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Hallo

P~G'ets,

Sjockers en andere waarde lezers

Hier kruipt voor Met eerst wat groens bij je in de bus.
Misschien dat je raar zult hebben opgekeken toen je de naam
Kruipnieuws-~intergroen op de voorkant las.
Hoe zit dat nu? Dit jaar brengen de Sjocgroep van de NJN en de
Plantenwerkgroep van de ACJN samen hun blad uit. Dit bij wijze
van experiment voor de duur van één jaar, waarna wordt besloten
of deze samenwerking zal worden voortgezet. Op deze manier kunnen we de lezers meer plantennieuws voorschotelen. We zijn benieuwd naar de mening van de lezers over deze

s~enwerkingsvorm.

Wat de tekst betreft, we beseffen dat deze tamelijk klein gedrukt
is. Als dit afbreuk doet aan de leesbaarheid, willen we dit graag
van jullie horen.
Zoals ieder blad, staan ook wij te springen om kopij en vooral
plaatjes. Zeker dat laatste is van belang: mochten wij geen plaatjes ontvangen, dan zullen wij wellicht genoodzaakt zijn om plaatjes van de concurrerende werkgroepen te lenen.

Aan•de Krulnieuwslezers berichten we hierbij dat het vorige nummer
jaargang 46 nr. 3 was, en niet jaargang 47 nr. 1 zoals stond vermeld.
We bedanken alle schrijvers van dit numner

vo~r

hun bijdragen en ook

de tekenaars, ~et name Marge Louissen(voorplaat) en Paul Beuk.
De kopijsluitingsdata

en verschijningsdata zijn als volgt gepland:

nr 2 10 mei 1985
versd\jning rond 17 juni 1985
nr 3 30 augustus 1985
7 oktober 1985
nr 4
1 november 19135
9 december 1985
Kopij kan naar één van de onderstaande adreseen worden gestuurd:
Veel leesplezier en groetjes,
Henk Kloen
Nude 57
3911 VK Rhenen
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André Bank
Staalstrast 12-2
2033 XK Haarlem

Inleiding.
De winter is toch altijd wel een schrale tijd voor de {hogere) planter.liefhebbers. Menigeen kijkt uit neer de dag dat de eerste sneeuwklokjes en winterakonieten boven de grond komen, en het eerste bosje narciasen weer op tafel staat.
Veel van deze lentebodes behoren tot de zogenaamde 'stinseflora' (of
atin~eflora, beide schrijfwijzen wordan in de literatuur gebruikt). Omdat veel beginnende planten-freaken hier nog niet zoveel van afweten,
wil ik in dit artikeltje daar wat meer over vertellen. Tenslotte nemen
de stinsepianten een bijzondere plaats in binnen de Nederlandse flora.
Rijke historie.
Waarom is die stinseflora den zo bijzonder ? Omdat ze van oorsprong
niet inheems is. Stinsepianten zijn namelijk in vroegere tijden ingevoerd door mensen. Je merkt ook dat deze planten meestal in de dirakte
omgeving van menselijke aanwezigheid staan. In de literatuur zegt men
hier het volgende over: "stinaeplanten zijn planten die.men aantreft
op plaatsen die van oudsher gehoord hebban bij buitenplaatsen, oude
boerderijen, landgoederen, enz., en die buiten die terreinen in dezelfde omgeving niet in het wild voorkomen."
Maar waar komen de stinsepianten dan vandaan en hoe zijn ze in ons
land gekomen ? Oe oorspronkelijke gebieden waar de meeste stinseplanten vandaan komen, moeten we beneden Nederland zoeken: Centraal-, Midden- en vooral Zuid-Europa; het zijn
vaak de bergstreken (ook de Pyreneeën}.
Turkije en omstreken zijn eveneens gebieden van herkomst.
Zoals reeds gezegd, zijn de planten
door mensen ingevoerd. Rijke landeigenaren en grote hereboeren lieten in de
18e en 19e eeuw hun landgoederen en boerenerven beplanten met vreemde, uit het
buitenland afkomstige planten.
Het gaf hun terreinen een fraai en verzorgd uiterlijk. Daarnaast verschafte
het de eigenaar een status, een zekere
mate van aanzien: het waa tenslotte in
die tijd een kostbare zaak pm zulke
planten van ver te laten overkomen. familieleden, vrienden en bezoekers orachten, wanneer ze op studiereis (voor~
tenschappelijke doeleinden) of 'ontdekkingsreis' waren geweest, vaak planten
mee als kado of geschenk.
Juist die planten werden meegenomen, die
een opvallende of kleurrijke bloeiwijze
NARCiS
hadden en makkelijk mee te nemen (col-

len, knollen, wortelstokken) waren. Een enkele
keer ging het om een plant waaraan een geneeskrachtige werking werd toegeschreven.
In friseland begon het.
Oe naam etinsaflora ie afgeleid van het frisse
'stins' of 'state'. De friezen zijn namelijk
begonnen met het invoeren van deze typische
flora.
Stins betekent 'steenhuis'. In de 12e eeuw ging
men bij de bouw van woningen gebruik maken van
steen. En dat alleen nog maar voor de adel en
voor sommige rijke en bevoorrechte families.
Naast de bestaende houten en lemen woningen
werden aanvankelijk vierkante woontorens met
verdiepingen gebouwd bij wijze van bescherming
tegen aanvallen en plunderingen. Die toren was
het zogenaamde steenhuis of stênhûe, dat in
SNEEUWKLOI<.]E
friseland stins of state werd genoemd. Later
werden er hele huizen en kastelen van steen gebouwd, dia ook stinsen werden genoemd. Buiten friseland spreekt men
van burg, borghof steyn. Het waren dus eigenlijk.versterkte huizen,
meestal met uitgestrekte landerijen erbij, eigendom van aanzienlijke families.
Later zijn de stinseplanten ingevoerd in Groningen, Drenthe, de binnenduinrand van Noord- en Zuid-Holland, Zeeland, Utrecht en Gelderland. En verder werden ze hier en daar in ons land geplant op oude
buitenplaatsen, kerkhoven en in pastorietuinen.
Speciaal milieu.
Niet alle atinseplanten komen uit het buitenland.
Er zijn ook soorten bij, die je elders in het
land bij bosjes in het wild ziet. In Zuid-Limburg
bijvoorbeeld kom je de gevlekte aronskelk overal
tegen in de vochtige loofbossen. In friesland zie
je die plant uitsluitend in echte stinsemilieus
en niet daarbuiten.
Het vreemde is dat de stinseplanten uitsluitend
in die heel speciale milieus groeien en zich in
al die eeuwen dus niet in de omgeving uitgebreid
hebben. Dat betekent dat er iets bijzonders aan
de hand moet zijn met de grond waarin de planten
groeien. Het zijn vaak bosplanten, die gewend
zijn aan losse, humusrijke aarde. En dat is wel
anders dan de stugge frisse klei of de voedselarme zandgronden die je in friesland ook vaak
aantreft.
In het verre verleden heeft men dan ook door
vergravingen en het inbrengen van zend, kalk,
mest of turfmolm kunstmatig een milieu of bodemstruktuur gecreëerd, die geschikt was voor
planten en andere gewassen die in de rest van de
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streek niet voorkwaaan. Dit kunstmatige milieu nu, haart dezelfde eigenschappen ale het milieu vaar de stinseplanten in het wild voorkomen. Zie hier de overeenkaast en de varklaring waarom je in het wild
ook stinseplantan kunt tegenkomen. Gabiaden waar van nature al stineeplanten voorkomen, worden in de literatuur 'Klsbwälder' genoemd,
Bloei in hst voorjaar.
Onze atinsaplantan zijn ova~ het algemeen
zogenaamde voorjaarsgeoristan: ze bloeien
in de vroege lente, en in de zomer en
winter blijven ze over door hun ondergrondse delen zoals een knol, een bol of
een wortelstok, Ne de vroegtijdige bloei
sterven de bovengrondse dalen af zodra de
bomen volledig in blad staan.
Sommige stinsepianten rekenen we tot de
hamikryptofyten, Zij dragen wintarknoppen
vlak boven de grond en komen vaak erg
vroeg tot bloei. 's Zomers is het stinsamilieu heel arm aan bloeiende planten.
Enkele vroeoe bloeiers.
Het zou te ver doorvoeren om hier een
komplets lijst te geven van alle stinsaplanten, Ik zal er wel sen aantel opnoemen en beschrijven om zo een indruk te
geven welke planten tot de stinseflora
behoren.
Oe vroegste bloeiers zijn zonder meer
winterakoniet (Eranthis hyemalis) en
sneeuwklokje (Galanthus nivalis), Oe
eersta is zo klein, dat-ie bijna niet opvalt, Het is dat z'n bloamen zo mooi fel
geel zijn, anders zou ja. hem over het
hoofd zien.
Breed longkruid (Pulmonaria officinalia)
ia ook wal een vroege bloeier, vanaf eind
maart. Oe bloemetjes groeien in kleine
trosjes bijeen bovenin de plant. Eerst
zijn ze rood en verkleuren dan langzaam
naar blauw. Longkruid is makkelijk te
GEVLEkTE ARONSKELk
herkennen een z'n gevlekte bladeren. ln
~
vroegere tijden werd het als sen geneeskrachtige plant beschouwd. 1'\en
vergeleek de vlektekening van de bladeren met longen, Volgens de zogeheten 'signatuurlaar' batekende dit dat de plant tegen longziekten
hielp.
Andere vroege bloeiers zijn erecue (crocus varnus) (óók een stinsaplant !), diverse anemoonsoorten: gele anemoon (Anamona ranunculoidas), blauwe anemoon (Anemone apennina) en bosanemoon (Anemona nemorosa), bosgaalster (Gegea lutea), bostulp (Tulipa sylvastris) en de
stengelloze sleutelbloem (Primula vulgaris),
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Bij het opnoemen mogen we zeker
de holwortel (Corydalis bulbosa)
en voorjaarshelmbloem (Corydalis
solide) niet vergaten. Ze lijken
sterk op elkaar en hebben beide
prachtige roodpaarse bloemen.
Bloeiers vanaf april.

Dan volgen nu de wat latera
bloeiers (hoewel sommige ook al
in maart bloeien).
Enkele bekende namen zijn narcis
(Narcissus paeudonarciasus),
wilde hyacint (Scilla non-scripte) en sterhyacint {Scilla bifolie).
Os gewone vogelmelk (Drnithogalum umbellatum) heeft groen-witte bloemen en is beschermd. Bij
bewolkte hemel sluiten de bloemen zich en~ok bij mooi weer
geen ze 's middags meestel
dicht. In de gesloten bloemen
ken zelfbestuiving plaatsvinden.
De gevlekte aronskelk (Arum meculatum) en Italiaanse aronskelk {Arum italicum) hebben een
bloeikolf als bloeiwijze, met
onderaan de vrouwelijke en daarKLEiNE mAAGDt:NpALm
boven de mannelijke bloemen. In
de herfst ontwikkelen de vrouwelijke bloemen zich tot rode, giftige bessen.
Dok vermeldenswaardig is de kleine maagdenpalm (Vinca minor): een
laag bij de gond blijvend kruid met fraaie blauwe bloemen. Het is een
uitgesproken schaduwminnende plant. Zij geldt reeds vanaf de oude tijden af als esn beeld der onsterfelijkheid, omdat de leerachtige bladeren vele jaren groen blijven.
Besluiten we deze lijst met daslook (Allium ursinum) die naar uien
ruikt (zoals de meeste Alliums) en voorjaarszonnebloem (Doronicum
pardslienches), een hoogopgaande, geelbloeiende composiet.
Tot slot.
Tot zover dit verhaal over stinaeplaptan. Hopslijk is je nu het een
en ander duidelijker geworden over 'de stinseflora' en heeft het je
interesse gewekt om er in deze tijd zelf een keer op uit te gaan om
te kijken of za bij jou in de buurt staan. Succes ermee 1 En mocht hst
je niet lukken, den kun je altijd nog een bosje narcissen helen bij de
bloemenman op de hoek ••••••••••••
André Bank
Staalstraat 12-2
2033 XK Haarlem.
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Na anderhalf jaar zoeken en proberen is het er dan van gekomen: een
lijst van Nederlandse korstmosnamen. Dat dit al eerder leefde in de
Sjocgroep blijkt uit een lijst in een Kruipnieuws van 1941. Bc~ter
sommige van deze namen kennen we nu voor andere korstmossen, en veel
namen ~ijn niet consequent, zodat je verwante noorten er niet in terug kuht vinden. Bn zo is het veelal met boeken waarin je Nederlandse namen kunt vinden. Het resultaat is dan ook dat de meeste n~en
nog bedacht moeten "orden, en .de vele sjockers die daarbij hebben
geholpen bedank ik dan ook hierbij.
De namen zijn meestal zo opgebouwd dat ook geslachten of groepen van
verwante soorten in de naam te herkennen zijn. Om dit te bereiken is
soms een al .bekende naam toch gewijzigd. Gebruikte geslachtenarJen
zijn in hoofdletters getypt. Bij sommige noorten is een tweede wetenschappelijke naam vermeld, die tegenwoordig meer gebruikelijk is dan
de eerste naQm zoals die in de Korstmossentabel staat.

'

J)e volgorde van de lijst;
- korstvormende soorten(microlichenen) - op alfabetische volgorde
- grotere korstmossen(macrolichenen) behalve Cladonia - volgorde
van de Korstmossentabel(2)
- rendier-, staaf- en bekermossen: de Gladania's-volgorde VHn
behandeling in De Nederlandse Cladonia's(3).
Ben cijfer achter de naam is verwijzing naar de bron, een cijfer
tussen haakjes betektnt dat de naam afgeleid is van betreffende bron.
Let wel: Deze namen hebben geen officiële geldigheid. Op- en aanmerkingen zijn van harte welkom.
Microllichenen.
~uellia canescens

L=

Diploicia canescens
Buellia punctata
GRAPRIS
LECANORA conizaeoides
Lecanora mt<ralis
fLe cidea grmmlosa
l :Trapeliopsis granulosa
rLecidia uliginosa
Placynthiella uliginosa
OPEGRAPHA
Partusaria amara
Phlictus argena
Rhizocarpon geographicum

l=

- Kauwgomnes
-

Vli~gestrontjesmos

SCHRIFTMOS 45
ViezeluchtSCHOTEU·!OS
Grijs steenschotelmos
Zandkorrel11os

- Hoader!!los
- HIEROGLYFt.rlHOS
- Ananasmos

- Stoplich trucs
- Landkaartmos 4

Macrolichenen, behalve Cladonia.
PELTIGERA spuria
Peltigera polydactyla

SchelpLEERMOS
- Sandalenleermos

(4)

- Lappenleermos 1
fPeltigera car.ina
(soort afgesplitst van P. canina)
L~ P. membranBcea
- Rossig leermos
P.~tigera rufescens
- ZWELMOS
COLLEMA
- ORANJE kroesmos
XANTHORIA candelaria
- Oranje boomkorstmos
Xanthoria polycarpa
- Oranje wratkorstmos
Xanthoria aureola
- Oranje steenkorstmos (45)
Xanthoria parietina
- NAVBL~!OS
UMBILICARIA
- Olijf-SCHILDMUS (45)
PARM~LIA acetabulum
- Bronsschildmos
Farmelia exasperatula
- Verstopschildmos
Parmelis subaurifera
- Glanzend schildmos
Parmelis glabratula
Parmelis consper sa
- Steenschildmos
Parmelis caperata
- Sierschildmos
- Azuurschilumos (1)
Permelia sulcata
- Blauwgrijs schildmos
Permelia saxatilis
- Pokkenschildmos
Permelia subrudecta
- Tinschildmos (1)
Parmelis tiliacea
- Gewoon SCHORSMOS (45)
HYPOGYMRIA physodes
- Buisjesschorsmos
Hypogymnis tubulosa
- IJslands mos 145
Cetraria islandica
Cetraria sepincola
- Vernismos 1
Cetraria chlorophylla
- Savooiekoolmos
Platismatia glauca
- Boerenkoolmos 1
PHYSCIA caesia
- Stoeprand-VINGERNOS
fPhyscia orbicularis
- Donker vingermos
Phaeophyscia orbicularis
Physcia tenella
- Heksenvingermos
Physcia adscendens
- Kapjesvingermos
PHYSCONIA pul verul en ta
- Slank RIJP~lOS
- Grauw rijpmos
Physconia grises
- Geelachtig rijpmos
Physconia enteroxantha
- Pastel-schorskruiper
Farmeliapsis ambigue
- Rode heikorst 4
Baeomyces rufus
- SteenKORRELLOOF
STERb;OCAULON pileatum
- Zilververf-korrelloof
Stereoeaulau condensatum
- BAARDMOS 145
USNb;A
- PAARDEHAARMOS
ALECTORIA
-Gewoon KRAAKLOOF (145)
~ORNICULARIA aculeata
CO~L~OCAULON aculeatum ssp. aculeatum
- Fijn kraakloof
~ornicularia muricata
Coeleocaulon aculeatum ssp. hispidum
- Geweimos
Evernia prunastri
-Purper geweimos (1)
Pseudevernia furfuracea
- Melig TAKMOS (4)5
RAMALINA farinacea
- Trompettakmos
Ramalina fastigiata
- Groot takmos
Ramalina fraxinea

l=

L=

l=
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Cladonia's- Bekermoasen, Heidestanrtjes, Rendiermossen.
Cladonia floerkeana
- Rode heidelucifer
bacillarie
- Dove heidelucifer
macilenta
- Melige heidelucifer
polydactyla
- Langevingerbekermos
digitata
- Kortevingerbekermos
coccifera
Rood bekermos 14
~ Cladonia pleurota
(afgesplitst van C. coccifera)
incrassata
- Rode veenkorst
sulphurina
- Pastelheidelucifer
Cladonia zopfii
- Ezelspootje
uncialis
- Varkenspootje
Cladonia squamosa
- Geschubd heidestaartje
crispsta
- IJl heidestaartje
glauca
- Bruin heidestaartje
Cladonia furcata var furcata
~ Vorkstaartje
furcata var scabriuacula - Ruw vorkstaLrtje
l= Cladonia scabriuscula
(afgesplitst van C. furcata)
rangiformis
- Fraai vorkstaartje
gracilis
- Girafje
'
Cladonia cornuta
- Hoornheidestaartje
Cladonia phyllophora
- Geblakerd bekermos
verticillata
-Gewoon etagebekermos (145)
rappii
Geel etagebekermos
Cladonia pyxidata
- Grofkorrelig bekermos
chlorophaea
-Groen bekermos (1456)
merochlorophaea
- Schaafbekermos
fimbriata
Slank bekermos
- Patatbekermos
*
conistea
Cladonia suVulata
- Priemheidestaartje
~ladonia pityrea
- Spruitend bekermos
l = Cladonia anomaea
Cladonia strepsilis
- Hamerblaadje
Cladonia portentoss
Gewoon rendiermos 1(5)
ciliata
- Tenger rendiermos
arbuscula var arbuscula - Treurrendiermos
arbuscula var mitis
- Rouwrendiermos
~ Cladonia mitis
(af gesp! Hst van C. arbuscula)
rangiferina
- Echt rendiermos 45

r

r

i:

r

In de lijst zijn hoofdzakelijk de algmenere macrolichenen opgenomen
aangevuld met microlich&nen en zeldzamere soorten waarvoor ik een
Nederlandse na~ kende.
Henk Kloen
Nude 57
3911 Rhenen
*Cladonia confcraea

- Dik heidestaartje
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Ook dit jaar werd het mossenweekend * weer in het llulshorsterzand gehouden, net als in 1980 en in 1983. Op deze eerdere kampjes is ook
al naar de vastlegging van het stuifzand door mossen en korstmossen
gekeken, door de bodem en de vegetatie langs traaseeten te beschrijven(zie Lotz 1980, Kloen 1983). Hierbij werd geconstateerd, dat veel
soorten mossen en korstmossen slechts in bepaalde gedeelten van een·
transeet voorkomen, echter een nadere analyse van de achterliggende
oorzaken ontbrak tot nu toe. In dit stukje zal ik daar een poging
tóe doen, en wel door te trachten aan de hand van een classificatie
in groeivormen van mossen en korstmossen tot meer algemene uitspraken te komen wat voor "type" mossen en korstmoss.en nu vooral aan
bepaalde omstandigheden aangepast lijken.
gen van de belangrijkste factoren die de verspreiding en bedekkingagraad van plantesoorten in het stuifzand bepaalt ia de beschikbaarheid van water(Stoutjesdijk 1952); dat snapt iedereen die er wel eens
op een zonnige dag gelopen heeft. Allereerst kun je twee typen strategieën onderscheiden, waarmee plantesoorten dit probleem hebben opgelost. Veel soorten hogere planten hebben zeer diepe, en uitgebreide
wortelstelsels. Ook als het dus een helé tijd niet geregend heeft,
zullen ze op deze manier toch nog wat water kunnen bemachtigen. ~eh~
ter veel lagere planten als mossen, korstmossen en algen hebben geen
of nauwelijks ontwikkelde wortels, en hun vaatstelsel(voor transport
binnenin de stengel) stelt ook al niet zove~l voor. Deze soorten zullen in droge perioden dus sterk uitdrogen, en zijn daar kennelijk tegen bestand; zelfs zo goed, dat ze in stuifzanden het grootste deel
van de vegetatie uitmaken.
Het is echter goed
schillen voorkomen
zullen worden door
mechanismen die de
of juist verlagen.

voorstelbaar dat er binnen deze groe·p ook· vertussen soorten, welk dan voornamelijk bepaald
de groeivorm van de soorten, BB door specifieke
genoemde tolerantie tegen uitdroging verhogen,

Om dit soort zaken eens nader te bekijken hebben we op het.mossenweekend een ~ansect gelegd van een vroeg stadium in de vastlegging
van het zand naar een laat stadium in de vastlegging.
Daarbij hebben we naast de gewone zaken als de bedekking van de in
verschillende opnamen voorkomende soorten, ook andere zaken beschreven, die in dit verband van belang leken.
Verder heb ik dit transeet met nog een drietal andere, al beschreven door Kloen(1983) samen genomen, en gekeken in hoeverre uitspraken over de adaptieve betekenis van bepaalde levensvormen ook in
het algmeen opgaan.

*

Mossenweekend Sjocgroep 1 tot 3 februari 1985
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Onderverdeling in levensvormen.
1. Korstmossen

Omdat in de verschillende tran~cct~n veel verschillende soorten voorkwamen, bleek hier een
vrij fijne verdeling mogelijk. ~r zijn binnen
het geslacht Claèonia drie groepen te onderscheiden, met-ëën-dÜidelijk van elkaar verschillende groeivorm. Allereerst de rendiermossen, soorten die alleen uit podetiën bestaan, welke vaak sterk vertakt, en vrij lang
zijn. Ten tweede de soorten me-t eten primair
thallus(blaadjes), waarop bekervormige podetiën groeien, en ten derde de soorten met een
primair thallus en staafvormige podetiën. Verder kwam in de opnamen vaak de soort Stereocaulon condensatum voor, die alleen eên-primäir-thäïïüä-zönctër podetiën heeft.
2. Mossen.
Voor mossen Z1Jn door Gimingham and Birse(&9>r) een groot aantal
verschillende groeivormen onderscheiden. Omdat in de opnamen maèr
weinig soorten mossen zijn gevonden, heb ik een wat grovere indeling
gehanteerd, omdat anders elke soort haast een eigen groeivorm zou
hebben, waardoor van veralgemenisering natuurlijk geen sPrake zou
kunnen zijn. Onderscheiden zijn: zodevormende soorten, waarvan de
stengeltjes door allemaal rechtopstaande spruiten een tapijtvo~ige
structuur vormen, en mattenvormende soorten, waarvan de verschillende stengeltjes een dikke mat vormen die zich horizontaal over
het substraat uitstrekt. De andere twee hoofdtypen die door Gimingham and Birse onderscheiden zijn - kussenvormende en los wet.fsel
vormende soorten - kwamen in de opnamen niet voor.
l·lateriaal en methode.
2
oppervlakte van de opnamen was 0.25 m • Het nieuw gelegde trs.r."ect 1·1
werd samengenomen met de traaseeten Ha, A en He, in 1983 opgcr.o:::~n
in het Hulshorsterzand(zie Kloen 1983); behalve het voorko~~n en ue
bedekking van de soorten werden ook de beäekking Vhn zand en ~oou
organisch materiaal genoteerd. De soorten werden nacr hoofdgroep en
en groeivorm in een tabel gerangschikt(tabel t). Hierbij vertegenwoerdiet opnamengroep 1 het vroegste ~uccessiestactium in de vier
transecten, 2 het daaropvolgende, enz. !liet ingedeeld werder. Cla.:onia coniocraea welke zowel staafj~s als bekertjes(aan de top ~&rr-~e
stäär]ês}-vÖrmt, en Coeleocaulon aculeatum die in groeivorm weliswaar op de rendiermoäsên-Ïi}kt~-mäür-däär-anderzijds door de aar.wezigheid van de buitenste schors, en door de afgeplatte, sterk glanzende podetiën daar toch sterk van verschilt.
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Van alle hoofdgroepen en groeivormen werd vervolger.s <ie voorkoc:ensfrequeilt:ioe en bedekking( ~<~m.iddeld per opnamegroep over de vier op-
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Fignur 1. De gemio.delue rela":itve

preaentiefrequentie(A).

en bedekking(B) van de t.oofàg~epen in opnam8groep I t/m 4.
A
algen
K
korstmossen
•it blok = totale bedekking
M

mossen

V
D

Vhatplanten
dood organisch

~&t~ricsl

namen)berekend. en uitgezet in een figuur. De siQlificaniie van de
verschillen in voorkomensfrequentie en bedekking tussen de vier
opnamengroepen(binnen een hoofdgroep of groeivorm) we~u bekeken
met de ( verdelingsvrije) Kruskal-Wallis-test(Sokal en Hoh::.~~ 1'JU1).
Re~ultaten.

A. Hoofdgroepen.
In fig. 1 staan de voorkomens- of presentiefrequentie en de bedekkin~ van de vier hoofdgroepen uitgezet. De verscl'illen in voorkomensfrequentie zijn voor de algen en de KorsmosBen significant
(tabel 1, met uitleg); áe eerstgenoemde komen het ceest in de
vroegste stadia voor, en de tweede hebben hun optim~ in het derde stadium(fig. 1). Ditzelfde patroon is te zien in de bedekking
van de soorten( tabel 1, fig. 1), echter ook de verschillen in
bedekking van mossen tussen de vier stadia zijn significant; deze
bedekken het meest in het derde stadium.
!ie verschillen in bedekking van dood organisch m&teriaal, en ae
tota.&e bedekking zijn niet significant; wel is da"t het geval voor
de bedek.-.ing van zand; dit bedekt in de vroegste stadia het meest.
B. Groeivormen van koPstmossen.
Alleen de verschillen in bedekking tussen de vier stadia van soorten met bekervormige podetiën blijken significant te zijr.(tabel 1),
deze komen optimaal voor in het tweede successiestadium(fig. 2).
Hoewel de resultaten sterk gespreid zijn is er kwalitatief ook nog
wel wat te zeggen over da andere groepen: rendiermossen lijken
vooral in het laatste stadium het meest voor te ko~en, soo~ten met
staafvormige podetiën het meest in het derde stadium, terwijl
korstvormige soorten gelijk over de vier stadia verdeeld lijken te
zijn(fig.2).

C. Groeivormen van mossen.
Ook hier zijn de verschillen tussen de verschillende stadia niet
significant door de grove spreiding in de resultaten(tabel 1). Eet
lijkt er echter OP dat matvormende soorten tot het: la<,tste stadium
beperkt zijn, terwijl zodevormende soorten ook veel :r. de eerdere
s kdia voorkomen ( fig ~).
Discussie.
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Allereerst blijkt uit deze gegevens dat de successie in stuifzand
9egint met een grote bedekking van algen, daarna komen korstmossen,
en daarna de mossen. De vaatplanten komen als groep evenveel voor,
alhoewel er natuurlijk wel duidelijke verschillen zijn tussen individuele soorten(zie tabel 1).
Binnen de korstmos::en lijken korstvormende soorten overal evenveel
voor te koment en dus ook in het eerste stadiuc. Jaarna verschijn~n
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Figuur 2. Gemidaelde re:atieve presentiefrequent~oef(A) en bedekking(B)
v"n korstmossen.
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G€mi~~elde relaiteve frequentie(A) en bedekking(B)

v<-.n grocivormt=r. van mossen in de vier opnumengroepen.
T
M

= tapijtvo.:-:::er:de soorten
= ma:vor=Ende soorten
-IS-

/

11

d=l

bekervormer-de soorten, daarna staR.fvornwnde en tot slot de rer..c.i.::-!"-

moasen. Het zou leuk zijn deze verschillen in de toekomst nog eens
beter te ga'm bekijken. Daarbij kan onder7.ocht "orden in hoever:-e
er binnen een soort verschillen kunnen optreden in groeivorm ir> de
verschillende success~estadia.
Zo bleek Cladonia pleurota in de vroegste stadia voornamelijk als
primair thäÏÏÜs-vÖÖr-të-komen, terwijl in de latere stadia veel neer
bekers worden gevormd(tabel 3). Gekoppeld aan de hoeveelheid water
li,1kt het er op dat de droogteresistentie van Cladonia-soorten minder wordt naarmate de soort meer vertakt ia en hoger boven het su·nstraat uitsteekt. Ook bleek de polgrootte van de soorten in latere
stadia af te nemen; in de latere stadia werd de vegetatiestructu>;r
steeds fijnkorreliger(tabel 3). Misschien kunnen de bekervo~e~de
soorten eerder voorkomen dan staafvormige soorten doordat ze water
in de bekertjes kunnen opvangen en gebruiken(een plastische, cioch.
eenvoudige gedachte),
Binnen de groep van mossen lijken zodevorm~nde soorten beter droogteresistent te zijn dan tapijtvormende soorten; ~ellicht doordat de
dichtopeenstaande pla1:tjes van het eerste type door capillaire werking beter water kunnen opzuigen en vasthouden. Ook zal een zodevormende soort beter tegen overstuiving kunnen omdat de structuur van
de pol moeilijker te verstoren is.
Al met al genoeg stof om eens verder na<,r dit soort zaken te gann
kijken.
Han Olff
Oranjesingel 20
9717 CD Groningen
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Frequentie Bedekking

4.5 n•
2.5 !18

1'o tule bedekking pla:: te!.
Bedekking Dood V!"ga:1::.sch Hateriaal
Bedekking ::and

tl.4

~~~~~E~~.E;:::
Algen
Korstmossen
Hossen
Vaatplanten
Groeivormen

,,_, .....

*

' 8.';) ..

17.6 ""
0.?1ns
3.62ns

'15.3 **
:24.5 **

.-20.0 ns
3, 37ns
3.20ns
1.37ns

1 .23ns
8.25*

0.21ns

korst~ossen

Thalleus
Thalleus + bekerv. podetiën
Thalleus + staaf·;. poje:iën
Rendiermossen

-O.tl na

4.34ns

Groeivormen mosseP-

1 .4 ns
2.0 ns

Tapijtvor.nend
Natvormend
Tabel 1. De

H-~aarcen v~n

! -3.1 na
j 2.0 ns

de Kruskall-wallis test voor het verschil

in mediaa~, van de bede~ir.g en voorkomensfrequentie van de ve~
~hillende groeivo!"men, t\;.ssen de vier opnamengroepen in tabel 2.

Significantie van de ve!"schillen:

* p < 0.05

**
n.s

p < 0.001
geen signicant verschil

Toelichting von de !"edactie:
bedekking

de gemiàaelde bedekking van de 4 opnames voor de betref-

fende p:anten-groep
relatieve frequentie
aantal opnames waarin soort x voorkomt

totaal aantal opnames
en deze wa&rde gemiàdeld voor alle soorten uit één

planten;;rQep
= het sevonden verschil is zo groot dut j~ ~ag aunne~en
dat ài t geen toeval is in je wa[!rneming, oaa.r ee.n ;.~ezen
lij~ versc~il; je mag dan conclusies trekken uit ue
getaller.. iioe kleiner de p-waarde des te significanter
1
is het verschil
De in deze tabel gegeven cijfers zijn berekend uit een fol'T'.ule vun
signif~cant

Kruskal-iiallis, en r1.b.v. deze getallen kun je
vinden
of de bedekkingen resp. frequenties significant verschillen.
Des te groter de getallen, des te belangrijker zijn de verschillen
tussen de opnaneng!"~epen(vergelijk fig. 1).
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Opnamengroep
Opnamenummer
Haker opname

1
1 1 1
M Ha :A

Bedekking znnd (>u)
Bed. Dood.Org.Mat. (:>~)
Bed. phnten{%)
Tolaal aantal soort"n
Aantal soorten algen
lçorstm.
"
"

40 4 25 20 0 0 •10 2 0 0 + 0 0 0 + 0
0 + 35 3 0 30 40 5 80 5 3 10 4 90 3 55
20 90 40 77 40 90 50 93 3o1oo 97 9Qi o~oo. 97 50
'5 4 9 14 5 9 12 11 7 9 11 14 7 5 11 12
1 1 1 2 1 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1
0 1 2 9 1 6 7 7 5 4 8 9 2 3 7 8
0 1 2 1 2 1 2 1 1 3 2 1 4 1 3 2
2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 3 1 1 1 1

"

"
.!..
Q)

I

"
"

mossen

vaat pl.

Korstmossen
'fh Stereocaulon condensatum

+

2
2
!la 14

+

+

Tb Cladonia pleurota
Cladonia verticillata
'Cladonia anomaea·
Cladonia chlorophaea

+

+1û

Ts Cladania glauca

+ +
+ +
.:!:.

+

~

3

He

/M

+

1
1

1

+

+

+

3

3

1

+
+

+
4

1 10
1 +

+

1
2

4

He

+

+ Zilververfkorrelloof

+

1 Rood bekermos

Gewoon etagebekermos
Spruitend bekermos
Groen bekermos

<:!

+

Bruin heidestaartje

±

4

5 Melige heidelucifer

+
+

+ Rode heidelucifer
Giraf je
2 Vorksteurtje
+ Priemheidestaartje

± +

+

+

1

+

1

•.

1 10
10

1

+

Gewoon rendiermoa
20 rrenger· rendiermoa

+

3

+

+

+ 80

Varkenspootje

IJO 10

Cactusmoa

GO

50
10

~{)

25

1

1

3
90

4

4 2'> 40 60

Purpersteeltje
Peermos
Gewoon gaffeltandmos

+

3 50

~0

3

1

.

-~- -· --·-·--

1

1

;~

2

2

2

3

4

4

5

4

3

4

5

1
4

Pleurozium schreberi
Ptilidium ciliare
Hypnum cupresuiforme

+

1

Hogere ::glantt•n
20
Corynephorua cuncocenn
Spergula morisonii
4
}"en tuca ovino tonuif'olia
Pinus aylvestris(kümpl.)
DeHchamptiia fleXIAOSa
Calluna vulgaria

1

1

2

3

+

1 1'·

+
1

;~o

30
1

Bronsman
Franjemos
Klnuwt;jeHmos
10 Buntgras

3

+

!JO

1

Heidespurrie
~'ijnbladig schapegras
Grove den
Bochtige amele
Struikheide

-

.M&!!n

Hierespcru spec
Palmogloea protuberans

+

2

+

--·

I

+

3 + 5 10

+
+

Opnamenummer

""

4

+

....-•.•'"'"""

.!..

4
He M Ha A

Ha A

3

+

Mossen
T Campylopus j.ntroflexus
Ceratodon purpureus
Pohlia nutans
Dicranum scoparium
Pol.ytrichum piliferum

M

2

1

Re Cladonia portentosa
Cladonia cilia ta ( t<muis)
Gladoni« uncialis

~.-

2

40

Clad•:nia macilenta
Càdonia floerkeana
Cladonia gracilis
Cladonia furcata
Cludonia subulata

---.

4
5 5
Ha A

3

2

1

as

;>0

+

4

3 20 l.5

40

]ie8tsoorten
Cladonia coniocraea
Coelaocaulon aculeatum
ssp aculeatum

+
,

"

+

5

+

2 Gulei-alg

30

25

+

+

1

+

+

+ Dik heidestaartje
Gewoon kraakloof

ranseeten in stuifzand( 1 - vroegste stadium van elk

bedekking

hoogte

bOJd, kruidlaag
becl. moelaag

20Of60
f30: 120
3<
1010C

b<:d, tÜg
bed. dood org. mat.
bed. zard

40 20:
1

40

0,

V
V
V
~;
I

N
0
I

T
Tb

Ts
Re
V

Re

•rs
T
!l

Palmogloea protuberans
Corynephorus canescens
Spergula morisonii
Festuca ovina tenuifolia
Geratoden purpureus
Polytrichum piliferum
Clddonia pleurota
ëludahia riöerkun-a - Cladania uncialis
Deschampsia flexuos'a
Cladonia portentosa
Claáania grcilis
Dicranum scoparium
~leuroziumschreberi

M Ptilidium ciliare
M Hypnum cupressiforme

Bedekking van soorten
(opname I t/m 4), met
bepalen. 'l'evens wordt
gegeven.
ae = aaneengesloten
v = verspreid/ diffuus
+ = soort bestaat alloen
* = afgestorven delen

~
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In de Jeugdbond wordt er za nu en dan aan 'fenologie-onderzoek' gedaan. Meestal blijft dit beperkt tot het kijken naar de eersta bloeidata, raspactievelijk de vogels dia het eerste terug zijn.
Toch kun je meer doen: je zou een aantal planten en bomen kunnen volgen
in de loop ven het jaar wat betreft het boven de grond komen, het zichtbaar worden van de knoppen, het in bloei komen, de bloeitijd en het afsterven of laten vallen van bladeren. Zelf ban ik dit jaar mat zo'n onderzoekje begonnen, waarbij de werkwijze als volgt iss
Ik kooa acht planten, waaronder twee bomen, drie bolgewassen en drie
kruidachtige planten.
- Par soort volg ik ~~n exemplaar, zodat de gagavena met elkaar in overeenstemming zijn (nog beter is het om dit van meer exemplaren te doen,
zodat je de fluctuaties binnen é~n soort ook registreert 1).
- Natuurlijk van belang zijn de weersoastandigheden, en dan niet alleen
van de dag waarop je maat, aaar juist tussen twee maetdagen.
- Ook aardig is het varschil te bekijken tussen Noord- en Zuidzijde wat
betreft de groeipleats.
Het streven is om 2 keer par week waar te nemen (hetgeen tot nu toe
niet helemaal gelukt ia).
Hieronder volgen alvast enige resultaten;
Soort: EIK
Datum

••

~:

Duivendrecht, bosje langs metro

Grootte knop

Waar

Opmerkingen

helder, zonnig,
strenge vorst,
-10 graden c.

oud blad
aan de boom
van 6 1 3 cm.

13-02-'85

4 mm.

19-02- 1 85

4,4 mm.

idem

06-03-'85

4,4 mm.

vochtig en mistig, zo nu en
dan zon, temp.
boven 0 gr. c.

Soort: ES
Datum

~:

Duivendracht, parkeerplaats

Grootte knop

l:leer

Opmerkingen

13-02-'85

5 mm.

zie datum boven

oude essevleugels
aan111ezig

19-02-'85

5

'"'"•

zie datum boven

idem

06-03- 85

6 mm.

zie datum boven

idem

1
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De bomen doen dus nog weinig.
Klein hoefblad had ik ook als soort gekozen, deze wilde ik vergelijken in drie gebieden:
Opgaapoten terrein, zand, weinig begroeid.
Opgespoten terrein, zand, al begroeid met bosjes en stroken grasveld
er tussen, met een houtpaadje,
Een wegberm waarin veel gerommeld wordt (omploegen).
Helaas heb ik nog geen klein hoefblad gevonden,
Het groot hoefblad staat el wel met z'n stevige bloeiwijze boven de
grond;
06-03-'85: 10,2 cm.
l')( ~ H0 r QLAV
(oude dode bladeren nog zichtbaar)
~ ·
~

,tç

Veel meer resultaten geven de bolgewassen, Zij zijn dan ook minder afhankelijk van zonneschijn en bodemtemperatuur, omdat zij in hun bol
veel voedingsstofren hebben opgeslagen die bij de groei van pas komen.
~:

mijn tuin in Amstelveen

Datum

Weer

CROCUS

SNEEUWKLOKJE.

TULP

1 O-D2-'85

zonnig, vorst,
overdag -a" c.

4 1 2 cm.
slechts wat
sprieten

3,6 cm.
in knop

5,27 cm.

nog steeds
strenge·vorst

4,4 cm.

5,2 cm.

5 1 4 cm.

vorst nu 2 da-

5,45 cm.

6,7 cm.

6,8 cm.

20-02-'85
24-02-'85

gen over, wel
somber, maar

t .. ee bladeren
zichtbaar

bloeiend

nu zonnig,
8° c. overdag
04-03- 1 85

vochtig, sombar, regen,
t&!l'P•

09-03-'85

6,8 cm.

11,2 cm. !

8,8 cm.

7,5 cm.
twee andere
bloeiend

12,2 cm.
bloei al minder fraai

9,25 cm.
bladen al
uitgespli tst

oo c.

idem, vaak
mistig, soms
zon

~it zijn gegevens van sneeuwklokjes·die op het Zuiden staan. Ter ver-

gelijking nu de gegevens van de Noordzijde: datum 09-03-'85: 3 exx.
S,B cm., 1 ex. B,S cm. en 1 ex. 9 1 8 cm. _.!)slechts nog ruim één week
boven de grond,
Tot zover de gagevans t/m begin maart. In het volgende nummer zal het
vervolg van dit onderzoek gepubliceerd worden.
Hen Sinka
De Vlaschaard 47
1183 KM Amstelveen.

-:1.7.I'

Inleiding.
Op het Pinketerkamp in Bergen zijn een aantal duingrasvegetaties wat
beter bekeken, omdat die in het oog vielen door een aantal mindar gewone plantensoorten, vooral de geoorde silene (Silene otitas) en kegelsilene (Silene conica).
Denk hierbij niet direkt aan weelderige vegetatie met prachtige bloemen, want de meeste planten in de droge duinen blijven klein. Bij som~ige soorten moet je de bloemetjes bijna met de loep zoeken. Er ie nu
eenmaal niet zoveel te halen uit het voedselarme, droge duinzand. Als
je er echter op de knieën voor gaat liggen, zie je een rijke verscheidenheid aan vooral witte, roze en paarse bloemetjes.
Opnames.
Op 10 juni 1984 hebben we vier eenvoudige opnames gemaakt, waarbij we
alle soorten op een oppervlak van 2 m. x 1 m. noteerden en de fenologische toestand (bloei, vruchtzetting, enz.).
Omdat ja bij Bergen op de overgang van kalkrijk naar kalkarm zand zit
(resp. Duin- en Waddandistrict), leek het ons leuk om ook de pH of
zuurgraad te meten. Hoe lager de pH, des te zuurder de grond en des te·
minder kalk. Een gemiddelde Nederlandse bodem heeft pH 6. Kalk is voor
de plant belangrijk omdat het de opname van andere voedingsstoffen vergemakkelijkt, Vandaar dat je in kalkrijke duinen een weelderiger vegetatie vindt dan in kalkarme.
~
--~~
De opnames zijn alle gemaakt op kort begroeide plekken zonder struiken
en bomen, waar het zand wel is vastgelegd, dus in hogere bedekking van
de hogere planten.
Opname 1: is gemaakt op de westberm van de Heerenweg, tussen Bergen en
Egmond, aan de ene zijde grenzend aan het fietspad, aan de
andere zijde aan duinen met hogere grasvegetatie. Coördinaten 518,2 - 105,8.
Opname 2: in binnenduinen bij Egmond aan de Hoef, aan de oostzijde van
de weg, op een door toeristen en konijnen
kort gehouden vegetatie. Coördinaten zijn
()
513,7- 104,2.
Opname 3: op de tweede duinenrij vanaf zee, aan de
Middenweg nabij Egmond, op de zuidzijde
van de berm, aan de voet van een noordhelling, een plek met braam en veel konijnenvraat, bedekking 60 %. Coördinaten zijn
512,4- 103,3.
Opname 4: op de top van de eerste duinenrij vanaf
zee, aen de Middenweg, lichte noordhelling. Coördinaten 512,4 - 102,7.
De opnames staan uitgeschreven in tabel 1. Wat op
het eerste oog opvalt, is dat erg veel soorten al
bloeien of vruchtzetten, hierop kom ik straks terug.
Verder blijkt iedere opname een rijtje van soorten
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te hebben die alleen in die opnames voorkomen, er is dus wel verschil
tussen de opnames.

Plantengemeenschappen.

In een volgende stap heb ik opgezocht in welke plantengemeenschaopen
de plantensoorten thuishoren, De codes hiervoor kun je in de flora terugvinden, Deze gemeenschappen zijn op grond van duizenden opnames zo
ingedeeld. Op grond van eigen opnames kun je deze ook
indelen en vergelijken met
verdere gegevens over zo'n

vegetatie,
De codes worden verklaard
in Den Held (1979). Alleen
~~n cijfer betekent dat de
soort karakteristiek is
voor een grote groep van
vegetaties. Naarmate er

meer letters en cijfers
achter staan, is,de soort
meer gebonden aan één of
enkale vegetatietypes.
Als je de code zo bekijkt,
komt vooral het getal 20,
208, 20Bc veel voor. Het
getal 20 staat voor 'Klasse
der zandige, droge graslanden' of Koelerio-CorynephoZANDDOODE GRAS
retea, en komt voor op droge, zeer voedselarme tot
matig-rijke zandgronden. 208c, Als onderdeel daarvan, is het duinviooltjasverband (Galio-Koelerion), welke voorkomt op droge, niet meer
stuivende, matig kalkrijke tot matig kalkarme kustduinen.
We hadden juist plekken zonder struweel gekozen en de aanwezigheid van
konijnen (keutels) bleek duidelijk. Als er geen begrazing door konijnen is, ontstaat ar wel een struweel,
Andere codes die nog een paar keer voorkomen, zijn:
128 Raket-orde, vegetatie van ruderale plekken. Dat zijn plekken
waar de vegetatie onregelmatig door de mens gestoord wordt: achterlaten van afval, mest en modder vanaf de weg, betreding, Niet zo gek
als je opnames naast de weg maakt,
13A Windhalm-orde, gemeenschap van akkeronkruiden, mogelijk ook door
invloeden vanaf de weg.
258 Glashaver-orde, gemeenschap van rijkere, iets vochtige graslanden.
30A Borstelgras-orde, vegetaties van iets zuurdere, schrale bodem
(alleen in opname 3),
Als ja kijkt naar groepen van planten die in dezelfde combinatie van
opnames voorkomen, dan blijken deze niet een speciale verwantschap met
~Jn vegetatietype te kenmerken. Je ziet hiermee weinig verschil tussen
de opnames, ondanks de vele soorten die in slechts één opname voorkomen, De verwantschap is veel groter dan de verschillen.
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Varschillende levensvormen.
Een volgende manier om verschillen op te sporen, is te kijken naar levensvormen van de planten, welke je in de flora of in Ellenberg kun~
opzoeken, Bij de indaling is vooral gelet op waar de overwinterende
dalen ven de plant zich bevinden. Dit zegt namelijk veel over het (micro-)klimaat van de vegetatie, De indeling, oorspronkelijk gemaakt
door Raunkiaer, is als volgt:
T

= tharofyt:

Go

de plant leeft slechts kort (éénjarig) en overleeft het
ongunstige seizoen (veelal de winter) als zaad.
~~ de ovar~interende organen bevinden zich onder de grond,
de reeervestoffen worden opgeslagen in knollen, bollen, wortelstokken, enz.

H

= hemicryptofyt:

heeft de over~interingsknoppen ongeveer in het
aardoppervlak, veel rozetplanten en grassen vallen hieronder.
C = chamaefyt: (hier kruidachtige soorten) bij deze
planten overwinteren de qroeipuntan vlak boven
de grond, zodat ze vaak onder de bescherming van
een sneeuwlaag zitten, bijv. thijm en muurpeper.
Het zijn kleine plantjas meestal; zijn za groter
dan sterft het grootste bovengrondse deel af.
N = nanophane~fyt: struik of houtig gewas van ongeveer o,s - 5 meter hoog,
Er zijn nog aan paar levensvormen, die echter niet
in de opnames voorkomen.
In tabel 1 zie je dat de meeste planten therophyt en
hemicryptofyt zijn.
Als je de therofyten even naloopt, zie je dat ze bijna alle bloeien of vaak al vruchtzetten. In het alUiTG!BLal:.iot
gemeen bloeien ze dus van ± april tot juni, sterven
'ZANDHOOANdan af om als zaad verder te overleven. Het gaat
BLoEm
hier om een speciale aanpassing aan het micro-kli(vERGRour)
maat op wat opener zandgrond, 's Zomers is het er zo
droog en warm (loop maar eens op blote voeten op zonbasehenen zand),
dat de planten dit slacht kunnen bolwerken: ze overzomeren als zaad,
In het najaar wordt het koeler en vochtiger, de zaden kiemen en groeien 's winters door in·perioden dat het niet al te koud is, om in het
voorjaar v66r de droogte te bloeien, Dit noemen we ~interannuellen.
Dan nemen we nu de hemicryptofyten. Zij zijn mindar afhankelijk van
dit klimaat, omdat reservestoffan in wortal en rozet kunnen worden opgeslagen, De verschillende soorten bloeien over een groot deel van het
jaar. De rozetplanten blijven met de bladen vlakbij de grond, zodat ze
weinig water vardampen in de wind hogerop, De grassen rollen vaak de
bladen op bij droog weer om verdamping tegen te gaan. Een reden dat er
veel hemicryptophyten voorkomen, kan verband houden met de begrezing
en betreding: rozetplanten zijn moeilijk af te vreten en kunnen erg
goed tegen betreden, Grassen groeien na afvraten snel weer aan doordat
de groeipunten zo laag bij de grond zitten.
In figuur 2 zijn de levensvormen van de verschillende opnames uitgezet. De verschillen zijn klein. Opname 3 heeft de meeste therofyten,
Dit was de opname met een lagere bedekking (50 %), weerdoor het microklimeet extremer kan zijn: snelle uitdroging en daardoor ook verhit-

ting van de grond. Opname 1 en 2 herbergen meer hemicryptofyten dan
3 en 4. Misschien is het zand in de kustduinen (3 en 4) nog te beweeglijk voor een aantal rozetplanten.
Overige vergelijkingen.
Tot slot heb ik de kengetallen van Ellenberg gebruikt om de opname,s
te vergelijken. Voor een groot aantal faktoren heeft Ellenberg kengetallen aan plantensoorten toegekend, op grond van onderzoek, literatuur en eigen ervaring. Drie hiervan heb ik gebruikt:
Het K-getal geeft de mate van continentaliteit, oplopend van 1 tot 9.
Een hoge waarde betreft planten met een meer continentale verspreiding: in een klimaat met grote temperatuurschommelingen in het jaar
en een lage luchtvochtigheid. Een lage waarde duidt op een oceanische
verspreiding, zeeklimaat.
Uit figuur 3 blijkt dat de gemiddelde waarde voor opname 1 en 2 iets
hoger ligt dan van 3 en 4. Deze laatsta twee zijn de kustopnames,
waar de invloed van de zee groter is. Dit kan al uitmaken op zo'n
korte afstand door de zeewind die er direkt op staat en zo al snel
extreme temperaturen afzwakt en de lucht vochtig houdt.
Het A-getal geeft de mate van voorkomen van kalk •' ook variërend van 1
tot g. Opname 1 en 2 hebben een hogere A-waarde. ~lsschien hebban de
oudere duinen van oorsprong een hogere kalkgehalte dan de jonge, maar
dit is echter in tegenspraak met het
feit dat in oudere duinen al meer
kalk door regenwater ie uitgespoeld,
Oe door ons gemeten pH-waarden geven
ook geen uitsluitsel, het geeft alleen de pH van de bodem op een paar
centimeter diepte, welke sterk beinvlaad wordt door plantenresten en
-wortels,
Oe hoogste A-waarde in de opnames betreft geoorde silene, fakkelgras en
zwenkdravik, die als kalkminnend bekend staan en voorkomen in opname 1
en 2. Wellicht zijn de duinen aan de
·kust voor deze soorten nog teveel in
beweging, of is de wind te zilt, zodat dit en niet het kalkgehalte hun
voorkomen bepaalt.
Ik vind het vreemd dat gewone rolklaver en vlasbekje de hoge waarde van 7
hebben. Het blijft altijd mogelijk
dat Éllenberg iets verkeerd heeft ingeschat, of dat zijn waarden, bedoeld
voor Midden-Europa, bij ons in sommige gevallen niet galden.

Aki<E RHOORNBLoEm

Oe /IJ-waarde geeft aan hoe stikstofrijk
de grond is, van 1 tot 9. Dit is de
belangrijkste maat voor voedselrijkdom in het algemeen.
Uit figuur 2 blijkt dat het verschil
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klein ie, het stikstofgehalte kan al gauw verband houden met plaatselijke vervuiling door de mens.
Ik heb dit getal ook gebruikt om te testen of deze verschillen niet
al te groot zijn.
Conclusies.
Er zijn verschillen tussen de opnames, maar waaraan ze toegeschreven
kunnen wor~en is niet duidelijk. Het kunnen geheel endere zijn dan
welke we bekaken hebben; het kan ook best zijn dat de gegevens niet
nauwkeurig genoeg zijn om de verschille~r uit te halen.
Door ook bedekkingen van de soorten erbij te betrekken worden verschil.len genuanceerder (misschien wel kleinar !), deze kunnen betrokken
worden in het rekenen met R-, K- en N-waarden en het bepalen van plantengemeenschappen.
Tot slot kunnen verschillen ook berusten op de snelheid waarmee soorten zich verspreiden (nog niet in jonge duinen) of op 'toeval'. Meer
opnames zouden meer resultaat kunnen opleveren.
Tot slot.
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Natuurlijk ie er nog meer gebeurd op het Pika. Er zijn rendiermosopnames gemaakt die uitgewerkt zijn in Kruipnieuws 84:2, en er is veel
naar andere planten en dieren gekeken. Een paar waarnemingen dia ik
nog wel kwijt wil:
Op de wegberm nabij opname 1: walstrobremraap ~ 10 axx., viltganzerik enige exx., pijpbloem vele exx. en zuurbes.
Een eindje verderop aan dezelfde weg stond veel gewone vogelmelk,
werd later afgemaaid. In de primaire duinvallei de Reggen, bij Egmond stond fijne kervel, wilde hyacint, knopbies en addertong en vonden we 1 kleine watersalamander, vrouwelijk volwassen en ~ 5 larven.
Tot op een volgend sjockamp, groetjes,
Henk Kloen
Nude 57
3911 VK Rhenen.
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Ellenberg-waarden en levensvormen van de opnames van 3ergen.

Opname-nummer:
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Vervolg figuur 1: Opnames rond Bergen in droog duinlandschap.
opnamsnummar:

2

Poa pratensis
~yEn~m_c~Le~sif~r~e___

_

Erodium cicutarium
Veronica arvensis
~i~i~~a!i~a_a~g~s!ifoli~

Bromus hordeeaus hordaceus
Carex arenaria
~Eo~h~eLi~ LB&i~a!a___ _
Silene otites
Koeleria macrantha
Gali~m-m~llugo-- - - - - Ammophila arenaria
Phleum arenarium
Gera;ium-m~lÏe--- - - - Taraxacum officinalia s.l.
ftu&u~ fr~c!i~o~u~~·l·--

Cerastium arvense
Plantego lanceolata
,dr,!!!l,.!!.r.!a_s,!!.rEYl.lJJ.Q.l.ia__ _
Luzula campestris
Anthriscua caucalis
Vicia lathyroides
Myosotis ramossissima
Aira praecox
Gardamine hirsuta
fr.QPhila_v_!!.rEa ______ _
Saxifraga tridactylitie
Silene conica
Corynephorus canescens
Bramus teetorurn
Achillea millefolium
Rhacomitreum canescens
Cerastium semidecandrum

Gali~m-v;r~m-m;rTtTm;--

Thymus pulegioides
Ranunculus bulbosus
Trifolium dubium
Sedum acre
Avenula pubeseens
Vicia hirsute
festuce rubra
Dierenurn secpariurn
Cladonia furceta
Coeleocaulon acul. eculaaturn
re;t~c;~vTn; 'ta;::;urr';;-1Ia-A9rostis spec.
Lotus corniculatus
Viola curtieii
Linaria vulgaris
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Cochlea·ria danica
Sonchus ervensis maritimus
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Veldbeemdgras
____ _
Reigersbek
Veld-ereprijs
_ ~m.!!.l&l.!!.dlg.!!. ~i~k,!!. __
Zachte dravik
Zandzegge
-~e~o.Qn_blgse~r~i& __
Geoorde silene
_ [a~k,!!.lJlr,!!_s_____ _
Glad walstro
Helm
_Ia~d&o&d~gLa~- __ _
Zachte ooievaarsbek
Paardebloem
_
_______ _
Akkerhoornbloem
Smalle weegbree
_ I,and!!!u.!:!r______ _
Gewone veldbies
fijne kervel
Lathyruswikke
Ruw vergeet-mij-nietje
Vroege of Paas-haver
Kleine veldkers
-~r~eseliEg_____ _
Kandelaartje
Kegelsilene
Buntgras
Zwenkdravik
Duizendblad
Grijze bisschopsmuts
_IeEdho~r~blo.!!.m___ _
Duinwalstro
Grote wilde thijm
Knolboterbloem
Kleine klaver
Muurpeper
Zachte haver
Ringelwikke
Rood Zwenkgres
Gaffeltandmos
Vorkjesmos
_ !r.!!.a~l~of _____ _
fijn schapegras
Struisgras
Gewone rolklaver
Duinviooltje
Vlasbekje
_

~l,!!_u~tie.!!.m~s

.!l,r,!!_a~

-~e~o~e_vle.!:!g,!!_l!j~s~l_Qem

Deens lepelbled
Zee-melkdistel

Vervolg figuur 1: Codaring plantengemeenschappen en levensvormen.
coda plantengemaanschap

levensvorm
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ie terug te vinden in de
flora.
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Overige verklaringen:
- fenologie:
v = vegetatief
kn = knopdragend
fl = florerend, bloeiend
fr = fructifiërend, vruchtdragend
- levensvormen:
T • therofyt
G = gaofyt
H = hamicryptofyt
C = chamaafyt
N
nanofanarofyt

=

- kengetallen van Ellenberg:
K = continentaliteits"'aarde
R = reaktie(kalk)~o~aarde
N
stikstof~o~aarde

=

x

= soort

indifferent of
voorkomend over breed
trajekt
7 = waarde onbekend
Verdere uitleg zie de tekst.

Figuur 2. Levensvormen naar cverwinteringsorganen.
c:=:::Jrherofyt

I1IIITIIl Ge o fy t
~Hemicryptofyt

~Chameefyt
1:::::: :·I Nanofanerofyt
Uitgezet zijn de % van elke levensvorm, berekend naar al dan
niet voorkomen van soorten.

'2.0

3

1

4

K

R6
r--

4
3
l

'l

7
1

2..

3

(1

5

6-i

4

2.

t f/f)

N3

3

Figuur 3. K-, R-, N-getallen volgens· Ellenberg.

'2.

Dé getallen zijn gemiddelden voor
elke opname.

1

K ~ mate van kontinentaliteit
R reaktiegetel, mate van kalk
N = stikstofgetal

=

2.

3

4

Inleiding.
Op 29 april 1984 hebben Gert-Jen, Sebaetieen, Jan, Elbert en ik een excureie gehouden door de boswachterij van Schoor!. De bedoeling was om
aan planten te doen. Eind april ia nog vrij vroeg om al veel planten· te
kunnen vinden, we hebben dan ook vooral naar niet-bloeiende soorten gekeken.
Hieronder een beschrijving van een onderzoekje dat we uitgevoerd hebben.
Het~ van dit onderzoekje was (naast •soortenksnnis opdoen•), om te
kijken naar de verandering in eoortan-eamenetelling, wanneer je vanaf
de binnenduinrand naar da zee loopt.
De boswachterij was niet zo'n slimme plek om dat onderzoek te doen, omdat je constant in boa blijft en niet bij de zee kunt komen.
Methode.
Op de kaart, die hierbij zit, zie je dat we het onderzochte gebied in
hokken van 500 bij 500 mater hebben verdeeld. Door acht v.an die hokken
zijn we heen galopen en hebben plantensoorten opgeschreven.
Thuia heb ik de gegevens uit de notitieboekjes gehaald en in een tabel
gezet. Allereerst door alle soorten in een willekeurige volgorde over
te pannen. De tabel, dia je zo krijgt, ie een ruwe tabel. Vervolgens
heb ik de soorten uit die tabel in aan andere volgorde gezet en wel:
1. De soorten, die allaan in hok 1 en/of 2 voorkomen.
2. De soorten, die tenminste in twee van de eerste vier hokken voorkomen.
3. De soorten, die
4. Oe soorten, dis
komen.
5. De soorten, die
6. Soorten, die in
7. Soorten, dia in

s.

tenminsta in twee van de hokkan 3 - 6 voorkomen.
tenminste in twee van de laatste vier hokken voor-

alleen in hok 7 en/of 8 voorkomen.
zes of meer hokken voorkomen.
drie tot zes hokken voorkomen.
Soorten, die in één of twee hokken voorkomen.
Oe eerste vijf groepen geven het verloop van
de vegetatie aan van de binnenduinrand naar de

r----------------------,

zee.

Groep zes bestaat uit •zeer algemene soorten•,
groep zeven uit 'algemene soorten• en groep
acht uit 'zeldzame soorten•.
·Resultaten.

KRAAÏHfioE ~~~~'.,. BL~rnF/1

Deze zijn verwerkt in de bijgaande tabel;' de
nummers in de rij gaven het hoknummer aan en
zijn terug te vinden op de kaart.
Zoals in de inleiding al gezegd, is voor dit
ecart onderzoek een bos niet zo'n goede plaats.
Juist in een bos worden allerlei invloeden gematigd. De temperatuurverschillen zijn er niet
zo groot als in het open duin, de invloed van
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de wind ia kleiner, enz. De tabel geeft dan ook niet zo'n duidelijk
verschil in binnenduinsoorten en openduinsoorten.
'Echte binnanduinsoorten' dia ook alleen in de eerste hokken worden
gevonden, zijn bijvoorbeeld speenkruid, fluitekruid, look-zonder-look
en zevenblad. 'Echte openduinsoorten' die we dan ook alleen in de
laatste hokken vonden, zijn kraaiheide, zandzegge en brem,
In de lijst met zeer algemene en algemene soorten vind je veel soorten
die het in bos goed doen en ook soorten die je langs bermen vindt,
Dat laatsta is niet zo verwonderlijk, want we zijn braaf op de paden
gebleven.
. Hoknummering:

2

3

4

5

6

7

a

.!i_r.e_e.e. 1

Ceatenea sativa - kastanje
Veronica hederifolia - klimopereprijs
Anthriscus sylvestris - fluitekruid
llax aquifolium - hulst
Geranium robertianum - robertskruid
Rubus idasus - framboos
Alllarie patiolate - look-zonder-look
Galium aparins - kleefkruid
Senecio vulgaris - klein kruiskruid
Rumex obtusifolius - ridderzuring
Symphytum officinale - smeerwortel
Lsmium album - witte dovenetel
Populus alba- witte-abeel
Populus x eenadensis - Canadese populier
Oenethers spec. - teunisbloem
Ranunculus ficaria - speenkruid
Geum urbanum - gewoon nagelkruid

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

.!i_r.e_e.e.z.

Cerastium arvense - akkerhoornbloem
Stallarie media - vogelmuur
Aagopodium podagraria - zevenblad

x
x
x x x x
x

x

,!i.r.e_e.e.l

Cerduus crispus - kruldistel
Prunus serotine - Amerikaanse vogelkers
Q.r!!_a.e_

x x x x

x x x

i

E~petrum

nlgrum - kraaiheide
Luzule spec. - veldbies
Arenaria serpyllifolia - zandmuur
Trifolium repens - witte klaver
Corynephorus canescens - buntgras

x x
x
x
x

x
x
x x x
x x x
x
x

x

Q.r!!_e.e_2_
~adicago lupuline - hopklaver
Spargula ervensis - gewone spurrie
Carex arenaria - zandzegge
Cytisus scoparius - brem

x
x
x
x

2

§.r.!l.B.tl §.
Glachoma hadereces - hondsdraf
Urtica spec. - brandnetel
Taraxacum epec. - paardebloem
Pinua epec. - dan
Quareus robur - zomereik
Senecio jacobaea - jacabskruiskruid
Erophila verna - vroegeling
Betula pubeseens - zachte berk
Lonicera spec. - kamparfoelie

l
'
I

I

§.r.!l.•.tll
Acer pseudoplatanus - gewone esdoorn
ragus sylvatica - beuk
Cardamine hirauta - kleine veldkers
Myosotis rsmosissima - ruw vergeetmijnietje
Salix repens - kruipwilg
Ranunculus rapens - kruipende boterbloem
Scrophularia nodoaa - knopig helmkruid
Plantego major - grote weegbree
Plantego lanceolata - saalle weegbree
Achillea millafolium - duizendblad
Calluna vulgarie - struikheide
Geranium malle - zachte ooievaarsbek
Arctium minus - kleine klis
Sambucus nigra - gewone vlier
Veronica ervensis - veldereprijs
Calamagrostis apigejos - duinriet
Potentilla eracts - tormentil
Erodium apac. - reigersbek
Bellis parennis - madeliefje
&r.!l.e.tl.ê.
Narcissus spec. - narcis
Hippophes rhamnoides - duindoorn
Cirsium arvense - akkerdiatal
Corylus avallans - hazelaar
Anthriscus caucalis - fijne karvel
Crataegus spec. - meidoorn
Cardamine flexuosa - bosveldkers
Quareus rubra - Amerikaanse eik
Sarbus aucuparia - wilde lijsterbes
Verbascum epec. - toorts

3

4

5

x x x x x
x x x
x
x x
x x
x x x x
x x x x

x
x x
x
x x
x x x x
x x
x

x x x
x
x
x
x
x
x
x x x
x
x
x x
x x
x
x
x
x x

6

x
x x
x x
x x
x x
x x
x x·
x
x x

x x
x
x
x x
x
x
x
x x
x
x x
x x
x x
x
x
x x
x x x x
x x ·x
x
x
x
x x x x x
x x
x x

x
x

x

x

x
x
x

x

x
)V

x
x

7

8

x
x
x
x
x
x

x
x

x x

x
x
x

x
x

x
x
x

x

x

Tot zover de tabel.
Wat niet in dit onderzoekje is verwerkt, zijn de geuren die we opsnoven. Het voorjaar is daar aan uitetekende tijd voor.
Heb je wel eens kraaiheide geroken (met je neus er bovenop) 7 Of de
ontluikende knoppen van balsempopulier 7 Heerlijk !
Minder lekker, maar wal karakteristiek ruiken vlier (blad) en Ameri-
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kaanse vogelkers (bast). Fijne kervel ruikt naar kervel en look-zonder-look naar uien.

~Zo, dat was dan een kort verslagje van een halve dag op excursie. Misschien een stimulans om dit meer te doen.
Het onderzoekje zou je kunnen herhalen op een plek met echt open duin
en in da binnenduinrand een landgoed. Eigenlijk is iedere plek geschikt, waar sprake ie van een geleidelijke overgang.

Quirin Smeele
Kattegat 32 b
1501 AK Zaandam.

moseik
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Het onderstaand overzicht van boeken uit de Sjocbibliotheek betreft slechts een a'mvulling op de
index die in Kruipnieuws 42-2 en 44-1 hebben gestaan. Geïnteresseerden kunnen een kopie hiervan
bij Judica aanvragen, eind dit·jaar zal echter
een verbeterde nieuwe versie worden gemaakt.
Je hulp kun je aanbieden aan Judica.
Lenen kun je als Sjocker, ~n PWG'er voor de termijn van 1 maand, tegen verzendkosten.
De bibliotheek staat bij Judica Lookman, Koekoeksplein 11, 9713 PV Groningen, tel 050- 132374.
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Onder deze nieuwe naam(die ik niet wil ontgroenen) kun ie_:lereen al
;;ijn interessante plunt.,nwaarnemingan kwijt, waarbij
je niet
alleen moet denken aan allerlei zeldzaamheden, maar ook 'vreemde
waarnemingen' als een raar bloeitijdstip, of een merkwaardige standplaats, waarnemingen aan de eTOeivorm en bestuiving, bedreiging, etc.
Alle waarnemingen uit het plantenrijk(incl. schimmels) zijn van harte
welkom bij ondergetekende, met liefst vermelding van:
- soort

·I

- datum waarneming

- geografische plaatsaanduiding zo precies mogeli,jk(zodat ik betreffend kilometerhok erbij kun zoeken)
- typering van groeiplaats(milieu, omgeving)
- aantal en bijzonderheden.
Zet je krachten in om die voorjaarsplanten uit de kou te laten opduiken!
,!:28-tl-84. Doornappel(Datura stramorium) met paarse bloemen en ongestekelde vruchten. Op grasveld in ~de, 32.57.45.
Huihert Barendregt .
.!;5-1 0-84. Zegekruid(!licandra physalodes), adventiefplant uit ZuidAmerika. Op bouwterrein in Ede, 32.57.45. Huibert.
Madeliefie(Bellis perennis)bloeiend,
Fluitekruid(Anthriscus sylvestris) bloeiend en
Scherpe boterbloem(Ranunculus acris) bloeiend
in slootkant op Tiengemeten, tussen bouwland, 43.25.44
Maarten Zeilmaker e.a.
2/3-2-85. Gevonden leveroossen op het Sjoc-mossenweekend:
Lophocolea heterophylla
- Gewoon kantmos
Laphocales bidentuts var. rivuiaris - Flatgeslager. sinterklaasmutsenmos
Ftilidium ciliare
- Gewoon franjemos
zeer ~lgemeen in de dennnenbossen
Ceph&lozia bicuspidata var. bicuspidata - Gewoon maanmos
Lophozia capitata
- Violet trapmos
Chiloscyphus polyanthes
- Lippenmos
Alle voorgahnde soorten op steilkantjes in bos.
Cephaloziella divaricata
- Gewoon draadnos
op scheve berk massa·ü groeiend
1-1-85.

!.

Korstmos
Farmeliapsis aleurites - op· één boomvoet van den aan zandpad allmeen
Bos de Leuvenhorst, 26.48.23. Henk Kloen.
23-2-85.

Farmelia caperata
- Sierachildmoa, een plak van 15 cm~
Farmeliapsis ambigua- Fastel-schorskruiper, enkele plakjes op exotische eik aan bosvijver.
De Leemkuil bij Epe, 27.33.42. Exc. afd. Epe
Henk Kloen
Nude 57
3911 VK Rhenen.

