
De graanonkruidassociaties in Groningen

en Noord-Drente

door

J. Wasscher.

In de soortenlijsten van onderstaande, in het gebied aangetroffen
associaties van het Secalinion-verbond, zijn de soorten gerangschikt
naar de presentie. Kensoorten van klasse, orde of verbond, die in

minder dan 10 % der tot de associatie behoorende opnamen voor-

komen, zijn weggelaten, evenals de begeleiders, die op minder dan

20 % van deze akkers gevonden werden. De volgende associaties

werden waargenomen.

I. Onderverbond Scleranthion annuae Kr. et Vl.

1. Arnosereto-Scleranthetum (Chouard) Tx. (aantal opnamen
38).

kensoorten voor de associatie

4 Amoseris minima 1 Galeopsis segetum

kensoorten voor het verbond en de orde

5 Scleranthus annuus 3 Myosotis arvensis*

5 Apera spica-venti 2 Raphanus raphanistrum
5 Viola tricolor arvensis 2 Anthemis arvensis

5 Centaurea Cyanus 2 Matricaria Chamomilla*

Gedurende de jaren 1935 tot en met 1940 werden door mij onge-

veer 400 onkruidopnamen gemaakt, zoowel van graanakkers als van

hakvruchtakkers. Als resultaat hiervan verscheen in 1940 een klein

artikel over de verspreiding der soorten (Saxo-Frisia, II, 3, p. 42).
Het is me echter nog niet mogelijk geweest de gelegenheid te vinden

deze opnamen alle geheel sociologisch te verwerken. Aangezien de

voorloopige soortenlijsten der graanonkruidgemeenschappen echter

reeds eenige jaren geleden door mij waren opgesteld (verg. Ned.

Kruidk. Arch., 49, 1939, p. 69), leek het me gewenscht, om nu

althans een korte voorpublicatie te geven. Hierbij moet er echter

op gewezen worden, dat de nieuw beschreven associaties nog een

provisorisch karakter dragen.
De streek, die door mij bewerkt werd, omvat de geheele provincie

Groningen, uitgezonderd het Zuidelijk gedeelte van Westerwolde,
en bovendien het deel van de provincie Drente, dat gelegen is ten

Noorden van Assen.
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5 Spergula arvensis i Veronica hederifolia*

4 Alchemilla arvensis i Vicia hirsuta

3 Vicia angustifolia i Myosotis versicolor

i Bromus secalinus

kensoorten voor de klasse

5 Polygonum Convolvulus 4 Chenopodium album

5 Stellaria media 3 Senecio vulgaris*

5 Polygonum aviculare 2 Senecio silvaticus

4 Capsella Bursa-pastoris 1 Galium Aparine
4 Poa annua 1 Plantage major

begeleiders

5 Rumex Acetosella 2 Teesdalia nudicaulis

4 Galeopsis Tetrahit 2 Viola tricolor vulgaris
3 Veronica arvensis 2 Bromus mollis

3 Achillea Millefolium 2 Draba verna

3 Cerastium caespitosum 2 Trifolium repens

3 Holcus lanatus 2 Linaria vulgaris
2 Triticum repens 2 Arabidopsis Thaliana

Deze associatie komt voor op de met winterrogge bezaaide akkers

van de droge zandgronden van Drente en de aansluitende deelen

van het Goorecht en Westerwolde. Voor de met
* gemerkte soorten,

zie men onder de tweede associatie.

ia. Arnosereto-Scleranthetum juncetosum bufonii Siss.

et Lut. (aantal opnames 50).

kensoort voor de associatie

2 Arnoseris minima

differentiëerende soorten

5 Ranunculus repens 3 Polygonum amphibium

3 Juncus bufonius 3 Polygonum Hydropiper

3 Gnaphalium uliginosum 2 Lapsana communis

3 Mentha arvensis* 2 Equisetum arvense

kensoorten voor het verbond en de orde

$ Apera spica-venti 3 Vicia angustifolia

5 Centaurea Cyanus 3 Vicia hirsuta

5 Viola tricolor arvensis 2 Matricaria Chamonilla*

5 Spergula arvensis 2 Myosotis versicolor

4 Myosotis arvensis* 2 Raphanus raphanistrum

3 Alchemilla arvensis 1 Veronica hederifolia*

3 Scleranthus annuus 1 Bromus secalinus

1 Galeopsis speciosa
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kensoorten voor de klasse

5 Polygonum Convolvulus 3 Polygonum Persicaria

5 SteUaria media 2 Gahum Aparine

5 Polygonum aviculare 2 Senecio vulgaris*

4 Chenopodium album 2 Plantage major
4 Poa annua 1 Lamium purpureum

4 Capsella Bursa-pastoris 1 Matricaria inodora*

begeleiders

4 Galeopsis Tetrahit 2 Linaria vulgaris

4 Rumex Acetosella 2 Achillea Millefolium

3 Veronica arvensis 2 Trifolium repens

3 Triticum repens 2 Taraxacum officinale

2 Cerastium caespitosum 2 Holcus lanatus

2 Holcus mollis 2 Teesdalia nudicaulis

Deze subassociatie komt voor op meer vochtige zandgronden.
Het verspreidingsgebied er van in bovenstaanden vorm ligt eveneens

in Drente met Westerwolde en het Goorecht, terwijl ze tevens voor-

komt op de vele, kleinere diluviale zandruggen of garsten in Gronin-

gen, zooals die van Groote- en Lutjegast, van Noord- en Zuidhorn,

van Slochteren tot Siddeburen, van Noord- en Zuidbroek, en die

van Winschoten. Waarschijnlijk moet een klein gedeelte der opnamen

tot de volgende associatie worden gebracht.

2. Galeopsetum speciosae Kr. et Vl.

Deze associatie, die zich volgens de auteurs, behalve door de

eenige kensoort Galeopsis speciosa, van de voorgaande associatie

onderscheidt door de, in de voorgaande soortenlijsten met
*

ge-

merkte, differentiëerende soorten Senecio vulgaris, Myosotis arvensis.
Matricaria Chamomilla

,
M. inodora, Mentha arvensis, Veronica

hederifolia en Oxalis stricta, komt voor op de donkergekleurde, meer

humeuze zandgronden. In genoemden vorm heeft deze associatie

mij tot nu toe geen voldoende bevrediging kunnen schenken, aan-

gezien vooral een aantal van de differentiëerende soorten moeilijk-
heden opleveren. Moeten deze soorten inderdaad alle als zoodanig
worden opgevat, dan is een zuiver Arnosereto-Scleranthetum door

mij op geen enkelen akker aangetroffen. Vooral Myosotis arvensis

en Senecio vulgaris, en in minderemate ook Matricaria Chamomilla,
komen vrij veel in mijn opnamen van deze associatie voor. Wel is

echter waar, dat deze soorten op de humusrijke akkers sterker ver-

tegenwoordigd zijn, met welk verschijnsel tevens gepaard gaat het

zeldzamer worden van Scleranthus annuus, Arnoseris minima, e.a.

Ook Oxalis stricta heeft waarschijnlijk weinig waarde als differen-

tiëerende soort.
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Akkers, die dezelfde soortencombinatie dragen, als beschreven

door Kruseman en Vlieger, komen hier en daar voor langs den

rand van het zandgrondgebied. Waarschijnlijk moet ook de onkruid-

flora van de graanakkers van de dalgronden van de Groninger veen-

koloniën, en van het laagveengebied tusschen het Eemskanaal en

het Winschoterdiep tot deze associatie worden gebracht. Ook hier

is Galeopsis speciosa echter weinig algemeen, terwijl Veronica hederi-

folia hier zelfs geheel ontbreekt. De flora van de akkers van de dal-

gronden en het laagveen is als volgt samengesteld (35 opnamen):
kensoort voor de associatie

2 Galeopsis speciosa
differentiëerende soorten t.o. het Arnosereto-Scleranthetum

4 Myosotis arvensis 3 Matricaria Chamomilla

4 Mentha arvensis 2 Senecio vulgaris
2 Matricaria inodora

kensoorten voor het verbond en de orde

4 Apera spica-venti 4 Centaurea Cyanus
4 Spergula arvensis 1 Alchemilla arvensis

4 Viola tricolor arvensis 1 Vicia angustifolia

1 Scleranthus annuus

kensoorten voor de klasse

5 Polygonum Convolvulus 2 Lamium purpureum

5 Polygonum Persicaria 2 Polygonum lapathifolium
5 Capsella Bursa-pastoris 2 Gahum Aparine
5 Stellaria media 2 Bidens tripartitus
5 Polygonum aviculare 1 Nasturtium palustre
5 Chenopodium album 1 Erysimum cheiranthoides

4 Poa annua i Sonchus oleraceus

3 Polygonum Hydropiper 1 Urtica dioica

3 Triticum repens 1 Cirsium arvense

begeleiders

5 Galeopsis Tetrahit 2 Potentilla anserina

4 Juncus bufonius 2 Stachys paluster
4 Ranunculus repens 2 ScuteUaria galericulata

4 Gnaphalium uliginosum 2 Lysimachia vulgaris
4 Polygonum amphibium 2 Achillea Millefolium

4 Triticum repens 2 Cerastium caespitosum
3 Holcus mollis 2 Veronica arvensis

3 Rumex Acetosella 2 Holcus lanatus

3 Linaria vulgaris 2 Trifolium repens

3 Agrostis alba 2 Glechoma hederacea

2 Lapsana communis 2 Taraxacum officinale
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II. Onderverbond Triticion sativae Kr. et Vl.

3. Alopecureto-Matriearietum Chamomillae nom. nov. prov.

(aantal opnamen 46)
kensoorten voor de associatie

5 Alopecurus myosuroides 4 Matricaria Chamomüla

kensoorten voor het verbond en de orde

4 Thlaspi arvense 2 Scandix pecten-veneris
4 Myosotis arvensis 2 Avena fatua

2 Veronica hederifolia 1 Fumaria officinalis

2 Sinapis arvensis 1 Ranunculus arvensis

kensoorten voor de klasse

5 Cirsium arvense 3 Plantage major

5 Polygonum aviculare 2 Senecio vulgaris
5 Stellaria media 2 Lamiiun amplexicaule

5 Veronica Tournefortii 2 Sonchus arvensis

5 Polygonum Convolvulus 2 Polygonum Persicaria

4 Poa annua 2 Polygonum lapathifolium

4 Capsella Bursa-pastoris 2 Euphorbia Helioscopia
4 Galium Aparine 2 Lamium hybridum

4 Lamium purpureum 1 Sonchus asper

3 Sonchus oleraceus 1 Atriplex hastatum

3 Atriplex patulum 1 Matricaria discoidea

3 Chenopodium album 1 Veronica agrestis

begeleiders
3 Tussilago Farfara 2 Ranunculus repens

3 Triticum repens 2 Trifolium repens

3 Taraxacum officinale 2 Polygonum amphibium
3 Equisetum arvense 2 Potentilla anserina

3 Poa trivialis 2 Coronopus procumbens

Vooral bij deze associatie is de systematische plaats der soorten

in het plantensociologische systeem van groote beteekenis; voor

verschillende soorten blijkt deze plaats nog niet geheel vast te staan.

Deze associatie is weinig verschillend van het Veroniceto-Lamietum

hybridi Kr. et Vl., welke voorkomt op hakvruchtakkers op dezelfde

grondsoort en welke behoort tot het Panico-Chenopodion polyspermi.
De presentie en frequentie der kensoorten van orde en verbond is

echter verschillend, terwijl bovendien een aantal soorten, b.v.

Scandix pecten-veneris en Ranunculus arvensis
,

alleen op graanakkers
voorkomen, en omgekeerd Chenopodium polyspermum, Solanum
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nigrum en Euphorbia Peplus alleen op hakvruchtakkers gevonden
worden.

Deze associatie komt voor op de zware kleigronden ten Noorden

van het Hoendiep en het Eemskanaal, doch ten Zuiden van de lijn

van Ulrum over Eenrum, Warfum, Usquert, Garsthuizen, ’t Zandt

naar Bierum, en uitgezonderd de Centrale Weidestreek rond de

stad Groningen, waar alleen veeteelt wordt bedreven; ook komt ze

voor op de Dollardklei en langs de Eems.

Misschien moet voor de zeer kalkrijke akkers van de jonge Dollard-

en Wadpolders nog een variant worden onderscheiden met als diffe-

rentiëerende soort Scandix pecten-veneris.

4. Papavereto-Melandryetum noctiflorae nom. nov. prov.

(aantal opnamen 25).
kensoorten voor de associatie

4 Melandryum noctiflorum 2 Valerianella spec.
differentiëerende soorten t.o. het Alopecureto-Matricarietum Cha-

momillae

4 AnagaUis arvensis 2 Arenaria serpyllifolia

4 Mentha arvensis** 2 Juncus bufonius

4 Papaver Rhoeas** 2 Papaver dubium*

3 Viola tricolor arvensis* 1 Apera spica-venti*
2 Medicago Lupulina 1 Papaver Argemone*
2 Alchemilla arvensis* 1 Spergula arvensis*

kensoorten voor het verbond en de orde

5 Alopecurus myosuroides 1 Fumaria officinalis

5 Myosotis arvensis 1 Veronica hederifolia

4 Matricaria Chamomilla 1 Sinapis arvensis

2 Thlaspi arvense 1 Scandix pecten-veneris

1 Avena fatua

kensoorten voor de klasse

5 Polygonum Convolvulus 3 Polygonum Persicaria

5 Polygonum aviculare 2 Polygonum lapathifolium

5 Stellaria media 2 Euphorbia Helioscopia

5 Poa annua 2 Sonchus arvensis

5 Cirsium arvense 2 Sonchus oleraceus

4 Capsella Bursa-pastoris 2 Galium Aparine

4 Chenopodium album 2 Lamium amplexicaule

4 Plantage major 2 Atriplex hastatum

4 Senecio vulgaris x Sonchus asper

3 Atriplex patulum 1 Urtica dioica

3 Veronica Tournefortii 1 Lamium purpureum
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begeleiders

5 Equisetum arvense

4 Potentilla anserina

3 Poa trivialis

3 Ranunculus repens

3 Taraxacum officinale

3 Triticum repens

3 Cerastium caespitosum
2 Veronica arvensis

2 Geranium dissectum

2 Tussilago Farfara

2 Geranium molle

2 Agrostis alba

Van de differentiëerende soorten zijn de met * gemerkte soorten

tevens kensoorten voor het verbond of de orde, terwijl de met **

gemerkte soorten bovendien klassekensoorten zijn.
Deze associatie is het meest verwant met het Linarietum spuriae,

door Kruseman en Vlieger beschreven van zeer kalkrijke leem en

rivierklei. Behalve door bovenstaande kensoorten, onderscheidt ze

zich hiervan echter door het ontbreken van een aantal stroomdal-

planten, zooals de Linaria-soorten, terwijl ook Euphorbia exigua
zeer zeldzaam is.

Het Papavereto-Melandryetum noctiflorae komt voor op de graan-
en de vlasakkers van de zavel of zandigen kleigrond van Hunsingo,
ten Noorden van de bij de vorige associatie genoemde lijn, en in

sterk verarmden vorm in het Noordwesten van het Westerkwartier.


