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De groene zomer van 1980 
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nog veel regen, zoals in de kop van Noord-
Holland en in Friesland. 
De grote hoeveelheid neerslag was aan de ve
getatie goed merkbaar. Het was een periode 
van veel groei en weinig bloei. Vooral bomen 
en struiken vertoonden een opmerkelijke 
groei. De kruidenvegetatie herstelde zich snel 
van de droogte. Een overvloed aan kiem-
planten verscheen en bij de overblijvende 
soorten trad intensieve groei op. Na de re
genrijke koude periode begon ook de bloei 
van allerlei soorten op gang te komen, waar
door men eind juli en in augustus/september 
nog veel bloeiende planten kon waarnemen. 
Van 22 juli tot 4 augustus viel er in het Gooi 
haast geen regen. Veel kiemplanten die over
al op snel uitdrogende humusarme zand
grond massaal waren opgedoken en in de re
genrijke periode stand konden houden, ver
droogden in deze periode. Dit was vooral 

Mijn artikel 'De droge lente van 1980' (2) 
eindigde met de opmerking dat na 15 juni 
een belangrijke weersomslag volgde: 'de in 
de lente overheersende continentale oostelij
ke luchtstroming maakte plaats voor een 
vochtige, koele atlantische weststroming.' 
En dat hebben we die zomer geweten. Gedu
rende de periode van 15 juni tot 22 juli regen
de het vrijwel iedere dag, waarbij de hoeveel
heid neerslag plaatselijk nogal verschilde. 
Naast de extreme hoeveelheid regen was het 
ook erg koud. De gemiddelde etmaal-tempe
ratuur bleef gedurende dit tijdvak ± 50C be
neden het normale etmaal gemiddelde. Na 21 
juli verbeterde het weer en zo konden er in de 
laatste week van juli en begin augustus nog 
enige zomerse dagen worden geteld. Verder 
verliep de zomer in augustus en de nazomer 
in september zonder uitschieters. Alleen 
plaatselijk viel eind juli en begin augustus 
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goed te merken bij de massaal aanwezige 
kiemplanten van de Gewone reigersbek (£>o-
dium cicutariwn, subsp. cicutarium). Bij 
volwassen eenjarige soorten waren toen ook 
verdrogingsverschijnselen waarneembaar, 
zoals bij de Zwarte nachtschade {Solarnun 
nigrum), waarvan veel fors uitgegroeide, 
maar armelijk bloeiende exemplaren in deze 
weken geheel verdroogden. 
Evenals in het eerder genoemde artikel zal 
ook nu een aantal plantesoorten in enige ve-
getatietypen worden beschreven. 

Planten van voedsel rijke zomen 
Bij de overblijvende soorten viel het herstel 
van Hondsdraf (Glechoma hederacea) en 
Zevenblad (Aegopodium podagraria) op. Er 
was een redelijke vegetatieve uitbreiding 
waarneembaar. 
Het Gewoon nagelkruid (Geum urbanum) 
was de plant die naar mijn indruk in 1980 op
timaal van de klimatologische omstandighe
den profiteerde. Gedurende de droge periode 
hield de soort goed stand, terwijl in de voch
tige periode een sterke uitbreiding waar te 
nemen viel. Er verschenen talrijke kiemplan
ten die in augustus/september tot flinke 
exemplaren uitgroeiden. 
In juli begon op verscheidene plaatsen de Ge
wone ereprijs (Veronica chamaedrys) op
nieuw te bloeien. 
In de maanden augustus en september was 
een duidelijke opleving van de Witte dovene-
tc! (Lamium album) merkbaar. Er waren tal
rijke bloeiende planten, uitlopers en kiem
planten te vinden. 
Bij de tweejarige soorten viel het Hegge-
doornzaad (Torilis japonica) op doordat het 
wat achterbleef en laat bloeide; van de in 
1980 massaal optredende Dolle kervel (Chae-
rophyllutn lemulum) waren in de nazomer 
minder kiemplanten te vinden dan in voor
gaande jaren. 
Naast het voorkomen als eenjarige zomeran-
nuel zou volgens Heukels-Van Ooststroom 
(3) het Robertskruid (Geranium robertia-
num) ook winterannuel zijn. Zoals in de vo
rige publikatie reeds is vermeld, komt dit 

laatste niet overeen met mijn waarnemingen. 
Kiemplanten van de soort die als regel in juli-
september ontstaan komen in hetzelfde jaar 
gewoonlijk niet meer lot bloei, maar blijven 
vegetatief. In het daarop volgende jaar weten 
deze planten zich meestal tot in de herfst te 
handhaven, waardoor hun levensduur der
halve langer is dan één jaar. Deze exempla
ren zijn dan ook geen winterannuellen maar 
tweejarige planten. Zij voldoen niet aan het 
criterium van winterannuel: ontkiemen in 
nazomer, herfst of winter en afsterven na 
bloei, vruchtzetting en zaadverspreiding in 
voorjaar of zomer. Bij het Robertskruid heb 
ik dat nooit waargenomen. Waarnemingen 
van anderen zijn dienaangaande welkom. De 
tweejarige Dolle kervel kiemt ongeveer in 
hetzelfde tijdvak als de tweejarige exempla
ren van het Robertskruid. Jonge vegetatieve 
exemplaren van beide soorten lijken frap
pant veel op elkaar en groeien in hetzelfde 
milieu dikwijls naast of door elkaar. Er is 
veel oefening voor nodig de jonge planten 
van beide soorten in het veld op het oog te 
herkennen. Hoewel ik de soorten, ook in 
jong stadium, reeds jarenlang waarneem, 
moet ik nog vaak een blad nader bekijken 
om te zien welke soort het is. De sterke geur 
en de meestal rode bladsteel van het Roberts
kruid geven dan de doorslag. 
Bij de eenjarige soorten waren, na in de dro
ge periode onvindbaar te zijn geweest, in de 
natte periode talrijke ontkiemende exempla
ren van de Hondspeterselie (Aelhusa cynapi-
um) te vinden. Bij deze soort viel de zeer 
snelle groei en bloei op. 

Planten van droge zure bosgrond 
De bloei van het overblijvende gras Bochtige 
smele (Deschampsia flexuosa) was in 1980 
nogal armelijk, de vegetatieve uitbreiding 
echter opmerkelijk. In de droge periode kon 
de eenjarige Hengel (Melampyrum pra-
tense) zich goed handhaven. In juli versche
nen nog veel nieuwe planten en breidde de 
soort zich sterk uit. Zelfs in de randen van 
heidevegetaties, zo'n twintig tot dertig meter 
van de bosrand verwijderd, waren veel exem-
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plaren te vinden, iets wat ik nooit eerder had 
waargenomen. 

Planten van kal kar me akkers 
Gedurende de regenrijke periode ontkiem
den veel zaden van akkeronkruiden in rogge
akkers. Met verwondering sloeg ik de snelle 
ontwikkeling van de planten gade. Binnen 
enige weken waren tal van flinke exemplaren 
te zien van de soorten: Ringelwikke (Vicia 
hirsuta), Smalbladige wikke (V. saliva, 
subsp. angustifolia). Bleekgele hennepnetel 
(Galeopsis segetum). Gewone hennepnetel 
(G. tetrahit). Akkerviooltje (Viola arvensis), 
Kromhals (Lycopsis arvensis), Middelst 
vergeet-mij-nietje (Myosotis arvensis). Een
jarige hardbloem (Scleranthus annuus), 
Windhalm (Apera spica-venti), Slofhakken 
(Anthoxanthum arislatum) en anderen. Aan
vankelijk was gedurende de natte perioden 
weinig of geen bloei waar te nemen, waar
door de akkeronkruidvegetatie een saaie in
druk maakte. Pas later, in de loop van juli en 
in augustus verschenen er meer bloemen wat 
voor een fleuriger en levendiger beeld zorg
de. 

Langs de randen van maisakkers zag ik in 
augustus-september nog mooie exemplaren 
van onder meer het Driekleurig viooltje (Vio
la tricolor). Glad biggekruid (Hypochaeris 
glabra) en de Akkerandoorn (Stachys arven
sis). In enige maisakkers waren de volgende 
grassoorten soms massaal aanwezig: Glad 
vingergras (Digitaria ischaemum), Hanepoot 
(Echinochloa crus-gatlï) en Groene naaldaar 
(Setaria viridis). 
Speciaal bij de akkerflora was een duidelijke 
verschuiving van de soorten in de tijd waar
neembaar. Soorten die normaal in mei-juni 
optimaal bloeien, deden dat in 1980 in juli-
augustus. 

Planten van zandige droge graslanden 
Gedurende de regenrijke periode viel in weg
bermen en dergelijke veel groei te zien, waar
door de vegetatie een bijzonder groene in
druk maakte, wat nog versterkt werd door de 
vertraagde bloei. Een uitzondering moet 

worden gemaakt voor het Klein streepzaad 
(Crepis capillaris) dat juist in deze periode 
niet alleen flink groeide, maar ook, hier en 
daar zelfs zeer rijk, bloeide. 
Veel grassoorten breidden zich sterk uit en 
ook ontwikkelden zich veel kiemplanten. 
Het Buntgras (Corynephorus canescens) was 
in deze periode sterk in opmars. Naast uit
bundige groei en bloei van reeds aanwezige 
planten, ontwikkelden zich veel kiemplanten 
op allerlei open plekken in het vegetatiedek, 
dikwijls op plaatsen waar de soort normaal 
meestal niet is te vinden, zoals op beschadig
de bodem in vegetaties van het Zilverhaver-
verbond (Thero-Airion). Ik ben benieuwd of 
en hoe lang deze planten zich op dergelijke 
groeiplaatsen kunnen handhaven. 
De vroege ontwikkeling van een late soort als 
de Herfstleeuwetand (Leontodon autumna-
lis) was opvallend. Medio juli waren veel, 
reeds met bloemstengels getooide exempla
ren te vinden. 
Eind juli kon men nog bloeiende exemplaren 
zien van de Akkerhoornbloem (Cerastium 
arvense), een plant die zich overigens in de 
bermen amper kon handhaven door de ster
ke groei van grassen. 
In de loop van de nazomer en in de herfst 
verschenen weer talrijke jonge planten van 
de Gewone hoornbloem (Cerastium fonta-
num, subsp. triviale) die in de droge lente 
bijna geheel was verdwenen. 
Soorten die in de regenrijke periode tot her
stel kwamen waren onder meer Schapezuring 
(Rumex acetosella), St. Janskruid (Hyperi
cum perforatum). Gewoon biggekruid (Hy
pochaeris radicata) en Gewoon duizendblad 
(Achillea millefolium). Deze laatste soort 
bloeide echter beduidend minder overvloedig 
dan in voorgaande jaren. 
Bij het Muizeoortje (Hieracium pilosella) 
trad sterke vegetatieve uitbreiding op. 
Voor sommige soorten zijn regenrijke, koele 
zomers duidelijk optimaal, zoals voor de 
Breedbladige wespenorchis (Epipactis helle-
borine), die in licht beschaduwde bermen tot 
forse groei en bloei kwam. Ook soorten zoals 
Grasklokje (Campanula rotundifolia), 
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Hondsviooltje (Viola canina). Gewone vleu-
geltjesbloem (Polygala vulgaris) en andere 
hebben baat bij dergelijke zomers, al is het 
alleen al omdat in dergelijke 'slechte' zomers 
de recreatiedruk minder groot is; een van de 
oorzaken die tot de verdwijning van deze 
planten leiden is immers de toenemende re
creatie. 
Het Zandblauwtje (Jasione montana) dat in 
de droge periode bijna niet meer was te vin
den kwam in de natte periode toch weer tal
rijk tevoorschijn. Uit nader onderzoek bleek 
dat van de in het voorjaar aanwezige planten 
de bovengrondse delen bij veel exemplaren 
waren afgestorven. De penwortels van deze 
planten waren echter nog niet dood. Door de 
grote hoeveelheid neerslag groeiden uit de 
penwortels nieuwe stengels, waardoor in de 
zomer hier en daar weer grote populaties van 
mooie, bloeiende planten werden gevonden. 
Zoals reeds eerder werd beschreven (1) va
rieert de levensvorm van het Zandblauwtje 
van tweejarige- tot overblijvende plant. In de 
nazomer van 1980 was dat goed te zien. Men 
vond toen in de bermen: 
a. bladrozetten van jonge eerstejaars plan
ten; 

b. uitgebloeide en afstervende tweejarige- of 
overblijvende planten; 
c. uitgebloeide planten die aan de stengelvoet 
nieuwe bladrozetten vormen en derhalve 
overblijvend zijn. 
Dit laatste verschijnsel is echter maar bij een 
beperkt aantal uitgebloeide planten waar
neembaar, waardoor de meeste Zandblauw
tjes tweejarig zijn. 
Van het Vogelpootje (Ornithopus perpusil-
lus), Hazepootje (Trifolium arvense) en de 
Kleine klaver (T. dubium), soorten die in de 
lente bijna niet meer te vinden waren, kwa
men in de loop van de zomer en nazomer tal
rijke zaden tot kieming. Zowel het Vogel
pootje als de Kleine klaver bleven bijna uit
sluitend vegetatief. De jonge planten zullen 
als winterannuel het volgende jaar afwach
ten. Van het Hazepootje kwam een aantal 
planten nog tot bloei. Deze zomerannuellen 
waren echter beduidend kleiner dan in ande
re jaren. Het merendeel van de jonge planten 
bleef vegetatief. Ook deze zijn evenals het 
Vogelpootje en de Kleine klaver winterannu
ellen, die na het doorstaan van de winter, in 
het volgend jaar verder zullen uitgroeien en 
bloemen vormen. 
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