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Bij de afsluiting van dtil
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Jaar~.

Het heeft enige tijd geduurd, voor het laatste nummer van deze jaargang gereed kwam.
We dachten n.l. hiervan een_ speciaal Hav~lte-nummer te maken,· gewijd a-1n de resultater
van 't sjockamp en van 1t- vele werk, d~t _daar in de afgelopen jaren door N.J.N.-sjoc'cers, vooral door de Groningers, verricht is. Dat nummer is wegens-tijdgebrek v~n één
der schrijvers nu echter verschoven naar _de volge.n·de jaargang •. Wat in E;en goed v-at ·zit
Verzuurt nie't!
Naast enkel~ korte _artikeltjes over los-staende waarnemingen en_een aantal versla
gen van in hEt afgelopen jaar gehouden sjoegró&pui tingen 1 bevat dit nummer een wat
uitvoeriger artikel vari ~Jim Meyer met· dë uitwerking van een vegetatie_:transeet door
een veentja in de Zaanstre6k. Indertijd. (Sept •. 1.45) wees ~Jim in Kruipnieuws al op het
belang van het maken van transeeten bij successi€studie. Het is goed 1 dat eên·voorbeel
hiervan in de vorm van dit reeds i! je.ar geiTeden gesehreven arÜkeltje, thans onder de
ogen van alle N.J.N.-sjoccers ko'mt.
Als op het a.s. Bondscongr&s te 'Zutphen de positie. van de werkgrosq)en onder de
loupe geno~en wordt, kunnen we van onze sjoe;Jroep- zeggen,. dat we een- goed jaar gehatl'
hebben, Onze drie -weekends resp~ in c!e· Lu.tte, op Kortenhoef en in Ermelo, en ons sjoe:
kamp je in Ha vel te waren allen, even luisterrijk, terwijl- .1ok Kruipnieuws met zi jri steed:
w~sselende inhoud een aardig beeld gaf va~ wat er in de sJocgloep leert.
DG- bet;;kenis van een actieve ~rn als d.:. sjocgroep · vo_or d€ bond, moet niet onder-schn't worden. In de - nu _wel goeddeels achter ons liggende.·- jaren van ste~ds massa·
le.re uitingen, bleqf bij de sjcicgroep het. aC(:)E:t\t Hgg_en op h&t persoonlijk contact,
dat tijdens da kleine, ttseiecte" weekends en kampjes .vaak zo mieters -kon zijn;. daar'r'l..aa~t was en is de sjocgroep een kern, die op- het_ natuurhistorisch peil van Je Bond
_eon grot& invloc;d uitoefent. Dat zien we heel sterk in de zomerkamperi en bij het werk
)lan do plantencommissie, daarna de laatste tijd ook i,n bel:!ngrijke mate bij de afdei~gs-inventarisa\ies. 0ok vanuit Bandsstandpunt bezien, heeft oen goed-functionerende

tgä\ie gèreecf is.

werkgroep zeker bestaansrecht.
Roelof de Wit.
Kort verslag van twee weekends en een kampje.

1
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Op 14-15 Juni werd het jubileumweekend op l<ortenhoef gehouden. Tien jaar geleden
was in dezelfde Jeugdherberg 11 de Karekiet 11 1 als logisch uitvloeisel van de, t.oegenomen
belangstelling voor plantensociologie in de N.J.N; 1 de sjocgroep op~ericht. Dè eerste
voorzitter, Victor Westhoff 1 gaf op ons jubel-weekend eBn jubileum-epos ten beste,
waarin het ontstaan en de eerste jaren van de toenc'erijd nog veelomstreden sjocgroep, ·
VGrwcrk t waren.
Zondag was het,op enkele k~rte regenbuien na, vrij goed w&er, zodat we met een stoet
van drie bootjes 1t Hol binnenvóeren en· er o.a. de Ronde~Zegge~emeenschap met bloá.~endç Sturmia en Maltaxis bewonqerden en opnam&n. Het weekend werd door ca·, 20 man be-'
zocht.
l_:-_l_Julü sjoet<amp in Havelte. \~e vonden een uitstekend ond,erdak in een· kampeerVGrblijf van do Gemeente Havelte. De excursie 1 s"maakten 0.a. een groot aantal opnamen
van het in date ·streek mooi .ontwikkelde Vkoltjesrijk Wintereiken-berkenbos, terwijl
één excursie een hele dag aàn de Dwingèlose hei besteedde. Zaterdagavond 5 .Juli werd
de jaarvergadering gehouden, er waren toen.20 mensen aanwezig.
~~: weekend ;in Ermelo. Er waren slechts 8 mensen op komen dagen, die· het· er
eenstemmig over -eens zijn, dat de thuisblijvers ongelijk hebbel'l gehad! Ook hier weer'
een uitstel< end ·en gastvrij onthaal ..in een kampee~centrum, dat we geheel voor onszelf·
hadden. Zondag een mieterse paddestoelenexcursie naar het Leuvense bos, waar we ·ondanks de droogte nog vrij veel soorten· vonden, waaronder enkele vrij zeldzame als bijv.
Boletus cy~nesoens en Cordiceps ophioglo·ssoides •

..

Ro~lof.
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Verl\lag Jaarvergadering s joegroep te

Hav:elt~

5 Juli 1947.

Onze jaarvergadering begon ·3 uur te laat, wat èEin i/lot te afwerking w<>l ten goede
kwam. De mededelingen·, die na het openingswoord· van Roelof kwamen, vielen nog al negatief uit: iowel· de penningmeester ·als de kascommissie waren afwezig1 wat de goede , :
stemming echter niet kon bederve~···· Ook Vio.tor·.Westho.ff kon vanwege zijn aanstaand<! promotie ni&t aanwezig zijn. De kachel werd nog eens flink opgepord en nu k\'lamen de· ve·rs1agen~ Roelof vond.het afgelopen jaar wel bevredigend, de meeste sjocgroepuitingen·
waren goed bezocht en er werd .ijverig gewerkt. Kruipnieuws stond op een behoorlijk
peil en wat ook belangri.jk is: de copie kwam regelmatig binnen. Verder was· het·· erg
plezierig te kunnen constater.en dat de sja:groep weer helemaal in de bond staat, voor--.··
.1'-1
omdat de leden individueel zich op afdelings- en districtsuitingen beijveren de
sociologie "aan de volke" te "vertonen".

ook

-3Wim Meyer wa5 in ZlJn ver.slag weliswaar iets mi11der -tevreden dan Roelof 1 maar kon voor
wat het sectetariaat betreft toch ook op.een bevredigend jaar terugzien. Het ledental
van <..e sjoégroep nam ·.iets toe, wat na 1_t dieptepunt van 1g45 ("zuivering" van de ledenlijst in Drachten) alleszins verhe~gend is. Een vrij groot aantal exemplaren van Kruipnieuws wordt thans ook· naar het buitenland gestiJur.d.
De nabespreking van de uitingen in het afgelopen jaar leverde het volgende op:
Sjockamp Denekamp. In elk opzicht goed. Er werd erg snel gewerkt, waardoor er geen tijd
was ter· plaatse eventiJel e uitleg te ge11en 1 wat voor di verse deelnemers misschien wel
wenselijk geweest was.
Weekenden. Heelsum, 23 Nov. _1 46. Slechts twee mensen •.
Ouinen, 21-22 Sept. 1 46. Goed instructieweekend.
d~ l...utte, 3-5 Mei 1 47. Goed bezocht, iedereen erg enthou~iast.
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Kortertl_10ef 1 14-15 Juni 147. Hiervoor waren ook oude-sok-sjoccer.s gevraagd,'
· ma•w slechts enkelen hadden.kunnen komer;. l':ondags een ·heel goed geslaagde
~eight-seeing excursie door de plassen.
·Het b<>stuuf' vergaderde twee maal •
Enig!' p1.1nten uit het redac-J;ieverslag waren· het feit, dat Kruipnieuws weer door Jan K.
gesten9ild wordt. Verder werden de. in het afgelopen jaar verschenen nummers ëven be-,
sproken.
Bij een voorlopige bespreking van de komende uitingen viel op· de tendentie om zo ver
mogelijk weg te trekken, zo b.v. i.n Mei een weekend .in Zd-Limburg en het sj~k~~p. op
~~n van de Wadde~eilanden.
.
'
He.t punt beleid bestuur moet de bestuursle(len wel voldoening geschonken hebq_(ln 1 want
alleen Jaap van Dijk maakte een ,kleine opmerking, hoewel hij er zelf al bij,o~.werkte,
dat ['lij als oude sok in dit opzicht geen ·recht van spreken had.
H~t nieuwe bestuur ziet er als volgt uit:
Voorz./Red. Roe.lof de Wit
Pe_nn./ Adm.
Secr.

Wim v. Eek
Wim v. Zeist
Harm T j alling
Bij de rondvraag kwam nog het. volgende naar voren:
1. Een beter contact tussen de bestuursleden verdient wel aanbeveling.
2. Het kader>"erk. Onçlanks verwoede poging<m is de activiteit van de 1116este kaders
(Rotterdam, den Haag, .Utrecht) niet daverend. Nog te passief, er moeten meer excursies komen. Het Amsterdamse kader werkt geregeld.
3. De bibliotheek wordt· weer bij elkaar gebracht1 zodat aan de toestand~ een deel in
Utrecht en een deel in Amsterdam, een .eind komt.
Hierna vond men het welletjes en,werd de vergadering gesloten. '
Wim v,.

Zeis~•

- 4Oe opbouw van een Zaans

oeverveen~.

Aan de Noord- en ·Westkant van de plasjes de Poel, het Zwet en de Merken en lange brede
.sloten vinden we in het Warmer- en Ji~pervefd {bij Wormerveer) allerlei interess~nte
oeverveentjes 1 drijftillen, die zich vanaf de rand van hooi- of weiland 0 ver het water·
uitstrekken. Ze gaan met de waterstand op·en neer 1 worden dus nooit geheel ondergedompeld 1 uitgezonderd de z8ne langs de vaste oever, die periodiek overstroom;if wordt.
overstromingszöne
overstromingsz6ne
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Ruttner beschrijft in het voortreffelijke boekje: u Gru ndrisz der limnologie" analoge
drijftillen van het meer van lunz met .de v~lgende woorden:
11 Het drijvende gedeelte en slechts dat, dr.aagt een uitgesproken hoogveenvegetatie.
Dit komt, doordat een overstroming met het· alKalische water uit het mEler ·nooit. kan optreden. en doordat het in de drijft~l van onderen doordringende water door de turf ont_.kalH ,;;ordt ••••••• Oe .llastgegro~ide gedeelten bij de oever, dl.e bij hoog water overstroorild worden, bezitten daarentegen .geen hoogveenplaatsen en vertonen een normale
, <o fll(l81'asvegetatie. 11
:
Toen ik dit op èen winteravond las,mo.est ik meteen aan -de veenmosvegetaties met
Malaxis in de oeverveentjes van 1·t Wormer- en Jisperveld de_nk.en. Zonder el" speciale
aandacht aan te schenken nam ik daar ook zo 'n'ioverstromingszöne 11 waar. Het volgende
se~zoen liierd er natuurlijk eens beter QP .gelet. Het lukte meerdere drijftillen te
·vinden, waar het midden gedeelte reeds in het 11 veenmosstadium 11 verkeert, terwijl de
overstromingsz6ne· door typische moerasplanten wordt opgebouwd. Tussen het open water
en het 11 Sph~gnetum" overheersen laatstgen~emde planten weer, v:, rgezeld door forse
kruiden als Leverkruid, Harig Wilgenroosje en Engelwortel.
Om de structuur van zulke· 11 r,ietl<rageri 11 . zo goed mogelijk va.st' te leggen werden
er op ver.schillende plaatsen z.g. ~ten·, vegetatiedo.orsneden 1 in uitgezet • .Zo
to::Jen we tijdens het tussenkamp van de in ·de zomer van 1944 gehouden bondsst~eekkamp
jes Spijkerboor I en 1I met een stel sjokkers f)aar Mn van de excursie bedevaartsoorden, het Malaxisveentje. aan de Noorder-.Gangsloot. Het resultaat; van een dag petJteren
in de veenprut bestond uit een 11 uitg~wa"lstd 11 strook dwars door 1 t veentja - de welwillende eigenaar vroeg alleen maar of wé niet 't 'hele geval plat wilden trappel'! I.- en
bijgaande tabel, die ik nog even toe zal lichten.
Oe eerste twee of drie opnamen stammen uit de overstromingsz6ne. Floristisch is
deze tegenover de. rest gekemnerk t door.. Koekoeksbloem, de bepaler van het voor jaarsaspect, Watereppe-, die 'i zomer-aspect bepaalt, Oeverzegge, Watermunt en Pinksterbloem
in de kruidlaag; Puntmos, Kantmos en Fijn Laddermos in de moslaag.
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-5Opname 1 behoort eigenlijk nog een beetje tot het weiland. Oe bodem bestaat er n.l. ten
dele uit kluiten prut, een relief dat koeienpoten gevormd hebben. Typische plekjes ~ijn
dat voor d~ combinatie Kruipend Vetmuur 1 Zode - vergeet mij nietje, Melkkruid, Knopig
Vctmuur, Ronde- en ~/a terrus ·en Thdncia. Op meerdere plaatsen troffen we deze· combinatie
in Noord-Holland aan. Reeds in opname 2 beginnen soorten uit het nab-ijgelegen Veenmosveld door te dringerrr Waternevel, Rood Viltmos en Hakig Veenmos. In opname ;5 nog ver-·
sterkt door Buidelmos, Sphagnum fimbriatum, Zonnedauw en Malaxis!
Het eigenlijke Sphagnetum begirit echter pas in opname 4. Sphagnum plunulasurn dominee~t daar;· webera nutans en 't levermesje Blytti~ Lyelli completeren er de lijst van
Veenmosbegeleiders. Oe echte moerasplan-ten uit de overstromingsz6ne· ontbreken hier. ten
dele, enkele soorten ·als Water rus, Kale Jonker, Moeraswalstro en Koekoeksbloem houden
het nog uit, ze brengen het echter nie,t meer tot bloeien. Ook R1et vertoont hier een
verminderde vitaliteit, het groeit veel eiler dan in de overige.:gedeél ten. Malaxis groeit
hier in massal Oe .Ph v.,rtoont.in dit Sphagnetum de làagste w·aal'den. Ópmerkelijk is, dat
we tussen Sphagnum plumulasurn ~n drie. op~ amen een 'l~gere J>h moten dan tussen Sphagnum.
.$quarrosum!
In opname ·7 daalt de hoogte van de mpslaag weèr en de nadering van. h'<lt opep water
wordt merk baar in het optred&n van Waterzuring, Kattestaart .• ,d~arcig· Wilgenroosje,' :Engelwortel en leverkruid,' Hakig Veenmos vormt in opname 8 !llln. aparte záne. Malaxis treedt
hier nog in een heel enkel exemplaar op 1 temidden van·_;ê'n in'ilrkwa~·~;;lig. d.iëht biaderdek
van Water'1Javel.'·Riet 1 Moeraswalstro en Koekoeksbloem komen in de laatste opnamen·:\lleer
sterker op de voorgrond. Als illystratiè van de oecologi.flche verwantschap· tussen. de
overstromingszbne en het buitenste gedee_lte van ~e rie tkraag 1 groeiEJn .in -de, .laatste .op1

namen een stel soorten, die· alleen in. het-Sphagnetum ontbreken, dus aan weerszijden
daarvan voorkomen. lt Was. jammer,. dat de··~à:<>tste·. ·~pname door bernaaiing en het opbaggeren vari · slootro·mmel enigszins beirivleed was._
Concluderende kunnen we .zeggen, dat. ui~. bovengenoemde voorkeur van ver-schillende
planten uit veenmosvegétaties voor het m!dd<:_n va11 de kraag, uit de wirminderde vitaliteit van Riet, Maeraswahtro en Koekoeksb_lol:lm op die plaects, uit het· ontbreken van som-

.-::

mige: planten, die langs het water en .in _çl~ overstromingsz8ne wel voorkomen en tenslotte
uit·'de Ph cijfers ·blijkt, dat het midden van de kraag het zuursta ·is en hei verst gevorderd in de· successie. Dit alles wijst erop, .dat het buitenwater, dat natuur1ijk in
het gedeelte van opname 8 en 9 vrij gemakkelijk tot vlak onder de·'niosla-ag· kan binnendringen, in de overstromingszbne een nadelige invloed uitoefent ·op de vestiging van
Veenmossen en hun begeleiders.
Het zou interessant z1 JO ~m na te gaan, weik.e chemische bestanddelen óf "Welke ionenverhouding van het·.~water het sterkst nadelig werken op de groei Vf?11 Veenmossen, Malaxis
: ...~ .: .
Zonnedauw.

en

'Zaandam, voorjaar 1946.

Wim Mêyer. ·:
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-6Transeet IV.

lla1a:dalandje langs da Noorder Gangsloot. Opgenomen door Herman Janse, Anje
Kluin, Wint Meijer en Roele>f de \\Jit.
30 Juli 1944.
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Festuca rubra
Lemna minor
Lophoco1ea_heterophy1la
Callie~one11a cuspidata
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Sagina procumbens .·
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Rood Zwenkgras
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Twee nieuwe groeiplaatsen van-de schedegee1ster·
-~- (G!:2;a Sf!~~~~~~~~~Ï;~~~-r----Tijdens het sjocweekend in de Lutte bezoqhten we ook de Molthoveres; een ès, die beroemd
"is vanwege de prachtige ai.tzichten over ~et Dinkeidal en het Bent!Jeimse heuvelland. We
wandelden erheen langs een sm.a-1 paadje door ~en eikenbos, dat ·ogenschijnlijk niet zo ,bijzonder interessant was: het verried sier'k de menselijke invloed. Behalve de vele bramen
.. troffen we er wilde kers, hazelaar,-. bo~anemocn en· ~uskuskr~id, zodat onze c~nclusie was!
een verarmd droog eiken-haagbeukenbos. Vèel sándac::ht werd er niet aan ·besteed. Het prach-
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tige uihicht trok veel meer. Wazig waren in de verte de omtrekken van de Isterberg
en het Bentheimerwoud.te zien, met op h~t hoogste punt het beroemde kasteel. Een beeld,
dat ons enigszins aan Zuid-Limburg deed denken, zo onverwacht luisterrijk~
Toen we uitg~«eken waren en ons·nog maar nauwelijks omgedraaid hadden, vond plotseling iemand een geel bloempje, dat bij nauwkeurige> determinatie,' w·aarbij zelfs de
ondergronc!se delen er aan moest<m geloven, bleek te zijn de Schedegeelster.Een belal')gr-ijk kenmerk is het feit, dat de onderaardse bol ogenschijnlijk wel één geheel lijkt
· te zijn, maar bij nader inzien binnen <>en gemeenschappelijk omhulsel tweE;>· kleine bol- ·
lotjes bevat. Ditzelfde _heeft ook de akkergeelster, doch tal van verschillen tussen deze
beide soorten maken de keuze niet moeilijk.
Heukels en Wachter ve.rmeiden de plant uit "~ochtige bossen in het Dinkeigebied en
bij de Leek". Welisw;>ar' was het bos niet zeer vochtig - .het lag op een hoogte - doch
de geografische aanduiding k1opt. Het mag nu wel heel toevallig genoemd worden, dat
vrijwel te zelfder tijd deze plant ook gevonden werd in Noord Orante, tussen Roqen en
Lieveren, dus niet zo ver va:n de Leek, en wel eveneens door een ·N.J.N •. ex.cursiç. Oe
groeiplaats was hier een. klein stukje b•s op de rand van fet dal van het Lieverse
diepje, aan de straatweg. ·oe vegetati~ was ~liswaar niet zeer rijk, maar toch voldoende om te zeg!!len, dat het een fragment van een vochtig eiken-haagbeukenbos was.
Tenslotte geef ik hièr de opname, die tijdens het sjocweekend door ons gemaakt
werd. Het m~rkwaardîge was, dat de schedegeelsar aan de rand van het bos voorkwam en
juist daar, waar een·dichte str~iklaag ontbrak en·dus vrij veel licht op de bod~m kon.
vallen;
Bos langs rand Molthoyer es, de Lutte. 4
eiken.
Struik laag
Hl%, tot 2 m!
_
Wilde Appel (Malus silvestrisl'
1
Hazelaar (Corylus avellana)
+
Kruidlaag 90%
Anemoon (Anemone nemor'osa.} ·
3.3
Bosandoorn (Stachys si'lvaticus
1.1
Bosklaverzuring (Oxalis acetosella) 2.3
Gele·Dovenetel(Lamium galeobdolon) 2•1
Grootbloemmuur (Stellaria ijolostea}·2.1
Schedegeelster (Gagea spathacea)
1.1
Klimop (Hedera Helix)
1.1

Mei 1g47. 40 qm onder enkele 5~100 j. oude

Braam (Rubus 'sp.)
Vuilboom (Frangula alnu·s)

1

+

Bochtige smeie ( Deschampsia f1exuosa)
Smele (-0. caespi tos a)
Pitrus (Juncus effusus)
Kropaar (Dactylus g~omerata}
Speenkruid (Ranu~ulus ficaria)
Witbol (Holcus lanatus)
Wilgenroos (Ej:>i1obium sp.)

1.2
. •··. 2.2
2.2
1.2
+.1
2.1
+.1

Meidoorn (Tweestijlige C.oxyacantha)
Mnslaag
10%
K.
+al Eik._K. (Quercus sp.)
Fijn Laddérmos (Eurhynèhium stokesii} +.2
In de omgev'ing werden nog genoteerd: Muskuskruid (Adoxa}, Wild~ Kers (Prunus.
avium) en ûelderse Roos (Viburnum}.
De schedegeelst er' staat bekend als kensoor~ van het Eiken-Haagbeukenbos. r Onze
zijn dus hiermee .in. overstemming. Groningen, Juni 1947.
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VAN VOORNE.

Het onderstaande is het resultaat van het plant.,ncommissieweekeind te Oostvoorne
op 7/8 Juni 147. We ·maakten daar een aantal oprmmen, waarvan d1e van het Duindoornligus-terstruweel (J 47018) wel de floristiilch en ook. sociologisch meest b~langrijke is.
Uit de 6 opnamen die daar gemaa~t zijn is een keuze gedaan. In de 3 opnamen, hierachtet' in een tabel opgenomen, is een duidelijke lijn te- ontdekken, oecologisch en socio-··
logisch. J 47019 werd g81l!aakt op een pas van de zee afgesnoerdp zandvlakte. De zoute
invloed is nog aan het Melkkruid te zien. Tussen de. lage krÛipwpgvegetatie· groeide
een schat van planten, zoals Orchis incarnG.ta, Epipactis palustris 1 Watergamànder (een
der Voornese.zeld~aamheden) 1 en Parnassia. Het Schaeneturn is op Voorne vreemd genoeg
niet te vinden. Schoenus komt alleen ergens overstoven nog. als relict voor. ~har toch
wijst de begroeiing wel in die richting.
·'Om nu de ontwikkeling duidelijk te kunnen volg<>n is de tabel enigszins afwijkend
van het normale type samengesteid. Oe pas later optredende struiklaag i's dus ook na de
kruidlaag geplaatst •. De .moslaag,_ die niet OP. volledigheid aanspraak kan maken, slu:~t het
geheel.
,..
,
In een volgende Válieireeks, achter de ._tweede ~uinenrij van zee af 1 troffen we een
overweldigende Moeraswespenorchisrijkdom aan. Op één plaats 4-A!! Een andere opname gaf
echter een beter bald van ·-deze rijk geschakeerde ·begroeiing (J; 47021) ·• Alleen di:pt

het l!Overzicht"!
Nog even dien ik een kleine verantwoording af te leggen: De.opnamen.werden g~~aakt
'I
op 8 Juni 147 op de terreinen van het· Administratiefonds ·Rotterdam onder OOstvoorne.
Kiemplante.n van soorten, die in de struiklaag ook vóorkomen,· zijft weggelaten om de· tabeY
te bekorten. Struiklaag J 47021 bevatté·ook enige dode Kruipwilgen, tot 1 •.50 m. Struik-, laag J 47018 tot 2 m.
Herman Jan"se.
'

I

·I
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Kruidlaag
Zeeme1kkruid
Ronde rus
Zandzegge
Drien. zegge
Parnassia
M. wespenorchis
V1eeskl. orchis
Watergamander
Kruipwi4J (laag}
Duindoorn (laag)
Gevl. orchis
Keverorchis
Moeras rolklaver
Helm
Ruige veldbies
Koninginnekruid
Kale jonker
Valeriaan
Glidkruid
Kleverig walstro
Nl.Jnt

Heelblaadjes
Glad parelzaad
Geelhartje
Mannetjes ereprijs
Bosaardbei
Schaduwgras
Vleugeltjesbloem
Witbol

Bitterzoet (k)
Gewone Zegge
c.f. Blonde zegge
~eldkers
~Ji tte.

klaver
St. Jacabskruiskruid
Zi 1verschoon
Akkerdistel
Duinroos
f<r. boterbloem

..

No_opname J 47019 470:?1 4701'8
3 m2 30m2
Oppervlak te 4 m2
bedekking BQ % 70 % 100 %
+

i

1
1
3
x

2
2
4
1
l 1
2 1
x 1
4 -~
x 1

2 2
1 2
2 2

1 2
1
4
1
1
1
1
2
2
1
x

2
4
2
2
2
2

2
2
10

2

Glaux maritima
Juncus Gerardi
a 2 Care x· arenaria
Carex trinarvis
1 2 Parnássia pal.
x 1 Epipactis pal.
Or_chis incarnata
1 2 Teucrium· Scordium
1 2 Salix repens
x 1 Hippophaë ~hamn.
Orchis maculata
Listera ovata
x 2 Lotus ê.Ügiooc;us.
2 2 .. Ammophila arenaria
1".3 Luzulà · pJlosa
Eupàtori~.111i cann.abinum
x'2 Cirsicum palustre
12 Valeriana.officinalis
1 1 ·:Scutellaria galericulata
2 2 Galium uligÏnosum
1 2 Meritha aquatica
3 3 PaÜcari-a dysenterica
1 2 Lithdsper~um.officinale.
x 1 Linum cáthar_ticum
x-2 Veronica officinalis
1 2 Fragaria vësca
x 2 Poa nemoralis
r
Polygala vu,lgaris
1'2 Ho leus lanatus
x 1 Solanum dulc~mara
1 2 Carex stolonifera
1 2 Car~x c. f. Hostiana
x 1 Cardamine··spec.
1 1 Trifolium repens
r
Senecio Jacobaea
1 1 Potentilla '!nserina
1 1 Cirsium-al'vense
Rosa· spinosissima
r
1 2 Ranunculus repens·

.:-:r-:;;

-~

- 11 1 2
Galium aparine
1 3 :. Steilaria media

Kleefkruid
Muur
Hondstong
Ddedistsl
Braam
Berk (k)

x 1

x 1
2 2
x 1

Ratclpo~ulier (k)

Vogelkers (k)
Rib~~ (i<)
.
Struik laag·
·Kruipwilg

1
x 1
r
bedekking

0 %

50

Vuilboom
Kamperfoelie

Gekr. ·-bekermos

Fijn laddermos·

%

3
2
1

Salix repe ns
Hipp~phaë rhamn.
Ligustrum vuigare
Asparagus officinalis

1
1
1

Rosa eglanteria
Frängula alnus
Lonicera Pericl.

2

Duindoorn
Liguster
Asperge
Egefarïtië_r__ _

Moslaag_
'Krie1parnassia
Levermos
Sikkelmos
DUinsterretje

'CyriogÎossüm ·offici~ale
êarlina vulgaris
Rubus spec,
Betula
Populus tremu1a
.Prunus Padus
Ril:ies·spec.

x 2

· bedekking 70 %
2 3
I 1

3

20 %

nitJil
Sagina nodosa
Blasia pusilla

1 2

3

Drepanocladus spec.
Tortula ruraliformis
C1adonia spèc,
Eurhynchium Stockesii.

2 2
1 2

r

2

,,.

~~~~-=~~.':=~-~~~-:. "~t Amsterd~msi Bos" sa.nengesteld <loor District Amstardam van de N,J,N.
·en de afd. Amsterdam van de N.N.V, Algern.,en redacteur& Dick de Jonge.
Uitgegeven bij G. ~J. Breughêl te Amsterdam, Prijs f. 3. go,

Het is hie~ niet de plaats om 'i' en uitvoerige bespreking te geven van dit p.!'!S.' verschenen
boek; uit de foldör, die .in het Juni-nu~mer van Amoeba gelegd ~as kàn. iedereen zich trouwens we.l_ èen globalv indruk vormen van de opz&t, die de schrijvers voor ogen stond: een
_beeld-te geven van het veelzijdige belang van het Amsterdamse B~~ voor alle mogelijke
eàort~n van recreatie--en tevens vo'i'r de veldbiologie. Naar mijn mening zijn. ze _hier volledig-in geslaagd, terwijl ook de werkelijk·prachtig6 uitvoering van dit boek (kunstdruk~
papier met. een g~oot aantal prachtige foto 1s _en duidelijke ·ka~rtjes en. t~keni~gen) het
lezen tot een g~noege~ maakt.
-In het bijzonder bevatten de hoofdstukken 110ver Levensgeaeensé'f'tappent1 en 11 Het bos
als raakvlak. van p~anologie en natuurbescherming" voor iedere sjoc 0 er. veel waardevols. '
, O()k;bij dG besp~eking V!\!1 À" vogelinventarisatie· blijkt telkens weer, dat hier gewerkt
is doo~ mensen, di~, .zonder zich intensief met pl.antensociologie bezig te houden 1 ·toch
. een ;.cberpe kijk hadden op de bicsociologische problemen, die hier liggen.

!

- 12Over- de bezielende wijze 1 waarop door de algemeen redacteur de socÜile zijde van
het natuurbeschermingsvraagstuk naar voran is gebracht, bon ik bijzonder enthousiast,
maar het valt buiten het bestek van "Kruipnieuws" hier verder op in .te gaan. Al met
al een voortreffelijk boek, dat ~u& uitvoering het bekende "Kottenboek~ zeker nogvoorbijstreeft!
Roelof de Wit·.

~~:~.r:~~~~~~~-~~~~:~~~iolog~::~:-=~~ursié:_
Van 19 Juni-26 Juni heeft de 11 Association roternationale de Phytosociologie 11 een excursie gemaakt door enk-ele van de mooiste delen van ons land~ Het gezelschap, dat
uit 6 Belgen, 2 Fra-nsen, 3 Zwitsers, 1 Portugees en een stuk of tien Nederlanders bestond, had de beschikking over een (wel heel erg luxe) touringcar, die op smalle
paadjes echtelr soms niet zo practisch bleek. Oe excursie stond onder álgehele leiding
van Dr. J. ~raun-Blan~et, do n~stor van de frans-Zwitserse school, ter.wijl van Nederlandse zijde de leiding, al naar gelang van de vers-chillende gc;,bieden 1 afwisselendin handen lag van Victor Westhoff 1 Dr. de Leeuw, Ir. Sissingh en Ir. Vlieger.Bezocht
werden-achtereenvolgens: Voorne, Nieuwkoop, Oiemontsbos in het Naardermeer, 't Hol
bij Kortenhoef, enkele goede plekjes OR de Velu\ve 1 Drents (o.a. de omgeving van Havelte) en Twente {o.a. Mosbe,ek, Bergvennen, Voltherbroèk en Lemselermaten). 7 N.J.N.sjoccers maakton de ,excursie geheel of gedeeltelijk mee om te "gidsen" in de gebieden,
waar ze het best bekend. waren. Ook de excursie op 1 t jubileum-sjoeweekend te Kortenhoef stond in 1t teken van de internationale excursie= de route voor de volgende week
is toen al netjeir uitgezet!

~~=~-~~:~~~~~~:~~~~~=~~~~~:::
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Op, 16 Juni promoveerde in Utrecht de bek snde bicsocioloog MoF .Mörzer Bruyns op een
proefschrift, get Held: "Over Levensgemeenschappen"·
Op 7 Juli vond, eveneens-te Utr,echt, de promotie plaats van onze ere-voorzitter Victor VJesthoff. Een groot aantal N,J.N.·-sjoccers (on9eveer 30 manJ) maakte na
afloop van de plechtigheid op de r.eceptie gebruik van de gelegenheid Viator te feliciteren met z 1 n ( cum laude- ) behaalde graad. Een hele dep~tatie kwam- regelrecht uit
h<:t sjockamp!. Victor promoveerde op een in het Engels gesteld uittreksel van z'n
studie~ 11 0e vegetatie der duin- _~n wadgebieden v~n Terschelling, Vlieland en Texel".
Het- oorspronkdijke manuscript was n.l. veel tb lijvig om het op korte termijn gedrukt te krijgen. Zodoende houden we dit met al het opnanJ";.. en k3;artmateriaai dan
nog te goed]
Een èxemplaar van deze laatste dissertatie bevindt.ziéh in de sjocgroep bibliotheek.
f

