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1. Inleiding
In het kader van oen vegetatiekundig en floristisch onder
zoek, dat in het staatsnatuur—reservaat Groot Zandbrink uit
gevoerd zal worden, werd op vrijdag 20 juni 1969 een excursie
gemaakt met de hoor F« van Ommen van het Consulentschap voor
het Natuurbehoud in de provincie Utrecht.
De in dit rapport genoteerde gegevens, zijn door "opsteller
dezes, -.7 £•;: dag van dc oxcuröio verdane ld. Do", inh.-ud
zal hoofdzakelijk feitelijk van aard zijn, in die zin, dat
slechts waarnemingen weergegeven zullen worden(bezien binnen
hot kader van hot onderzoek).
2» Floristisch gedeelte
Hot gehele gebied doorkruisend tekende ik de soorten op. Dit
zijn er om-en-nabij-do-honderd geworden. Daar ik vooral de ran
den van hot terrein bekeek zijn bepaalde soorten van het cen
trale heideveld niet gezien(bijv. Nardus stricta).
Speciale aandacht had het geslacht Dactylorchis. Slechts
D. maculata zou in het gebied voorkomen. Tijdens de excursie
zag ik echter twee exemplaren, bloeiend, van D. incarnata.
(Diagnoses plant klein, tot 20 cm hoog. Blad ongevlekt,
lichtgroen, met de grootste breedte onder het midden, in
lengte boven de bloeiwijze uitstekend. Bloemen klein, zacht
rozerood met een opvallend teer honingmork op de onderlip.
Onderlip smal, met naar achteren gebogen zijlobbon. Onderlip
bijna in de vorm van een ruit).
Van D. maculata zag ik planten, die in lipvorm met D. fuchsii
overeen kwamen.
2.1» Soortenlijst
Alnus glutinosa
Amelanchicr laevis
Anthoxnnthum odoratum
Agr;ßtis canino
A. tenuis
Betula pubescens
B. verrucosa
Calamagrostis canescens
Calluna vulgaris
Cardamine pratensis
Carex acuta
C» acutiformis

Ericphorum augustifolium
Eupatorium cannabinum
Filipendula ulmaria
Festuca rubra
Frangula alnus
Galium hercynicum
G. palustre
G» aligonosum
Genista pilosa,
Glyccria fluitans
Holeus 1anatus
H. mollis

„De In dit rapport verzamelde gegevens zijn te besehouwen als informatief, uitsluitend voor gebruik binnen het Staats
bosbeheer bestemd en voor de persoonlijke verantwoording van de samensteller.
Voor zover bulten het Staatsbosbeheer verspreid Is het ontlenen van gegevens aan het rapport, het vermenigvuldigen,
het geheel of gedeeltelijk citeren in verzoekschriften, publikaties en dergelijke, zonder voorafgaande goedkeuring van
de directeur van het Staatsbosbeheer niet toegestaan."

Carox cchinr.tr!,
C. clongata
C. hostiana
Ci nigra
C. lasiocarpa
C. p°niccC. - ilulifcr".
G. pseudocyperus
C. pulicaris
C. remota
Dftctylorcis incarnata
D. maculata ssp. maculata
Deschampsia flexucrr.
Drosera intermedin
D. rotundifolia
Dry opter is dilatata
D« enrthusiann
Equisetum fluviatile
E. palustre
Ericn. tetralix
Molinia coerulea
Oenanthe a.quatica
Parnassia palustris
Peucedanum palustre
Phragmites communis
Poa annua
P. trivialis
Populus tremuln
Potentilla anglica
P. crccta
Ptoridium aquilinum
Quereus robur
Ranunculus acris
R. flamula
Salix répons

Hottonia palustris
Ilex aquifolium
Iris psoudacorus
Juneus acutiflorus
J# bufonius s.s.
J. bulbosus fo. fluitans
J. effusus
J. subuliflorus
J. squarrosus
Lonicora. periclymonum
LtiBula canpestris
L. multiflorn s.s.
Lycopodium inundatum
Lycoj^us curopaeus
Lysimachia vulgaris
Lythrum salicaria
Maianthemum bifolium
Matricaria chamomilla
Mentha aquatica
Mcohringia trinervia
Scrispus cespitosus ssp.
germanicus
Schcenus nigricans
Sioglingia decumbens
Solanum dulcamara
Sorbus a.ucuparia
Stellaria holostea
Succisa pratensis
Typha latifelia
Vaccinum myrtillus
Valeriana dioica
Viburnum opulus
Viola palustris

Vege tat iokundig gedeelte;
In het zuiden wordt het terrein door een oude, sterk be
groeide zr,ndweg begrensd. Langs een ged.eelte van die weg,
daar wapj? het niet meer dan een paadje is( zie fig. l),
komt Dactylorchis maculata in een lintvormig patroon over
ongeveer 30 m voor. Do grassen bepalen volledig het aspekt.
1. Tabel
Opname nr.?
Auteurs
Oppervlaktes
Lengtes
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3m
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4m

Holcus mollis
Melampyrum pratense
Potentilla erecta
Dactylorchis maculata
Agrostis tenuis
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Pteridium aquilinum
Hieracium spec.
Stellaria holcstea'
Lysimachia vulgaris
Molinia coerulea
Anthoxanthum odoratum
Festuea rubra
Betula pubescens
Holcus lanatus
Amelanchier laevis
Frangula alnus
Rubus spec.
Succisa. pratensis
Viola palustris
Lotus uliginosus
L uzula c ampe s tr is
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Opmerking ny do opnamen*
1. Lijntaxatiej lijn ligt evenwijdig ann oen paadjo.
Pad nrm beide, zijden begrensd door vegetaties van
Adelaar svar c-n.
Geen moslaag.
3» Situatie als bij 1« Grensstrook wat breder.
Massens Rhytidiadclphus squarrosus, Psoudoscloropodium
purum.
Lijntaxatie.
2. Situatie als bij 1. Grensstrook wat breder(tot 1,50 m. ).
Bodem humouzcr en vochtiger dan bij 1. D. maculata neigt
naar de droge zijde van de gradient.
Mossens Psoudoscleropodium purum.
Proefvlakteschatting.
4. Situatie als bij 1.
Geen moslaag.
Lijntaxatie.
3.2. Opname van schraallandvcgetatie in de z.w.-hook van
het gebied.
Opname nr# 8
Auteurs
Oppervlakte s

5 '
O.g.

Phr agmit es c ommun is
Cirsium palustre
Carex hostiana
C. puliearis
C. panicea
Dactylorchis maculata
D. incarnata
Potentilla erccta
Valeriana dioica

la
xa
17?
2b
ir
xp
xr
lb
2a

3

Fonologische toestand
fl.
fl.
fp.
fr.
fr.
fl.
fl.
flï
fr.

5
Succisa pratensis
Molinin coerulea
Parnassia palustris
Carox nigra
Luaula campcstris
Juneus subuliflorus
Filipendula ulmaria
Erica tetralix
Agrostis canina
Calamagrostis canesccns
Galium uliginosum
Moo'tha aquatic a
Frangula alnus
Schcenus nigricans
Hieracium spec.

lb
2b
xp
xr
XT

xp

Fonologische
v.
V'.
V . "

fr.
fr.
fr.

•\r-r-.

V . "

xp
xp
xp
la
xr
xp
xr
xr

fl.

-C*'X

V.

fr.
fl.
Vi
V. -

fr.
v.

Opmerking bij opname "5s
Sterk bultonpatroon. De mec ste piLa,nten groeien op do
i
bulton. De vegetatie lijkt gesl ton y doordat de ruimto tussen
do bulton wordt overdekt do or de 'levend.e pla.ntedcl<en. In
do slonken veel dode plantedelen.
Mossen? Hypnum cuppressiforme } Plourozium schrcbori,
Caliorgonolla cuspidata ? Chyloscyphus spec., Pscudoscloropedium purum.
Do vcgotr.tic hoeft een gras.ichtig aspokt.
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4

