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VOORWOORD
De lezertjee die met spanning op deel twee van de serie over het
Heiloo8r Veentje wachten moeten dat nog even volhouden tot de vol··gende Kruipnieuwa. Want wat hier voor je ligt is een themakruipnieuws, geheel gewijd aan kalkgraaland. Dat werd mogelijk doordat
mensen die het eigenli,jk veel te druk hadden (voorbereiden van uittocht naar. Syrië, afstudeerperi kelen, etc·.) toch de tijd namen om
hun bijdrage te schrijven. Dat waardeer ik zeer.
Niels kreeg een brief van een lezer die heel verdrietig werd van
de vele fouten in de prachtige Latijnse plantennamen. Dat spijt mij
zeer, maar het is volledeig te wijten aan de combinatie van mijn
summiere kennis van Latijn en onleesbaar handschrift van diverse
auteurs. Zodoende.
Veel plezier met dit exclusieve mu;tme~,
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FENOLOGISCHE SUCCESSIE
BLOEITIJDENONDERZOEK OP·· DE FROSCHBERG_ ( BLANKENHEIM, EI FEL)
Inleiding
In het voorbereidingagroepje van Eifel I kwam naar voren dat het interessant
zou zijn om op precies dezelfde plek, op verschillende kampen, opnamen te
maken. Je zou dan het verschil in bedekkingspercentages van de planten, indien
dit zich wijzigt, kunnen waarnemen. Ook zou je, wanneer je het fenologisch
stadium. ontwikkelingsstadium of bloeistadium van de planten in het proefvlak
noteert, inzicht kunnen krijgen in de verloop en de lengte van de bloeitijd van
de verschillende soorten in de vegetatie. Voor dit onderzoek werd het kalkgrasland van de Ffoschberg gebruikt.
Methode
Op Eifel I '88 werden op de Froschberg twee opnamen gemaakt, met de schaal van
Braun-Blanquet, op 12 en 13 juli 1988. De bedekkingspercentages werden .geschat
en de fenologische toestand van de soorten werd genoteerd. Steeds werd het
verst ontwikkelde stadium genoteerd.
Drie en een halve week later, op 6 augustus 1988 werden beide opnames nog
een keer opgenomen door E.J. Stroes met zijn excursie.
De opnamen kregen de nummers 2 en 3. In'kalkgraslanden in de kalkeifel'
worden deze opnamen plantensociologisch verklaard (zie lit. 1).
Resultaten
Er werden nauwelijks verschillen tussen de bedekkingspercentages van de soorten
gevonden 9P 6 augustus t.o.v. 12/13 juli. (Voor de bedekkingspercentages wordt
verwezen naar lit 1, voor 12/13 juli tenminste.) Aangezien het hier om schattingen gaat, kunnen deze afhankelijk van de schatter variëren. Het bleek niet
mogelijk valide uitspraken over de veranderingen in de bedekkingspercentages
te doen. Misschien zouden deze uitspraken wel mogelijk zijn als beide malen
dezelfde persoon de opnamen had gemaakt. Toch blijft de methode voor veranderingen in bedekkingspercentages op korte termijn nogal grof.
Het fenologisch stadium of ontwikkelingsstadium daarentegen is exacter te
bepalen. Steeds werd het verst ontwikkelde stadium genoteerd, respektievelijk
vegetatief, knop-, bloei- of vruchtdragend stadium.
De resultaten staan in tabel. 1 en in een viertal diagrammen in figuur 1.
Alleen de soorten die op beide opnamedata zijn aangetroffen zijn in beschouwing genomen. De overige soorten zijn weggelaten.
Uit tabel 1 is duidelijk een algemene tendens te destilleren. De meeste
soorten bloeien of zijn vegetatief aanwezig halverwege juli. Het is opvallend
dat een relatief groot percentage nog vegetatief aanwezig is. Blijkbaar komt
het kalkgrasland hier pas vrij laat in de zomer tot volle ontwikkeling. Het
percentage vruchtdragende ·soorten is half juli voor een grasland uitzonderlijk
laag. Knopdragende planten komen nauwelijks voor. De oorzaak hiervan ligt in
het feit dat dit stadium van relatief korte duur is, ·in vergelijking met de
andere stadia.
Veranderingen gekonstateerd op 6 augustus t.o.v. 12/13 juli'88:
-Het percentage vruchtdragende (fr) planten is in beide opnamen sterk toegenomen.
-Het aantal bloeiende (fl) planten is sterk afgenomen ·in opname 2. In opname
3 is deze afname veel minder groot.
-Het aantal knopdragende planten neemt ook af. Meestal gaat het om andere
soorten die in knop komen.
-Het aantal vegetatieven blijft in opname 2 vrijwel gelijk. Echter de samenstellingvan dit aantal wijzigt wel. Het zijn voor een deel andere soorten die de
vegetatieve Kategorie vormen.
Wanneer de soorten beschouwd worden vallen de volgende zaken op:
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(-) betekent dat een - r t in de opaue fenoloaiech dearedeert. Zie ook tabel I
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Opname 2:
-Sommige soorten komen niet in bloei maar blijven gedurende de bestudeerde
periode vegetatief.
-De meeste soorten die half juli bloeien dragen op 6 augustus vrucht.
-De aarddistel blijft in deze opname drie weken in knop. Dit kan afhankelijk
zijn van atmosferische omstandigheden. Misschien bloeiede de soort op Eifel I
nog niet en was het op 6 augustus bewolkt. Hoe dan ook, het blijft een merkwaardig feit.
-Grote centaurie en krijtogentroost bloeien heel lang door.
-Rood zwenkgras en kleine pimpernel worden eerst vruchtdragend gevonden en
later op 6 augustus zijn ze vegetatief aanwezig. Waarschijnlijk zijn de
vruchten/zaden dan reeds afgevallen zijn, waardoor deze soorten als vegetatief zijn genoteerd. Voor weidebergvlas, dat op 6 augustus ook vegetatief aanwezig was en eerder eveneens vruchtdragend werd gevonden geldt mogelijk een
andere verklaring. De kleine vruchtjes van deze soort zijn namelijk relatief
onopvallend, zodat het niet uitgesloten is dat deze tijdens de tweede opnamesessie over het hoofd zijn gezien.
Opname 3:
-Sommige soorten komen in het geheel niet tot bloei (smalbladwikke en wederom
echt walstro).
-De krijtgentiaan bloeit pas begin augustus. Deze soort staat bekend als een
late bloeier (evenals andere gentiaansoorten).
-Grote keverorchis, bergzegge en gewone vleugeltjesbloem maken een (zeer)
snelle ontwikkeling door. Binnen drie en een halve week weten deze soorten
vanuit het vegetatieve stadium het vruchtdragend stadium te pereiken.
-Grote brunel blijkt een soort te zijn die relatief lang bloeit. Het is natuurlijk niet zeker of hetzelfde individu, laat staan dezelfde bloemtros na
3! week nog aanwezig is. In ieder geval weet de soort gedurende relatief lange
tijd bloeiend in het kalkgrasland te gedijen.
-De kleine pimpernel blijkt hier ook (door verlies van vruchten) begin augustus slechts vegetatief aan te treffen.
Beide opnamen:
-Wildemanskruid blijkt begin augustus weer te gaan bloeien. Deze soort bloeit
normaliter van maart tot mei. Op 12/7'88 werden derhalve alleen maar vegetatieve exenplaren vastgesteld. Blijkbaar bezit deze soort een tweede bloeiperiode aan het einde van de zomer. Op Eifel I werd ook al een enkel bloeiend
exemplaar (in andere gebiedjes) aangetroffen. Deze tweede bloei van het wilde. manskruid geldt waarschijnlijk maar voor een klein deel van de totale populatie.
Konklusies
De verschuiving van de ontwikkelingsstadia van kalkgraslandplanten in de loop
van 3! week is evident. Eveneens is het duidelijk dat lokaal de bloeisspekten
vrij. sterk kunnen verschillen (beide opnamen zijn slechts enkele tientallen
meters van elkaar vewijderd).
Halverwege juli is het bloeistadium procentueel beter vertegenwoordigd dan
het vruchtdragende stadium; begin augustus is deze verhouding omgedraaid.
Opvallend is dat half juli nog veel planten in het vegetatieve stadium verkeren.
Er zijn planten die niet tot bloei komen: echt walstr bleef in beide opnamen
vegetatief. Het is nu niet meer te achterhalen of deze soort elders in het
kalkgrasland wel tot bloei kwam. Er zijn soorten die weken achtereen in bloei
staan (grote centaurie, krijtogentroost, grote brunel) en daardoor gedurende
langere tijd het aspekt van de vegetatie bepalen.
·
Het is mogelijk dat de aarddistel vele weken in het knopstadium verkeert
alvorens tot bloei te komen. Misschien opent deze soort zijn knoppen echter
alleen onder bepaalde weersomstandigheden.
Verschillende zaken kunnen de onderzoeksresultaten negatief heinvloed hebben:
-waarnemingsverschillen tussen beide onderzoekers; het zou beter zijn gewest
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Figuur 1: ontwikkelingaspectra van een tweetal kalkgraslandopnamen op de
Froschberg. Het tijdverschil tussen de opnamedata bedraagt 25
dagen.
veg.• vegetatief (zonder knoppen, bloemen of vruchten; alleen
blaadjes)
kn. • met knoppen
fl. • bloeiend (florerend)
fr. • vruchtdragend'(Fructificerend)
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"•m

6-8-88

fl~r

wanneer een onderzoeker op beide data de opnamen had gemaakt.
-het afvallen van rijpe vruchten en zaden.
-vraat door grazers (konijnen) en insekten.
-de weersomstandigheden kunnen verschillen tussen het knop/bloeistadium veroorzaken. Diverse soorten sluiten hun bloemen onder slechte weersomstandigheden. Dit sluiten van de bloem is bij sommige soorten nauwelijks van het
knopstadium te onderscheiden.
Uitleiding
De uitvoering van een bloeitijdenonderzoekje blijkt vrij eenvoudig. De interpretatie van de gegevens levert meer problemen op. Vele veranderingen in·
bloeistadia roepen vragen op die niet zonder náuwkeurig onderzoek beantwoord
kunnen worden.
Toch blijken duidelijke trends uit deze gegevens te halen •
Dankzegging
/
Hierbij wil ik een ieder die op de een of andere wijze heeft bijgedragen aan
dit onderzoek bedanken. Met name E.J. Stroes verdient extra dank. Dankzij zijn
inspanning en die van zijn excursiedeelnemers blijkt door op verschillende
kampen aan een aantal opnamen te werken, dat het mogelijk is interessante gegevensboven water te halen. Herhaling van dit onderzoekje-op andere plaatsen
wordt van harte aanbevolen.
Literatuur
-Rossenaar, A.J.,l989, kalkgraslanden in de kalkeifel, kruipnieuws 3'89.
Arnout Jan Rossenaar
Weesperstraat 43-12
1018 DN Amsterdam

GRAFT BIJ WAHLWILLER
1

Op-Zuid-Limburg 3 is er veel naar graften ~et bomen en struiken gekeken.
~ens een excursie hebben we ook eens beter gekeken naar een graft
zonder boom- en struiklaag. Jammer genoeg heb ik daarbij de meeste
grassen en waarschijnlijk ook enkele weinig voorkomende soorten niet
genoteerd, omdat ik oorspronkel\ik niet van plan was om het uit te werken.
De uitgekozen plek is een mooie graft bij Wahlwiller (kaartje: figuur 1
en situatiescets figuur 2). Het is een steile grashelling die door
Staatsbosbeheer (SBB) wordt beheerd. Aan de bovenkant wordt h\i begrensd door een akker. Deze was door SBB ingezaaid met o.a. klaproos,
haver, korenbloem en raai. De graft zelf was niet ingezaaid.
Tabel 3 omvat een lijst met de waargenomen soorten. Achter elke soort
heb ik de verschijningsvorm (fenologie) vermeld, evenals het voorkomen volgens de schaal van 'l'ansley. (Zie voor gebruikte symbolen
tabel 1 en 2.)
De.schaal van Tansley mag je alleen gebruiken bij wat grotere, ongeveer
homogene gebieden. In tabel 3 heb ik de plantensoorten verder onderverdeeld naar de plantengemeenschap waar ze kensoort of differenti~ren
de soort van zijn. Een begeleidende soort staat tussen haakjes. Een +
voor de soortnaam betekent dat die soort meerdere malen voorkwam.
tabel.·lr fenologie.

tabel 2: abundantieschaal van Tansley.

fl=bloeiend
fr=vruchtdragend
kn=knoppendragend
v •Vegeta tief

r{rare)=zeldzaam, incidenteel voorkomend
o(occasional)=plaatselijk, af en toe voork.
f(frequent)=regelmatig voork, lage bedekking.
a(abundant)=zeer alg. of met hoge bedekking.
d(dominant)= dominant, overheersend over
grote oppervlakte··;

1): In •:Kleine landschapselementen in kort bestek' wordt de volgende
definitie gegeven van een graft: Steilranden die de lösshellingen
in Zuid-Limburg verdelen in minder steile terrassen. Graften zi,jn
dikwijls begroeid en liggen evenwijdig aan de hoogtel\inen (denkbeeldige lijnen die punten met dezelfde hoogte met elkaar verbinden)
Zie ook figuur 2.
~i

uur 2.
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Zandblauwt.iesorde 20ll Pioniergemeenschappen
humeuze, matig voedselarme tot mati
+ Echt walstro
a fl+fl 20+21
Bitterkruid
f fl
20Bc
Kruipend stalkruid f fl+kn 20Bc
tirasklokje
r fl
20Ba4
Grote wilde tijm
20+21
r fl
20+21
fl
Kleine bevernel
r
Sint janskruid
fl
r
")Ba4/3l.o21,25
1· fl
(20Bc)

Galium verum subs. verum
Pi cris
Ononis repens
Campanula rotundifolia
Thymus pulegioides
Pimpinella saxifraga
Hypericum perforatum
Lotus corniculatus
tot

Echt walstro
Dui.fkruid
Ruige leeuwetand
Driedistel
Kleine pimpernel
Grote wilde tijm
KLeine bevernel
rolklaver

a
f
f
r

r
r
r
f

fl+fr
fl
fl
fl+kn
V+fl
fl
fl
fl

20+21

2l/2~/21Aa

20+21
20+21
(21Aa)

· Galium verum subs. verum
Scabiosa columbari·a
LeontodGn hispidus
Carlina vulgar.is
Sanguisorbia minor
Thymus pulegoidee
Pimpinella saxifraga
Lotus corniculatus

ociatie 25Bal, hooiland op zeer voedselrijke, bemeste kleiKnoopkruid
Beemdkroon
Wilde peen
Bereklauw
Margriet
Kraailook

a
f
f
r
r

r

fl

fl
kn+fl
fl
fl
fl

Centaurea jacea
Knautia arvensis
Dauvus carota
25B/25Ba/25Ba1~,3/36 Heracleum sphondylium
25B/25Ba/25Bal•3 Leucanthemum sphondylum
25Bal~3/12Ba/36Aall-Al Leucanthemum vulgare
25
25Ilal
25Bal

Natuurlijke zomen op matig droge, al dan niet kalkbodems.
fl
Agrimona eupatoria
31Aa
O~iganum vulgare
fl
31/31A
Hypericum perforatum
fl
3h21,25/20Ila4
Blaassilene
Rode Kornoelje
Akkermelkdiste 1
Braam
Dauwbraam
'Dicht havikskruid
Hopklaver
Luzerne
Ratelaar sp.
Slangekruid
Trilgras

f
f
r
r

r
r
r
r
r

fr
34A

V

fl
fr
fr
fl
fl+fr

34Abl•ll
37Aa2

fl

fr
r· fl
r fr

?

12Bd
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Silene vulgaris
Cornus sanguines
Son·chus arvensis var.
Rubus fruticosus
Hieracum vulgatum
Medicago lupilinula
Medicaga sá'tiva sap sa ti va
Rhinanthuus. sp.
Ecihium vulgare
Briza media

Als je de lijst van plantengemeenschappen bekijkt, ztjn er een;.aantal dingen
die opvallen. Toen we tijdens de excursie bezig waren plantensoorten te determineren, dacht ik dat het een ,:mooikalkgraslandje was. Natuurlijk stonden
er wel wat plantjes die ·daar niet in thuis horen (zoals braam, of kropaar
en akkerwinde langs het pad naar'de akker), maar er stonden ook planten
zoals kleine pimpernel, grote wilde thijm en duifkruid. Ook de excursie
van een dag eerder had het als een kalkgraslandje omschreven. Er zijn inderdáad zeven soorten die hiervoor kenmerkend zijn. Dit is echter minder
dan de helft van de soorten.
Er staan ook veel soorten van pioniergemeenschappen. Dit is opvallend,
omdat die volgens de beknopte tabel van Den Held vooral veel aan de kust
voorkomen, eventueel in het fluviatiel distrikt en op de pleistocene zandgronden. Eveneens opvallend is het aantal planten dat kenmerkend is voor
bemeste graslanden. Dit zou erop kunnen w\jzen dat de invloed van de erbo.,ven liggende akker groter is dan we dachten. Ook het aantal planten u;t
het mar.ioleinverbond (voedselrijke zomen) valt op. De i-R-vloed· vah dé rode
kornoelje (30-40 cm hoog) speelt hier waarschijnl\jk een rol.
Terugkijkend was de vegetatie toch niet echt homogeen: er stonden zowel .
planten die kenmerkend zijn voor vrij voedselarme standplaatsen als planten
die veel op bemeste grond voorkomen. En zowel planten van bos-en zoomvegetaties als planten van open vegetaties. De invloed van bemesting was
groter dan we dachten.
Toch is deze graft de moeite van het beheren zeker waard. We zagen er .
diverse vlinders (o.a. ·atalan•, St Jansv.linder}~ vogels (zoals putters,
boeren-, huis- en gierzwaluwen, torenvalk en buizerd) wijngaardslakken ~~
zweefvliegen. Dit komt waarschijnlijk mede door het klei~schalige landschap
·in die omgeving.
Met dank aan Emese, Gert-Jan, Maarten, Maya Deva, Veronica en Jeroen voor
het verzamelen van de gegevens en aan Niels voor de hulp bij het uitwerken.
Inge Sweers
Droevendaalsesteeg 43
6708 PB Wageningen.
Li-teratuur:
-Beknopt overzicht van de Nederlandse plantengemeenschappen, J.J. denHeld
(KNNV), 1985
-Heukels en van der Me\jden, Flora van Uederland, 1983
-Kleine landschapselementen in kort bestek, .. B.J. Mobach (LONL) 1986 (?)
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KALKGRASLANDEN IN DE KALK-EIFEL
Inle1ding
Een van de fraaiste vegetatietypen in de Kalkeifel is wel het kalkgrasland, omdat dit vegetatietype ten eerste zeer.soortenrljk is (hoge
diversiteit). Ten tweede is dit type zeer bloemrijk; de vegetatie is
rijk aan kleur en geur.Ten derde bevat het kalkgrasland tal van exclusieve soorten. Deze soorten zljn zo specifiek voor kalkgrasland, dat
je dit gemakkelijK al~ vegetatietype kan herkennen, Deze indicatorsoorten stellen heel specifieke eisen aan hun direkte omgeving, het
zijn echte fijnproevers. Daardoor geven ze ook binnen één kalkgrasland,
plekken met verschillende condities aan.
In Nederland vindt je het kalkgrasland slechts op enkele plaatsen in
Zuid Limburg, vaak slechts fragmentair ontwikkeld.
In de Eifel daarentegen is dit in veel ruimere mate aanwezig.
Om deze redenen is er op Eifel I, blj Kall, (juli 1988) vrlj intensief
naar het kalkgrasland gekeken.
Kalkgrasland ••• ?
Het kalkgrasland is een vrlj lage zeer bloemrijke vegetatie, gelegen
op droge kalkbodem. Hierin komen zowel vele soorten grassen (o.a.
Gevinde kortsteel en Dravik-soorten), als zeer vele kruiden (o.a.
veel Vlinderbloemen en Lipbloemen) voor. Mossen zljn beduidend min. der talrijk op deze droge bodem.
belangrijKste ecologische voorwaarden voor het kalkgrasland zijn:
- het kalkgesteente bevindt zich dicht onder het
bodemoppervlák,
- het grasland is onbemest,
- de bodem is relatief voedselarm (mineraalrbK, maar
fosfaat is beperkt beschikbaar),
geremde successie, bosvorming wordt ,tegengegaan
door hooien of door lichte beweiding.
Kalk-mulden
In de omgevi~g van Kall komt het kalkgesteente aan de oppervlakte in
de vorm van ovaalvormige kalkgebieden,,de zogenaamde Kalk-muiden.
Deze gebieden, die zuidwest-noordoost gesitueerd zijn, zijn in het verre verleden ondiepe zeeën gewaest, Toen(ertijd zorgden vele schaaldieren voor het ontstaan van het kalkgesteente.
Kall is gelegen in de noordelijkste Kalk-mulde: de SÖtenicher Kalkmulde. ·zuidelijKer lag de Blankenheimer Kalk-mulde. Deze twee Hulden
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werden gescheiden door een strook met zuurder substraat (zie
figuur 1). In deze zure zone werd op een plaats tussen Kall en
Blankenheim een fraai Borstelgras-grasland (Hardion) gevonden
t zie fig. 1). Hierin prijkten Borstelgras, Welriekende nachtorchis
en zelfs \o/olverlei, ook wel Valkruid genaamd. Een fraaiere beve\iging
van deze zure zone konden we ons niet voorstellen. Het Nardien groeit
namelijk altijd op tamelijk zure, strikt kalkloze, bodem.
In de Kalk-mulden werden op verschillende hellingen de kalkgraslanden van het verbond der matig droge kalkgraslanden, het Mesobromion,
aangetroffen.
Eisen van kalkgraslandplanten
Allereerst verlangt de kalkflora een kalkrijke bodem.
Ook zijn de kalkgraslandplanten in het algemeen echte lichtliefhebbers. Bij beschaduwing van de groeiplaatsen door oprukkend struikgewas
verdwijnen ze op den duur.
De soorten van het ~1esobromion (het matig droge kalkgrasland) zijn voor

hun watervoorziening afhankel~K van het regenwater, omdat het grondwater zich ver buiten het bereik van de plantewortels bevindt.
Vele soorten van kalkgraslanden zijn warmteminnende, van oorsprong submediterrane soorten, die noordelijker in Europa, na de ijstijden de
plaatsen met een geschikt microklimaat opgezocht hebben.
Deze plekken zijn met name beschutter zuid- en ()()'àt·l-Jellingen, waar zonlicht en warmte in overvloed toestromen.
Door de grote zonneinstralingsintensiteit (steile hellingen!) kan de
bodemtemperatuur tot ver boven de 50°C oplopen.
De rol van het fosfaat
De kalkbodem bezit een voor planten belangrijke eigenschap: fosfor
in de vorm van fosfaat, 'n voor planten essentiële voedingsstof,
l,•c.r

wordi sterk gebonden aan het calcium, Doordat (calcium)fosfaat zeer
slecht oplosbaar is in water, is fosfor slechts mondjesmaat beschikbaar voor planten. De andere voedingsstoffen zijn in het àlgemeen niet
beperkend voor de plantengroei. Alleen stikstof is dikwijls in geringe
mate aanwezig, doch niet zo minimaal als fosfaat.
Nu wordt dit slecht oplosbare fosfaat weter beschikbaar voor de kalk-·
planten, indie~ ie bodem oppervlakkig ontkalkt. De hiermee gepaard
gaande zuurgraaddaling van de bodem veroorzaakt een betere wateroplosbaarheid· van het. fosfaat. Ook wanneer het zuurstofgehalte in
de bovenste bodemlaag sterk afneemt, door het dichtslaan van de
grond, wordt het fosfaat beter bereikbaar voor de planten.
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Tabel 2 Kwaliteitsindicatoren in Kalkgraslandopnamen.
aantal soorten
ot1name 21 Aa
lolido Eur. soorten 21 Aal totaal kalk~ras-soortper~
1
2

4

4

6
3

3

'

t

1

2

7

3
3
3

6
1

.

5
14
15

22%

43%

45%

1

28%

Figuur 1 Qverzichtskaartj• kalk-Eifel.

t,
S~tenicher

kalkmulde· · ·

.

kalkgesteente
I

I

zuur

heischraal zuur______~~~,
grasland:
kalkmijdend
Blankenheimer~

Kalkmuldè

·
/

1

J

.

~-

..<a'ica:üe

opnamen' ___.:-..-'i\
2 en 3
kalkgesteente.

--13

j

Tabel 1 Kalkgrasland-opnamen.

Trifolium montarum
Euphrasia rostkoviana
Thesium pyrenaicum
Carex humilis
Care x mon tana
Pulsatilla vulgaris
Sesleria albicans
Asperula cynonchico

Plantags lancedata
Prunella vulgaris
C.entaurea jacea

+
+
+
+
+

r
+

+
r

r
r

Bergklaver
Krljtogentroost
Weidebergvlas
Lage Zegge
Bergzegge
Wildemanskruid
Blauwgras
Kalkbedstro

Gewone
Gewoon

-1~-

vervok:l talu.l Z:

· Ononis repene
Hippoerepis comosa
Lotus corniculatis
Rhinanthus minor
Hypocheris radocata
Medicago lupulina
Bunium bulbocastanum
Vicia

2a

+

+
+

2a
1

2a
+

Rood zwenkgras
Kruipend stalkruid
Paardehoefklaver
Gewone rolklaver
Kleit:~e ratelaar
Gewoon biggekruid
Hopklaver
Aardkastanje
smalbladwikke

t
Op 6-8-'89 zijn opname 2 en 3 op de Proachberg nogmaals opgenomen.
soorten in opname 2: Bramus hordaceus (Zachte Dravik) 2b;
Betula pubeseens (Zachte berk) r en Campanula glomerata (Kluwenklokje) r.

E~tra

--IS"--
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Nu is de bodem van het kalkgrasland meestal kruimelig van structuur en goed doorlucht. Plaatselijk kunnen echter kleine verschillen
optreden in kalkgehalte en luchtgehalte van de bodem. Dit biedt
weer voor andere planten dan kalkplanten, zoals bijv. heischralere
soorten, groeimogelijkheden. Deze verschillen, die resulteren in
een variërend fosfaatgehalte verklaart voor een deel de soortenr~~
dom van de kalkgraslanden.
De opnamen

Hoevel er vele kalkgraslanden bezocht zijn, zijn er helaas op Eifel.!,
1988, slechts drie Mesobromion-opnamen gemaakt.
Later is er op Gaume II, in het zuidelijkste puntje van België, ook
één enkele Mesobromion-opname gemaakt.
De in totaal vier opnamen staan in tabel I, waarin de soorten geraggschikt zijn volgens het syntaxonomisch overzicht van "Plantengemeenschappen in Nederland" (Westhoff en Den l!Eld, 197S).
Hoewel deze rangschikking verre van ideaal is; hij geldt tenslotte
eigenlij~ alleen binnen Nederland, worden de gegevens, bijgebrek aan
een Duit of Belgis~h overzicht, op deze wijze gepresenteerd.
Wanneer je de tabel bek~~t, dan valt onmiddelijk op dat de soorten
hoofdzakelijk uit drie klassen komen:
- klasse 20; de klasse der zandige droge, niet kàlkrij~e. graslanden (Koelerio-Corynephoretea).
-klasse 21; de klasse der droge kalkgraslanden (Festuco-Brometea).
- klasse 2S; de klasse der vochtige graslanden (Molinio-Arrhenatheret
Van deze klassen is klasse 21 de kenmerkende kalkgraslandklasse.
Van de in de tabel vermelde SS soorten en 6 geslachten behoren 20
soorten tot deze klasse.
De opnamelokatiesl de sites
Opname 1 is gemaakt in de berm, direkt voor öet kampterrein bij
de KartsteinhÖhe in de Sëtenicher Kalkmulde.
De berm viel op door het grote aantal bloeiende Grote muggenorchis~
sen. Verderop in deze berm (buiten de opname)was ze~de Vliegenorchis met een zevental planten present. Kleine pimpernel en
Zeegroene zegge waren talrijk aanwezig. Jammergenoeg waren er in
dit ·goed ontwikkelde kalkgrasland reeds Fijnsparren aangeplant.
Opname 2 is gemaakt op_ de Froschberg in de Blankenheiroer Kalkmulde.

De helling had .een oostelijke exp;sitie en was flauwglooiend. Door de
enorme uitgestrektheid van het kalkgraslandcopplex werden deze gek~
scherend de golfvelden van het Goois Nonetsire Fonds (G~IF) genoemd.
Het kalkgrasland was hier extreem soortenrijk en bevatte vele zeldzame Middeneuropes soorten, ..zoals Gevlekt biggekriid, Bruinrode wespenorchis en Centauriebremraap. Opvallende soorten die in de wijde omgeving beperkt waren tot de Froschberg waren Groene nachtorchis en
Honingorchis •. Opname 2 geeft een voorbeeld van de standplaats van
de Groene nachtorchis, gelegen op een vrij vlak deel van de helling.
I

i

Opname 3 is gewijd
op de Froschberg.
in het korte gras
opname 2 heeft de

aan de standplaats van de Honingorchis, eveneens
Vele honderden exemplaren van deze orchidee stonden
aan de bovenzijde van de helling. Ten opzichte van
opname en groter hellingpercentage.

Opname 4 lag in Belgi~, bij Torgny.In het zuidoostelüK deel komt nog
net zuivere kalksteengrond aan de oppervlakte. Ten noorden van Torgny
"bevond zich heuvelopwaarts het Réservé Naturelle, waar kalkgrasland
voorkwam. Deze opname is gemaakt aan de noordzijde van het reservaat
in een vegetatie, waarin Gevinde kortsteel dominant was,
De

van de opnamen: kalkgraslandkwaliteit
noem je een kalkgrasland goed ontwikkeld?

vergeli~ing

l~anneer

Allereerst kan je het aantal soorten per oppervlakteëenheid beschouwen. Opname 2 en 3 met respectieveluK 32 en 33 soorten zijn bediidend
soortenrijker dan opname 1 en 4. Wanneer je dan nog in ogenschouw neemt
dat de oppervlakte van de Froschberg-opnamen kleiner is dan de andere
twee, dan volgt daaruit dat de soortenrijkdom of diversiteit wel zeer
gunstig afsteekt bij de KartsteinhÖhe-op~ame en de Torgny-opname.
Het totale aantal soorten in·de opname kan een indicatie geven voor
kalkgraslandkwaliteit. Het blijft echter een vrij grove maat. Om toch
iets te kunnen zeggen over deze kwaliteit in kwalitatief opzicht moet
bekeken worden welke soorten deze soortenrijkdom veroorzaken'Daartoe zijn in Tabel II het aantal sooreen van het Kalkgrasl~ndver
bond (21 Aa), de Middeneuropese kalkgraslandsoorten en de associatiekensoorten vermeld. Het waardevolst zijn de zogenaamde Middeneuropese
soorten, daarna de associatiekensoorten en tenslotte de verbondskensoorten.
Opvallend ie dat de twee Froschberg-opnamen wederom hoog scoren.
Ongeveer de helft van het aantal soorten in deze twee opnamen blijkt
uit de Middeneuropese kalkminnende soorten te bestaan.
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In hoeverre dezv bewering ook geldig is voor deze wegberm is niet
duidelijk. In het algemeen zijn wegbermen niet
milieus.
Blauwgras waande men in Nederland tot voor kort uitgestorven.
Deze soort werd onlangs echter herontdekt in het Savelsbos, zij het dan
in vegetatieve staat.
Voor opname 2 en 3 zijn een zevental tüddeneuropese soorten opvallende vertegenwooordëgers. Hiervan zijn vleidebergvlas en _'Wildemanskruid in Nederland uitgestorven, doch in de Eifel rond Iall kom je ze nog wel tegen.
Een interessante soort is de Bergklaver, 'n witbloeiende klaversoort met
opvallend langwerpige gezaagde blaadjes.
Ook de twee zeggensoorten, de Bergzegge en de Lage zegge (humilis, niet
tumidivarpa) zijn continentale soorten, die in Nederland ontbreken.
In opname 4 zijn Cypreswolfsmelk (veel aanwezig in het gehele reservaat),_
Muizeoortje, Kruipend stalkrwid en Hopklaver als specifieke soorten te
beschouwen. De combinatie doet een beetje denken aan duingrasland.Ook de dominantie van Gevinde kortsteel , die maar lieást 50-75% van
de opname bedekt is opvallend. Vergrassing met Kortsteel kan optreden,
als kalkgrasterreinen niet gemaaid of begraasd worden. Kortsteeldominantie veroorzaakt een viltlaag, waardoor andere soorten op den duur
verdwijnen.:·Hisschien wordt dit reservaat niet zo goed beheerd. In de
Eifel zijn Kortsteeldominanties nergens gevonden. De indruk bestond
dat de reservaten met kalkgrasland inde Eifel tamelü~ optimaal beheerd werden. Een andere mogelijke oorzaak voor vergrassing met Kortsteel
wordt wel gezocht in de zure neerslag. In hoeverre deze luchtveront-'
reiniging verschilt
in de Eifel bij Kall en de Gaume bij Torgny is onbekend. In ieder geval bevond zich bij Torgny wel een fabriek, waarvan
de luchtverontreiniging helaas duidelü~ waarneembaar was. In hoeverre
deze stank ook voor extra stikstoftoevoer in het reservaat zorgde is
onbekend. De fragmentair aanwezige Sint Jansl~uidassociatiekensoorten
zouden een indicatie voor deze verzuring kunnen zijn.

,.,•• h••• .,, ""'"''"":~~

Voor alle onderzochte kalkgraslanden zijn kenmerkend: Zeegroene zegge,
Geelhartje en Trilgras. Deze drie soorten van stabiel grasland, waarin
verfijnde gradiëntsituaties tot uiting komen , zijn indicatoren voor
bijzondere soortenrü~e omstandigheden.(niet alleen in_kalkgrasland).
Dit trio geeft vaak de plaatsen aan waar je andere zelzamere soorten,
zoals orchideeën kan vinden.
Andere kalkgraslandsoorten in alle opnamen aanwezig zijn: Kleine pimpernel en Ruige weegbree; Twee soorten die ook in vrt~el elk Zuidlimburgs
kalkgrasland optreden.

--\8--
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Deze Middeneuropese sooreen zijn kenmerkend voor een nog droger type
kalkgrasland, het zogenaamde Xerobromion. Is het ~lesobromion eerder
een suboçeanisch vegetatietype, dat nog regelmatig neerslag behoeft,
het Xerobromion is daarente&en een subkontinentaal type, van nog
warmere en drogere omstandigheden. Noordelijker in Europa komt het eigenlbKe Xerobromion niet tot ontwikkeling. Het zuivere type wordt pas aangetroffen in Zuid Duitsland, Toch kunnen verschillende Xerobromionsoorten doordringen in het Mesobromion, mits het microklimaat zeer
gunstig is. Op de ·Froschberg'was dit het geval. Daardoor werd ook
een typische Xerobromeet als de Kogelbloem hier gevonden.
Opvallend is dat de opname in Tdgny slechts een enkele Middeneuropese
. soort beva~. Hoewel deze Belgische helling 150 kilometer zuidelü~et
is .gè.fegen, is de. vegetati-e toch ~auwer verwant aan onze Zuidlimburgse
Mesobromion-graslanden. De oorzaak voor dit feit is waarschijnlijk Het
meer atlaritische klimaat en de geringe hellingshoek van het terrein.
Continentaliteit en een grote hellingshoek bevorderen het Xerobromion,
waarvoor vooral de hoge zomerse temperaturen van belang zijn.
Noordelijker in België is het Mesobromion met Xerobromionkeamerken wel
aanwezig. De hellingshoek van deze hellingen is dan ook zeer groot,

~ ( '• '''ikol ••1 hio,o•oc '·'''· i• do.Kroipoio~• "'''hljooo).
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De eindconclusie luidt dat de twèe Froschberg-opnamen door hun bijzondere ligging (gunstig microklimaat en subkontinentaal) tot de in
kwalitatief opzicht best onttdkkelde kalkgraslandgezelschappen behoren. Bijna de helft van de aanwezige soorten (± 45%) komt uitsluitend
in kalkgrasland voor. Nog eens ongeveer de helft van dit aantal b~
hoort tot de relatief zeldzame Xerobromionsoorten.
Desalniettemin doet de opname in de onbeschermde wegberm inde Eifel
(opn. 1) nauwelü~s onder voor opname 4 in het wel beheerde (?) Belgische natuurreservaat.
Beide opnamen halen het echter niet bü de onvolprezen Froschberg-gras'
landen.
Enkele opmerkingen over de soorten (combinaties)
Een kenmerkende soort in opname 1 is het Blauwgras, een grassoort kenmerkend voor droge kalkrijke milieus (ook in bossen) op die plaatsen,
waar het kalkgesteente vlak onder het bodemoppervlak ligt.
Ellenberg geeft ·aan dat Blauwgras alleen groeit op plaatsen, waar de
vegetatie en bedem l~e tijg ongestoord zijn. De soort bezit namelijk
een slecht !litbreidingsvermogen door de slechte zaadkieming.

-lg

---Algemene soorten van droge, al of niet kalkrijke graslanden, die
ook in alle opnamen voorkomen zijn: Rood zwenkgras en Gewone rolklaver.
Voor meer in formatie moeten de tabellen bestudeerd worden, er staat
meer in dan je onder woorden kan brengen. Ook het raadplegen van de
werken in de literatuurlijst geno~md strekt to~ aanbeveling.
EiÁeschouwing
Met deze vier opnamen heb ik je willll!"j@t~ zien hoe soortenrijk en
hoe waardevol de kalkgraslanden zijn~ ~ewel ér slechts een viertal
opnamen zijn gemaakt, bevatteh deze toch een grote hoeveelheid informatie ovver de soortensam~nstelling van het kalkgrasland.
Ls het opvallend dat het soortenrijkste gebied zich in de Eifel
bevindt. Nog een voorbeeld: waren op Eifel r- tal van bermen versierd

Ooki

met Grote muggenorchis, mp de G\l"'llle werd deze soort slechts in het
kleine reservaat gevonde~ in gering aantal. Daarnaast bevonden zich
in de Eifel wel 15 goed ontwikkelde en beheerde kalkgraslanden op
bereikbare afstand. In de Gaume slechts een tweetal, waarvan één
beheerd (?) en beschermd.
Kortom voor goed ontwikkelde kalkgraslanden moet je in de Eifel rond
Kall zijn! niet noordelijker, want de SÖtenicher Kall~ulde is Uet noordelijkste kalkgebied; noordelijker tref je allen maar zure gesteenten aan, die
een soortenarme vegetatiebedekking hebben.
Ook de bossen waren in de Eifel bete/ ontwikkeld dan in De Gaume, daar
het kalkrijke Parelgras~beukenbos (vdgelijkbaar met het Eikenhaagbeukenbos) hier ook veel soortenrijker was dan elders.
Daarom zou ik elke rechtgeaarde sjoccer willen aanraden op het congres
willen aanraden voor-.de Kalk ~eifel te stemmeu.
in het nabije_ buitenland zijn er niet!

Plantenrü~ere

gebieden

Ïiter~tuurlijst

-Den Held, J.J., 1983, Beknopt overzicht van de Nederlandse Plantengemeenschappen.
- Ellenberg, H.,l885, Vegetation Mitteleuropas. (masterpiece!).
- viesthoff, V. ,c.s., 1973, Wilde planten, flora en vegetatie in onze
natuutgebieden, deel 3.
1.. l~esthoff,

V. en A.J-. Den Held •z{j75, Plantengemeenschappen in Nederland.
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DE BELVEDERES VAN HAN EN BELVAU
Kalkrijke zuidhellingvegetaties in de Ardennen

Tijdens het halfgespecialiseerde sjoc-zoka, Ardennen I '89, is onder
andere gekeken naar zuidhellingvegetaties. De zogeheten belv&dères
die je hier en daar in de Ardennen t~~~Ö~t_ujn daar heel geschikt
voor. Het betreffen stijle, levensgev~lijke ~tshellingen, die zuidelijk
zijn georiënteerd, waardoor het er in de zomer flink heet kan worden.
~e

vindt er dan ook voornamelijk planten die

a~

extreem droge omstandig-

heden zijn aangepast.
Door middel van vegetatieopnamen op twee dergelijkelijke zuidhellingen,
de belvédères van Han sur Lesse en Belvau, probeerden wij meer aan de
weet te komen over de structuur van en samenhang tussen deze vegetaties.
Hierbij is speciaal

ge~~t

op de invloed van de hellingshoek en de mogelijke

aanwezigheid van kalk op het voorkomen van bepaalde plantengemeenschappen.
De belvédères
Een aardige vertaling van "belvédère" is "mooi uitzicht". De vegetatie
is er namelijk door de hitte en de rotsachtige ondergrond zo laag, dat
er een open plek is ontstaan, vanwaar je het idyllisch glooiende landschap in vervoering tot je kunt nemen:Edoch, de begroeiing op deze
zuidhellingen zelf mag er ook wezen.
Op het oog kunnen zo'n

~jf

verschillende vegetatietypen worden onder-

scheiden. Om de eigenlijke opening heen staan de bomen van een hellingbos. Dit hebben we niet in het onderzoek meegenomen, maar vondsten als
Breedbladige wespenorchis, Knikkend parelgras en het massale voorkomen
van Maagdenpalm in Han, doen vermoeden dat het hier een Eiken-Haagbeukenbos betreft. Naar de opening toe treedt een zoomvegetatie op met vooral
veel doornachtige struiken die verspreid over het open terrein ook
groeien. Het open plateau is zo'n twee tot tien meter breed en bevat
waar maar even wat wil groeien de mooist bloeiende planten. Dit plateau
kan relatief vrij veel organisch materiaal vasthouden en onder invloed
van regen _en korstmossen verweert het bovenste laagje van de kalkhoudende
rotsachtige bodem. Daarnaast is het er door de kleine hellingshoek minder
extreem droog. Hierdoor·kan een tamelijk dichte mat ontstaan van mossen,
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grassen (voornamelijk Blauwgras), zeggen (Lage zegge [Carex humilis), uitheems, niet te verwarren met de Nederlandse Lage zegge [Carex tumidicarpa))
en opvallend veel Echte gamander. Al dit groen wordt fraai doorbroken
door gele plekken Tripmadam, Muurpeper , Groot zonneroosje, Verfbrem
Wondklaver en Sikkelgoudscherm. Het spectrum van blauw, via paars, naar
rood en roze wordt vertegenwoordigd door soorten als Vleugeltjesbloem,
Grote wilde tijm, Kleine steentijm en Duifkruid.
Naar de rand toe blijkt dat er een verandering in de vegetatie optreedt.
Een aantal soorten komt daar niet voor, andere soorten hebben daar hun
Optimum en er zijn

plant~n

voor

~elke

deze rand de grens vormt van de

hellingvegetatie waar ze thuis horen. Soorten die vooral op de rand
pleegden voor te komen waren Kogellook, Plat beemdgras en Gewimperd parelgras, maar ook Bergandoorn, Karthuizer anjer en Kogelbloem waren meestal
wel van de partij.
Het laatste vegetatietype betreft de rotshelling. De verscheidenheid aan
soorten is hier groot, maar het bedekt nauwelijks. Tussen rotsspleten en
op plaatselijke plakkaatjes mos komen vooral genoemde soorten als Kogelbloem, Kogellook, Bergandoorn en Groot zonneroasje tot hun recht.
In onderstaande :figuur staan de genoemde vegetatietypen nog eens dunnetjes
weergegeven.

'
2.u<d'-'e\\i~
~!,et:.ca.\.'ie

figuur 1.

Vegetatietypen van een belvédère.
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De vegetatieopnamen
Volgens de welbekende en veelbeproefde methode van Braun-Blanquet ujn
twaalf vegetatieopnamen gemaakt: vijf in Han sur Lesse en zeven in Belvau. In de tabel staan ze

door_~lkaar,

op volgorde van hellingshoek

(van vlak naar stijl). Omdat de opnamen vrij sterk op elkaar lijken is
gekozen voor een indeling. van de soorten naar bestaande plantengemeenschappen. Als rechtvaardiging zou ik aan willen voeren dat vegetatiekundigen als Westhoff (1969) en Elle~§fg~l986) toegeven dat bij zuidhellingvegetaties verschillende ge.eiaschappen door elkaar plegen voor
te komen.

Bij bestudering van de tabel blijkt dat de op het oog onderscheiden typen
bij benadering in de literatuur terug worden gevonden.
Ten eerste zijn er veel soorten uit de Brometalis gevonden: de Orde der
droge kalkgraslanden. In Nederland is deze orde alleen vertegenwoordigd
'door het Meaobromion (zeldzaam in het Krijt- en het Fluviatiel district).
Zuidelijker komt ook

~~

drogere Xerobromion voor. Een soort als Kogel-

bloem doet vermoeden dat de eigenlijke hellingvegetaties naar het Xerobromion neigen.
Vervolgens zijn er soorten die minder afhanklijk zijn van kalk en zowel
in de Festuco-Brometea (Klasse der droge kalkgraslanden) als in gemeen-

schappen van de zuurdere Koelerio-corynephoretea (Klasse der zandige en
droge graslanden) voorkomen.
Het Geranion sanguineï isoeen uitheem!
de prachtige

Bloedooieva~sbek

~ofiel

verbond, vernoemd naar

waarvan een exemplaar in Han is gevonden,

uit de Origanitalia vulgaris (Marjolein-orde). Het is nauw verwand aan
de eerder genoemde Brometalis en bevat zoomgemeenschappen die vaak in

mozaiekpatronen met Prunetalia-struwelen voorkomen.
Deze Prunetalia spinosae (Sleedoorn-orde) is, naast de twee in de tabel
genoemde ·soorten, vertegenwoordigd door soorten die in slechts één opname
voorkwamen: Clematis vitalba (Bosrank), Rosa cf canina (Hondsroos),
Cotoneaster horizontalie (Dwergmispel), Rhamnus catharticus (Wegedoorn)
en Viburnum lantana (Wollige sneeuwbal). Dwergmispel en Wollige sneeuwbal
zijn kensoorten van het Berberidion, het subatlantische Berberis-verbond

welke zich hier in de noordelijker streken beperkt tot kalkhoudende
bodems. Het manifesteert .zich als mantelgemeenschap van Eiken-Beukenbossen en daarbinnen vooral met de warme droge Quercetalia pubescentie

--~I
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Opnamenummer
B6IH2 HSIH4IB4 BSIBl H3 B3 B2IB7 Hl
Oppervlakte (m'l
4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 25 1
Inclinatie (graden) I SI 5\ 6\18\20\20\2SI30\38\48I65Ir*l
Expositie tov Zuid I OI Ol-61161 21161 41 61121 41 ol ol
Bedekking totaal(%) I95I85I99\70I90I98IS0\90I55I40\90I75I
Boomlaag
I · I I I I I I I I I I 11 I
Struiklaag
I 21 I I ' 110 I 110 I I I 140 I I
Kruidlaag
I60I80\95I60I40I60I40\80I30I25\2sjsol
Moslaag
I90I SI OI 7I60I90I60I 5I20ilOI30il5l
Dood erg. materiaal 1201 71101 21 11 li30I SI 61 Sl1ol si
Kale rots
I I I I30ilOI 21 llOI20\60\20I I
Gem. hoogte veg.(cmll ?I 7j30j ?\50I25\30\25I20il5l2ml25\
Soorten
- Brö'iiiëtälia
Helianthemum num.
Hippoerepis com.
Teucrium cham.
Potenti1la cf verna
Carex cf humilis
Sesleria albicans

i

Groot zonner osje
Paardehoefklaver
Echte gamander
Voorjaarsganzerik (?)
La e ze e (?)
Blauwgras
Kleine pimpernel
Kogellook
Kogelbloem
C reawolfsmelk
Tripmadam
Gevinde kortsteel
Trilgras

·T· · Kalkwalstro
I

Gewimperd parelgras
Wit vetkruid
Kleine steentijm
Grote wilde tïm
Muizeoor
Gewone vleugeltjesbloem
Wondklaver

Hieracium pilosella
Polygala vulgaris
I
Anthyllis vulneran.
I
- Geranion sanguinei
·I
Bupleurum falcatum I+PI+rl
l+rl I I+PI+ri+PI1al I Sikkelgoudscherm
Seseli libanotus
l+rl2al+al I l+rl2ml+bl Hertswortel
!+PI I
Viola hirta
I I l+bl+rl I I+PI I Ruig viooltje
I I I
Origanum vulgare
I I I
I I I+Pilal I l+rl I Wilde marjolein
Pol onatum odorat.
l2a +PI
I Duinsalomonsze el
Vincetoxicum hirund.
Engbloem
Rosa pimpinellifol. I
Duinroos
l2bl
- Prunetalia spinosae
Prunus spinosa**
l+rl
SleedOÓrn
l+rl
Crataegus monogyna**l+rl
Eenstijlige meidoorn
I I
- Begeleidende soorten
tinaria vulgaris
I+PI+PI l2ml2ml2ml1al2ml2al2ml2mllal Vlasbekje
I+PI+PI+PI
I I I I
Linum catharticum
Geelhartje
Stachys recta
I I I I
I+PI I la I
Bergandoorn
Lotus cornicu1atus I +PI +pI .I
I I I I
Gewone rolklaver
Geelwit walstro (?)
Cornus mas**
Gele kornoelje
Taraxacum officin. I I
Paardebloem
l+rl
Quercus robur***
I+r I
Zomereik
I I

,,

,
1
~

I
,,

tabel 1 •. Kalkrijke zuidhe11ingvegetatie-opnamen, gepresenteerd naar
bestaande plantengemeenschappen.
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r*
**

***

= rand

=

B
H

van de belvédère
struiklaag
boomlaag

belvédère Belvau
Han sur Lesse

= belvédère

Aanvulling bij de tabel:
Opname Bl: Sorbus aria** {meel~es) 2a; Rosa spec. +r; Juniperus communis
(jeneverbes) +r; Cuscuta epithymum (du-ivelsnaaigaren) +r (op gewimperd
parelgras) •
Opname B4: Poa compressa (plat beemdgras) +p.
Opname 86: Daucus carota (wilde peen) +r; Hypericum spec. (Hertshooi) +r.
Opname 87: Clematis _vitalba (bosrank)-+á~ Hypericum pulchrum (fraai
hertshooi) +r; Rosa cf canina** {h<iiili'àt-oos)· 2b; Cotoneaster horizontalis**
(dwergmispel) +a; Rhamnus catharti~** (w~gedoorn) +b •
.Opname lU:, Dianthus carthusianorum (karthuizer anjer) +p.
Opname H2: cf Koeleria pyrimidata (breed fakkelgraal +a; Galium pumilum
(kalkwalstro) +p.
Opname H5: Galium verum (echt walstro) +p; Ononis repens (kruipend stalkruid) +a; Plantago lanceolata (smalle weegbree) 2a; Plantago major
(grote weegbree) +p; Knautia arvensis (beemdkroon) +r; Centaurea scabiosa
(grote centauriel +p; Genista tinctoria (verfbrem) lb; Cynosurus cristatus (kamgras) 2m; Avenula pubeseens (zachte haver) 3b; Potentilla erecta
(tormentil) +pi Trifolium dubium (kleine klaver) +p.

(het Donzige eikenbos, uitheems), maar komt in extreme milieus zoals deze
hete rotsige zuidhellingen ook wel als eindstadium voor.
Van de begeleidende soorten is vooral Linaria vulgaris (Vlasbekje) veel
gevonden. Het is een ruderale soort die hier waarschijnlijk minder als
storingsindicator optreedt dan als
milieus. Onze veelvuldige

_be.e;el~ider

betre~ing

y
·

evenwel goed hebben gedaan.

in extreem droge kalkrijke

van de belvédères zal deze soort

Het verband van de vegetatie met de hellingshoek is in de tabel helaas
ver te zoeken. Enerzijds komt dit omdat de Sleedoornstruwelen hier weinig
kieske~ig

zo'n

zijn en daarmee schaduw bieden.aan planten die anders niet bij

helli~g

zouden worden gevonden, anderzijds

weinig echte-hellingopnamen

gemaak~

~jn

er waarschijnlijk te

juist omdat het er zo stijl is.

Uitleiding
Met dit artikel hoop ik de lezer een idee te hebben gegeven van
een fascinerende kalkgraslandvegetatie zoals deze zich in extreem
droge omstandigheden voordoet.

Mijn dank gaat uit naar Eric, Arthur en

vele andere zokagangers van Ardennen I '89 voor hun hulp bij het maken
van de opnamen.
Marko Draisma.
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BOCHTIGE SMELE NAAST BLAUWGRAS
HOE ZUURLIHINENDE SOORTEN uAST KALKMlJ'HIEl!DE SOORTEN KUNJIEU STAJ.ll.

Zure

regen
heeft
vele kalk- en sc~raalgraslanden sterk
In vele reservaten met deze soorte~rijke graslanden
treed~ een- sterke vergrassing op waarbij ve ~e krui~acht i ge soorten
·-rerdwijnen.
Ook
in
bossen
ZlJn
de
gevolgen duidelijk
waarneembaar. Waarschijnlijk is het steeds massaler optreden van
Rankende helmbloem ook het gevolg van deze bodemverzuring. Maar
bodemverzuring in bossen is eigenlijk een natuurlijk proces, die
door deze zure depositie sterk versneld wordt. Om later te kunnen
beoordelen welke factoren in een bos de variatie in plantensoorten het beste kan ·beschrijven, en
hoe bodemverzuring
bijdraagt aan deze variatie, volgt eerst een beschrijving hoe
deze factoren aan deze variatie kunnen bijdragen.
verander~.

1

Welke variatie is aanwezig.
In het voorjaar is menige bosbodem uitbundig geel en wit
gekleurd van de Bosanemonen en het Speenkruid. Zodra de bomen
uitbotten verdwijnen deze soorten. Deze schaduwmijdende soorten
worden dan opgevolgd (zie fig 1) door soorten die wel in schaduw
van het bladerdak kunnen groeien. Voorbeelden zijn: Overblijvend
Bingelkruid, Schaduwgras en Boswalstro. Deze verdwijnen in de
winter weer en in het voorjaar komen eerst weer de schaduwmijdende soorten te voorschiin.
Figuur 1: Blad en bloemontwikkeling in soorten van het EikenHaagbeukenbos. Zwart: de bladeren van het lopende jaar
verticaal gearceerd: bloemen
boomlaag
Carpinus betu/us

Haagbeuk

Quareus robur

Zomereik
Es

Fraxinus excelsior
voorjaarskruiden

Bosanemoon

Anemone nemorosa

t

Ranunculus ticaria

Speenkruid

Corydalis cava

Holwortel
Daslook

Allium ursinum
vroegbloeiende zomerkruiden

i

Pulmanaria officinalis

Longkruid

Mercurialis perennis

Ovérblijvend Bingelkruid

Geum urbanum

Gewoon Nagelkruid

Phyteuma spicaturn

Witte Rapunzel·

Melica uniffora

Eenbloemig Parelgras
Schaduwgras

Poa nemoralis
laatbloeiende zomerkruiden
Campenu/a treehelium

Ruig Klokje

Circaea lutetiana

Groot Heksenkruid

Brachypodium sylvaticum

Boskortsteel

Galium sylvaticum

Boswalstro
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2: Gelijke patrone~ in doordringend daglicht A(~) en B èe
ondergroei van een Eiken-Beukenbos .

11!111

A

4,0-4,5

.;::~.:::.~~::
-~~~~

Oxalis acetoiella

4.5- 5,0"

[II[[]I
[IJ]]

:ft

5,0- 5.5

Milium effusum

ooo

Convaltaria majalis

5,5- 6.0

ITil

11.

6.0- 7fJ

D

1.o-

--•

en

B

Melica uniflora, fertiel/ steriel

Athyrium filix-femina
Steilaria holostea
Fagus- of Quercus-stam

Naast deze korte jaarlijkse
kringloop van schaduwmijdende en schaduwtolerende soorten bestaat
er ook een lange cyclus van 20-100 jaar. Deze doet zich voor
wanneer er een boom verdwijnt (en belandt_in een open haard).
Ineens komt er veel meer zonlicht op de bosbodem. Binnen een jaar
worden
de
schaduwtelererende
soorten
verdrongen
door
lichtminnende snelgroeiende soorten, zoals Harig wilgeroosje. Na
enkele jaren vormt zich weer een st~iK- en later een boomlaag.
Onder deze lagen vindt je dan weer schaduwtolerante soorten.
Naast de hier beschreven variatie in tijd is er ook een variatie
in ruimte. Als je zo'n 100m2 nauwkeurig bekijkt dan bestaat de
kruidlaag meer of minder uit een mozaikachtige patroon van
soorten. Vaak vallen
deze
verschillen
samen
met kleine
verschillen in doorvallend licht (zie fig 2). of verschillen in
bepaalde
bodemeigenschappen,
zoals
zuurgraad, vochtigheid,
voedingsstoffen). Maar het is zeker niet zo dat deze factoren
alleen een invloed uitoefenen op de vegetatie, ma·ar er is ook een
omgekeerde relatie. De vegetatie beinvloedt_de bodem en indirect
dus weer de vegetatie.
Verzuring door ongelijke verdeling van neerslag.
Zoals figuur 2 laat zien. kan de ongelijke verdeling van licht
goed de variatie in plantengroei beschrijven. Maar ook neerslag
wordt op een ongelijke manier over de bosbodem verdeeld. Neerlag
bereikt op drie manieren de grond.
-Regelrecht op de bodem vallend. zonder aanraking van bladeren
of takken de zgn. doorval ( A in fig 3)
-Door via bladeren en enkele takken op de grond te vallen. de
zgn. ;çroondruip
(
in fig 31.
I:
- :_
.,.• •
-Langs bladeren. enkele takken en de stam. via zgn. regensporen.
aan de voet van de boom de grond bereiken. Dit heet de stamstoom
(. C. - in f i g3) .

·s

~
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Ve meeste door ~e:
~laderdek
~ngeva~~~n
regen jere~k~ via de
stamstroom de bodem.
~en
boom wer~t d~s eigenlijk ~eer als
trechter da~ a.ls ?è!'"'at'~t!
(denk hier aa.n a.~z je o:J.der een !:·oo:::
sc~ui 1t) . Ee:.
;;~~./o lg :1~ervan
is è.a'C ~r aar: :.ie \;(.~'2-t ve.:-1 e1J:1 boûr::

vaak een ova~ma~t aa~ water is. Door de inte~act~es va~ ~eçe~
:net ~~ 3t~'"!1 en :!è uver::~aa.t van \-latE:r i:1 è.~ :Joè.tm ve!.-::uurt
de grond rondo~ de stam sterk. Dit ?reces ka::. zelfs zulke·:~!"::!~~
aannemen dat aan de voet v~n bomen op basische grond zuur.ninnende soorten /.:un;:en st aar.. ûm mer.sen ::ovee l moge 1 ijk var: de :!!':·o ie
kalkgraslandjes weg te houden
(zie verder deze k!"'.tir::nieuws) en
niet in de laatste plaats om het themajaar bos niet geheel ongemerkt aan de sjoccers voorbij te
laten gaan zijn wij wat nader
naar dit verzuringsproces gaan kijken. Ladders of vergunningen,
de eerste drempels om onderzoek in leuke tereinen te kunnen doen,
waren niet nodig door het voor ons prachtige systeem van Naturschutz Gebiete (met te? weinig opzichters).
wa~er

,

Figuur 3: Verschillende neerslag
stromen in een bos·
A doorval, B kroondruip
en C stamregen.

A

I
I

I
I

I

I
I

I
-!t

Methode

•.l

Om het onderzoekje naar bodemverzuring door neerslag nog een
extra dimensie te geven werd voor het onderzoekje Bosje 101 ten
NO van Bahrhaus uitgezocht. Menig kampdeelnemer toog met touw,
meetlint, opname formulieren naar dit toch uiterst ~erkwaardige
terreintje.
In dit bosje staan kalkminnende en zuurminnende
soorten naast elkaar,zoals Bosgerst, Heelkruid en Blauwgras als
kalkminnende soorten,
en Ruige veldbies, Bochtige smele Blauwe
bosbes en (nb.) Klein wintergroen als zuurminnende soorten.
Als mogelijke verklaring voor dit mer}:waardige schouwspel geeft
W. Scht~acher in beiheft 19 van Decheniana (die speciaal over de
vegetatie in de Eifel gaat) de hier en daar nog aanwezige resten
bont zandsteen bovenop de schelpkalk. Maar volgens mij kan dit
alleen een verklaring ZlJn voor een mozaikpatronen op grote
schaal en zeker niet op zo'n kleine schaal als wij in bosje 101
zagen.
Om te kunnen
beWlJZen dat
ongelijke verzuring de
belangrijkste 'schuldige' was zijn er in bosje 101 twee en in een
bos 1.5 km westelijker één transeet gelegd. De transecten werden

-lS-

Figuur 5: Verloop van de relatieve Ellenbergwaarden voor
vocht-, licht-, zuur- en stikstofgetaltover transeet 2 in
bosje 101.
ar-------------------------------------------~

Figuur 6: Verloop van de ~elatieve "Ellenbergwaarden voor
vocht- licht-, zuur-, en stikstofgetal over transeet 3 in
bosje 101.
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~iguur 7: Verloop van de relatieve Ellenbergwaarden voor
zuurgetal over de transeoten 1 (1.5 km ten W) en 2 en 3
in bosje 101. Omcirkeld zijn de opnamen die rond een boom
genome-n zijn. ·
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zo gelesö.
boomstam e

,

dat er mi :ürr.aa l twee ':Jome~ in stond.-:-n. Dcor om de
tussen bomen opnamen te maken krijg je een i ndrtj; van
de af- ~
toe~ames
in presen:atie van soorten. ~aar eve~tuele
toe- of a ~ames van de boomstarn kunnen naast een a:r.emende
verzuring ook het gevolg zijn va~ een rui~teli~~~ va~i~tie in
licht. vocht of voedingsstoffen (zoals al eerder genoemd). Door
de bedekkings- percentage van elke soort te venmedigvuldigen met
zijn Eiler:::Jerg getal. de ver-:nedigvuldis;ins;er; op te tellen.
en te
delen door de totale bedekking die deze soorten tesamen hadden.
krijg je een gewogen Ellenberg waarde
CE-waarde). Deze waarde
geeft dan ongeveer aan wat bijvoorbeeld de lichtomstandigheden
voor de specifieke opname is. Na,delen van deze E-waarden worden
onder andere door Klazinga (1989) genoemd. Zo is het mogelijk. om
voor iedere opname een r.elJ.tief
licht.:.. . vocht-. zuur- en
stikstofgetal te berekenen. De betekenis staat in tabel 1.
Daarnaast zijn er van enkele stukjes.5om2. globale verspreidings
patronen van soorten getekend. om een indruk te krijgen van de
variatie op een grotere schaal. Tenslotte is er aan het eind van
het kamp nog een globaal verspreidingskaartje gemaakt van enkele
typische zuur- en kalkminnende soorten in het gehele bosje.

Resultaten
Het verloop van de relatieve E-waarden voor licht. vocht. zuur en
sti~stof zijn. is voor
transeet 1 weergegeven in figuur4. voor
transeet 2 in figuur 5 en voor transeet 3 in figuur é.
Het eerste wat opvalt als wij
transeet 1 met transeet 2 en 3
vergelijken. is dat de E-waarden in transeet 1 een veel minder
variatie vertonen dan in transeet 2 en 3 (beide laatsten in bosje
101). Transeet 1 is droger. donkerder en stikstofrijker. Iets wat
ook zichtbaar
was in
de aanwezigheid
van een redelijke
strooisel-laag die in Bosje 101 bijna afwezig was. Een van de
opvallenste floristische verschillen tussen beide bossen was de
aanwezigheid van Overblijvend Bingelkruid in het eerste bos maar
de complete afwezigheid in bosje 101. Deze soort is zeer gevoelig
voor bepaalde ijzerverbindingen die zich vormen onder vochtige
omstandigheden.
In figuur
staan de zuurgetallen van elk
transeet in een figuur uitgezet. De transecten om bomen zijn met
een extra rondje in de figuur weergegeven. Rond de bomen is het
Ellenberggetal voor zuur 5 en tussen de bomen 7
Met andere
Figuur 4: Verloop van de relatieve Ellenbergwaarden voor vocht-.
licht-. zuur- en stikstofgetal over transeet 1, 1.5 km
ten westen va~ bosje 101.
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woorden zuurm1nnenèe soorten nemen "elatief sterk toe naarmate je
dichter bij een boom %omt. Het verwachte probleem dat rond d."l
boom de soorten·niet alleen zuurminnend maar ook vochtminnende en
schaduwtolerende soorten staan doet zich niet voor, geen van de
relatieve E-waarden
:open gelijk aan de relatieve E-waarde voor
zuur. (of tegengesteld in het geval voor vochti.
Figuur 8 geeft de globale verspreiding van enkele soorten op zo'n
50 m2 weer. Duidelijk is te zien dat rond de stam van bomen
vooral zuurminnende soorten staan zoals Fraai ~aarmos en Witte
klaver- zuring, verder is
het verspreidingspatroon nog al
vlekkig en het beeld is veel minder .duidelijk dan de relatieve Ewaarde voor zuur in de transecten 2 en 3 gaf. Wanneer wij op een
grotere schaal naar de verspreiding van zuur- en kalkminnende
soorten gaan kijken (fig 9), dan zien wij dat enkele zuurminnende
soorten, Zandmuur en Blauwe bosbes vooral voorkomen langs het
sparrenbos, Daarnaast komen Dalkruid,Ruige veldbies en Klein
wintergroen (ook zuurminners) vooral voorkomen in de zuidoost
hoek van het bos.

Discussie
Er blijkt een duidelijke afname in zuurminnende soorten vanaf een
boom te zijn. Een mogelijke reden waarom deze afname niet tezien
is in een naburig bos 1 igt waarschijnlijk aan een snelle afvoer
van water {droger karakter van het bos) en een homogenere regen
verdeling. Dit laatste door het dichte bestand met nogal jonge
bomen, waardoor de hoeveelheid water die per stam ingevangen
wordt nogal gering is. Als we meer naar de verspreiding van
enkele soorten kijken (dit waren de hogere meer opvallende
soorten) dan is het beeld veel minder duidelijk. Nog steeds zijn
de sterk zuurminnende soorten rond de boom te vinden, maar verder
er vandaan staan zowel kalkminnende als niet typisch zuur-en
kalkminnende soorten. Als je nogmaals naar de figuren 4, 5 eh 6
kijkt blijkt er ook in een grote variatie in stikstof E-waarde
(transect 2 en 3) en in vocht licht E-waarden (transect 3) te
bestaan. Mogelijk kunnen licht-, stikstof- en in mindere mate
vochtverdeling het getekende vegetatie patroon meer verklaren.
(analyse is nog niet afgerond) . Als wij OP een nog grotere schaal
naar bosje 101 gaan kijken zien wij dat er duidelijk twee plekken
in het bos aanwezig zijn met zuurminnende soorten. De plek langs
het sparrebos is waarschijnlijk.· het gevolg van de ophoping van
zure sparrenaalden (zie ook Klazinga 1988). De plek in het
zuidoosten laat zich minder makkelijk verklaren maar is zeer
waarschijnlijk het gevolg van de aanwezigheid van bont zandsteen.
Dat wij ons hier niet aan de rand van een kalkgebied bevinden,
blijkt wel uit de omringende akkers waarin Kalkbedstro algemeen
genoemd kan worden. Het zeer lokaal aan de oppervlakte liggen van
plekken bont zandsteen temidden van schelpkalk doet zich ook voor
op de Weuste# een grasland/heide gebiedje bij Winterswijk waar
zuurminnende soorten zoals Struikheide niet ver van de kalkminnende Kleine valeriaan staat. Concluderend kunnen wij zeggen dat'
e~ verschillen
in schaal ZlJn waarop de verschillende factoren
werken {en het vegetatie patroon bepalen). De verklaring ,die W.
Schumacher gaf voor de aanwezigheid van mozaikpatronen-in bosje
101, is
zeker niet
de belangrijkste verklaring voor het
mozaikpatroon. maar zorgt hier wel voor een extra variatie.
Een globale schatting· van de schaal waarin de verschillende
factoren de vegetatie patroon kan· verklaren wordt gegeven in
tabel 2.

--32--

T
l

Figuur 8: Vegetatie patroon va~ ongeveer ~:m2 in bosje 101.
Je
cijfers achter ee lege~da zij~ ie relatieve zuurg~:.+:all~,...

tI

•
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!@} Hondstarwegras
Q Eenbl~emig parelgras

Fraa_i. haarmos
Z
Witte klaverzuring 13

~ Li~vevrouwe

t

ó

~ Blauwsparig viooltje
8
IZl Heel.kruiti

t

bedsto X

figuur 9: Globale vegetatie patroon van bosje 101 en de
verspreiding van enkele zuur- en kalkminnende sOorten.
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·
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Mogelijk vervolg onderzoek
In tabel ~ is een schatting gemaakt op welke schaal de factoren
het vegetatie patroon het best kunnen verklaren.
Door een bosje in te rasteren. op verschillende schalen de
vegetatie op te nemen en tergelijk met de chemie koffer en
lichtmeter, licht-. vocht-. zuur- en stikstofbeschikbaarheid te
meten en te kijken op welke schaal welke factor de vegetatie het
beste kan beschrijven.
Een ander leuk
onderzoekje kan nu zijn, de hier gebruikte
Ellenberg waarden te toetsen. door in bosje 101 en naburige
bossen te kijken binnen welke zuurgraden deze soorten voorkomen.
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tabel 1: Globale schatting op welke schaal factoren
in vegetatie in bosje lOl kunnen VeTklaren.

de var~atie

lOm' Bodemverzuring door ongelijke verdeling neerslag
10om2 Lokale verschillen in licht, vocht, zuurgraad er
voedselrijkdom tendele beinvloe~/bepaalt door
vegetatie.
>50om2 Verschillen in gesteente en bodemsoorten. rand
effecten van naburige vegetaties.
N.b. de schaal waarin sommige factoren we~en is zeer afhankelijk
van bosgrootte. dit geldt vooral voor randeffecten. ( de
lijst is niet volledig.
Tabel 1: De betekenis van de relatieve Elunbergwaarden.
Voebt:

1-----droog--------5-----nat--------9

Lic~t:

1-----donker-------5---lichtninners-9

Zuur :

1-----zuur---------5---basisch------9

St~tof:

1-----~tikstofarm--5---stik~ofrijk-9
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