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Het Calthion(?) in Zuid-Limburg
Ykelien Damstra
Rik Huiskes
Dichtbij het allerzuiderlijkste puntje van Nederland ligt het natuurreservaat Cottessen, van
ongeveer 30 hectare, dat in eigendom is van Stichting het Limburgs Landschap. Het
reservaat ligt ten zuiden van het Vijlener bos en wordt begrensd door twee beken. Het
reservaat is typisch voor Zuidlimburg met graften, heggen en een enkel bosje; Langs één
van de beken, de Cottesserbeek, ligt een aantal bronweiden die floristisch uniek zijn voor
Nederland.
In verband met onze afstudeeropdracht aan de Internationale Agrarische Hogeschool
Larenstein hebben wij er een drietal weken doorgebracht om een vegetatiekartering uit te
voeren. Tijdens het vegetatieonderzoek van de graslanden hebben wij ons beperkt tot de
vochtige graslanden. Hierbij hebben we ons bezig gehouden met de daar aanwezige
vochtige variant van de Klasse der vochtige graslanden (Molinio-Arrhenatheretea).

Het natuurreservaat en omgeving
In het gebied rondom Coltessen dagzomen de Formaties van Gulpen, Vaals, Aken en het
Carboon. De Eerversbergbeek en de Cottesserbeek, die door het gebied lopen, worden
gevoed door helokrene en akrokrene bronnen. Deze treden uit verschillende formaties.
Hierdoor verschilt het water van deze bronnen en de beken van chemische samenstelling.
De chemische waterkwaliteit is niet direct van invloed op de vegetatie van de bronweiden.
Het water stagneert en stroomt af op een "blauwe laag" (Alleleijn, persoonlijke mededeling, 1996). Hiermee wordt waarschijnlijk de klei van Hergemath bedoeld, dit is de
reden waarom er op bepaalde plaatsen in het weiland drassige plaatsen aanwezig zijn.
Aan de zuidzijde van het gebied loopt de Cottesserbeek, die tevens de grens met België
vormt. De Cottesserbeek ontspringt in een bronbosje dat in het terrein ligt en mondt
anderhalve kilometer verderop uit in de Geul.
De bodem in het hoge gedeelte van Cottessen uit restjes löss overgaand in een
hellingafzetting het vuursteeneluvium genoemd. De vochtige graslanden zijn zo nat dat
zich hier in de bovengrond geen bodemvorming heeft plaats gevonden en er een
vaaggrond ter plaatse aanwezig is.

De vegetatie in de brongebieden
De graslanden met kwelinvloeden zijn vooral te vinden op de hellingen van het beekdaL
Door de asymmetrische vorm van het beekdal komen op de flauwe noord- en de steile
zuidhelling verschillende bodem- en vegetatietypen voor. Langs de Cottesserbeek op de
steile zuidhelling (Belgisch grondgebied) komen doorgaans enigszins voedselarme graslanden voor, deze staan al dan niet onder invloed van kwel. Het graslandreservaat Cottes2
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sen ligt op de flauwe noordhelling, er is hier sprake van een afwisseling van voedselrijke
bronweiden afgewisseld met schralere graslandtypen.
De hier ontstane vegetatie behoort tot de Klasse der vochtige graslanden, oftewel het
Molinio-Arrhenatheretea (Tüxen, 1937). Binnen deze klasse vallen graslanden en ruigtkruidengemeenschappen en overgangen hiertussen. Deze overgangen tussen grasland en
ruigte kunnen zowel van antropogene als natuurlijke aard zijn. Vochtige graslanden
komen voor op vochtige tot natte bodems, die 's zomers vaak enigszins uitdrogen. De
voedingstoestand van de bodem is van nature hoog tot matig hoog en de zuurgraad kan
schommelen van matig zuur tot basisch (Mulder & Cortemaad, 1990). Binnen de Klasse
der vochtige graslanden wordt onderscheid gemaakt tussen een vochtige en een droge
variant, respectievelijk de Pijpestmotjes-orde (Molinietalia) en de Glanshaverorde
(Arrhenatheretalia). In Cottessen komen beide varianten naast elkaar voor.

Werkwijze
Tijdens het veldwerk zijn 14 opnamen in de vochtige graslanden langs de Cottesserbeek
gemaakt. De proefvlakken hebben een maximale grootte van 3 x 3 m en zijn opgenomen
met de methode van Braun-Blanquet. Na verwerking van de opnamegegevens, vormen de
verkregen tabellen het uitgangspunt van waaruit een plaatselijke graslandtypering opgebouwd en onderbouwd wordt. Met deze plaatselijke typering en ih de literatuur beschreven typen hebben we het gevoerde beheer geëvalueerd.
Kale jonker-Geoord helmkruidtype
Opnamen: 1 en 12

Beschrijving van het type
Type I wordt gedomineerd door de volgende soorten: Moerasmuur
(Stellaria uliginosa), Pitrus (Juncus effusus), Ridderzuring
(Rumex obtusifolius), Watermunt (Mentha aquatica), Kale jonker
(Cirsium palustre), Pinksterbloem (Cardamine pratensis),
Grote brandnetel (Unica dioica). Een soort, die op het moment
van de opname nog weinig ontwikkeld was, maar gezien de
plantemesten wel veel aanwezig is, is het Geoord helmkruid
(Scrophularia auriculata). Deze plant komt vooral op de
drogere plekken op. Verder heen Moerasbeemdgras (Poa palustris)
een hoge bedekking.
Het Kale jonker-Geoord helmkruidtype komt voor in kwelzones met een grondwaterstand
in, tot net boven het maaiveld. Er vindt oppervlakkige afvoer van water plaats. Verder is
de vegetatie onderhevig aan vertrapping. Deze bevorderd zeer waarschijnlijk de
ruigtesoorten als Grote brandnetel, Leverkruid (Eupatorium cannabium) en Pitrus. De
algemene indruk van de soortensamenstelling doet "verruigd" aan. De aanblik van dit type
3
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ter plaatse wordt bepaald door enkele soorten; de dode resten van Geoord helmkruid en in
mindere mate die van Kale jonker. Onder deze plantenmassa staan erg veel kiemplanten
waaronder die van Geoord helmkruid en Groot springzaad (lmpatiens noli-tangere).
Het Kale jonker-Geoord helmkruid wordt gerelateerd aan het Moerasspireaverbond
(Filipendulion. Duvigneaud, 1946 p.p.). (Zie voor de soortenlijst Tabel 1). ·
Typering
Uitgaande van de vegetatiekartering van Van Gooi (1987) zou het perceel waarin deze
opname is gemaakt als een intensief grasland worden ingedeeld met als overheersend
vegetatietype Engelsraaigras type. Om preciezer te zijn een Beemdgras-Raaigrasweide
{Westhof & Den Held, 1969). In Westhof & den Held (1969) wordt dit type tot het
Zilverschoonverbond gerekend (Agropyro-Rumicion criJpi). Dit omdat een groot aantal
soorten meer richting dit ruigtekruidentype wijzen dan het naar huidige inzichten meer
juiste Arrhenaterion (Schaminée et al, in prep.). Toch is er op de plaats van de weidebron
geen sprake van een vegetatietype uit het Arrhenatheretalia). Dit wordt uitgesloten door
het voorkomen van soorten als Moerasrolklaver, Kale jonker en Pitrus (Schaminée et al,
in prep.). Het is daarom niet juist om de vegetatie in deze weidebron te classificeren als
een vochtige, ruigere variant van de Glanshaverorde.
Ook de indeling in de Pijpestootje-orde (Molinietalia) geeft problemen, één van de
opnamen heeft weinig graslandeigenschappen in zich en kan beter worden gekarakteriseerd als een ruigte. De ruigten, voortkomend uit het Calthion, worden door Schaminée et
al (in prep.) gerekend tot de Moerasspirea-orde (Filipendulion). Deze orde wordt samen
met de Haagwinde-orde (Convolvuletalia sepium) gerekend tot het Moerasspirea-verbond
(Filipenduletea). De gemeenschappen kenmerken zich door een laag aandeel van kensoorten van het Vochtige graslanden-verbond (Molinio-Arrhenatheretea) en veel hoge kruiden.

Wordt er een extensief maairegime ingevoerd, dan zal de vegetatie op deze plaats zich
weer langzaam omvormen naar een Dotterbloemhooiland. Waarschijnlijk zal het type in
optimale vorm tot de associatie van Gewone engelwortel en Moeraszegge gaan horen,
maar dat zal zeker enkele tientallen jaren duren. De plaats binnen Cottessen waar het
Moerasspireaverbond voorkomt ligt nogal geïsoleerd en is heeft een klein oppervlak. Het
is niet rendabel om dit deel handmatig te gaan maaien.
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Bosbies-Veldrustype
Opnamen: 4, 5, 7 en 8

Beschrijving van het type
Dit type wordt gedomineerd door de volgende soorten:
Kale jonker (Cirsium palustre), Pinksterbloem (Cardamine pratensis), Watermunt (Mentha
aquatica), Moeraswalstro (Galium palustre), Lidrus (Equisetum palustre), Bosbies
(Scirpus sylvaticus), Veldrus (Juncus acutiflorus), Moerasrolklaver (Lotus uliginosus) en
Kropaar (Dactylis glomerata). Begeleidende soorten die optreden zijn Ridderzuring
(Rumex obtusifolius) en in mindere mate Gestreepte witbol (Holcus lanatus) en Bittere
veldkers (Cardamine amara).
Type II beperkt zich vooral tot de echt natte terreingedeelten met een gesloten
vegetatiedek. De grondwaterstand staat boven het maaiveld. De vegetatie wordt vaak door
de koeien vertrapt waardoor er microreliëf in het terrein ontstaat. De vegetatie is niet erg
hoog.
Het Bosbies-Veldrustype wordt gerelateerd aan de Bosbies-associatie (Scirpetrum sylvatici.
Ralski 1931). (Zie voor de soortenlijst Tabel 1)

Typering
Binnen de Dotterbloemhooilanden (Calthion) wordt een vrij soortenarme associatie
onderscheiden; de Bosbies-associatie. De Bosbies-associatie heeft als kensoort Bosbies en
als zwak differentiërende soorten Ridderzuring en Kluwenzuring (Rumex conglomeratus).
Verder wordt er een aantal constante soorten genoemd, waaronder Gestreepte witbol,
Pinksterbloem en Lidrus. Deze associatie wordt volgens Schaminée et al (in prep.) vooral
negatief gekarakteriseerd, doordat de associatie soortenarm is en een groot aantal kensoorten van orde en verbond ontbreken. In Schaminée et al (in prep.) wordt aangegeven aan
dat het beperkt aantal soorten in dit type een gevolg is van de dominante aanwezigheid
van de Bosbies, vooral wanneer deze bloeit.
Uit het veldbeeld is duidelijk op te maken dat het om pleksgewijze soortenarme vegetatie
gaat. Het Bosbies-Veldrustype ligt dan ook als een soortenarmere plek ingebed tussen
andere typen van het Dotterbloemhooiland. Doordat het Bosbies-Veldrustype pleksgewijs
optreedt in vrij kleine oppervlakten lijkt dit vegetatietype vrij snel heterogeen in haar
veldbeeld. In Schaminée et al (1995) wordt uitsluitsel gegeven of het hier gaat om een
associatie of om een door één soort gedomineerde rompgemeenschap. Doordat de Bosbies
een vrij smalle sociologische amplitudo heeft, kan deze als kensoort voor de Bosbiesassociatie fungeren.
De Bosbies-associatie is waarschijnlijk gebonden aan beekdalen. In Cortessen wordt ze
aangetroffen op vochtige hellingen. Opvallend is de gebondenheid aan kwelmilieus. Er
treedt hier vaak plaatselijk een horizontale grondwaterbeweging op. Deze stelling wordt
nog versterkt door het voorkomen van Veldrus. Deze plant wordt gezien als een indicator
van horizontale grondwaterbeweging.
5

Kruipnieuws 59 (1996) nr 2

De Bosbies-Veldrusvegetaties liggen in Cottessen ingesloten in de vegetatie van het
Gewone engelwortel-Moerasspireatype en wordt in hetzelfde beheer (begrazing) meegenomen. Beide vegetatietypen behoren tot de Dotterbloemhooilanden. Dit betekent dat ze
beide gebaat zijn bij hooilandbeheer, om zich goed te kunnen ontwikkelen. Hierbij kan
begrazingsbeheer niet als vervangende beheersmaatregel optreden. Dit leidt zeker tot een
achteruitgang van de soortenrijkdom van dit vegetatietype (Bongers & Schaminée, 1991).

Gewone engelwortel-Moerasspireatype
Opnamen: 6, 9, 10 en 11

Beschrijving van het type
In het Gewone engelwortel-Moerasspireatype treden Moerasspirea

(Fillipendula ulmaria) en Gewone engelwortel (Angelica sylvestris)
als dominerende soorten op.
Als begeleidende soorten in de opname zijn Geoord helmkruid
(Scrophularia auriculata) en de volgende bossoorten gevonden:
Groot springzaad (lmpatiens noli-tangere) en Kruipend zenegroen
(Ajuga reptans). De graslandinvloeden worden gekarakteriseerd
door de volgende vochtige hooilandsoorten: Dotterbloem
(Caltha palustris), Moerasrolklaver (Lotus uliginosus), Brede orchis
(Dactylorhiza majalis subsp. majalis) en Moerasstreepzaad

(Crepis paludosa).
Het terrein is erg nat, de grondwaterstand staat boven het maaiveld.
Heel opvallend is het hoge aandeel van dood plantenmateriaal. Hoog
opschietende kruiden zijn bepalend voor het aangezicht in het vroege
voorjaar en de nazomer, dit zijn vooral Geoord helmkruid en Gewone
engelwortel. Maar onder deze hoge kruiden staat een soortenrijkere
kruidlaag.
Het Gewone engelwortel-Moerasspirea type wordt gerelateerd aan de Associatie van
Gewone engelwortel en Moeraszegge (Angelico-Cirsietum Oleracei. Tüxen, 1937 em.
Raabe, 1946). (Zie voor de soortenlijst Tabel 1).

Typering
In Schaminée et al (in prep.) wordt gesteld dat de Associatie van Gewone eagelwortel en
Moeraszegge (Angelico-Cirsietum oleracei) gebonden is aan vochtige tot drassige, voedselen humusrijke gronden langs beken en kleine rivieren. Tevens wordt deze associatie
veelal op zwak hellende terreinen, die onder invloed staan van horizontaal bewegend ·
grondwater en plaatselijk kwel aangetroffen. Dit duidt op een tamelijk voedselrijke standplaats, wat het grote aandeel ruigtekruiden in deze gemeenschap verklaart. Verder wordt
het aandeel ruigtekruiden bevorderd door het ontbreken van een zuiver hooilandbeheer.

6
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De aanwezigheid van bosplanten kan op twee manieren verklaard worden: het zijn relicten
van vroeger, toen er nog bos stond, of er zijn veel diasporen aanwezig in de buurt. Het
gemaaide grasland biedt een situatie die geschikt is om te overleven (Van Schaik, 1976).
Waarschijnlijk is de tweede mogelijkheid de beste optie voor Cottessen. In Wolters-Noordhoff Atlasprodukties (1992) wordt geen bedekking met bos aangegeven op de
plaatsen waar nu het Gewone engelwortel-Moerasspireatype voorkomt. Wel zijn de
plaatsen waar dit vegetatietype voorkomt veelal beschaduwd door een enkele bomen of
struiken. Deze kunnen voor een microklimaat zorgen, dat deze plekken laat verschillen
van de directe omgeving. In Van Schaik (1976) wordt er vanuit gegaan dat de planten
afkomstig zijn uit de omringende (bron)bossen (hoge diasporendruk) en in de graslanden
met een meer open structuur een standplaats vinden.
Daarbij komt nog het feit dat de luchtvochtigheid in beekdalen veelal hoog is. Deze wordt
mede veroorzaakt door het voorkomen van bronnen of kwelzones. Het water dat naar
buiten treedt heeft een constante temperatuur door het jaar heen. Dit betekent dat de
waterstromen ook in de winter niet bevriezen en er water verdampt, dat zorgt voor een
milder klimaat in het beekdaL Verder vertonen de standplaatsen van de Associatie van
Gewone engelwortel en Moeraszegge enige montane trekken met een hoge jaarlijkse
neerslag. Met als gevolg dat het klimaat in deze beekdalen zachter is en meer lijkt op een
bosklimaat (Schaminée et al, in prep.). Het bosklimaat kent ook veel minder sterke
schommelingen in temperatuur en heeft een hogere luchtvochtigheid dan gebieden zonder
bos.
De bosplanten .bloeien vroeg in het voorjaar en hebben in die periode veellicht nodig. Als
de graslanden aan het eind van de zomer gehooid zijn, krijgen de bosplanten in het
voorjaar voldoende licht om tot ontwikkeling te komen. De planten bloeien voordat de
rest van de vegetatie zich begint te ontwikkelen en het licht wegneemt (Schaminée et al,
in prep., Van Schaik, 1976).
De nog aanwezige hooilandsoorten zijn zeer waarschijnlijk een gevolg van het voormalige
hooilandbeheer. De planten worden echter steeds meer teruggedrongen door
ruigtekruiden. De hooilandsoorten hebben zich weten te handhaven op kleine plekken in
het vochtige grasland met waarschijnlijk een enigszins afwijkende hydrologische situatie
(stagnatie van grondwater op terrasjes). In deze situaties lijkt dat een lagere produktie van
organisch materiaal een meer open structuur van het vegetatietype tot gevolg heeft.
Hierdoor weten zowel bos- als hooilandsoorten zich te handhaven.
Veldrus-Moerasrolklavertype
Opnamen: 2 en 13

Beschrijving van het type
Dit vegetatietype wordt gedomineerd door de volgende soorten:
Pinksterbloem (Cardamine pratensis), Kruipende boterbloem
(Ranunculus repens), Lidrus (Equisetum palustre), Bosbies
(Scirpus sylvaticus), Gestreepte witbol (Holcus lanatus) en
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Engels raaigras (Lolium perenne). Als begeleidende soort in de
opnamen treedt Zeegroene rus (Juncus inflexus) op.
Op de plaatsen waar het Veldrus-Moerasrolklavertype zich voordoet
is de bodem erg nat en bevindt de grondwaterstand zich net boven
maaiveld. Er is in de opnamen duidelijk invloed van begrazing en
er treedt ook vertrapping op. Mede door de begrazing heeft dit
vegetatietype een open structuur.
Het veldrus-Moerasrolklavertype wordt gerelateerd aan de Bosbies-associatie (Scirpetrum

Jylvatici. Ralski, 1931). (Zie voor de soortenlijst Tabel 1).
Typering
Voor de typering van het Veldrus-Moerasrolklaver type wordt verwezen naar de typering
van type II Het Bosbies-Veldrustype met inachtneming van de hieronder gegeven
aanvulling.
In één van de opnamen van het Veldrus-Moerasrolklavertype is het hoge aantal soorten uit
andere vegetatietypen erg opvallend. Dit geeft aan hoe divers de begeleidende soorten van
de Bosbiesassociatie kunnen zijn. Er rijst dan ook de vraag of het wel te rechtvaardigen is
dat het hier een associatie betreft. Toch is ook in deze opname Bosbies (Scirpus sylvaticus) mede bepalend voor de aanblik en samenstelling van deze vegetatie. Daarom is de
keuze gemaakt om dit plaatselijke vegetatietype in te delen bij de Bosbiesassociatie.
De hoge presentie van Veldrus (Juncus accutiflorus) zou op een type vegetatie kunnen
duiden dat richting de Veldrus-associatie (Crepido-Juncetum Acutiflori) gaat. Maar in deze
associatie worden een aantal kensoorten genoemd, waaronder Klein glidkruid (Scutellaria
minor), die niet in de opnamen voorkomen, en de genoemde standplaatsfactoren komen
niet overeen met de situatie in Cottessen.
Omdat de vegetatie-opnamen vroeg in het vegetatieseizoen zijn gemaakt, was de Bosbies
in het Veldrus-Moerasrolklavertype niet erg dominerend aanwezig. Hierdoor krijgen vroege bloeiers de kans zich te ontwikkelen. Een aantal planten die voorkomen in dit vegetatietype, waaronder Veldrus en Lidrus worden niet gegeten door koeien; Lidrus is zelfs
giftig. Zoals eerder genoemd kan een vegetatie gedomineerd door Bosbies zich erg lang
standhouden in minder goed ontwikkelde staat. Toch is ook deze vegetatie gebaat bij een
hooilandbeheer. Dit zal de concurrentiepositie van kleinere hooilandsoorten versterken.
/

Beheer
De graslanden hebben hun ontstaan te danken aan menselijk handelen en zijn door de geschiedenis heen veelal als hooiland en later als (hooi)weide in gebruik geweest. Op een
kaart uit de periode 1837-1844 is te zien dat het gebied toen al uit grasland bestond. Het
grasland werd gehooid en beweid.
In de graslanden langs de Cottesserbeek wordt sinds midden jaren zeventig begrazing
8
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toegepast. Per seizoen wordt een perceel vier keer voor een korte periode begraasd. Dit
gebeurt in een omweidingssysteem met een begrazingsdruk van 2 koeien per hectare. Een
aantal percelen wordt gemaaid en nabeweid, maar de natte percelen worden niet gemaaid
van wege de terreinomstandigheden.
Er wordt volgens het beheersplan op de natte delen niet gegraasd, omdat het vee niet in
de drassige stukken komt. Uit eigen waarnemingen in het veld blijkt echter dat het vee
wel af en toe in de drassige stukken aanwezig is. Dit heeft gevolgen voor de vegetatie.
De sporen zijn na een aantal weken nog te zien. Daarbij komt dat de koeien weinig
vegetatie afgrazen. De biomassa wordt niet afgevoerd, maar hoopt zich op. Hierdoor
treedt er verruiging op.
De beschreven vegetatietypen maken deel uit van de Dotterbloemhooilanden (Calthion).
Zoals de naam al zegt, zijn dit graslanden die één tot tweemaal per jaar moeten worden
gemaaid. Het maaisel moet worden afgevoerd (Westhoff & Den Held, 1975, RIN, 1979).
In RIN (1979) wordt de volgende algemene richtlijn voor beheer toegepast: Als het gaat
om beheer van grasland met een hoge actuele waarde, dient men die beheersmaatregelen
toe te passen die in het verleden tot het ontstaan van deze begroeiing heeft geleid. Wat de
bronweides van Cottessen betreft zou dit betekenen dat het hooilandbeheer moet worden
geherintroduceerd. Ook Duffey (1974) geeft aan dat het traditionele beheer van
hooilanden met jaarlijks maaien in de midzomer Guli, augustus) het beste lijkt voor
natuurbeheer. Bij de voor Zuid-Limburg karakteristieke matig voedselrijke kwel en een
extensief maaibeheer ontstaat er een soortenrijk moeras. Bij intensivering van het
maaibeheer gaat dit vegetatietype over in een kwelgraslandtype (Mulder en Cortenraad,
1990). Verder zijn ook tussenvormen tussen maaien en begrazen mogelijk; zoals maaien
gecombineerd met nabeweiding. Ook niets doen kan een beheersvariant zijn, wat leidt tot
verbossing. De laatstgenoemde vormen van beheer geven geen enkele zekerheid over het
voortbestaan van het aanwezige vegetatietype met de daarin voorkomende zeldzame soorten. Daarentegen biedt een hooilandbeheer meer zekerheid. De aanwezige zeldzame
soorten als Brede orchis (Dactylorhiza rnaja/is subsp. majalis), Moerasstreepzaad (Crepis
paludosa), Lidrus (Equisetum palustre) en Veldrus (Juncus acutiflorus) worden in hun
concurrentiepositie versterkt door hooilandbeheer. Blijft het hooilandbeheer achterwege en
wordt de begrazing doorgevoerd; zal het aanwezige Dotterbloemhooiland verder
verruigen. Waarschijnlijk zal de vegetatie overgaan in het Moerasspireaverbond
(Filipendulion). Dit heeft vermindering van de soortenrijkdom tot gevolg. Wordt er naast
maaien nog nabeweid, dan zal dit negatieve gevolgen hebben voor de vegetatie; de koeien
zullen de grond en de vegetatie alsnog vertrappen. Dit leidt tot verdere verruiging en
verarming van het vegetatietype.
Het is mogelijk een Fillipendulion-vegetatie om te vormen naar een Calthion-vegetatie.
Binnen Cottessen zou dit betekenen dat het Kale jonker-Geoord helmkruidtype wordt
omgevormd naar een soortenrijker hooilandtype. Dit kan door in het begin van het
omvormingsbeheer twee maal per jaar te maaien en af te voeren. Het doel van deze
beheersmaatregel is om de biomassa produktie van dit type naar 3,5 - 4 ton per ha per
jaar te laten dalen. Wanneer dit niveau is behaald, kan worden teruggegaan naar één maal
9
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per jaar maaien in de herfst (Briemle et al, 1991 in Sykora et al, 1993). Er zal zich in
Cottessen zeer waarschijnlijk een soortenrijk en goed ontwikkelde vorm van de associatie
van Gewone engelwortel en Moeraszegge vormen. Deze zal plaatselijk worden onderbroken door een vegetatie van de Bosbiesassociatie.
Ook Gewone engelwortel Moerasspireatype is opgenomen in een grote begrázingseenheid.
Hierdoor is er onvoldoende afvoer van organisch materiaal en nutriënten, waardoor de
Associatie van Gewone engelwortel en Moeraszegge zich niet optimaal kan ontwikkelen
(Bongers & Schaminée, 1991). Volgens Schaminée et al (in prep.) is de Associatie van
Gewone engelwortel en Moeraszegge een uitgesproken hooiland vegetatie, die jaarlijks een
tot twee maal gemaaid dient te worden. Dit is een absolute voorwaarde om de in dit type
-voorkomende typische bosplanten te behouden. De floristische samenstelling van dit
vegetatietype is sterk afhankelijk van het maairegime. Wanneer het Gewone engelwortelMoerasspireatype tweemaal per jaar wordt gemaaid zullen soorten als Bosbies en Moeraszegge in het vervolg minder prominent aanwezig zijn.
Bedreigingen van de vochtige graslanden
De bedreigingen binnen Cottessen, waardoor de waardevolle vegetaties van vochtige
graslanden in kwaliteit achteruit kunnen gaan, zijn door de jaren heen afgenomen. Dit is
een direct gevolg van de reservaatstatus van het gebied. De vergaande ontwikkeling van
de landbouw, met ingrepen als drainage en bemesting, vormen hier geen directe bedreiging.
Vertrapping in vochtige terreingedeelten leidt tot achteruitgang van de vochtige hooilandtypen. De planten worden vertrapt en hierdoor beschadigd en de bovengrond wordt
verstoord. De drogere terreingedeelten daarentegen hebben een bepaalde begrazingsdruk
nodig; betreding veroorzaakt geen schade aan de vegetatie.
De vegetatie in de vochtige graslanden is afhankelijk van het aanwezige bronsysteem.
Wanneer er een verandering optreedt in dit systeem zal dit van invloed zijn op de
aanwezige vegetatie. Vooral afname van de hoeveelheid bronwater zal leiden tot andere
(drogere) vegetatietypen.
Conclusies en aanbevelingen

Beheer en inrichting vochtige graslanden
De koeien verstoren de bovengrond en vertrappen de vegetatie vooral in de natte delen
van het gebied. Omdat de koeien geen vegetatie afgrazen, hoopt het plantenmateriaal zich
op, wat verruiging tot gevolg heeft. Het verdient aanbeveling om de natte delen uit te
rasteren of doormiddel van een heg af te scheiden van de begraasde delen. De laatste
oplossing is landschappelijk de beste. De "uitgerasterde" delen dienen in het najaar te
worden gemaaid met een tweewielige trekker. Het hooi is niet van dusdanige kwaliteit dat
het aan het vee gevoerd kan worden. Naast weinig grassen en een lage voedingswaarde,
10
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komt er ook veel Lidrus (Equisetum palustre) in de vegetatie voor, die giftig is voor
koeien. Aanbevolen wordt om het maaiset op dekzeilen over de gemaaide vegfetatie af te
voeren zodat zo min mogelijk beschadiging van de zode optreedt. Door vermindering van
het begrazingsareaal, zal de veedruk moeten worden verlaagd, wil er geen overbegrazing
plaatsvinden op de drogere delen.
De delen met onvolledig ontwikkelde Calthionvegetatie zouden in het begin 2 x per jaar
gemaaid moeten worden (juli en september) (Bakker, 1989). Later is 1 x per jaar maaien
in de herfst (september) voldoende, dit in verband met het voorkomen van Ratelaar in de
vegetatie. Die anders voor het zetten van zaad zou worden afgemaaid.
Binnen de grenzen van het natuurreservaat Coltessen vinden we een aantal zeldzame
vormen van het Calthion. Hopelijk blijft dit ook de komende jaren zo. Maar het is aan
Stichting het Limburgs Landschap om de keuze te maken of dit zo blijft of dat weer een
stuk uniek cultuurlandschap uit Nederland verdwijnt.

Ykelien Damstra
(adres onbekend)
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Zuiderparallelweg 43
6882 AG Velp
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Tabel 1

Catteasen

Tabel

1

Stellaria media
Stellaria uliginosa
Cerastium glomeraturn
Dactylis glomerata

r

Juncus effusus

+
r
2
1
1
2
r

Rumex obtusifolius
Cirsium palustre
Cardamine praten s. dent
Mentha aquat.ica
Ranunculus repens
Urtica dioica
Equisetum palustre
Scirpus sylvaticus
Juncus acutiflorus
Holcus lanatus
Galium palustre
Lotus uliginosus

3

2

3

4

5

6

1

•

•

+

2

1"

•

1

1

+

1
r

1
2

•
1

•

+

2
3
3
1

2
2
2
1

+

I

7

B

9 10

I

11 12

I

13 14

1

•

•

•
•

+

2

1
1

2

2

+

Rumex acetosa

Taraxacum species
Plantage lanceolata
Cardamine amara
Scrophularia auriculata
Caltha palustris s .1.

+

1

Filipendula ulmaria
Angelica sylvestris

+
r

3
1

1

+

Galium uliginosum
Galium aparine
ImPatiens noli-tangere
Eupatorium cannabinurn
erepis paludosa
Equisetum fluviatile
Salix alba -kl
Ach i llea millefolium

Veronica chamaedrys
Crataegus monogyna
Ajuga reptans
Crataegus monogyna -kl
Aegopodium podagraria
Achillea ptarmica
Rhinanthus angustifolius
Alnus glutinosa -kl
Poa palustris
Dactylorhiza ma ja s. ma ja
Carex hirta
Cerastium fontan s. vulga
Trifolium repens
Lathyrus pratensis
Rorippa nasturtium-aquati
Veronica beccabunga
Lolium perenne
Juncos inflexus
Rumex sanguineus
Glyceria fluitans

opname 1:
opname 2:

(1)
112)

opname
opname
opname
opname
opname
opname
opname
opname
opname
opname
opname
opname

{4)
(5)
{7)
(B)
(6)
{9)
(10)

3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10
11
12
13
14

r

4

2

2
2

2
r

4

4

(11)

{2)
(13)
( 3)
(14)
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Korstmossen van Bialowie:ia (Polen)
Laurens Sparrius

Tijdens het Polen 11 zoka in Bialowieia (21 juli tot 3 augustus 1996) heb ik tijdens
planten- en insektenexcursies een grote bijvangst aan korstmoswaarnemingen gedaan. De
gevonden soorten zijn voornamelijk macrolichenen, blad-, baard- en struikmossen, omdat
er vaak geen tijd was om uitgebreid te zoeken naar kleinere soorten. In totaal heb ik 85
soorten gevonden. De omgeving van Bialowieia lijkt op het Nederlandse platteland rond
het begin van deze eeuw: kleine dorpen, weinig verkeer, extensieve landbouw, veel loofen naaldbossen. Vlak ten noorden van het dorp, tegen de Witrussische grens, ligt een
oerbos -zonder enige vorm van beheer- waar al 80 jaar niemand meer mag komen.
Tijdens excursies is onder meer op laanbomen gekeken. In de dorpen staan voornamelijk
linden en populieren; op de oude bomen groeien soorten die in Nederland vooral aan de
kust groeien (Brand e.a., 1988): opvallend zijn Olijf-schildmos (Parmelia acetabulum)
met grote bruine apothecia, Anaptychia ciliaris (Wimpermos) en Ramalina fraxinea, een
groot takmos dat tot wel 20 cm lange struiken vormt. Op jonge gesnoeide linden groeien
kleine plukjes Doornig baardmos (Usnea hirta) en Gewoon baardmos (Usnea
subftoridana), Purper geweimos (Pseudevernia fuifuracea), Gestippeld schotelkroesmos
(Physcia aipola) en Lindeschildmos (Parmelia tiliacea).
De bossen rondom Bialowie:la zijn vooral produktiebossen. Veel oude bomen (eiken,
essen en linden van 200 jaar en ouder) zijn echter voorzien van een beschermend bordje
en worden niet gekapt. Ze staan meestal op lichte, onbeschutte plaatsen en .zijn vaak
bedekt met Hangend baardmos (Usnea filipendula). Verder bestaat de begroeiing uit
Eikemos (Evernia prunastri), Gewoon schildmos (Parmelia sulcata) en het zeer bitter
smakende altijd-leuk-voor-de-lol-op-excursie-mos Perrusaria amara. Op een oude eik heb
ik ook het Bruine baardmos Bryoria fuseeseens gevonden.
De weinige jonge denneaanplanten herbergen terrestrische korstmossen op steilkantjes
tussen struikhei; enkele Ciadonia-soorten en Peltigera praetextata. Op een takje van een
jonge els langs een weg door een aanplant ten oosten van het dorp groeien een paar
Cetraria sepincola's, een leuke soort.
De niet-commerciële bossen zijn vaak moerasbossen met vooral haagbeuken en essen met
een weelderige ondergroei van o.a. Grote brandnetel, Mansoor, Goudveil, Dalkruid en
Spookorchis. Het iebra-Zubra 'Wisent-vlonderpad' ten noordwesten van het plaatsje loopt
door zo'n bos waar, zoals de naam al doet vermoeden, niet alleen korstmossen te vinden
zijn. Op de gladde stam van haagbeuken groeien Grote glanskorst (Pyrenula nitida) en
Kleine glanskorst (Pyrenula nitidella), waardoor hele stukken bast door de peritheciën
zwart bespikkeld raken, afgewisseld met de langgerekte apotheciën van het Schriftmos
(Graphis scripta). Hier groeit ook Klein zeepokmos (Thelotrema lepadinum), met op
zeepokken gelijkende vruchtlichamen.
Het oerbos is al eens doorgespit op lichenen. Het plaatselijke museum heeft een aantal
bezienswaardige exemplaren tentoongesteld, zoals van het in Polen bij de wet beschermde
14
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Longenmos (Lobaria pulmonaria), Bloeiend baardmos (Usnea florida) en Bosschildmos
(Parmelia caperata), die ik alle drie niet in het gebied heb gevonden. Totaal zijn in het
oerbos 330 soorten korstmossen en parasitaire schimmels gevonden. De soortenrijkdom in
het oerbos zal veel hoger zijn dan in de omringende bossen, omdat er niet wordt gekapt.
De korstmossen uit de film Heartbeat of the Primeval Porest heb ik wel allemaal gezien.
Alle scorende VWG'ers worden bedankt voor het soms lange wachten!
Laurens Sparrius
Kongsbergstraat 1
2804 XV Gouda
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Soortenlijst
Substraat

Voorkomen

Anaprychia ciliaris,

Ti
a (wegbomen)
een tussenvorm van ssp mamillata (thallus nat donkergroen) en ssp ciliaris (bovenzijde
behaard) [Purvis, 1992]
Arthonia radiata
Ca
a
Qu
Bryoria subcana
z
Buellia punctata
Sa
a
Buellia griseovirens
Ca
a
Caloplaca saxicola
Bt
a
Candelaria concolor
Ti
V
Candelariella reflexa
Po Ti
a
Candelariella xanthostigma Qu
a
Cetraria chlorophylla
St Ti
V
Cetraria sepincola
Al
z
Chaenotheca ferrigunea
Qu
V
Qu(schorsspleten)
Chrysotrix candelaris
a
Cladina portentosa
St
V
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Cladonia chlorophaea
Cladonia coniocraea
Cladonia digitata
Cladonia fimbriata
Cladonia jloerkeana
Cladonia glauca
Cladonia humi/is
Cladonia macilenta
Cladonia polydactyla
Cladonia rangifonnis
Cladonia squamosa
Cladonia subulata
Evernia prunastri
Graphis scripta
Haematomma ochroleucum
Hypocenomyce scalaris
Hypogymnia physodes
Hypogymnia tubulosa
Lecanora albescens
Lecanora carpinea
Lecanora chlarotera
Lecanora conizaeoides
Lecanora dispersa
Lecanora expallens
Lecanora hageni
Lecanora muralis
Lecidella elaeochroma
Lepraria incana
Leproloma vouauxii
Opegrapha atra
Panne/ia acetabuturn
Panne/ia revoluta
Panne/ia subaurifera
Panne/ia subrudecta
Panne/ia sulcara
Panne/ia tiliacea
Panneliopsis ambigua
Peltigera canina
Peltigera praerextata
Penusaria amara
Perrusaria coccodes
Perrusaria perrusa
Phaeophyscia nigricans
Phaeophyscia orbicularis
Phlyctis argena
Physcia adscendens
Physcia aipola
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Fr
Be
Be St
St Op de grond
St
St
Be
St
Pi
St Op de grond
St
Fr
Ca Ju Po Qu Sa
Ca Qu
Pi Qu Ti
Be Pi Qu Sa Ti
Al Be Fr Pi Po Qu St
Fr Pi Po Qu
Bt
Sa
Fr Po Qu St
Be Qu
Be Sa
Al
Ca
Bt
Qu
Be Qu St
Ca Fr Ju Qu
Al Ca
Ti
Po
Ju Qu
Po
Ca Ju Qu Po Sa
Ti
Be
Qu
Op de grond
Ju Fr
Fr
Ca Fr Ju
Ti
Bt Qu
Fr Po Qu
Bt
Ti

a
a
a
a
V
V
V
V
V

z
V
V
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V
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V

a
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a
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Physcia caesia
Physcia tenel/a
Physconia distorta
Physconia grisea
Placynthiella icmalea
Platismatia glauca
Porpidia soredizodes
Pseudevernia furfuracea
Pyrenula nitida
Pyrenula nitidella
Ramalina farinacea
Ramalina fraxinea
Ramalina pollinaria
Rinodina exigua
Thelotrema lepadinum
Usnea filipendu/a
Usnea hirta
Usnea subfloridana
Verrucaria muralis
Xanthoria calcicola
Xanthoria candelaria
Xanthoria parietina
Xanthoria polycarpa

Bt
Po
Po
Po
St
Al Be Fr Pi Qu
Qu
Pi Qu Ti
Ca
Ca
Ju Fr Po Qu Sa
Po Sa
Ti
Qu
Fr
Be Pi Qu St Ti
Qu Ti
Qu Ti
Bt
Bt
Qu
Sa Qu
Po

Gebruikte afkortingen:
Be (Betula, berk)
Ca (Carpinus, haagbeuk)
Ju (Junglans glabra, walnoot)
Po (Populus, abeel, populier)
Sa (Salix, wilg)
Ti (Tilia cordata, winterlinde)

a
a
a
a
a
za
V

za
a
a
a
a (wegbomen)
z (wegbomen)
a
z (vochtig loofbos)
a (vooral oude eiken)
v (wegbomen)
a (wegbomen)
a
a
V

a
z

Bt (Beton)
Fr (Fraxinus, es)
Pi (Pinus sylvestris, grove den)
Qu (Quercus robur, zomereik)
St (Stronk of boomstam)
Al (Ainus, els)

za (zeer algemeen) komt overal voor.
a (algemeen) komt op veel plaatsen voor, vaak afhankelijk van het substraat.
v (vrij algemeen) 2 of 3 keer gevonden.
z (zeldzaam) 1 keer gevonden.
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Boekbespreking: DE VEGETATIE VAN NEDERLAND
Thomas de Mey
Schaminée, J.H.J., Stortelder, A.H.F. & Westhoff, V. 1995. De Vegetatie van
Nederland. Opulusus Press, Leiden.
Deel 1: Inleiding tot de plantensociologie- grondslagen, methoden en toepassingen (296
pp).
Deel 2: Plantengemeenschappen van wateren, moerassen en natte heiden (360 pp).

Begin december is het derde deel verschenen van "De vegetatie van Nederland", waarin
de vegetatietypen van graslanden en droge heiden worden beschreven. Eind vorig jaar
kwam deel twee uit, over alle "natte" vegetatietypen. Tegelijkertijd verscheen ook het
eerste deel, over de plantensociologische methode. Nu we een jaartje hebben kunnen
werken met de nieuwe beschrijvingen is het uitkomen van deel drie een mooie aanleiding
voor een bespreking.
In de maanden voor het verschijnen van het eerste deel waren de verwachtingen hoog
gespannen. Het zou het eerste nederlandstalige handboek plantensociologie zijn sinds
1942. (In dat jaar verscheen "Inleiding tot de plantensociologie" van Meltzer en
Westhoff).
De vier volgende delen zouden een uitgebreide beschrijving bevatten van alle in
Nederland voorkomende vegetatietypen. Dit was vooral belangrijk omdat de
plantensociologie de afgelopen jaren veel van haar invloed op beleidsmakers verloren
heeft ten koste van andere vegetatiekundige systemen, zoals het ecotopensysteem. Van dit
laatste systeem bestaan al jaren beschrijvingen met soortenlijstjes per onderscheiden type.
Hierdoor kan iedere leek, en dat zijn beleidsmakers, met het systeem werken. Maar ook
voor het vegetatiekundig onderzoek was het ontbreken van een handboek een groot
probleem geworden.
Na het verschijnen van deel één klonken naast lofuitingen echter ook de nodige kritische
geluiden, juist vanuit de kring van plantensociologen zelf. Men vond dat de beschrijving
van de plantensociologische methode te eenzijdig de visie van de schrijvers behandelde.
Hierdoor zou er te weinig aandacht zijn voor verschilen van inzicht in de methodiek. Een
voorbeeld hiervan is hoofdstuk zes, dat beschrijft hoe men een verzameling
vegetatieopnamen indeelt in abstracte vegetatietypen. Dit vormt in feite de kern van de
plantensociologische methode. Het eindresultaat is een overzichtstabel waarin alle
gemaakte opnamen zó zijn gerangschikt, dat direct zichtbaar wordt welke groepen van
opnamen zijn te onderscheiden (de differentiërende tabel). In principe moet zo'n tabel met
de hand, door zelf te "puzzelen" gemaakt kunnen worden. Alleen moet een handboek dan
wel precies uitleggen hoe je zo'n tabel maakt en dat is erg moeilijk. In deel één legt men
niet uit aan welke criteria een differentiërende tabel moet voldoen, maar men beschrijft
slechts op welke manier de tabellen in De Vegetatie van Nederland zijn gemaakt.
Hiervoor werden (grote aantallen) opnamen in een computer gestopt, waarna een
computerprogramma (Twinspan) een voorlopige ordening heeft aangebracht. Vervolgens
zijn "aan de hand van de computertabel de (voorlopige) fytocoena vastgesteld" (citaat p.
99). Het probleem van deel één is dus eigenlijk dat het in de eerste plaats een toelichting
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is op de methode die gebruikt is bij het maken van de volgende vier delen, en niet zozeer
een handboek plantensociologie. Hierdoor zijn belangrijke discussiepunten niet behandeld.
Toch is deel één meer dan een eenvoudige methodeverantwoording. Talloze
plantensociologische begrippen en concepten die de afgelopen decennia ingevoerd zijn,
worden beschreven door bekende plantensociologische wetenschappers (het colofon voorin
telt maar liefst veertien auteurs, allen actief in het vegetatiekundig onderzoek). Zo wordt
beschreven waarin plantensociologen verschillen van andere vegetatiekundigen in hun
manier van kijken naar vegetaties (concepten als de community-unit theory, het probleem
fytoecoenose I fytocoenon, vormen van interactie, overlevings-strategie en het onstaan van
sociale structuur tussen individuele planten). Verder wordt uitgelegd hoe je een begroeiing
in het veld ("Wat is dit voor soort grasland?") kunt herkennen als een van de typen uit De
vegetatie van Nederland (De techniek van "Syntaxonomische identificatie").
Belangrijk is ook het hoofdstuk "Onverzadige gemeenschappen", dat uitlegt hoe je omgaat
met groepen opnamen die niet duidelijk tot een reeds beschreven type horen. Hierin vindt
de koppeling plaats tussen theorie en praktijk. Voor het maken van het totaaloverzicht zijn
namelijk alleen "perfecte voorbeelden" gebruikt. In het veld kom je echter ook
begroeiingen tegen die niet niet genoeg kenmerkende soorten bevatten voor een
eenvoudige identificatie. Dit is dan ook steeds de belangrijkste kritiek van nietplantensociogische vegetatiekundigen gewest op het systeem; niet alle begroeiingen zijn
ondubbelzinnig tot een type te rekenen. Het is de verdienste van de Vegetatie van
Nederland dat op een methodische wijze wordt afgerekend met deze onduidelijkheid.
Vooral in de laatste vijf hoofdstukken blijkt echter dat deel één meer is dan een inleiding
op de volgende vier delen. In het hoofdstuk over de structuur van vegetaties wordt
aangegeven dat dit kenmerk in de plantensociogie altijd ondergeschikt is gebleven aan de
floristische samenstelling van een opname. Men laat vervolgens zien hoe andere systemen
er juist nuttig gebruik van wisten te maken. Via een behandeling van de kenmerken die
structuur beschrijven en het ecologische belang van structuur komt men onder het kopje
"structuur als diagnostisch kenmerk" tot een interessante beschouwing over de manier
waarop het verschijnsel structuur het plantensociologisch onderzoek kan versterken.
Vooral de laatste paragraaf over sociologische progressie gaat dieper in oprecente
vorderingen in de ontwikkeling van methoden.

.•

Ook in de hoofdstukken Vegetatiegeografie, Vegetatiedynamiek, Vegetatiekartering en
Toepassingen!!-van de plantensociologie wordt eenzelfde soort opbouw gevolgd. Van
begripsdefinities gaat men via relevantie voor de methodiek naar een discussie over
nieuwe ontwikkelingen. Hierdoor maakt het boek juist diegenen die voor het eerst
kennismaken met de plantensociologie enthousiast voor de beschreven methoden.
Het is bij deel één echter wel nodig om er echt mee "aan de slag" te gaan, omdat. het
tamelijk moeilijk is geschreven. Wie het laat bij oppervlakkig doornemen van de tekst
blijkt over het algemeen een vrij negatieve indruk van het boek te hebben. Het verband
tussen de behandelde onderwerpen wordt nergens expliciet aangerijkt en de lezer moet
steeds zelf blijven puzzelen, waardoor het lezen van deel één behoorlijk wat tijd kost.
Hoe interessant het eerste deel ook is, uiteindelijk gaat het vooral om de vier erop
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volgende delen. Deze bevatten een beschrijving van de voor Nederland onderscheiden
associaties per afzonderlijke klasse. Men heeft dus afgezien van een ordening naar
sociologische proggressie (toenemende "complexiteit" van de gemeenschappen). Dit blijkt
een verstandige keuze, omdat zo bijvoorbeeld alle gemeenschappen van open wateren en
de erop volgende successiestadia in een band (deel twee) behandeld kunnen worden. De
gemeenschappen staan dus meer gerangschikt zoals je ze in het veld naast elkaar tegen
komt en dat maakt het systeem toegankelijker. Hetzelfde geldt voor de keuze om de
graslanden een eigen deel te geven, evenals de groep van struwelen en bossen. Iedereen
herkent een grasland, dus het is meteen duidelijk waar je moet zoeken (in deel drie).
Nieuw ten opzichte van oudere nederlandstalige werken zijn de synoptische tabellen. Deze
geven per associatie de kans om een soort aan te treffen in een begroeiing die tot die
gemeenschap behoort. Bovendien zijn deze tabellen samengevat voor hogere syntaxa.
Hierdoor wordt het mogelijk om een lokale gemeenschap, of zelfs een afzonderlijke
opname, te vergelijken de volledige samenstelling van een syntaxon. Zo wordt een eind
gemaakt aan de oude paradox, dat men enerzijds de volledige floristische samenstelling
dient te gebruikten bij een beschrijving, terwijl overzichtswerken alleen kensoorten
noemen.
Op basis van deze vaak korte soortenlijstjes kon men eigenlijk alleen op basis van
veldkennis beslissen tot welk syntaxon een begroeiing behoorde. De tabellen maken dus
een eind aan de subjectiviteit bij de syntaxonomische identificatie, die steeds een zwak
punt van de plantensociologie is geweest.
Wat opvalt bij vergelijking van de Vegetatie van Nederland met buitenlandse overzichten,
is de grote toegankelijkheid. Buitenlandse auteurs presteren het soms·· om het
syntaxonomische systeem te beschrijven in een dik boek zonder één figuur of tabel,
terwijl de synoptische tabellen worden verbannen naar de bijlagen. In de Vegetatie van
Nederland daarentegen is het eerste wat je steeds opvalt de foto van de gemeenschap,
waardoor je direct een verband legt tussen je veldkennis en de abstracte gemeenschappen
uit het systeem. Ook zijn de synoptische tabellen direct naast de beschrijvingen geplaatst
waardoor je tijdens het lezen steeds een totaaloverzicht van het syntaxon hebt.
Helaas bevatten de de boeken ook enkele merkwaardige slordigheden. Zo staat bij het
begin van iedere klasse een handig tabelletje waarin alle kensoorten per syntaxon
overzichtelijk zijn weergegegeven. Maar om een onbegrijpelijke reden zijn deze tabellen
onduidelijker gemaakt door de keuze van de symbolen, die geen enkele (hierarchische)
relatie tot elkaar hebben. Hierdoor moet je steeds weer opzoeken welk symbooltje nou
ook al weer een kensoort voorstelde, welke een transgredierende kensoort, en welke een
differentierende soort. Het is onbegrijpelijk dat de redactie, die blijkbaar ontzettend veel
werk aan alle andere figuren heeft besteed, zoiets heeft laten staan. In deel één wordt
door eenzelfde soort onachtzaamheid een belangrijk betoog onderuit gehaald. Men laat
hierin zien dat de oude manier om kensoorten aan te wijzen fundamenteel onjuist is.
Vervolgens stelt men een nieuwe methode voor op basis van objectieve criteria. De tabel
(op pagina 85) waarin deze criteria zijn weergegeven is echter volstrekt onbegrijpelijk. De
keuze van de symbolen is in dit geval zó ongelukkig, dat het nog het meeste weg heeft
van een drukfout. Wel vervelend dat het bijbehorende verhaal nu niet begrepen wordt
door lezers zonder plantensociologische kennis.
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Ondanks de genoemde tekortkomingen kunnen we echter stellen dat de Vegetatie van
Nederland inderdaad het boek is waar vegetatiekundigen zo lang op hebben zitten
wachten. Het geeft nauwkeurige definities, een precieze beschrijving van methoden en de
introductie van nieuwe concepten in duidelijke betogen. Hiermee maakt het een eind aan
het ambachtelijke luchtje rond de plantensociologie, dat haar in het verleden soms zo'n
slechte naam heeft bezorgd. De beschrijvingen zijn goed en de presentatie is over het
geheel genomen erg mooi. Het is het fraaiste boek over plantensociologie dat ik ooit heb
gezien, en beslist veel mooier dan de overzichtswerken waar men het in het buitenland
mee moet doen.
Rest de vraag: Moet je het boek kopen? De afzonderlijke delen kosten (bij de KNNV
veldwinkel) ongeveer negentig gulden, wat voor de gemiddelde sjoccer en fikse aderlating
betekent. Voor degenen die zelf regelmatig opnamen maken, of in hun studie met
vegetatiekunde te maken krijgen, is de keuze natuurlijk eenvoudig. Zij hebben de eerste
drie delen waarschijnlijk al. Toch hoef je geen fanatiek plantensocioloog te zijn om profijt
te hebben van de Vegetatie van Nederland. Doordat de gemeenschappen naar ecologische
verwantschap zijn gerangschikt leent het boek zich goed om overzicht te krijgen van de
ecologische eisen van planten die je buiten aantreft. Door het lezen van de beschrijvingen
van gemeenschappen te combineren met de kennis die je opdoet tijdens excursies, krijg je
al heel snel een idee van de factoren die het voorkomen van planten beïnvloeden.
Bovendien krijg je een beeld van de gemeenschappen die voorkomen in gebieden waar je
niet (zo vaak) op excursie gaat, dus wat je allemaal mist door niet over de grenzen van je
eigen district heen te kijken. Met de Vegetatie van Nederland begint een speurtocht naar
nieuwe plantjes en gebieden, waar je nog jaren mee bezig kunt zijn. Verslind ze dus, die
vijf delen. En ga op excursie. En schrijf er vervolgens veel stukjes over in dit prachtige
blad!
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Korstmoswaarnemingen uit het Warchedal en de Hoge Venen
Laurens Sparrius

Tijdens enkele plantenexcursies op het Sjoc zoka Warche 1'96 (10 tot 20 juli) in Ovifat
(Robertville) is ook naar lickenen gezocht. Op zeven plaatsen tussen Warchedal en Hoge
Venen zijn in totaal 79 soorten korstmossen gevonden. In dit artikel zal ik vijf van de
bezochte plekken bespreken.

Het dal van de Warche ten zuiden van Ovifat bestaat uit steile hellingbossen (voor de
houtproduktie) met den en spar; ze zijn niet interessant voor korstmossen. Langs het
riviertje staan esdoorns, wilgen en hazelaars. De laatste twee hebben een gladde bast en
zijn begroeid met Schriftmossen (Graphis scripta en Opegrapha vulgata). De oude
esdoorns hebben een dichte begroeiing met hoofdzakelijk Farmelia saxatilis
(Steenschildmos), Pseudevernia furfuracea (Purper geweimos) en Hypogymnia physodes
(Gewoon schorsmos).
Daarnaast zijn er in het dal enkele stukken kale rots (van fylliet, een zacht, kalkarm
afzettingsgesteente), die gedurende een groot deel van dag door de zon beschenen
worden. Hier op groeit Landkaartmos, Rhizocarpon geographicum. Op overhangende
rotsen groeien grote plakkaten van twee opvallende soorten: een knalgele, Chrysotrix
chlorina, en het Geelgroene UV-mos, Psilolechia 'psychodelia' lucida. Doordat het
phyliet erg poreus is, er treedt soms water uit, zijn niet alle stl!kken kale rots geschikt
voor korstmossen. Wel voor bladmossen, goudveil en varensoorten. Op zonnige, bemoste
stukken rots bij Schlofi Reinhardstein groeien vier grote leermossen (o.a. Peltigera
horizontalis met zadelvormige apotheciën) en een zwart, bladderig geleimos (Collema
flaccidum), dat cyanobacteriën als fotosymbiont heeft.
Langs het spoorlijntje in Sourbrodt, in het dal van de Kleine Rur, staan houten paaltjes
met schrikdraad in het weiland. Alle ruim 30 paaltjes zijn bekeken; ze waren
voornamelijk aan de zuidkant met korstmos bedekt. Er groeit Parmeliopsis ambigua,
enkele tot 5 cm grote baardmossen (Usnea subfloridana) en verrassend genoeg de
zeldzame Cetraria sepincola (Een donkerbruin, glanzend bolletje ter grootte van een
knoop dat dicht met apotheciën is bezet.), die o.a. in (koele) hoogveengebieden voorkomt
(WIRTH, 1995). Het algemeenst zijn hier Miearea denigrata, een korst met zwarte
bolletjes en witte stipjes (pycnidiën) en het roestbruine Placynthiella icmalea.
Tijdens een fietstocht naar het Brackvenn, reden we door een oud eiken-beukenbos langs
het riviertje de Helle. Enkele eiken waren dicht bedekt met baardmossen: een bruin
baardmos, Bryoria fuseeseens (tot 20 cm lang) met hier en daar kleinere plukjes van
Hangend baardmos (Usnea filipendula) en van Groot boerenkoolmos (Platismatia glauca).
Een mooi voorbeeld van het Bryorio fucescenti-Usneetum filipendulae, een
baardmossengemeenschap (Wirth, 1995).
Langs de oever van de Kleine Rur ten noorden van Sourbrodt groeien tussen struikhei
veel Cladonia's, zoals Stapelbekertje (C. cervicornis ssp verticillata) en het Rendiermos
(Cladina portentosa).
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Dennestobben op de Fagne Wallone (bij Botrange) leverden nog meer Cladonia's op;
Cladonia digitata is hier het algemeenst. Op weinig gebruikte paden lagen kiezelsteentjes
met Zwerfkei-vliegestrontjesmos (Miearea erratiea) en Trapelia obtegens. De laatste is
een onopvallende soort die bestaat uit lichtbruine korreltjes met kleine bleekroze
apotheciën.
Zo, dat was het. Met dank aan hen die de korstmossmaak te pakken kregen en regelmatig
een mosje meebrachten )llet de vraag 'Wat is dit?'.

Laurens Sparrius
Kongsbergstraat 1
2804 XV Gouda
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(Sommige in de tekst genoemde Nederlandse namen zijn tijdens het schrijven van dit
artikel verzonnen, omdat slechts weinig korstmossen een Nederlandse naam hebben.)
Soortenlijst
Naam

Arthonia radiata
Aspici/ia eontorta
Baeomyees rufus
Bryoria fuseeseens
Buellia punetata
Caloplaea lithophila
Caloplaea sax:icola
Candelariella aurella
Cetraria ehlorophylla
Cetraria sepineola
Chaenotheea ferrigunea
Chrysotrix ehlorina
Cladina portentosa
Cladonia eenotea
Cladonia eervicornis eervieornis
Cladonia eervicornis verticillata
Cladonia ehlorophaea

Substraat
Co
s
Qu
b
b
b
bs
Pi
h

Pi

p
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Cladonia cocelfera pleurota
Cladonia coniocrea
Cladonia digitata
Cladonia fimbriata
Cladonia floerkeana
Cladonia furcata
Cladonia glauca
Cladonia humi/is
Cladonia macilenta
Cladonia pyxidata
Cladonia squamosa
Cladonia subulata
Evernia prunastri
Graphis scripta
Hypocenomyce scalaris
·Ilypogymnia physodes
Hypogymnia tubulosa
Lecanora albenscens
Leeanora eonizaeoides
Lecanora dispersa Leeanora varia
Lecidella stigmatea
Lepraria incana
Leproloma vouauxii
Collema flaccidum
Miearea denigrata
Miearea erratica
Miearea prasina
Opegrapha niveoatra
. Parme/ia revoluta
Parme/ia saxatilis
Parme/ia subaurifera
Parme/ia subrudecta
• Parme/ia suleata
Parmeliopsis ambigua
Peltigera canina
Peltigera horizonta/is
Peltigera praerextata
Peltigera rufescens
Penusaria amara
Penusaria leioplaca
Penusaria pertusa
Phlyctis argena
Physcia adscendens
Physcia caesia
Plaeynthiella icmalea.
Placynthiella oligotropha
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Platismatia glauca
Pseudevernia furjuracea
Psilolechia lucida
Pyrenula cf laevigata
Rhizocarpon geographicum
Rinodina exigua
Thephromela atra
Trapelia obtegens
Trapelia placodioides
Trapeliapsis granulosa
Usnea filipendu/a
Usnea subfloridana
Xanthoria calcicola
Xanthoria candelaria
Xanthoria parietina
Xanthoria polycarpa

Ac Qu Pi Sa Fa
PiQu
s
Co

s
b
steentjes t

s
hp
Qu
h
b

h

Ac
Sa

Gebruikte aflwrtingen:
p (stronkcn,stobbcn Fagne Wallone)
h (hmllcn paaltjcs,Spoorl(in Sourbrodt)
b (betonnen paaltjes Fagne Wallone)
s (gesteente: fylliet Warchedal)
t (terrestrisch, Kleine Rur)
Ac (esdoorn, Warchedal)
Sa (wilg, Warchedal)
Qu (eik)
Pi (den)
Fa (beuk)
Co (hazelaar, Warchedal)
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