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Twintig jaar
vegetatie-onderzoek op Vlieland.
lUchard Witte

Vlieland is met zijn ca. 3309 ha ons op één na kleinste waddeneiland. De duinen op het
eiland zijn aan sterke verstuivingen onderhevig geweest. Vanaf 1830 was V/ie land volge/IS
Al/an ( 1857) als het ware één grote stuivende zandwoestijn die nauwelijks begroeid was.
Aan het eind van de vorige eeuw is Rijkswaterstaat de duinen met kraciJt gaan beteugelen.
Omstreeks 1900 waren de valleien weer voor een groot deel begroeid, in 1910 ook de droge
duinen. Tussen 1905 en 1922 werden de Kroorr's 'polders' aangelegd. Aanvankelijk werd er
landbouw gepleegd, maar de natte zandige bodem is daarvoor ongeschikt. (Westlwff & van
Oosten, 1991.)
Vanaf 1972 worden er door leden van de plantensociologische werkgroep van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie, vegetatieopnamen gemaakt van 'permanente kwadraten' (PQ's) in terreinen van staatsbosbeheer te Vlieland. Dit met als doel, door jaarlijks de
vegetatie op een en dezelfde plek te bekijken, een indruk te krijgen van de vegetatieontwikkeling in de loop van de tijd.
In 1972 werden vijf quadraten uitgezet in de duinheide ter hoogte van paal 48 die tot nu
toe bijna elk jaar zijn opgenomen. Na 1972 zijn er nog acht PQ's uitgezet, de laatste in
1980. De PQ's zijn verspreid over verschillende terreintypen: duinheide, duinvalleien en
stuifkuilen. ilovendien liggen er vanaf 1981 vier PQ's in natte kalkrijke duinvalleien in de
Kroon's Polders alwaar de situatie erg verschilt met de andere quadraten. (Zie voor de
ligging van de proefvlakken figuur 1.)
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Dit artikel bevat een eerste overzicht van de volledige uitwerking van de verzamelde
gegevens. Per terreintype zal een verandering in de vegetatie en verschillende Ellenbergindicatiewaarden behandeld worden.
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Stuifkuilen (kalkhoudend droog tot (wisselend) vochtig zand, soms kalkrijk.
Verstuivingen en stuifkuilen komen nog steeds op Vlieland voor, maar de mate waarin is
sterk afgenomen. Om een indruk te krijgen van hoe de succesie in stuifkuilen verloopt
werd in 1972 een proefvlak uitgezet in een kleine oudere reeds begroeide voormalige
stuifkuil waar de successie al in een verder stadium is en die weer aan het dichtstuiven was
(PQ3). In 1974 werd een proefvlak uitgezet in het centrum van een circa 1 ha grote stuifkuil waar al enige tijd een vegetatie aanwezig is (PQ7) en in 1980 tenslotte werden drie
proefvlakken uitgezet op het kale zand van een pas uitgestoven stuifkuil in de 'Rug van het
Veen'(PQ9, PR1 en PR2). Om tegelijkertijd de invloed van konijnenbegrazing na te gaan
zijn twee van deze drie proefvlakken uitgezet als rasters, waarvan er een werd omgaasd en
de andere ter controle diende.
In een tot het grondwater uitgestoven stuifkuil maakt, bij achterwegeblijven van zandaccumulatie, het aantal plantensoorten in de eerste jaren een langzame groei door waarna een
spectaculaire stijging plaats vindt. Zo nam in proefvlak PQ9 het aantal soorten toe van 4 in
1980 via 8 soorten in 1988 naar 27 soorten in 1991. De bedekking van de vegetatie neemt
op dergelijke plaatsen sneller toe en varieert sterker dan het soortenaantaL In Figuur 2 en
3 zijn het aantals verloop en de verandering in bedekking van de verschillende PQ's uit de
stuifkuilen weergegeven.

Soortsaantal verloop stuifkuilen
In de verschillende plots
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Al zeer snel zijn er enkele soorten die op de ontstane open vochtige zandgrond gaan
groeien. Dit zijn naast de Zomprus, Grote Veenbes (Oxycoccus macrocarpos), Zandzegge
(Carex arenaria) en Fioringras (Agrostis sto/onifera). Niet alle soorten kunnen zich meteen
handhaven. Voor de Zandzegge zijn de omstandigheden niet gunstig en zij verdwijnt dan
ook weer meteen. De Grote veenbes houdt het maar drie jaar vol. De Zomprus weet zich
in het begin te handhaven en domineert zoals gezegd in 1983 zelfs het PQ. Deze pionier-
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Bedekking v I d kruidlaag in stuifkuilen
In de verschillende plots
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figuur 3

soort verdwijnt daarna zeer snel om plaats te maken voor andere soorten. De Gewone
waterbies weet zich wel meteen definitief te vestigen. Na drie jaar (19H3) vestigt Kruipwilg
(Salix repens) zich in het PQ. Na 5 jaar is het de Waternavel (Hydrocotyle vulgaris) die
zich in het PQ weet te vestigen. Vervolgens duurt het nog vijf jaar eer de omstandigheden
in de stuifkuil gunstig genoeg geworden zijn voor verschillende soorten om zich te vestigen.
De soorten die zich vanaf dan o.a. vestigen zijn; Zompvergeet-mij-nietje (Myosotis /axa)
(1988), Moeraswalstro (Galium palustre) (1989), Schildereprijs (Veronica scute//ata) (1990),
Dwergvlas (Radio/a linoides) (1990) en Liggend vetmuur (Sagina procumbens) (1990). De
laatse twee jaar komen ook o.a. Stijve ogentroost, Moerasrolklaver (Lotus corniculatis),
Kraaiheide, Gewone hoornbloem (Cerastium fontanum) en Zandhaver (Aira praecox)
voor. In 1992 vestigde zich Rondbladig wintergroen (Pyrola rotundifolia) en Zandblauwtje
(Jasione montana). De vegetatie die is ontstaan is een (fragmentair) Draadgentiaanassociatie (Cicendietum filiformis).
De vegetatie die ontstaat op vochtig kaal zand met slechts plaatselijke accumulatie van
nieuw zand (PRl) is een mengeling van een vochtminnende en een droge vegetatie. Het
aantal soorten neemt hier minder (snel) toe. De wat lager liggende vochtminnende
vegetatie die ontstaat is een fragmentaire associatie van Drienervige en Gewone zegge
(Caricetum trinervi-nigrae), waarvan de differentiërende taxa Drienerfzegge (alleen in de
laatste drie jaar), Grote veenbes (een enkele keer) en Duinrus (regelmatig) aanwezig zijn.
Als droogteminnende soorten is Zandzegge (Carex arenaria) bijna elk jaar waargenomen,
waarschijnlijk als onderdeel van de associatie van Vroege haver en Zandzegge (AiroCarcicetum arenariae). Zandzegge is een van de twee kentaxa terwijl Vroege haver (Aira
praecox) hier niet waargnomen is. Deze associatie vormt zich vooral in het noordelijk deel
van de stuifkuil nabij de PQ's.
Op plaatsen met een hogere dynamiek (PR2) neemt het aantal soorten ook minder toe. De
bedekking en de toename hiervan is afhankelijk van de verstuiving. Blijft de accumulatie
even achterwege dan kan er zoals in proefvlak PR2 gebeurde de bedekking explosief
toenemen van 0.1% via 2.5% naar 77% in drie jaar tijd. Bij hernieuwde verstuiving nam de
bedekking direct weer af tot 10%. In deze accumulatiezone ontstaat gedeeltelijk een

3

Kruipnieuws 57 (1994) 1

vegetatie van open kalkarme zandgrond. Het af en toe voorkomen van Helm (Ammophila
arenaria) en Zeemelkdistel (Sonchus arvensis var. maritimus) wijst op het ontstaan van een
fragmentair Helm-gemeenschap (Ammophilion).
Op de plaatsen met veel nieuw opgehoopt zand boven de grondwaterspiegel onstaal een
overgangsvegetatie tussen de zojuist genoemde pioniersgemeenschap op aanstuivend zand
en anderzijds droog duingrasland behorende tot de klasse der Koelerio-Corynephoretea
ontstaan. De dominantie van Zandzegge en het feit dat Vroege haver (Aira praecox) af en
toe voorkomt wijst op het voorkomen van de associatie van Vroege haver en Zandzegge
(Airo-Caricetum arenariae) uit de Buntgras-orde (Corynephoretalia) van deze klasse.
De droogteminnende soort Schermhavikskruid (I-Iieracium umbellatum) werd in 1989
waargenomen evenals Zandhoornbloem (Cerastium semidecandrum). In 1990 verscheen
Buntgras (Corynephorus canescens), Kleine leeuwentand (Leontodon saxatilis) en Jacobs
kruiskruid (Senecio jacobea ssp. dunensis). In totaal verschenen er in deze periode elf
nieuwe soorten.
Zoals in 1972 bleek ontstond voorheen soms in uitgestoven stuifkuilen (PQ3) een vegetatie
die behoort tot de soortenrijke Schaeneturn nigricantis (knopbiesgemeenschap) met
kalkminnende soorten als Moeraswespenorchis, Rondbladig wintergroen, Knopbies (Schoemts nigricans) en Zeegroene zegge (Carex flacca). Deze vegetatie maakt vervolgens een
stormachtige ontwikkeling door. De zojuist genoemde soorten zijn inmiddels verdwenen en
vervangen door Grote veenbes en Kruipwilg. Grote veenhes is sterk in bedekking toegenomen terwijl Kruipwilg de laatste jaren beduidend in bedekking afneemt. Andere soorten
die sterk in bedekking achteruit zijn gegaan zijn 13lauwe zegge (Carex panicea) en
Dwergzegge (C. oederi subsp. oederi). In 1988 werden ze reeds niet meer waargenomen. De
huidige vegetatie die is ontstaan is een soortenarm associatie van Kraai- en Dopheide
(Empetro-Ericetum). Dophei verscheen in 1989. Alle kalkminnende soorten die eens in
dit PQ zijn aangetroffen zijn inmiddels verdwenen en vervangen door acidifiele soorten.
De diversiteit is daarbij sterk gedaald. Er is sprake van een significante toename van de
vochtindicatie en een significante afname van de zuurindicatie. Daarnaast is er een
significant verband tussen de afname van de zuurindicatie en de afname van de stikstofindicatie. Aanvankelijk indiceren de soorten dat de bodem zeer zwak zuur was maar thans
is dit zuur tot sterk zuur terwijl het de groeiplaats matig voedselarm is.
Op andere (oudere) plaatsen zoals in de grote stuifkuil (PQ7) bestaat de vegetatie ook uit
het natte heide gezelschap van Kraai- en Dopheide, nu met dominantie van Kruipwilg
(Salix repens) en Grote veenbes. Het naast de nagenoeg altijd voorkomen van Drienerfzegge en Duinriet ook af en toe voorkomen van Gewone zegge en Duinrus wijst op een
duidelijke inslag van de associatie van Drienervige en Gewone zegge (Caricetum trinervinigrae}, uit de klasse van kleine zeggen (Parvocaricetea). Deze klasse wordt verder
geïndiceerd door de voortdurende aanwezigheid van Waternavel en Egelboterbloem.
De eerste verandering vanaf het opnemen van PO's in de grote stuifkuil wordt gekenmerkt
door het verdwijnen van Knikmos (Bryum spec.), Moerasvorkje (Riccardia chamedry[olia),
Liggend vetmuur (Sagina procumbens), Dwergvlas, Klein wintergroen (Pyrola minor) en
Kraaiheide (Empetrttm nigrum). Deze soorten zijn na 1978 niet meer gezien. Vooral de
eerste vier soorten wijzen op het voorheen voorkomen van een pioniersvegetatie op
vochtige open zandgrond. Bij het begin van het onderzoek in 1974 was deze pioniersvegetatie reeds verdwenen.
De tweede verandering betreft het verdwijnen Stijve ogentroost, Moeraswespenorchis,
Zandzegge, Veelstengelige waterbies (Eleocharis multicaulis), Tormentil (Potentilla erecta)
en Fioringras. Zij zijn vanaf 1984 niet meer waargenomen. Puntmos (Calliergonella
cuspidata) en Grote veenbes nemen ondertussen sterk toe. Waternavel en Gewone waterbies, nemen in abundantie iets toe terwijl Kruipwilg in bedekking wat afneemt. Daarhij
4
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verschijnen de Gewone zegge en Zomprus. Het lijkt alsof de vochtigheidsgraad in het PQ
iets toeneemt en er een lichte uitloging plaats vindt.
Vervolgens neemt de Grote veenbes zeer sterk toe in abundantie en gaat het PO totaal
domineren terwijl Puntmos in abundantie afneemt en zelfs verdwijnt. Daarnaast verschijnen Gewone veldbies (Luzula campestris) en Slanke waterbies (Eleocharis rxilustris
uniglumis) even (beide alleen in 1986) en lijkt Blauwe zegge (Carex panicea) zich te gaan
vestigen. Het ziet er naar uit dat er een verdere uitloging plaats vindt. In 1992 verschijnen
Gestreepte witbol, Gewone hoornbloem en Fijn schapegras (Festuca ovina tenuifolia)
terwijl Duinriet sterk toeneemt. Duidelijk is dat er zich dit jaar een verdroging voor doet.
De omstandigheden in de grote voormalige stuifkuil zijn matig voedselrijk. De indicatiewaarde voor stikstof daalde in de loop van de tijd significant van voedselrijk naar matig
voedselrijk en stijgt voor vocht significant van 'vochtig tot nat' naar 'zeer nat'. De indicatiewaarden voor de zuurgraad veranderen niet significant in de loop der jaren. ( Zie figuur
4, 5 en 6.) De indicatie schommelt van zeer zwak zuur naar matig zuur. Voor 1974 t/m
1984' is er wel een significante daling van de indicatiewaarde voor de zuurgraad (van 5,4
( = zwak zure bodem) naar 2,7 (zure bodem)) te zien, maar in de jaren daarna schommelt
de indicatiewaarde rond een gemiddelde van ca. 4,5 ( = zwak zure bodem). De indicatiewaarde van stikstof daalt daarintegen significant t.o.v. de indicatiewaarde voor vocht. De
planten indiceren een vochtiger wordend milieu (van vochtig naar nat), waarbij bij
toenemende vochtindicatie de stikstofindicatie (stikstofarme grond) daalt.
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Duinvalleien (vochtig/nat en ontkalkt)
De vegetatie bestaat hier uit het natte heidegezelschap, de zogenaamde Empetro-Ericetum (de associatie van kraaiheide en dopheide) met een duidelijke inslag van de Curieeturn trinervinigrae, de associatie van Drienervige zegge en Gewone zegge. In de vegetatie
zijn Grote veenbes en Kruipwilg codominant. Andere voorkomende soorten die
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Centrum grote stuifkuil
Ellenberg vocht-indicatiewaarde
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het bestaan van deze heide-associatie illustreren zijn; Duinrus, Drienerfzegge en Duinriet.
Vroeger kwam ook Noordse rus (Juncus arcficus ssp. balticus) voor, maar deze is reeds na
1975 verdwenen. Als klassekensoort is Dophei aanwezig.
In tegenstelling tot de hiervoor behandelde dynamische stuifkuilvegetaties hebben we hier
te maken met relatief stabiele vegetaties. De veranderingen in de vegetatie zijn minimaal.
Er lijken alleen geringe jaarlijkse verschuivingen in de bedekking van soorten op te treden.
Veel soorten blijken een soort cyclisch patroon te vertonen, waarbij ze dan weer eens
weinig, dan weer eens iets meer bedekken.

Natte heide
Bedekkingsverandering kruidlaag
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figuur 7

De soorten die in de periode 1972-1975 zijn waargenomen, maar daarna verdwenen, zijn;
Egelboterbloem, Noordse rus en Pitrus (Juncus effusus). Soorten die de laatste vier jaar
(1988-1991) niet meer zijn waargenomen zijn: Kruipend struisgras (Agrostis canina),
Veelstengelige waterbies, Zilverschoon, en Fijn schapegras (Festuca ovina ssp. tenuifolia).
Verschillende van deze soorten kwamen daarvoor een aantal jaren afwisselend wel en niet
voor. Nieuwe soorten voor de laatste vier jaar (1988-1991) zijn; Waternavel ('88), Pinksterbloem (Cardamine pratensis) ('90) en Gewone rolklaver ('90). Alle drie de soorten
verdwenen echter weer het erop volgende jaar. Een aantal soorten werd (bijna) elk jaar
waargenomen. Dit zijn: Kruipwilg, Grote veenbes, Veenpluis, Duinriet, Gewone zegge,
Drienerfzegge, Blauwe zegge en Biezenknoppen (Juncus conglomeratus). In de'Jaatste tien
jaar zijn 11 soorten verdwenen, 4 soorten verschenen en binnen 1 of 2 jaar weer verdwenen en in het laatste jaar is Kaktusmos verschenen. We zien een daling van het aantal
soorten van 20 in 1973 naar 10 in 1989 en 1990 en in 1991 een lichte steiging tot 14
soorten.
De twee belangrijkste soorten (Kruipwilg en Grote veenbes) vertonen een wisselend
verloop en vooral Grote veenbes heeft de sterkste schommelingen en vertoont de sterkste
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tendens om in de loop der jaren in bedekking achteruit te gaan, van zo'n 50% via maximaal 80%, naar een 10% bedekking. Kruipwilg nam aanvankelijk in bedekking toe, van 20%
naar 40% om in 1983 plotseling sterk te dalen tot 5% en thans weer te stabiliseren op 20%.
Vergelijken we de bedekking van de kruidlaag met die van Grote veenbes en Kruipwilg
dan valt op dat de wisseling van de bedekking in de kruidlaag in de periode 1972-1983 vrij
goed overeenkomt met de veranderingen in de bedekking van Grote veenbes hetzij
enigzins afgevlakt.
Droge duinheide, (droog, ontkalkt)
De vegetatie bestaat uit het kraaiheideverbond (Empetrion nigri) van de heide-orde
(Vaccinie-Genistion pilosae) uit de klasse der heide en borstelgraslanden (Nardo Callunetea). In Nederland komt van dit verbond alleen het onderverbond Caricici arenariaeEmpetretum voor. Het wordt gevonden op beschaduwde duinhellingen en in niet al te
droge valleien in het Waddendistrict (Westhoff & Den Held, 1969). Het is een associatie
van Zandzegge en Kraaiheide, dé associatie van de droge duinheide. De kencombinatie uit
dit verbond zijn Kraaihei (Empetrum nigrum) en Kruipwilg. Beide soorten zijn elk jaar
waargenomen. Kraaihei met een gemiddelde bedekking van ruim 50% en Kruipwilg met
een bedekking <5%. De in dit PQ voorkomende kentaxa uit de orde zijn Struikhei
(Calluna vulgaris) (gemiddelde bedekking ruim 25%) en het Heiklauwtjesmos (Hypnum
jutlandicum) In 1985, 1986 en 1988 werd in plaats van Heiklauwtjesmos Klauwtjesmos
(Hypnum cupressiforme) opgenomen en wel met nagenoeg dezelfde bedekking. Mogelijk is
hier sprake van een verkeerde determinatie. Vreemd genoeg werden in 1987 beide soorten
opgenomen. Welke Ciadooia's kentaxa zijn is onbekend.
Het aantal (korst)mossen is sterk achteruitgegaan. Gaffeltandmos had in 1974 een

Kruipnieuw 57 (!994) I

me) is alleen waargenomen in 1975 en ·1976. Hypogymnia physodes verdween na 1978. Soorten
die na 1980 niet meer zijn waargenomen zijn; Cladonia furcata, C. portentosa, C. coniorea. C.
chlorophaea is verdwenen na 1981 en C. ciliata is na 1980 alleen nog maar waargenomen in
1982 ( +) en 1983 ( + ). De bedekking van Groot laddermos schommelt tussen de 2a en 3 terwijl
Bronsmos een bedekking heeft van 1 - 5%. Een aantal andere korstmossoorten zijn slechts eeil
enkele keer waargenomen. Voorbeelden hiervan zijn Cladonia furcata (1975), C. gracilis (alleen
in 1976 en 1980 gezien) en Lecidea granulosa.
De gemiddelde Ellenberg-indicatiewaarde voor vocht laat een licht daling zien van 6,2 naar 5,5
(matig vochtig). De zuur-indicatiewaarde ligt zeer laag en toont de tendens tot een lichte daling
van 1,6 naar 1,3 (sterk zure bodem). De N-indicatiewaarde vertoont een lichte schommeling,
maar de tendens is dat de N-waarde in de loop der jaren gelijk blijft. De indicatiewaarde (gem.
2) ligt vrij laag (redelijk stikstofarme bodem). We zien dus dat we te maken hebben met een
zure enigzins droge duinheide met een lage indicatie voor stikstof. Er is geen significante
verandering waargenomen voor de Ellenberg-indicatiewaarden voor vocht, stikstof en pH.

Kro011's polders, (kalkrijk. nat zand).
Tussen 1905 en 1922 werden de Kroon's Polders aangelegd. Met het gewone 'polder' hebben
deze terreinen weinig overeenkomsten want het zijn meer kunstmatig afgesnoerde achterduinse
strandvlakten. Tijdelijk is er landbouw gepleegd, maar de natte, zandige bodem bleek daarvoor
ongeschikt (Westhoff & van Oosten, 1991). Wel zijn ze spontaan begroeid geraakt. In tegenstelling tot de hiervoor genoemde stuifkuilen, duinvalleien en droge duinheide vindt naast konijnenbegrazing in de Kroon's Polders jaarlijks een maaibeurt van de vegetatie plaats.
De Kroon's polders bevat een zeer soortenrijke vegetatie die is op te vatten als een combinatie
van verschillende plantengegemeenschappen. De bedekking vertoont een schommeling tussen de
40% en 100% met een stijgende tendens. Een van de proefvlakken vertoont een sterke toename
van het aantal soorten in de laatste twee jaar (tot 34) terwijl het aantal soorten daarvoor vrij
laag lag (ca. 15). De andere proefvlakken tonen een lichte afname van het aantal soorten,
waarbij dit aantal schommelt zo tussen de 45 en 20.
We vinden in de proefvlakken o.a. veel soorten van ·vochtige grasland, ofwel van de klasse
Molinio-Arrhcnathcretca. De vegetatie is een overgang tussen het- Caltilion (dotterverbond) uit
deze klasse en het verbond van Zomp- en Gewone zegge (Caricion curto-nigrac) uit de klasse
der kleine zeggen (Parvocaricetea) gemengd met elementen uit het knopbiesverbond (Caricion
davallianac). Dit wijst erop dat de graslanden onbemest en enigzins kalkrijk zijn. Voorkomende
kentaxa uit de klasse der vochtige graslanden zijn: Rode klaver (Trifolium pratense), Brunei
(Prunella vulgaris), Veldzuring (Rumex acetosa), Vogelwikke (Vicia cracca), Smalle weegbree
(Plantago lanceolata) en Gestreepte witbol (Holcus ·lanatus). Deze kentaxa komen (bijna) in alle
jaren voor.
Van deze klasse komen enkele kentaxa van de Pijpestmotjes-orde (Molinictalia) regelmatig in
de proefvlakken voor, te weten Addertong (Ophioglossum vulgatum) en Kale jonker (Cirsium
palustre). Ook werd Ruw walstro (Galium uliginosum) een keer waargenomen.
Opvallende soorten van het dotterverbond in de vegetatie zijn: Moerasrolklaver (Lotus
uliginosus) en Echte koekoeksbloem (Lychnis flos-cuculi). Beide soorten zijn elk jaar waargenomen.
In het laatste jaar werd de Kleine ratelaar (Rhinanthus minor) waargenomen. Dit is een
kentaxon van het Wintergroen-Kruipwilgheide-associatie (Pyrolo-Salicetum), een gemeenschap
uit iets vochtige duinvalleien die onstaal op standplaatsen van de Knopbies-associatie, daar waar
de grond zuurder en droger wordt. De gemeenschap vertoont relaties met het Knopbies-verbond
en het Biezenknoppen-Pijpestrootjes-verbond.
9

Kruipnieuws 57 (1994) I

Kroon's Polders Vlieland
Soorlsaanlal verloop In de plols

10-

0

t---1--1-----1
'80

'81

'82

'83

'84

'85
'88
Year

'87

'88

'89

'90

'91

liguur 9

Kroon's Polders Vlieland
Bedekklngsveranderlng kruidlaag

120
100

60
40
20

o --1-+-l--t--l---l--l---!--+----·r--·8o

'B1

'82

'83

'84

'85
'86
Year

I-K1

'87

K2

ffguur 10

10

'BB

'B9

-K3

'90

'91

Kruipnieuw 57 (1994) 1

Het knopbiesverbond wordt o.a. vertegenwoordigd door de kentaxa Vleeskleurige órchis

(Dactylorhiza incarnata), Zomprus (Jtmcus articulatus ssp. artlzroplzyllus), Sierlijk vetmuur
(Sagina nodosa), Armbloemige waterbies (Eleoclzaris quinqeflora), Moeraswespenorchis
(Epipactis palustris), Sturmia (Liparis loeslil), Parnassia (Parnassia palustris) en het Watervorkje (Riccardia .clzamedrifolia). Dit verbond neemt langzaam· in waarde af terwijl de
samenstelling van voorkomende kentaxa op bepaalde plaatsen sterk wijzigd:
Van de klasse der kleine Zeggen zijn de kentaxa Moeraskartelblad en Waternavel elk jaar
waargenomen. Het kentaxon Vetmos (Aneura piriguis) (=· Riccardia pinguis) is in 1983
gevonden. Uit deze klasse komt vooral het verbond van Zomp- en Gewone zegge (Caricion
curto-nigrae) veel voor. Armbloemige waterbies (Epilobium palustre- 1986), Gewone zegge en
Egelboterbloem zijn regelmatig gevonden kentaxa hieruit.
Naast bovengenoemde verbonden komen in hét PQ ook soorten van ·het Zilverschoon verbond
(Lolio-Potentillion anserinae) .voor. Dit verbond behoort tot de Weegbreeklasse (Plantaginetea
majoris) en Fioringrasorde (Agrostietalia stoloniferea). Voorkomende kensoorten van dit
verbond is Fioringras. Enkele. voorkomende kensoorten van de weegbreeklasse zijn Zilverschoon (Potentilla anserina) en Grote weegbree (Plantago major).
In niet kunstmatig bemeste weilanden, op relatief voedselarme en matig zure bodems groeit de
associatie van Moeraszoutgras en Fioringras (Triglochino-Agrostietum stolonifcrac). Deze
komt in de Kroon's polders· duidelijk. op enkele plaatsen voor. Moeraszoutgras kwam in de
periode 1981 t/m 1985 en in 1988 in het proefvlak voor. Deze gemeenschap vertoont enige
floristische verwantschap met het verbond van Zompzegge en Gewone zegge (Caricion curtonigrae), dat wil zeggen met mesotrafente kalkmijdende Kleine zeggengemeenschappen (Sykora
1983). Het elk jaar voorkomen van de Zilte rus (Juncus gerardii) wijst op de subassociatie
Juncetosum gerardii. Dit is een indicatie dat de gemeenschap voorkomt op een licht brakke
standplaats (hoge kwelder). Het voorkomen van Zwenkgras (Festllca rubra s.t.) wijst op. het
·
voorkomen van konijnenbegrazing.
De moslaag bestaat op sommige plaatsen momenteel alleen uit Ongenerfd puntmos (Calliergonella cuspidata). De bedekking nam toe van 30% in 1981 tot 70% in 1987 en daalde vervolgens
weer iets tot 50% in 1990. Vreemd genoeg is deze soort in 1991 niet opgenomen. Opvallend is
dat alleen in de periode 1981 t/m 1986 hier andere mossen zijn waargenomen en wel het
Rondbladig sterremos (Plagiomnium nffine), Gewoon sikkelmos (Drepnnoclndus aduncus) en
Bleek dikkopmos (Brachytlzecium rutabulum). Op andere plaatsen is Rondbladig sterremos elk
jaar waargenomen maar .neemt de soort wel in bedekking af. Puntmos kwam eveneens al die
jaren op bepaalde plekken dominant voor. Het is een soort van matig voedselrijke grond in
duinpannen. Gewoon sikkelmos een soort van vochtige grond, is na 1983 zeer snel afgenomen
(van 30% naar 1% bedekking).
In deze periode werden twee levermossen waargenomen en wel het reeds genoemde Gewoon
moerasvorkje en Gewone pellia (Pellia epiphylla) (1985). Beide soorten zijn maar èèn keer
·. waargenomen. Gewone pellia is een algemene soort van natte, min of meer beschaduwde,
kalkarme, soms venige zandbodem. Het Gewoon moerasvorkje is vrij zeldzaam in natte
duinvalleien. De kentaxa van het knopbiesverbond Gevind moerasvorkje (Riccardia nwliijida),
en Gekroesde pellia zijn riiet waargenomen. Deze laatste is een niet zeldzame soort van natte
kalkrijke bodem in duinvalleien.
.
Kijken we naar de indicatiewaarden voor vocht- stikstof en zuurgraad dan valt hieruit op te
maken dat de Kroon's polders voor deze factoren niet significant veranderen. Alleen lijkt het
hier wel iets droger te worden.
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Conclusie en Discussie:

In tot op het grondwater uitgestoven stuifkuilen ontstaat op plaatsen zonder accumulatie van ·
zand in tien jaar tijd eeri fragmentair Draadgentiaan-assoc.iatie. De vegetatie die ontstaat op
vochtig kaal zand met plaatselijke accumulatie van nieuw zand is een mengeling van een
vochtminnende en een droge vegetatie. De wat lager liggende vochtminnende vegetatie die
ontstaat is een fragmentaire associatie van Drienervige en Gewone zegge en de droger associatie
van Vroege haver en Zandzegge. In een meer dynamische accumulatiezo-ne ontstaat gedeeltelijk
een vegetatie van open kalkarme zandgrond en wel een fragmentair Helm-gemeenschap. Op de
plaatsen met veel nieuw opgehoopt zand boven de grondwaterspiegel onstaal een overgangsvegetatie tussen de zojuist genoemde pioniersgemeenschap op aanstuivend zand en anderzijds
droog duingrasland behorende tot de klasse Fakkel- en Buntgras.
.
'
De successie in oudere voormalige stuifkuilen van .kalkrijk knopbiesverbond naar zure associatie
van kraai- en dopheide heeft zich in 10 jaar voltrokken. De verdwijnende soorten veronderstelde
ontkalking, Waarschijnlijk zal de huidige vegetatie verder voorlopig weinig veranderen. Het
verzuringsproces zal naar verwachting ·langzaam voortschrijden. Mogelijk zal er zich een
dynamisch evenwicht instellen tussen Kruipwilg en Grote veenbes. De natte duinhei vormt hier
het eindstadium van de successie. Slechts het optreden van een zeldzame gebeurtenis, zoals het
ontstaan van een nieuwe stuifplek/kuil, kan dit stadium verbreken.
Naast het accumuleren van zand heeft ook de begrazing door konijnen invloed op de vegetatiesuccessie. In 1981 was de vegetatie in het omgaasde quadraat (PR2), waar de konijnen niet
kunnen komen, al zeer verschillend van die in het niet omgaasde quadraat. Naast dat in het
omgaasde quadraat dezelfde soorten (Duinrus en Fioringras) als in het niet omgaasde quadraat
met een hoger bedekking voorkwamen groeide er ook nog Zomprus, Zandzegge en Grote
veenbes. Maar in 1982 was het zand in het omgaasde quadraat al tot 55 cm opgestoven, terwijl
er in het andere quadraat niets opgestoven was. De vraag was nu of deze spectaculaire
duinvorming inderdaad het gevolg was van het achterwege blijven van konijnenvraat, of dat het
kwam doordat het zand werd ingevangen door het gaas. Het viel op dat juist op plaatsen waar
in 1981 pollen Zomp- en Duinrus stonden, in 1982 het zand het hoogst was. Om afdoende te
kunnen bewijzen dat de duinvorming veroorzaakt was door het uitsluiten van konijnenvraat,
werd in 1983 een stuk gaas gespannen loodrecht op de windrichting. Dit gaas zou het zand
kunnen invangen, maar de konijnen konden wel aan alle kanten komen. Inmiddels is het zand
alweer zo hoog opgestoven dat het weer boven het gaas uitkomt. De konijnen hebben er nu vrij
spel, maar de opstuiving gaat onverminderd door. Getuige hiervan is de aanwezigheid van Helm
(Ammophila arenaria), dat van de door het stuifzand meegebrachte voedingsstoffen afhankelijk
is. Het stuk gaas dat in 1983 opgespannen is, staat er nog steeds; het zand waait er dwars
doorheen en er treedt geen ophoping op.
In het centrum van de grote stuifkuil daalde de bedekking van de kruidlaag aanvankelijk van
35% in 1974 naar 15% in 1975 maar is sindsdien gestegen tot een volledige bedekking van
100% in 1992. Hierbij daalde het aantal plantensoorten echter van 21 naar 8. In de langzaam
dichtstuivende kuil schommelt de bedekking tussen de 55% en 99%. Ook hier daalde het aantal
soorten drastisch ·van 32 in 1972 naar 8 soorten twintig jaar later.
In de duinvalleien bestaat de vegetatie uit het natte heidegezelschap. De duinheide is soms erg
nat. Veranderingen van deze duinvegetatie onder dit milieu vindt niet of slechts zeer langzaam
plaats. Er vindt geen verdere successie plaats wel neemt het aantal soorten gestaag af.
In de droge duinheide zijn de veranderingen zeer gering. Bij de milieuwaarde bepalingen zijn de
Indicatiewaarden van de (korst)mossen niet meegenomen. Ondanks dat de hogere planten weinig
verandering indiceren voor de vocht- stikstof- en pH-waarde zien we dat vooral de korstmossen
sterk achteruitgaan. Luchtverontreiniging kan hiervoor een mogelijke oorzaak zijn daar
korstmossen hier het meest gevoelig voor zijn.
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In de Kroon's Polders vinden we een soortenrijke vegetatie van verschillende vooral grazige
veelal onbemeste vegetaties, gedeeltelijk op licht brakke grond. Het voormalige landbouwkundig
gebruik en de jaarlijkse maaibeurt kan hieraan ten grondslag liggen. Het voorkomen van de
Grauwe wilg (SalL"' cinerea) en Geoorde wilg (Salix aurita), tesamen bijna elk jaar, wijst op een
ontwikkeling naar Wilgenbroekstruweel (Salicetalion cinereae) indien de plantengemeenschap
niet begraasd en/of gemaaid wordt. Nu slaan ze regelmatig op maar verdwijnen steeds weer.
Het lijkt alsof dooi het gevoerde maaibeheer het mogelijk is om de soortenrijkdom en het
soortenassortiment van de in de polders aanwezige vegetatie te handhaven. Wel zijn deels de
pioniersoorten verdwenen. Op bepaalde plaatsen zien we een dominantie van Ongenerf puntmos.
Dit wijst op een oude fase van knopbiesverbond. Mogelijk kan er lokaal geplagd worden om de
pioniersvegetie terug te krijgen.
Vcrantwoording:.
De· vegetatiegegevens zijn trouw bijna elk jaar opgenomen door de leden van de sjocgroep.
Zonder hen hadden de data nooit bestaan en was het ook niet mogelijk geweest om ze te
verwerken· en ev·alueren. Een aantal (oud) leden dienen in dit kader met name genoemd te
worden, te weten; Andre Aptroot, Arnout-Jan Rosse naar, Arriëtte Zuidhof, Chris van der Have,
Han Olff, Meine van Noordwijk en Niels Klazenga. Het ligt in de bedoeling om de gegevens
verder in mei te Groningen op een poster te presenteren tijdens een bijeenkomst van de
Working Group on Succession Research on Permánent Plots of International Association of
Vegetation Science. Bovendien zullen de gegevens verder uitgewerkt worden tot een volledig
rapport. Als dit klaar is zal hiervan éen mededeling in de kruipnieuws komen te staan. Het zal
dan tevens mogelijk zijn om een of meerdere exemplaren tegen druk en verzendkosten te
bestellen.
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Klazenga, N., 1991; Twintig jaar pq-onderzoek op vlieland, in:
Euglena-Amoeba; Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie, 65e jaargang nr. 8.
Klazenga, N., C. Van de Have, & A.J. Rossenaar, 1990; Verslag Vlielandkamp
' sjocgróep 1989, Kruipnieuws (53) 2.
Landwchr, J., 1980, Atlasnederlandse levermossen, K.N.N.Y., Utrecht.
Margadant, W.D. & H. During, 1982, Beknopte flora van nederlandseblad-en levermossen,
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Sykora, K.V., 1983, The lolio-potentillion anserinae r. Tüxen 1947 in the northernpart of the
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Natuur in de stad Gent
Wouter Van Landuyt

lc:tail

De winter is voor menige plantenliefhebber de ideale
periode om een winterslaap te houden. Als bryoloog/
fichenoloog heb je echter het voordeel dat je 12 maanden
per jaar met je favoriete plantengroepen kunt bezig zijn.
Onderstaand artikel is het resultaat van een tweepersoonsonderzoek (25 februari 1992) op universitaire
Figuur 1.
Ligging van Gent
campus van de Sterre te Gent en enkele individuele
in Vlaanderen.
excursies.
Naast een algemene inventarisatie van voornamelijk
epilitische (steenbewonende) tichenen werden ook enkele vegetaties opgenomen en werd een
Iransekt gemaakt over een voetpad. Zie ook Euglena 1993 (5), pagina 5.

Inventarisatie tichenen
De inventarisatie is nog niet volledig omdat niet alle biotopen konden bemonsterd worden.
De asbest-golfplaten daken waren vb. te hoog om te beklimmen. Bovendien is het ook niet
steeds evident om alle substraten in te zamelen voor determinatie.

Candelariella aurella
Caloplaca citrlna
Calop/aca holocarpa
Caloplaca lithopht1a
Caloplaca saxicola
Cladonia coniocraea
Cladonia chlorophaea
C/adonia furcata
C/adonia subu/ata
Lecanora dispersa
Lecanora mura/is
Leddel/a stigmatea
Peltigera polydactylata
Phaeophyscia nigricans
Phaeophyscia orbicu/aris var. orbicularis
Phaeophyscia orbicu/aris var. hueana
Physcia adscendens
Pllyscia caesia
Physcia tenel/a
Pllysconia grisea
Verrucaria nigrescens
Xantlwria calcicola
Xantlloria parietina

(terrestrisch)
(terrestrisch)
(terrestrisch)
(terrestrisch)

(terrestrisch)

Al bij al toch maar een beperkt aantal soorten. Dit komt omdat er slechts een beperkt
aantal stenige substraten voorkomen op De Sterre. Deze stenige substraten betreffen bijna
steeds vormen van beton, te weinig variatie dus om een grote soortenrijkdom te
14
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verwachten. Natuurstenen komen nergens voor. Bovendien zijn de meeste substraten van
een geringe ouderdom.

Opnamen betonnen hek
De opnamen in tabel 1 werden gemaakt op
6
twee betonnen steunpalen van een hek. De
z
palen staan onder een hoek van 40° met de
grond langs beide zijden van het hek. Eén
opn. 4
40'
paal is met zijn de bovenkant van de schuine
zijde naar noorden gericht, de andere naar het
zuiden. Zie figuur 2. Per paal werden 3, op
Situatieschets opnamen
Figuur 2.
elkaar aansluitende, opnamen gemaakt van
betonnen hek.
beneden naar boven. De variaties zijn dus
voornamelijk te wijten aan verschillen in
hoogte en in verschillen in expositie. Vocht lijkt hierin een determinerende factor te spelen.
Vochtigst is de opname laagst bij de grond en naar het noorden gericht (minder opwarming
door de zon). Hier vinden we zowel de hoogste bedekkingen en de grootste
soortenrijkdommen. Men kan veronderstellen dat deze delen het snelst gekoloniseerd
worden.

<::=l

Tabe/1.

Opnamen van (korst)mossen op twee betonnen steunpalen van een hek. De
abundantieschaal is volgens Londo.
Opname
Zuidkant
4
5

Soort

Lecanora dispersa
Orimmia pulvinata
Desmococcus spe.
Candelariella aurella
Lecanora muralis
Phaeophyscia orbicularis
Orthotricltum diapitamum
Physcia tenel/a
T ortu/a mumlis
Physcia adscendens
Caloplaca citrina
Bryum argenteum
Pltyscia ceasia
Physconia grisea

p.1
p.1
m.4

Muisjesmos

p.1
p.1
1
p.l

6
r.1
p.l
1+
p.1

Noordkant
1
2

3

m.1
p.1
m.4

p.1
1
2

p.l
p.1

p.2
1r.l

Ruige haarmuts
Muursterretje
r.1

!'

Zilvermos
r.l

r.l

m.1
m.4
m.4

1r.1
p.2
p.2
m.4
r.1
p.1.
p.2

r.l
1
r.l
p.2
1
r.1
p.1
r.1

Bedekkingspercentage mossen
Bedekkingspercentage lichenen
Bedekkingspercentage wieren

0-1
0-1
4

15

0-1
10
10

0-1
2
15

1
1

4

5
10
4

15
20
20
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Transeet
De kunst bestond erin een niet al te druk belopen voetpad op te zoeken, breed genoeg om
voldoende variatie te garanderen. Bovendien moet je voor dit soort onderzoek nogal bestand zijn tegen mensen die je verbaasd aankijken. Deze laatste zijn het niet gewoon dat
op hun voetpad twee verdachte figuren rondkruipen met hun neus tegen de grond, hun
voetpad besprenkelen met druppelflesjes en die bovendien nog onverstaanbare taal
uitkramen. Ondanks alles krijg je echter zeer weinig vragen wat je aan het doen bent.
Het transeet bestond uit 30 straattegels van elk 30 x 30cm dwars op de lengte van het
voetpad. Langs de ene zijde grenst het transeet aan een lage kruidige vegetatie, langs de
andere zijde aan een oprit voor een (rustige) parking. Het straatverkeer was hier eerder
gering. Wel passeren regelmatig hordes studenten (meestal te voet of met de fiets) naar de
les. Doel was de invloed van betreding na te gaan. Zoals meestal zijn er vermoedelijk nog
andere factoren in het spel. Helling van het voetpad (deze was echter ogenschijnlijk
volledig vlak). Een zeer kleine helling volstaat echter al om een vochtigheidsgradiënt te
veroorzaken. Wat is de invloed van de kruidige berm op de relatieve luchtvochtigheid?
Ondanks alles blijkt op het eerste zicht echter de betredingsetruk de belangrijkste te zijn.
De gemiddelde voetganger neemt de gulden middenweg, namelijk tussen tegel 8 en 22. De
zone vlak tegen de kruidige berm wordt nauwelijks belopen, de stoeprand langs de weg
ook iets minder (uit veiligheid?).

STERI<E BETREDING

Figuur 3.

Voorkomen van kor.vtmossen in een transeet over een voetpad.

Het transeet met de gevonden korstmossen staat in figuur 3. Volgende dingen moet je goed
voor ogen houden bij het bekijken van het transeet Er werd enkel de aan- of afwezigheid
van het korstmos genoteerd. Toch zijn er soorten die ogenschijnlijk niet reageren op de
betreding, bijvoorbeeld Caloplaca saxicola. Dit is echter niet noodzakelijk juist. Bepaalde
soorten (bijvoorbeeld Caloplaca saxico/a) staan zeer veel op de weinig betreden tegels
maar toch nog steeds met een enkel exemplaar staan op sterker betreden tegels (tot onze
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grote ergernis). Toch was dit moeilijk in te schatten doordat de bedekkingen per soort
steeds lager waren dan 1%, eventueel zou men het aantal thalli kunnen tellen (dit was
echter ons wat te veel werk voor twee personen).
Uit het transeet zijn volgende dingen op te merken: grotere bladvormige korstmossen zoals
Xanthoria parietina, Lecanora muralis en Phaeophyscia orbicularis zijn gevoeliger voor
betreding dan kleinere soorten. Dit is logisch aangezien zij meer te lijden hebben van
wrijving dan de kleine soorten. De soorten die uitsluitend uit apothecia (thallus nauwelijks
zichtbaar) bestaan waren hier het minst gevoelig voor betreding. Caloplaca saxicola en
Caloplaca citrina gaan ook achteruit maar blijven vaak nog in kleine aantallen aanwezig.
Met dank aan Koenraad Muylaert voor de medewerking en het idee.

Wouter Van Landuyt
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PILZE IN DE EIFEL
Kalk als oorzaak voor grote rijkdom aan mycorrhizapaddestoelen
Wim Ozinga & Liesbeth Bakker

Ontbering aan paddestoelenboeken
Voor het vertrek naar Eifel I '92 op het laatste moment het paddestoelenboek maar
thuisgelaten. Het was hartje zomer, kurkdroog, dus paddestoelen zouden we waarschijnlijk
niet zien.
Direct de eerste dag al bleek dat we een grote fout hadden gemaakt. De bossen stonden
t bol van de exotische paddestoelen. Paddestoelen zijn mèt boeken al moeilijk te determineren, zodat we nu een groot beroep op ons geheugen moesten doen. Een aantal spectaculaire soorten, zoals Oorlepelzwam, Geelnetboleet en Hoorn-van-overvloed konden we nog
wel herkennen. Iedere mycoloog hoopt deze soorten in Nederland ooit eens te vinden. Van
de minder bekende soorten hebben we beschrijvingen gemaakt in de hoop dat we ze thuis
alsnog konden determineren.
Dit artikel geeft een overzicht van de gevonden soorten en probeert de enorme soortenrijkdom van dit gebied te verklaren.

Gebiedsbeschri jving
Het zoka vond plaats in de Nord-Eifel, het kalkrijke gedeelte van de Eifel. Hierna zijn we
zelf nog naar de Vulkaaneifel geweest. De gebieden die we onderzocht hebhen zijn:
* Kalkeifel:
-Weyerer Wald: hellingbos met. vooral Spar, Larix en Beuk.
-Forst Schleiden: monotoon Sparrenbos boven de Laufhach.
-Urft: hellingbos; vrij jong gemengd hos van met name Spar, Grove den en Beuk.
-Froschberg: kalkgrasland met hos van Grove dennen.
* Vulkaaneifel:
-Gerolsteiner Stadtwald: oud, vrij structuurrijk bos; met name Grove den en Beuk.
-Ooser Nase: gemengd bos langs de Oosbach, ten zuiden van Müllenborn.
-Wöllersberg: grasland op lavaresten met bos van Grove dennen.
-Hundsbach: Eiken-Haagbeukenbos op vochtige, leemrijke helling, een ander deel met
Larix en Spar.

Kalkminnende soorten
Eén van de eerste dingen die opviel was de grote paddestoelenrijkdom in de bossen. In de
Nederlandse bossen valt in juli weinig te heleven aan paddestoelen. Bij de verklaring
hiervan kunnen meerdere factoren een rol spelen.
Ten eerste is een deel van de paddestoelen kalkminnend en/of warmteminnend. Dit geldt
o.a. voor Netstelige heksenholeet en Grauwe ringboleet In Nederland zijn vrijwel alle
naaldhossen op arme, zure zandgrond aangeplant. Op die paar plaatsen in Nederland waar
naaldhossen wel op kalkhoudende grond groeien, komen ook relatief veel paddestoelen
voor, b.v. in de Flevopolder en sommige duingebieden (o.a. de kalkminnende Kleine
18

Kruipnieuw 57 (1994) 1

sparrenrussula en Oranjegroene melkzwam). Omgekeerd ontbrak een aantal in Nederland
algemene, zuurminnende (acidofiele) soorten in de Eifel zoals: Aardappelbovist, Kastanjeboleet, Roodsletige fluweelboleet, Roodbruine slanke amaniet en Zwartpurperen russulu.
De hij ons zeer algemene Parelamaniet was hier veel minder algemeen dan de op rijkere
bodems groeiende Panteramaniet
Op kalkgronden is fosfaat moeilijk opneembaar voor planten. Bij de opname van water en
voedingsstoffen door bomen spelen mycorrhizapaddestoelen, die in symbiose met bomen
leven, een belangrijke rol. Hoe moeilijker de voedingsstoffen opneembaar zijn hoe
belangrijker hun rol wordt. Onder de fosfaatarme omstandigheden in de Kalkeifel is het
voor de bomen belangrijk om veel verschillende mycorrhizasymbionten (zoals Boleten,
Russula's en Melkzwammen) te hebben. Elke paddestoelensoort heeft namelijk zijn eigen,
specifieke rol bij de opname van voedingsstoffen (Read, 1991).

Stikstofdepositie
Een tweede verklaring voor de relatieve soortenrijkdom in vergelijking met Nederland
hangt samen met de stikstofdepositie. Elke paddestoelensoort heeft een eigen optimumcurve voor stikstof met een specifiek optimum en bereik. Op arme gronden staan soorten met
een relatief laag optimum voor stikstof (o.a. Denne-eekhoorntjesbrood, Bruine ringholeet).
Uit laboratorium- en veldonderzoek is gebleken dat stikstof in hoge concentraties schudelijk is voor mycorrhizupaddestoelen (Kuyper, 1988). Door de hogere stikstofdepositie de
laatste decennia, verschuiven de omstandigheden in een ongunstige richting voor soorten
met een laag N-optimum en veranderen de onderlinge concurrentieverhoudingen.
De N-depositie in de Eifel is minstens zo hoog als in Nederland, terwijl er toch meer
mycorrhizapaddestoelen staan. In de Eifel zorgt de kalk ervoor dat de N-depositie minder
effect heeft op de paddestoelen. De Nederlandse zandgronden zijn van nature stikstof- en
kalkarm. Een kleine hoeveelheid extra stikstof veroorzaakt hier een relatief grote verandering in N-concentratie. In de kalkrijke grond in de Eifel gaat de stikstofmineralisatie, door
de hoge pH, relatief snel. Dit geldt ook voor lemige gronden doordat daar veel bufferende
stoffen in zitten. Dit betekent dat deze gronden relatief stikstofrijk zijn. Het geringere
effect van extra stikstof op deze gronden zou een verklaring kunnen zijn voor het feit dat
zowel in de Kalkeifel als in het leemrijke Hundsbachtal veel mycorrhizasoorten stonden.
Het schadelijke effect van stikstof kan via twee wegen lopen: via de boom en via de
bodem. Door een verhoogde stikstofconcentratie investeert de boom meer energie in de
toename van de bovengrondse biomassa. Dit gaat ten koste van de hoeveelheid wortels en
de hoeveelheid suikers (=energie) die naar de wortels wordt getransporteerd. Hierdoor
krijgt de mycorrhizapaddestoel minder energie van de boom (Termofshuizen, 1990). Het is
ons onbekend in hoeverre dit effect verschilt tussen de Eifel en Nederland.
Wel duidelijk is het verschil in ondergroei. De Nederlandse naaldhossen worden gedomineerd door grassen (voornamelijk Bochtige smele), terwijl de ondergroei van de naaldbossen in de Eifel worden gekenmerkt door een gevarieerdere en mosrijkere ondergroei. In de
bladeren van grassen hopen zich complexe verbindingen van stikstof en polyfenolen op. Uit
laboratoriumonderzoek is gebleken dat deze giftig zijn voor de meeste soorten mycorrhizapaddestoelen, wanneer ze oplossen in het bodemwater (Ozinga, 1993). Bij grassen lossen
deze stoffen sneller op dan bij naalden, doordat naalden een dikke ondoorlatende waslaag
hebben.
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Verzuring
Een derde mogelijke verklaring voor de paddestoelenrijkdom in de Eifel in vergelijking
met Nederland, is de geringere gevoeligheid van kalkhoudende grond voor verzuring. Voor
de meeste soorten mycorrhizapaddestoelen speelt verzuring vermoedelijk een minder
belangrijke rol bij de achteruitgang dan stikstofdepositie (Arnolds & Jansen, 1992). Zo
hebben bossen op zeer zure gronden in Scandinavie een rijke paddestoelenflora. Bij enkele
soorten wordt de achteruitgang in Nederland waarschijnlijk wel vooral door verzuring
veroorzaakt. Dit geldt o.a. voor het Oorlepelzwammetje. Dit is een klein stekelzwammetje
dat leeft op oude dennekegels en dat door ons op 2 plaatsen werd gevonden. Figuur 1
toont de achteruitgang van deze soort in Nederland; deze is het minst sterk in de kalkrijke
duinen.

Soortenlijst
Hierna volgt een overzicht van de gevonden soorten.· Dit geeft een onvolledig beeld,
doordat we slechts enkele gebieden hebben bezocht en veel paddestoelen in een andere
periode vruchtlichamen vormen (later in het seizoen) of omdat ze gewoon een jaar
overslaan. Desondanks een lijst van ruim 130 soorten. In de Eifel kunnen we ons enigszins
een beeld vormen van de paddestoelenrijkdom in Nederland in grootmoeders tijd. Vooral
de paddestoelenflora van het Hundsbachdal was zeer rijk, met veel in Nederland zeldzaam
geworden soorten: Hoorn-van-overvloed, Rossige stekelzwam, Geelnetboleet, Haagbeukboleet en Gepeperde melkzwam. De Gepeperde melkzwam en de Hoorn-van-overvloed zijn
in Nederland zo goed als uigestorven (Arnolds, 1989). De moraal van dit verhaal is dan
ook: ga nooit van huis zonder paddestoelenboek.
Met dank aan de excursiedeelnemers: Hajo, Chris, Bart, Arjan, Mirjam, Irene, Melchior en
Loekie.
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Waargenomen soorten in de NoordEifel rondom Kali (6 t/m 16 juli '92) en in de
Vulkaaneifel rond Gerolstein (18 t/m 21 juli)
Voornaamste bezochte gebieden:
Nordeifel:
* Wyerer Wald: hellingbos met vooral spar, Iarix en beuk
* Forst Schleiden: vrij monotoon sparrenhos boven de Laufhach
* Urft: hellinghos vrij jong gemengd bos van m.n. spar, grove den en beuk
* Froschberg: kalkgrasland met grove dennenhos
Vulkaaneifel:
* Gerolsteiner Stadtwald: oud, vrij structuurrijk m.n. grove den en beuk
* Oosernase: gemengd bos langs Oosbach ten zuiden van Müllenhorn
* Wöllersberg: lavagrasland met grove dennenbos
* Naturschutzgebiet Hundsbach: eikenhaagbeukenbos op vochtige helling, ander deel met
larix en spar

gevonden soorten
Parelamaniet
Grauwe amaniet
Panteramaniet
Gele knolamaniet
Porfieramaniet
Grijze slanke amaniet
Tepelparasolzwam
Stinkparasolzwam
Beukwortelzwam
Roodbruine trechterzwam
Groene anijstrechter
Fopzwam
Tweekleurige fopzwam
Rodekoolzwam
Eikebladzwammetje
Botercollyhia
Scherpe collybia
Zwartwonlende wasplaat
Vuurzwammetje
Papegaaizwammetje
Puntmutswasplaat
Weidekringzwam
Paardehaartaailing
Takruitertje
Wieltje
Streepsteelmycena
Helmmycena
Melksteelmycena
Kleine bloedsteelmycena

Amanita ruhescens
A. excelsa
A. pantherina
A. citrina
A. porphyria
A. vaginata
Macrolepiota prominens
M. mastoidea
Lepiota cristata
Oudemansiella radicata
Clitocyhe flaccida
Cl. odorata
Laccaria Iaccata
L. hicolor
L. amethystea
Collybia dryophila
C. hutyracea
C. peronata
Hygrocybe nigrescens
H. miniata
H. psittacina
H. acuticonica
Marasmius oreades
M. amlrosaceus
Marasmiellus ramenlis
Marasmius rotula
Mycena polygramma
M. galericulata
M. galopus
M. sanguinolenta
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Elfenschermpje
Vals elfenschermpje
Oranjegeel trechtertje
Schijfsteelmycena
Gepeperde melkzwam
Oranjegroene melkzwam
Grijsgroene melkzwam
Rossige melkzwam
Kruidige melkzwam
Donkere watermelkzwam
Witte russula
Grofplaatrussula
'Groenplaatrussula'
AmandelrussuJa
Geelwitte russuJa
RegenboogrussuJa
Berijpte russul a
Berkebraakrussula
Zwartpurperen russuJa
Kleine sparrerussula
Vergelende russuJa
Geelvlekkende russuJa
DuivelsbroodrussuJa
Roodvoetrussula
SchotelrussuJa
Grote molenaar
1-lertezwam
Grauwgroene hertezwam
Goudgele hertezwam
Bruinsnedehertezwam
Gordijnzwammen
Dennevlamhoed
Vezelkoppen
Satijnvezelkop
Dooiergele mestzwam
Stobbezwammetje
Mosklokje
Gewoon donsvoetje
Gewone zwavelkop
Stinkzwavelkop
Karbolchampignon
Geelbruine leemhoed
Geschubde inktzwam
Plooirokje
Wit oorzwammetje
Hoorn van overvloed
Eekhoorntjesbrood
Denne eekhoorntjesbrood
Geelnetboleet

M. pura
M. pearsoniana
M. fibula
M. stylobates
Lactarius piperalus
L. deliciosus
L. blennius
L. rufus
L. comphoratus
L. cimicarius
RussuJa delica
R. nigricans
R. chloroides
R. laurocerasi
R. ochroleuca
R. cyanoxantha
R. parazurea
R. betuiarum
R. atropurpurea
R. nauseosa
R. puellaris
R. luteotacta cf
R. sardonia
R. badia cf
R. erythropus
R. velenovsky
Clitopilus prunulus
Pluleus cervinus
P. salicinus
P. leoninus
P. luctuosus
Cortinarius
Gymnopilus penetrans
lnocybe
lnocybe geophylla
Bolbitius vitellinus
Kuehneromyces mutabilis
Galerina spec
Tubaria furfuracea
Hypholoma fasciculare
H. epixanthum
Agaricus xanthodermus
Agrocybe semiorbicularis si
Coprinus comatus
C. plicatilis
Crepidotus variabilis sl
Craterellus cornucopiodes
Boletus edulis
B. pinicola
13. appendiculatus
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Netstelige heksenboleet
Gewone heksenboleet
Sombere fluweelboleet
Roodstelige fluweelboleet
Bittere boleet
Schubbige boleet
Rosse populierboleet
Haagbeukboleet
Berkeboleet
Gele ringboleet
Grauwe ringboleet
Waaierbuisjeszwam
Zomerhoutzwam
Kussenvormige houtzwam
Platte tonderzwam
Dennemoorder
Berkezwam
Vuurzwam
Elzeweerschijnzwam
Bittere kaaszwam
Blauwe kaaszwam
Roodporiehoutzwam
Doolhofzwam
Geelbr plaatjeshoutzwam
Elfenbankje
Grijze gaatjeszwam
Paarse dennetandzwam
Gele korstzwam
Dennebloedzwam
Rossige stekelzwam
Oorlepelzwam
Parelstuifzwam
Gestreept nestzwammetje
Grote stinkzwam
Kleine stinkzwam
Witte koraalzwam
Franjezwam
Geel hoorntje
Kleverig koraalzwammetje
Oranje dropzwam
Zwarte kluifzwam
Wimperzwammetje
Kleine bruine bekerzwam
Geweizwam
Beukedopgeweizwammetje
Houtknotszwam
Slanke houtknotszwam
Korsthoutskoolzwam
Roestbruin kogelzwammetje
Meniezwammetje

B. luridus
B. erythropus
Xerocomus porosporus
X. chrysenteron
Tylopilus felleus
Strobilomyces floccopus
Leccinum aurantiacum
L. griseurn
L. scabrum
Suillus grevillei
S. aeruginascens
Polyporus varius
Hapalopilus rutilans
Ganoderma applanatum
Heterobasidion annosus
Piptoporus betulinus
Phellinus igniarius
Inonotus radiatus
Tyromyces stipticus
T. caesius
Daedaleopsis confragosa
Daedalea quercina
Gloeophyllum sepiarium
Coriolus versicolor
Bjerkander adusta
Steream hirsutum
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Hydnum rufescens
Auriscalpium vulgare
Lycoperdon perlaturn
Cyathus striatus
Phallus impudicus
Mutinus caninus sl
Clavulina cristata si
Telephora terrestris
Calocera cornea
C. viscosa
Dacrymyces stillatus
Helvella lacunosa
Scutellinia scutellata
Mycolachnea hemisphaerica
Xylaria hypoxilon
X. carpophila
X. polymorpha
X. longipes
Ustulina deustlt
Hypoxylon fragiforme si
Neetria cinnabarina
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DE KALKENSE MEERSEN
Wouter van Landuyt

Situering
De Kalkense Meersen liggen langsheen de
Zeeschelde (deel van de Schelde waar nog
getij op zit) een 15 km stroomafwaarts van
Gent. Ze worden gevormd door een vochtig
weidegebied gelegen tussen de woonkernen
van Kalken, Uitbergen, Wetteren en worden
in het zuiden begrensd door de Schelde.

Historiek
De Scheldemeersen zijn ontstaan uit een vroeger overstromingsgebied van de (Oude)
Schelde. Dagelijks kwam het gebied onder water bij hoog tij. Bij deze overstromingen werd
dicht bij de Oude Schelde het zwaarste materiaal afgezet (nl.zand), verderop werden
fijnere slibdeeltjes afgezet en aan de rand van het ovcrstromingsgebicd waar nauwelijks
nog slibdeeltjes werden afgezet ontstond een strook laagveen. Dit kwam door slechte
ontwatering van deze randzones en door de sterke kwel vanuit de hoger gelegen omgeving.
De Schelde is echter reeds sedert eeuwen ingedijkt zodat de meersen enkel nog tijdens de
winter onder water kwamen. Toch waren toen nog grote delen zeer moerassig. In 15431544 werd door de Kalkenaren de huidige Kalkense vaart gegraven en talrijke afwaterende
sloten en grachten. Dit verbeterde de landbouwsituatie in de meersen aanzienijk. Rond
1752 werd de vaart nog verder uitgediept ten behoeve van de scheepvaart. Toch kwamen
de meersen nog iedere winter onder water. Door de houw van een pompstation op het
einde van de Kalkense vaart rond 1980 gebeurt dit nu niet meer. Op de graslanden gold
vroeger het vrijgeweiderecht Dit hield in dat alle bewoners van de gemeente hun vee
gedurende een bepaalde periode vrij konden laten lopen over de gehele oppervlakte van
de meersen. De eigenaars van de percelen hadden dus één maal opbrengst van hun
hooiland. Hetgeen verder groeide (de toemaat) was voor het vrijgeweide. In de Kalkense
Meersen begon het vrijgeweide op 15 augustus en liep tot eind oktober. Het recht werd tot
eind van de jaren 1960 nog uitgeoefend in de meersen. Rond deze periode maakte een
epidemie van mond-en klauwzeer echter een einde aan deze gewoonte. Op bepaalde
percelen gold het vrijgeweide niet. Dit was onder andere het geval op de zogenaamde
vloeiweiden. Hier kon de eigenaar van de volle oogst genieten. Doordat de percelen
vroeger dikwijls alleen van op de sloot bereikbaar waren was het belangrijk dat ieder
perceel aan het water grensde. Bij overerving werden de percelen meestal in de lengte
opgedeeld zodat na verloop van tijd een hele hoop lange en zeer smalle (vb. 200m lang,
Sm breed) percelen ontstonden. De meeste graslanden zijn in gebruik als hooiland. Iedere
boer beheert zijn gronden echter lichtjes anders (meer of minder mest, 1 of 2 maal maaien
per jaar, nabegrazing). Deze verschillen zijn duidelijk in het veld waar te nemen.
De Kalkense meersen: natuurreservaat
Sedert begin 1992 werd door Natuurreservaten v.z.w. gcstart met de oprichting van een
reservaat. Iets meer dan een jaar later zijn ongever 17 ha aangekocht en de vooruitzichten
voor verdere verwervingen zijn gunstig. De aangekochte percelen bestaan uit hooilanden
en een stuk van een oude Scheldemeander. De conservator van het reservaat is Rudi
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elinekspoor (Schoo\straat 14B, 9260 Serskamp, teUl9/369.94.13) die tevens voorzitter is van
Wielewaal afdeling Scheldeland). Het beheer wordt bepaald door de beheerscommissie
waarin. personen zitten die het gebied goed kennen en/of vertouwd zijn met één of andere
natuurwetenschappelijke discipline. Daarnaast werd er nog een werkgroep Ka\kense
meersen opgericht waar iedereen die zich wil inzetten voor het reservat welkom is. Deze
werkgroep volgt de stand van zaken en richt ook werkdagen in. Het grootste deel van het
beheer (vnl. maaibeheer + eventueel nabegrazing) gebeurt echter door overeenkomsten
met de plaatselijke boeren. Vanuit de werkgroep Kalkense meersen wordt ook een
inventaris van de broedvogels opgestart en zullen de aangekochte percelen geïnventariseerd
worden op planten.

Planteninventaris en opvolging beheer
De talrijke verschillen qua bodem en vochtigheid op nochtans ogenschijnlijk gelijke
percelen en de zeer snelle evolutie na één jaar 'natuurvriendelijk' beheer drongen de
noodzaak op om zowel de huidige toestand van de vegetatie vast te legen d.m.v. inventarisaties als om het beheer over meerdere jaren te evolueren d.m.v. een beperkt aantal
permanente quadraten (PO's).
Zeer interassaut is dat van de meeste percelen geweten is wat voor bemesting en beheer ze
de laatste jaren kregen.
Andere bijzondere 'losse vondsten' in de Meersen die niet in de percelen voorkomen zijn:
Grote boterbloem: 1 populatie in een gracht langs een zijmeers
Pijlkruid: 1 plant in dezelfde hogervermelde gracht
Kikkerbeet naast de populatie in de gracht achter de Nezo zoutfabriek komt de soort ook
nog in enkele grachtjes in de zijmeers voor.
Moeraszoutgras: op een perceel in 's Herenmeers (pers. med. R.Ciinckspoor)
Straatliefdegras: adventief op een met grind versterkt baantje nabij Beisbroek
Dichtbladig fonteinkruid
Zwanebloem: voornamelijk in de grachten en de turfputten van 's Herenmeers
Muizestaartje: op enkele ingangen in 's Herenmeers en Langendonk
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Inventarisaties

Langendonk
A
Echte koekoeksbloem
Pinksterbloem
Gewone hoornbloem
Dotterbloem
Kruipende Boterbloem
Scherpe boterbloem
Poelruit
Moerasspirea
Paardebloem sp.
Veldzuring
Smalle wegebree
Vogelwikke
Rode klaver
Pijptorkruid
Moeraswelstro
Veldrus
Gewone waterbies
Tweerijige zegge
Scherpe zegge (D)
Reukgras (D)
Riet
Straatgras
Engels raaigras
Geknikte vossestaart
Gewone vossestaart

Perceel Baele
B
Lidrus
Dotterbloem
Blaartrekkende boterbloem
Poelruit
Waterzuring
Echte koekoeksbloem
Pinksterbloem
Kleefkruid
Haagwinde
Grote brandnetel
Echte valeriaan
Watertorkruid
(Knopig) helmkruid
Kale jonker
Speerdistel
Pitrus
Scherpe zegge
Blaaszegge
Riet
Rietgras
Gewone vossestaart
Liesgras
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Zijmeers
C
Holpijp
Gewone hoornbloem
Echte koekoeksbloem
Dotterbloem
Egelboterbloem
Scherpe boterbloem
Kruipende boterbloem
Poelruit
Wolfspoot
Grote ratelaar
Moerasspirea
Veldzuring
Waterzuring
Krulzuring
Ridderzuring
Haagwinde
Hondsdraf
Perzikkruid
Smalle weegbree
Smeerwortel
Vogelmuur
Fluitekruid
Gele waterkers
Grote brandnetel
Pinksterbloem
Paardebloem sp.
Pitrus
Tweerijige zegge
Blaaszegge
Scherpe zegge
Zachte dravik
Veldbeemdgras
Liesgras
Rietgras
Gewone witbol
Riet
Gewone vossestaart
Gele lis
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Belham
Kiekenmestperceel D
Grote ratelaar
Kleine ratelaar
Kruipende boterbloem
Smalle weegbree
Geknikte vossestaart
Gewone vossestaart
Veldbeemdgras
Veldzuring
Engels raaigras
Pinksterbloem
Zachte dravik
Blaartrekkende boterbloem
Moerasvergeet-menietje
Scherpe zegge
Paardebloem sp.
Scherpe boterbloem
Lidrus
Holpijp
Mannagras
Echte koekoeksbloem
Krulzuring
Dotterbloem
Vogelmuur
Perzikkruid
Moerasspirea
Knoopkruid
Vogelwikke
Zilverschoon
Gewone hoornbloem
Zachte witbol
Hondsdraf
Rode klaver

Belham
N-bemest
E
Krulzuring
Zachte dravik
V ossestaart
Kruipende boterbloem
Engels raaigras
Reukgras
Geknikte vossestaart
Veldzuring
Scherpe boterbloem
Paardebloem sp.
Vogelwikke
Akkerdistel
Straatgras
Pinksterbloem
Moerasspirea
Gewone hoornbloem
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Belham
Perceel Mie! De Bot F
Gewone vossestaart
Zachte dravik
Perzikkruid
Veldzuring
Gewone hoornbloem
Vogelwikke
Pinksterbloem
Paardebloem sp.
Moerasspirea
Hondsdraf
Rietgras
Geknikte vossestaart
Scherpe zegge
Gewone waterbies
Herderstasje
Blaartrekkende hoterbloem
Witte klaver
Krulzuring
Akkerdistel
Speerdistel
Kruipende boterbloem
Ridderzuring
Grote brandnetel
Tweerijige zegge
Grote ratelaar
Reukgras
Fluitekruid
Zachte withol
Madeliefje
Scherpe boterbloem
Dotterbloem
Vogelmuur
Veldlathyrus
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Oude Scheldearm

( 15-H-93)
Waterzuring
Ridderzuring
Kluwenzuring
Zeezuring
Grote brandnetel
Akkerdistel
Speerdistel
Haagwinde
Wolfspoot
Harig wilgeroosje
Smeerwortel
Sterrekroos sp.
Ka tiestaart
Kleefkruid
Bereklauw
Bi tierzoet
Rietgras
Valse cyperzegge
Driedelig tandzaad
Perzikkruid
Gele lis
Gekroesde melkdistel
Liesgras
Kompassla
Gele waterkers
Grote waterweegbree
Vlier
Riet
Engelwortel
Gespleten hennepnetel
Grote lisdodde
Moerasandoorn
Watermuur
Bijvoet
Spiesmelde

Molenmeers (20-6-93)
perceel BNVR
G
Moeraswalstro
Kruipende boterbloem
Smalle weegbree
Liesgras
Grote vosscsiaart
Grasmuur
Tweerijige zegge
Gele lis
Grote lisdodde
Wolfspoot
Waterzuring
Pitrus
Dotterbloem
Paardebloem sp.
Gewone waterbies
Veldbeemdgras
Rietgras
Lidrus
Echte koekoeksbloem
Zachte witbol
Engels raaigras
Grote brandnetel
Sterrekroos sp.
Riet
Moerasspirea
Beemdlangbloem
Veldzuring
Puntkroos
Ongedoornd hoornblad
Holpijp
Penningkruid
Perzikkruid
Blaartrekkende boterbloem
Moerasvergeet-menietje
Reukgras
Struisgras sp.
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Molenmeers (20-6-93)
perceel NEZO
H
Witte klaver
Waterzuring
Eendekroos
Grasmuur
Pitrus
Puntkroos
Poelruit
Smalle weegbree
Veldbeemdgras
Kikkerbeet
Fluitekruid
Wilgeroosje
Harig wilgeroosje
Moeraswalstro
Schietwilg
Timoteegras
Rietgras
Speerdistel
Kruipende boterbloem
Beemdlangbloem
Zachte witbol
Moerasspirea
Tweerijige zegge
Kleefkruid
Akkerdistel
Scherpe boterbloem
Lidrus
Grote brandnetel
Wolfspoot
Moerasvergeet-menietje
Pinksterbloem
Kompassla
Gewone hoornbloem
Echte koekoeksbloem
Grote vossestaart
Sterrekroos sp.
Veldrus
Haagwinde
Kweek
Bastaardwederik
H.iet
Scherpe zegge
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PO's
Alle opnamen betroffen een oppervlakte van 2m op 2m en werden zo gekozen dat ze het
meest typische karakter poogden weer te geven. Er werd gebruik gemaakt van de schaal
van de permanente quadraten van Londo. Hiervoor moet men de bedekking (verticale
projectie van de plant op de bodem) van elke plant schatten in een tiendelige schaal.
Schaal van Londo:
.1
bedekking 0% - 1%
r: enkele exemplaren, zeldzaam
.2
bedekking 1% - 3%
p: hier en daar in het proefvlak
m: talrijk in het proefvlak
.4
bedekking 3% - 5%
1bedekking 5% - 10%
a: abundant in het proefvlak
1+
bedekking 10% - 15%
2 bedekking 15% - 25%
3 bedekking 25%- 35%
8 bedekking 75% - 85%
9 bedekking 85%- 100%

Opname I (30-5-1993): Gelegen te Belham
Werd in 1992 nog bemest met N-kunstmest en met kiekenmest Maaibeheer met
nabegrazing.
Dit jaar was er viseel een sterke uitbreiding van Grote ratelaar waar te nemen. De
vegetatie is er vrij soortenrijk met veel kruiden. Zowel Grote- als Kleine ratelaar, verder
ook veel Reukgras, Echte koekoeksbloem, Moerasvergeet-me-nietje, Dotterbloem e.a.
Opname 2 (30-5-1993) : Gelegen te Belham
Werd tot in de lente van 1993 nog (illegaal) bemest.
De vegetatie staat vergeleken met de andere (dit jaar niet bemeste) percelen veel hoger.
Ze wordt volledig gedomineerd door een beperkt aantal grassen: nl. Gewone vossestaart
begin mei, eind mei vooral door Engels Raaigras, Gewone witbol, Zachte dravik.
Reukgras is in tegenstelling tot de minder bemeste percelen niet aanwezig, Grote ratelaar
stopt precies op de grens van het perceel.
Opname 3 (30-5-199) : Gelegen te Belham, perceel Miel De Bot
Werd in 1992 nog één maal in de lente met N bemest, het werd vorig jaar 1 maal
gemaaid en daarna was er nabegrazing.
Karakteristiek aan dit perceel is de enorme (pleksgewijze dominantie door Grote
Ratelaar. Op sommige plaatsen heeft hij een bekking van meer dan 80% Op de plaats
waar hij in 1992 in de grootste dichtheden voorkwam staat hij nu in mindere mate.
Opname 4 (30-5-1993) : Gelegen te Belham, perceel De Grauwe.
Dit perceel is het langst niet meer bemest, nl. sedert 1992. Het perceel werd in 1992 1
maal gemaaid met nabegrazing. De vegetatie wordt er gekenmerkkt door een lage
grasmat (10 cm hoog), gedomineerd door Veldbeemdgras met verspreid grote plekken
gedomineerd door zeggen (vnl. Scherpe zegge, maar ook Blaaszegge en Tweerijige zegge).
Opname 5 (30-5-1993) : Gelegen in de Zijmeers
Dit perceel werd ook sinds 1992 niet meer bemest, het werd 1 maal gemaaid in 1992.
Daarna gebeurde er niets meer mee. Dit had als gevolg dat de toemaat na de eerste
maaibeurt bleef staan en een viltige laag strooisel werd gevormd.
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De vegetatie wordt gedomineerd door Echte witbol. Verder komen veel typische soorten
uit het Dotterbloemverbond voor (nl. Dotterbloem, Echte koekoeksbloem, Scherpe zegge,
... ). In 1992 stond hier zeer veel Grote ratelaar en ook Kleine ratelaar. Grote ratelaar is
hier sterk achteruit gegaan, Kleine ratelaar is verdwenen.
Opname 6 (30-5-1993) :Deze opname is gelegen in de zijmeers, in het perceel vlak
naast opname 5. Dit perceel is niet in eigendom.
Dit perceel krijgt nog steeds een lichte stikstofbemesting. Het wordt echter twee maal
per jaar gemaaid en heeft een schraler uitzicht dan het perceel ernaast zonder
bemesting. Hier staat nog wel vrij veel Grote ratelaar.
Factoren belangrijk voor de variatie
Aanrijking: proces gaande in opname 2
Verschraling: proces gaande in opname 1,3 en 4
Verruiging: proces gaande in opname 5
Grondwaterstand: werd niet nagegaan, wel kon worden vast gesteld dat perceel De
Grauwe (met opname 4) in de winter van 1992-1993 onder water stond.
Bodem: het zou zeer interessant zijn van alle opnames over bodemanalyses te
beschikken, op deze manier zou kunnen nagegaan worden wat er zich in de bodem aan
mineralen (meststoffen) heeft opgestapeld gedurende de laatste jaren en of dit
significant vermindert.
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Opnamenr.
Bedekking kruidlaag
Bedekking strooisel
Grote ratelaar
Echte witbol
Gewone hoornbloem
Veldbeemdgras
Zachte dravik
Engels raaigras
Echte koekoeksbloem
Smalle weegbree
Scherpe zegge
Veldzuring
Paardebloem sp.
Rode klaver
Moerasvergeet-me-nietje
Kleine klaver
Pinksterbloem
Reukgras
Gele lis
Kruipende boterbloem
Scherpe boterbloem
Beemdlangbloem
Perzikkruid
Tweerijige zegge
Dikkopmos
Puntmos
Dotterbloem
Egel boterbloem
Holpijp
Blaaszegge
Moerasspirea
Rietgras
Gewone vossestaart
Geknikte vossestaart

1

100%
< 5%
4
1+
13
p.4
p.2
p.1
p.4
p.2
p.1
p.l
p.4
p.2
p.2
r.l
p.2
r.l
p.1
p.1

3
100%
< 1%
7
p.l
p.1
p.2
3

4
100%
< 1%

5
95%
75%

100%
30%

p.l
p.1
6

6

3

m.4

1

3

p.2

p.1
r.1

p.1
p.1
p.1

p.4
p.2
p.1

r.1

r.l
p.1

p.4
p.4
1-

6

p.1
1
p.l

p.2

p.1
p.l
p.4
p.2
p.1

p.l
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p.1
p.2

p.1
p.2

p.2
4

3
p.1
8
m.4
2

p.l

p.l

p.1

2
100%
< 5%

1
r.1

5
r.1
p.2
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Wijzigingen in de Reukels
Hieronder volgt een lijst van verbeteringen van fouten in de 21• druk van de Heukelslvan
der Meijden Flora van Nederland. Deze wijzigingen komen uit Floronia 93-1 en 94-1 en
werden ons door Loekie Groot gestuurd, waarvoor onze dank. Alleen de belangrijkste
fouten (verkeerde verwijzingen, omdraaien van teksten bij illustraties e.d.) staan hieronder
vermeld. Een complete lijst met wijzigingen is bij de redactie verkrijgbaar. Bij de wijziging
staat voor de pijl de oorspronkelijke tekst en na de pijl de goeide tekst.
pagina/kolom

167/1
17312

sleutel 1/71sleutel 1127
44/sleutel/744lsleutel/63
44/1111

"
20611

50/7 lfig.50.7

23112
241

51l19/fig.19+20
53l11fig.8

44912

113l58lopm.
119l2lfig.10a
125ll/fig.17 + 18
125/sleutell31
126lsleutel/59l60-

3712

4911
16411

46612

!
~
fl

:'..•
l
lÎ
tJ
~1
ll
~·~

n

I

493
50012
513/1

" /1-

162
"
51312
528

54511
55611
55612
59212
63213
64511
64712

wijziging

fam./ gesl.lpunt

"
l63126/sleutell65126lplaat 17g
126/18/10
126/3815
126/3816

13118126
register

uitsteeksel (fig lOc, loep!)
56.1 _,. 58.1
10 _,. 19
63 _,. 64
1-2
2-+3
S. officinalis I Grote pimpernel -+ S. minor I
Kleine pimpernel
19-+ 20 en 20-+ 19
G. pyrenaicum I Beemdooievaarshek _,. G.
pyrenaicum I Bermooievaarsbek
56 _,. 55
Schedefontijnkruid _,. Spits fonteinkruid
17 _,. 18 en 18 _,. 17
Gerst _,. Tarwe
15d ... 15b
15e-+ 15d
15f _,. 15e
85 _,. 65
Bochtige smele _,. Ruwe smele
Bloedgierst _,. Harig vingergras
12 ... 11
5-+ 4 en 6-+ 5
6-5
28 _,. 27
Wilde weit: 382 _,. 380
(Linaria) supina: 372 -+ 370
(Orohanche) elatior: 388 -+ 386
(") hederae: 388 -+ 386
(") picridis: 389 -+ 388
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Kruipnieuwtjes
Een niet meer zo recente lijst kruipnieuwtjes, toch wel de moeite waard. Volgende keer
moet 'Î lijstje natuurlijk veel langer, dus speurt allen uw excursieboekjes ~og eens goed na.
Hogere planten:
Speenkruid fl
Ruige veldbies fl
Voorjaarshelmbloem fl
Slanke sleutelbloem fl
Witte klaverzuring fl
Reuzenpaardestaart
Pinksterbloem

Mossen:
Mniobryum wahlenbergii
Bryum barnesii
Wolmos
(Trichocolea tomentella)
Riempjesmos
(Rhitidiade!phus !oreus)
Etagemos
- (Jlylocomium sp/enden.~)
Korstmossen:
Wimpermos
( Anaptychia ciliaris)

Peltigera membranacea

Vuil vingermos
(Phaeophyscia orbicularis
forma huena)

Paddestoelen:
Groene schelpzwam
Judasoor
Gekraagde aardster

Mierlo, bloeiend langs slootje; 27-2-1994 (Bjlj>rn)
Bunderbos; 20-3-1994 (Tijn, Saskia, Biif>rn)

Warande, Helmond; 26-2-1994 (Huub, Wil, Bjrprn)
Duivelsberg bij NijmegenLangs, 12-3-1994. Langs
rand van zwakstromend, ondiep, beschaduwd beekje bij
brongebied; tussen Thujamos. (Sjoc-bestuur '94)
Schiermonnikoog, 3-4-1994. Langs schelpenpad.
(Paka 02)
Schiermonnikoog, 3-4-1994. Langs schelpenpaadje.
(Palca 02)

Nooitgedacht, Eemshaven (A' coord. 251,8-604,9)
22-1-94. Op één van de oude essen rondom een
boerderij. Het is een zeer zeldzame soort,.die nog alleen
langs de kust (schone lucht!) voorkomt. Verder stonden
er nog mer Jeulee soorten, zoals Stoplichtmos (Phlyctis
argena), Zwart hiëroglyfenmos (Opegrapha atra) en
Lecanora pullicaris. (Wika D2, Max Klasberg)
Schiermonnikoog, 3-4-1994. Op enkele plaatsen in schrale mosrijlee vegetaties langs schelpenpaadjes. Een zeer
zeldzaam leermos, dat voor een deel waarschijnlijk zo
zeldzaam is doordàt hij niet in alle tabhelen staat. Lijkt
sterk op P. canina, maar heeft dicht behaarde rhizinen.
(Paka 02; Emile Apol, Hajo Molegraaf, Wim Ozinga)
Schiermonnikoog, 1-4-1994. Op oude iep. Vorm
met gele soralen, die vooral langs de kust voorkomt.
(Paka 02)

Mensingebos, 12-12-1993. (afd. Groningen-Zuid)
Bunderbos, 20-3-1994. (Tijn, Saskia, Bjlj>rn)
Schiermonnikoog, 2-4-1994. Vrij talrijk langs schelpenpaadjes. (Paka 02)
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