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Verspreiding en oecologie van Hordeum marinum Hudson in

Zuidwest-Nederland

W.G. Beeftink en W. de Munck

(Delta Instituut voor Hydrobiologisch Onderzoek, Yerseke)*

Inleiding

* Mededelingvan het Delta Instituut voor HydrobiologischOnderzoek nr. 306.

Tot de soorten die op de schorren en groene stranden steeds weer de aandacht van flo-

risten en vegetatiekundigen trekken, behoren de kleine, merendeels eenjarige halofiele

tot zout-tolerante planten Sagina maritima, Parapholis strigosa, Cochlearia danica,

Desmazeria marina enBupleurum tenuissimum. Deze soorten leven in de stormvloedzo-

ne in het overgangsgebied tussen zout en droog-zoet, op plaatsen waar het schor in duin-

tjes overgaat, en aan de voet van dijken. Zij komen ook voor in inlagen en karrevelden

en langs de oevers van zoute kreken in depolders. De centraleen tegelijk ook meest alge-

mene soort in deze groep is Sagina maritima,naar wie ook devegetatie-eenheid(verbond

Saginion maritimae) is genoemd.

In dit grensmilieu tussen zout en droog-zoet vertoont het zoutgehalte van de bodem

grote uitschieters. Na een overstroming door zout of brak water en een daarop volgende

droogte kan de zoutconcentratie sterk oplopen, waardoor bodembedekkende soorten
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Eén plantesoort wordt daarbij niet of zelden genoemd: de zeegerst (Hordeum mari-

num). Dit eenjarig grasje is het stiefkind onder de Saginion-soorten - 'Wilde planten'

vermeldt het in het geheel niet -

, ongetwijfeld omdat er nog zo weinig bekend is van de

oecologie en sociologische plaats van deze soort. Westhoff & Den Held (1969) komen

dan ook niet verder dan haar 'wellicht' tot de kensoorten van het Saginion maritimaete

rekenen. Uit hun bespreking (p. 110) van het moeilijk te begrenzen verbond Agropyro-

Rumicion crispi (= Lolio-Potentillionanserinae Tüxen 1947; zie Sykora, 1983) blijkt

verder dat zij de synsystematische plaats vanH. marinum vooral in het overgangsgebied

van deze beide verbonden zoeken. In Spanje en Portugal komt de soort vooral voor in

het aan het Saginion verwante Parapholi-Frankenietum pulverulentae (Allier & Bresset,

1975; Castroviejo & Porta, 1975; Westhoff & Schouten, 1979).

Wij denkenonze collega en vriendA. de Visser een genoegen te doendoor onze aante-

keningen over deze soort uit Zuidwest-Nederland hier te presenteren en aan een bespre-

king te onderwerpen. Wij doen dit vooral vanwege zijn belangstelling in het verleden

voor eenandere Saginion-soort, namelijk Desmazeria marina (De Visser, 1959; 1962)en

deaanstekelijke manierwaarop hij indertijd zijn interesse voor deze kleine halofietenop

ons wist over te brengen.

Verspreiding en sociologische plaats

Hordeum marinum heeft in ons land een uitgesproken kustverspreiding en toont daarin

een gebondenheidaan zoute tot brakke standplaatsen. Fig. 1 laat zien dat de soort sinds

1950 in Nederland sterk is achteruitgegaan (Heukels, 1985). Werd zij vóór 1950 in 117

uurhokken gevonden, erna nog slechts in 42 uurhokken. Afsluiting en verzoeting van

zeearmen, dijkversterkingen en terugdringing van de mariene invloed in de polders zijn

de voornaamste oorzaken van de achteruitgang. Echter niet alle kustwerken deden de

soort verdwijnen: in de Quarlespolder (Zuid-Sloe), het Veerse Meer en de Grevelingen

vond de soort nieuwe groeiplaatsen.

Ondanks de gebondenheid aan de kust is H. marinum in Zuidwest-Nederland door

ons slechts op twee plaatsen aan de buitenzijde van de zeedijk waargenomen: bij het ha-

ventje van Ouddorp (1966) en op het schor bij Oosterland (1965-1981). Zaadversprei-

ding doorschapen die tot 1966 afwisselendin de spuikom en op het schor werden geweid,

kan het voorkomen van de kleinebuitendijkse populatie bij Oosterland (in sommige ja-

ren enkele tientallenexemplaren) verklaren.

In tabel 1 zijn de opnamen van de voornaamste groeiplaatsen samengevat. Het gaat

om de volgende terreinen:

1 schor bij Oosterland, gemeente Duiveland. Dijkvoet en dam in het schor; open vege-

tatie intensiefbeweid doorschapen; bodem lichte klei tot zavel;

2 voormalige spuikom van Viane ten Oosten van Ouwerkerk, gemeente Duiveland. In

het centrum een ondiepe plas met beperkte afvoer via een greppel; behalve van 1976

zoals Festuca rubra, Agrostis stolonifera enPoa pratensis ‘doodbranden’.Na een daar-

opvolgende regenbuikan het zout weer grotendeelsuitgespoeldzijn. Op de kale plekken

die zo ontstaan, komen de genoemdeannuellen voor, tezamen met twee kleine rozet-

planten (Plantagocoronopus, Armeria maritima) en enkele mossoorten, waarvan Pot-

tia heimii debekendste is.



166

tot 1979 grotendeelsdoor schapenbeweid; bodem slibhoudend zand;

3 Sloekreek, gemeente Borssele. In 1950 bedijkt; plaatselijk open vegetatie, verstoord

doorwielsporen en greppelaanleg,plaatselijk ook vertrapt doorkoeien; bodem zave-

lig;

4 schor Soelekerkepolder, gemeente Wissenkerke. In 1961 door Veerse Gatdam af-

gesloten vanhet getij; voormalig slik en schor met wielsporen;beweidingmet paarden

en enkele schapen; bodem zandig tot licht kleiig;

5 Middelplaten, Veerse Meer, gemeente Goes. Voormalig slik, in 1961 afgesloten van

het getij; op een in 1964 opgeworpen dam dwars door een kreek; bodem zavelig.

Wat in de tabelopvalt is dat Hordeummarinum het meest tezamen met Parapholisstri-

gosa voorkomt, maar nooit met Sagina maritima, Desmazeria marina en Cochleariada-

nica. Dit wijst er op dat H. marinum slechts voor bepaalde vormen van het Saginion ma-

ritimae kenmerkend kan zijn, evenals Bupleurum tenuissimum dat is. Verder zijn zout-

planten ruim vertegenwoordigd, vooral die welke de kencombinatie van het Puccinel-

Iio-Spergularion salinae vormen (Spergularia salina, Puccinellia fasciculata, P. distans,

Juncus bufonius incl. J. ambiguus). Agropyro-Rumicion-soortenzijn in een gevarieerd

aantal aanwezig. Zij overheersen echter meestal niet inaantal en bedekking, vooral niet

Hudson in Nederland vóór (a)en sinds 1950 (b). Vóór

1950 is de soort ook gevonden op Ameland en Duiveland.

Distribution of

Fig. 1. Verspreidingvan Hordeum marinum

in the Netherlands before (a) and since 1950 (b). Before 1950

the species has also been recorded from Ameland and Duiveland.

Hordeum marinum
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terrein/Iocality

jaar/year

aantal opnamen/

number of relevés

Hordeum marinum

Parapholisstrigosa

Bupleurumtenuissimum

Centaurium pulchellum

Juncus bufonius s. lat.

Plantagocoronopus

Salicornia europaea s. lat.

Aster tripolium

Spergulariasalina

Spergulariamaritima

Puccinetlia fasciculata

Puccinellia distans

Puccinellia maritima

Agrostis stolonifera

Juncus gerardii

Glaux maritima

Festuca rubra

Scirpus maritimus

Elymus pycnanthus

Lolium perenne

Plantago major

Trifoliumrepens

Polygonum aviculare

Taraxacum officinale

Atriplexprostrata

1 2 3 4 5

schor vm. spuikom Sloekreek schor Soele- Middelplaten

Oosterland Viane kerkepolder

1966 1971 1971 1971 1971

5 6 7 3 2

100(02-03) 100(02-06) 100(01-05) 100(02-03) 100(01)

40 (r-a) 50 (p-a) 71 (a-01) 100(a-01)

40 (r-p)

- - - 67 (r-m) 100 (r-p)

33 (m) 71 (r-02) 67 (p-a) 100 (r-p)

100 (a-01) - 33 (r)

83 (p-04) 29 (p-a) 67 (p)

100 (r-a) 100(01-03) 86 (r-01) 33 (a)

40 (r-p) 83 (p-m) 100 (p-m) 67 (a) 100 (m)

80 (r-a) 50 (p-01) - 67 (p)

67 (a-01) 14 (a) - 50 (p)

80 (p-a) 50 (r) 100 (r-a) 67 (r-p) 100(01)

100(01-07) 50 (r-p) 86(01-06) 67 (p-a)

100 (r-02) 100 (p-02) 100(01-07) 100(02-06) 100(01-07)

50 (r-06) 29 (r) -. 50(06)

14(03) 67 (a-01)

100 (p-02) - 14 (r) 67 (r-01) 50 (p)

17 (p) 14 (p) - 50 (m)

100 (r-01) 17 (a) 29(m-01) 67 (r)

100 (r-02) - 57 (a-m) 67 (a-02) 100 (r-a)

40 (r-p) - 43 (r-01) 100 (r-p)

40 (r-p) - 14 (r) 67 (p-03)

40 (r) - 29 (r-p)

80 (r-p) - - 33 (p)

20 (r) - 71 (r-01)

Aanvullingen/Additions: kolom i: Artemisia maritima 20 (r), Medicago arabica 20 (r), Dactylis

glomerata 20 (r), Festuca arundinacea 20 (r), Elymus repens 20 (p), Convolvulus arvensis 20 (r),

Triglochinmaritima 20 (p), Halimione portulacoides?40 (r-p), Plantagomaritima 100 (p-01), Lenn-

todon autumnalis 60 (r-p); kolom 3: Triglochinpalustre 29 (a-m), Potentilla anserina 29 (a-01), Tri-

foliumfragiferum43 (r-01), Poa pratensis 29 (r-m), Matricaria recutita
29 (r-p), Elymus repens 14

(p), Poa annua 14 (r), Atriplexpatula 14 (r); kolom 4: Plantago lanceolata 33 (a), Crepis capillaris

33 (a), Medicago lupulina 33 (a), Cerastium fontanum33 (p), Cirsium vulgare 33 (p), Geranium dis-

sectum 33 (r), Torilis nodosa 33 (r).

(abundance minimally 5%) in the south-west

Netherlands. Presence and combined estimates accordingto Doing Kraft (1954).

Hordeum marinum

Hudson (bedekking minimaal

5 %) in Zuidwest-Nederland. Presentie en gecombineerdeschattingen volgens DoingKraft (1954).

Synopticable of relevés with

Hordeum marinumTabel 1. Samenvattende tabel van opnamen met

1 2 3 4 5

terrein/locality schor vm. spuikom Sloekreek schor Soele- Middelplaten

Oosterland Viane kerkepolder

jaar/year 1966 1971 1971 1971 1971

aantal opnamen/ 5 6 7 3 2

number of relevés

Hordeum marinum 100(02-03) 100(02-06) 100(01-05) 100(02-03) 100(01)

Parapholisstrigosa 40 (r-a) 50 (p-a) 71 (a-01) 100 (a-01) -

Bupleurum tenuissimum 40 (r-p) -
- - -

Centaurium pulchellum - - - 67 (r-m) 100 (r-p)

Juncus bufonius s. lat. - 33 (m) 71 (r-02) 67 (p-a) 100 (r-p)

Plantago coronopus 100 (a-01) - 33 (r) - -

Salicornia europaea s. lat. - 83 (p-04) 29 (p-a) 67 (p) -

Aster tripolium 100 (r-a) 100(01-03) 86(r-01) 33(a) -

Spergulariasalina 40 (r-p) 83 (p-m) 100 (p-m) 67(a) 100 (m)

Spergularia maritima 80 (r-a) 50 (p-O 1) - 67 (p) -

Puccinellia fasciculata - 67 (a-01) 14(a) - 50 (p)

Puccinellia distans 80(p-a) 50 (r) 100 (r-a) 67 (r-p) 100(01)

Puccinellia maritima 100(01-07) 50 (r-p) 86(01-06) 67 (p-a) -

Agrostis stolonifera 100(r-02) 100(p-02) 100(01-07) 100(02-06) 100(01-07)

Juncus gerardii - 50 (r-06) 29 (r) -. 50 (06)

Glaux maritima -
-

-
14 (03) 67 (a-01) -

Festuca rubra 100(p-02) - 14 (r) 67 (r-01) 50 (p)

Scirpus maritimus _ 17 (p) 14 (p) - 50 (m)

Elymus pycnan thus 100(r-01) 17(a) 29(m-01) 67 (r) -

Lolium perenne 100 (r-02) - 57 (a-m) 67 (a-02) 100 (r-a)

Plantago major 40 (r-p) - 43 (r-01) 100 (r-p) -

Trifolium repens 40 (r-p) - 14 (r) 67 (p-03) -

Polygonumaviculare 40 (r) - 29 (r-p) -
-

Taraxacum officinale 80 (r-p) - - 33 (p) -

Atriplex prostrata 20 (r) - 71 (r-01) - -
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proefvlak 2/plot 2

bedekking/abundance

Hordeum marinum

Parapholisstrigosa

Juncus ambiguus

Salicornia europaea s. lat.

Suaeda maritima

Aster tripolium

Spergulariasalina

Spergulariamaritima

Glaux maritima

Puccinellia fasciculata

Puccinellia distans

Puccinellia maritima

Agrostisstolonifera

Juncus gerardii

jaar/year

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

proefvlak 3/plot 3

bedekking/abundance

Hordeum marinum

Parapholisstrigosa

Juncus ambiguus

Salicornia europaea s. lat.

Suaeda maritima

Aster tripolium

Spergulariasalina

Spergulariamaritima

Glaux maritima

Puccinellia fasciculata

Puccinellia distans

Puccinellia maritima

Agrostis stolonifera

Juncus gerardii

35 55 40 5 3 10 25 65 80 80 70 70 80 80

- - _____ _ amm amm

03 03 04 01 m 01 02 06 07 02 03 02 03 02

_ _____ r _ ______

m 03 01 r r - m m 02 05 m m m p

- - - - - - m m 01 m 01 03 02 m

____________ r _

p p p - - - r r r pm am p

__-___r - pap r - -

- - - - r r p 01 02 02 03 05

- - _____ _ _ p a a 01 02

------- r p 01 01 01 02 01

60 60 55 5 12 40 50 90 75 90 75 80 90 80

amm---rm01 am apm

- - _____ _ _ mm __ _

04 01 01 01 01 04 05 06 m 01 m 01 m m

01 03 01 r r p m 01 04 03 02 01 m r

mmOlpp-pmm p ammm

r - - - - - rpp - r p -

01 01 a-rra a a - r - - -

a r r---rppp----

r 01 02 p r r p p p 01 01 02 01 01

----- r p 01 01 p 02 03

r - - - - m 02 03 04 05 07 05

Tabel 2. Vegetatiedynamiek in de proefvlakken 2, 3, 5 en 6 van de spuikom van Viane. Opnamen

1971 - 1984 met gecombineerde schatting volgens Doing Kraft (1954). Oppervlakte respectievelijk

10, 7, 10 en 5 m².

Vegetation dynamics in the sample plots 2, 3, 5 and6 of locality 2 (Spuikom van Viane). Relevés

1971 - 1984 with combined estimates according to Doing Kraft (1954). Surface area 10, 7, 10 and 5

m² respectively.

jaar/year

71 72 73 74 75 76 77 78 ~9 80 81 82 83 84

proefvlak 2/plot 2

bedek king/abundance 35 55 40 5 3 10 25 65 80 80 70 70 80 80

Hordeum marinum a m m a m m

Parapholisstrigosa - - - - - - - - - - P - - -

Juncus ambiguus

Salicornia europaea s. lat. 03 03 04 01 m 01 02 06 07 02 03 02 03 02

Suaeda maritima r

Aster tripolium m 03 01 r r - in ITl 02 05 in in m P

Spergularia salina m m 01 in 01 03 02 in

Spergulaha maritima r -

Glaux maritima

Puccinellia fasciculata P P P - - - r i r P 111 a m P

Puceinellia distans r - P a p r - -

Puccinellia maritima r r P 01 02 02 03 05

Agrostis stolonifera P a a 01 02

Juncus gerardii r P 01 01 01 02 01

proefvlak 3/plot 3

bedekking/abundance 60 60 55 5 12 40 50 90 75 90 75 80 90 80

Hordeum marinum a m m _ _ _ r m 01 a m a P m

Parapholis strigosa m m - - -

Juncus ambiguus - - - - - - - - a - - - - -

Salicornia europaea s. lat. 04 01 01 01 01 04 05 06 m 01 in 01 m m

Suaeda maritima

Aster tripolium 01 03 01 r r P m 01 04 03 02 01 m r

Spergulariasalina m m 01 P P
-

P m m P a 111 in in

Spergulariamaritima - r r P P
-

r P -

Glaux maritima

Puccinellia fasciculata 01 01 a - r r a a a - r _
_ _

Puccinellia distans a r r - - - r P P P - - - -

Puccinelliamaritima r 01 02 P r r P P P 01 01 02 01 01

Agrostis stolonifera r P 01 01 P 02 03

Juncus gerardii - - r - - - - m 02 03 04 05 07 05



169

proefvlak 5/plot 5

bedekking/abundance

Hordeum marinum

Parapholisstrigosa

Juncus ambiguus

Salicornia europaea s. lat.

Suaeda maritima

Aster tripotium

Spergulariasalina

Spergularia maritima

Glaux maritima

Puccinellia fasciculata

Puccinellia distans

Puccinellia maritima

Agrostis stolonifera

Juncus gerardii

Loliumperenne

Bromus mollis

Elymus repens

jaar/year

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

proefvlak 6/plot 6

bedekking/abundance

Hordeum marinum

Parapholisstrigosa

Juncus ambiguus

Salicornia europaea s. lat.

Suaeda maritima

Aster tripolium

Spergulariasalina

Spergulariamaritima

Glaux maritima

Puccinellia fasciculata

Puccinellia distans

Puccinellia maritima

Agrostis stolonifera

Juncus gerardii

Festuca rubra

100 100 100 95 60 75 98 100 100 100 100 100 98 100

mm a 01 03 02 07 03 01 m m ram

- - - - 02 p p_____— -

- - - mm05m - - - - - -
-

— — — r —
_________

02 m m m m 01 m 01 01 01 p p - -

- — - pOlmm - -
- - - - -

r - - — rpm------ -

— — — r r — 01 p

— - m 01 01 03 02 p - - -

10 10 10 09 p 01 01 03 05 09 09 09 09 10

r r p p p a 01 03 02 02 01 01 01 m

------- - r - p rrp

------- -

p p m - - -

— — — — — — — r _

70 95 95 98 99 98 98 100 98 99 98 95 85 65

a a ammr p-------

05 09 08 08 05 05 06 01 - - - - -

______ r _______

01 mmmma a - - - - - -

--------- - r a — -

01 01 02 01 02 03 m 03 01 01 02 m m p

amarp- rp----ra

- - r - - p rap rp r- r

m - p

pp r-- - p r r - - - - -

p p p 01 01 01 02 01 p p
- - 01 m

p p 01 p 02 03 02 05 05 07 04 03 02 02

r p p p p 01 02 03 02 03 04 05 03

m _____ _ r 01 01 02 03 01 03

jaar/year

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

proefvlak 5/plot 5

bedekking/abundance 100 100 100 93 60 75 98 100 100 100 100 100 98 100

Hordeum marinum in m a 01 03 02 07 03 01 in m r a in

Parapholisstrigosa - - - - 02
P P

Juncusambiguus

Salicornia europaea s. lat. - - - in m 05 m

Suaeda maritima r

Aster tripolium 02 m in m m 01 m 01 01 01 P P -

-

Spergulariasalina -
- - P 01 m m

Spergularia maritima - - - - - P - - r - - - - -

Glaux maritima - - - P - - - - -
-

-
- - -

Puccinellia fasciculata r -

-
- r P in

Puccinellia distans - - - r r - 01 P r

Puccinellia maritima - - - - ni 01 01 03 02 p - - - -

Agrostis stolonifera 10 10 10 09 P 01 01 03 05 09 09 09 09 10

Juncus gerardii r r P P P a 01 03 02 02 01 01 01 111

Loliumperenne i
- P r r p

Bromus mollis P P in - - -

Elymus repens r

proefvlak 6/plot 6

bedekking/abundance 70 93 93 98 99 98 98 100 98 99 98 95 85 65

Hordeum marinum a a a in m r P

Parapholisstrigosa 05 09 08 08 05 05 06 01

Juncus ambiguus r

Salicornia europaea s. lat. 01 m m in ni a a

Suaeda maritima r a - -

Aster tripolium 01 01 02 01 02 03 in 03 01 01 02 m m P

Spergulariasalina a in a r P - r P
- - - - r a

Spergulariamaritima - - r - - P r a P r P r - r

Glaux maritima

Puccinellia fasciculata m a P

Puccinellia distans P P r - - - P r r

Puccinellia maritima P P P 01 01 01 02 01 P P - -
01 m

Agrostis stolonifera P P 01 P 02 03 02 05 05 07 04 03 02 02

Juncus gerardii -
r P P P P 01 02 03 02 03 04 05 0.1

Festuca rubra in r 01 01 02 03 01 0.1
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als Agrostis stolonifera als een naar het Armerionmaritimae transgrediërend kentaxon

wordt beschouwd.

De vegetatieopnamen laten dus zien dat H. marinum kenmerkend is voor gemeen-

schappen in grenssituaties tussen Puccinellio-Spergularion, Agropyro-Rumicion en Sa-

ginion. Zij ontwikkelen zich in zoute tot brakke kreken, inlagen en karrevelden, waar

grondverzet, betreding, spoorvorming, maar ook tijdelijk hoge waterstanden of een

hoog zoutgehalte in droge zomers de vorming van een gesloten vegetatiedek in de weg

staat. De aard van deze milieudynamiekbrengt met zich mee dat deze gemeenschappen

dikwijls een tijdelijk karakter hebben.

Dynamiek in Hordeum marinum-gemeenschappen

Dit tijdelijke karakter kan nader wordenonderzocht aan de hand van een negental per-

manenteproefvlakken, die in 1971 inde spuikom van Viane zijn aangelegd. De spuikom

dateert van 1797 (Wilderom, 1964), werd in 1956 buiten gebruik gesteld en werd in 1959-

'60 met baggerspecie ondieper gemaakt (gegevens Waterschap Schouwen-Duiveland).

Een enkele greppel laat een beperkte afvoer van overtollig water uit het lage middenge-

deelte toe, maar in natte jaren is deafvoercapaciteit onvoldoende om grote waterstands-

schommelingen te voorkomen. Het chloridegehalte van dit water vertoont jaargemid-

delden van 9 - 13 %o Cl
-

(1969 - 1975) en maandgemiddelden van 8,6 (februari) tot

18,6 %o (juni), met uitschieters naar boven tot 22,6 %o (juni 1974) en zelfs 28,3 %o Cl ~

(juni 1970; De Munck c.s., 1978). In 1969 noteerdeNienhuis (1975) maxima van 50-70

%> Cl
-

in het bodemvocht van wiervegetaties in de Salicornia- (vergelijkbaar met

proefvlak 1) en Aster-zone (vergelijkbaar met de proefvlakken 2, 3 en 4). In vergelijking

met het chloridegehalte van zeewater aan de kust (16-17 %>) zijn dit hypersaline waar-

den.

Wat neerslag betreft waren er sinds 1971 twee uitzonderlijke jaren: 1974 met een

droog voorjaar en een zeer natte zomer en herfst (totaal 1001 mm station St. Annaland),

en 1976, dat met uitzondering van september (129 mm) het hele jaar erg droog was (to-

taal 528 mm). In de droge perioden bedekten zoutkorsten de bodem van de nagenoeg

drooggevallenplas. In de zomer en het najaar van 1974 zijn de meeste proefvlakken (in

ieder geval de nrs. 1 t/m 5) lange tijd geïnundeerd geweest.

Deze extreme milieu-omstandighedenin de spuikom van Viane hebben bij alle proef-

vlakken hun weerslag in de vegetatie gehad,het meest in de laag gelegen veldjes. Wij be-

perken ons hier tot vier proefvlakken, in elk waarvan H. marinum zich anders gedraagt

(tabel 2): in nr. 2 vestigde de soort zich in 1979 tot nu toe blijvend. Nr. 3 geeft een onder-

breking in de populatie te zien in 1974 - '76. Ook andere soorten vertonen in die periode

een inzinking. In de iets hoger gelegen proefvlakte 5 vertoont de zeegerst in die jarenjuist

een toenemendepopulatiedichtheid, die zich doorzet tot in 1977. Ookandere soorten la-

ten hier dit beeldzien. In de daaropvolgendezones (bijvoorbeeld nr. 6, tabel 2) verdwijnt

H. marinum tezamen met Parapholis en Salicorniaomstreeks die jaren uit de vegetatie.

De sterke nat-droog- en zout-hyperzout-fluctuaties in 1974 - '76 hebben dramatische

verschuivingen in de vegetatie tot gevolg gehad. Hoe dit proces zich langs de hoogtegra-

diënt voordeed, kunnen we in beeld krijgen doorvan alle proefvlakken aan te geven in

welke jaren depopulaties hun maximale dichtheden bereikten, voornamelijk uitgedrukt
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in bedekking (tabel 3). Daaruit kunnen we de volgende conclusies trekken:

1 Naarmatede milieuschok groter is - langs de gradiënt naar beneden toe - duurt het

langer voor de herstelsuccessie intreedten de populaties hun maximaledichtheden be-

reiken.

2 In het successiepatroon is de opeenvolging van maximaledichtheden van de deelne-

mendepopulaties over de hele hoogtegradiënt in grote trekken gelijk: Als eerste rea-

geert de groep eenjarige en kortlevendeoverblijvende soorten: Salicornia, Parapho-

lis, Hordeum, Aster en Puccinellia fasciculata (en P. distans). Daarna verschijnt de

groep van overblijvende grasachtige soorten: Juncus, Festuca, Elymus, Poa. Alleen

Puccinelliamaritima en Agrostis stolonifera nemen een tussenpositie in doorboven in

de gradiënt tot de eerste groep te behoren en benedentot de tweede groep.

3 H. marinum manifesteert zich duidelijk in de eerste groep en toont zich hier verwant

met de soorten uit de kencombinatie van het Puccinellio-Spergularion salinae. De

Tabel 3. Opeenvolgingvan de maximale bedekking van plantesoorten in de proefvlakken van de

spuikom van Viane, gerangschikt langs de gradiënt van hoog naar laag.

Succession ofthe maximal abundance of plant species in the relevés of locality 2, arrangedalong

the gradiënt from high to low.
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dichtheidsmaximavan H. marinumen Parapholis vallen bijna steeds samen (met uit-

zondering van proefvlakte 5), hetgeen wijst op een grote oecologische verwantschap.

Oecologische verwantschap van de Saginion-soorten

Uit het voorgaandeis duidelijk geworden dat de Saginion-soortenmeestal niet alle teza-

men in één opname worden gevonden. De volgende combinatiesblijken voor te komen:

Sagina—Desmazeria—Cochlearia

Sagina—Parapholis—Bupleurum

Sagina—Parapholis—Cochlearia

Parapholis—Hordeum

Parapholis (incurva) - Bupleurum—Hordeum

Tüxen & Westhoff(1963)

Tüxen& Westhoff (1963)

Tüxen & Westhoff (1963)

Géhu c.s. (1975)

Castroviejo & Porta (1975)

Op de Kwade Hoek op Goeree sluiten Desmazeria en Cochlearia tezamen Bupleurum

nagenoeg uit in hun combinatie met Sagina en Parapholis (Westhoff c.s., 1961). In het

hiergepresenteerde materiaal is de combinatieParapholis - Hordeum vertegenwoordigd,

een enkele keer aangevuld met Bupleurum. De combinatieSagina - Hordeum is slechts

aangetroffen bij dichtheden < 5 °7o van Hordeum en komt daarom niet in tabel 1 voor.

Deze verschillen in gezamenlijk voorkomen kunnen voor West-Europa oecologisch

worden geïnterpreteerdmet de milieuvariabelenzout- en slibgehalte van de bodem (fig.

2). Bijmengingvanslib in het zand tot een zavelige bodemgeeft een andere soortencom-

Fig. 2. Standplaatsdifferentiatievan Saginion-soorten met betrekking tot saliniteit en slibgehalte

van de bodem.

Habitat differentiation of Saginion species with regard tosalinity and silt content of the soil.
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binatie dan een zandsubstraat met hoogstens enkele procenten slib. Op zavel zijn Hor-

deum en Bupleurum differentiërend, op zand Desmazeria en Cochlearia.

De intensiteitvan dezoutfluctuaties kan echter ook differentiërendzijn: Bupleurum,

Desmazeria en Cochlearia leven bij lagere zoutconcentraties dan Hordeum, Parapholis

en Sagina.

Men zal er echter op bedacht moeten zijn dat deze uitkomstenonder meer berusten op

het al ofniet tezamen voorkomen van soorten in opnamen van uiteenlopendeoppervlak-

te. De keuze van de proefvlakte met homogeniteit van de vegetatie als criteriumsluit be-

langrijke verschillen op micro-afstand in zoutregime en slibgehalte niet uit. De kans dat

soorten die als oecologisch differentiërendzijn aangemerkt, tezamen wordenaangetrof-

fen neemt snel toe bij grotereoppervlakte van de steekproef. Het schaalprobleem blijft

dus bestaan, zij het dat verschillen in soortencombinatieen milieuop macro-afstandbin-

nen één plantengeografisch gebied goede indicaties geven.

Met dank aanmevrouw M.J. van Leerdam voor het typewerk en de heer A.A. Bolsius voor het ma-

ken van een aantal tekeningen.
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Distribution and ecology of Hordeum marinum Hudson in the South-west Netherlands

A description is given of the floristic composition of communities with Hordeum marinum in the

South-west Netherlands. This reveals that this species, one of the character-taxa of the alliance Sagi-

nion maritimae, is especially represented in transition situations towards saline habitats with envi-

ronmental instability through treading, sudden inundations and drainage, embankment, etc. Per-

manent plot studies showed great resemblance in succession duringrecovery of damaged vegetati-

on. Hordeum manifests itself in the early developmentalstages, together with Parapholisstrigosa.

Ecological affinities between the Saginion species are discussed in relation to salinity and silt con-

tent of the soil. Contrary to the other species, H. marinum prefers high salinities combined with a

relatively high silt content of the sandy substrate.


