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Het geslacht Beckmannia Host in Nederland

door

R. van der Meijden(Rijksherbarium, Leiden)

Het kleine grassengeslacht Beckmannia Host telt twee soorten :

1. Beckmannia eruciformis (L.) Host, Gram. Austr. 3, 1805, p. 5, t. 6 — Phalaris

erucaeformis L., Sp. PI. 1, 1753, p. 55.

2. Beckmannia syzigachne (Steud.) Fern., in Rhodora 30, 1928, p. 27 — Panicum

syzigachne Steud., in Flora 29, 1846, p. 19 — Beckmanniabaicalensis (Kuzn.) Hultén,

in Kungl. Sv. Vet. Ak. Handl., ser. 3, 5 (1), 1927, p. 119.
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De soorten zijn wat de habitus betreft vrijwel niet van elkaar te onderscheiden en

vertonen een grote variatie in afmeting van de vegetatieve delen, in de mate van ver-

takking van de bloeiwijze en in de vorm, afmeting, beharing en kleur van de kelk-

kafjes. Een zekere determinatie kan alleen geschieden op grond van de lengte van de

helmknoppen.

De soorten verschillen als volgt :
1. Stengelaan de voet meestal knolvormig verdikt. Aartjes steeds 2-bloemig(fig. 1, a). Kelkkafjes

aan de meestal afgeronde en meestal zeer kort toegespitste top altijd min of meer onregelmatig

getanden met vaak zeer kort gewimperdezijranden, bij rijpheidnauwelijks opgezwollen. Meel-

draden bij rijpheidmeestal duidelijk uit de bloemen stekend; helmknoppen 1,6—2,1 mm lang

(fig. l,b) B. eruciformis (L.) Host

1'. Stengelaandevoet niet verdikt. Aartjes 1-bloemig(fig. I, c);soms zijn in eenaar enkele 2-bloemige

aartjes aanwezig. Kelkkafjes aan de spitse en duidelijk toegespitste top gaaf en met kale zij-

randen, bij rijpheid meestal vrij sterk opgezwollen. Meeldraden bij rijpheid meestal slechts

weinig uit de bloem stekend; helmknoppen0,7—1,1 mm lang (fig. I, d).

B. syzigachne (Steud.) Fern.

De soorten hebben een verschillend areaal:

B. eruciformis komt voor in Zuidoost-Europa en Klein-Azië; B. syzigachne in

Noord-Amerika; noordelijk van Alaska tot New York, zuidelijk tot New Mexico,

Kansas en Ohio, en voorts in Noordoost-Azië: Japan, Oost-Siberië, Oost-China en

Tibet. Beide soorten schijnen een overeenkomstige oecologie te bezitten; zij komen

voor in drassige graslanden.

De soorten worden vrij vaak aangevoerd in Noord- en West-Europa, vermoedelijk
vooral met graan. Het in Nederland aangevoerde materiaal werd tot nu toe geheel

beschouwd als B. eruciformis (5, p. 154, fig. 122). Na alle in het Rijksherbarium aan-

wezige collecties te hebben onderzocht, is mij gebleken dat de Nederlandse exem-

plaren voornamelijk tot B. syzigachne behoren:

Rotterdam, opgespoten terrein Boschpolder, leg. P. Jansen & A. IV. Kloos, mei & juni 1911;

Wormerveer, meelfabriek „De Vlijt", leg. P. Jansen Sc W. H. Wachter, aug. 1913, aug. 1916,

aug. 1918; Veghel, opgespoten terrein bij haven, leg. J. IJ. Kern & B. Reichgelt, aug. 1922, aug. & sept.

1926, juli 1927; Nijmegen, nieuwe weg bij fort Krayenhoff, leg. B. Reichgelt, sept. 1928; Wormer-

veer, meelfabriek „Mercurius", leg. A. W. Kloos Sc J. H. Kern, sept. 1930; Rotterdam, leg. P.

Jansen Sc W. H. Wachter, sept. 1933; Nijmegen, molen Graafse weg, leg. Th. J. Reichgelt, aug.

1938; Valkenswaard, in grasland bij de viskwekerijen, leg. H. Mooi, juli 1955; O.-Flevoland bij

Beckmannia eruciformis;Fig. 1. a—b: aartje en helmknop van c—d; id. van B. syzigachne.
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Harderwijk, opgespoten buitendijks terrein, leg. D. Bakker , sept. 1956; Rotterdam, Waalhaven

O.-zijde, tussen pier 2 en 3, vochtige, zandige oever, leg. R. van der Meijden,aug. 1966.

B. eruciformis daarentegen is slechts tweemaal verzameld:

Rijnoever, oostelijk van Arnhem, ruig terrein, leg. J. Th. Henrard, juli 1909; Wormerveer,

meelfabriek „Mercurius", leg. A. W. Kloos, P. Jansen & W. H. Wachter
, juli 1926.

De eerste vermelding voor Nederland (3, p. 401, 2 tig.) betreft inderdaad B. eruci-

formis. De figuur in de Flora Batava (2, t. 1844) is gemaakt naar de eerste vondst

van B. syzigachne, maar werd vermeldals B. erucaeformis. Ook in Skandinavië, waar

Beckmannia vaak wordt aangevoerd, blijken beide soorten te zijn aangetroffen (4,

p. 338, fig. 47; 1, p. 145), hetgeen reeds eerder was vermoed (7, p. 5).

Wat betreft de plaats van het geslacht in het systeem der grassen, neemt men tegen-

woordig aan, dat Beckmannia meer verwant is met de Agrostideae, dan, zoals eerder

werd aangenomen, met de Chlorideaeof de Panicoideae, en wel speciaal met Phleum

en Alopecurus (REEDER, 6, op embryologische gronden), een opvatting die niet door

de uitwendige morfologie wordt tegengesproken.
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Summary

Two adventitious species of the genus Beckmannia Host have been found in the Netherlands.

They can be distinguished as follows:

1. Stems mostly tuberously thickened at the base. Spikelets always 2-flowered(fig. 1, a). Glumes

always more or less irregularly dentate at the mostly rounded and mostly very shortly acuminate

apex, and with often very shortly ciliate margins, hardly swollen when ripe. Ripestamens mostly

distinctly exserted; anthers 1,6—2,1 mm long (fig. 1, b) B. eruciformis (L.) Host

1’. Stems not thickened at the base. Spikelets 1-flowered (fig. 1, c); sometimes a few 2-flowered

spikelets are present in the spike. Glumes entire at the acute and distinctly acuminate apex,

and with glabrous margins, mostly rather strongly swollen when ripe. Ripe stamens mostly

but slightly exserted; anthers 0,7—1,1 mm long (fig. 1, d) ...
B. syzigachne (Steud.) Fern.


