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beste lezeressen en lezers
Zo, de zomer zit er alweer op. We hopen dat iedereen, tussen de buien
door, toch nog een hoop plezier heeft gehad en leuke planten heefl; gezian.
Zoals je ziet ia dit nummer niet zo dik. Dat vinden we wel jammer, we
hadden meer kopy verwacht. Dus: klim in de pen en zorg ervoor dat het
laatste nummer van dit jaar een extra dik. nummer gaat worden l Ook onze plaatjes-bron staat vrijwel droog.
Den even een belangrijke mededeling: de sjoc-bibliotheek is verhuisd.
Die is niet meer te vinden bij Judica, maar ie nu ondergebracht bij:
Chris van der Have, Droevendaalsesteeg 35, 6708 PB Wageningen. Zijn
telefoonnum~er is: 06370- 17951.
Aan het eind van dit jaar moet besloten worden of de samenwerking tussen de sjocgroep en de PWG voortgang zal vinden of niet. Dus: doorgaan
met een gezamenlijk blad of terug naar een aparte Kruipnieuws en een
aparte Wintergroen. We hebben naast positieve reakties, ook reekties
gekregen van vooral de sjocgroep dat sommige artikels te eenvoudig
zijn en van vooral de PWG dat sommige artikels te moeilijk zijn. Van
jullie, lezers, willen we graag weten hoe jullie dat vinden en wat de
consequenties daarvan zijn voor de huidige samenwerking.
Oe kopy-schrijvers van dit nummer willen we weer hartelijk bedanken
voor hun bijdrage. Plaatjes ontvingen wa van Marge Louissen (voorplaat), Peul Beul< en Emile Apol.
De kopysluitingsdatum en verschijningsdatum voor het laatste nummer
zijn: nr. 4: 1 november 1965, verschijning rond 9 december 1985,
Veel leesplezier,prettige (en droge) heka's toegewenst, en groetjes,

Andr~ Bank
StaRistraat 12-2
2033 ·xK Haarlem

Henk Kloen
Nude 57
3911 VK Rhenen
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Ipltidirur•
De herfat is alweer langgeleden en daarom zeer nabij. Vorig jaar
vaa dat reden oa eens naar de vertering van hotstronken te kijken.
In het Speulderbos bij Garderen, bezocht tijdtns het Sjookeka in
Staverden, bleken juist deze stronken voor veel variatie in de
plantengroei t& zorgen. Ontbrak in grote delen van het bos de ondergroei, vat oudere boomstronken waren rijkelijk begroeid met vooral
moaeen en paddestoelen.
Het idee ontstond om een aantal van deze stronken te beschrijven en
te kijken hoe de vegetatie erop verandert bij verder gaan van de
verrtotting. De hoeveelheid paddestoelen waar we op uit varen viel
tegen, maar de mossen maakten veel goed.
Werkwijze.
We hebben geprobeerd om stronken uit te zoeken die zo veel mogelijk
op elkaar lijken wat betreft grootte, houtsoort, bostype waarin bi
voorkomt. Dit lukte nie~elemaal. Het zijn wel allemaal stronken
van bomen die zo'n 20-30 cm boven de grond zijn afgezaagd, en meestal van grotere bomen in dicht loofbos met veel Beuken.
Het verteringsstadium is vastgesteld door te kijken hoe hard het
hout is en hoe vast de schors zit: beide nemen af in de loop van de
tijd. Deels is de verdere opeenvolging van onze stronken gemaakt op
basis van de hoe~eelheid plantengroei erop.
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Typerillg van de beachreven stronken. Zie van stronk 1 en

2 ook de tekeningen.
De op~~aaes sijn in desa veleorde geplaatst in .a!l!i.J. en te zien
ale een opeenYolging Yan verschillende rottingaatadia. Door de
plantesoorten in zo'n volgorde te zetten dat die, voorkomend in
opname 1, bovenaan staan, dan die van 2, enz., is een indeling
entetaan van plantengroepen die ~ 44n of meer opnames voorkomen.
In ~ ia een maat voor algemeenheid aangegeven, en de plaats
van YOOrltollen op de stronk.

De xerteri.p,g van de strçnk;.
Waardoor kunnen die verschillen in de stronken nu veroorzaakt zijn?
We hebben het verrotten van hout centraal gesteld. Hierin spelen
achlamels een belangrijke rol, voor een deel blijwen die onzichtbaar voor ona(aic:rofUDgi), en voor een deel zie je de vruchtlichamen ervan(paddeetoelen van aacrofungi), als je tenminste net op de
goeie tijd komt. Het resultaat is dat het hout steeds zachter
wordt en de schors loslaat. Het verterende hout kan steeds meer
vocht opn11111en en· deels vasthouden, en bij de afbraak komen voedingsstoffen vrij die veer opneeabaar zijn voor andere planten.
Dit is de verapdering in tijd.

f
I

Het is echter goed om ook te letten op de delen van de stronk
( vuiatie in de rui11te). Het zaagvlak is horiztlftt&sl en steekt vat
boven de omgeving uit. Er kan dus water op blijven staan,· ma&.r er
kan ook veel verdampen.
De schors aan de zijlcant heeft een gladde buitenkant(natuurlijke /
afsluitende laag), en is scheer· tot vertikaal. Deze laag neemt
weinig water op en is bijna &ltijd droQg. De voet van de stronk
loopt weer wat horizontaler, is ruwer, en maakt contact met de bodem. Dit deel is vochtiger en het meest bodemachtig, meer toegankelijk voor plantewortels, makkelijker opneembare voedingsstoffen.
Bij de vertering van de stronk 7.Ullen deze eigenachap~en veranderen. De stronk wordt zachter, houdt meer vocht vast, en door afbraai< van hout worut het voedselrijker. Vooral het zaagvlak zal
vocht vaathouden en de afbreukprodukten kunnen daar moeUijk weg,
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aua ontstaat er steeds meer een vochtig humeuze masea, eventueel
versterkt door afgestorven delen van planten erop en aanwaaiend
en opapatteDd stof en zand.
De schors vas van nature een afscherming van het hout en vorát minder snel aangezast. Het contact ast het hout gaat langzamerhand
verloren, zodat d~~chors een droog randje blijft, totdat deze instort of de ruiate erachter en ertussen wordt opgevuld met verteerd
hout. De schors blijft dus relatief droog, eventuele afgebroken delen vallen gelijk weg, dus blijft'zij voedselnrm; vel wordt de schors
zachter.
De voet van de booa bestaat ook uit schors, maar zal door invloed
van de bodea(schiamels en insakten hieruit, meer constant vochtgehalte en temperatuur) sneller afbreken, en bovendien koat humus
met voedingsstoffen uit de stronk aangerold. Ook hier kan een voedselrijk vochtig milieu ontstaan, nog vochtiger dan de bover.kant.
De veranderingen in de stronk zoals ik hier gesteld heb staan uitgebeeld in figuur 2 t/m 4. Figuur 5 over 'licht' heb ik toegevoegd,
en slaat vooral op het schaduweffect van planten op en om de stronk.
In het begin zal de boomvoet het meest basehaduvd zijn, en naarmate
opgaande planten van oDder af en 'hangende' planten van boven af de
stronk(bijv. Bochtige smele) gaan groeien, zullen vooral schors en
boomvoet nog donkerder worden, het zaagvlak in iets mindere mate.
Ben en ander ie van belang voor de groeimogelijkheden. Overigens is
geen rekening gehouden met de verschillende zijden(windrichtingen)
van de stronk.
WiJselverJjpg met de yegatatiev

Dan is het nu tijd om te ~ien vat er klopt van deze theorie. Uit
opnametabel 2 blijken in het begin in ieder geval v~n hout levende
schimcels aanwezig: Zwavelkop en Geweizwammetje. Br is dan ook nog
zeker volop 'verk' voor hen. Op de tweede stronk komt het Geweizwamnetje ook aan de zijkant naar buiten, vaarschijnlijk heeft de'
paddestoel zich vanuit het hout door zwakke plekken van de schors
geboord. De groene alg is waarschijnlijk overgebleven van de levende boom, en leeft voornamelijk van zonlicht en regenwater, vat nu
nog aanwezig is. Zo gauw er meer begroeiing komt wordt het te donker, de alg verdwijnt. Voor dieper wortelende planten is nog geen
bodem aanwezig, ~6n mossoort weet met liggende takken(slaapmos)
echter voldoende houvast op het hout te krijgen, en vestigt zich
mogelijk vanaf de stronkbasis, waar het mos misschien al langer
VOO!"komt.

lr. r..e-: volgt>r.àe stadium(opnaLJe 2 t/m a) ko::,_ n vele CJ.os:~e:: cpgen.tkt,

ook de eerste topkapselmou en kunnen hun stengeltjcn ~echtop hou~en door verankering in de stronk, dit wel voornamelijk op de voet
·;:-:.,.n de ooom(snellere vertering, vocht). In opnat1e 4 bRp&lcr. toplc~t-:;elmossen het aspect vun de stronk en bedekken h~~r:
vr:,jwel g\.i:e'ó-l; ook ue bovenkant raakt nu begroeid. Gaffeltn.nur.-ws er. G-ewoon
s:e!":-~nos zi.in ook rr!eer soorb~n vnn Ateil·.:A.nd.ies in het bos, en
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Figuur 2 t/a 5. Voorstelling van veranderingen op de
op de stronk in drie delen, van boven naar onder:
zaagvlak, schors en voet, van links naar rechts
veranderend in de tijd. Zie toelichting in de tekst.
Toename van de bolletjes betekent achtereenvolgens:
2 - toenace vochtigheid

3 - toen~e voedselrijkdom
4 - toename harèheid
5 - toename duisternis(afname licht)

vroeg

la&t

vroeg

?iguur 4, Hardheid.
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laat

verwacht je dua ook pas als h"t hout meer verteerd, humeuzer ie geworden, terwijl de eerder genoteerde soorten juist voornamelijk op
stronken voorkollen(behalve nauwtjeemos aet universeel voorkOIIen).
Er is dus een beetje ruimte voor verankering gekomen.
In opnaae 5 en 6 koaen de hogere planten opzetten die veel meer
wortelruiate nodig hebben en verder in het bos ook op dikke etrooiselfag voorkomen. In opname 6 is de scheiding tuesen stronk en bosbodem dan nog aaar nauwelijks te lll&ken. De Aardappelbovist is een
aycorrhizavormsr(leeft samen met levende vortels van bomen-) en toont
dus aan dat er al een uitgebreide wortelgroei in of vlakbij de
stronk aoet zijn. De moasen nemen in aantal af door overschaduwing
van de hogere planten. Het voorkomen van Zwavelkop laat zich niet
verklaren in dit verbaal.
Saapnttipc.

We zien een toenaae van beworteling op de stronk van slaapaas naar
topkapselmos naar hogere planten, waarschijnlijk te danken aan het
zacht en vochtig worden van het hout. Het zaagvlak raakt pas laat
begroeid; aisschien is het er toch te droog, of vestigen soorten
zich vanaf de boomvoet. Een toename van moaeen naar boven in de
loop van de tijd lijkt in ieder geval aanwezig. Het licht speelt
vaarschijnlijk een kleinere rol, in het verdringen van de algen
eerst, de mossen later. De rol van voedselrijkdom op zich blijkt
niet duidelijk, het voorkomen van Blauwe bosbes en Bochtige smele
kan misschien al puur aan de veranderende structuu~ te dank~n zijn.
Het is goed hierDij te bedenken dat de toeneaende plantengroei op
zijn beurt weer de vertering kan versnellen door het loeaer lilaken
van hout met wortels, afscheiden van stoffen uit de wortels, stimuleren van bodemleven en vorming van een vochtiger en minder variabel microklimaat.

,

In verder onderzoek zou je kunnen kijken, of je meer gedetaillerd
verplaatsingen van mossoorten over verschillende delen van de
stronk kunt waarnemen(hoe aaneengesloten zijn de exemplaren), en
meer paddestoelenwaarnemingen op stronken erbij betrekken, zodat
je een opeenvolging van soorten bij het verteren kunt ontdekken.
Verder kun je ook verschillende boomsoorten vergeli."ken, of verschiliende boomdelen(stronken, liggende stam, rechtopstaande stam,
takken). Veel plezier ermee!
Henk Kloen
Nude 57
3911 VK Rheilen.
met dank aan Annemiek llaarler:uner en Karin
drage aan de tekeningen.

Vers~ui

voor hun bij-
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De opnames van hout~onken met aanduiding van taxonomische
en ecologische groep. Speulderbos, 15-10-84, km-hok 26-58-51.
Afkor;l;i!Yffiru:
tweede/derde letter: .
eerste letter:
b a bovenkant(zaagvlak)
r
zeldzaam, enkele exemplaren
z = zijkant(echors)
o
vrij algemeen
v = voet van de stronk
algemeen
f
Deze letters geven het voor-·
a
zeer algemeen
naamsta voorkomen aan, geen
d
dominant, vrijvel alles bedekkend
vermelding betekent dat de
Bij paddestoelen is het aantal
soort verdeeld over de/ hele
vruchtlichamen vermeld, vaarbij
stronk voorkomt
T = tientallen
Bij 'ecologische groep' is vermeld waar de betreffende soort het meest
vo-··rkomt normaliter, en tevens:
epifyt
levend op andere levende planter
saprofyt
= levend van dood organisch materiaal
mycorrhizavormer = samenlevend met (wortels van) andere planten

*Als onbekend en !Üfl DicrHnella heteromalla beschouwd mos bleken
bij determinatie beide Campylopua te zijn. Het voorkomen v~n Dicranella is nu mogelijk inbegrepen bij ~ampylopus flexuosus.
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ecologische groep
saprofyt op allerlei hout
epifyt
op stronken
saprofyt op loofhout
diverse standplastsen
op bosgrond
op stronken/walletjes
op stronken/walletjes
op boegrond
op
op
op
op
op
op
op

stronken
boegrond
stronken/valletjes
valletjes
bosgrond
moa
stronken/valletjes

op bOsgrond
op boagrond
op bosgrond
op zand
op stronken/valletjee
mycorrhizavoraer
op mos
saprofyt op paddestoelen
epifyt

•

-~-

Zwavelkop
Alg

Glanzend plataos
Geweizw&lllllletje
li.J.&UWtJHiftOS

Kussentjesmos
ViertandSIIlos
Bos-kronkelsteeltje
Stekelvaren
ki . .plant
Gedrongen kantmos
Gewoon garreJ."~;ana.os
Gewoon sterrellOs
Paarlaos
Haaraas
Geelbruin mosklokje
Knopjes111os
korstmos
.lloohtige smeJ.e
Blauwe bosbes
Hulst
Pae~os

Kortevingerbekeraos
Aardappelbovist
Vlokkig veenmosklokje
Geelknolcollybia
schotslillos

r

Verklarend woordenlijstje.
Compatibili telt
IncoMpatibiliteit
Heterost yl i e
Homostylie

Illegitiem
Pin(eyed flower)

het onderling vruchtbaar zijn (hier: pina x pine
en thrums x thruma).
het onderling niet vruchtbaar zijn (hier: van
pins x pins en thruma x thruma).
het voorkomen van pin- en thrumeyed flowers binnen een soort.
het, naast pins en thrums, voorkomen van planten
met even lange meeldraden als stijl.
hier: bevruchting of bestuiving van pin x thrum
en thrum x pin.
hier: bevruchting of bestuiving van pin door pin
stuifmeel of thrum door thrum stuifmeel (ook
zal fbeetui vi"ng valt hier dus onder).
een bloem met een lange stijl en korte meeldraden.

Thrum(eyed flower)

aan bloem met een korte stijl en lange meeldraden.

Hoonoshlie.
Gedurende het Paka zijn ook twee exemplaren gevonden van sleutelbloemen (de ene van de slanke, de endare van de echte eleutelbloe•) weerbij de lengte van de stijl en de ft&aldraden even lang weren. Dit varschijnaal wordt homostylia genoemd.
Homostylie moet echter niet verward worden met een heterostyle plant
in knop (die dus nog niet bloeit). Een plant is dus pas homoatyl, wanneer blijkt dat·bij een plant, bij de ~12eland~ bloamen een gelijke
lengte van meeldraden en stijl gezien wordt.
Homostyle individuen komen varspreid voor in populaties van eleutelbloemen (alhoewel ze niet algemeen zijn). De homostyle vorm is weerschijnlijk veroorzaakt door een mutatie van het dominante gen (s), dat
de korte stijl en lange meeldraden bij de thrum (Ss) bepaald.
Het genotype van de homoetyl is dan ook Shs. H staat voor mutaute van
het dominante S tot homoatyl. Shs is heterozygoot, maar door ze~be
stuiving (zie verderop) ontstaat ook ShSh en door de bevruchting van
de stempel van de homoetyl door stuifmeel van de thrum, kan ook de heterozygoot ShS ontstaan, die het thrum fenotype krijgt (is echter zeer
zeldzaam, zie verderop). Zie figuur 4 ~P de volgende bladzijde.
In tegenstelling tot de hetarostyle exemplaren, gaan de homostylen
eerder over tot zelfbevruchting. Dit komt natuurlijk doordat ds gelijke lengte van de stijl en meeldraden de negatieve invloed van de
heteroetylie op zelfbestuiving opgeheven is.
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figuur 4. Homostyle bloem

Bovendien blijkt dat de ha.ostyle aleutelbloemen ook •inder incoapetibel zijn voor stuif•eel van de eigen ataMpers, zodat zelfbastuivi~
gen tot ..ar bevruchtingen leidt. Da relaties tuaeen de genetypes van
de drie vor. .n (thrume, pins en homostyl) an hun compatibiliteiterelaties (d.w.z. welke bestuivingen tot bevruchting leiden) zijn te zien
in figuur 5.

I

~

II

fóguur 5. Bestuivingsmogelijkheden en genotypen van
drie bloemvormen van Primula,

!n figuur 5 is te zien dat de stijl van de homostyl zich gedraagt
alsof het een stijl van een pin zou zijn. Dit maakt duidelijk dat de
homostyl, behalve door zelfbestuiving, alleen maar door een thrum le~itiem bevrucht kan worden en niet door een oin. Net zo kunnen de
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meeldraden van de homoetyl allaan maar (legitiem) de stijl (stempel)
van de pin bevruchten~
·
De zalfbevruchting van de ho.oatylan .aakt dat da homoatylen, qua bevruchtingawijze, aanzienlijk in het voordaal zijn ten opzichte van de
pina en de thruma. Door zelfbevruchting ia het immers voor de homostylen vaal gemakkelijker cm vrucht te zetten, dan dat het geval ia
voor de heteroatylan. Zij moaten het immers van kruisbestuiving hebban. Als dit het geval ia, dan kunnen de homoatyla exemplaren zich
binnen aan populatie razend anel varapreidan en zouden de heterostyle exemplaren binnen de kortata tijd het veld hebban moeten ruimen.
Nu zijn er inderdaad bepaalde gabiaden in Engeland beachreven waar
de nomostyle aleutalbloam de ..arderheid van de populatie inneemt;
tot zelfs 80 %op bepaalde lokaties. Bij neder onderzoek over enkale
jaren blijkt echter toch dat het aantal ho.oatylen eerder af- dan
toeneemt. Kennelijk bastaan er nog andere machanismea die het voordaal van de homoatylen (de zelfbestuiving) weer (gedeeltelijk) te
niet doen.
Ale je naar populaties gaat kijken waar de homoetyl dominant voorkomt,
dan blijkt dat de homostyl tot matimaal 80 %van de populatie uitmaakt, terwijl de pin dan 20 %van de populatie uitmaakt. De thrum
is dan praktisch verdwenen. Dit verdwijnen van de thrums wordt geweten aan het feit dat atuifmaal van de thrums, die alleen pins of homoatylen (die hier de meerderheid uitmaken) kunnen bevruchten, in het
nadeel is bij het bevruchten van homostylen ten opzichte van zelfbevruchting, dat nu eenmaal gemakkelijker gaat. Hierdoor kan het gen
voor thrums (S) moeilijker doorgageven wordan met het verdwijnen van
de thrum als resultaat (Croeby, 1g49), Dat pins nog wal voorkomen
(naast homostylan), zou dan liggen aan het feit dat homozygote homoetylen (ShSh) waarschijnlijk een min-r------------------------,
der grote levenavatbaarhsid hebban dan
heterozygoten (Bodmar, 1960). Hierdoor
zou dan het gen dat de pin-eigenschap
bepaald, wel in de populatie bewaard
blijven.
De vermindarde levensvatbaarheid van de
homozygote, maar ook de heterozygote
homostyl, wordt als reden aangevoerd
voor het feit dat de homostylen niet
100 % van de populaties in Engeland
uitmaakt.
Een mogelijke verklaring voor de verminderde levensvatbaarheid van de homostylen zou een schimmel (Tubercinia
primulicola) kunnen zijn, die de echte
sleutelbloem aanpakt en v66rkomt in de
gebieden in Engeland waar ook de homostylen gevonden worden. De bloemkroon
van de plant die door de schimmel is
aangetast, is vaak misvormd, evenals
de stampers, terwijl het vruchtbeginsel waarschijnlijk geen rijp zaad meer
kan vormen.
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ia niet onweerachijnlijk dat de homoatylen, .et hun ...ldraden en stijl
beiden hoog in de kroonbuis, meer gevelig zijn voor de sc:hi-1, den de pins
of thrums. Waar deze achi~el den aeer
voor zou komen, zou dat .aaten aamengaan
met een varmindering van de levenevatbaarheid van volwaseen homoatylan.
Een andere theorie die aoet verklaren
waaroa er een relatief evenwicht bestaat
tueeen pina, thrums en hoaoatylan, wijt
dat evenwicht toe aan slakken. Oe slak
zou, op zoek naar voedsel, voornaaelijk
op onderzoek zijn naar de helmknoppen.
E De thrum zou op die aanier zijn helmknopI pen verliezen, een pin verliest niets
11 (de slak kan niet bij de . . .!draden),
~ maar de homoetyl zou daarantegen niet
allaan zijn helMknoppen, aaer ook zijn
~ stempal verliezen, oadet de slak die ook
~ galijk maar even ..eneemt.
~ Een wat vage theorie, t - r daar we in
~ Zuid-Limburg geen enkele slak tegengeko~------------------------~ men zijn in een aleutelbloem, laat etaan
in of op de bloe. .n.
Een derde theorie gaat ar van uit dat, hoewel zelfbevruchting van homostylen biocheeisch gezien mogelijk ia, dit toch niet zoveel gebeurt
en de ha.oatyl toch voerna~lijk kruisbeetoven wordt. Hierdoor blijven de genen voor pina en thrume toch bewaard in de populatie, waardoor er een zeker evenwicht moet antetaan tueeen de drie bloemtypaa.
Onderzoek (Bodmer 1958) wijet inderdaad in dia richting. Als raden
van de voorkuer van kruisbestuiving bauen zelfbestuiving wordt gegeven dat de homostyl, evenals de pin en de thrum, proterogyniach is,
dat wil,zeggen dat de stempel eerder rijp is bij de bloamen van een
plant den de stampers. Bij opengaan ven de hoeoatyla bloem blaak het
stuifmaal van de meeldradan nog niet rijp te zijn; dat was gemiddeld
pas een dag later het geval.
Als proterogynie (en het daardoor gedwongen optrdan van kruisbestuiving) inderdaad de reden is voor het ontstaan van een evenwicht tussen de drie bloeitypes in de populatie, dan valt daarentegen niet
meer te beredeneren waarom de thrums verdwenen zijn in aan populatie
met een dominantie van homostylen.
~----------------------~Het

3

Al mat al spraken vaal theorieën elkaar dus tegen en is er nog weinig
bekend over de spreiding (uitbreiding ar inkrimping) van homostylen
in de tijd. Nemen ze toe of nemen ze af 7 Nog maar gezwegen over de
redenen van toe- en afname en de reden waarom thrums verdwijnen bij
hoge aantallen homostylen. Ook een interessante vraag waar niets over bekend is, is hoe die paar mutaties tot homostyl, die af en toe
verspreid in populaties optreden en dus altijd wel gevonden worden
in grote populaties sleutelbloemen, kunnen leiden tot een dominantie
van de homostyl binnen een gebied.
Een van de redenen die onderzoek naar bovenstaande vragen bemoeilijkt,
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ia dat .en niet preciaa weet hoe oud da alautalblaaman kunnen worden.
Men schat 5 l 10 jaar, ...r ~gelijk wordan za vaal ouder. Wil ja nu
geen kijken wet da ne.oatyla planten daan binnen aan populatie, dan
ben ja genoodz..kt da planten vale genaraties ta volgen.
Aldus vorMt bovenetaende aan raden om da lsartijdagrana van 23 en 25
jaar, dia voor da beide jeugdbanden geldt, ta varhogen tot ± 65 jaar,
opdat goed gaatructuraard proapactiar longitudinaal onderzoek (evt.
in cohorten) mogelijk ia (klinkt ta gak!, red,) •.

-:

Als laatata ~il ik iederaan badanken dia ~•gewerkt heeft tijdenl.het
Paka in Zuid-lillburg • (tot varvalene toa) alka keer maar ~aar da
blo...n, rozetten en stangall te tallen in (ar an toe) 1tra.enóe ragen. En .eg dit artikel aan aanzat zijn tot hernieuwde en /or varhoogde balengetelling vaor da alautalbloaat één van de vale fanteatiach ..oia voorjaarsbloeiara dia we hebban

Hena-Pater Jung
Daalaawg 56 a
6521 GN Nijmegen.

Literatuur! zie

Kruipn!eu~a/Wintargroan

nr. 2 1985, pag. 37.

Ractiricatiaa.
In het aarsta daal van het artikel 'Bloembiologia van sleutelbloemen', gaplaatst in het vorige nu-ar van Kruipn.iauws/Wintergroan
(nr. 2 1985), zaten twaa· storende fouten:
Blz. 32, 4a ragwl van onder staat 'illegitiem', moet zijn 'legitiem'.
Blz. 37, laatsta regel voor de literatuuropgave staat 'egan',- moet
zijn 'even'.
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Inleiding.

Oe '.aardacijfars van Ellenbarg' (Ellenberg, 1974) worden regelmatig
toegepast binnen de jeugdbonden (Coops 1984, Kloen 1ga5, Rademakars
1985).

Een waardecijfer ie een nuamer van 1 t/m 9 dat aangeeft waar een plantesoort in aan bepaalde gradiënt thuishoort. Oe door Ellenberg gegeven gradiënten beetaan uit vochtigheidsgraad, zuurgraad, etikstofgehalta1 baachadu~ing en kontinentalitait.
Oe ~ardecijfara hebben ale doel door middel van de vegetatie iata
te kunnen zeggen over de tar plekke heersenda milieu-omstandigheden.
Dit doet Men door de waardecijfers van de planten uit een opname te
middelen en het gemiddelde ale karakteristiek van de omgaving te gebruiken (Coopa 1984). Ook Ellenberg beveelt dit aan (paragraaf 1.5,
peg. 17).
BeJ-ran.
Tegen deze -rkwijze zijn ons inziens kort semengevat vier overwe·genda bezwaren:
1. Oe weerdecijfers zijn rangnuamers, en kunnen dus niet gemiddeld
worden.
2. Ellenberg geeft geen enkele indicatie voor de spreiding van het
voorkomen van een plantesoort rond z'n (geidealiseerde) 'Ellenbarg-waarde'.
- 3. De uitwerkingen zelf houden ook geen rekening met spreiding van
de gegevens·.
- 4. Oe uitwerkingen maken gebruik van ongewogen gemiddeldes, alleen
de#presentie van een plant telt, niet de talrijkheid.
Deze bezwaren zullen we nu stuk voor stuk toelichten, waarna we zullen proberen aan ta geven hoe men ze kan omzeilen.
Rangnueners.
De door Ellenberg gebruikte meetschaal is een nomiale schaal, dat wil
zeggen een achaal die met rangnummers werkt. Ellenberg noemt zijn
nummers "relativa zahlenreihen" ("gründsatzlich is die reduction oecologischer erfahrungstatsachen auf relativa zahlenrsihen nicht neu").
Een plant met nummer 2 voor beschaduwing komt bijvoorbeeld in een
lichtera omgeving voor dan een plant met rangnummer 1. Hoeveel lichter is daarbij niet gezegd. Omdat in een rangnummerschaal de afstand
tussen de nummers niet gedefinieerd is, is elke wiskundige bewerking

onmogelijk. Bijgevolg
loos.
Een voorbeeld. Op een
ter lengte, staan 100
dat tussen 100 en 20()

is optellen, delen en dus ook miridelen zinrechte weg door de Haarlemmermeer van 1 kilomehuizen. Huisnummers 1 tjm BG liggen in een dorp
meter ligt, Oe afstand tussen de dorpshuizen is

overal gelijk. De overige nummers liggen achter het dorp, ook op even
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grote afstand van elkaar, zie figuur 1.

TJE

HoorDDoRpERDjfl:

Figuur 1. Rechte wag door de Haarlemmermeer.
Jij staat met een fiets .aan het begin van de weg. Hoe ver moet je
ge•iddeld naar aan huis fietsen ? De lezer zal kunnen verifiëren dat
deze gemiddelde arstand 244,5 meter bedraagt.
A lè Ellenberg kunnen wa ook de volgende (foute) radenering opzetten:
ieder huis heeft aan nummer, nUMmer 1 staat 't dichtst bij, en 100 't
verst weg, enz. We kunnen 'dus' ook de gevraagde afstand bepalen door
de afstand naar 't 'gemiddelde huisnummer' te bepalen. Het gemiddelde huisnuemer is 50,5 (onafhankelijk van hoe de huizen staan !). Het
antwoord dat uit deze (drog)redenering komt, ia 163 meter.
Dat dit antwoord fout ia, ia nu evident, en de reden ook. Alleen de
ligging van huisnummer 50,5 telt in deze redenering, en de rast niet,
en dat kan natuurlijk nooit het goede antwoord opleveren.
Het ia gevoelsmatig duidelijk, dat hoe 'beter' de rangnu.merachaal
is, das te dichter ligt het foute antwoord bij het goede. Ellenberg
heeft doorgaans een 'betere' schaal dan in het voorbeeld hierboven,
maar het principe blijft hetzelfde. Je middelt rangnu~ers en dat
kan niet.
Indicatoreoort.
Stappen we even over dit probleem heen, dan stuiten we gelijk op
probleem nummer 2. Ellenberg
~ geeft met z'n rangnummers aan
·• waar aan plantesoort in een gra~ diënt thuishoort. En de~ is
~ prachtig, maar zoals iedereen
~weet, komt een plantesoort in het
~ algemeen in een heel scala van
biotopen voor. De nummers van
Ellenberg geven aan wat de ideale plek voor soort X is, ~aar
zij geven niet aan in hoeverre
deze soort ook buiten deze ideale plek voorkomt.
Een soort die nauwelijks buiten
z'n optimum voorkomt in een bepaalde gradiënt, is zeer geschikt
om die gradiëntgrootheid via Ellenberg te bepalen, het is een
'goede indicatorsoort'. Een
soort die echter (vrijwel} ove~--------------------------------~al in die gradiënt voorkomt,
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heeft geen (nauwelijks) waarde om iets te bepalen, en ia dua aan
'alachte indicatorsaort',
"Natuurlijk zijn dit twee uitersten die galaidalijk in alkaar overgaan. Het apreekt voor zich, dat aan goede indicatorsoort veel
zwaarder moet tallen dan aan slechte indicatorsaort, maar helaas
geeft Ellenberg hiertoa gaan enkale mogelijkheid,
Spreiding in aan opname.
Als schijnbaar ijzeren consequentia bakommeren de uitwerkers, dia
zich van Ellenbarg bedienen, zich ook in 't geheel niet over de
spreiding in hun eigen gegevene. Wij moeten achter bacladrukkan, dat
dit slechts schijnbaar consequent is, beide nagaties van het bestaan
van spreidingen staan geheel los van elkaar. Zij komen natuurlijk
wal voort uit hetzelfde denkbeeld,
Dat hst zeer esaantiaal is om de spreiding van ja gagevans wél in rekening te brengen, blijkt uit het volgende voorbeeld, Stal, er zijn
drie opnames gemaakt, an van elke opna.. ia bepaald hoevaal plantesoorten ar aan bepaald rangnummer hebben, Het fictieve resultaat
staat in figuur 2,

i
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riguur 2. Enige fictieve frequentie-staafdiagrammen •

•

laten we, om de discussie overzichtelijk te houden, aannemen dat alle soorten even goede indicatorsoorten zijn voor de onderzochte
grootheid, Dan is het alleen in gevel III verantwoord om op de hele
vegetatie en dus ook op het milieu het rangnummer 5 te plakken. In
da endere gevallen is dit niet mogelijk, hoswel ook zij rond rangnummer 5 gecentreerd zijn. In geval I zijn er veel te weinig soorten waargenomen, waardoor afdwalers of toeval bepalend kunnen worden,
en in geval 11 is er zo'n verspreid scala van rangnummers, dat er ook
geen lijn in te ontdekken is.
Da nu gangbare uitwerkmethode zou dit verschil echter in het geheel
niet opmerken en gewoon overal rangnummer 5 opplakken.
Talrijkheid.
Waren de vorige drie bezwaren voornamelijk gericht op de verwerking
en interpretatie van de gemeten grootheden (maar daarom niet onbelangrijk, zij beinvloeden de resultaten essentieel !), het laatste
bezwaar is direkt ecologisch gericht.
Het grondprincipe van de ecoloaie is dat het voorkomen van een soort

niet (gehePl) op toeval berust; maar door milieufactoren bepaald
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wordt. Hierdoor zal ..n aoort aan da grana van z'n gaachikta milieu
alndar voork ...n dan in het aiddan. 0. talrijkheid zal dua aan maat
zijn voor het ..er of mindar ideaal zijn van da o.atandighedan voor
dia aoort, Vandaar dat het raial ia om in ja analyaea aet behulp
van Ellenbarg de talrijke .eortan zwaardar te laten wagen.
Dit ~dt in de jeugdbonden tot nu toa niat gedaan, or omdat het te
vaal werk ia, er, an dit ia wearachijnlijkar, omdat het onduidelijk
ia hoe het dan wel zou MOeten. Haat het ook zij, aan uitwerking kan
paa goed zijn, ala dit punt in rekening ia gebracht.
Vub!tu i

1'!91!'!.

Tot nu toa heeft ona varhaal zich beperkt tot kritiekpunten op Ellenberg en zijn gebruikers. Voor hen die daaondanke Ellenberg willen blijven gebruiken, willen wij hier aangeven hoe het ons inziens
batar kan. Ean veerbeeld wordt uitgewer.kt in de bijlage.
0. barwaar 1 an 3 ta ondarvengan, atallan wa da volgende uitwerkwijza voor: par opnaae an par Ellenbarg-grootheid wordt aan staafdiagram
gaaaekt dia aangaaft hoe vaak aan aoort mat aan bepaald rangnummer
voorkomt. Conclusies kunnen nu gatrokkan worden door de grafiekan
voor aan bepaalde Ellenberg-grootheid van meerdere opnames met alkaar ta vargalijken, Gekaken kan worden naar da rangnu.mers die
vaorkoaan, en naar da vardaling ven da planten ovar die rangnummers.
Hiermee kan aan pogan·concluaiea ala 'opname 1 waa duidelijk lichter
dan opn8D8 2' te trekken,

.!!!u.!.!!!l·
Om ook het leetata bezwaar te kunnen ondervangen, voeren wij de volgende achaal van wegingafactoren in voor het percentage bedekte oppervlak.
Symbool
R

+
1
2

r

t

3
4

5

Betekanis
bedekking
bfld&kking
bedekking
bedekking
bedekking
bedekking
bedekking
bedekking

minder dan 5 %.
minder dan 5 %.
minder dan 5 %.
minder dan 5 %.
5 - 25 %
25 - 50 %
50
75 %
75 - 100 %

Wegin!ijsfaktor
1 of 2 exx.
3 - 20 exx.
21 - 100 exx.
maar dan 100 exx., 6r

0,1

o,s
1
2
3
4

5

De indeling ven catergeriaën voor de bedekkingsgraad is de bekende
schaal van Braun-Blanquet, De betekenis van de wegingsfactor'" is
als volgt, We werken de gegevens uit, net zoals hierboven beschreven. We zetten nu echter niet het aantal soorten uit tegen de rangnummers in het staafdiagram, maar we nemen het gewicht. Het gewicht
van een rangnummer is de som van de wegingsfactoren van aan~ezige
plantesoorten met dat rangnummer. De wegingsfactor van een plantesoort wordt bepaald door z'n bedekkingsgraad via de bovenstaande
tabel.
De daar gedefinieerde wegingsfactoren zijn natuurlijk niet toevallig,

ze

hangen nauw samen mP.t de schaal van Braun-Blanquet.

JYiaar

er

ia aaar,
De aiaan die we aan aan achaal voor wegingsfactoren wilden stellen, weren dat in
principe de wegingafactoren evenredig
moeaten zijn met het bedekkingepercentage,
maar dat aeorten met een klein bedekkingapercentega licht opgewaardeerd moesten worden. Oe voorgestelde schaal voldoet aan
beide criteria.
In de praktijk zal nog moeten blijken of
de verhoudingen in de achaal vaar de wegingeractoran redelijke resultaten opleveren, momentaal ia het nog een puur theeretiach voorstel.
(N,b,l de bovengenoemde schaal ie iets gewijzigd el in [llenberg te vinden).
Weet ie noo wel, foutje ?

De lezer . . ent wellicht, dat het vergelijkan van de ataardiagra~en, al dan niet
met wagingeractoran, maar aan vage methode
ie, die weinig resultaat kan opleveren, en
dat de oude methode van middelen veel preciezer en due effectiever ia, Schijn bedriegt.
Het rakenen met getallen, waarvan er niet
eens sen indicatie ven de nauwkeurigheid
ie, kan ook alleen maar uitkomsten ople~v~a~r-an~aa~t~a-e-n~o~n~b~e~k~a~n~d~e~precisie, en dia ia dus bij vaarbaat nietszeggend, Netuu~lijk, het berekenen van sen gemiddelde levert een
antwoord op met B cijfers achter de komma, maar dit is niet meer
dan een schijnprecisia, zolang er geen fout in opgegeven wordt, Een
gemet~ waarde ie nu eenmaal niet preciezer dan z'n fout,
Afrekenen met Ellenberg ?
En dit brengt ons bij het grootste, in dit artikel nog onopgeloste
probleem, ons bezwaar nummer 2,
Ale je er even over nadenkt, is Ellenbarg's rangnummer-systeem helemaal niet voor de hand liggend, Waarom niet de Ellenberg-grootheden uitgedrukt in hun natuurlijke eenheden (zoals daar zijn voor
de beschaduwing, het percentage schaduw; voor de zuurgraad de pH,
enz.) ? Dat is niet alleen veel logischer en natuurlijker, maar
ook veel handiger, want dan kan je dus wél gemiddeldes uitrakenen
Dat dit niet principieel onmogelijk is, blijkt uit bijvoorbeeld
Jermy & Tutin (1982) 1 die voor vele zegge-soorten hun tolsrantieçrenzen voor de zuurgraad geven (bijv. pag. 152).
Wij kunnen ons goed voorstellen, dat de lezer na dit verhaal verder afziet van hst gebruik van Ellenbergs rangnummers, ar kleven
onoplosbare problemen aan, Hoe 't ook zij, Ellenberg heeft het bovenstaande scenario niet gevolgd, maar hij heeft gekozen voor rangnummers.

Het wachten is op iemand die de 'Ellenberg' omschrijft volgens bovenstaand scenario, maar dat zal nog wal even op_z!ch laten wachten.
Het vinden ven dat personage was ook niet het daal van dit verhaal.
Doel was het plaatsen van kanttekeningen, en hopelijk zo een discussie los te maken binnen de jeugdbondan over de methode Ellenberg.

l'lark van Veen
Amstelveenseweg 225
Amsterdam.

Theo Zaagers
Eikenlaan 24
3769 EV Soest.
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· Bi1lage.
Op de volgende twee bladzijden staan een aantal grafieken. Hier hoort
de volgende tekst bij:
frequentie-staafdiagrammen op grond van (ongewogen) gegevens van
Kloan 1985.
K

N
R

Kontinentaliteit
Stikstofgetal
Kalkgetal

t/m 9
x

7

Ellenberg-waarde
indifferent
onbekend

Qn~e_c.Q.n~l,gsl.e!!_:

K-en N-getal: I, III en IV lijken veel op elkaar.
II is afwijkend, K-getal hoger.
R-getal

zeer grote spreiding, weinig over te zeggen:
of planten heb~en grote spreiding,
of sterke ruimtelijke heterogeniteit.
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Inleidipc.
In 1983 en 1964 heeft NJN-aftieling Groningen een onderzoekje gedaan
naar het voorkomen van algen(=vieren) in het stuifzandgebied 'de
Zeegse~uinen' in het Drentsche-&a-gebied. Het gaat om een ~geeoort
die op kaal zand kan groeien en daar als eerste plant in een successiereeks wat zand kan vasthouden.
Je moet je voorstellen dat er in zo'n stuifzand niets te halen is:
de zandkorrels bevatten vrijwel geen opneembare voedingsstoffen, er
zitten weinig humusdeeltjes tussen, het zand houdt weinig water vast.
Het weinige water wat er is zakt de ondergrond in of verdampt al
gauw, want het kan tot zo'n 6o•c worden in de zon. Kiertegenover
staat dat de temperatuur 's nachts,ook in de zomer, tot het vriespunt kan teruglopen. En tot slot het belangrijkst: de zandkorrels
liggen los en blijven niet aun elkaar plakken, dus de wind heeft
vrij spel. Bij enige vind begint het zand te stuiven en vormt tegen
hellingen en in luwtea duintjes, die bij andere vindrichting of bij
sterkere vind ook weer kunnen wegwaaien• In principe heeft de wind
zo overal vrij spel, totdat het zand is wegGestoven, op bepaalde
plekken tot op het grondwaterniveau. Daar is het zand namelijk te
nat om weg te stuiven.
~chter, de wind is niet altijd even sterk en regén kan het zand tijdelijk nat houden. Ket milieu is dan net iets gunstiger en hier weet
onze alg, waarvan .waarschijnlijk al tijd wel cellen aanwezig zijn in
lucht of zand, zich te vestigen en in korte tijd het hele zandoppervlak te d~orgroeien.

Ala deze vastlegging voortgezet wordt, kunnen zich in het iets rustiger, vochtiger zana de eerste hogere planten vestigen: Buntgras
(Corynephorus canescens), dat in ~rijsgroene, vaak rose aangelopen
polletjes groeit, en Heidespurrie(Spergula morisonii), een plantje
met kr:,nsen van draaddunne bl!ihdjes en vitte bloempjes. Deze veten
~/,;(.'-.C\5-f'Oitl\

~p~c.

Z.Q.Q.~Se.R. c_L.,'dnl'l.n
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met hun worteltjes het zand veer iets beter vaat te leggen, en kunnen aanwaaiend zand wel wat verdraKen en vasthouden tu.sen de blaadjes. Zo kun je een hele reeks van elkaar opvolgende planten opstellen, vaarbij vervolgens Ruig haarmos(Polytrichum piliferum), bekeren rendiermoasen(Cladonia) Struikheide(Calluna vulgaris), Grove•
dennen en Berken(Pinus sylvestris en Betula) elkaar opv.lgen.
Bet onderzoek.
O.dat ik meende dat de algenlaag 's zomers niet terug te vinden was,
leek het me leuk om eens een heel jaar lang te kijken hoeveel de alg
voorkomt op een aantal vaste punten: de permanente quadraten of P.Q.'s.
Door een aantal naast elkaar te leggen in een transeet kun je gelijk
zien of er plekken zijn waar het alg wel, en vaar niet overleeft. -In elk P;Q. hebben we op excursies zo om dë 6-8 weken genoteerd
hoeveel bodem bedekt was met alg, en vel op:
22- 5-83
2- 7-83
23- 8-83

2-10-83
27-11-83
26-12-83

22- 1-84
26- 2-84

sneeuwbedek~ing

2Q- 4-84

Enkele keren zijn complete opnames gemaakt, meestal werd alleen de
bedekking van algen en de totale bedekking genoteerd.
De tranaectep.

J

1
}

In drie traneeeten van respectievelijk 4, 6 en 3 opnames hebben we
op verschillende plekken het voorkomen van algen waargenomen. Zo
hoopten we op zowel kleine als grote schaal de algegroei te volgen,
en met name in transeet 2 het effect van betreding.
2
Transeet 1 bestaat uit 4 opnames van 0,25 x 0,50 m , die aan de rand
van de hei in een kleine, grotendeels begroeide, stuifkuil ligt,
vaardoorheen af en toe vel gelopen wordt.
2
Transeet 2 bestaat uit 6 opnames van 0,50 x 0,50 m , vanuit een
dichtbegroeide stuifkuil naar een afkalvende rand aan de heide lopend. Onder de afkalvende rand is grotendeels onbegroeid zand, waar
bovendien veel gelopen wordt als pad(opname II d en e).
Transeet 3 steekt vanaf een heiderand 9 me~er ver een grote stuifkuil in en bestaat uit opnames van 3 x 1 m • Hier wordt regelmatig
door het zand gelopen, gespeeld en zelfs soms auto gereden.
/

In !äll.!ll zie je de opnames van 22-5-83, met aanvullende soorten
uit latere excursies. Alle traneeeten lopen van gesloten vegetaties
na,,r meer open zand. Ruig ha'<rmos en Buntgras bepalen in verschillende verhoudingen het aspect van de vegetaties, in het voorjaar aangevuld met Heidespurrie; dit zijn alle pionierplanten van stuivend
zand. De andere grassoorten ~ijn.kenmerkend voor droge arme zandgrond; hun grotere aantul in transeet 2 duidt op betreding.
Opv&llend is het vrijwel ontbr"b'n van korstmos;;en in de opnameo;.
Dit is wanrschijnlijk ook te wij ten a~<n betreo.ing. 3lech t:c op enkele
plekken in de Zeegscr duinen ::.i.,jn korntmosnen tHlri.ik, er.: vo1'rhl in

in het rustigere noordelijk deel. Ruig haarmoa kan met zijn opstaande atengeltjee vaarschijnlijk ook slecht tegen de recreatiedrulc,.
hetzij rechtstreeks ddor betreding, hetzij door de ermee gepsalld
gaande beroerinc ven het zand.

De vegetaties van de opnames verschillen niet veel in soort~nsa
aenstelling; de atnaae van bedekking, zowel binnen als tussen traneeeten ia echter groot en gsat gepaard met afname van het aantal
soorten.
Soorten al.an in h!t •tuifzyd.
Literstuur over algen die in het stuifzand voorkomen bestaat er
nauwelijks. Van het Kootvijkerzand zijn eens twee soorten Ulothrix
ve:r~~eld(Ooatra 1968). aaar determinatie leerde al snel dat het hier
oa een &lldere soort ging. Het
I
is een croeuwisr dat bestaat
r---~----------------~--------~
uit Un cel dikke draden, die
over hele stukken stuifzand
aaneengesloten matjes van 2-3
- dik kan vonaen, over en tussen de !&lldkorrela. Men dun
laagje sist er croeaachtic uit,
een dikker laagje meer bruin.
Otider de aicroacoop zie je
rechthoekige cellen, aet celvanden die uit H-vondge stukken zijn opeebouvd. Controle
·--~fh
door prot. van de Hoek(ll. U. Gro• 0.1 """
ningen) bevestigc<lil dat het. hier
om een alg van bet geslacht JY.crosoora png. Op zoek naar literatuur vond hij een tabel voor
soortsbepaling, maar een definitieve indeling is e~ niet, we
houden bet op Microspore spec.
dus. Volgens literatuur komt dit
geslacht over de h~le wereld
voor in zoet water en op vochtige bodem. Tot en met Russische
~-~~~~~~~~~~~~~~~;A--__j
boeken kon van de Hoek echter geen
op
plsl<tsen vinden. Het geslacht vormt twee sporen per cel, die vrijkor:en doordat àe celwand oplost. Dit heb ik ook waurgenomen en kan
waarschijnlijk voGr de overleving vun de alg zorgen in slechte tijden.
In het eerste transeet kwam tevens de zogenannule Gelei-alg voor, die
bij Sjockers onder de wanrschijnli,jk onjuiste naam Pulr.10gloea protu~ bekend staat(hoe hij wel heet weet ik ook niet). Dit is het
ulgjc waarover je zo gemakkelijk uitglijdt op moshellinkjes. Het be~

~ t~H1 t

uit kolonies van cellen in

CH:n
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In figur 1 Va U aijn ~elkena cle beciell:kill4r van ale en ~otale veg&tatie ~~ de tijd uitgezet. Ia trapa!Çt 1 blijkt de alg het gehe~
jaar door aanwezig te zijn, maar vel in wisselende hoeveelheden. De
algen zijn het talrijkst rond eind mei(dag O) en eind november-december. De kleinere piek in a en b is vaarschijnlijk te danken aan
een konijn dat luid gegraven in de opnames, zoals een omrekening,
waarin het graafapoor ia weggelaten lilt de opaaae, laat zien. Binnen
het *ransect wordt de bedekki114r naar het 1Udden van de atuiflruil
•
steeds kleiner. De totale beciell:ki114r heeft ,glollaal net zo'n verloop
en neemt ook ar naar het aidden van de stuifkuil.
In trABleet 2 vertonen cpnaaes a, b en c eenzeH'de beeld als tran~
sect 1 a en b, ...r de bedekkinsen hebben een lager "dal"(a, b) of
zijn geheel veel lacer(c).
extre.er treedt dit op in opnames d,
e en f, vaar een groot deel van het jaar
de algen verdwijnen. De eerate piek rond
eind mei is daar ook verdwenen, er is dan
nauwelijks groei mogelijk •. Dit is ook de
tijd dat de toeristen in grote horden komen binnenvallen. Deze toeristen veroorz~ het afkalven van de heiderand door
lop;n en graven(P.Q.-stokken verdwenen),
zodat opname d, e en f meestal uit mul
zand bestaan. In het algemeen zul~en er
ook vel minder algen voorkomen door de
openere ligging ten opzichte van transeet 1.

•oe

In transeet 3 koemen ook slechts in een
beperkt deel van het jaar algen voor, de
pieken in opname a en b zijn echter veel
hoger dan in 2 d, e en f. Hier wordt
waarschijnlijk minder gelopen, de meeste
mensen lopen midden door de stuifkuil, in
opname o. Dit zand is zowiezo blootgesteld asn alle weerelementen, zodat de
vegetutie uiterst beperkt is. Alleen na
het eigenlijke onderzoek, op 11-11-84,
werd hier nog een bedekking van 107; bereikt(3 a 69%, 3 b 57'16 waren ook ong;kend hoog).
Het weer.
Aangezien het voor de hand ligt dat in st~and droogte de grootste
problemen voor plantengroei levert(alle water zakt snel weg), heb ik
de neerslaggegevens van het KNMI(Eelde) er op nageslagen. In figuur
.1t herkennen we inderdaud dezelfde twee pieken als in voorgaande figuren. Als het een paar dagen geregend heeft komen de algen tot leven( uit sporen?) en bedekken het stuifzand binnen enkele weken, als
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het niet veer te droog wordt. De meeste neerslag viel in mei en
november 1983. Ook in de maandelijkas neersl&g(figyMr 15) is
dit patroon nog enigszins te herkennen, maar minder duidelijk.
Het lijkt meer om de neerslag vun korte perioden te gaan die
algengroei stimuleren. ln figuur 15 is echter ook de gemiddelde aaandelijkae neerslag voor Nederland uitgezetCover 30 jaar),
Pn di~ hli~kt een heel ander verloop te hebben, aet &'n grote
piek van augustus tot noveaber. We hadden dus met een extreem
nat voorjaar to. maken. Het zou dus goed kunnen dat in 'normale'
jaren veel minder algen in het voorjaar groeien, en aeer in de
nazomer. Wat dit laatste betreft, speelt echter ook de temperatuur waarschijnlijk een rol. In de warme nszoaemunden ken de
grond veel sneller uitdrogen en algengroei snel onaogelijk ge.aakt zijn. Meer jaren onderzoek hiernaar is interessant, maar
vergeet niet dat g"en enkel ja..r 'normaal veer' heeft; de gecevens zeggen dus vel iets.
Relatie met de overige vegetatie.
ln figuur 16 t/m 28 is het aandeel van de algenbedekking op de
totale bedekking gegeven, dus hoe belangrijk de algen in het
plantendek zijn. In transeet 1(f\g. 16 t/a 19) hebben de grafieken van alle opnames ongeveer een gelijk ver•loop. De algen
vormen een redelijk vaat aandeel van de totale vegetatie, met
enigszins de seizoensschommelingen van fig. 1 t/m 4 erin.
De grafieken van transeet 2(fig. 20 t/m 25)vertonen een veel
grotere schommeling. De _pieken geven aan dat in die tijd(mei,
november-december) de algen kennelijk opeens veel meer groeien
dan de overige vegetatie, vooral in de open vegetaties e en f;
ze profiteren· sneller van regenval, maar zoals al eerder bleek,
kunnen ze in drogere ti~den toch weerslecht zonder de aanwezi~e
vegetatie.
De grafieken van transeet 3(figuur 26 t/m ?B)vertonen een nog
grotere schommeling in het algenaandeel, hoewel de grafieken
niet zoveel zeggen vanwege de l&ge bedekk~ngen(zie fig. 11 t/m
13). De pieken zijn smaller dan in transeet 1 en 2, de groei is
hier kenr:elijk meer beperkt. Het is hier alles of niets: 6f een
vegetatie gehe~l besta~nde uit algen, óf geen vegetatie. Aardig
is dat hier de mei-pi~k(dng o) weer tot uiting komt als in figuur 1 en 2.
Samengevet.
De t!lgen

grocif~n

'.'O(·rul in bepa.blde seizoenen, als het voldoen-

vochtig is, en mogelijk els het niet te warm is. ili t betrt,ft
tet. l&te najat.r, mar.r ook wel andere natte tijden. ln drogere
:ijden kHn de alg dch met lagere bedek .. ing handhaven in urm
je

rionierVt?{,'etatie Vllfl mosuen en hogere plhntcn, &l:J duze WtJiYiiF,
~:-:::...,·c~ic zijn verdwijnt de uli; uit ons r~icht. Dn nl gen lijkm1
::o·.. t!l vo'.'r nH.tuurli,ike vera.;uiving als voor be~redin(; rcvoelig,
·:oer ~..,o·;er de:~e te onderschcidt~n ~~iJn. Onder3ctH:-id tus:;en in-
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vloed van lage bedekking bianen de opnaae en het milieu rondom
was aet desa t~eecten niet te maken. lfat het belanc van de algen is, is niet duidelijk, Ze groeien vel aneller dan hogere
planten in een deel van het jaar, aaar kunnen zonder beschutting
van andere planten het zend niet gedurende het hele jaar vesthouden. De vraag is dan o! de afgestorven algenvegetatie zoveel
organische stof in de bod• achterlaat(na jaren), dat idt andere
plantengroei bevordert. Open plekjes in vegetaties kunnen vel
snel veer opgevuld worden door algen en kunnen zo mogelijk
nieuwe verstuivingen voorkomen.
llenk Kloen
Nude 57
3911 ~ Rhenen.
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Gebruikte gegevens:
mondelinge mededelingen prof. dr. C. van de Boek(vaarvoor dank)
Oostra, R~G.M. 1968. Verslag over een onderzo~k naar de licheenvegetaties in de droge dUinen van Terschelling.
Metereol\ische gegevens KNMI 1983 en 1964.
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Figuur 14. Neeralag(in mm) ven
Fi~ur 15. Maandelijkse neersleg
decaden(IO dagen) v66r of rond
1983/1984 Belde(~) en lendde waarnemingsdata; dag 0 ~
eemiddelde over 30 janr(----)
in mmt van mei tot mei.
22 mei 19tl3_~----- ___ _
Bii tabel 1. P.Q.'s in Zeegeer duinen, beschrijving zie tekst.
Ligging transeet 1 coördinaten 564,4 - 239,9, transeet 2
564,4- 240,0, trnasect 3
564,4- 240,1.
Opnames van 22-5-83. Bedt<k}.ingen in percentages,
+ bedekking minder dan 1 ~;
x gevonden/ gedetermineerd op
r 1-3 exemplnren
latere uutum
p ~-?0 exemplaren

hoor:te = gem. max. hoogte en mux.

-2!i'-

r
nU!nmer

,.;rootte in

r/

1a

1b

1c

1d

~------------~nulling~richting
E.O z
/.•üling ~
1<1
5

2b

2c 2d
0.25

o

no

nno ono ono ono ono n

4 .. 7
5
·.oo,:te vep;etl;tie
1-7 1-7 1-7 8!?0 <t15 310 4
1
Dood org. materiaal 7
1
6
3
4
4
Totale bedekking
~0 40 35 40 60 40 25

draadwier
Gelei-alg
Ruig haarmos
Heidespurrie
Buntgras
1

rJ

~

I

18

20

25

25

3

10
1
15

+p

x

10
1
4

2

2

?
x

20

25
1
1

15
2

2f

8

10

20

4
...

0
+

6
...

t

...

2

+

x

i',ijnbladig schl~pegr +r
Struikheide
+r
~an<1struisgrus

2e

1
2
+r

3

Gewoon struisgras

Tiëïöl-·-------- -·· ---- - t-----x---,~ewoc•n \Jiggekruid

x

x +p

6

1

2

...

+

30

5

1

25

3

----------

Mierospara spec
Palmogloea protuberans

x

Polytrichua piliferum
Spergula moriaani-i
12
x
x Corynephorus caneacens
2
x x x x
Feetuca ovina tenuifolia
x
Calluna vulgaris
+
+ 10 +p
1 +p
Agrostis vinealia
3
6
x
Agroatis capillaris
------------------+--------1---.-:
ÜIIID=---cp~hil~-iaa---'r:..e_n_a_r=---ila_ __

x

~· Toelichting P•l6.

1

t

+p
+r
7

3

4-10 4-8

1
1
4
+p
+r

+p
1

+r

Hypodàeris radicata
Jasione montana
~enstijlige meidoor
+r
Crataegus monogyna
Klein kruiskruid
r
Sensoio vulgaris
Bochtig~ smele
1
2
1
x
x
Deechalllpsia flexuosa
Kruipende boterbloei
r
Ranunculus repene
Veld beemdgr"s -----1------------+---- --·------+~----J..----:.P;.o~a~p=-r=a..:.t.:.en:;:=-s=-i-a_____~
Peermos
x
Pohlia nutana
Vorks t.~artje
x
Cladonia furoata
Groen bekermos
x
Cladonia chlorophaea
Gewoon kraakloof
+r
x
Coeleocaulon aculeatum
~andblauwtje

+p
x

3c

2a

0.125

x

acule.. atWR

r
!

!

i

l

F:i,cuur t t/a 13. De beoiekld.ng in~ van algen ( - J en van de totale(--}
vsgetatie ui tgeaet tegen de tijd in dagu.; dag 0 • 22-5-83.
- - - -- = correct voor graat'werkzaa~eden van konijn (de graat'plèk
ia Duiten het proefoppervlak gerekend)
·
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Figuur 14 en 15 zie pagillll '1f.
Figuur 16 t/m 2§. Het nunaeel dut de ulgen innemen in de t~

tale o&dekking(:e:ek~i~kk~g
) over het verloop van het
o • e e 'l.ng
jaar; dag 0 a 22 mei 1983.
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lüJ14elijk ia het dan zo ver!
Tecen liet ei.Dde van het jaar lcoat een verslag uit van boYengeDD-.ci
ACJ11-soka. Op dit solca ia actief pwerkt aan allerlei onciersoekjea
over cle so bijsouere tlora en vegetatie in de a.ceving van Bare
in de Paaeane.

Onderwerpen die aan de orde komen, zijn:
de vege~aties van kalkgraslanden, kapvl~ten, boszomen
- bloeisnelheden van kalkgraslandplánten
- vege~atiestructuur van hellingbossen
- verschil~ende manieren van vegetatie-onderzoek.
Hartstikke leuk dûs o~n je bezit te hebben, niet alleen voor in je
èoek~nkast, maat juist omdat het laat zien hoe je leuke onderzoekjes
kar. coe" a,;r. flora en vegetatie. Als ,je nu al intekent voor het versla5 =.oer een kaartje te sturen naar mij voor 15 november, dttn krijg
je he: verslag gratis thuisbezorgd, als speciale service van Sjocgroep en PwG voor de Kruipnieuws-Wintergroenlezers. Wel geldt 'wie
het eers: ko:nt die het eerst maalt', de oplage is ongeveer 100 e:o:emplareL
Mark van Til
Droevendsnlaeoteeg 91
fJ70H PS ftlageningen.

~

I

li:en deel van de Oprlallletabel van het stuk van Joe Rad11111akers,
•De invloed van de Waterhuishouding op beekbegeleidende bossen
in ferwor.• ia door een redacteur zonder ocen op de achterkant van
· het papier over het hoot'd gezien. onze verontschuldigingen hiervoor.
Hier koat dan de etaart van de tab81 YJi.!l pag!ne 27:
opn.
Ruaex criapua
2
p.t Krulzuring
opn. 1
Jt90t
Phrasattea auatralia
r.t Riet
5
2 = C2204
7
at+
3 = J220t
Angelica aylvestris
r.t Gewone engelwortel
5
4 = .T2302
Eupatorium cannabinum
7
m2 Koninginnekruid
5 = C2602
Calyategia aepiua
7
at- llaapinàe
6 = L8331
Ajuga reptana
7
p.t Kruipend zenegroen
7 = Jt902
Xyoaotia paluatrià
6
p.1 Koerasvergeet-mij-nietje
Pultearia dyaenterica
7
a1- Heelblaadjes
IB = Jt904
Equisetum arvense
7
a.4 Heermoes
Carex panioulata
7
p.1 Pluill!Zeggj
Galiua palustre
7
•6 Moeraswalstro
SparganiUB ereotUB
8
m7 Grote egelskop
Agreatie gigantea
8
a2 Hoog struisgras
Poa annua
8
r.t Straatgras
D
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Dat er deze zomer heel wat jeugdbonders buiten hebben rondgelopen,
blijkt wel uit de uitgebreide Kruipgroentjes van deze keer. Denk
echter niet dat er in de herfat niks meer te zien is, met een beetje geluk wordt het een goed paddestoelenaeizoen!
Stuur dus veer al je waarnemingen, en liefst met precieze plaateaanduiding(de Boschplaat ie zo groot), naar
Henk Kl.oen
llude 57
3911 VK Rhenen.

9- 6-85. Va1dsa1;e(Salvia pratensis), vele tientallen bloeiend
bovenaan de dijk langs de weg, zowel oost- als westzijde.
IJsseldijk vlak ten n. en z. van Olst. 27.45.24 en
27.45.15. ~xc. afd. Deventer, med. Henk Kloen.
11-

ó-B?. Stiif hg;dgras(Desmazeria rigide). Bij de AH •e alkmaar.
19.23. Jos Bakker.

15- 6-85. Vocelmelk(OrnithogalUII umbellatuz). llieuve ao.>rt voor
Vlieland volgens de lijst in KB 43(1), 1983. Bloeiend
langs de Postweg, Vlieland. 4.36. Vozoka Sjocgroep, mea.
Bana-Peter Jung.
'
16- 6-85. A&sin;:ra(Ameinckia aenziesii), een geelbloeiende Ruwbladige Boraginaceae), adventief uit lloord-Aaerika. ~en
aantal bloeiende exemplaren tussen Helm(Aaaophila arenaria) in de d~inrand. Eveneens een nieuwe vondst. Bij
de ingang van de kazerne op de Vleihors, Vlieland.
4.36.51. Vozoka.

30- 6-85. Lepidium neglectym, een soort kruidkers zonder Nederlandse naam. 3 exemplaren in bloei en met vruchtjes in onkruidengezelschap in grep,.el aan de rand van maisaklcer. Zuidvestzijde Wekeramee zand. 32.47.55. ~xc. afd. Wageningen,
med. Henk.

3- 7-85. Basterdluzerne(Medicago sativa x varia},
kruising tussen twee ondersoorten, nl.
Luzerne(M.s. sativa) en Sikkelklaver
M.s. falcata). De plant heeft paar~e,
groene en gele bloemen; ook verdere
kruisingsprodukten met alleen geelgroene en alleen blauwachtig-groene
bloem~n vuren asnw~zig.Op het Ned.
deel van de St,Pietereberg. 61.28.51.
Sjoczoka Jeker I, med. Leendert-Jsn
van der Ent.
G- 7-85. Bláasvaren(Cystopteris filix-frsgilis)
4wartsteeltje(Aapl~nium sdiantum-nigrum)
Ruige an )r~r(ihunthu~ arme ria)
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6- 7-85. ~ ~~id(Malva pusilla)
venolg
Ceryclalia lutea)
luurhlpa Cheil'IUithu cheiri)
Op muro van Jliddelewvs fort e.o.,
a.v. Xaaatricht. 61.28.41.
Sjocaoka Jell:er I.
6- 7-85. Brtecibl.Àp yupenprchia(Epipactis
helleborine)in een aeer vaardelooe
ui tzierule croep boaall lauca het Zuidereinde, OnpYHr 10 en. De croeiplasta
wordt bedraijld. Het lijkt Wal ter nrstandi« dat er af en toe a-keken wordt
door ielllalld. uit de buurt of de planteil
er noc .teeda staan. Helmonci. 51.37.22.
Wal ter van de Meer.
7- 7-85. BrpS§e R!lkdistel(Sonchus asper) exx. van 2 mater hoog.
Alberttanaal ter hoogte van Vroenhoven, België. 61.27.54.
Sjoczoka Jeker I.
11- 7-85. LAhteeltje(Desmazeria marina) op de Boschplaat, Terschelling. Joe Bakker.
25- 7-85. Rietorchis(Dactylo.rhiza majalis praetermissa)j)OO
Moeraswespengrchis(Epipactia palustris)~
Strandduizendguldepkruid(Centauriua littorale)
Op industrieterrein Ametel bij V & D, Amsterdam. 25.45.
Han Sinke.
31- 7-85. ICroon!quid(Coronilla varia)
Beem4krooq(Knautia arvensis)
ililde mariolein(Oriaganum vulgare)
.
uitbundig groeiend en bloeiend op
zuidballing van steil, oud stukje
Vaaldijk, bij ~wijk. 39.48.35.
Sjoc/NB-zoka Ooy 3, med. Henk
1- 8-85 Zwarte toorts(Verbascum nigrum)
Stelkpata(Verbaacua densiflorum)
Verbascum x adulterinum, de kruising van deze twee soorten,
met kenmerken van beide: viltige bladen van Stalkaars, nietaflopende helmknoppen en stempel van Zwarte toorts, blt,~en
aflopend, maar niet tot voorbij het vorige blad als tu~sen
vorm. Alledrie planten kvamen do,_,r elkaar voor rond de .
steenfabriek in de Millingerwaard. 40.44.42.

•

--

Wede(Isatis tinctoria) 1 ex.
Sn~nae z~r~(Rumex scutatus) 10-tal'en
Hó;;arkruld\&Usfuta lupuliformis) 10 tallen
D b
(Rvn 1 ' op a~w r)aam
Groot warkruid(Cuscuta europaea) enkele
ubus caes1!1B

parasiterend
Bosrank(Clematis vitalba), maaA~Rl ~roeiend en bloeiund
over (ie stenen.
-3~-

1- tl-<J5. alle kli!imen voor tussen de zandstenen van de ilaalzomervervolg dijk, n.o.-helling.
Tomaat(Solanum lycopersicum)enkele exx.
Late stekelnoot(Xanthium strumarium) honderden, in knop
op zandstrand langs de Waal.
Al deze planten in de noordpunt van de Millingerwaard,

40-44-3).
Tongyaren(Phyllitis scolopenárium) I ex. op de grond in
vervallen loods bij steenfabriek,~lingerwaard. ·40.44.43.
Sjoc/liB-zóka Ooy 3.
3- 8-85. Harige ratelaar(Rhinanthus alectrolophus) .op plek waar
ca. 2 jaar geleden een dijk is afgegraven. Buitenvelder;,
Amstelveen. 2,.45. Han.
10- 8-ö5

Vleeskleurive orchis(Dactylorhiza incarnatal in bloei,
nog zonder verwelkte oloe~en. Terschelling. walter.

10- ó-85. Bosrank(Clematis vitaloa), '"'nplant van Cotoneaster prachtig
bedekkend in enkele perkjes langs
de weg. Floralaan, Van Uvenweg,
Wageningen. 39.27.34. Ineke Jansonius en Henk Kloen.
20- 8-85. Zwanebloem(Buto~us umbellatus),
enkele kleine exx. tot tM hoog,
bloeiend en vruchtdragend tussen
grind op de Rijnoever, 1m. vanaf
het water. Uiterwaard bij Wageningen, 39.27.55. Henk.

