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Een weinig bekende plant, Vicia tenuifolia Roth

door

M.T. Jansen (Veenendaal)

In het jeugdstadium valt de plant op door steil rechtopgaande groei van de vrij

stevige en harde stengels. Al gauw strengelen de bladranken zich in elkaar; pas aan

het eind van de bloei of in de vruchttijd krijgt de samenhangende massa door wind

en regenbuien meer de habitus die we kennen van Vicia cracca.

Vicia tenuifolia Roth is een nogal vroege bloeier met een korte bloeiperiode.

Deze bloei kan op 15 mei beginnen, na 15 juni zal men, ook in een „laat" jaar de

plant steeds uitgebloeid aantreffen. De bloei verloopt binnen veertien dagen, wel

heel anders dus dan bij Vicia cracca. De korte bloei is zeer uitbundig; weinig bloeiende

Deze wikkesoort is te vinden nabij de spoorlijn Utrecht—Arnhem tussen Maars-

bergen en De Klomp in drie aaneensluitendeuurhokken, 32—54, 55 en 56. De spoor-

lijn zal waarschijnlijk ook de aanvoerlijn zijn geweest, al groeit de plant niet in de

spoorbermen zelf, maar een tiental tot enkele honderden meters er vandaan. Vooral

in het meest oostelijke hok komt de plant talrijk en op verscheidene plaatsen voor;

alle groeiplaatsen hebben als punt van overeenkomst: droge grond, hetzij dijk of

hoge wegberm.

Daar de gegevens over deze soort in diverse binnen-en buitenlandse flora's summier

en soms ook onjuist zijn, is er reden iets over waarnemingen betreffende deze plant

mee te delen, waarbij ook andere dan de in de flora's wel genoemde morfologische

verschillen met Vicia cracca L. naar voren komen.
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planten bieden een fraaier object voor de florist die kleurendia's maakt. In „Hegi"

kan men lezen dat in Frankrijk hier en daar de bloeiende planten een sieraad vormen

van de randen der akkers met rijpend koren. Hier zal stellig verwisseling met een

andere Vicia, hetzij cracca, of waarschijnlijk villosa of dasycarpa in het spel zijn.

In de zuidoostelijke Kalkvogezen, waar de plant veel voorkomt, troffen we deze

begin juli nooit bloeiend aan.

Verder is Vicia tenuifolia een overblijvende plant met een zeer lange levensduur,

die een compacte begroeiing vormt. In dit opzicht doet hij denken aan Lathyrus

sylvestris L. Een van de groeiplekken in uurhok 32—56 kennen we sinds 12 jaar;

wanneer we de omvang van 1954en van 1966 vergelijken is aan te nemen dat de plant

daar minstens 25 jaar heeft gestaan.

Deze Vicia is dus een vast element van de Nederlandse flora geworden en de

kwalifikatie „ingeburgerde plant" of„neophyt" voldoet beter dan die van „adventief".

Summary

Vicia tenuifolia Roth has established itself in the Netherlands since several years. The species

is compared with Vicia cracca L., of which it differs by a number of well-known morphological

characters, andmoreoverby the fact that its floweringperiod is very short and rather early, beginning

about the middle of May and lasting about 2 weeks; it then flowers abundantlyand forms compact

masses at the end of its flowering-time and at fruiting time.


