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Het Weidehavikskruid (Hieracium caespitosum Dumortier) in de

IJsselmeerpolders en aangrenzende gebieden

P. Bremer (Roelingsbeek 1, 8033 BM Zwolle)

Hieracium caespitosum Dumortier in the IJsselmeerpolders and adjacent regions

Hieracium caespitosumappeared very soon (1948) after the reclamation (1942) ofthe IJsselmeerpolders. The

species mainly flowers in June and it takes approximately thirteen days between fertilization and riping

of the achenes; therefore, to enable proper dispersal, mowing ofthe populations should take place in the

secondhalf of June. The species is facultative apogamous and is frequently visited by insects, mainly Mus-

cidae en Syrphidae. From the ecological point of view Hieracium caespitosum has been regarded to be a

characteristic for Molinion-vegetations.However, on soils which are humous and lutum-rich, the species

shows a preference for Arrhenatherion-vegetations;on poor soils it is part of vegetations that are related to

the Thero-Airion. In fact only two locations should be looked upon as Molion-vegetations.The increase of

57 hour-squares since 1980 is, at least partly, due to new inventories.

Inleiding

Weidehavikskruid (Hieracium caespitosum) is één van de in ons land voorkomende geel-

bloeiendecomposieten, behorend tot het subgenus Pilosellavan het geslacht Hieracium.

Binnen de soort worden in Europa verschillende ondersoorten onderscheiden. 1 In Neder-

land is de variatie veel geringer en worden twee ondersoortenonderscheiden.2 Dit artikel

heeft betrekking op subspecies caespitosum, waartoe een groot deel van het Nederlandse

materiaal behoort.
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In het begin van deze eeuw werd de soort vermeld van Groningen, Friesland, Noord-

oost-Drenthe, Utrecht en Zuid-Holland.3 Later werd zij ook elders gevonden; de vindplaat-

sen inLimburg, Noord-Brabanten de Noordoostpolder werden aanvankelijk als adventief

aangemerkt.4

De soort was bekend van74 atlasblokken vóór en (tot voor kort) van 69 atlasblokken na

1950.5 In vegetatiekundig opzicht werd de soort aangemerktals hetzij een kensoort van de

Pijpestrootjes-orde (Molinietalia) 67 (een groep van vegetaties van schrale, natte bodem),

hetzij als groeiendop droge grasgrond. 4

Haar zeldzame voorkomen in Nederland, de verondersteldeadventieve status en de on-

duidelijke vegetatiekundige positie waren aanleiding tot naderonderzoek, met name in de

IJsselmeerpolders.

Vestiging in de IJsselmeerpolders

Het Weidehavikskruid vestigde zich vrij snel na het droogvallen (1942) in de Noordoost-

polder: de eerste vondsten dateren van 1948 (Voorsterbos) en 1949 (omgeving van Urk). 7

Bij Urk kwam de soort toen voor op kalkhoudend zand, zavel, keileem en veen. Op het

matig fijne, kalkhoudende Urkzand kwam de soort veel voor in schrale vegetaties dierijk

waren aan mossen (o.a. Knikmossen, Bryum spec.), winterannuellen (o.a. Zandhoorn-

bloem, Cerastium semidecandrum en overblijvende soorten (o.a. Klein hoefblad, Tussi-

lago farfara, Duinriet, Calamagrostis epigejos en Riet, Phragmites australis).

De soort was toen nietbekend van het aangrenzende oude land. Daarom werd veronder-

steld dat de aanvoer via de wind over grote afstand had plaatsgevonden.8 Belangrijke groei-

plaatsen lagen toen in Noord-Nederland. Zaden van deze soort zouden minstens 40 kilo-

meter hebbenmoeten overbruggen. Later (rond 1980) werd de soort echter in het veel meer

nabijgelegen Staphorsterveld gevonden. Het is goedmogelijk dat het Weidehavikskruid al

in de veertiger jaren in dat laagveengebiedvoorkwam en van hieruitde polder bereikt heeft.

In dejaren zeventig bleek de soort binnen de Noordoostpolder niet zeldzaam. Zij werd

toen in 16 kilometerhokken (8 atlasblokken) vastgesteld. Grote populaties kwamen voor in

het Kuinderbos, naast groeiplaatsen bij Urk en de Voorst. In Oostelijk Flevoland werd de

eerste vondst gedaan tijdens een Unio-excursie in 1969.
9

Nadien werd de soort op ver-

scheidene plaatsen gevonden, ondermeer in 1980 bij Lelystad. 10 In Zuidelijk Flevoland is

het voorkomen bekend sinds 1980. De soort komt hier algemeen voor op de zandstranden

(voorlanden) ter hoogte van het Horsterwold.11

Standplaats in de IJsselmeerpolders

In de provincie Flevoland zijn wegbermen, slootkanten en graslanden de belangrijkste

standplaatsen. In de Noordoostpoldertrad sinds de jaren zeventig een duidelijkeverschui-

ving op. Het voorkomen in grasland nam toe, het voorkomen langs bospaden nam sterk af.

De toename betreft een uitbreiding vanpopulaties in Duinriet-grasland bij Urk, de afname

betreft het verdwijnen van populaties op bospaden in het Kuinderbos (fig. 1). Met het

ouder worden van het bos raken debospaden sterker beschaduwd en verliest de grazige

begroeiing steeds meer terrein. Opmerkelijk is het voorkomen in het bos zelf. Het betreft

hier steeds kleine populaties langs greppels in Es-opstanden waar relatief veel licht de

bodem bereikt en de ondergroei grazig is. In Zuidelijk Flevoland is het voorkomen beperkt

tot de voorlanden.
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Fig. 1.
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Het zwaartepuntvan het voorkomen van Weidehavikskruid in de Noordoostpolder lag

in de jaren zeventig op kalkhoudende gronden, wat samenhing met haar algemene voor-

komen in het Kuinderbos. Nadien trad dus de verschuiving op als gevolg van het minder

belangrijk worden vanbospaden als groeiplaats. Op de voorlandenvan Zuidelijk Flevoland

is op de belangrijkste groeiplaats ook thans sprake van een kalkhoudende ondergrond. 12

Weidehavikskruid groeit in de IJsselmeerpolders veelalop bodems meteen goed vocht-

vasthoudend vermogen, zoals fijn zand, veen en zavel. Waar zij in de Noordoostpolder en

Oostelijk Flevoland nietaan slootkanten groeit is steeds sprake van een diepe grondwater-

stand: meer danéén meter onder het maaiveld (grondwatertrap VII). Op de voorlanden van

Zuidelijk Flevoland komt de soort het meest voor in de vochtige tot natte zone met een

voorjaarsgrondwaterstand van minder dan een halve meter onder het maaiveld. Zij groeit

hier echter ook op drogere plaatsen met grondwaterstanden van meer dan één meter onder

het maaiveld. Waar de soort aan slootkanten groeit, vormt zij in de regel uitgestrekte plak-

katen die de gehele slootkant bedekken. De soort wordt dan ook als 'plaatselijke freatofyt'

aangeduid. 13

In het Kuinderbos en Voorsterbos zijn alle groeiplaatsen omgeven door bos en daardoor

voor een groot deel van de dagbeschaduwd. In juni ontvangen deze populaties rondom de

middag enkele uren zon. Een klein deel van de populatie ligt in Es-opstanden en ontvangt

vooral diffuus licht. Bij Urk, in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland is veelalsprake van onbe-

schaduwde groeiplaatsen.

In tabel 1 wordt het voorkomen in Nederland voor en na 1950 (exclusief de provincie

Flevoland) vergeleken met de standplaatsen waarop de soort in de IJsselmeerpolders

voorkomt.

Binnen Nederlandals geheel is de toename van het aantal vindplaatsen langs spoorlijnen

en langs brede sloten in Noord- en Oost-Drenthe het meest opvallend. De verdeling voor de

polders wijkt sterk af van die in derest van Nederland. In depolders komt de soort relatief

meer voor op bospaden. 14 Buiten depolders komt de soort bijna niet op bospaden voor.

Tabel 1. Het voorkomen van Hieracium caespitosum op verschillende standplaatsenbinnen

Nederland.

Tabel 1. Het voorkomen van Hieracium caespitosum op verschillende standplaatsenbinnen

Nederland.

Nederland Flevoland

Standplaats (excl. Flevoland)

voor 1950 na 1950

wegbermen 12 25 8

ruderale plekken 6 8 1

langs vaarten en brede sloten 3 20 2

grasland 2 10 15

slootkant 2 24 6

spoorlijn 1 9 -

dijk 1 1 1

bos - -
2

bospaden - 1 10

overige 4 2
-

totaal 31 94 45
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orde

Diptera

Hymenopter

Coleoptera

Lepidoptera

-

-

-

Microlepidoptera

familie

Muscidae (Huisvliegen)

Syrphidae (Zweefvliegen)

Empididae (Dansvliegen)

Apoidea (Bijen en hommels)

Cerambycidae (Boktorren)

Pieridae (Witjes)

Hesperiidae (Dikkopjes)

Satyridae (Zandogen)

(nietgedetermineerd)

percentage

55.5

33.0

1.0

4.0

0.5

1.0

0.5

0.5

4.0

Ontwikkelingen in populaties

Figure 1 geeft de ontwikkeling weerbinnen 13 populaties in de Noordoostpolder geduren-

de 13-17 jaar. De omvang van de populatie is steeds bepaald aan de hand van het aantal

bloeiende exemplaren. Opvallend is dat geenenkele populatie een constante omvang heeft.

Bij Urk zijn populaties verdwenen als gevolg van het niet maaien van Duinriet-grasland,

wat leiddetot verruiging met onder andere het optreden van Eupatorium cannabinum en tot

vervilting van de bodem. Waar sinds het begin van de jaren tachtig gemaaid wordt, zijn

nieuwe groeiplaatsen ontstaan. Bij Kuinre kwamen de grootstepopulaties voor in de jaren

zeventig. De achteruitgang bleek vooral samen te hangen met het overschaduwd raken van

de bospaden, hoewel de soort zich op beschaduwde plaatsen wel kan handhaven en tot

bloei kan komen. Andereoorzaken van achteruitgang zijn het opbrengenvan grond bij het

schonen vansloten en het ophogen van wegbermen.

Voortplanting

Hieracium caespitosum bloeit in de eerste of tweede week van juni tot begin juli. Het hoog-

tepunt wordtbereikt nahalf juni. Onder gunstige omstandigheden kan de bloei soms eind

mei beginnen. Nabloei in het veldkomt zelden voor: het werd pas in 1990 voor het eerst bij
één populatie vastgesteld. De gemiddelde bloeiduurvan de hoofdjes bedraagt 4 (± 1) dagen

(n =26), terwijl tussen het sluiten van de hoofdjes en het openen met rijpe vruchtjes (achenen)

gemiddeld 13 (±2) dagen (n =28) ligt. Dit betekent dat pas na halfjuni -
als de bloei op

haar hoogtepunt is - rijpe vruchtjes verschijnen. Het gemiddeld aantal vruchtjes per hoofdje

bedraagt 47 (± 11), waarvan gemiddeld 11,5% niet goed ontwikkeld is. De zaden kunnen

direkt na verspreiden kiemen. Bij kiemingsproeven (n = 13) varieerde het kiemingsresulaat

tussen de 12 en 72%. Bij kamertemperatuur bewaard zaad is na twee jaar nog kiem-

krachtig. Naast kieming in de nazomer kan kieming optreden in het volgend vooijaar.

Hieracium caespitosum is een facultatiefapogame soort, datwil zeggen dateicellen zon-

der bevruchting kunnen uitgroeien. De soort kan echter via het eigen stuifmeel bastaarden

vormen (o.a. met H. pilosella) Hoewel zij in de regel apogaam is, komt waarschijnlijk

in beperkte mate kruisbestuiving voor, waardoor nieuwe genotypen ontstaan (vergelijk

Taraxacum). Na de bloei sterft de wortelrozet af. Het volgende jaar vindt debloei plaats

vanuit een nieuw rozet
17

zoals men dat ook vindt bij Muizeoortje (Hieraciumpilosella).

Tabel 2. Bloembezoekende insekten op Hieracium caespitosum (gebaseerd op tellingenin het Kuinderbos op

10 dagenin 1977, 1979, 1980 en 1988). Het totaal aantal waargenomen insekten bedraagt ca. 200.

Tabel 2. Bloembezoekende insekten op Hieracium caespitosum (gebaseerd op tellingenin het Kuinderbos op

10dagen in 1977, 1979,1980en 1988). Het totaal aantal waargenomen insekten bedraagt ca. 200.

orde familie percentage

Diptera Muscidae (Huisvliegen) 55.5

Syrphidae (Zweefvliegen) 33.0

Empididae (Dansvliegen) 1.0

Hymenopter Apoidea (Bijen en hommels) 4.0

Coleoptera - Cerambycidae (Boktorren) 0.5

Lepidoptera - Pieridae (Witjes) 1.0

Hesperiidae (Dikkopjes) 0.5

Satyridae (Zandogen) 0.5

Microlepidoptera (niet gedetermineerd) 4.0
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De soort kent veel bezoekers diestuifmeel en nectar verzamelen. Daartoe behoren voor-

al Huisvliegen ( Muscidae; speciaal Hydrotaea) en Zweefvliegen (Syrphidae). Van andere

groepenis het bezoek marginaal (tabel 2). Het aantal bloembezoekende insekten was inalle

bestudeerde populaties laag, met name voor wat betreft de nectar-verzamelende soorten.

Naast genoemde insekten worden in de hoofdjes bezoekers aangetroffen waarvan onduide-

lijk is of ze verantwoordelijk zijn voor transport van stuifmeel, zoals tripsen (Thysanoptera)

en bladluizen (Aphidoidea).

Fenotypische variatie

Er bestaan duidelijke verschillen tussen sommige populaties. Als Hieracium caespitosum in

een hoogopgaande, grazige vegetatie voorkomt kunnen de stengels een lengte van 1 meter

bereiken; waar zij in laagblijvende, schrale vegetaties voorkomt zijn de stengels korter. De

meeste populaties hebben een gemiddeldestengellengte tussen de 30 en 50 centimeter. In

de gradiënt op de voorlanden van Zuidelijk Flevoland bestaat depopulatie waarschijnlijk uit

een groot aantal klonen. Juist de planten op de natte, schrale groeiplaatsen blijven klein met

weinig hoofdjes, deplanten op de drogereplaatsen zijn groter. Planten afkomstig van een

venige bodem, maar uitgeplant op zware zavel bleken na één seizoen langer dan het oor-

spronkelijke materiaal.Bij hetzelfde materiaal geplant op een humeuze, matig fijnzandige

bodem, bleek de stengellengte door droogte sterk gereduceerd (30-40 centimeter). De

stengellengte en het aantal bloemhoofdjes zijn steeds sterk gecorreleerd.

Vegetatiekundige positie van Hieracium caespitosum

In tabel 3 zijn 29 vegetatieopnamen samengebracht, waarvan er 22 afkomstig zijn uit de

IJsselmeerpolders; de overige zijn gemaakt in Midden- en Noordoost-Nederland. Bij de

ordening van de soorten in de vegetatieopnamenis uitgegaan van de syntaxonomische

status van de soorten volgens Westhoff & Den Held. 7 Een drietalsoort-groepen zijn onder-

scheiden:

Soortgroep 1 betreft vegetaties op schrale bodems met een beperkte affiniteitmet het

Thero-Airion;

Soortgroep2 betreft vegetaties die in staan tussen het Thero-Airion en het Arrhena-

therion;

Soortgroep 3 betreft meer of minder goed ontwikkelde vegetaties van het Arrhena-

theretumelatioris.

Bij Zeewolde komt de soort ook voor in natte, schrale vegetaties met veel Carex oederi

subsp. oedocarpa en Salix repens. Elders in Noord- en Midden-Nederlandkomt het Weide-

havikskruid voor in twee blauwgraslanden, namelijk het Hunzedal (Uilenbroeklandje) en

bij Wijnjewoude 19 20
,
en in een Dotterbloem-grasland, onder andere in het Staphorsterveld

en vroeger in Twente.
21 Voor de meeste opnamen in de IJsselmeerpolders, maar ook in

Noord-Nederlandgeldt dat het Arrhenatherion een sterk aandeel heeft. Verschillende opna-

men kunnen gerekend worden tot het Arrhenatheretumelatioris; dit geldt vrijwel steeds als

Hieracium caespitosum op zavel of klei groeit. Bij Utrecht wordt de soort in deze gemeen-

schap begeleid door verschillende stroomdalplanten, zoals Lathyrus tuberosus en Senecio

erucifolius 22 Het areaal van de soort in Noord-Friesland en Groningen sluit aan bij haar

voorkomen in Ost-Friesland
23

,
waar ze ook in het Arrhenatheretum voorkomt. Afwijkend
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soortengroep

totaal aantal opnamen

Hieracium caespitosum

Molinio-Arrhenatheretea

Holcus lanatus

Rumex acetosa

Plantago lanceolata

Trifoliumpratense

Cerastium fontanum

Rhytidiadelphus squarrosus

Vicia cracca

Molinietalia

Eupatorium cannabinum

Valeriana officinalis
Luzula multiflora

Arrhenatherion

Taraxacum officinalis

Dactylus glomerata

Festuca pratensis

Trifolium dubium

Ranunculus acris

Bellis perennis

Phleumpratense

Lathyruspratensis

Alopecurus pratensis

Cynosurus cristatus

Arrhenatheretum

Arrhenatherum elatius

Anthriscus sylvestris

Daucus carota

Tragopogonpratensis

Thero-Airion

Hypochaeris radicata

Agrostis capillaris

Cerastium semidecandrum

Bromus hordeaceus

Rumex acetosella

Achillea millefolium

Lolio-Potentillion

Poa trivialis

Lolium perenne

Trifolium repens

Ranunculus repens

Agrostis stolonifera

Lysimachia nummularia

1 2 3

9 12 8 29

V V V 29

m v iv 21

i ra rv 14

n ra v 14

i i ra 8

i n n 7

i i n 4

n 2

n i -3

i . 2

i . 12

ra v ra 18

ra iv 12

ra i 8

i i ra 7

i n 5

i n 4

I I 3

n 2

i i 2

n 2

i rv 7

n 3

i . 2

n 2

ra n n 10

n n n 9

n i .3

i n 3

i i .2

i i -2

n iv 10

n n 6

n n 7

I I 13

i n 3

n 2

waarvan 22 opnamen

afkomstig zijn uit de IJsselmeerpolders.³¹

Hieracium caespitosumTabel 3. Synoptische tabel van 29 opnamen met

soortengroep 1 2 3

totaal aantal opnamen 9 12 X 29

Hieracium caespitosum V V V 2 9

Molinio-Arrhenatheretea

flolcus lanalus III V IV 21

Rumex acetosa I III IV 14

Planlago lanceolata II III V 14

Trifoliumpratense I I III 8

Cerastium fontanum I D n 7

Rhyüdiadelphussquarrosus I I II 4

Vicia cracca •
n 2

Molinietalia

Eupatoriumcannabinum n I 3

Valeriana officinalis I 2

Luzula multiflora i
■

i 2

Arrhenatherion

Taraxacum officinalis ra V m IK

Dactylus glomerata • ra IV 12

Fesiuca pratensis in I 8

Trifolium dubium i i III 7

Ranunculus acris . i II 5

Bellisperennis i D 4

Phleum pratense
• i I 3

Lalhyruspratensis • • II 2

Alopecuruspratensis •
i I 2

Cynosurus cristatus
•

II 2

Arrhenatheretum

Arrhenatherum elatius i .

IV 7

Anthriscus sylvestris .
. II 3

Daucus carota .
i 2

Tragopogonpratensis • ■ n 2

Thero-Airion

Hypochaeris radicata ui n II 10

Agrostis capillaris ii ii n 9

Cerastium semidecandrum D i 3

Bromus hordeaceus i ii 3

Rumex acetosella I i 2

Achillea millefolium I i 2

Lollo-Potentillion

Poa trivialis . ii IV 10

Lolium perenne .
ii n 6

Trifolium repens
ii n 7

Ranunculus repens
I i i 3

Agrostis stolonifera I • ii 3

Lysimachia nummularia • •

n 2
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zijn de groeiplaatsen in het bos. Binnenhet Kuinderbos staat zij op één plaats in een varen-

rijke vegetatie met onder andere Dryopteris pseudomas. Bij Urk en Zeewoldekomt ze in

droge, schrale vegetaties voor, dieverwant zijn aan het Thero-Airion. Veel groeiplaatsen op

de Veluwe en in Drenthe staan vegetatiekundig in tussen het Thero-Airion en het Arrhena-

therion.20

Overige soorten

Poa pratensis

Festuca rubra

Phragmitesaustralis

Tussilagofarfara

Anthoxanthum odoratum

Equisetum arvense

Cirsium arvense

Calamagrostisepigejos

Elymus repens

Glechoma hederacea

Sonchus arvensis

Chamerion angustifolium

Cardamine hirsuta

Sagina procumbens

Leontodon saxatile

Quercus robur (juveniel)

Hieracium xflagellare

Crataegus monogyna

Geranium dissectum

Myosotis arvensis

Brachythecium rutabulum

Ceratodon purpureus

Atrichum undulatum

Eurhynchiumpraelongum

Calliergonellacuspidata

Brachythecium albicans

Cladonia spec.

Cladonia furcata

Hypnum cupressiforme

m n n 11

in n v 16

n i iv 11

n n n 8

n n n 10

n i iv 10

n n 16

n i 15

i n 4

i n 4

I I 13

I .
2

I I -2

n I -3

I
.

2

I I 3

I • 12

n 2

I I 2

1 2

n n 6

m i .5

I I 13

I I 2

I I .2

I I .2

n i .3

n . .2

I 12

Addenda — één maal komen voor:

In groep 1: Hieracium pilosella, Senecio vulgaris, Festuca ovina, Luzula campestris, Salix repens,

Aneura pinguis, Pellia endividiifolia, Hieracium laevigatum, Pleurozium schreberi,

Juncus effusus, Juncus articulatus, Carex oederi subsp. oedocarpa.
In groep 2: Cirsium palustre, Angelica sylvestris, Dactylorhiza majalis subsp. praetermissa, San-

guisorbaofficinalis, Rhinanthus angustifolius, Rumex obtusifolius, Salix caprea, Tri-

glochinpalustris, Silene latifolia, Caltha palustris, Danthonia decumbens,Eleocharis

palustris, Equisetum fluviatile, Juncus conglomeratus, Ranuculus flammula,Menyan-

thus trifoliata, Lychnis flos-cuculi, Lycopus europaeus, Geranium molle, Cornus mas,

Barbula convoluta,Silene vulgaris, Aira praecox, Veronica arvensis.

In groep 3: Fraxinus excelsior, Epipactus helleborine,Pseucloscleropodium purum, Fissidens bry-

oides, Hieracium aurantiacum,Galeopsis tetrahit,Lapsana communis,Matricaria recu-

tita,Polygonum amphibium, Tanacetum vulgare, Pastinaca sativa.

Overige soorten

Poa pralensis ffl n n 11

Festuca rubra III D V 16

Phragmites australis II I IV 11

Tussilagofarfara n D n 8

Anlhoxanthum odoratum ii D ii 10

Equisetum arvense ii 1 IV 10

Cirsium arvense u II i 6

Calamagrostisepigejos D I i 5

Elymus repens I n 4

Glechoma hederacea I ii 4

Sonchus arvensis I 3

Chamerion angustifolium I 2

Cardamine hirsuta I 2

Saginaprocumbens n I 3

Leontodon saxatile I 2

Quercus robur (juveniel) I 3

Hieracium xflagellare ■

2

Crataegus monogyna • n 2

Geranium dissectum I 2

Myosotis arvensis 2

Brachylhecium rutabulum n o 6

Ceratodon purpureus m i 5

Alrichum undulatum i 3

Eurhynchiumpraelongum i 2

Calliergonellacuspidata i 2

Brachylhecium albicans i 2

Cladonia spec. n i 3

Cladonia furcata n
•

2

Hypnum cupressiforme I 2
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Discussie

Hieracium caespitosum is aanvankelijk aangeduid als adventief voor de Noordoostpolder.

Uit het jarenlang volgen van populaties blijkt dat deze aanduiding in de latere versies van de

Heukels'-flora terecht weggelaten werd. Het is trouwens de vraag of de soort in ons land

adventief zou voorkomen, zoals verondersteldwordt voor verschillende groeiplaatsen. De

soort lijkt in staat nieuwe milieus vrij snel te koloniseren. Dit wordt geïllustreerd door de

vestiging in de Noordoostpolder, maar eveneens door de vestiging in de nieuwere Flevo-

Dumort. in Nederland. 30 — * = vindplaatsen waar de

soort pas in de periode 1980—89 is ontdekt. • = vindplaatsenwaar de soort alleen vóór 1950 is aangetroffen.

■ = overige vindplaatsen(bekend uit de periode 1950—79, òfzowel vóór 1950 als nà 1979).

Fig. 2. De verspreiding van Hieracium caespitosum
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polders en de Lauwerszeepolder. Ook op ruderale terreinen kan de soort verschijnen en

veel voorkomen, zoals geconstateerd werd bij Delfzijl.25 Het kortstondig voorkomen op

dergelijke gestoorde plaatsen hoeft niet als adventief te worden geïnterpreteerd.

Hoewel Hieracium caespitosum nog steeds zeldzaam is, is de soort sinds 1980 bekend

geworden uit 57 nieuweatlasblokken, vooral in Groningenen Drenthe (zie fig. 2). Het gaat

hier om groeiplaatsen in bermen, spoordijken en in Drenthe vooral ook langs watergangen

binnen het cultuurlandschap. Veel populaties moeten, gezien hun omvang, al een aantal

jarenoud zijn. Deze 'toename' kan voor een belangrijk deelworden toegeschreven aan het

zeer grondige floristische onderzoek dat heeft plaatsgevonden, onder andere ten behoeve

van het bermbeheer26
,
en in het kader van de florakartering van Drenthe. In Zuid-Holland,

Utrecht en Noord-Brabantis wel sprake van een achteruitgang. De belangrijkste uitbreiding

van de soort buiten het in het begin van deze eeuw bekende verspreidingsgebied betreft de

IJsselmeerpolders, de Lauwerszeepolder en Oost-Drenthe. Tegenovereen toename staat dat

in diverse atlasblokken ondertussen vindplaatsen verdwenenzijn. Dit geldt in ieder geval

voor 9 atlasblokken.

Uit de vegetatieopnamenblijkt duidelijk dat de aanduiding als kensoort van het Molinie-

talianiet houdbaaris. Van alle bekende vindplaatsen zijn er slechts twee gelegenin blauw-

graslanden. De soort is op de rijkere substraten eerder kenmerkend voor het Arrhena-

therion. Er bestaat dan een voorkeur voor schrale Arrhenatherion-vegetatieswaar genoeg

ruimte is om de rozetten te vormen of vegetaties die het middenhouden tussen het Arrhena-

therion en het Thero-Airion. Waar door verrijking, bijvoorbeeld door het opbrengenvan

slib of het nietafvoeren van maaisel de vegetatie dichter wordt en soorten als Glanshaver

(Arrhenatherum elatius) of Fluitekruid (Anthriscus sylvestris) gaanoverheersen, verdwijnt

de soort, zoals vastgesteld werd in de IJsselmeerpolders en bij Utrecht. Ook in Canada,

waar de soort in de 19e
eeuw geïntroduceerd is, komt zij voor in graslanden, steevast in

gezelschap van onder andere Margriet (Leucanthemum vulgare), Paardebloem (Taraxacum

spec.) enGele morgenster (Tragopogonpratensis), wat eveneens op het Arrhenatherion

wijst.17 Oberdorfer27 noemt in zijn flora van Duitsland het voorkomen in Molinion- en

Mesobromion-vegetaties. Overigens werd in dit land eveneens een achteruitgang geconsta-

teerd op haarvochtige standplaatsen. 23 Het voorkomen op beschaduwde plaatsen werd ook

elders in Europa vastgesteld. 28

Hieracium caespitosum heeft pas na half juni rijp zaad. Dit betekent dat zelfs in bermen

die natuurvriendelijk worden beheerd (maaien na half juni), de soort weinig kans krijgt tot

zaadverspreiding. In deze is het beheer van de Provinciale Waterstaat in Groningen voor-

beeldig, omdat deze instantie groeiplaatsen met Weidehavikskruid pas na 5 juli maait.26

Hoewel de soort is ingesteld op windverspreiding enin staat is grotere afstanden te over-

bruggen, blijkt veel zaad op de groeiplaats zelf terecht te komen. Van de nauwverwante

Hieracium aurantiacum is bekend dat het meeste zaad terecht komt in de direkte omgeving

van de planten.29 Overvloedige neerslag, waardoor stengels knikken en zaden aan elkaar

vastplakken, is hier onder andere oorzaak van. Het aantal groeiplaatsen van Hieracium

caespitosum is nogal toegenomen de afgelopen tien jaar. Afgezien van een duidelijk effect

door intensieveronderzoek, is een reële toename nietondenkbaar. De soort heeft immers

verschillende eigenschappen van een pionierplant, die haar in staat stellen nieuwe gebieden

te bereiken, zich daar te vestigen en zich sterk uit te breiden.
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