-Bretagne (BEEFTINK, 1964b) waargenomen. In O-Europa komen
verwante gemeenschappen voor, die als een vicarierend syntaxon kunnen worden beschouwd {Bolboschoenetummaritimi continentale: cf. Soo, 1947b, 1957;
WENDELBERGER, 1950;VICHEREK, 1962).
S y n t a x o n o m i e : In ZW-Nederland is de ervaring opgedaan dat Scirpus
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maritimus var. compactus en var. maritimus op slechts weinig plaatsen door
elkaar voorkomen; zelfs is waargenomen dat in het grensgebied van de beide
varieteiten (samenvallend met de overgang van het a- naar het (3-mesohalinicum) in de Scirpus maritimus-goidd een zonering kan optreden, waarbij de
var. compactus aan de var. maritimus voorafgaat, gescheiden door een zone
waarin Scirpus maritimus vegetatief is (bij Den Bommel, Goeree en Overflakkee). Bovendien wordt devar. compactusmeestaldoor halophyten begeleid,
hetgeen met devar. maritimus zeerzelden het gevalis. Het lijkt daarom gewenst
degemeenschappen met de var. compactus als een afzonderlijke eenheid op te
vatten.
De Scirpus maritimus-gQmeemchappen als geheel zijn door de onderzoekers
meestal in het Phragmition ondergebracht. Hongaarse auteurs, van wie in het
bijzonder Soo de zoutplantengemeenschappen heeft bestudeerd, hebben echter
de syntaxonomische plaats van deze gemeenschappen herhaaldelijk herzien
(cf. WENDELBERGER, 1950, p. 92). Volgens dejongste opvatting van Soo (1945,
1947b, 1957) dienen zij tezamen met de Scirpus lacustris ssp. glaucus-gemeenschappen binnen de Phragmitetalia in een afzonderlijk verbond, het Bolboschoenionmaritimi tewordeningedeeld. Dit verbond, dat isgekenmerkt door de
beide dominanten, onderscheidt zich volgens hem tevens van het Phragmition
door een aantal halophyten. Eenzelfde classificatie hebben DAHL en HADAC
(1941) op het oog met hun Scirpionmaritimi. Deze indehng lijkt echter in leder
geval voor West-Europa niet houdbaar, niet alleen omdat de beide kentaxa
daar in het Phragmition s.s. doordringen (BOER, 1942), doch tevens omdat een
belangrijk deel van de Scirpus mantfmttf-gemeenschappen nagenoeg uitslmtend
halophyten bevatten enPhragmitetalia-soorten dus verder totaal ontbreken (cf.
ook DAHL en HADAC, 1941en IVERSEN, 1936).Het lijkt daarom beter de laatstgenoemde gemeenschappen niet in een associatie onder te brengen, zoals eerder is gedaan (BEEFTINK, 1962), doch hen op te vatten als een consocmtie van
de Glauceto-Puccinellietalia.
C o n s o c i a t i e 2:Phragmites communis-consociatie.
D o m i n a n t t a x o n : Phragmites communis.
......
D o m i n a n t e t a x a in de lage k r u i d l a a g (welke echter meestal yl is of
nagenoeg ontbreekt): Agrostis stolonifera, Cochleariaofficinalis,Juncus gerardu,
Puccinellia maritima of Salicornia europaea.
S a m e n s t e l l i n g (37 opn. uit ZW-Nederland): Phragmites
communism
(3-5), Aster tripoltum 73( + -2),Atriplex hastata73( + -2),Agrostis stolonifera
54 ( + -5), Cochlearia officinalis 46 ( + -4), Rumex crispusM ( + -2) Scirpus
maritimus 2A ( + - 2 ) , Festuca arundinacea 16 ( + -I)
Oenanthejachenaii
14( + -1), Calystegia sepium 11 ( + -2), Puccinelliamaritima 8 ( + -4), Apium
graveolen 8( + -1), Althaea officinalis 8 ( + -1), Triglochin maritima 8 ( + ) ,
Juncus gerardu 5 ( + -4), Carex otrubae 5 (+ -2), Atriplex littoral , 5 ( + -I ,
Festuca rubra, Plantago major, Sonchus arvenss onElytrigia repens*dei:5 (+),
Ranunculus sceleratus 3 (2), Spergularia salina Matricaria inodora, Cirsium
arvense, Urtica dioica en Sambucus nigra leder 3 ( + ) .
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S y n o e c o l o g i e : Binnen de directe invloedssfeer van de getijbeweging uitsluitend in brakke milieu's van estuaria en terreinen met kwel van zoet water.
In de estuaria van de oc-mesohalienezone af in stroomopwaartse richting; daar
aanvankelijk beperkt tot de omgevingvan uitwateringssluisjes; verder stroomopwaarts —doch noginhetoc-mesohalinicum—ontwikkeld indekommen van
de schorren en op debij eb gemakkelijk afvloeiende terreinen aan de bovenzijde
van het eu-littoraal. Verdraagt geen beweiding. Phragmites communis wordt,
afhankelijk van de fluctuaties en het gemiddelde niveau van de saliniteit van het
overstromingswater, in de lage kruidlaag door verschillende soorten begeleid:
meestal zijn dit Agrostis stolonifera en Cochlearia officinalis, onder ziltere omstandigheden Puccinellia maritima en Triglochin maritima; waar de fluctuaties
in de saliniteit zeer groot zijn (ten oosten van Ooltgensplaat), kunnen zelfs
Salicornia europaea en Suaeda maritima de ondergroei vormen.
Verder stroomopwaarts gaan de Pftragmto-gemeenschappen tenslotte over
in de rietgorsvegetaties van het zoetwatergetijdegebied (cf. ZONNEVELD, 1960).
Evenals bij de Scirpus maritimus var. compactws-consociatie lijkt de verticale
amplitude zich in deze richting naar lagere niveaux in het eu-littoraal uit te
breiden.
S y n c h o r o l o g i e : In het Waddengebied binnen de directe invloedssfeer
van de getijden ontbrekend; vroegerlangsde oeversvan dekomvan de Zuiderzee.In hetDeltagebiedlangshetHaringvliet,hetMiddenhellegat enhet Scheldeestuarium stroomopwaarts van Bath en het Verdronken Land van Saaftinge;
buiten het estuariumgebied bekend van het Groene Strand bij Oostvoorne en
het gebied ten Z. van Bergen op Zoom, waar de consociatie zich ontwikkeld
onder invloed van zoet drangwater uit hoog gelegen zandige terreinen.
Buiten Nederland algemeen op oecologisch overeenkomstige standplaatsen,
bijv. op Skallingen (IVERSEN, 1936), langs de Deense en NW-Duitse kusten
(R. TUXEN, 1937; CHRISTIANSEN, 1955; SANDERS en VERHOEVEN, 1956), in Normandie (LEMEE, 1933),Z-Engeland (GILLHAM, 1957,p.742,752)en Oost-Europa
(WENDELBERGER, 1950).
S y n t a x o n o m i e : De soortenarme Phragmites commwHW-gemeenschappen
uit het grensmilieu tussen brak en zoet zijn hier op grond van het constante
voorkomen van Aster tripolium en de aanwezigheid van nog andere halophyten
ingedeeld als een consociatie van de Glauceto-Puccinellietalia. Aangezien deze
gemeenschappen blijkbaar ook in Oost-Europa voorkomen (WENDELBERGER,
1950), is het wellicht beter hen als een consociatie van de klasse Asteretea
tripolium opte vatten.
4.7. KLASSE: SAGINETEA MARITIMAE WESTHOFF, VAN LEEUWEN
ET ADRIANI 1961

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

maritimae

Westhoff, Van Leeuwen et Adriani 1961.

maritimae Westhoff, Van Leeuwen et Adriani 1961.

Gemeenschappen van kleine winterannuellen en dito rozetplanten op stand12"
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plaatsen in de contactzone tussen zout en zoet, welke zijn gekenmerkt door
korstvormingaanhetbodemoppervlak. In navolging van WESTHOFF C.S. (1961)
hebben kortgeleden R. TiixEN en WESTHOFF (1963) met medewerking van
BEEFTINK en JAHNS deze gemeenschappen synoecologisch en syntaxonomisch
opnieuw bewerkt.
K e n t a x a : Sagina maritima en Plantagocoronopus.
S y n o e c o l o g i e : Kenmerkend voor instabiele grenssituaties tussen de haloserie en xeroserie, zoals langs de hellingen van strandwallen, zandbultenen
duintjes op strandvlakten, soms ook in de laagten daartussen; plaatselyk in de
aerohaliene zone van de Westeuropese rotskusten waar dunne, shbhoudende
tot zandige sedimenten op de rotsen zijn afgezet; ook op overeenkomstige
standplaatsen in het Mediterrane gebied. Karakteristiek voor het milieu is de
combinatie van (1) een tijdelijk relatief hoge saliniteit door aanvoer van zeezouten met stormvloeden of stuifwater (spray) en (2) een sterk fluctuerend
vochtgehalte in de bodem, met dien verstande dat in leder geval in het voorjaar een relatief hoge saliniteit gepaard gaat met een scherpe uitdrogin; Met
deze omstandigheden hangt een oppervlakkige bodemverdichting sarnen
(cf GERARD et al., 1962), welk proces hier leidt tot de vorming van een dun
k o r s j van aaneengekitte gronddeeltjes, het zg.,zore korstje'; voorts zijn waarschijnlijk een zekef gehalte aan slib en organische stof voorwaarde voor het
ontstaan van dit korstje (cf. ook ZUUR, 1948).
nnordkust
S v n c h o r o l o g i e : Van ZW-Zweden, Denemarken en de Duitse noordkust
fR TCXEN 1957g FRODE, 1958) tot W-Frankrijk (R. TUXEN en WESTHOFF
S b ^ S ^ S ' l S b ) ; v o « i langs de Franse Mediterrane kust, mogelijk

°lsL n ctl 8 s e - 1 ?5^^^^
JeTaZxeJZrinae

danicae

sagi marUi

>

en Sagineto

*

!

^

r° -

»

^

£

^

Voorverdereonderverdeh^
nu
HP nnnnmpn 7i verwezen naar K. IUXEN en i ™ » ' v
>
l o m T H T d o o r LEMEE (1952) ingestelde
^ ^ ^ Z T ^ ^ Z behoort ook tot dit verbond, doch het is nog met zeker dat deze gemeenschap
P t a t een^atnderlijke as'sociatie naast het Sagineto maritimae-Cocnleaneturndanicaemoetenworden opgevat.
A s s o c i a t i e 1: Sagineto maritimae-Cochlearietum danicae (R.Tx. 1937) R.Tx.
et Gillner 1957.
S y n , Plantago coron^Carex

w«to«5-associatie R.Tx. 1937; Saginetum
< t o a * as
^ ^ ^
^
^
^

r^'^^S^fCodaeariet^

Armeria maritima var. intermemu ( y

danicae) Westhoff (1946)
.

Plantago coronopus varrminor-Bryum mammamrj
r
Plantago coronopus-Bupleurumtenuissimum-gemcenschap Frode 1958 p.p.
„,-+onm m b i n a t i e : Saginamaritima, Plantago coro-
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C o n s t a n t e t a x a : behalve die van de differentierende soortencombinatie
Festuca rubra f. litoralis Hackel en Armeria maritima.
S y n o e c o l o g i e : D e associatieontwikkeltzichvoornamelijk op strandvlakten
in het grensgebied tussen het Armerion maritimae en het Koelerion albescentis.
De combinatie van een relatief hoge saliniteit en een zeer laag vochtgehalte in
het voorjaar en de voorzomer, waarmee de vorming van het ,zore korstje' gepaard gaat, bewerkstelligt waarschijnlijk in de eerste plaats dat voor de Koe/enon-elementen het milieu te zout en voor de ^rmen'on-elementen te droog is.
Afsterving (doodbranden) van deze elementen versterkt bovendien het wisselvallige en extreme karakter van dit milieu, omdat daardoor yerdere blootstelling van de bodem aan de klimatologische omstandigheden wordt bevorderd.
In natte zomers (zoals 1963) ontwikkelt het ,zore korstje' zich slechts matig of
in het geheel niet en heeft een snel herstel, in het bijzonder van de Koelerionelementen, plaats.
Ruimtelijk beschouwd kan men de associatie als een ,Teppich-Gesellschaft'
(sensu R. TUXEN, 1950, 1957) opvatten; in de tijd beschouwd behoren de gemeenschappen tot de pendelvegetaties, omdat de plaats en amplitude van de
overgangszone van jaar tot jaar uiteen kan lopen. In het algemeen maakt de
associatie geen deel uit van een successiereeks; hoogstens kan van een ,harmonica-successie' worden gesproken (R. TUXEN en WESTHOFF, 1963).
Verwante gemeenschappen (met Bupleurum tenuissimum) vindt men in Zeeland op door schapen beweide, periodiek sterk uitdrogende zuidhellingen van
zeedijken.
S y n c h o r o l o g i e : Van ZW-Zweden (GILLNER, 1960),Denemarken (IVERSEN,
1936; MIKKELSEN, 1949) en Hiddensee aan de Duitse noordkust (FRODE, 1958)
tot Z-Bretagne (waargenomen tot bij Port-Louis, Morbihan: BEEFTINK, 1964b).
S y n t a x o n o m i e : Langs de Franse kust, van Normandie af zuidwaarts,
vestigen zich in deze associatie Frankenia laevis, Limonium lychnidifolium,
L. occidentale, Hutchinsia procumbens en Tortellaflavovirens, terwijl Cochlearia
danica zeldzamer lijkt te worden (BEEFTINK, 1964b). Deze gemeenschappen zijn
door LEMEE (1952) in het Frankenieto-Staticetum lychnidifoliae ondergebracht,
doch het is nog niet zeker of zij als een afzonderlijke associatie dan wel als een
zuidelijke subassociatie van het Sagineto maritimae-Cochlearietum danicae
moeten worden opgevat (cf. ook de subassociatie van Elytrigia pungens Beeftink et R.Tx. 1963(prov.)in R. TUXEN en WESTHOFF, 1963).
A s s o c i a t i e 2: Sagineto maritimae-Catapodietummaritimae R.Tx. 1963.
D i f f e r e n t i e r e n d e s o o r t e n c o m b i n a t i e : Sagina maritima, Plantago
coronopus, Catapodium marinum en de eu-atlantische soorten Spergularia
rupicola, Crithmum maritimum, Daucusgummifer en Sedum anglicum.
C o n s t a n t e t a x a : behalve die van de differentierende soortencombinatie
Festuca rubra var.pruinosa (Hackel) Howarth ( = F.rubra f. litoralis Hackel?)
en Armeria maritima.
S y n o e c o l o g i e : De associatie ontwikkelt zich in de aerohaliene zone van
het supralittoraal van de rotskusten (falaises), op ondiepe (1-10 cm dikke)
128
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klei- enzavelafzettingen. Het stuifwater geeft aanhet milieu eenperiodiek zilt
karakter, terwijl degeringe dieptevan deafzettingen eensterke wisselvalligheid
van het vochtgehalte impliceert. Ookhier gaat deze ,variety-in-time' gepaard
met korstvorming aanhetbodemoppervlak (BEEFTINK, 1964b).
Aan debenedenzijde staat deassociatie incontact metgemeenschappenvan
het Crithmion maritimae Pavillard 1928, aandebovenzijde gaat zij over in de
aan Sedum anglicum rijke therophytengemeenschappen van het Sedion anghci
of Thero-Airion (R. TUXEN en WESTHOFF, 1963). Op dikkere afzettingen en op
hetzelfde niveau boven dezeespiegelwordt zij vervangen door deSilene maritima-Daucus gwmmr/er-associatie, waarin Festuca rubra var. pruinosa meestal
dominant is (BEEFTINK, 1964b).

, ••,,

,

S v n c h o r o l o g i e : Langs de rotskusten (falaises) van West-Frankryk (vnl.
Bretagne); misschien ookin Z-Engeland en Ierland (cf. BRAUN-BLANQUET en
R. TUXEN, 1952).

A s s o c i a t i e 3: Sagineto maritimae-Tortelletumflavovirentis Beeftink, R.Tx.et
Westhoff 1963.
D i f f e r e n t i e r e n d e s o o r t e n c o m b i n a t i e : Sagina maritima, Plantago
coronopus Tortella flavovirens, Bupleurum tenuissimum, Bromus molhformis,
Paraph! strigosa en voorts Polypogon maritimus, Hutchmva procumbent,
Sphenopus divaricatus en Bellis annua.
,
ri
annTtPn
C o n s t a n t e t a x a : De eerste zeven taxa van de differentierende soorten' T y n T e c o l o g i e : Deze associatie ontwikkelt zich o P delage bulten vanhet
S a n s o u S a n d s c h a p in de Camargue, in nauw contact met chamaephyten,bansouires lanoscnap i ^
fruticosa-geportulacoides-Suaeda
rijke Arthrocnemum glaucum ^imnone p'
{ m%
oyereen.
meenschappen die ongeveer met ^
J
^
^
^
d e a s s o c i a t i e e en
komen (BRAUN-BLANQUET et ^
J
^
^
^
^
d e bulten staat
grensgebied in: de zeer zone m ^
^
^
^
^
^ ^ ^ ^ even'swinters dikwijls gedurende ^ ^ ^ T e n b n ^ c detop, vertoont
zovele eilandjes ^ ^ ^ ^ ^ Z c L t
ensaliniteit (BEEFTINK,
dus eenmilieu metm detijd stericewiwemig*
1958 -

)
^ .
ewht* hpkend uitZrFrankrijk; hetis evenwel
t
SynchorologieiTotnut^^ts^eke^m^
^
^ west_
waarschijnlijk dat de associatie zich over een^grot g
mediterrane kustgebied uitstrekt (bijv. opSicihe:cf. FREI, 1937).
4.8. KLASSE: CAKILETEA MAMMAE

R. TX.ETPREISING 1950

n»n<\ nit zomerannuellen bestaande, halophiele en nitroNatuurhjke, overwegend uit z 0 ™ e r a ™
x
d e o e v e r s v a n z e e en, esphiele gemeenschappen op verse vloedmerken iangs
tuariaenzoutemereninEuropaenatlantrschN-Amenka.

K e n t a x a : Salsola kali (orde II,HI enIV), Cakile marinma (orde II enIII)
" I r n c t r S c T V J n ^ S S fr* p o n d e r i n g van het arctische ge129
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deelte) tot de Mediterrane kusten envan de Westeuropese kusten tot de pontisch-pannonischegebieden in O-Europa, mogelijk tot in Siberie.Voorts langs
deatlantischekustenvanN-Amerika.
Orden: I. Thero-Suaedetalia (amphi-atlantisch, oostwaarts mogelijk tot in
Siberie). II. Atriplicetalia littoralis (europees-atlantisch en baltisch). III.
Euphorbietalia peplis (noordmediterraan-iberisch). IV. Cakiletalia edentulae
(noordamerikaans-atlantisch). Hier worden alleen de beide eerste orden besproken; voor ordeIII enIVzijverwezennaar R. TUXEN(1950).
O r d e l : Thero-Suaedetalia

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

Verbond: Thero-Suaedion Br.-Bl. (1931) 1933em. R.Tx. 1950.
Syn.: nonThero-SalicornionBr.-Bl.1933.
Gemeenschappen met vitaal ontwikkelde Suaeda maritima langs de kusten
en in het binnenland van Europa, alsmede langs de atlantische kusten van
N-Amerika.
Kentaxon: Suaeda maritima (trouwgraad: selectief).
Synoecologie: Pioniergemeenschappen opvloedmerkenvannietofnauwelijks met slib of zand bedekte, snel verterende algen (vnl. Chlorophyten en
Rhodophyten, geengrotePhaeophyten) enzeegrassen, diezijn afgezet op hoge
slikken of lageschorren, langs deoeversvanlagunen, etangsenandere hyperhalienetotpolyhaliene,zeldena-mesohalienewateren;zowelopslibrijkebodem
als op zandgrond, soms voorzien van veel schelpfragmenten, doch steeds in
voortdurend vochtig tot nat milieu.
Synchorologie: LangsdeWesteuropesekustvanZW-Zweden, Jutland en
Engeland zuidwaarts tot in Spanje; in het Baltische gebied voorts waarschijnlijkalleenlangsdeDuitsenoordkust.InZuid-enOost-Europalangsdenoordelijke oevers van de Middellandse Zee (Spanje, Z-Frankrijk, Italie, Sicilie,
Illyrie)tot aandeZwarteZeeenhetpontisch-pannonische gebied, mogelijk tot
Siberie. Voorts in atlantisch N-Amerika (CONARD, 1935, 1952).
Associaties: Suaedetum maritimae, Suaedeto-Kochietum hirsutae, Salsoletumsodae en Suaedetum splendentis.
Associatie 1: Suaedetum maritimae (Conard 1935)Pignatti 1953.
Syn.: Salicornietum europaeae auct. p.p.; Suaedetinum maritimae sous-stade
oupre-ObionetumArenes 1933;Salicornietumherbaceae,variantrijk aan
Suaeda maritima Van Langendonck 1933;Suaedetum De Vries 1935;Salicornieto-Spartinetum Br.-Bl. et De Leeuw 1936 p.p.; Suaeda maritima-Isozion
Dahlbeck 1945.
Kentaxon: Suaedamaritima(trouwgraad: preferent).
Samenstelling (17 opn. uit ZW-Nederland): Suaeda maritima 100 (3-5),
Atriplexhastata35( + -2),A. littoralis29(+ -2),Salicorniaeuropaea94( + -2),
Spartina townsendii88(+ -2),Fucus vesiculosusvar.lutarius24(2-5),Puccinelliamaritima 53( + -2),Halimioneportulacoides88( + -2),Bostrychiascorpioi130

Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 65-1 (1965)

des 12 ( + -2),Spergularia salina 12( + -2),Artemisia maritima 18( + - 1 ) ,
Festuca rubra f. litoralis 12( + -2), Limonium vulgare 18•(+ -1), Spergularia
marginata 12( + ) ,PJantagomaritima 6( + ) ,Triglochin maritima 6 ( + ) ,^.s/er
tripolium 100( + -2)enElytrigia pungens 12( +-2).
S y n o e c o l o g i e : De associatie ontwikkelt zich aan de Waddenkusten van
de Waddeneilanden eninZW-Nederland opstandplaatsen dierijk zijn aansnel
verterend organisch materiaal, speciaal vanalgen dieniet tot de Phaeophyten
behoren. Deze vloedmerkpakketten worden gedeponeerd inde overgangszone
tussen slikenschor (inhet bijzonder oplageoeverwallen)enoplaaggelegengedeelten van het schor, bijv.bij dedijkvoet (cf.§2.5.6).Het Suaedetum maritimae
is opdeoeverwallen devoorloper vanhetHalimionetum portulacoidis (cf.ook
ARENES, 1933)en isevenals dezelaatste associatie beperkt tothet eu-halinicum
en poly'halinicum. Soms ook op stranden in een gordel voorafgaand aande
gordel met Salsolo-Honckenyon /^/orVfo-gemeenschappen (bijv. op de Beer).
Op metSpartina townsendiibegroeide slikken enlage schorren diedoor inpoldering of afdamming zijn geisoleerd vandegetijbeweging, ontwikkelt de associatie zich gedurende deeerstejaren nadezeisolatie dikwijls over grote oppervlakten langs de kreken als gevolg vanhetvrijkomen vangrote hoeveelheden
stikstof door deplotselinge intensieve aeratie vandebodem endedaarmeesamenhangende massale afsterving van Spartina townsendii.
In Zuid- enOost-Europa komt het Suaedetum maritimae voor opoecologisch
overeenkomstige standplaatsen aandeoever van zeeen, lagunen, zilte etangsen
meren (bijv. FREI, 1937; WENDELBERGER, 1950; BRAUN-BLANQUET etal., 1952)
S y n c h o r o l o g i e : Algemeen inhetWaddengebied enhetDeltagebied. Het
areaal van de associatievaltwaarschijnlijk nagenoeg samenmet dat vanhet verbond- Langs de Westeuropese kust van Sleeswijk-Holstem (WOHLENBERG,
1933a- R TCXEN 1937; RAABE, 1950a) tot Frankrijk (HOCQUETTE, 1927;DE

S ^ L S S
1927;C W I O N , 1953)enNW-Spanje(BE LL o T) 1951);
in Groot-Brittannie waarschijnlijk beperkt totdemeer zmdehjke kusten (bijv.
STEVENSON, 1913; CHAPMAN, 1934, 1938-1959). 0 ° k ^
* J ^ * ^
gebied van Noordzee naar Oostzee (DAHLBECK, 1945; MIKKELSEN 1949,

f 9 T A S ( C u -
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A s s o c i a t i e 2: Suaedeto-Kochietum Mrsutae Br.-Bl. 1928.
K e n t a x o n : Kochia (Bassia) hirsuta^

^

^

^

S y n o e c o l o g i e : Deze a s s o c x a * J ^ ^ t e n , vnl.vanalgen, gedepo-
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weinig fluctuerende grondwaterstand diekan samenhangen meteengeringeof
verwaarloosbare getijbeweging.
S y n c h o r o l o g i e : In Nederland zeldzaam; in het verleden is de kensoort
nog het meest aangetroffen langs de voormalige Zuiderzee en op SchouwenDuiveland (Prodr. Florae Bat., 1904). Het verspreidingsareaal is disjunct:
(1) langs dekusten van Denemarken, Duitsland enNederland (HULTEN,1950;
CHRISTIANSEN, 1953; LIBBERT, 1940; Prodr. Florae Bat., 1904), (2) locaal
langs de noordelijke oevers van de Middellandse Zee, oostelijk tot Venetie
(BRAUN-BLANQUET et al., 1952; HERMANN, 1956) en (3) langs de Zwarte Zee
(cf. WENDELBERGER, 1950; HERMANN, 1956).
S y n t a x o n o m i e : Deassociatieisinsterkematefaciesvormend. Degemeenschappen vanSuaeda maritima diedekensoort niet bevatten, kunnen beter in
het Suaedetum maritimae worden opgenomen (cf. FREI, 1937; BRAUN-BLANQUET et al., 1952; OBERDORFER,

1952; PIGNATTI, 1953).

A s s o c i a t i e 3 en 4: Salsoletum sodae Slavnic 1939en Suaedetum splendentis
Pignatti 1953 n.n.
Syn.: Suaedeto-Salsoletum sodaeBr.-Bl. 1931.
K e n t a x a : Salsola soda L. resp.Suaeda splendens(Pourr.) G.etG.
S y n o e c o l o g i e en s y n c h o r o l o g i e : Deze associaties ontwikkelen zich
op soortgelijke standplaatsen als de vorige associatie, doch de bodem is veel
slibrijker. Door hetvele organische materiaal endevoortdurende vochtigheid
van hetmilieu isdebodem aande oppervlakte bovendien dikwijls over enige
centimeters zwart gekleurd door ophoping van ijzersulfiden (BRAUN-BLANQUET
et al., 1952). De associaties zijn verspreid langs de noordelijke oevers vande
Middellandse Zee (EIG, 1931-32; OBERDORFER, 1952; PIGNATTI, 1953; BRAUNBLANQUET en D E BOLOS, 1957; BEEFTINK, 1958). Het Salsoletum sodae komt
waarschijnlijk ook in het pannonische gebied en verder oostwaarts tot in
Siberie voor (EIG, 1931-32; WENDELBERGER, 1950; HERMANN, 1956).
S y n t a x o n o m i e : Gezien het feit dat de beide kensoorten sterk faciesvormend optreden, en slechts een gedeeltelijk overlappend verspreidingsareaal
bezitten, lijkt hetvoorstel van PIGNATTI (1953) om twee afzonderlijke associaties te onderscheiden, devoorkeur teverdienen boven desamenvoeging in een
associatie zoals BRAUN-BLANQUET (1931) doet.
O r d e I I : Atriplicetalia
littoralis Sissingh1946.
Syn.: Cakiletalia maritimae R.Tx. apud Oberdorfer 1949.
Eenjarige, halophiele ennitrophiele gemeenschappen, zich ontwikkelend op
versevloedmerken die zijn gedeponeerd opdeWest-enNoordeuropese kusten.
D i f f e r e n t i e r e n d e s o o r t e n c o m b i n a t i e : Atriplex hastata var., Matricaria inodora (incl. M. maritima) enSalsola kali.
S y n o e c o l o g i e : Pioniergemeenschappen op al of niet met zand bedekte,
vochtige tot tamelijk droge vloedmerken, die hoofdzakelijk bestaan uitresten vanhogere planten en Phaeophyten. Wanneer verdere toevoer van vloed132
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merk achterwege blijft endebodemslibhoudend is,wordende gemeenschappen
na enkelejaren opgevolgd door Agropyro-Rumicioncra/?/-begroeiingen.
S y n c h o r o l o g i e : Van N-Noorwegen en het Baltische gebied tot langs de
Franse, mogelijk W-Iberische en Mediterrane kusten.
V e r b o n d e n : Atriplicion littoralis en Salsolo-Honckenyon peploidis.
V e r b o n d 1: Atriplicion littoralis (Nordhagen 1940 p.p.) R.Tx. 1950.
Syn.: Thero-Atriplicion Pignatti 1953p.p.
Gemeenschappen die zich ontwikkelen op vloedmerk dat is gedeponeerd op
zand- of kleibodem, maar niet is bedekt door anorganisch matenaal (overstuivend zand) of hoogstens daarmee is gemengd.
K e n t a x o n : Atriplex littoralis.
S y n c h o r o l o g i e : Europees-atlantisch, zuidwaarts tot N-Frankryk, en
Baltisch; voorts langs de Golf van Venetie (PIGNATTI, 1953) en in Oost-Europa
(Soo, 1947a; WENDELBERGER, 1950,p. 124).
A s s o c i a t i e : Atriplicetum littoralis (Warming 1906) Westhoff et Beeftink
Syn.': Atriplicetum Warming 1906; Atriplicetum littoralis Feekes 1936 p.p^
Atriplex /torafe-associatie R.Tx. 1937 p.p.; Atnphcetum htoralis +
Atriplicetum latifolii Nordhagen 1940 p.p.; Matricano mantimae-Atnphcetum
HtoralisR.Tx. 1950.
K e n t a x a : Atriplex littoralis en A. hastata (de laatste P«fercnt).
S a m e n . t e l l i n g (31 opn. uit ZW-Nederland):
" f f i ^ ™ £ $
A. littoralis 94 ( + -5), Suaeda mantima 16 ( + -1), ff^aTaU^+
2)
M maritima) 45 ( + -2), Cakile mantima 19 ( + -1), Salsola kali b {+ zy,
M. mantima) 4 H t
,,
maritima 16 ( + ) , Festuca rubra f. htoralis
m
^
I
i
"
^
en SPergularia marginata^
13 ( + ) ,
+
n ( + 7, X Ha mw"eP°lM3)
townsendii10( + -1), Glaux mantima
Spartim
Puccinelha mantima 10( + -3), *«^trna
Elytrigia pungem
10( + ) , Spergulana salina 6 (1), Ingiocnin mu
v ,
criwus en
68 (+-2), E repens 16 ( + -2), Sonchus arvensis26.( +
^
^
^
^
"
u -A^M\(JL\ Pntentilla ansenna 19( + -I), l rijonum repens en
Ursium arvensehvte 10( + ,Poemm
^
^
^
^
^
^ " " ' W e n f l + ^ - ^ n ^
1 6 ( + _2), Lolium perenne 16
learia officinalis 3 ( + ) , Polygonum
. p
coronopuSQnpUCcinellia
{ + -1), Coronopussquamam^^XZckenyapeploides
13 ( + ) , Beta
distans 3 ( + ) ; Elymus arenanu J ^ 2 ^ ^ ^ e n ^ t e c «fo&»a
maritima 10 ( + -1), ^ ^ ^ ^ r L L
19( + -3), & * * « * & » 6 ( + -1); ^ W « f t n « 3(+), ^
fiBrote
6 (+);
Lepidium
ceus 10 ( + -1), S. asper, ^ ^ ^ t i u m semidecandrum 3 (1); Solanum
ruderale, Capsella bursa-past^Cera^
^
^
^
^
nigrum, Stellaria media, Pastmaca sanvu,
arvensis en Galium aparine3( + ) vloedmerken die zijn gedeponeerd op (zandige) kleigronaen, vu
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achterwege blijven van aanvoer van vers vloedmerk gaat de overgang naar het
Agropyro-Rumicion crispi gepaard met (1) een achteruitgang van de Atriplexsoorten, in het bijzonder van A. littoralis, en (2) een sterke ontwikkeling van
Matricaria inodora. Voorts is deindruk gevestigd, dat een eenzijdige samenstelling van het vloedmerk de faciesvorming in de hand werkt; zo is geconstateerd
dat vloedmerk van Spartina townsendii-stro en een volledige dominantie van
Atriplex hastata zeervaak samengaan.
Op overeenkomstige standplaatsen in het a-mesohalinicum, somsreeds in het
polyhalinicum doch dan op iets hoger niveau (Slikken van de Heene),wordt de
associatie vervangen door het Atripliceto-Cirsietum arvensis (Angelicion litoralis).
Na afsterving van Spartina tovrasew&'-gemeenschappen als gevolg van inpoldering of afdamming, worden dezeindekommendikwijls volledig vervangen
doorhetAtriplicetum littoralis, doch de associatie houdt hier slechts een oftwe&
jaar stand.
S y n c h o r o l o g i e : Algemeen in het eu-halinicum en polyhalinicum van het
Wadden- en Deltagebied. Aangezien Spartina townsendiithans de voornaamste
leverancier van vloedmerkmateriaal is, is de associatie na de invoer van deze
soort waarschijnlijk sterk op de voorgrond getreden.
Langs de Westeuropese kust van N-Noorwegen (NORDHAGEN, 1940; GRONLIE, 1948; HULTEN, 1950) tot N-Frankrijk (DEN HARTOG en SCHROEVERS,
1952); vermoedelijk ook langsnagenoeg de helekust van Groot-Brittannie verspreid voorkomend (TANSLEY, 1949; PERRATON, 1953; CHAPMAN, 1960; P E R RING en WALTERS, 1962). Voorts in het overgangsgebied tussen Noordzee en
Oostzee (DAHLen HADAC, 194l; DAHLBECK, 1945; GILLNER, 1944, 1960).
S y n t a x o n o m i e : De associatie is sterk faciesvormend (dominantie van
Atriplex littoralis of van A. hastata). Aangezien de floristische samenstelling;
overigens nauwelijk verschilt, lijkt het beter het voorbeeld van NORDHAGEN
(1940), die twee afzonderlijke associaties onderscheidt, niet te volgen. De
Atriplex //tora/e-associatie, door R. TUXEN (1937) beschreven, is een complex
van het Atriplicetum littoralis sensu Westhoffet Beeftink 1950en het Cakiletum
frisicum R.Tx. 1950.
Subassociatie: Atriplicetum littoralis, subassociatie van Salsola kali Beeftink
1962.
Syn.: Atriplex litoralis-Salsola£a//-associatie(Nordhagen 1940)R.Tx. 1950.
Differentierende taxa: Salsolakali enCakilemaritima.
Samenstelling (2opn. uit ZW-Nederland):Atriplex littoralis100(1),A. hastata 100(2),
Salsolakali 100(2), Cakilemaritima 100(1),Elytrigiajuncea 100(+-1), Ammophilaarenaria
100 (+), Elymus arenarius100 (+), Honckenyapeploides 100 (+), Beta maritima 100 ( + ) ,
Matricariainodora50(+), Seneciovulgaris 100(+-1),Aster tripolium 50(+), Galium aparine
50(+).
Synoecologie: Ontwikkelt zich op vloedmerkpakketten, die zijn gedeponeerd op zanden kiezelstranden en niet of nauwelijks zijn bedekt door overstuivend zand. Deze milieuconstellatie lijkt vooral opte treden langskusten waar deaanvoervan slibdoor rivieren afwezig of zeer geringis;ook ishet mogelijk dat een weinigfluctuerende grondwaterstand een rot
speelt,
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Synchorologie: InNederland nog onvoldoende onderzocht; waarschijnlijk locaalop
beschutte stranden inhet hele Wadden- en Deltagebied. Aangetroffen, doch niet fraai ontwikkeld, ophet strand bij Koudekerke (Walcheren). Buiten Nederland volgens R. TUXEN
(1950)verspreidlangsZ-NoorwegenendeDeense,Sleeswijk-Holsteinse, Z-Zweedseen Z-Finse
Oostzeekusten(cf. ook LIBBERT, 1940;BOCHER, 1952;FRODE, 1958;FUKAREK, 1961).

Syntaxonomie: Het lijkt aanbeveling teverdienen deze gemeenschappen als een subassociatie van het Atriplicetum littoralistebeschouwen inplaats vanhen in een afzonderlijke
-associatieonder tebrengenzoalsR. TUXEN(1950)doet.

Verbond2: Salsolo-Honckenyon peploidisR.Tx. 1950.
Syn.: Atriplicionlitoralis Nordhagen 1940p.p.
Gemeenschappen die zich ontwikkelen op vloedmerk, dat isbedekt door
overstuivend zand.
Differentierende soortencombinatie: Honckenya peploides,Cakile
maritimaenSalsolakali.
Synchorologie: Europees-atlantischenBaltisch,mogelijktotinhetMediterrane gebied (R. TUXEN, 1950;PIGNATTI,1953:Cakilion litoralis).
Associaties: Ookbij dit verbond treedtveelvuldigfaciesvorming op, o.a.
door dominantie vanHonckenya peploides,Cakile maritima, Salsola kali,
AtriplexsabulosaenBetamaritima. Vandevele,door R. TUXEN(1950)—grotendeelsvoorlopig— onderscheiden associatiesworden hier alleen hetAtriplicetumsabulosaeenhet Cakiletumfrisicumbehandeld; daarnaast zijn sociaties
vanresp.HonckenyapeploidesenBetamaritimaonderscheiden.24
Associatie 1: Atriplicetum sabulosae Nordhagen 1940.
Kentaxon: Atriplex sabulosa ( =A.tornabeni Tin. = A.laciniata L. =
A. arenaria Woods = A. maritima Grufb.); mogelijk ookAtriplexglabriuscula
(— A.babingtoniiWoods).
Samenstelling (20opn. uit ZW-Nederland):Atriplexsabulosa 85( +-3),
Cakilemaritima100( +-3), Salsola kali 100( +-2), Honckenyapeploides 90
<+ -3),Betamaritima20(+),PolygonummaritimumL.5(+),Atriplexhastata
var. 80( + -2),A. littoralis45 (+ -2),Elytrigiajuncea90( + -2),Elymusarenarius90( + -2),Sonchusarvensis 25( + -1),Matricaria inodora 20(+), Ammophilaarenaria 20(+), Eryngium maritimum 15(+), Ricinus communis 15(+),
Euphorbia paralias10 (+), Calystegia soldanella 10(+), Seneciovulgaris 10
(+), Astertripolium 10(+),Phragmitescommunis 10( + -1),Scirpusmaritimus
10(+), Elytrigiapungens 5(1),Festucajuncifolia 5(+), Sonchus asper 5(+),
S. oleraceus 5(+), Suaeda maritima 5(+), Spartina townsendii 5(+),Puccinellia maritima5(+) enSpergularia marginata 5(+). Atriplex glabriuscula
komtinZW-Nederland enopTerschellingookindezeasociatievoor.
Synoecologie: Langs het strand ofop grindbanken op met zand overstoven vloedmerk; degemeenschappenwaarvanhier desamenstelling isweergegeven, hadden zich opmatigoverstoven vloedmerk ontwikkeld.
Synchorologie: InNederlandzeldzaam,dochinsommigejarenfraai ont24

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

Orde: Plantaginetalia maiorisR.Tx. 1950.
Syn.: Potentilletalia anserinae Oberdorfer 1949.
Nitrophiele gemeenschappen van oeverstroken, oude vloedmerken, tijdelijk
gei'nundeerdeterreinen envanbetreden plaatsen.
Kentaxa: Volgens R. TUXEN (1950): (Potentilla anserina,P.reptans),
Plantago major, Loliurnperenne, Poa annua, Agrostis stolonifera var. prorepens
Aschers.enRanunculussardous.
Volgens OBERDORFER (1957) Agrostis stoloniferaf., Poa annua, Juncus compressusenPotentilla anserina; voorts differentierend: Leontodon autumnalis en
Loliumperenne.
Synoecologie: Kenmerkend voor contactzones tussen contrasterende
milieuconfiguraties, zoalszout-zoet (beidevochtig),nat-droog en rijk-arm aan
voedingsstoffen of combinaties daarvan. Contact van deze contrasten schept
een instabiel milieu, omdat nu eens het ene dan weer het andere uiterste de
milieu-omstandigheden uitmaakt. Instabiliteit impliceert bovendien een onregelmatig optredende oppervlakkige verrijking met voedingsstoffen en een
min of meer compacte toestand van de toplaag van de bodem. Begrazing en
betreding roepen soortgelijke milieuomstandigheden op (cf. VAN LEEUWEN,
1958; WESTHOFFen VANLEEUWEN, 1961; WESTHOFFCS., 1961).
Synchorologie: Eurosiberisch en N-mediterraan; waarschijnlijk ten dele
cosmopolitisch (cf. onder hetPolygonion avicularis).
Verbonden: Polygonion avicularis enAgropyro-Rumicion crispi.
Verbond 1: Polygonion avicularis Br.-Bl. 1931.
Syn.: ZieR.TUXEN(1950).
Kentaxa: Volgens R.TUXEN (1950) Plantago major,Poa annua, Polygonumaviculare var. (differentierend), Coronopus squamatus, Loliumperenneen
Cynodondactylon.
VolgensSISSINGH(1950)behalvedeviereerste,doorR. Tiixengenoemdetaxa
ook Matricaria matricarioides, Lepidium ruderale, Coronopus didymus en Sclerochloadura.
Meded.Landbouwhogeschool Wageningen 65-1(1965)

Volgens OBERDORFER(1957) Polygonum aviculare f., Coronopus squamatus,
Plantago major(zwak,neigttotdeorde)entransgredierendekensoortenvande
associates.
Synoecologie: De plantengemeenschappen van dit verbond ontwikkelen
zich op plaatsen diedoor mensen dierwordenbetreden, dus op paden, langs
wegkanten, op erven, perceelsingangen, drinkplaatsen voor vee, landingsplaatsen voor schepen, enz.Door debetredingvertoont het bodemprofiel een
zeer dichte pakking, hetgeen zeer grote wisselvalligheid in de vochthuishouding met zich meebrengt (tegenstellingen tussen nat en droog in de tijd). De
zoo- en anthropogeneinvloed omvat ook eenwisselvalligeverrijking metvoedingsstoffen (faeces, kunstmest, afval vanlandbouwproducten,enz.).
Synchorologie: Euraziatisch, doch waarschijnlijk cosmopohtisch (SisSINGH 1950) Het open staan van de kenmerkende soorten voor zeer grote
tegens'tellingen in het milieu brengt met zich mee dat de gemeenschappen
inhogemateonafhankelijk vanldimatologischeinvloedenzijn. Dehuidigeverspreidingvandegemeenschappenisnagenoeggeheelanthropogeenbepaald.
Associaties: Hier wordt alleen een subassociatie van hetPlantaginetoLolietumbehandeld.
Associatie:Plantagineto-Lolietum (Beger1930)Sissingh1950.
Syn.: ZieR. TUXEN(1950).
Kentaxa: Plantago major, Lolium perenne, Coronopus squamatus,Matricaria matricarioides en Coronopusdidymus.
Subassociatie: Plantagineto-Lolietum
asteretosum subass.nov.
™-«
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V e r b o n d 2 : Agropyro-Rumicion

crispiNordhagen

1940.

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

litoralis

Differentierende taxa: Festucarubraf. litoralisHackel en andere halophyten, zoals
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Glauxmaritima,Juncus gerardii, Aster tripolium, Plantagomaritima,Triglochin maritima en
Puccinelliamaritima.
Samenstelling (9 opn. langs het Schelde-estuarium): Festuca arundinacea100 (4-5),
Festucarubraf. litoralis 78 (1-2), Glauxmaritima22(+), Juncusgerardii11(1), Aster tripolium, Plantagomaritima,Triglochin maritima, Puccinellia maritimaenP. distansalle 11 ( + ) ;
Elytrigiarepens 78( + -2),Atriplexhastata67(+), Rumex crispus56(+), Agrostisstolonifera
44 ( + -3),Plantagomajoren Carexotrubae beide 44 (+), Potentillaanserina enCochlearia
officinalisbeide 22 (+), Trifolium fragiferum, T. repens,Alopecurusgeniculatus,Oenanthe
lachenalii en Apiumgraveolens alle 11( + ) ; Phragmites communis 78 ( + -2), Taraxacumsp.
56(+), Cirsium arvense44( + -1) enMatricariainodora 11 (+).
Synoecologie: Ontwikkelt zich binnen de directe invloedssfeer van de getijden op de
hoogste gedeelten van deschorrenvan het minstziltegedeeltevan het a-mesohalinicum af in
stroomopwaartse richting. Wordt daardoor alleen bij spring- en stormvloeden overspoeld
en ontvangt dan enigvloedmerk. Begrazingenhooien bevordert deontwikkeling van deassociatie.In dezilterezonesvanhetDeltagebied bevinden zichplaatselijk opdedijkhellingen verwantegemeenschappen.
Synchorologie: De subassociatie is in Nederland alleen binnen de directe invloedssfeer
van de getijden aangetroffen en wel langs het Haringvliet en het Middenhellegat, alsmede
langshet Schelde-estuarium vanFort St.PhilippeaftotdestadAntwerpen. Misschien vroeger
ooklangsdeoeversvandekomvandevoormaligeZuiderzee.
Deassociatie isbekend vandeDuitseenDeensekusten(R. TUXEN, 1950; FRODE, 1958),het
kustgebied van Z-Noorwegen, Z-Zweden en waarschijnlijk Z-Finland (NORDHAGEN, 1940;
HULTEN, 1950), alsmede langs de oevers van de Westeuropese rivieren (aanvankelijk als een
afzonderlijke Festuca arundinacea-Dactylis glomerata-associatie opgevat: R. TUXEN, 1950,
1955; OBERDORFER, 1957). De subassociatie van Festucarubraf. litoralis is waarschijnlijk
algemeen in deniet te sterk gekanaliseerde estuaria van NW-Europa. Aan deze subassociatie
verwante, en waarschijnlijk ook daarin onder te brengen gemeenschappen komen voor in de
grenszones van zilte terreinen die zich in het binnenland van Duitsland bevinden; BUCKNER
(1954) deelt dezeals subassociatie van Festucaarundinaceain hetJuncetumgerardiiin.
4.10. KLASSE:ARTEMISIETEA VULGARISLOHMEYER,PREISINGETR.TX. 1950

Uit overwegend meerjarige, steeds nitrophiele,rechtopgaande, deels struikvormige, deelslianenachtige soorten (,Hochstauden') bestaandegemeenschappenvancontactgordels,zoalsoeverstrokenlangszeeenenrivieren(aanspoelselzones), randen van houtwallen en andere houtopstanden, kanten van wegen
enerven,enz.
Kentaxa: Urticadioica,Artemisia vulgaris, Melilotus altissimus, Rumex
obtusifoliuse.a. (cf. R. TUXEN, 1950).
Orden: I. Artemisietaliavulgaris,metalsverbondhetEu-Arction(R. TUXEN,
1962) en II. Calystegietalia sepii. Alleen van de laatste orde komen gemeenschappen voor behandelinginaanmerking.
Orde II:Calystegietalia sepii R.Tx.1950.
Gemeenschappen van nitrophiele, struikvormige en lianenachtige soorten
op aanspoelselgordelslangszeeenenrivieren, meestal in rietgordels eninHippophae-ofSW/x-struwelen.
Kentaxon: Calystegiasepium.
Verbonden: Angelicionlitoralisen Senecionfluviatilis.Alleen van het
eersteverbondzullenenigesyntaxawordenbehandeld.
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Verbond: Angelicion litoralis R.Tx.(1950) 1961nom.mut.25
Syn.: Agropyro-Rumicion crispiNordhagen 1940 p.p; Convolvulo-Archangelicion litoralis R.Tx. 1950prov.
Nitrophiele en matig tot zwak halophiele gemeenschappen van aanspoelselgordelslangszeeenenestuaria.
Kentaxa: Elytrigia pungens, Angelica archangelica ssp. litoralis (Fries)
Thellung en misschien Sonchusarvensis. Hoewel Elytrigiapungenstransgredieert in het Armerion maritimae, het Saginion maritimae, het Atriplicion littoralis en hetAgropyro-Rumicion crispi, lijkt dezesoortin ditverbond door haar
dominantie en zeer grotevitaliteit (planten tot meer dan 1,50 mhoog) de centralekensoortte zijn.
Synoecologie: Optimaalopvloedmerkgordelsindemesohalienezonesder
estuaria enin de lage duinen van de groene strandvlakten langs de kust. Ontwikkeltzichdaar als,Schleier-Gesellschaften' (sensuR. TUXEN, 1950)inPhragmites communis-vegetaties en Hippophae rhamnoides-struwelen. Zet zich in de
polyhalieneeneu-haliene zones buiten de strandvlakten voort op oeverwallen
van kreken enlangs devoet van dijk en duin (Elytrigiapungens-gemeenschappen).Waar indezelaatstezonesveelvloedmerkwordt gedeponeerd, maakt het
verbondplaatsvoorhetAtriplicionlittoralis.
De beschaduwing door riet of struweel waarborgt geringe wisselingen in de
temperatuur en een voortdurend hogevochtigheid van de bodem en de benedenste luchtlagen. In overeenstemming hiermee is de veronderstelling van
NORDHAGEN (1940,p.97) dat voor de ontwikkeling van het, ook tot dit verbond behorende Convolvuletum sepiimaritimum langsdeNoorse zuid-enwestkust beschutting tegen wind en voldoende vochtigheid van de bodem noodzakelijke voorwaarden zijn. Deze stabiele omstandigheden van temperatuur
en vocht maken dat het verteringsproces in het vloedmerk van hetAngelicion
litoralis ongetwijfeld een geheel ander verloop zal hebben dan de onder sterk
wisselende omstandigheden plaats hebbende processen in de Atriplicetalia
littoralis.Zij zijn - tezamen met de factor zout - waarschijnlijk ook verantwoordelijk voor de verspreiding van het verbond, dat in tegenstelling tot die
van het Senecionfluviatilisduidelijk atlantisch is(cf. ook R. TUXEN, 1950).Het
verschijnseldathetAngelicionlitoraliszichaandeNoorsekustenzelfsop,open'
vloedmerken kan ontwikkelen (NORDHAGEN, 1940),zou kunnen samenhangen
meteenextremestabiliteit in defactorvocht aldaar (cf. de eerder aangehaalde
opmerkingvan Nordhagen enhetfeit dat dejaarlijkse gemiddeldehoeveelheid
neerslagdaar 1500-3000mmis).
In het arctische gebied bevinden zich op overeenkomstige standplaatsen
Calamagrostis neglecta (Calamagrostetum neglectaemaritimum Nordhagen
1954)-, Carexrariflora- enAlopecurusarundinaceus-gemQenschappen (KALELA,
1939; NORDHAGEN,1954).
Synchorologie: Weinig van bekend; west- en noordeuropese kusten,
waarschijnlijk tot60°NB(HULTEN,1950).
25

'42

Zie voetnoot 15op p.75.
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Syntaxonomie: Het karakter van ,Schleier-Gesellschaft' impliceert dat
vermenging met andere gemeenschappen regel zo niet voorwaarde is, in de
eerste plaats met die van het Phragmition eurosibiricum en deHippophae
rhamnoides-consociatie (BOERBOOM, 1960), doch ook met elementen van de
Plantaginetalia maioris en zelfs met die van de Glauceto-Puccinellietalia. Dit
betekent dat dezegemeenschappen gemakkelijk aanleiding geventot meningsverschillen op syntaxonomisch gebied. Het lijkt het meest aanvaardbaar Elytrigiapungensalsdecentralekensoortvanditverbondtebeschouwen,waardoor
tevenssyntaxaalshetAtripliceto-Elytrigietumpungentiseenbevredigendeplaats
krijgen.
Associaties (cf. ook R. TUXEN, 1950;doch niet OBERDORFER, 1957): Hier
worden alleenbehandeld hetAtripliceto-Elytrigietumpungentis, hetAtriplicetoCirsietum arvensis en het Althaeeto-Calystegietum sepii.
Associatie 1: Atripliceto-Elytrigietumpungentis Beeftink etWesthoff 1962.
Syn.: Atropidetummaritimae, subassociatievanFestucarubrasubvar. arenaria
(AtropidetumFestucetosum arenariae), facies vanAgropyrumrepensvar.
littorale DeLitardiereetMalcuit 1927;Triticetum acutiChristiansen 1927p.p.;
Agropyrum //ttora/e-gemeenschap Br.-Bl. et De Leeuw 1936; Artemisietum
maritimae,facies van TriticumlitoraleFeekes 1950 (in BROUWER CS., 1950),
Westhoff et Beeftink 1950;Agropyretum littoreiCorillion 1953 p.p.; Agropyron
littorale-weideVANDENABEELE 1955.
Differentierende soortencombinatie: Elytrigia pungens, Atriplex
hastataenAstertripolium.
Samenstelling(92opnamenuitZW-Nederland):zietabel 14,kolom 1 en2.
Synoecologie: Binnen dedirecteinvloedssfeer van degetijden ontwikkelt
de associatie zich voornamelijk op kreekoeverwallen van uiteenlopend slibgehalte. Het Artemisietum maritimae en soms ten dele ook het Halimionetum
portulacoidis dieaanvankelijk hetvloedmerk opvingen, maken plaats voor een
geslotenofnagenoeggeslotenElytrigiapungens-begToeimgmetverspreideexemplarenvanAtriplexhastata. Vandeoorspronkelijke vegetatieblijven verspreide
resten aanwezig en vertoont Aster tripolium de hoogste presentie. Verwante
gemeenschappen komenvoorlangsdebuitenhellingvan dezeedijken enlangs
de voet van sommige duintjes. De associatie vindt haar optimum in het polyhalinicum, maar dringt door tot in de eu-haliene en a-mesohaliene zones. Zij
wordt in het mesohalinicum vervangen door het Atripliceto-Cirsietum arvensis
en hetAlthaeeto-Calystegietumsepii, bij matige beweiding en hooien door het
Potentilleto-Festucetum arundinaceaefestucetosum litoralis en bij sterkebeweidingdoorhetPlantagineto-Lolietumasteretosum.
Binnendijks komt de associatie alleen voor langs de oevers van polyhaliene
wateren met een sterkfluctuerendewaterstand (vnl. kwelgebieden achter de
ZGCQ11K I

Synchorologie: In het Waddengebied locaal, bijv. op Ameland (BRAUNBLANQUET enDELEEUW, 1936),Griend (FEEKES;in BROUWER cs., 1950)en de
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Boschplaat van Terschelling (WESTHOFF, n.p.), in de Dollard en op het Balgzand (DE VRIES, 1940).
In het Deltagebied algemeen langs het Schelde-estuarium van Vlissingen tot
de Boudewijnsluizen bij Antwerpen (cf. ook VANDENABEELE, 1955). In het
Oosterschelde-bekken over het algemeen schaarser, waarschijnlijk als gevolg
van geringere hoeveelheden vloedmerk door minder uitgestrekte Spartina
townsendii-begroeimgen. Binnendijks zeer locaal, bijv. in de Inlaag 1887 bij
Ellewoutsdijk.
Buiten Nederland verspreid van Skallingen (HANSEN, 1958; BEEFTINK, 1959)
en Groot-Brittannie op ongeveer dezelfde breedtegraad (CHAPMAN, 1941;
TANSLEY, 1949; PERRING en WALTERS, 1962) tot langs de Franse oceaankust.
Elytrigia pungens neemt in Groot-Brittannie en Ierland naar het westen toe in
betekenis af om plaats te maken voor Juncus maritimus (cf. CHAPMAN, 1941;
O'REILLY en PANTIN, 1957).
S y n t a x o n o m i e : De aanvankelijke onderbrenging van de associatie in het
Agropyro-Rumicion crispi (BEEFTINK, 1962; cf. ook R. TUXEN, 1950) bevredigt
niet wegens de schaarsheid aan kentaxa van dit verbond. Het lijkt beter de
dominant, Elytrigiapungens, alskentaxonvanhetAngelicion litoraliste beschouwen, waarmee dan tevens de associatie een beter aanvaardbare plaats in het
systeem krijgt.
Er zijn nog andere £7y?n'g/a/w«ge«.?-gemeenschappen, die niet in deze of de
volgende associaties kunnen worden ondergebracht. Het is gebleken dat Elytrigiapungens — evenals Honckenya peploides (zie p. 137) — een hoge ,residuwaarde' heeft t.o.v. het dynamische aspect van het vloedmerk, waardoor aanvoer lange tijd achterwege kan blijven zonder dat dit voor deze soort direct
nadelige gevolgen heeft, terwijl zich daarbij intussen soms wel allerlei andere
soorten vestigen.
A s s o c i a t i e 2:

Atripliceto-Cirsietumarvensisa.ss.nov.

D i f f e r e n t i e r e n d e s o o r t e n c o m b i n a t i e : Cirsium arvense, Atriplex hastata, Elytrigia pungens en Apium graveolens.
S a m e n s t e l l i n g ( 5 opn. uit ZW-Nederland): zie tabel 14, kolom 3.
S y n o e c o l o g i e : Deze associatie ontwikkelt zich in het mesohalinicum en
op groene strandvlakten langs de kust als gesloten of bijna gesloten begroeiingen op vloedmerken die op ruggen, afslagranden of tegen duintjes zijn geworpen, doch niet door een dichte vegetatie van riet of struweel worden opgevangen. Grassen — vnl. Festuca rubra f. litoralis, soms ook Elytrigia repens,
E.juncea en Elymus arenarius (De Beer) — nemen bij het opvangen van het
vloedmerk de grootste plaats in. De associatie is de brakke pendant van het
Atripliceto-Elytrigietum pungentis en de ,weide'-pendant van het hierna te bespreken Althaeeto-Calystegietum sepii. Soms ontwikkelt het Atripliceto-Cirsietum arvensis zich reeds in het gedeelte van het polyhalinicum dat aan de mesohaliene zone grenst (bijv. op de Slikken van de Heene), doch dan steeds in een
gordel boven die van het Atripliceto-Elytrigietum pungentis.
S y n c h o r o l o g i e : Alleen bekend uit het Deltagebied. Daar aangetroffen op
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afslagranden en aan de dijkvoet langs de Krammer, het Middenhellegat en
locaal en verarmd langs de Zeeschelde in Belgie; op het Groene Strand bij
Oostvoorne fraai ontwikkeld op de zeer lage uitlopers van deHippophaeduintjes; opdeBeerhier endaar opdestrandwal.
Associatie3: Althaeeto-Calystegietum sepii ass.nov.
Zwak halophiele gemeenschappen op vloedmerken die zijn gedeponeerd in
xietvegetaties ofHippophae-stxvmelen.
Differentierende soortencombinatie: Althaea officinalis (waarschijnlijk kentaxon), Calystegia sepium en Elytrigiapungens.
Samenstelling (22opn.uitZW-Nederland):zietabel 14,kolom4, 5en 6.
Subassociaties, enz.: (a)Althaeeto-Calystegietumsepii, subassociatie van
Calamagrostisepigeiosmettweelocalevarianten,devariantmetGaliumaparine
•endevariant metEupatorium cannabium.
(b) Althaeeto-Calystegietum sepii, subassociatie van Cochlearia officinalis.
S u b a s s o c i a t i e a: Althaeeto-Calystegietum
grostis epigeios subass.nov.

sepii, subassociatie van

Calama-

Differentierende taxa: Calamagrostis epigeios, Cirsiumarvense en Urtica dioica.
Samenstelling (13 opn. uit ZW-Nederland): zietabel 14,kolom 4 en 5.
Synoecologie: Deze subassociatie ontwikkelt zich wanneer vloedmerk in Hippophaestruweel wordt geworpen, zoalsop groenestrandvlakten kan plaatsvinden.Door zoet drangTvater uit de belendende duincomplexen blijft het milieu voortdurend vochtig en is de saliniteit behalve na stormvloeden steeds,zeerlaag. Met dezelage saliniteit hangt ook de vestiging
van Hippophaerhamnoides in de stormvloedzone samen. De Hippophae-stmikenzijn 1-2 m
hoog en hun bedekking varieert van 30-80%.In hetDeltagebied kunnen tweelocale varianten worden onderscheiden. De eerste,voorkomend op deBeer, isvan de andere gekenmerkt
•door de constante aanwezigheid van Galium aparine en Lycopuseuropaeus; voorts door af•stervenvan Hippophaerhamnoideswegenseenverhoogde saliniteitvanhet grondwater, waarschijnlijk gecombineerd met hoge grondwaterstanden. De andere heeft zich op het Groene
Strand bij Oostvoorne ontwikkeldenonderscheidtzichdoorEupatorium cannabium, Angelica
•archangelica ssp. litoralis (Fries) Thellung en Pulicaria dysenterica, terwijl Hippophae rhamnoides geen afstervingsverschijnselen vertoont. De grondwaterstand kan daar tijdelijk wel
hoog zijn, doch desaliniteit isaanzienlijk lager.
Synchorologie: In Nederland beperkt tot deterreinen waar zich Hippophae rhamnoides
in de stormvloedzoneheeft ontwikkeld: inZW-Nederland op deBeer, het Groene Strand bij
Oostvoorne, deZwarteHoek bijRockanjeen deKwadeHoek (Goeree);zeerverarmd ook in
•deVerdronken Zwarte Polder (Zeeuwsch-Vlaanderen). In het Waddengebied waarschijnlijk
alleen op Ameland (mondelingemededelingvan deheer Chr. G. van Leeuwen, Zeist).Buiten
Nederland nietbekend.
S u b a s s o c i a t i e b:Althaeeto-Calystegietum
sepii, subassociatie van Cochlearia
officinalis subass.nov.
Syn.: Associate van Althaea officinalis en Oenanthe lachenaliiWeevers 1940.
Differentierende taxa: Cochlearia officinalis, Agrostisstolonifera en misschienOenanthelachenalii.
Samenstelling (9opn.uitZW-Nederland):zietabel 14,kolom6.
Synoecologie: Deze subassociatie ontwikkelt zich wanneer vloedmerk m een rietvegetatie wordt geworpen, doch is uitsluitend tot de mesohaliene zone van de estuaria beperkt.
Zij komt daar voor op kreekoeverwallen en andereruggen in het buitendijkse landschap. De
bodem bestaat meestal uit lichte tot matigzware klei. De gemeenschappen vertonen een vrij
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sterkefaciesvorming, meerdan dievan devorigesubassociatie, doch hetpercentage constante
soorten istochhoog.Hetrietbereikteenhoogtevan l-2£m,dochwordtmet delianenachtige
vegetatie in de loop van de zomer door wind en regen doorgaans tegen de grond gedrukt.
Elytrigiapungensis hier ten dele aanwezig in de genaalde vorm (var. aristatum(Sagorski) J.
et W.). De subassociatie wordt in het polyhalinicum vervangen door het Atripliceto-Elytrigietum pungentis, in het oligohalinicum door de Sonchus palustris-Angelica archangelicaassociatieR. Tx. 1937(cf. ookR. TUXEN,1950).
Binnendijks ontwikkelt de subassociatie zich alleen langsmesohalienewateren(oude rivierarmen)methogewaterstandenin dewinter(bijv.het Groote Gatbij Oostburg).
Synchorologie: In het Waddengebied afwezig. In het Deltagebied zeer fraai ontwikkeld
langs het Haringvliet, langs de rechteroever van demonding tot aan het eiland Tiengemeten
en langs de linkeroever van de Scheelhoek tot ten westen van Willemstad. In het Scheldeestuarium slechts fragmentair van de Belgische grens tot bij Antwerpen. Buiten Nederland
weinig bekend, doch waarschijnlijk algemeen in de Westeuropese estuaria (cf. LEMEE, 1933;
DEN HARTOG en SCHROEVERS, 1952; DUPONT, 1955).
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VERANTWOORDING
Dezepublicatieiseensamenvattingvanderesultatenvaneenstudiediewerd
verrichtonderleidingvanDr.H.J.VENEMA,HoogleraaraanhetLaboratorium
voor Plantensystematieken-Geografievan deLandbouwhogeschoolteWageningen. Voor dit onderzoek, dat in 1950 op het genoemde Laboratorium een
aanvang nam, gaf de toenmalige Commissie ,Plan Tendeloo' gedurende een
jaar financiele steun; voorts verleenden de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst
enhet Hydrobiologisch Instituut afdeling Delta-onderzoekvan de Koninklijke
Nederlandse Akademie van Wetenschappen hun medewerking.
Dr. V.WESTHOFFen deheer CHR. G. VANLEEUWEN(R.I.V.O.N., Zeist) verstrekten waardevolle adviezen en verleenden schrijver dezes toestemming verschillendevanhunongepubliceerdegegevensteverwerken.DeRijksdienst voor
deIJsselmeerpoldersteKampengafopinstigatievandeCommissieOnderzoek
Landaanwinning TNO aan Dr. Ir. B.VERHOEVENvergunning eengroot aantal
grondmonsteranalyses te laten verrichten. Mej. Dr.J. TH. KOSTER (Rijksherbarium, Leiden) determineerde veel algenmateriaal, doch de phycocoenologischegegevensblekenteomvangrijk omindezesamenvattingopgenomente
worden. Mevr.Dr.W.S.S. VANDER FEEN-VAN BENTHEM JUTTING(Zoologisch
Museum,Amsterdam)enDr.C.O.VANREGTERENALTENA(Rijksmuseum voor
Natuurlijke Historie, Leiden) verleenden assistentie bij het molluskenonderzoek. De sectie Mycologievan dePlantenziektekundige Dienst teWageningen
determineerdedeFungi.Dr.H.TEN KATE(K.N.M.I.,DeBilt)steldeklimatologischegegevensvandeWesteuropesekustterbeschikking.DeDirecteurvanhet
StaatsbosbeheerteUtrechtverleendedeheerJ.TERHOEVEvergunningeengroot
aantal hoogtemetingen te verrichten. Verschillende diensten van de Rijkswaterstaat, alsmede het Bestuur der Waterwegen te Antwerpen verschaften
gegevens over getijstanden, overstromingsfrequenties en de saliniteit van het
open water. Dr. D. S. RANWELL en Dr. K.F.VAAScorrigeerden de engelse
tekst.
Jegens alle genoemde personen en instanties betuigt schrijver dezes zijn oprechtedank.
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SUMMARY
SALT MARSH COMMUNITIES OF THE SW-NETHERLANDS IN RELATION TO
THE EUROPEAN HALOPHYTIC VEGETATION

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

Zonering van de voornaamste syntaxa langs het Schelde-estuarium en het Oosterschelde-bekken
Elke ingemeten grens isaangegeven met de gemiddelde hoogte t.o.v.NAP. Op de ordinaat is de hoogte t.o.v. de gemiddelde bovengrens
van het Puccinellietum maritimae uitgezet. De abscis geeft de verschillende terreinen aan, voor het Schelde-estuarium op schaal 1:375.000.

OOSTERSCHELDE-BEKKEN
EASTERN
SCHELDT

SCHELDE-ESTUARIUM
SCHELDT ESTUARY

AtriplicetoElytrigietum pungentis

Kaloot

Ellewoutsdijk

's-Gravenpolder

Waarde

Ten westen
van Bath

Ossendrecht Galgeschoor Ten noorden van
Fort De Perel

FIG. 6. Zonation of the principal communities along the estuary of the riverScheldt andalong theEastern Scheldt
Each measured boundary-line is indicated by its average level above NAP (Normal Amsterdam Level, Ordnance Datum). Ordinate: level
with respect to the average upperlimit of the Puccinellietum maritimae. Abscis: the localities investigated,for the estuary of the river Scheldt on
scale 1:375.000.
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TABEL 7
Overzicht vande geografische verspreiding vande hogere syntaxa,waarin de Europese zoutplantengemeenschappenzijn ingedeeld
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Table 7 Survey of the geographical distribution of the higher vegetation units in whichthe European halophytic communities have been classified
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Spartinamaritima

6(+)

12(4-1)

j" lobVsfj

4(+-2)

12(1-3)

Fuousvesiculosusvar.lutarius
Spartinatownsendii

50(+-2)

46(+)

Glauxmaritima

50(+-2)

35(+-2)

Junousgeraxdii

2(+)

96(4-2)

61(1-2)

71(4-1)

40(4-1)

32(4-1)

100(1-3)

60(4-2)

49(4-2)

11(4-1)

59(4-2)

35(4-2)

24(4)

r 56(4-2) n ,
J 36(+-5) J

43(4-1)

15(4-1)

7(4-2)

! 71(4-3)

14(+)

43(4)

62(4-1)

r 85(4-3T"i

59(+-4;

" 5C+T
22(4)

I
.J

Different!grandesoortencombinatieen
anderekenmerkendetaxaArmerionmaritimae

11(4)

11(4-1)

Agrostisstolonifera subvax.salina2'

_J£(1-JL

Parapholis strigosa5'
Armeriamaritima

6(4-1)

lestuoarubraf.litoralls

14(4-2)

Artemisiamaritima

4(+)

33(4-1)

11(4)

4(+)

67(4-1)

11(4)

15(+-1)

5(+-l)

56(4-1)

11(4)

4(+)

!

[_100(4-3)_j
_2(1)_
22(4)

4(4)

11(+)

laxakenmerkandvoorvloedmerkan
Atriplexhaetata
lajrtrigiapungens

M 4 S M a

' ^
S

o
^

J

~

T
^

T
t

l
t

~~~

JUn

t
^

l

°ea

' pt>(+T.2)""
w+\

56C+

r4(!5!

"1)'

arla

°

C

40(4-2;
4(4)

°°hlearla

m 0 i n a l i S

a n

4(1)

« l i c a 44(4-1), E u p h ^ a

«

ltaB0BCU1

- -eleratus

u t o r a l l 8

4(+).

1 1 ( +

,

Kolcm 7

14(+)

, s o i ^ u . ' - r i t l — v a r . compactus 4 2 ( 4 - 2 ) , Phragmites communis 1 5 ( + ) , Alopecurus

Soirpus l a o u s t r i s s s p . glauous 2< + >, Kolom 8: Cochlearia o f f i c i n a l i s 1 4 ( + ) , ^ r i g i a Juncea 1 4 ( + ) .

) T e v e n s ( s e l e o t i e f ) kentaxon van h e t P u o o i n e l l i o n maritimae.
) Waarsohljnlijk kentaxon van h e t Agropyro-Rumicion c r i s p i (onderverbond t o t o - T r i f o l i o n )
i

011

S a 8 ± n i 0 n maritl,afle,

t r a n B Z r e d i e r e n d i n de G l a u o e t o - P u c o i n e l l i e t a l i a dooh voornamelijk i n h e t Armerion maritimae.

t r a n S 5 r e d i 8

OpnT
r
"^
^ * - S l a u c e t o - P u c c i n e l l i e t a l i a doch v o o l m e U J k i n h e t Armerion m a r i t i m a e .
) Opnamen afkomstig van de Hederlandse Waddeneilanden, . e l w i l w t e r b e a o h l k k i R g g e s t e l d d o o r ^
y. W e s t c o f f
( 2 e i a t ) .

Table8

.Puooinellionmaritimae (PuocinellietummaritimaeandHalimionetumportulaooidis)intheSW-ITetherlands

-T5F
32^ -1)

Tabel9
Artemialetuanaritinaa inZ*-Saderland
Arteaisietua maritioaa
typloua
i n i t l a l e phase
oat Arteolala
maritiaa
1

Artemiaiatua marltlaaa
agroatldatoaua
typische
vora

11

2
61

100(4-5)

93(~3)

100(t-2)

71(1-5)

Koloa
Aantal opriaeen
Kentaxon Artaralalatua taarltiaaa
Arteolala s&ritloa

typlecha
Tons

irtealsietua
aaritinae
araerietoaua

J
14

4
24

fragsent

5
31

,Plfftrtn<»r«n4* mrttncgatlrwU*
an andare ken-aarkande taia ran hat

Arwrlqn B T » 1 M <
Araerianarltlsa
Feotucarubraf.lltoralia
Olauxaarltloa
Juncua gar&rdll
Farapholls strlgosa'.')
Agroatla atolonlferasubvar.sallna'
KentaraPueolnelllonnarltlmae
Puocinelllamaritioa
Halinlone portulacoidea
Bostrychiaacorpioidea
Spergularla salina
-T&TterentlBrantte aoortanoombrmrtlwClauceto-Pucolnellletalla
Umonl-jo vulgare
Spergularla narglsata
Kentaxa Aaterataa trioollun
Aster t r i p o l l u a
Plantago a a r i t l a a
Trigloohin a a r i t l a a

-

2(0

L 06(-2) ]

-

-

82(+-2)

100(3-5)

100(3-5)

55(-l)

100(4-5)
64(*-2)

100(1-5)

-

87(+-2)
4(2)

65(-2)
48(+-3)

)

5(+-0
-

29(*-2)

7(0
-

55(+-l)
100(1-5)

43(+-2)

43(+-2)

98(+-3)

100(+-2)

9(+)

5(+-2)

-

4(0

{^87(1-?)
8(*~1)
25(*)

-

-

97(*-5) ]
19(+-1)

3(+)

45(+)
9(+)

66(*-2)

100(+-1)

100(+-2)

64(+-l)

50(+-2)

-

93(*-3)
93(+-2)

75(+-2)

72(i-3)
29(*-l)

93(*-2)
93(*-2)
71(*-1)

96(—1)
100(«-2)
46(+-l)

74(*-l)
42(+-2)
48(+-l)

50(*~1)

50<«-l)

9(+)
56(»)

51(*-D
13W

50(«-l)

-

-

9(-0

51 ( - 2 )

50(*-2)

27(+)

72(*-2)

Ktntftxft.Brtr9-S»llssnii°i».
Thero-Suaedlon an Soartlnion
Sallcornla europaaa
Suaad* o a r l t i a a
Spaxtlna toanaandll

K l j t r i g l a pungene

-

Atrlplaz hastata
Loliua paranae

"<•)

-

-

7(0

7(0
-

12(0

55(*-2)

£ 87(*-2"j~~'
12(0

42(*-3)

65(7-7)"
23(+-2)

Addenda! Koloa 5' Hordeua secallnun l 6 ( * - 2 ) , Phrasaltea corrrinla l 6 ( « - 2 ) , Sclrpua aaritiaua Tar. coapaotue 1 6 ( 0 >
Trifoliua fragiferua 6 ( * - 1 ) , Alepeerurus genlculatua 6(+)i faatuca. arundlnacaa 6 ( 0 » Plantago aajor 3 ( 0 »
Cochlearia o f f i c l n a l t a 3 ( 0 ' ) tentaxon ran hat Saginlon a a r i t i o a e , tr&nsgredilrend In da Olaoceto-Pucclnellletalia doch •oornaaaiyk t o bat
Axaerion atarit l a a a .
) faarachljnlijk kentuon ran bat Agroprro-Snalelon crlapl (onderrerbond X e t o - t r l f o l i o s ) , tranajredilrend i n da
Olaucato-Puoclnalllatalla doch •oornamelljk i n bat Araarioa narltlaaa.

Tabla 9 . Artaaialetua aarltlaaa i n tha Sf-Satherlanda

label 10
Fresentie en abundantie-dominantie van enige soorten in het Armerion maritimae en andere,
f l o r i s t i s c h verwante gemeensohappen langs de Wasteuropese Kust
(naar gegevens verzameld ult de literatuur)
Artemisietum
maritimae

Junoetum
gerardii

Gemeenschapp en
met Sagina

Junceto-Carioetum
exteneae

maritima en

Aantalopnamen

Artemisiamaritima
Armeriamaritima
Festucarubra
Junousgerardii
Clauxmaritima
Cochleariaanglioa

1
18
147

2
25
353

typicum

subass.met
Leontodon

enOenanthe

ooronopus

Kolom

metJunoue

autumnalis

3
10

4

5

13

14

115

102

59

6
18
181

dominantie

vanFestuoa

vanAgrostis

gerardii

15
141

rubra

stolonifera

43(+-2)

100(1-4)

e3(+z3j

LJIOO(3-52j

92(+-4)

£ 100(3-57j

77(+-2)

87(+-4)

55(+-2)

73(+-3)

77(+-3)

43(+-2)

27(+_2)

78(+-3)

62(+-2)

100(1-5)

91(+-5)

100(+-5)

61

42(+-5)

81(+-5)

37(+-3)

94(+-5)

83(+-3)

86(+-4)

61(+-5)

91(+-5)

ei(+_iO

81(+-4)

61(+-2)

96(+-3)

1K+)

14(+-1)

9(+-2)

28(+)

93(+-4)

11(+-1)

19(+-2)

35(+-D

6(+-D

27

100(+-3)

31(+-2)

82(+-4)

77

62(+-3)

12(+-2)

14(+-1)

10
6

54(+-2)

4(+-l)

C+-4)

9
11

17(+-1)

56(+-1)

Carexextensa

dominantie

vanJunous

8

7
10
40

27(+-2)

74(+-2)

dominantie

lachenali:

100(+-5) |

.26(+-2)

Junoetum gerardii

Juncetumgerardii

maritimus

Flantago

Aantal texreinen

Semeenschap]sen

8(+-l)

71(+-2)

77(+-3)

ioo(+-3)

77(+-4)

43(+-3)

4(1-2)

23(+)

4(+)

15(+-1)

-

Astertripolium

81(+-2).

58(+-2)

22(+-1)

50(+-2)

r 72(+-2) ]

15(+)

54(+-2)

85(+-2)

Triglochlnmaritima

67(+-D

71(+-3)

39(+-0

93(+-2)

62(+_2)

I 84(+-3) |

54(+-2)

71(+-3)

69(+-2)

57(+-2)

100(+-3)

85(+-3)

67(+-2)

64(+-3)

5o(+_2)

| 97(+-3)I

69(+-3)

92(+-3)

92(+-3)

29(2)

46(+-3)

| 62(+-3)|

Flantagomaritima
Limoniumvulgare

81(+-3)

45(+-3)

44(+-1)

2

Spergulariamarginata

74(+-2)

44(+-2)

28(+)

2

11(+-2)

Agropyron littorale

56(+-3)

29(+-3)

56(+-4)

Agrostisstolonifera

37(+-l)

82(+-4)

89(+-4)

Junousmaritimus
Oenanthelaohenalii

8( + )

5(+)

27(+-l)

38f+-5)

42(+-3)

62(+-3)

29(+-3)

50(+-1)

54(+-2)

29(+-2)

31(+-2)

8(1)

29(+-2)

38(+-3)

72(+-4)

85(+-4)

75(+-3)

77(+-3)

r 92(+-o

2K+)

15(+-D

14(+-1)

I 77(+-2)

17(+-2)

15W.

43(+-2)

| 85(+-2)

23(+-1)

71(+-2)

i 38(+-2)

21W
"

15(1-2)

14(2)

23(2)

43(+)

33(+-3)

46(+-3)

Li^i-iL-J

79(+-4)

61(+-4)

6( + )

46(+-4)

70(+-5)

7(+-2)

38(+_2)

27(+-1)

17( + )

39(+-2)

4(+-l)

23(+-2)

33(+-3)

«(+-2)

27(+_3)

32(+-2)

56(+-3)

14(+-2)

15(+_2)

-

-

20(+-2)

50(+-3)

36(+-3)

27(+-2)

3(+-0

21(+-1)

44(+-3)

H(+-1)

12(+-1)

6( + )

4( + -1)

9(+-1)

44(+-2)

29(+-2)

8(+-l)

33(+-3)

33(+-3)

56(+-3)

21(+-3)

8( + )

4(+-2)

12(+-3)

17(+-2)

17(+-1)

lOO(+-4)

Cochlearia danica

-

18(+-2)

61(+-4)

Plantago ooronopus

8(+-2)

24(+-2)

89(+-4)

21(+-1)

Centauriumpulohellum

4(+)

29(+-2)

44(+-2)

-

9(+)

17( + -1)

54(+-2)
32(+-2)

Potentillaanserina
Trlfoliumrepens
Carexdistans
Lotusoornioulatus
Leontodonnudicaulis

Farapholis strigosa
Bupleurum tenuissimum
Saginamaritima

Centauriumvulgare

-

14(+)

8( + )

5(+-3)

~

Leontodonautumnalis

5(+)

58(+-D

41(+-3)

L

38

1

<- >J

15(+)

£ 100(3-57]

4(+)

8(+)

15C+-2)
—

Table 10. Presence and combined estimation of some species in the Armerion maritimae and other f i o r i s t i c a l l y a l l i e d communities along the Westeuropean coasts (aooording
to data collected from the l i t e r a t u r e ) .

-

Tabel11',
Junoetum gerardii,Junoeto- CaricetumextensaeenSoirpetumrufi

Junoetum gerardii
Variantmet

Overgang

Juncus gerardii

Variantmet

Junceto-Caricetum
Variantmet

Pestuoarubra

Agrostis sto-

f.litoralis

loniferasub-

extensae
uit

ZW-Nederland

Aantalopnamen

1

2

3

25

11

39

blysmetosum

pholiureto 3urn
initiale phase

rufi 3 )

rufi

phasemet
Juncus

var. salina
Kolom

bclrpetum

Junceto-Oaricetumextensae '

maritimus

*

6

5

2

1

3

?'

7
12

8

9

8

1

KentaxonJunoetum gerardii
Araeriamaritima

84(+-2)

64(+-2)

92(+-3)

-

-

100(1)

-

47(+-2)

58(+-2)

100(+-4)

100(+-3)

100(+-4)

59(+-2)

50(+-2)

ioo(+-3)

12(+)

-

KentaxaJunceto-Caricetum extensae
Carezextensa

-

Euphrasia litoralis
Trigloohinpalustris (looaal)

-

110(1-4)

-

18(+)

-

50(+-i)

-

[_~87T^2)~]

Kentaxon Scin>etum (KL.vsmetum)rufi

-

Soirpus (Blysmus)rufus

-

-

~

-

-

m

DifferentiSrende soortenoombinatie en
anderekenmerkende taxaArmerionmaritimae
92(+-3)

100(3-4)

100(3)

100(1-3)

76(+-4)

67(1-5)

25(+-1)

Qlauxmaritima

100(+-3)

91(+-3)

97(+-3)

100(1-2)

100(2-3)

94(+-2)

100(+-2)

100(1-2)

-

Juncus gerardii

100(3-5)"I

100(3-4)

77(+-3)

50(+)

94(+-4)

83(+-4)

100(+-5)

1

Festucarubraf. litoralis

[l00(2-5)_]

Artemisia maritima

44(+-1)

73(+-1)

69(+-l)

100(+)

Parapholis strigosa '

60(+-2)

45(+-1)

67(4-3)

50(+)

27(+-2)

13(+-D

[_100(4-5)j

Agrostis stolonifera subvar.salina '

2)

8(1)

100(2-4)

-

24(+-1)

[ 67(1-27

59(+-3)

33(+-2f]

100(+-2)

76(+-4)

92(+-4)'

«(+)
100(1-3)

4

KentaxaFuccinellionmaritimae
29(+-l)

16(+-J)

Halimione portulacoides

44(+)

45(+)

74(+-1)

Limoniumvulgare

96(+-3)

73(+-2)

B7(+-3)

Spergulariamarginata

24(+-l)

36(+)

62(+-1)

100(+-1)

Plantago maritima

96(+-3)

100(1-3)

100(+-3)

100(+-1)

82(+-3)

83(+-3)]

12(+)

Aster tripolium

60(+-2)

45(+-2)

79(+-2)

100(+)

67(1)

76(+-2)

17(+-1)

62(+-2)

Trigloohinmaritima

60(+-2)

64(+-1)

87(+-2)

100(+-2)

33(+)

53(+-0

33(+-2)

62(+)

-

53(+-1)

17(+-1)

6(+)

-

9(+)

41(+-2)

-

Puocinelliamaritima

-

50(+)

-

-

-

8(+)

_

-

DifferentiSrende soortenoombinatie
Glauceto-Puccinellletalia

-

33(2)

18(+)

33(+)

41(+)

12(+)

KentaxaAstereteatripolium
r

100(1-2)

-

Kentaxa Thero-Salicomion.Thero-Suaedion
enSuartintfln
Salioornia europaea

32(+)

18( + )

49(+-1)

Suaedamaritima

28(+)

18( + )

15(+-1)

Spartina townsendii

12(+)

-

26(+-2)

Andere taxa
Elytrieiapunpens
Centaurium pulohellum
Carexdistana

Fotentillaanserina
Leontodonnudicaulis
Centaurium vulgare
Leontodonautumnalia
JuncusmaritimuB
Sohoenusnigricans
Soirpusmaritimus
Eleooharispalustris ssp.uniglumis
Junousanoeps
Junous articulatus

..45(+-1).

26(4-1)

9(1)

23(+-2)

4(+)

Loliumperenne

Phragmites communis

-

5(+)

IOO(UI)
33(1)

-

27(+)

8(+)

[ 100(+-1)~

27(+)

3(+)

100(+)

9(+)

3(+)

-

_
-

-

-

47(+-2)
6(2)

42(+-l)

-

-

100(+-1)

50(+-2)

33(+)

6(+)

67(+)

6(1)

-

75(+-1)

2

6( + )

17(+-2)

37(+-l)

2

6(+)

17(+)

75(+-l)

6(+)

17(+)

25(+)

6(+)

r 100(+-2) j

37(+)

I 87(l-2T n

*

i 62(+)

+

50(+)

_
-

—
_

-

_

50(+)

50(+-3)

-

_
_
_

-

_

12(+)

17(+)

-

sp. 50(+)i kolom 5iHippophag rhamnoides33(+)i kolom 6iHalimionepedunoulata18(+), Coohleariaanglica12(+), Spergulariasalina6(+))kolom 8i Carexserotinassp.
pulohella 50(+-l),Parnassiapalustris 3 7 ( + - 1 ) I Salixrepens37(+)t Bryumpendulum25(1-3), Carexflaoca 25(+-l),Eleocharispauciflora25(+-l)»Hydrootylevulgaris
12(+)jkolom9i Trifoliumfragiferum+.

)Kentaxonvannet Saginionmaritimae,transgredierend indeGlauoeto-PueoinellietaliadochvoornamelijkinhetArmerionmaritimae.
) WaarschijnlijkkentaxonvanhetAgropyro-Rumioioncrispi (onderverbondLoto-Trifolion),transgredierendinde Glauoeto-PuocinellietaliadochvoornamelijkinhetArmerion
maritimae.
) OpnamenafkomstigvandeNederlandseWaddeneilanden,welwillend terbeschikkinggestelddoorDr.V.Westhoff (Zeist).

Table 11.Junoetumgerardii,Junoeto-Carioetum extensaeandSoirpetumrufi

1

37(+)

1

3(+)

_
_
_
-

<K+)

Addendat Kolom 1i Saginamaritima4(+)i kolom2t Lotustenuifolius9(+)» kolom3» Solanum dulcamara3(+)jkolom 4iPlantagomajor100(+),Polygonumaviculare 50(+).Trifolium

5

-

j

_J2i±=2j
8(+-1)

Atriplexhastata

Plantago coronopus

-

50(+-l)

-

1

.

Tabel 12
Puooinellio maritimae - Spergularion salinae in Nederland
bill t e n 1iJk.B

atripli--junce- -pholiuoetosum tosum retosum

Kolom

1

Aantalopnamen

2

typische
variant

4

5'
29

6

97<+-3)
ioo(+-5)

1
1
2

3
3

2

7

variantmet

variantmet
Puocinellia
maritima

19

typioum

typische
variant

distans

1

i ikB

binnend

Pucoinellietum distantis ) Pucoinellietumdistantis Puce Lnellietum Pucoinellietum Puocinelli etumdistantis
fascioulatae
atriplioetosum
retroflexae
(Ned .Waddeneilanden)

Pucoinellietum
fascioulatae

variantmet variantmet
Puocinellia Pucoinellia
fasciculata
distans

7
1

8
8

5

6

2U

100(r-2)
100(2-5)

100(2-4)

100(r-2)
100(r-+)j

9

typische
variant

11
6

10

Binnendyks
Pucoinellietum
Zeeuwsohretroflexae
0)
.
Vlaanderen"'
typicum juncetosum

12

13

11

9

14
10

89(r-1)

10O(+-3)

-

IOO(+-3)

Kentaxaassociaties
Spergulariasalina
Puocinelliadistans
Pucoinelliafasoioulata
Puooinelliaretroflexa

89(+-2)

loo(+-3) 100(+) 100(+-2)
100(+-3) 100(+-J>)100(+-2)

100(+-4)

"I
[l00(+-2) _l

-

-

-

-

Differentierendetaxa
Atriplezhastata
Polygonumaviculare
3)
Juncusbufonlus
Plantagocoronopus
Parapholisstrigosa
Agroatisstoloniferaf.subarena
Elytrigiajunoea
KentaxaThero-Salicornion.TheroSuaedion.SmrtinionenPuooinell
Salioorniaeuropaea
Suaedamaritima
Spartinatownaendii
Puocinelliamaritima

r

r

~7~G~2?,

i 95(+-l)°
' 47(+-3)
-

^ 43(+)»
- ,100(+-1 )| "
j~100(+-2) 1
ria {100(1-3) 1
1
|_67C+-1) 1
-

ionmaritimae
29(+) 100(1) 100(+)
14(+) 100(+-1 ) 67(+)
43(+-2) 50(+)

53(1)

-

55(+-2)°"'
41(+-2)j
14(+-1)
24(+-2)

+

-

-

-

-

16(+)°

24(+-2)°

+

24(+-1)
10(+)°
S5(+-1)

+

H(+)°

32W°
I1 100(2-4)^}
1

r

+
+
+
-

10
10

87(r-2)°"
i 50(r-+)°
i
12(2)
12(r)
-

75(r-2)°

1

87(r-+)°
50(r-l)

12(+)
12(r)

100(2-4)
!100(r-3)
-

80(r-D°"1

100(1-4)
-

100(+-2) 100(r-2)
18(r-+)
100(2-3) 18(r)

100(1-4) 100(2-4)

33(r)°

67(r)°

17(r)

50(r-2)

40(r)° _J
-

-

-

-

-

20(1)
40(r-+)

83(2)°
83(r)°

50(r-+)

H(r)

90(+-4)
10(+)

50(+)

40(+-1)
[l00(r-2)
18(r-+)°l.5.6irZ.52_, 10(+)
10(2)
-

-

83(1-2)° 100(1-2)° 67(r-2)
1l(r)
50(i-1)°
18(r)
1l(r)
100(r-3) 27(r)

-

70(2-3)
30(+-i)
6o(+-3)

DifferentiSrendesoortenoombinati e
Armerionmaritimae
Olauxmaritima
Festuoarubraf.litoralia
Junousgerardii

14(+)
29(+-1>
43(+)

DifferentiSrende soortencombinatie
glauoeto-Puocinellietalia
Limonium vulgare
Spergularia marginata
43(+)
Kentaxa Asteretea trlpolium
Aster tripolium
Plantago maritima
Triglochin maritima

-

-

-

-

-

67(+-l)

43(+-2)100(+-1) 67(+-2)
86(f)

33(+)
100(+-1)

KentaxonAgropvro-Rumioloncrlapi
Agroatisstoloniferasubvar.salina4M4(l)50(+)
KLytrigiarepens
_
Potentillaanserina
14(+)
Plantagomajor
14(+)
Leontodonautumnalis
14(+)
Trifoliumrepens
Triglochinpalustris
100(+)

58(+-3)
32(+-2)
-

41(+-3)

+

41(+-3)
l7(-»-2)

+

-

-

-

5(+)°

3+u

5(+)°

24(+-l)

84(+-2)

59(+-l)
14(+)
7(+-D

87(2-4)

65(+-3)
21(+-1)
10(+-1)°
31(+-2)
3(+)
14(+)°

62(r-2)
25(r)°

5(+)
16(+)
84(+-2)
5(1)
5(+)
11(+)°
5(+)°

-

20(r)

17(P)

-

-

-

-

11(3)
-

60(+-2)
6o(+-1)

30(+-1)

100(r-5)

67(r-2)° 100(4-3) 100(1-4) 100(1-3)

n(2)

9(r)

33(2)

20(r)
60(r)

12(r)

11(r)

100(+-2)
10(+)
20(+)

44(r-t)
22(r-2)

60(+-3)

1l(r)
22(r)
1l(r)

10WC

20(+-1)

Anderetaxa
Soirpusmaritimus
Phragmitescommunis
Loliumperenne
Coronopussqu&matus
Matrioariainodora
Elytrigiapungens
Broomsmollis
Banunoulussceleratus

100(+-1)
14(+)

53(+-2)
16(+-1)
21(+)
l6(+-2)
5(+)
68(+-5)
5(+)

24(+-l)
28(+-3)
34(+-3)
10(+-2)
10(+)°
34(+-2)
10(+)
7(4-1)

62(r-2)C
37(r-l)
12(r)

20(r)°
17(r)
60(r-1)

12(r)
12(r)

40(r-+)

50(r)°

20(r)°

17(r)C

17(r)

1l(r)
17(+)

Addenda!Kolom1iKLytrigiasp.14(+)»Atriplexlitoralio14(+°),Chenopodiumalbum14(+)iKolom3iSalsolakali33(r°);Kolom4;Halimioneportulacoides5(+)»Artemisiamaritima5(+),
Poapratensis5(+)»Stellariamedia5(+)°.Medioagolupulina5(+)°iKolom5»Artemisiamaritima10(+_1),Halimioneportulacoides7(+),Poaannua14(+-2)»Coohleariaofficinalis
14(+)iFestuoaarundinacea10(+),Cirsiumarvense7(+-l),Poatrivalis3(3),Hordeumseoalinum3(1),Taraxacumsp.3(+),Sonchusarvensis3(+)fPo*pratensis3(+).Solanumnigrum
3(+), Eryngiummaritimum3(+)°»Seneciovulgaris3(+);Kolom81Anagallisarvensis12(r)°,Taraxacumsp.12(+),Leontodonnudicaulis12(r),Epilobiumhirsutum12(+),Hypochaeris
radioata12(r);Kolom9iSonohusarvensis40(r)5Kolom11»Hordeummarinum17(r),Saginamaritima17(+);Kolom13iFestuoaarundinacea33(r),Bpilobiumhirsutum33(r-t-),
cumsp.22(r),Holcuslanatua1l(r),Medicagosativa11(r),Sonchusarvensis1l(r).

2

4

)OpnamenafkomstigvandeNederlandseWaddeneilanden,welwillendterbeschikkinggestelddoorDr.V.Westhoff (Zeist).
)Opnamenin1949gemaaktdoorDr.V.Westhoff(Zeist)enschrijverdezeslangseenbinnengedijktekreekbijFortMauritsindeVanWuyokhuysepolder(Zeeuwsoh-Vlaanderen).
)TerminategrotendeelsJuncusambiguusGuss.
)WaarschijnlijkkentaxonvanhetAgropyro-Rumioioncrispi(onderverbondLoto-Trifolion),transgrediSrendindeGlauoeto-PuooinellietaliadochvoornamelijkinhetArmerionmaritimae.

Table12.Puooinelliomaritimae-Spergularionsalinae

44(+-l)
9(r)°
73(r-2)° 78(r-2)°
22(r-2)

9(r)
1l(r)

Taraxa-

30(+)°
20(+)

label13
SooiatiesmetAstertripolium,Trigloohinmaritima, GlauxmaritimaenAgrostisstolonlferasubvar.salina

Aster tripolium-

Trigloohinmaritima-

Glauxmaritima-

sociatie

sociatie

sociatie

Kolom
Aantal opnamen

2

3

25

27

Agrostis stolonifera
salina-sooiatie

4
57

Domlnantetara
Aster tripolium

100(4-5)

80(+-2)

59(+-2)°

60(+-2)

170)

100(2-5)

41(+-2)

40(+-3)

Qlauzmaritima

52(+-2)

100(5-5)

58(+-2)

Agrostis stolonifera subvar.salina

28(+-1)

30(+-4)

100(4-5)

S(+-1)
28(+-1)

44(+-2)°
35(+-2)°

-

Triglochinmaritima

KentaxaTherc-Salioornion.
Thero-SuaedlonenSpartinion
Salicornia europaea

5o(+)

Suaedamaritima

83(1-5)

Spartina townsendii

17(+)

4(+)

4K+-1)°

2(+)

Puccinellia maritima

33( + )

28(+-1)

67(+-2)

4(2)
24(+-1)

88(+-4)
22(+-1)°

74(+-3)

Halimioneportulacoides

29(+-5)
4(1)

4(+-l)

28(+-5)

KentaxaPuccinellion maritimae

Spergularia salina
Fuccinellia distans

-

-

2(2)

KentaxaArmeriorimaritimae
Juncus gerardii

J)

Parapholis strigosa'

_
-

20(+-T)

-

15(+-D
14(+-2)

50(+)
17(+)

4(1)
12(+-1)
12(+-2)

33(+-2)°
41(+-2)
44(+-2)

12(+)
36(+-2)
4(+)
4(+)
4(+)

4(+)
15(+)°

-

*R*sLuo
Differentigrende soortencombinatie
Olauceto-Pucoinellietalia
Limonlumvulgare
Plantago maritima
Spergulariamarginata

-

26(+-2)
2( + )

Aridaratn.TR
Atriplexbastata
Scirpusmaritimus
Phragmites communis
Potentillaanserina
Juncusbufonius
Blytrigiapungens

••>

-

-

4(+)
22(+-2)

Addendai Kolom 1» Spartinamaritima 55(+-l)» Salicorniaradioans 17(2);Kolom 2sPuccinelliaretroflexa8(+),
Bleocharispalustris ssp.uniglumis 8(+),Bleocharis parvula 4(2).Hanunoulusobtusiflorus4(+)»
Trigloohinpalustre 4(+)i Kolom 5»Elytrigia juncea15(+-1)»Artemisiamaritima 7(+)» Elymus arenarius4(1),Halimionepedunculata4(+)» Armeriamaritima 4(+),Oentauriumpulchellum4(+)i Kolom4«
Festucaarundinacea 28(+-2),Alopecurusgeniculatus 25(+-2),Loliumperenne 2l(+-3),Plantagomajor
18(+),Elytrigiarepens 11(+-5),Trifoliumfragiferum 7(+)» Ranunculus sceleratus 7(+), Clrsium
arvense 4(+-2),Hordeum secalinum4(+),Cirsiumvulgare 2(2),Poapratensis 2(1),Taraxacum sp.4(+),
Cochleariaofficinalis 2(+),Eumexcrispus2(+),Geraniummolle2(+).
1

)KentaxonvannetSaginionmaritimae,transgrediSrend inde Olaueeto-Puccinellietaliadochvoornamelijkin
hetArmerionmaritimae.

Table 13.SooiationswithAster tripolium,Trigloohinmaritima,GlauxmaritimaandAgrostis stolonifera subvar.
salina

55(+-2)
11(+-2)
18(+-2)
4(+-l)

14(+-1)

l a b e l 14
Angelioion litoralia-gemeenschappen i n ZW-Hederland

A t r i p l i c e t o - Blytrigietum

Althaeeto - Calystegietum

AtriplicetoCirsietum

pungentis

aepii

subass. van Calamagroatis e p i g e i o s

arvensis
Van de k u s t

Van Waarde t o t

v a r i a n t met

v a r i a n t met

t o t Eaarland

0 . - K r u i3schans

Galium aparine

Eupatorium

s u b a s s . van
Coohlearia
officinalis

cannabium

1

2

48

44

Kolom
Aantalopnamen
Tloedmerkopvangendeveaetatie
Halimioneportulacoides

67(+-3)

9(+)

Artemisiamaritima

65(+-2)

27(+-2)

Festucarubraf.litoralis

58(+-3)

Phragmitesoonounis

-

71(+-1)

45(+-3)

100(+-2)

4(2)

80(+-2)

14(2)

HippophaSrhamnoides (dood)

-

60(+-2)

100(3-4)

Hippopha'erhamnoides (levend)

-

40(+)

100(+-2)

Sambucusnigra

—

Ligustrumvulgare

-

17(+)
100(1-2)

100(1-5)

100(4-5)

57(+)°
T4(+)

83(+-2)
67(+-2)

Differentjgrendesoortencombinaties
vanassociaties. enz.
Astertripolium

71 (+-2)

50(+-•1)

-

14( + )

Atriplexhastata

54(+-i)

91(+-•2)

100(1-3)

57(+)

100(3-5)

100(4-5)

80(2-4)

100(3-5)

9(+--1)

100(3-5)

' 100(+-1)

Elytrigia pungens
OirBium arvense

-

Apium graveolens

_

Althaea officinalis

-

Calystegiasepium

_

Calamagroatis epigeios

-

Urtioadioioa

-

-

-

78(+-2)
67(+-5)

100(3-5)
100(+-1) J

-

80(+-2)

43( + )

17(+)

-

40(+-2)

86(+-1)

83( + )

10O(+-5)

40(+-3)

100(2-5)

20(+)

100(1-5)

100(3-5)
100(+-2) J

71(1-5)
[

9(+-•1)'

Coohlearia officinalis

33(+-l)
50(+)

-

67(+-l) J

71( + )

|~ 100(+-4) ~ |

S0(+-1)

4(+)

30(+-•3)

40(+)

57(+)

17(+)

J 67(+-4) !

Oenanthe lachenalii

-

-

20(+)

14(+)

50(+-i)

!_

Galium aparine

-

-

40(+)

Lyoopuseuropaeus

-

-

Agrostis stolonifera

Eupatorium oannabium
iralis
Angelicaarchangelica ssp.litoralis
- -

-

Pulicaria dysenterica

-

-

[~100(+-1)~!

33( + )

1 71(+-1)J

3J

(+-3) J
-

33W
I" 100(2)

_

~]

40(+)

14(+)
, _

|

50(+-D

20(+)

29(+)

|_

83(+-l)_j

|

-'

Andere taxavanzoutplantengemeenschappen
Suaedamaritima

33(+-l)

Puccinellia maritima

23(+-3)

Plantago maritima
Spergulariaraarginata
Glauxmaritima

2(1)
11(+-1)

6(+)

27(+-0

15(+-2)

14(+-1)

6(+)

14(+-1)

Andere taxa.vooraameliikkenmerkend
voordeArtemisieteavulgaris
Sonchus arvensis

7(1-2)

80(+-1)

57(1-2)

Potentilla anserina

2(2)

80(+-2)

57(+-i)

Rumexcrispus

2(+)

20(+)

29(+)

60(+-1)

14(+)

-

Matricarialnodora
Pestucaarundinacea
Solanum dulcamara
Mentha aquatica
Cerastiumholosteoides
Scutellaria galericulata
Lythrum salicaria
Humuluslupulus
Valeriana officinalis
Asparagus officinalis
Rubus caesius
Scirpusmaritimus

8(+-2)

60(+-1)

-

100(+-1)

33(+)

-

40(+)

57(+-i)

17(+)

20(+)

43( + )

67(+-1)

20(+)

29(+)

_
-

-

43(+-1)

17( + )

14(1)

17( + )

14( + )

50(+)

14( + )

17(1)
100(+)

40(+)

71(+-1)

20(1)

86(+-1)

83(1-2)

20(+)

-

50(+-2)

Mdendai Kolom1:Salicorniaeuropaea 15(+),Limoniumvulgare 12(+),Triglochinmaritima 6(+),Juncusgerardii 6(+),Armeriamaritima 4 ( + - 0 ,
Atriplexlittoralis4(+),Spartinatownsendii2(+),Taraxacum sp.2(+);kolom 2JJuncusgerardii 9(+-l),Limoniumvulgare 7(+-0t
Triglochinmaritima 7(+),Spergularia salina 7(+),Plantagomajor 7(+),Solanumnigrum4(+),Salicorniaeuropaea 2(+),Loliumperenne
2(+),Polygonum avioulare2(+);kolom3»Pastinaca sativa40(+-2) f Symphytum officinale 20(2),Elytrigiarepens 20(1),Stachyspalustris 20(1),Daucuscarota 20(1),Leontodonnudicaulis 20(+),Trifoliumsp.20(+),Bromusmollis 20(+), Irispseudacorus 20(+)jkolom
4» Cynoglossumofficinale 43(+-l),Euphrasiaodontites 29(+), Cirsiumvulgare H(+)» Solanumnigrum 14(+), Leontodonnudicaulis 14(+),
Poapratensis 14(+),Lotustenuifolius 14(+),Melandriumalbum 14(+), Seneciovulgaris14(+), Oakilemaritima 14(+)» kolom5«Rhamnus
catharoticus 50(+), Salixrepens 33(+), Prangulaalnus17(+), Crataegusmonogyna17(+)»Hosarubiginosa U ( + ) , Ribes sylvestre 17(+)i
Symphytum officinale 17(+),Ranunculusrepens H ( + ) , Glechomahederacea 17(+), Viciaoracca 17(+),Heracleumaphondylium 17(+),
Anthriscus sylvestris 17(+)> kolom6:Taraxacum sp. 11(+).

Table 14.Angelioionlitoralis-communitiesintheSW-Netherlands

89(+-3)

44(+-l)

33( + )

-

11w

