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Enkele opmerkingen over het vermeende voorkomen van

Senecio jacobaea L. var. nudus Weston op Sylt en de Deense Waddeneilanden

door

Anfred Pedersen (Vordingborg, Denemarken)
1
)

Volgens KNUTH (1895) wordt Senecio jacobaea op Romo en Sylt gevonden. Hier is

ongetwijfeld de typische variëteit bedoeld, omdat KNUTH het voorkomen op de

Oostfriese eilanden „Juist en Borkum, hier bijna altijd straalbloemloos(var. discoideus

S. jacobaeaKoch)" nadrukkelijk noemt. CHRISTIANSEN (1953) vermeldt van Sylt,

Amrum, Föhr, Helgoland en Fehmarn en voegt hier voor geheel Sleeswijk-Holstein

aan toe: „Unsere Pflanze gehort zu var. typicus Beek". Deze uitspraak geeft niet het

geringste voedsel aan Van der Meijdens vermoeden, dat var. nudus op Fehmarn ge-

vonden zou zijn, waar de typische variëteit overigens algemeen voorkomt.

KNUTH (L.c.) heeft van de duinenvan Sylt beschreven Senecio vulgaris L.f. dunensis,

een vorm, die algemeen voorkomt in de duinen van Jutlands Westkust (PEDERSEN,

1961) en die reeds eerder als soort, Senecio denticulatus, door O. F. MÜLLER (1780)

eveneens van Denemarken werd beschreven (PEDERSEN, 1961; ALLEN, 1967). SELL

(1967) heeft de soort tot ondersoort benoemd en als zodanig is hij opgenomen in de

Flora Europaea (CHATER & WALTERS, 1976): subsp. denticulatus (O. F. Müller) Sell.

Er kan nauwelijks twijfel over bestaan, dat VAN DER MEIJDEN (1976) ten onrechte

RAABE (1965) heeft geciteerd met betrekking tot een vondst van var. nudus op Sylt en

Romo; met zijn aanduiding Senecio dunensis (zonder auteur) moet RAABE Knuths

plant hebben bedoeld. Dit zelfde geldt ook voor PEDERSENS opgave van S. dunensis

(zonder auteur) van Fano en Mano (1953). Deze correcties betreffen ookGREMMEN &

KREMERS (1971), volgens welke auteurs S. dunensis Dum. slechts bekend is van de drie

noordelijkste Waddeneilanden.

') Uit het Deens vertaald door J. Mennema.

VAN DER MEIJDEN (1976) karakteriseert de variëteit nudus Weston van Senecio

jacobaea L. als een genetisch constante duinplant. Zijn kaart toont een verspreiding
van de variëteit langs dekusten van N.W.-Europa. De diverse grote vraagtekens op de

verspreidingskaart dienen ten minste met drie, wellicht wat kleinere vraagtekens te

worden aangevuld.

Zo wordt in de tekst vermeld, dat var flosculosus Lamk. et DC. uit Frankrijk en

Senecio dunensis Dum. uit België synoniemen zijn, maar de kaart geeft geen vind-

plaatsen uit deze landen; var. discoideus Wimm. et Grab. uit het binnenland van

Sleeswijk-Holstein is de derde synoniem, die evenmin op de verspreidingskaart wordt

aangegeven.



Tenslotte kan worden medegedeeld, dat de straalbloemloze binnenlandvorm in

Denemarken zeer zeldzaam is en nimmer in de duinen is gevonden.
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Summary

S. jacobaea L. var. nudus Weston sensu Van der Meijden is not recorded from Sylt and the

Danish Wadden islands, as GREMMEN & KREMERS (1971) and VAN DER MEIJDEN (1976) mentioned.

They confused records of Senecio dunensis (without author), being formerly S. vulgarisL.f. dunensis

Knuth (S. vulgaris subsp. denticulatus (O. F. Müller) Sell) with those of S. dunensis Dum. ( S.

jacobaea L. var. nudus Weston).


