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HERFST.
Het is weer afgelopen met de uitbundige bloemenweelde, die ons de gehele zomer heeft bezig
gehouden.De bomen verliezen hun bladeren,het~et
vergeelt en de· eerste nachtvorsten zijn f'" · . : •
In de bossen zien we bontgekleurde paadeu~ü0~en
en langs de ~.,.adden !Üjn het enorme troepen trekvolgels,die onze aandacht vragen. Kortom, het is
weer herfst,het tijdperk,<vt>.arin de sjoccers hun
zomerervaringen op schrift stellen om er de
!iKruipnieuwslezers" van mee te ··raten genieten.·
Bezien we de resultaten van het afgelopen seizoen,d,an mogen we niet mopperen.De Weekends en •t
Zuid-Limburg-kampje waren allèrgenoegelijkst. De
verslagen hiervan komen in 6én van de volgende ·
;nummers. We hadden evenwel graag méér mensen op. de
· tingen gezien.
Kees.
s over de invloed van de aanwezige licht hoe. elheid, als belangrijkste factor, op de·. kruidaag van het Querceto-Carpinetum.
·
door Willy Thijsen.
Zuid-Veluwe hebben we met een paar
. ge bossen te maken,merkwaardig door hun
envegetatie.l)e grondsoort,die voor de nogal
dzame vegetatie·daar zorgt is het l~ss.Middag
is zofn bos .Aan de Zuidkant ervan liggen de
anden;aan de Noordkant de droge Veluwse bos.Vari een overgangsveget&tie ~ussen enerzijds
den én anderzijds de droge Veluwse bossen ·.
we niet spreken,omdat het voorkomen van
op die .. ene plaats de bepalende factor is.
de oprijlaan naar het koetshuis van Kasteel
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Middagten bevinden ,?;ich aan weerszijden een paar
stroken van ± 10 M brede "laanbosvegetatie". Aan
de Zuidkant loopt in 0 .W .richting een 3 M hoge
muur,terwijl aan de Noordkant ~en± 1 M diepe
greppel de grens van de strook bepaalt~ Om de in:-vlöed van de muur op de vegetatif}·nate kunnen
gaan heb ik aan de "mll.urkànt" ee'ç. opname gemaakt;·
A en één, daar l:i,.neair tegenover: B .De afstand
tuss el1· c1e Noordrand van proefv~ak~~ 1t .en de Zl:lidi(
rand van proefVlakte B bedrof}g·± 5 M.In A dom~- · .
neerde Melandrium diurnum (dagkoel{:oeksblöem) zeer
StèrkjOliJ.dàt dit·een mQOi gezicht vvaS,maakteii.J. I
opname.Waardoor de dQminantie van Melandrium
.oorzaakt werd is me niet du.idelijk,want op ander
plaa-tsen aan dezf}lfde kant kwam ze slechts weinig
voor.Om de invloer!f van de muur na te gaan moeten
we in beide opnamen dus ·de soorten bekijken 1 die
in allebei yoorkomen.Eerst wil ik echter even
wijz~nop.de geheleki-ûidlaàgbedekking.in beide
opnamen;In de zonrijke proe:fvlak:te·B is deze 95%
terwijl ze in d..e zonarme(; A) 85% bedraagt.
·
Fièaria 1li:n;·11à (Spe~nkruid) ondervindt een
bare invlóed,n.l.in ~ 1.2 en in B daarentegen
Rumea ácetosá. (VeldzUring) komt in A met 2.2
en in B slechts even bui tem·' t proe:t'vlá.k.Oxalis
acetosellà (klaverzurJng) heeft ook liever ineer.
licht.dan ze in A kan bemachtigen.B:et voorkomen
van Moekringia trinarvia (drieerfmuur) in A en
niet in B wijst op een voorkeur voor schaduwrijke plaats.en dan B bieden kan.Ook :Pulenonaria of~
f:i.cinaiis heeft meer licht nodig dán llij in A· ·
kan krijgen 1 getuige het voorkomen van deze soort
in B.Dan zijn· er nog een stel "indifferente"so
ten,als:Gleckoma hederacea (Hondsdraf) ~Veroniqà.
hederae.foJ,ia (kl.imoP 7 ere.,..prijs) ,Af)gopdium · i;>ödQg~aria ( !4evenblad) ~])~ar de opperylakteh bij :ha .
lijlr zijn is het· gerechtvaardigd de bedekldngs.:..
cijfers met elkaar tê vergelijken .Bij bet extre.,.
mer worden der verschillen in lichthoeveelheid
zUllen ook enkele "indifferente'' soorten· zich
niet aan de beperkende ~actor kunnen onttrekken
2

Tot zoyer de vergelijking. vair A. en B.
Bij verge.fijking van B etï :c hëbben WC? met een
meer natuurlijke beperkenge facto:r te maken; n.l.
de baomlaaé!ibed(:lkking; ·~i~·~ is deze 100% en bij o
slechts 25%•0ok zaJ. het versch:il in physisohe ge"steldheid van de ~r.ond zijn invloed doen gelden,
deze lijkt me echter t. 0. V. de liChtfactor te ver:waarlozen.n.e lcrniidlaagbedekking· is in beide proef.:...
vlakten gelijk~ · 95%.Bij C ·is de 'l'iominantie van · ·
pulmanaria officil.laiis Langenkruid·zee:r;- ~vidént,
zij. heeft dus in 0 eèn betere bestaansmoáelijk-:heid dan in B,vgl.in B: 1.2 en in'0;3.3.HE)t voorkomen van Melandrium àiarnum (Dagkaekoeksbloém)in
c, verl?eleken met dat in. At kan ik _iiiet irer~aren.
FJcar.1a verna (SpeenkrrndJ hr~)eft 1.n .B d.e C1.Jfers
. 4. 3 1 terwijl ze in 0 slechts ·t- 2 haalt .Hier zal .
con.ourentie met l)ulmona.r,ia niet vre,emd zijn .. .Aegodim:n podqgrarias (·zevenblad) een daar straks "indifferent" genoemde soórt,treedt in a met 2.2 op,
dus in veel groter getale dan in B, waar zij maar
+ 1 haalde .. Ook Aegopodium heeft dus bij grote
verschillen in lichthoeveelheid toch wel graag
behoorlijlc wat licht.Haar amplitudo t.o.v.licht
iS. echt et.· veel groter dan van een soort alS b ~V.
Moekringia trinervi a ( drienerfzegge) .Q:x;alis acetosalla (klaverzuring) krijgt in 0 kennelijk te
veel licht1 want haar cijfer is daar :t 1 • Terwijl
ze in B 2.) heeft.Staehys si Watica (Bosandoor:h)
reageert eveneens,echter maar zeer :weihig .. Het
voorkomen van Taraxacym officinale (Paardebloem)
a wijst wel op de enorme hoeveelheid licht, di.e
méér aanwezi~ is dan in .B.Viola riviniana
ih 1 s Viooltje) kan ,de hoeveelheid liçht van
·.ni.et verdragen.
·
·
·
Uit deze beschouwing zien-we du?,dat op dergeka kleine afstanden· b ela,ngrijke :factoren áJ.s
lichthoeveelheid zich als duidelijk inde kruivegetatie doen gelden.Jmdere factoren, b •v~mi- ·
,.,., ....1.-L.U>O.Cl:l.t ( hier aanwezigheiq. van hagen van
er en braam), vochthoeveelheid, bodemstructuur,
elen hier natuurlijk oök hun rol, echter de
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lichthoeveelheid lijkt mlJ ln deze paar gevallen
verreweg het belangrijkst om de invloed van de
bedekking Yan de lagen,boven de kruidlaag gelegen, af te beelden heb ik enkele grafiekjes gemaakt van 5 söorten,die i:ri de opnamen B en VO
voorkomen. Op de abscis staan de soorten, op de
ordiri.aát zij;n de bedekkingsgraden aangegeven.De
hier gegeven' grafiekjes· zijn .fiiét zo zeer bedoell
doeld om er conclusies uit te trekken - daar
zijner te weinig voor- maar om het principe
uit te beelden.Wa.nneer we in grote·getale dergelijke grafiekjes zouden maken,Iiioet hèt mogelijk
zijn om een nauwkeur1g oordeel te vellen .over
de gevoeligheid voor de aanwezige lichthoeveelheid.
·
·
An = .Anemone nemerosa (bosanemoon).Fic = Fica-:ria vérna (speenkruid) .Stack = Stackys Bilvatica (bosandoorn) .Ox = Oxalis acetosalla (klaver-zuring) •.Acq = .Acqopodium podagraria (zevenblà.d)
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N"Ull@,er:
Oppervlakte in M2

A

B-

25
Boomlaag in % 00 100
Quercu robu,r (5J (5) (2-3)
struiklaag in
Rhododendr .. sp
Rubus sp.
Platanus sp.
Kruidlaag in
95
Meland.diur.
, - . ::Rume::x. Ac etos a J,
C, } 1" 2
.Ane~v-ne 11e~. 2,'/ )J;J.f 1 •.1)1
UrtJ.Ca dlOlCa I.
t lij
_ ..
Glechoma beder .I.J 1.2/l
LP
oxalis Ac eL
1.3 _, .3~~ · +I 0" .
veronica h.
J.J. J•.tifr
R.egopodi um p. +I j-f '1 :t · ~
Oratoègus m.
-tl I Bedera heli
-t 1 I+ 1
/. I
Stackys siiv. t' J-TI
Moekringia t. 1. :J. i -- 1
Ficaria verna / ..1. /t.J[
Festuca gig.
t-~
r-':lfJ
Poa nemoralis 1-1
Oactylus gl.
-t~
Rilbus sp. ·
i I -f I
/.1
Viola riv.
:Pa:Lmonaria o. 1 J..J
Agr.ostis stol.
't
·Qvèreus robur
Til<
{ )
tellaria h.
silv.
(I<J
aea lut.
'nioa cham.

"J..'lfi

us•a.

axacum off.
cus lanatus

0

12% · 15
Zomereik
Rhododendron
Braam.
Plataan.
Dagkö eko eksbl o em.
Veldzu:dng. · ·
Bosanemoon.
Grote brandnet~l.
Hpnd$draL
Klaver:z-q.ring.
Klimop ereprijs.
Zevenblad.
·
f-îeidoorn.
Klimop.
Bos andoorn~·

Drienerfmuur.
Spee:iikruid.
Reuzenzwenk:gras.
Sch~duwgras. ·
Kropaar.
.Braam.
$ivints ViOoltje.
I;c>nge:hkruid .. ·.·
Fiqririgra,s.
zomereik.
Grootblöemmuur.
Beult.
· ·
Hekserlk;ruid.

•I

1.'1

Ge~one erepr~js.

s·cherpe boterbloem .
.Paàrdenbloem. ·
Witbol~

.5

Legenda: De opnam~n werden op 19 April 1952 gemaakt,terwijl in alle 3-de móslàag afwezig was~:
ópn,A; strooisellaäg (Ao}dun;nog onverteerd ·
strooisel van eik en beuk van vorig jaar.Achter
muurtje van 3M hoog,rièhting muur p-w.
·
Grondwater
1% M diep. Droog~ ·
·.
Opn.B: Zie onder A~
()pn.O; strooisellaag (4Q) dUniWeinig onverteerd
atroóiseljgrond vrij hard,tamèlijk vochtig.G:ron
water1
1% M diep.Aan de Westzijde een haag ·.
bramen en vlierstruiken
·

>
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VEJ!1NT~IN;EN #N ,DE ~I_EJ:)E II,

door

Terrein II:
· In de Liede, even ten Noorden van het gehucht ·
Penningf:)veer ligt een eiland van ~-~ Ra. groot. In
1949·en195Q iB.dit Eliland nauwkeurig ge5:nventa,~.
riseerd doór het planténsciciologiekader Va!+ Dis- ;
trict IV.Een van de eerste werkzaamheden was het
tekenen van eèn nauwkËnirige kaa.rt oM et b ehu.J,..P vart
e.en roeiboot werden aan de oever de belángri kè ·
punten bepaald; zoals bochten f.in opvallende s ·
ken, waarbij het aantai ro.eislagen als maa-tE!taf ·
werd genomen.Aan land werd· getrerkt met de z, g" nq
één-meterstappèn. IntmJsen werd· ook bekeken 1 welke
planten het karakter oe:lïaaldi:.m van de verschil-·
lende zones.De moeilijkheid was,door arcering;
tekens èn.ietters·de vegetatie zo op de kaart
te geven,dat er een verantwoorde vègetatiek
.
ontstond.Bet r~Sultaat geeft wel èen aardig be
van de zonering.(Zie Kruip:i1ieuws,jrg.l4 1 nÇ>.l) .· ·
Wa&r dè meest typ.i.,sche vegetaties achtèr el
vóorkwárilèh werd in een d:id. e meter bredè baan. .·
het terrèin èen trarlSeet ui tgezet.Bierin werd:.
rèeks van 12 proefvlakken plantensociologisch
genomen.In deze reeks (opname lzWestoever 1 opn
12~0ostoever) liggen de overgangen rietkraagv
mosvegetatie7m.o~:rasbos-rietkraag.Aan de hànQ..
de tabél,waarin deze opnamen geplaatst zijn,
len we de verschillende vegetaties gaan bespr
6
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x~l

obium· pBJ;u.Sti-ie
Lysimach~athyrsin~

Calamagrotis epig:
Aster tripoliurn
Lythrum saliearia
L·l :·~:'.pg~u:dalior-a.$i.

2~1

x ..2 x.1
:x:~2

Caréx.ripàr.i-à
1.2
Eupatorium èannab.
:x:.l
Lycopus .eûrópaeus ·
x.1 1.1
Cirsiutn palustrë
· x .. l 2 .• 1
Anthox:a.nthum·· od.
-:1.2
Eo1cll.S 1anatus
Valeriana off.
' 2.4
Phragmitis com.
2~5 3.5
R1ime:t acetosa·
~ · :x:.1
Peucedanum ·pal.
.Bètula ·. :P:ti~esceris
Lysi:$achia VUl.garis
Juncus subnodulosus
..:.
Salixáui ta' Cinerea
x.1
Dryopteri~ spinulosum
Salix repens
Carex canescens
~to1onifera
Drosera rotundifolia Agrostis .canina · ·
....
-
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.1.1

:x:~1

1.1
1.1
1.1
1.2
2.2
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x.1
2.1
2.1
x.1

x.l
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2_.1
1.1.

1.1 x.l

1.1 x.l
:x:.1 x.1
2.21.2
2.2 :x:.i
a.1 2.1 x.1
~-1 2.1 1.1
x.l x.1 x.1
:x:.l x.1 1.1
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x~1

x.l

2.1 2.1
x~l.

1.1

2.i 2.1
;~l 1.1

2:5. 2.~3 2.1
x.2
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- x.1

2 1.1 2.2 x.2- 2.2

- x.l1. 2i. 2·
x.1 x.11.1x.1x.l
xd x.1:x:.1x.1x.1
1.2 - x.1:x:.2- x.2
1.2 ~.1 1.12.2x.2~~2
:x:.1 ~.1x.12.ll•l
2.1 2.1 2.11.12.11~1
1.2 :x:~l :x:.1x.11~1~~1
2.1 2.1 x.1 ; 1.1 ~·
3~1 2.11.1x.J. - -~

2.i
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'1 ·• ;.

:x:.2
.;.. 1.1 ~···
1 •2 1 ' 2
- 1 .. :2
1.2 z.l
., ;_
1 • 2 2. 2 I
x. - . . 2 ·•• :2,
4 . :; 1. 2 :j. 2 1 . 2
2 2 2
1.2 x.2 :x:.2
:x:.·2 2.2
1 •2 2•2
x~ 2
- 3.3 x.2 4.3 1~2 3~3

Eurhynchium pr.
Cal1iergonella
Brachythecium r,.
Lop1.heteroph.
Plagiothecilmd.
Oalypogeia tr.
Sphagnum squar.
palustre
recurvum
fimoriat.
Aul.acom. pa.lustre
Po1ytrichum com.
Mnium hornum
Pailaviclna leyl.
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~

1_ .: -~
1 ~
2.:2_
.;..
4.3
5.5 1.2
- x.~ 1.2
2.2 1.2
- x.2
1.2
x.2 1.2 2.2
1. 2 1. 2
- 1. 2 1. 2

-

· +'2
. ..
-:
1.;2 + 2.·
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'i:'2·

1.2

. ·\

, ,
2 •3
z:'21'~;2 '2.,)
.:.· . x .--2
.3.3 4~2. 3.3
2,3
~
1.2 +2
2,2
2.2 2.2 1.2
2 •.3 2. 2
1:2 2.3

1 .2
1'.2' 1 ~-2
. . x.2
3.2 2.3
1.3 3.3

1.2
x.2
20 3
x.2

2.3

x.2
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AA NVUL L l N G
Opname l . Rum.ex spec. x.l, O~tabrosa aq_uatica 1. 2, Oenanthe fistul os a x.l
a1.1U:I~rie

.

4

5

1

10
11
13

x. 2

a

OephaJ.ozia
uspidatà (m) 1 ~ 2
Luzula vulgaris ssp mUltif1orà x.l, Hedera helix x.1 Rhinanthus diaher. 2.1 . ·
··
Yaccini~ macrocarpon 1.2, Hedera helix
()mphaJ.~a fibula ( pd) x. ·
·
· ·
Mycena sanguino1énta (pd) ~.
Plantage lanceolata x.l ,Sculiellaria galericu1ata x.1
Rubus spec. x. 2, Epilob i wil hirsutum 1. 2
··

x.l
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VAN TR_4NS:Ji:CT OP _TERREIN
Opgenomen Juli-.Al.l.g. '· 51
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OPNAMET~EL

Ij

Opname na;:-·
.
~~i --2 --,
Opperv1akta in M2
3x2 3x2 3x2
Grond:watar in cM' s
· 10 · 5
0
zuurgraad PH.SphagnUm.~
PH wortellaag grondw; · 7 7
6%
Ma:x:.h~s'f;ruikl.in dm's · 28 25
20
Baéie~king sti-uikl.. in% '.30 10 10
EPi1o bi~_hirsutum
- Typha argu.Stifolia
x 1
x
Phragmit$~;~ communis
3 2
2
Betula pti.'pescens
- Sàiix~aurita éinerea
1 Salix repéms
··
Sarbus aucuparia
-. ~
Max;h;kruid1;indm's H~le 18
Gem.h.kruidl.in -·
10 10
9
Bedekking k:ruidl.in% 60 70 35 ·
BeruJ..é. anguètifolia. 2.1 R
Mentha aquatica
1.1 1.2 Galium palustre
1.2.2.3 1.2
Typha anguStifo1ia
;x:;l 1.1 Ll
.Angelica BilvestriS X.l X.1 X,1
Calystegia sepium
;x:.l 2.1 2.1
Gardamine pratensis 2.1 2.2 x.1
Po a trivi-a4-is
- l. 2 1, 2.
Festuca. rl.l.bra
.
- 3.5 2. 2
~~~~~~~~~~~<;?~i.

....o:.J.

-·-'

4
5
6
7
a· 9 fü--.il-12 13
3x2% 3x3 3x5 3x3 3x4 3x4 5x65x53x3 3x3
-5 -5-100...:5 -5 -10 -10 IJ-35 105-!0 0
5.4 5.4 5.4 4.8 4.8 5.2 5 5.6 5.6 6
5.7 5;7 5.7 5.4 5.4 5.5 5.45.9 5~2_6.8
20
30 20 ··...: 20 30 30 25 22
- . ·. 5
20 ...20
- . 5 60 50 10 10
~
x
x
x
x
x
x
x
x - 1
1.
2 2 1
4 3 2
1 2
.7
x
- x
18
18
16.15 15 18 181818 18
12
10
8
8
8 · 9 · ,9 .,9 10 10
60
36
30 3.0 35 '40 15 20 40 25
- .
r
,.;,.
.
'
x.2
x2
';..1t,:
x.l
2.1 1.1 l.l x.l x.l
- x.2x.l
1;1 x.2
Xl x.1 1.1 x.I
x~l x.l
-:
- 1.2
1. 2
1. 2 1. 2
. ..
. .. . .
.
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De opnamen van de 2 e.erste proefvlakken geven
ons een beeld van de rietkraag.De dominatie van
het riet komt in de kruidlaag niet zo g.oed tot
uiting,omdat deze door zijn boogte·gedeeltelijk
onder de st]:'Uiklaag valt tb oven 1. 75). Typisch
voor (ie buitenkant van de riet;kraag Ole Proefvlak)tonen z. i eh brongras. ( Oatabrosa aquatic a),
kleine watereppe, watermunt (Mentha aquatica)en
pijptorkruid (Oenanthe fistu.fosa) .Beperkend
voor de soortencombinatie is'kennelijk de hoge
wate:rsta:nd {bodem 10 cfoïonder water).De overige
planten,die er vriorkomen;vertonen door een ~oge
re presentie in het.2e proefvlak een voorkeur
:voor dezè mindernatte zone.Dit zijn mèt name
watèrzuring (Rumex ·hydrolaphatum) ,kale joilker
( Cirsium pa1ustr. e), wolfspoot J moeraswalstro (Galium palustre) en haagwinde ~Calystegia sepium).
Bovendien valt hierin valeriaan (Valeriana officinalis)op,De grassen,zoàls ruw beemdgras (Poa
trivialis),rood zwenkgras (Festuca rubra)en witbol (Holcus canatus)zijn ook op het toneel verschenen.Buiten het het transeet vinden we in de
rietkraag van dit terrein nog hoog opgeschoten
planten van moerasmelkdistel (Sonchus paluser),
leverkruid (Eupatorium cannabinum),engelwnrtel
(Angelica silvèstris) en harig wilgenroosje(Epi~
lobium hirsuttim). Terwijl in het le proefvlak de
moslaag ontbreekt, herbergt het 2e proèfvlak een
rijke moàgroei,wa~rin het glanzend platmos (Plagiothecium denticUlatum) opvalt door een massaal
voorkomen.Als eerste vertegenwoordigers van de
veenmossen verschijnen er polletjes hakig veenmos '(Sphagnum aquarrosum) naast het puntmos(cailiergonella cuspidàta),dikkopmos en de levermosjes .bui.delmgk ( Calypogeia triohomanis), lippenmos ( Chiloscyphus · polyanthus) en gedrongen kant,..
mos (Lophocolea heterophylla). In het 3e en 4e
proefvlak wordt glanzend platmos verdrongen door
opvolgende veenmossoorten Sphagnum palustre en
phagnum recurvum. Het 7ièt doet het in deze zoe al minder goed en de ondergroei wordt afwis?
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selender door koekoeksbloem,moeraswederik,moeras~
wilgenroosje en gevleugeld hertshooi (Hypericum
tetrapterum) .De fraaie :detorchissen blijken
zeer typisch voor deze zone te zijn. In het 5e
proefvlak doet de verzurende invloed van de veenmossen zich gelden en het PH-cijfer is daardoor
in de ·loop van de successie gedaaid van 7 tot
5.4.Deze zuurgr.aadgegevens,v~rkregen met Oxyphon
papiertjes,zijn niet zo nauwkeUrig en hebben als
enige pretentie een indruk te geven van de :Verzuring.De moerasplanten in dè rietkraag zijn
sterk in aantal achteruit gegaan,terwijl melkeppe (Peucedanum palustre) en padderus (Juncus
subnodulosus) nu het beeld gaan beheersen.Hand
in hand met het verzuren· gaat het ophogen van de
bodem door pianten en mossen.Het haarmos (Polytriohum commune),dat vaak op verdroging wijst,is
nu ook aanwezig naast het rood viltmos (Aulacomnium palustre), Verder grqeit er lepeltjes heide
(Vaccinium) en treffen we merkwaardigerwijs daar
duinstruisriet (Calamagrostis epigeios) aan,
We kunnen verwachten dat uit dez;e vegetatie
onmiddelijk .het berkenbroek ontstaat, maar in het
transeet krijgen we eerst nog wat afwijkende stadia.In h·et 6e proefvlak doet het veelvuldig voorkomen van zul te (Aster j;ri;polium) wel heel vreemd
aan,D.oor beschaduwing van enige ·berken (Bet\lla
pubescens) is de ondergroei arm en de moslaag
ontbreekt nagenoeg.Het verschijnen -zan zulte en
puntmos wijst hier op een nattere bodem.Op ongeveer even vochtige plaatsen vinden we (buitèn
liet transect) in de Z.W.hoek van het terrein een
vegetatie met veel wateraardbei (Comarum palus~
tre),dotter (Caltha palustris},overzegge (Carex
riparia) en melkeppe (Pèucedanum palustre), De
soortencombinatie in de successie van deze hoek
ligt dan ook anders dan in het transect.Tot een
tweede transeet Zijn wè echter niet gekomen.Iets
verder zien we een opmerkelijk mo·o;ie en dichte
vegetatie van oeverzegge.Veènmossen·en haarmos
8
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z~Jn in de moslaag de belangrijkste componenten.
In dit veenmos-haarmosrietland van het transeet
(proefvlakken 7,8,9) zien we geleidelijk een
veelvuldi~er opslaan van jonge berkjes (Betula
pubescens).De tabel bevat op deze Plaatsen een
leemte wat betreft de oeverplanten.Daarentegen
zijn er enk.ele typische Sphagnetumbèwoners bijgekomen,met name:zonnedauw (Drosera rotundifolia)
en afgekorte zE;~gge (Carex canescens) .Op dergelijke plaatsen vonden we ook moerasviooltje
(Viola palustris) en het grappige varentje addertong (Ophioglossum) vulgatum).De verzuring is
hier ook het verst gevorderd;tussen het veenmos
meten we PH van 4.8. De proefvlakken 10 en 11
vertonen op open plekken nog fragmenten van deze veg.etatie of ze zijn dichtgegroeid met braam.
In de ondergroei komen weer d.e moerasplanten
naar voren,zo81s wolfàpoot,valeriaan,wederik en
enkele forse pollen kamvaren (Dryopteris cristata) en stekelvaren (Dryopteris austriaca}. In
de moslaag verschijnt als echt bosmosje het
sterremoEI (Mnium hornum). Proefvlak 12 is de
laatste in deze reeks,welke nog aangevuld kan
worden met een opname van de smalle rietkraag.
Bet (opn.l2). is een open plek in het m0erasbós 1
vlak aèhter de rietkraag.Leverkruid,valeriaan,
melkeppe,wederik en padderus zijn naast het riet
asp.eetbepalend voor het 12e proefvlak.Een aanvullende opname (13) maakten we op de Z.O.punt
van een open plek,in een zèer drassig berkenwilgenbroek.Dè plantengroei doet er sterk denkenaan die van een pas v.erland Alnetum. Harig
wiigenroosje 1 leverkruid, lisdodde, oeverzegge
en gele lis zijn hier hoog opgeschoten.Aardig
is het hier weer de.rietorchissen aan te treffen in een milieu, ongeveer gewi.jkwaardig aa.Il
dat van de proefvlakke.t~ 3 en 4.A:an de hand van
de tabel· en· vegetatiekaart· kunnen wij nog meerdere dingen opmerken die we in verband met de
plaatsruimte onbesproken laten.
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ZILTE BINNENDIJKSE GEBIEDJES IN N.W.FRIESLAND
·
· ~6or Oor-Hogendi~k.
Het Friese kustgebied is nu niet zo,dat je als
sjoccer woest enthousiast wordt.Ten eerste zijn
de gebieden vrijwel aan elkaar gelijk;bovendien
neemt de soorten-rijkdom naar het Noorden langs
.de kust steeds af,Muurpeper,fraai duizendguldenkruid ·an.Rönde Rus zijn in de omgeving van Harlingen nog wel te vinden maar blijken bij de
,Bildtpollen en het Noorderleeg; waar nog landaanwinning plaats heeft,niet meer voor te kómen.
Lamsoor en li)ngels lepelblad ontbreken trouw.ens
geheel,Toch zijn er interessante hoekjes, de
z.g. dijkputten. Deze putten zijn matig diepe
plassen (tot 2 meter) ,ontstaan door afgraving
van de klei,die voor het versterken van de zeedijk nodig was. De ligging van het vijftal puttenis vrijwel gelijk n.l. achter de dijkvaart
die parallel loopt aan de.dijk.Buiten de dijk
ligt hier helemàal geen kwelder, ·zodat de vloed
tot aan de dijkvoet toe komt.
Op het .eerste gezicht lijken de met ;riet begroeid·e plaseen ·op die, welke men b.v. in Frieslands Lage Midden aantreft en door vervening
ontstaan zijn.Het diepere gedeelte is onbegroeid
en daáromheen liggen dè rietkragen. Aan de buitenrand,waar ongeveer 30 cM water staat treft men
Zeebies aan.Grote vlaterweegbree,Driekantige
Bies en Waterzuring voereneen kwijnènd bestaan,
terwijl de Kikkerbeet die verder 'landinwaarts
wel voorkomt,ontbreekt hoewel de soort wel in
de sub-,asso.ciatie van het Alisma plantago-aquatica van :het Scripetum inàri timi thuis zou ho-:- ·
ren. Het zout gehalte, tengevqige van het kwelwater schijnt dus te hoog te liggen,Dit is waarschijnlijk de oorzàak dat soorten 8.ls Zulte,
Strandzoutgras,Weidetorkruid,zeeweegbree en Selderie tApium gravèolens) uit de Puccinellio~sa
licornietalia zich hier thuis gevoelen.·Op iets
hoger gelegen gedeelten blijken nog meer verte- .
10

genwaardigers te zijn:Ronde Rus,Nelkkruid,Zilte
Engels gras, Zilt Vlotgras en
Zilt Fioringras (Amerion maritimae).
oorspronke;li;jk was dit hoher gelegen terrein onbeweid;maar nu :Plegen schàpen ó'p- een bepaald gedeel te dè bezigheid de vegetatie door zich heen
tè laten gaan;De prikkeldraadá.fscheiding is nu
meteen de scheiding tussen· de associaties ge..,rorden. Vossestaart,kleine klaver,wiite klaver en
kamgras vormen nu met de vorige soorten een
plàntendek dat zichinderichting van het Lolieto-Oynosurum en wel de sub-associatie met
Ronde Rus ont'Wikkel t.Typisch is het voorkomen
van het Fraai Duizendguldenkruid, voornamelijk
in de greppeltj~s.
Komt men nu zo'n 10 K.M.landinwaarts dan verwacht men deze vegetatie niet meer.De gewone weilanden verklappen dan ook niets van de zilte ondergrond,Nu •wil het- gev1:1.1·· g.at men eertijds in
Friesland veel z.g.Tichelwerken had.l)ezé fabrieken, pannenbakkerijen; hadden klei nodig.Om aan de
beho.efte te voorzien kocht men weiland, àan dat
dan· ongeveer .een meter afgegraven werd .Het yeryoér ging toendertijd nog per schip'zodat de·afgégraven gronden zièh voornamelijk langs de vaàr·ten en opvaarten bevinden.Öp dergelijke terreiO.:.
nen is het normaal om Zilte aard)Jeiklaver,Melk.,;.
kruid,zoutgras, Ze!:lkraal, 7iilte en gerande
Schijnspurrie aan te treffèri.De laatst genoemde
planten meest in de greppels .Ho.e· d.è planten
kans gezien hebben om zich ·hier t·e handhaven of
opnieuw te v.eàtigen·is me een raadsel,te meer
9,aàr de gebieden niet in d.e Middelzee-stroàk
liggen en het contact met de zee wel· zo•n 1000
j aàr verbroken is.
··
Het terrel.ritje heeft men beneden het grondwater (=polder) peil afgegraven.Het plasje blijkt
met dezelfdè soorten te verlanden als de dijkputten;maar hun ontwikkeling is forser.De oevervegetatie is hier met een paar soorten verrijkt.
Waterpunge,Slanke Waterbies,Zilverschoon. Door~ardbeiklaver,
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dat he-t terreintje meer landinwaarts gelegen
±s. en gezien de periode sinds het afgraven zijn
indringers zoals Wilgenroosj 8,Moeraswalstro en
Zeggen elk jaar talrijker.
Ditzelfde verschijnsel 1 dat een zilte ver1andingsvegetatie ·door een zoete verdrongen w.ordt ·
treft men ook op de Makkunierw~árd aan, dat vroeger door Zuiderzeewater·omspoeld werd maar nu
door IJselmeer.
·
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