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eh: nog vee 1 meer leuks; :jnteressants en boeiends. Heb je ook
zin. om•in:dit'..fantastisché blo'd een s.tukje te schrbven ?
Nou d.at kan! Je •moet dat dan weLvoor 15 juni doen want dat
is de· ê'öPYsll.iitingsdatum voor de.Volgendee.ditie.
Ook· ;is er een;·gronisch t,ekort aan leuke plaatjes, ·zoals·. je
·.ziet ziJn er aardig ~.w:af: in deze Kruipnieuws-Wintergroen
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BOClOLOGENLI~D

Het sociologenlied werd gedeeltelijk gemaakt door Jules van
OostromtiJdens het pinksterkamp van D III en IV in mook 1
mei '37, en voltooid door Rita Joruter, Mies Reynen. Johan
Schendelaar. Frans Stafleu en Victor Westhoff. op het 1e
officiele weeltend van de sjocgroep op tessel 23 en 24
october 1937 (zie j.g. 1 no 1 van Kruipnieuws).
Het Sociologenlied:
wijs: De opperstuurm1in
("Komt. makkers, ltomt ..•..... ")
Je ziet op zondag van die rare mensen,
Die al dat mooie dennenbos de hele deag verwensen,
Maar zien ze in •t duin een plekje gras.
Dan zijn ze geweldig in hun sas,
Ze gaan er dan gauw een opname plegen
En liggen desnoods een uur in de regen.
Elk dennetje wordt uitgerukt
J
De kruidlaag die wordt Platgedrukt bis
Tenslottte stonden er nog slechts ern<ele sprietjes
Dat waren maar van die indringers en van die epiphietjes,
Die waren.het aankijken toch niet waard
En dus was hun leven maar gespaard.
Ze hadden niet eens en cijfer gekregen,
En'waren dus in het leven gebleven.
Hij had er maar eenmaal gerold.)
Toen was d'associatie gemold
) bis

SJOCGROEP

eo

JAAR

l

Juni 1937: enkele enthousiaste sloccers. waaronder onze
erevoorzitter Prof.
Dr.
Westhoff.
besluiten
in
de
jeugdherberg te Hortenhoef voortaan in groepsverband opnames
te maken. over bospaadjes te kruipen. over duintoppen te
huppelen en in trilvenen te soppen.
En zodoende werd gedurende het plantensociologisch weekend
op 26 en 27 j unie in de jeugdherberg "De Karekiet" de
Sociologengroep. later Sjocgroep genoemd. opgericht.
Vanaf dat moment ·Verschijnt het blad "Kruipnieuws" het
orgaan voor allerhande sociologische discussies.
theorien.
beschouwingen en gedachtenkronkels. Tevens worden regelmatig
zgn. sociologenweekenden gehouden alwaar de geheimen der
plantengemeenschappen onrafeld worden
Uit het jubileumnummer van 1944:
"Na dit kamp (het paaskamp in Petten) en het reeds genoemde
Pinksterkamp in mook vatten Han Alta en ondergetekende het
plan op. een plantesociologische werkgroep van N.J.N.-ers te
stichten. De belangstelling was zoo levendig. de aanvragen
om literatuur en inlichtigen waren zoo veelvuldig. de
·verzoeken tot het organiseren van speciale excursies zoo
dringend. dat het alleszins gemotiveerd leek de
naar
sociologie dorstende bijeen te brengen. Weinig kan je immers
als aspirant-socioloog op je eigen houtje bereiken: Het
werken tezamen met meer ervarenen is althans in het begin
zeer gewenscht.
Op 8 juni 1937 verscheen dan ook de historische convocatie
"namens het Utrechtsche kader". die een aantal "enthousiaste
plantesociologen of hen.
die
het
hopen
te
worden
uitnoodigden tot een weekend in Kortenhoef op 26 en 27 juni.
De opkomst overtrof de verwachtingen: bijna 30 N.J.N.-ers
bestormden de j.h. de Karekiet en dartelden rond in "het
hol". het rietland zorgvuldig vertrappend. Onder geanimeerde
discussie maakten we enkele opnamen. waarvan slechts een van
de Krabbescheer-Kikkerbeet associaties bewaard is gebeleven:
het seriewerk van latere jaren. waarbij de excursieleider
een dozijn opnamen uit zijn mouw schudde· onder
het
bewonderend gegaap der zwijgende menigte. was ons toen
gelukkig nog vreemd (die periode schijnt nu weer voorbij te
zijn).
De
oprichtinga
vergadering
verliep
tamelijk
ongeregeld en notulen zijn er ook niet van bewaard gebleven.
maar ik kan toch wel zeggen dat men zich van de normen van
de N.J.N. niet zoo heel veel aantrok. blijkens het aannemen
der bepaling. dat ook oud N.J.N.-ers actief lid was de
sociologengroep konden worden (dit schaften we echter al
spoedig weer af) . Er werd besloten weekends en kampen te
houden. een mededelingenblaadje op te richten. publicaties
uit te geven een bibliotheek te verzamelen. in de grote
plaatsen het vormen van sociologische kaders. theorieavonden en excursies
te
bevorderen.
en
zelfs
een
sociologisch hebarium samen te stellen. Van al die plannen
is alleen het laatste bij een plan gebleven. de rest is
boven verwachting tot werkelijkheid geworden
Onder de sjoc
werd een bestuur verkozen: Han Alta. Jacques Meltser admini~
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strateur. Jules van Oostrem penningmeester en ondergetekende
voorzitter. Julea trad al spoedig af en werd opgevolgd door An
Haak; terwijl als redacteur K. Schandelaar in het bestuur werd
opgenomen.
De zomerkampen brachten een pauze in het werk van
de
Sjocgroep, doch een hoogtepunt in de sociologie. Terschelling
werd na
van
Dieren
door
de
sociologen
herontdekt.
Onvergetelijk zullen voor velen de excursies zijn naar de
Koegelwieck en Boschplaat, waar Rita specialiste bleek in het
ontdekken van zeldzame "karaktersoorten" en die dank ZlJ de
overvloedige fourageering door den excursieleider eerst tegen
of na taptoe terugkeerden ...... .
De herfst bracht het dubbele weekend 30-31 October te Petten
en Lunteren. gewijd aan de "paddestoelen sociologie" zulks op
een reeds uit 1935 daterende instignatie van Jan K. Hieraan
vooraf ging een "voorweekend" op 23 en 24 October bij Rita op
texel: dit diende volgens
de
convo
om
ons
in
de
paddestoelensociologie in te werken maar bovendien hoopten
vier corrupteliogen hier eens gezelig samen uit te zijn. In de
verwachting, dat toch niemand voor een weekend naar texel zou
willen, hadden zij de deelname voor ieder opengesteld. Het
kwaad strafte zichzelf: Frans Stafleu, toen een van geestdrift
dampend jong broekje, dat al meer opnamen gemaakt had dan ik
er in mijn leven maken zal. wou mee endaar was niets tegen te
doen. Het weekend was er niet minder geslaagd om.
In het
eerste nummer van Kruipnieuws werd er een uitvoerig verslag
van gegeven. waaruit kon blijken. dat we serieus paddesloeien
opnamen in het "dennebosch". op
duinroosjeshelling,
in
buntgrasvallei en aan helmduinen pleegden. Ook ontstond op
deze excursie het "sociologenlied". dat de redactie al elders
in dit feestnummer heeft afgedrukt. Om verder dat Kruipnieuws
te citeren: allereerst werd een feestmaal aangericht waarvoor
het gevogelte der familie Jonker het leven had moeten laten
(vegetariers gelieven hier hun ogen te sluiten) om van de
andere heerlijkheden maar te zwijgen: rijkelijk
vloeide
hierbij het edele frambozensap. Bijna was er ook bloed
gevloeid .... (men zie verder het originele artikel).
In November verscheen het eerste nummer van Kruipnieuws.
ongedateerd, doch fraai geilustreerd. waarin behalve het
genoemde verslag en het sjoclied een verhandeling
over
"paddestoelen
sociologie".
een
artikel
over
het
"muurpepe.peretum" (kringvormige
door
meeuwen
beïnvloede
begroeing in een texelse duinvalleil en een zeer onbehoorlijke
bladvulling opgenomen waren. Kort daarna lieten een tiental
leden zich introduceren op den sociologendag te Utrecht: het
was een vreemde sensatie voor de heeren van de Botanische
vereeniging, toen daar voor het eerst een optocht van anoraks
en bloote beenen binnentrok. Later is dat allemáal gewoon
geworden: De N.J.N.-ers hebben geleerd zich normaal te kleden
en de heeren zijn aan hen gewend geraakt."
(Uit:Kruipnieuws 6e jaargang No 2:"Uit dePreahistorie van het
kruipen". V. WesthoL blz. 6+7.)
Sedert haaroprichting heeft de Sjocgroepin al die 50 jaar heel
wat afgesjoct en hebben tal van sjoccers hun bijdrage geleverd
aan het voortbestaan en succes ervan: vele kampen werden
georganiseerd. legio opnames in de excursieboekjes genoteerd
en tietalle artikels van uiteenlopende aard
vulden
de
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en tietallen artikels van uiteenlopende aard
vulden
de
Kruipnieuws. (Wat zeker niet inhoudt dat we aan het einde van
ons latijn zijn!)
Natuurlijk mogen
we
deze
mijlpaal
en
achterliggende
gebeurtenissen niet onopgemekt voorbij .gaan. Een twwetal
feestactiviteiten zullen dit Jaar plaats vinden:
1) JUBILEUMKAMP te Egelshoek (nabij Loosdrecht) van 5 t/m 9
juni.
2) SYMPOSIUM te De Bilt op zaterdag 21 November (hierover
volgt nader bericht).
Iklichtingen over beide activiteiten: Chris van der Have of
Leendert Jan van der Ent 08370-17951.
Het Sjocbestuur

b
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METHODIEKEN WEEKEND

VAN

23/24

NOV.

Tijdens dit weekend hebben Andre Schaffers.Leo Spoormakers.Heinjo
During en Peter Jan Keizer lezingen gehouden over Vegetatiekunde.Daarnaast hebben de deelnemers opnames uitgewerk.
Hieronder wil ik samenvattingen van de lezingen geven.
VEGETATIEKUNDE IN HET ALGEMEEN DOOR ANDRE SCHAFFERS
Voor dat je over het begrip vegetatie gaat praten.moet je dat
definieren.Een veelgebruikte definitie van vegetatie is:'"De massa
levende planten.in relatie met waar ze staan op een door hen zelf
aangenomen plaats:
Je kunt je afvragen waarom een vegetatie eigenlijk onderzocht
wordt en waarom er aan vegetatiekunde gedaan wordt.Een reden is
wetenschappelijke nieuwsgierigheid: een andere is het maatschappelijk nut m.b.t. de relatie vegetatie-milieu.
Drie eeuwen is men begonnen met het bedrijven van vegetatiekunde
door landschapstypen te beschrijven.Vanaf ong. 1800 begon men
plantegemeenschappen te beschrijven.Pas later werd de causaal
analytische benadering populair.Men beschreef niet alleen welke
soorten waar voorkwamen.maar begon naar. allerlei betrekkingen
tussen planten te kijken.Daarbij bekijkt men de directe en
indirecte beïnvloeding van de planten onderling(bv. afhankelijkheidebetrekkingen
tussen
planten.zoals
concurrentie.
parasitisme en saprofitisme). Hierbij gaat men er vanuit.dat het
geheel groter is dan de som van de delen.d.w.z.dat de organisatie
tussen planten op een hoger niveau ligt dan het organisme zelf.Al
jaren bestaat er een controverse over de grenzen van
de
plantegemeenschappen.De Anglo-Amerikaanse continuurngedachte gaat
er vanuit.dat er geen grenzen bestaan tussen plantesoorten.Elke
soort heeft zijn eigen oecologie;klassificatie is onmogelijk.De
keuze van de proefvlakken is objectief.Daarnaast bestaat er de
Europese school met de discontuumgedachte.Deze school gaat er
vanuit dat er wel grenzen bestaan.De soorten hebben een vergelijkbare oecologie en er is klassificatie mogelijk.De proefvlakkeuze is subjectief.
Binnen de Sjocgroep wordt de Europese school aangehangen.Immers
wij kiezen onze proefvlakken en werken de opnames uit tot een
eigen typologie.

METifODIEKEN IN DE W:GETATIEKUNDE DOOR LEO SPOOBMAKERS

De aanhangers van de europese school geloven in een klassificatie
van plantegengemeenschappen(associaties vormen ordes,die klassen
vormen en die weer op hun beurt verbonden) .
Om een klassificatie van opnames te maken,moeten de opnames eerst
gemaakt worden.Daarvoor kies je een proefvlak.Je moet echter wel
eerst de oppervlakte van dat proefvlak bepalen.Dit kan met behulp
van een minimumareaalcurve.Deze methode werkt als volgt:je neemt
een heel klein vlakje van 1 dm·2,dat verdubbel je en die 2 dm·2
verdubbel je weer tot 4 dm·2.En zo maak je steeds weer een
proefvlak van 2x zo groot als het vorige(zie fig 1).

fig. 1

Het valt,op dat de proefvlakken tegen elkaar aan liggen.Je gaat
door met verdubbelen met de grootte van de proefvlakken tot het
aantal soorten nauwelijks meer toeneemt(fig 2).
fig 2:minimumareaalcurve

x~Grootte minimumareaal
O•Maximale eppevlakte proefvlak

Het probleem bij deze methode is de keuze van de grootte van van
je eerste proefvlak.
Een andere methode om het minimumareaal te bepalen is de volgende.Je bekijkt weer de minimumareaalcurve(fig 3).
fig 3 minimumareaalcurve

X•Grootte minimumareaal
O•Maximale oppervlakte proefvlak

Je neemt 10% van het aantal soorten in het proefvlak met het
maximale oppervlak.Vervolgens trek je een lijn door de curve.
waarbij de punten met 10% en 100% van het aantal soorten dooreneden worden.Daarna bepaal je de raaklijn aan de mlnlmumareaalcurve(dit is de lijn aan de curve paralel aan de bovenbeschreven lijn) .Dat raakpunt aan de curve bepaalt de grootte van
het minimumareaal.Het probleem bij deze methode is:wat is de
maximale grootte van je proefvlak.Aan beide methoden kleven nadelen.
Als je je minimumareaal bepaald hebt.kun je opnames
gaan
maken.Die opnames kun je uitwerken volgens de typologiemethode
van Braun-Blanqreet.Het doel van deze methode is het zoeken van
typen.Deze typen
kun
je
relateren
aan
het
milieu(pH,
vochthuishouding.e.d.) .Daar naast kun je de opnames vergelijken
en de verwantschap tussen de opnames bekijken.Daartoe kun je
verwantschapscoefficienten bepalen.Ik zal er een paar noemen:
Vc(Jacquaard)• ~
waarbij:
Vc•Verwantschapscoefficient
a -soorten uit opname A zonder soorten uit C
b •Soorten uit opname B.zonder soorten uit C
c •Soorten die zowel in A als in B voorkomen
Vc(Sorensen>- ~
A~a•c

MOSSEN EN VEGETATIEKUNDE DOOR HEINJO DURING
Mossen vormen een onderdeel van de vegetatie.maar je moet een
mossengemeenschap ook apart bekijken.De mosvegetatie is vrij
soortenarm en daarom gemakkelijk op te nemen.Dit is vrij vaak
maar
gedaan.Meestal wordt niet de soortenvariatie bekeken.
speciaal een soort.Het gevolg is.dat je veel opnames met een
kensoort krijgt.
Ook bij het opnemen van mosvegetatie kom je het probleem"hoe
bepaal je het minimumareaal" tegen.Daarnaast ZlJn er nog twee
problemen.ten eerste ten aanzien van soortgroepen en ten tweede
die t.a.v. diversiteit/dynamiek.
ad 1) PROBLEMEN T.A.V. DE SOORTENGROEPEN
De essentie is dat je met niet veel soorten te maken hebt.die je
groepeert en vervolgens de verschillen tussen die
groepen
zoekt.Dan vindt je speciale soortengroepen.
Oecologische soortengroepen zijn groepen soorten.die overeen
stemmen met hun milieu.Als je mossen opneemt.dan kun je het
engewogen en gewogen spectrum bepalen.Bij het engewogen spectrum
tel je alleen de soorten.die aanwezig zijn.Bij het gewogen
spectrum bepaal je de belangrijkheid van de soort.Je kunt ~ij het
uitwerken van opnames het spectrum van groei- en levensvo~
en meenemen,zoals deze:

Bij het maken van je opnames.kun je bekijken tot welke categorie
je mossen behoren.Een andere indeling is die op levensstrategie:
llTrade-of.dat wil zeggen:je kunt als mos je energie maar een
keer besteden aan bijv.kapselvorming.Er ZlJn mossen.die sporen
vormen.die kleiner zijndan 20 mierometer.Die kunnen zich over het
Zuidelijk of Hoordelijk Halfrond verspreiden.Sporen.groter dan 20
micrometer verspreiden zich lang niet zo ver.
2)Reproductive effort:de ene soort vormd veel sporenkapsels,de
andere weinig.
3)0ntsnappingsroute:via broedkorrels.korreltjes op protonerna en
rhizoiden
4)Groeisnelheid moseen:deze is bij sommige hoog,bij andere laag.

-----------------------------------1-----------------------------------Sporen:

Reproductive
effort neemt
d.

Klein

Groot

F
C
P

A
S
L

lGem.levensduur
neemt toe.
.

Waarin:
F•fugitives:zijn zo weer weg.
c-colonists;steken veel energie in kapsel vorming,bijv. Peermos.
P•perennials;groeien langzaam bijv.Kussentjesmos.
A•annuals(l-je.rigen).
S•short lived shuttles:komen paar jaar voor op een plek.
L•long lived schuttles;kunnen 10-30 jae.r oud worden.
ad 2)PROBLEMEN T.A.V.DIVERSITEIT/DYNAMIEK
Waarom is er zo'n grote diversiteit? Waarom is er niet een soort
dominant? Een e.antal
theorien
trachten
deze
vragen
te
beantwoorden:
1) De plekjestheorie:de bedems.waar mossen op groeien zijn
heterogeen.
2) De theorie van de nichedifferentiatie,d.w.z. iedere soort
heeft zijn eigen niche.
3) De theorie.dat verstoring tct dynamiek leidt.

IQ
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PADDESTOELEN IN DE VEGETATIEKUNDE DOOR PETER JAN KEIZER
Paddestoelen zijn afhankelijk van abiotische factoren en van
organisch materiaal.afkomstig van hogere planten.In de vegetatiekunde kijkt men hoofdzakelijk naar vruchtlichamen.die groter
zijn dan 1 a 2 mm,de macrofungie.
Welke soorten doen wat en in welke mate in het systeem? Deze
vraag roept veel problemen op.
1) Er zijn 3500-4000 verschillende soorten paddestoelen.
2) De determinatie is moeilijk.
3) De nomenclatuur(•naamgeving) is onduidelijk,soms is er geen
duidelijk onderscheid tussen soorten.ondersoorten of varieteiten.
4) Sommige paddestoelen verschijnen een paar maal per jaar.andere
eens in de paar jaar.Bij de laatste is de trefkans kleiner.
5) Veel vruchtlichamen zegt nog niets over de metabolische
1\ctiviteit.
6) Hoe groot kies je de proefvlakken en waar leg je ze? Bij paddestoelen is het nog lastiger dan bij hogere planten.omdat je ze
niet ziet.
7) De methode van proefvlakken opnemen verschilt van onderzoeker
tot onderzoeker.
8) Het volgen van een proefvlak in de tijd,d.w.z. de successie
van de paddestoelen bekijken is lastig.De gegevens uit het eerste
jaar zijn moeilijk te vergelijken met latere gegevens.omdat de
vegetatie blijft veranderen.
Methodiek
De methodiek tracht rekening te houden
met
bovengenoemde
problemen.Men gaat bij het maken van opnames uit van een homogene
vegetatie,maar dan homogeen voor hogere planten.Een apparte
beschouwing verdienen brandplekken en mesthopen.Hierbij zijn
kleine proefvlakken voldoende.
De grootte van een proefvlak in een bos is ca 1000 m·2 Dit is
niet te klein,oPdat je soorten mist en niet te groot,opdat je het
nog kunt overzien.In een schraal grasland is een proefvlak ca
400-500 m·2.Het bepalen van de mate van talrijkheid is lastig.
Vliegenzwammen
en
Zwavelkopjes zijn te tellen. maar paardepaardehaarzwamroetjes
moeten
geschat
worden.Het
aantal
elfenbankjes is nog moeilijker te
bepalen.Een schaal die veel
gehanteerd wordt.is deze:
Schaal I: 1-3 exemplaren
Schaal II: 3-10 exemplaren
Schaal III: 10-30 exemplaren
De frequentie waarmee het proefvlak bezocht wordt is vier maal in
de herfst (eens in de drie weken) en een par maal in het voorjaar
Cvoorjaarspaddestoelen).
Bij de verwerking wordt gezocht naar een vaste ~ maat
van
talrijkheid.Je kunt kijken naar het totaal aantal vruchtlichamen
per bezoek,per jaar of gedurende het totale onderzoek.

-

~

Dit is een globale weergave van wat er verteld is tijdens het
week- end.
Voor vragen of onduidelijkheden kun je terecht bij Jaqueline
Baar.Onder de Bomen 4,6871 CH Renkum.
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ZOUTPLANTEN

LANGS

SNELWEGEN.

EEN

N :I EUW FENOMEEN
INLEIDING
In 1985 konstateerde ik.in de autowegendriehoek van de A
50.de A 12 (E36) en de Amsterdamseweg even ten noorden van
Wolfheze
(gld).het massale voorkomen van Deens
Lepelblad.Cochlearia danica.Van deze bij uitstek
duinen
kustplant was reed~ het voorkomen langs de 's winters bepepelde wegen op zandige gronden in het binnenland.bekend.Dit
blijkt onder meer uit Heukels en van de
Meijden.20e
druk.1983:
Cochlearia danica.Deens lepelblad
0.05-0,25 April-Juni
In de duinen.op groene stranden.aan zeedijken en langs 's
winters bepekelde wegen.Vrij algemeen in Dui.W.op wieringen
en aan de Friese kust.elders zeer zeldzaam.
Dat het Deens Lepelblad op bepalde plaatsen
in
het
binnenland de wegbermranden in April-Mei wit deden uitslaan
was toen nog niet algemeen bekend.In 1985 trof ik hiernaast
enkele losse exemplaren aan langs de Lawichs Allee in
Wageningen en langs de Utrechtse weg in Heelsum.Verder kwam
het Deens Lepelblad dit jaar eveneens massaal voor langs de
A 12 (E 36) ten hoogte van de grensovergang bij Babberich.In
1986 op tal van andere plaatsen o.m. bij Amersfoort langs de
zuidelijke snelweg.Het massale voorkomen dit jaar uitte zich
in een langgerekte.van half April tot begin Juni. wit getooide strook direkt grenzend aan de
wegrand.tot ruim 1 meter de wegberm
in.Verder ook in hoge dichtheden in
de dieper
gelegen afvoergreppels
voor smelt-en regenwater van de weg.
Van verdere uitbereiding van Deens
Lepelblad is mij weinig bekend. maar
in principe vindt deze soort.ten gevolge van het pekelen.in grote delen
van Nederland een Potentieel biotoop
met een accent op de grotere autosnelwegen op zandige
(dilluvialeJ
gronden.
IN EEN GEPEKELDE WEGBERM
Het fenomeen Deens Lepelblad. en andere zoutminnende kustplanten. langs
snelwegen brengt voor plantesociologen,-fysiologen en - (syn) oecologen
een aantal interessante vragen met
zich mee.In de eerste plaats waardoor het Deens Lepelblad hier zo
massaal kan optreden. In de tweede
plaats wat de effecten van pekelen
is op de "oorspronkelijke" wegberm
vegetatie.m.a.w. welke planten vertonen min of meer zout tolerantie en
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welke zijn strikt (obligaat) zoutmijdend.
D.m.v. een tweetal traneeeten langs de wegranden en een
opname in de
middenberm
Cdit
onder
niet
optimale
omstandigheden.langsrazende en claxonerende auto's e.d.) heb
ik geprobeerd vooral op de tweedde vraagstelling in te
gaan(zie figuur 1J.
Transeet A en B ZiJn weer onderverdeeld in kleinere opname
eenheden van 20 cm bij 20 em.elkaar opvolgend vanaf de
wegrand de berm in.Hoewel dit soort oppervlakteeenheden
binnen vegetatiekundig onderzoek in de regel enkel voor
mossen en korstmosser; nog geschikt zijn (normaal voor hogere
planten is min. 1 m"2 !) .was ik hiertoe gedwongen omdat
anders niets van het snelle verloop (van wegrand de
berm in) in
plantesoorten vastgelegd kon worden.
Het gebruik van de verfijnde schaal
van Barkman. Doing en Segal. 1964
wordt hierdoor ook minder geschikt.
echter ze is bij deze opnames wel
strak gehanteerd.
Opname C meet 50 cm bij 50 cm en is
op ca 3 meter van de wegrand in de
middenberm gemaakt.Omdat hier weinig
directe zoutinvloeden te verwachten
zijn is deze opname beschouwd als
weerspiegeling van de "oorspronkelijke" wegbermvege~atie. Helaas liet
de tijd en het drukke verkeer niet
toe nog meer opnames te maken. wat
voor een representatief onderzoek
weldegelijk gewenst is. De opnames
zijn neergezet in tabel 1. Voor een
verklaring van de tekens en symbolen
verwijs ik naar de inventarisatiehandleiding van de ACJN en de NJN,
1982 (5e druk) door M. Batenburg een
JBU-uitgave.
PLANTEGEMEENSCHAPPEN
In de eertste plaats een aantal regels gewijd aan het type
bodem van de opname en de hierbij behorende
plantegemeenschap.Van de in de opnames aangetroffen soorten zoek
je op in wèlke klasse.orde,verbond of associatie ze eeen
kensoort of een differentierende soort zijn.Hiervoor is
gebruik gemaakt van: wet.med.
KNNV
no
134 (1~85, 5e
druk) ,beknopt overz1cht van
de
nederlandse
plantegemeenschappen van J.J.den Held.Het resultaat hiervan staat in
tabel 2.
Wanneer we het Deens Lepelblad(kensoort van Zeevetmuur klasse/-orde/-verbond en -associatie: Saginetea-maritimea) als
"fenomeen" verder buiten beschouwing laten.dan zijn met name
klasse 20 en 21 sterk(zowel in differentierende soorten,echter niet t.o.v. elkaar. als in abundantiel vertegenwoordigd.
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Klasse 21 behoord tot de droge kalkgraslanden (FestucoBrometea). echter goede kensoorten ontbreken alsmede ken- en
differentierende soorten in de orden.verbonden en associaties binnen deze klasse.De hier veronderstelde aanwezigheid van.hetzij in geringe hoeveelheden.kalk in de bodem
heeft mogelijkerwijs een zuidelijk fluviatiele oorsprong.
namelijk zand wat is aangebracht voor de aanleg
van
autowegen en -viaducten.Dit getuige ook het voorkomen van
Breukkruid (Hernaria glabra). Gestreepte Leeuwebek (Linaria
repens en Voorjaarsganzerik (Potentilla tabernae montani)
ter plekke en in de nabije omgeving.
Klasse 20 is
de
klasse
van
de
droge
graslanden
<Koelerio-Corynephorerea). Hierbinnen vinden we kensoorten
van de Zandblauwtjes-orde (Festuca-Sedetalia) en verder
kensoorten van het Zilverhaver-verbond (Therio-arion). Deze
plantengemeenschap laat zich als
volgt
(zie
volgens
Plantengemeenschappen in Nederland(l964) van Westhoff en Den
Held) omschrijven: Tamelijk soortenrijke. min of
meer
gesloten
Pioniersgemeenschappen.op
droge.tot
rust
gekomen.licht humeuze zandgrond, die kan varierenvan matig
voedselarm tot voedselrijk (soms kalkhoudend).
Soorten van klasse 25 en hierbinnen.evenals het voorkomen
van Greppelrus,Pleiten hiernaast voor plaatselijk vochtigeen tamelijk voedselrijke omstandigheden. met name in de
dieper gelegen delen van de wegberm.
wegberm.
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BIJ DE TABELLEN:
Bij tabel 1

* Transeet A(6 opnames).Transect B(5 oPnamesJ.opname C.
* Plaats:Amsterdamseweg ter hoogte van afslag Wolfheze(Gld.J.

* Datum:30-4-'85
* Auteur:Leendert-Jan van der Ent.
* Bodemgesteldheid:Tamelijk droge,matig humusarme zandgrond.
* Qppevlakte:Transect.20 bij 20 em.opnames vanaf de wegrand de
berm in.
Opname C,50 bij 50 cm.ca 3 meter van de wegrand
de berm in.
*De twee soorten Festuca, F. ovina sspp. ovina en F. rubra ssp.?
heb ik vegetatief niet goed kunnen onderscheiden.daarom zijn ze
samen genomen.

* De tabel is samengesteld volgens de verfijnde schaal van Barkman.
Doing en Segal (l964).

* Om practische redenen i's overal waar een "fl" zou moeten staan
een "H" neergezet.

Bij tabel 1 en 2
Cochlearis danica
Festuca spec.
Rumex acetosalla
Sedum arve
Achilea millefolium
Cevastrium semidecandrum
Hypochearius radicata
Juncus bufonius
Trifolium pratense
Potentilla taberna mantani
Plantage lanceolata
Leontodon. autumnalis
Teesdalia nudicaulis
Ornithopus perpusillus
Jasione montana
Hypnum cupressiforme
Mos spec.(Brium ?J
Cladonia spec.

-Deens Lepelblad
-Zwenkgras
-Schapezuring
-Muurpeper
-Duizendblad
-Zandhoornbloem
-Gewoon Biggekruid
-Greppelrus
-Rode Klaver
-VoorJaarsganzerik
-Smalle Weegbree
-Herfst leeuwetand
-Klein Tasjeskruid
-Vogel pootje
-Zandblauwtje
-Klauwtjesmos
-een Knikmos ?
-een bekermos

I~

tabel-1 apna1es
•opna11
•ratale btdekkingsgraad
kruidlaag
•o.o.".
*Kalt (zand) bade1
*Hoogte vegetatie lge1l
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Al
10%

A2
20%

15%
75%
2 Cl

10% 10% 10%
70% 60% 60%
5 Cl ~Cl ~ Cl

10% 10%
15%
50% 45%
70%
5·10CI 5·10cl 3 Cl

+a
+a
rp
21
21
21
1b j+H lb j+H lb j+H
+a j lb j +a j
+p j +a j +b j
rp J +a j +a j
+a H +b H

2a H raH
2a J+H 3 j+H
+b j +b j
+a j rp j

·Cachlearis danica k+j
lb
H
r
rp
-Festuca sp.
·Ru1ex acetaselia
-Sedul arve
·Achilea 1illafaliu1
-Cerastriul 111idecandru1
-Hypachearis radicata
-Juncus bufanius
-Trifaliul pratense
-Patentilla tabernae 1antani
-Plantaga lancealata
-Leantadan autu1nalis
-Teesdalia nudicaulis
-Ornithapus perpusillus
-Jasiane 1antana
-Hypnul cupressifar11
-"as spec. l8riu1 ?l
lb
-Cladania spec.

A3

A4
30%

~ox

+b

j

~a j

AS
40%

45%

81
15%

84
45%

83
30%

10%
65%
5 Cl

10% 10% 10% 5%
60% 45% 35% 40%
5·10cl 5·10cl 5-lOCI 5·10CI

85
55%

I j

pj

ra

j

ra

j

+a

j

ra

j

+b

.

j

2a H +a H
+b

ra j

2a J+H
+b j
+b j

+b j

j

+b V
la v la v p V
+a. v tta v

55%

+a
rp
21
21
2b
2b
21 j+h 2a J+H 2a J+H 2b j+H 2a J+H
+a j +a j +a j +a j +b j+H

2a
p
1b j

+a

V

c

82
25%

+a v

+a v 12a v 2b
-

V

2b

j

V

2a H
ra j
+b j
+b H
+a j
+a J
+a j

Tabel 2:Plantege•eenschappen
Kl1111
1310
16:1 1810
Orde
13A··BI1 16AI1
Ytrband
l6Ab1l 18Aa·-b1
Onderverbond
Allociatie

a. Cochlearis danica -23
a. Festuca ovina ssp.ovina- 20+21
f, Ruaex acetose!la- 13 A--B, 18 Aa··b
a. Sedut acre- 20 B
f Achillea tillefoliu•- 25 Ba 3··1
a. Ctrastriut setidtcandru•- 20+21
f, Hypochaeris radicata ,,,,,,,,,,
f. Juncus bufanius ,,,,,,,,,,

20:3
208:3
208al1

21:3

23:1 2511
25 A:1

20 Bal ..rest 20 Ba11
20 Bc1-.rest 20 Bc:l
20 Ba3:1

25 Ba 3•1:1
25 Ba 3~1,2:1'

f,
a.
a.
f.

Patentilla tabernae tantani- 20+21
Plantage lanceolata- 25 A
Leentoden aututnalis-16 A16 A/16 Ab/25 Ba 3-.1,2
Teesdalia nudicaulis- 13 A_.B/20 B/20 Ba 1--rest 20 Ba
20 Be 1_.rest 20 Be
o. Ornithopus perpusillus- 20 Ba/20 Ba 3
o. Jasione tontana· 20 B
o. Trifoliul pratense- 25

a. labundantl •zeer algeteen af 1et hoge bedekkingsgraad
}
f. (frequent) •regel1atig 1 alg11ten voorko1end 1 hoge btdekkingsgraad
o.laccasionall•plaatseliJk, af en toe, hier tn daar voorkolend

abunintit school
Tansley 119481 !onvolledig)

PEKELEN EN VERSPREIDING PEKELZOUT IN WEGBERM
Van ~elang voor het verkrijgen van inzicht in het effect van
pekelzout in de wegbermve•etatie is de mannier waarop,de
mate waarin en het tijdstip wwaarop men 's winters pekelt.
De verspreiding van het pekelzout in de wegberm is sterk gecorreleerd met de plaats waar zich semi- halofiele
planten
kunnen vestigen maar hierbij speelt ookde ~odemgeomorfologie
(bodemstructuur en bodemstruktuurleen rol.De frequetie waarin en het tijdstip waaroP gestrooit wordt heeft effect op de
jaarlijkse intensiteit(die sterk kan verschillen) van het
voorkomen van zoutplanten.
Uit
een
onderzoek
van
het
ICWW
(Instituut
voor
Cultuurtechniek en Waterhuishouding Wageningen) blijkt het
zout zich op twee manieren over de wegberm te verspreiden.
Ten eerste via al of niet opspattend smeltwater en of via
regenwater regelrecht de berm in.Deze manier van verspreiding heeft een
reikwijdte van 1-2 meter de berm in
en omvat 90-95% van al het pekelzout
dat in de wegberm terecht komt. De
overige 10-5 %komt; via verstuiving
verderweg de berm in en is tot op
zo'n 10 meter meetbaar.Bij lang aanhoudende droge en koude perioden zal
het effect van verstuiving relatief
groter zijn. Bovendien
kunnen er
o.i.v.de heersende windrichting,verschillen in verstuiving in linker en
rechterberm ontstaan.
Gedurende Kwakkelwinters.Wanneer er
t.o.v. winters met
lange stabiele
koudeperioden. meer gepekeld wordt
h.~~~J
zal de intensiteit waarin zich zout(
planten manifesteren hoger liggen.
Een nog sterker effect kan worden veroorzaakt door een
aantal late pekelbeurten in Maart of zelfs April. vlak voor
of gedurende het begin van het groeiseizoen.
FYSIOLOGISCHE EFFECTEN VAN PEKELZOUT
Pekelzout bestaat met name uit NaCl (*1) .Indirecte effecten
ontstaan wanneer dit zout in water op lost waardoor er Na en
Cl-ionen vrijkomen in het milieu.Het ICWW heeft het gedrag
van de Cl-ionen in de bodem bestudeerd.Dit vond plaats in
een.met het bodemtype van de opnames langs de Amsterdamse
weg, vergelijkbare bodemtype, die wel iets humusen
voedselrijker was. Het CL- anion is in hoge concentratie
toxisch (•giftig) voor de plant.Echter in de strook wegberm
waar 90-95% van het zout terechtkomt.spoelt het Cl-. o.i.v.

snel uit. Verderop in de wegberm.
waar het zout door
verstuiving terechtkomt, is deze uitspoeling veel geringer.
Hierdoor zijn, gedurende het groeiseizoen de c1· concentraties in de wortelzone van de planten. verderoP in de
wegberm het hoogst. Deze concentraties zijn waarschijnlijk
(zekerheid hieromtrent via basproeven heb ik niet kunnen
vinden) te laag om. significant. een schadebeeld te kunnen
veroorzaken.
Van wezenlijker belang als toxicon voor planten zijn Na
ionen. Deze kationen worden gemakkelijk aan humusdeeltjes in
de bodem gebonden. waardoor de uitspoeling hiervan minder
snel verloopt als bij ct· ionen. Een overmaat aan Na ionen in
de bodem heeft een negatieve invloed op de K•/Na•balans. Een
lage waarde van deze K•/Na'balans heeft tot gevolg dat het
voor planten belangrijke voedingaelement Kalium cK• l moeilijker opneembaar wordt. Kalium is o.m. een balangrijk
element voor de opbouw van planten. K~gebrek leidt tot
verminderde groeisnelheid en tot het kleinblijven
van
planten en leidt tot bladnecrosen. Een onderzoek aan de
vakgroep
V.P.O.
(Vegetatiekunde.
Plantenoecologie
en
Onkruidkundel
van
de
L.U.W.
<Landbouw
Universiteit
Wageningen) laat zien dat in de eerste meters wegberm de ~
/Na•balans slechts ca 0.2 is (zie figuur 2). Dus er is
relatief weinig K•beschikbaar voor planten. VerderoP in de
wegberm. waar geen verstoring (o.i.v. pekelzout) van de K•
/Na•balans optreedt. ligt de K•/Na•balans op ca 3.0. Dus in
deze "blanco" situatie is veel meer K• voor de Planten
beschikbaar.
De toxiciteit van Na zal dus haar effect op de vegetatie met
name in de smalle strook wegberm direct grenzend aan de
wegrand en in de afvoergreppels vertonen overeenkomstig waar
het meeste pekelzout terechtkomt. Verder blijkt het Calcium
CCau) gehalte in de bodem in de directe omgeving van de
wegranden uitzonderlijk laag. Calcium als voedingselement
is. hetzij in lage concentraties. van belang voor de plant
o.a. voor de opbouw van celwanden.
(*ll Het zout zelf kan op directe wijze voor planten. t.g.v.
osmotische
verschijnselen
waarbij
plantecellen
hun
turgescentie (celstrekking) verliezen, aanleiding ZlJn tot
symptonen van fysiologische droogte -> stress. Dit geldt
echter wa·arschijnlijk alleen in beperkte mate omdat tijdens
het strooien van zout de plantegroei niet in ontwikkeling
is.
EFFECTEN OP DE PLANTEGROEI
Een levensgemeenschaP van planten. zoals we die aantreffen
in onze zandige wegbermen bestaat. in de regel. uit elkaar
beconcurerende
individuen
(planten>
die.
onder·
gelijkblijvende milieucondities (en wegbermbeheerl. in tijd
en ruimte vrij constant in soortensamenstelling blijvt. Je
mag
hier
spreken
van
een
half-natuurlijke
plantengemeenschap. De aanwezige plantensoorten zelf worden
gekarakteriseerd door een fysiologisch- en een oecologisch
optimum. In het fysiologische optimum treft de plant de voor
haar meest ideale kiem- en groeiomstandigheden aan. Het

.
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Figuur 21 Gehalte aan K•,N<{ ,cJ•in de bov.nsta bodenlaav uitgadrukt
in mg/k; draga grond. Da waardan zijn van April, dus van
in nat graaisaizoan

'
, ,'

a> 2oo•

r.

-i

.

§.J

, ........ , .

·. ',

~

i 10~0~--~+-------~~------~------~_,--,---~----T--,--~--r--T__,_________
~

•

~

/o

11

~ (OA'hfQ{

11

IJ

l'f

•r

1~

,,.

1<1

,,

lo

2/

""rl#•t .,.._, _,.,.'100(}
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Onderzaak naar onstaan van variatie binnen zuringsoorten
o.i.v.strooizaut!in prass),A,van Ast,J.M.van Groenendaal,
P. Zondarwijk. Vakgroep V.P.O. ta Wageningen.
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oecologische optimum geeft het milieutype aan waarin de
betreffende plantensoorten het best tot haar recht komt en
haar hoogste dichtheden bereikt. Het fysyiologisch-en oecologisch voor een plantensoort
vallen lang niet altijd samen.Met name plantensoorten met een, in hun fysiologisch optimum. zwakke conurrentiepositie zullen verdreven worden naar minder optimale groei- en
kiemingscondities. In dit voor hun marginale
milieu kunnen zij zich. vaak d.m.v. bepaalde
oecologische- en of fysiologische aanpassingen. goed handhaven in de al of niet felle
concurrentiestrijd.
Dit speelt ook een rol bij het optreden van
zoutplanten in bepekelde wegbermen. Een tijdelijk hoge concentratie pekelzout aanwezig
in de bovenlaag van de bodem vereist een
aanpassings- of tolerantiemechanisme om ondanks de verminderde k-gift vanuit de bodem
goed te kunnen kiemen en groeien. Indien de
planten hierover niet beschikken dan zijn ze
"zoutintolerant".ze kiemen dan minder of later en of blijven ze achter in de groei,waardoor ze een slechtere concurrentiepositie in
gaan nemen. Semi-halofiet planten. zoals het
Deens LePelblad. hebben. zoals hun voorkomen
reeds doet vermoeden. van nature een zout-adaptiemechanisme. Hierdoor vinden ze in deze
zoute wegbermstrook een oecologisch optimum
en kunnen ze hier t.g.v. de verminderde concurrentie met andere plantesoorten. zeer hoge dichtheden
bereiken. Verderop in de wegberm valt de invloed van het
Pekelzout te verwaarlozen en wordt het hier van nature niet
voorkomende Deens Lepelblad. ondanks dat het hier misschien
zelfs beter wil groeien, weggeconcurreerd door de oorspronkelijke wegbermvegetatie.

KONSEQUENTIES VOOR DE ooRSPRONKELIJKE VEGETATIE
Uit beide traneeeten blijkt dat soorten als Schapezuring
(Rumex ·acetosellal. beide Festuca
soorten:
Schapegras
(F.ovina) en Rood Zwenkgras (F.rubra)
en
Duizendblad
(Achillea millefoliuml Schijnbaar.m.u.v. de eerste 20 cm
waar veel verstoring o.i.v. autobanden optreedt. weinig
hinder in ontwikkeling ondervinden t.g.v. het pekelzout. Wel
werd enige vertraging in groei (zie gem. hoogte vegetatie en
bedekkingsgraad in tabel 1) geconstateerd. maar dit geld
mede voor het Deens Lepelblad. Bovengenoemde pl~ntesoorten
komen ook langs de kust voor en van het Rood Zwenkgras
onderscheid men zelfs ·een ondersoort (ssp. rubra) die o.m.
op schorren voorkomt. Ze beschikken kennelijk over een ruim
ad4Ptie vermogen en zijn min
of
meer
zouttolerant.
Zandhoornbloem
(Cerastrium
semidecandrum}
en
Gewoon
Biggekruid
(Hypochearis
radicata}.
beide
algemene
wegrandsoorten.
lijken. naarmate je de wegrand nadert.
minder algemeen te worden, wat kan duiden op een geringe
mate van zout intolerantie. Natuurlijk zijn deze twee
traneeeten bij lange na niet voldoende om deze tendenzen
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hard te maken.Opvallend is het ontbreken van Smalle Weegbree
CPlantago
lanceolata>.
Herfst
Leeuwetand
(Leontodon
autumnalisl. Zandblauwtje (Jasione Montane). Vogelpootje
COrnithopus perpusillusl en Klein Tasjeskruid CTeesdalia
nudicaulis)
in
beide
transecten.
terwij 1
ze
wel
vertegenwoordigd zijn in de "blanco" opname C. Dit hoeft
niet automatisch
te
leiden
tot
de
conclusie
dat
bovengenoemde planten allemaal zoutintolerant ZlJn.
De
eerste drie soorten kom je ook langs de kust tegen. echter
Vogelpootje en Klein Tasjeskruid. beide kenmerkend voor het
vegetatietype, ZlJn vrijwel beperkt tot de pleistocene
zandgronden
van
Nederland
en
ZIJn
dus
mogelijk
zoutintolerand.Naast zoutintolerantie zijn tal van andere
factoren bedenkbaar die verantwoordelijk kunnen ZIJn voor
het ontbreken van deze planten in de smalle strook van 1 a 2
meter breed direct grenzend aan de wegbermrand. Te denken
hierbij valt aan:
- verenreiniging met uitlaatgassen(NOx.lood)
- Extra vochtvoorziening door het water dat van de weg
afspoelt.
- Extra maaibeurten om de wegranden "vrU" te houden.
- Atvijzelen van de bovenlaag. eens per aantal· jaren. om te
voorkomen dat de bovenlaag van de bodem gaat dichtslibben.
-verstoring van de bovenlaag door tred(autobanden).
Je ziet verder dat de bedekkingsgraad van de wegberm
richting middenberm geleidelijk aan toeneemt wat weer een
effect heeft op het microklimaat.(naar midden toe milder).
Voor het trekken van een goede en verantwoorde conclusie is
derhalvenader onderzoek wenselijk. hetzij via kasproeven.
hetzij in het veld met een meerjaarse proef in twee
identieke
wegbermen
(zowel
vegetatiekundig
als
bodemgeomorfologisch) al of niet bepekelt.
UITLEIDING
De relatie tussen het hoe en waar van het voorkomen van
Deens Lepelblad. ofwel semihalofiele planten i.h.a .• in
wegbermen in het binnenland en het pekelen van
deze
wegbermen is een vaststaand feit. Juist nu men binnen de
wereld van natuurbescherming is
gaan
beseffen
welke
natuurwaarde wegbermen. mits onderhavig aan een uitgekiend
wegbermbeheer.
kunnen
betekenen
zal
bovenstaande
ontwikkeling in opsPraak komen. Natuurlijk is het voor
floristen leuk om zover in het binnenland geconfronteerd te
worden met voornamelijk tot het kustgebied beperkte planten
als Deens Lepelblad (Cochleari danical. Engels Gras (Armeria
maritima). Hertshooiweegbree (plantago caronopus). Stomp
Kweldergras (Puccinellia distansl en wellicht in de toekomst
nog meer soorten. CZinkviooltjes op de zwaar giftige grong
rondom het Hoogoven-complex is toch ook mooi 7). Maar deze
"verijking" enerzijds gaat zeer zeker ook gepaArd met
verarming anderzijds waArbij de oorspronkelijke flora met
bijbehorende
micro
fauna
in
waarde achteruitgaat.Ondanks dat "Natuurwaarde"' betreffende half natuurliJke ecosy-
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stamen een niet in geld uit te drukken en bovendien een-voor
de algemene opinie onhanteerbaar en voor de gebruiker
subjectief begrip is (wat geeft het als er plantesoorten
verdwijnen als er weer andere voor in de plaats kOlDen). - wil
ik er voor pleiten dat de huidige ontwikkeling eens kritisch
geanalyseerd wordt. Afhankelijk van hoe sterk het pekelzout
aan het ingrijpen is op de oorspronkelijke vegetatie in een
bepaalde wegberm zou je m.b.v. plaatselijke natuur- en
milieu organisaties kunnen Proberen om
via
gemeente.
provincie of direct Verkeer en Waterstaat een beter en
verantwoord pekelbeleid te realiseren (b.v. via minimale
pekelinzet. en of gedeeltelijk het gebruik van alternatieven
voor pekelzout. met name in het voorjaar).
Voor een overzicht van de huidige omvang van dit fenomeen
stel ik Prijs op alle waarnemingen (plaats. datum. naam.
abundantie. verspreiding) van zoutplanten langs wegbermen in
het binnenland van de afgelopen jaren en van komend jaar
(1987). Stuur ze op naar onderstaand adres.
Ter afsluiting dit. Het Deens Lepelblad dreigt in deze half
natuurlijke Pintengemeenschap de plaats in te gaan nemen van
het "oorspronkelijke" Klein Tasjeskruid. De witte tooi van
April-Mei van de middenberm verplaatst zich nu naar de
wegranden. Niets aan de hand toch. schijn bedriegt
Met dank aan dhr van Ast van de vakgroep V.P.O. in
Wageningen voor enkele aanvullingen op de tekst en voor de
toestemming om gebruik
te
maken
van.nog
(?)
niet
gepubliceerde. onderzoeks resultaten.
Leendert-Jan van der Ent
Droevendaalse steeg 35
6708 PB Wageningen
08370-17951

2.3

GERAADPLEEGDE LITERATUUR
- Ast.A •• van. Groenendaal.J.M .• van. Zonderwijk.P .• in press.
Onderzoek naar ontstaan van variatie binnen zuring-soorten
onder invloed van strooizout.
Batenburg.Max.e.a..
1982.
Jeugdbondsuitgave.5e druk.

Inventarisatie-handleiding.

-Den Held. J.J .• Den Held. A.J .• jan 1983. Beknopte
handleiding voor vegetatiekundig onderzoek. Wet. Med. KNNV
nr. 97. 6e druk.
-Den Held. J.J. april 1965. BeknoPt overzicht van de
nederlandse plantengemeenschappen. Wet. Med. KNNV nr. 134.5e
druk.
- Hoeks.dr. J .• Locyen.w .. juli 1975. Zoutaccumulatie in de
wegberm bij rijksweg 12 bij Venendaal ten gevolge van
gladheidebestrijding
(winter
1974/1975) .Instituut
voor
Cultuurtechniek en Waterhuishouding Wageningen. nota 871.
Hoeks.dr. J .. Toussaint.ing.C.G .• Looyen.W .• sept
1976.
Zoutbelasting van de wegbermen van rijksweg 12 bij Venendaal
ten gevolge van de gladheidebestrijding (winter 1975/76).
J.C.W.W .• nota 923.
- Heukels- van Oostrom. 1977. Flora van Nederland.19e
Welters-Noordhof Groningen.
Heukels- van Oostrom.1983. Flora
druk.Wolters-Noordhof Groningen.
- Westhof.dr. V.. Den Held.A.J .• 1969.
in Nederland.Thieme-Zutphen.

'lU

van

druk.

Nederland.20e

Plantengemeenschappen

STRUKTUURONDERZOSK AAN BOBBEN

IN

DE

ARDENNEN

INLEIDING
Op het Ardennen-2 zoka van de ACJN in 1984 werden allerlei
leuke onderzoekjes aan planten gedaan. Omdat de meeste
vergelijkend onderzoek onderzoek d.m.v. opnamen leek het mij
leuk om ook eens op een andere aanier met de vegetatie bezig
te zijn. Een kreatieveaanier van bezig zijn trok me wel en
dat mondde uit in een vergelijkend onderzoekje naar de
vegetatiestructuur van enkele bossen, waarbij tekeningen van
deze struktuur gemaakt werden.

Het onderzoek speelde zich af in twee hellingbossen in de
Famenne. Bois de Tellin en Bois de Resteigne. en een bos in
de Ardennen. Foret du roi Albert. In elk van deze bossen
wandelden we eerst een stuk rond om een goede indruk te
krijgen van het bos met zijn opbouw en vegetatie. Vervolgens
zochten we een min of meer representatief stuk bos. waar we
een tekening en enkele opnamen maakten. Om de opnamen simpel
en van korte duur te houden gebruikten we de schaal van
Tansley, die vrij onnauwkeurig is voor bossen. Omdat het
tekenen veel tijd in beslag nam was het echter wel practisch
om deze schaal te hanteren.
Schaal van Tansley: ro•
f•
a•
d-

zeldzaam
zo nu en dan
frequent
overvloedig
dominant

Typering van de bossen (voor ligging zie kaartje)
1) Bois · de Tellin: Haagbeukbos. erg dicht met geringe
lichtinval, met een rotsige bodem en matige ondergroei.
Onder de helling stroomt een beek. waar de vegetatie wat
afwijkend is van de rest van het bos. Het bos is gelegen op
een zuidwesthelling. Een strooisellaag is nagenoeg afwezig.
2) Bois de Resteigne: Eikenbeukenbos met veel li9htinval.
met een goed ontwikkelde. dichte kruid- en struiklaag. Het
bos is gelegen op een westhelling. Op de zelfde helling ligt
een kalksteengroeve.
.
3} Foret du roi Albert: Beukenbos met veel lichtinval. met
geringe ondergroei. Het bos is gelegen op een westhelling en
er is een dikke strooisellaag aanwezig. De beuken zijn erg
fraai begroeid met korstmossen.
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LEGENDA BIJ DE STRUKTUURTEKENINGEN:

Ruwe Berk:

Ratelpopulier:

Haagbeuk:

Hazelaar:

Gewone Es:

Beuk:

Wintereik:

Vlier:

Rode Kornoelje:

·~

Kardinaalsmuts:

Gewone Esdoorn:

~

Klimop:

Bosrank:

Bosroos:

Braam:

Witte veldbies:

Spaanse Aak:

r

I

L3•
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I
I
I
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OPNAMEN
Bois de Tellin
Boomlaag:bedekking
Haagbeuk
Ruwe Berk
Wintereik
Ratelpopulier
Gewone Es
Spaanse Aak
Hazelaar

l

'Struiklaag:bedekking
Kardinaalsmuts
Vlier
Hazelaar
Meidoorn spec.
Haagbeuk
Kruidlaag:bedekking
Klimop
Bosanemoon
Spaanse Aak juv.
Gewone Es juv.
Ratelpopulier juv.
Bosviooltje spec.
Kardinaalsmuts juv.
Braam spec.
Robertskruid
Gele Dovenetel
Gewoon Nagekruid
Meidoorn spec.
Bloedzuring
Kleefkruid
heggewikke
Gulden Boterbloem
Moerasspirea
Hazelaar juv.
Gewone Hennepnetel
Hondsdraf
Grote Brandnetel
Gevlekte Aronskelk
Bosandoorn
Boskortsteel
Schaduwgras
Kropaar
Bereklauw
Look Zonder Look

boven
85%
a

midden
85%

f

r

f

0

r
0

d

r
f

1%
0

3%
r

r

50%
d

3%

r
r
r

r
75%
d

90%
0

r
r

0

f
f

0
0

0

0

0

r
f
f

f

0

a

0

f

r
r
f
0

r
a
r

I

Moslaag:bedekking

onder
75%

0

f
0

r
0
0

0

r
r
0

<5%

50%

65%

I

I
I

Bois de Resteigne
Boomlaag:bedekking
Wintereik
Beuk
Bovenste sl:ru1K1aa~:
bedekking
Haagbeuk
Hazelaar
SPaanse Aak
Onderste struik1aag:
bedekking
Meidoorn spec.
Beuk
Hazelaar
Spaanse Aak
Bosroos
Gewone Esdoorn
Rode Kornoe U e
Haagbeuk
Braam sPec.
Kruidlaag:bedekking
Klimop
Bereklauw
Peperboompje
Eenbes
Bosanemoon
Braam spec.
Boszegge
Grote Valeriaan
OVerblijvend Bingelkruid
Wijfjesvaren
Bosroos
Spaanse Aak juv.
Rode Kornoe U e
Hazelaar juv.
Beuk juv.
Gewone Esdoorn juv.
Sleedoorn juv.
Moslaag:bedekking

Boven
40%
a
r

onder
90%

30%

5%
r

f

a

a
0

70%
r
r
a
0

20%
0

0
0

f

r
r
f
20%

r
r
r
0

lbU%

lt

a

0
0

r

0
0
0
0

0
0
0

r
r
r
0

f
0
0

r
f
0

10%

20%

boven
90%
d
30%
f
<1%

onder
90%
d
25%
f
1%

0

0

r

r
f

Foret du roi Albert
Boomlaag:bedekking
Beuk
Struiklaag:bedekking
Beuk
[Kr u lciTaag :Oedekk i ng
Beuk
Gewone Esdoorn
Witte Veldbies
Hoog struisgras ( ?)
Bochtige smele
!Moslaag :oedekking

0

0

3%

r
3%

I

Milieu factoren vocht:

f

~

-->vooht!gho!d

vochtig

optimum:
vrij nat
hier groeit de plant het liesfst.

tolerantiegebied:binnen dit gebied
kan de plant groeien.
optimum

mogelijke

------r-------t--~~~--r-------,______ Ellenberg
VAN
6

7

l

8

schaal

9
plant heeft Ellenberggetal 8

BIJ DE rEKENINGEN
Uit de gemaakt tekeningen komt een duidelijk verschil naar
voren in de vegetatiesrtuktuur tussen de drie bossen. en in
de soorten die de struik- en boomlaag vormen. De boomlaag
kan voor een deel aangeplant zijn en daarom moeten we ook
kijken naar het meer natuurlijke deel van de vegetatie.
namelijk de struik- en kruidlaag. Omdat de kruidlaag te
complex is om weer te geven in de tekeningen hebben we ook
opnamen gemaakt. In de struiklaag zien we ook duidelijke
verschillen.
Bos 1 heeft een erg gesloten boomlaag. terwijl bos 2 en 3
een meer open boomlaag hebben. De struiklaag van bos 2 is
gesloten terwijl die van bos 1 en 3 meerveen open karakter
heeft. Ook verschillen de soorten per bos nogal en is de
soortenrijkdom van bos 1 en 2 veel groter dan die van bos
3.
BIJ DE TABELLEN
Verschillen in de vegetatie en met name in de kruidlaag
hebben we ook uit de opnamen geprobeerd te halen door met
Ellenberggetallen te werken.
Iedere
plant
heeft
van
Ellenberg voor een aantal milieufactoren. die invloed hebben
op de plantegroei. een waarde gekregen die iets zegt over
het optimum (zie boven) waarbij de plant het beste zou
groeien. Als je nu kijkt naar de gewogen gemiddelden van
enkele factoren voor alle planten in een vegetatie kun
je
een indikatie krijgenvan hoe die factor is in die vegetatie
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De gemiddelde waarde van factor heeft een een bepaalde
kwalitatieve betekenis. Het gaat hier
om
een
grove
indicatie. Bovedien zijn planten niet alleen afhankelijk van
abiotische milieufactoren. maar ook van biotische factoren,
met name de planten waarmee ze groeien in een vegetatie.
Deze factoren tezamen bepalen het voorkomen
van
een
plantesoort. DE gewogen gemiddelden zeggen daarom alleen
iets in grote lijnen over de oecologische factoren. Voor een
nauwkeuriger beeld zul je dan ook kwantitatief onderzoek
moeten doen, bijvoorbeeld een bepaling van de vochtigheid
van de bodem .
Voor drie bossen hebben we de gewogen gemiddelden bepaald
van
de
vochtigheid.
stikstofgehalte.
zuurgraad
en
lichtintensiteit
(lichtinval)."
Daarbij
kregen
de
verschillende eenheden uit de schaal van Tansley elk een
bepaalde waarde waarmee de oecologische factorwaarden werden
vermenigvuldigd. Als voorbeeld het volgende:
soorT vocttge a
A
9
7
B
c
5
D
6
gem. vochtgetal•

opn.
r-1

opn.2
a•4

-f-3

--

o-2
o-2

o•2

opn.3

--

-a•4
f-3

~~ -6,5 ~-7.3 ~5.4

Door middeling kwam hieruit naar voren:
V-qetal l getal pH-getal N-getal
6,3
4.8
7.1
Bois de Tellin
J5.4
Bois de Resteigne
5.3
4.4
7.4
6,0
Foret de roi Albert 5,2
5,0
4.5
4.2
Weergegeven in een histogram geeft dit het volgende beeld:
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Als we kijken naar het vochtgetal is er nauwelijks verschil
tussen de drie bossen. Dit komt overeen met een situatie in de
bossen: ze liggen alle drie op een helling zodst het wiltervrij
gemakkelijk kan wegstromen. hetzij door de bodem hetzij
oppervlakkig. het vochtgetal 5 wil zeggen dat het hier gaat om
een matig vochtige bodem, dus geen vochtige maar ook gee droge
bodem.
Ook in het lichtgetal is weinig verschil. We hadden verwacht
dat dit voor het Bois de Tellin wat lager zou zijn dan voor de
andere twee bossen. omdat dit bos vrij donker was en een
geringe ondergroei had. De lichtgetallen wijzen op planten die
voor eendeel van de dag schaduw preferen. Dit komt wel overeen
met de situatie in het Bois de Resteigne en het Foret du roi
Albert.
Het pH-getal. tekenend voor de zuurgraad. blijkt in het foret
du roi Albert een stuk lager te zijn dan dat in de twee bossen
in de Famenne. Dit zou kunnen komen doordat de bovengrond van
de bossen in de Famenne kalkrijker is of doordat de dikke
strooisellaag die juist aanwezig is in het Foret du roi Albert
een verzurende invloed heeft op de bovengrond. De getallen
tussen zeven en acht duiden op planten die vaak groeien op
neutrale tot iets kalkrijke grond. het getal vier wijst op
planten die voorkeur hebben voor een zure tot matig zure
bodem.
Het stikstofgetal. dat iets zegt over de stikstofrijkdom van
de bodem. ligt voor het Foret du roi Albert ook iets lager.
Dit zou kunnen betekenen dat de bodem van de bossen in de
Famenne iets rijker is dan de bodem van het het Foret du roi
Albert. Vaak ZlJn bossen op kalkrijkere bodem ook
wat
voedselrijker dan bossen op kalkarme bodems. maar wil je er
zeker van zijn dat dit hier ook het geval is dan zul je bodem
onderzoek moeten doen.
Het is moeilijk om een verband te leggen tussen struktuur en
oecologische factoren. Bossen op een wat voedselrijkerer (en
vaak kalkrijke) ondergrond hebben vaak een rijkere ondergroei
dan bossen op voedselarme gronden. De invloed van de mens die
in de Westeuropese bossen zeer groot is mag echter niet
onderschat worden als het gaat om invloed op de struktuur van
bossen.

TOT SLOT
Dit onderzoek is niet meer dan een probeersel geweest. Ik hoop
hiermee een voorbeeld gegeven te hebben van hoe je je ook met
planten bezig kunt houden. op een amdere manier dan vaak
gebeurt en bovendien op een kreatieve manier. Je kunt er vele
kanten mee uit en misschien nog wel veel meer uithalen.
Ik
houd me dan ook aanbevolen voor suggesties.
Mark van Tol
Droevendaalsesteeg 91
6708 PS Wageningen
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Het onstoon von een vegetatie ...

DE KOEGELWIECK
INLEIDING
De Koegelwieck is een grote. secundaire duinvallei. die zich
uitstrekt van paal 12 tot paal 15. Een duik in
de
geschiedenis leert ons dat deze vallei tussen 1825 en 1885
volledig is uitgestoven. tot op het grondwater. Pas in 1916
is er sprake van 'n beginnende vegetatieontwikkeling.die
vooral inzet in het westelijke gedeelte. onder invloed van
de heersende westenwind. in 1963 wordt de Koegelwieck in een
Terschelling-3 kampverslag (Kruipnieuws 27.2) als
volgt
beschreven: "In het westelijk gedeelte weerspiegelt de
vegetatie een overwegend
droger
milieu
(doordat
de
westenwind
zand
de
vallei
instuift).
flauwe
terreinverhogingen duiden op duinvorming. Het oostelijk deel
van de Koegelwieck is lager en vochtiger. daar vinden we
uitgestekte velden van Duinriet en Addertong en verder een
bonte melange van fleurige kruiden."
In het noordoostelijke gedeelte. dichtbij de duinenrij,
werden in '56 en '59 twee stukken van ca. 500 m·2 afgeplagd,
om de successie opnieuw in te zetten en zo een duidelijk
beeld te krijgen hoe de vegetatie op de Koegelwieck zich
ontwikkeld zou hebben. Op de skylge 3 zoka's van '63 en '72
zijn op de afgeplagde stukken 5 resp. 8 opn~es gemaakt.
hoewel niet op
dezelfde
plaatsen.
Hiermee
is
een
vegetatiebeschrijving tot stand gekomen. die ik hieronder
kort zal samenvatten. Op het Zoka in '86 ZlJn op het
Ijsbaantje 1 en op de Koegelwieck 5 opnames gemaakt. waarmee
ik de huidige vegetatie globaal wil beschrijven.
VEGETATIEONTWIKKELING OP DE AFGEPLAGDE STUKKEN
In 1963 worden er veel kleine eenjarige plantjes in de
opnames op de
afgeplagde
stukken
aangetroffen,
zg.
therofyten. Dwergvlas en Krielparnassia zijn hier dominant,
verder worden
ook
dwergbloem
en
late
zegge
veel
aangetroffen.
Grotere
rozetplanten
als
Strandduizendguldenkruid en Waterpunge worden
verspreid
aangetroffen. als duidelijk gevolg van het afplagge~zijn er
een aantal storingspianten als Zilverschoon. Witte Klaver en
Waternavel opgekomen. Ook Oeverkruid wordt gevonden, wat
erop duidt dat in bepaalde delen van het jaar de stand van
het grondwater nogal hoog is.
Negen jaar later. in 1972 zijn de hierbovengenoemde planten
vrijwel verdwenen. OVeral blijkt Kruipwilg goed opgekomen te
zijn, Kraaiheide staat met zeer veel juveniele exemplaren
nog steeds alleen in de Kiemlaag.In de loop van de tijd is

er een geleidelijke toename ven de milieustabiliteit. de
echte storingspianten zijn dan ook verdwenen. Wel komen veel
voor Egelboterbloem,
Kattestaart.
Herfstleeuwetend
en
Koekoeksbloem.
CranberrY
is
op
veel
plaateen
de
overheersende soort, Terwijl ook Duinriet veel voorkomt.
Voor het eerst wordt Dophei aangetroffen.
De Plantengemeenschap diezich op de afgeplagde stukjes heeft
ontwikkeld. wordt in 1963 beschreven als het Schoenetum.
Knopbies (Schoenus nigricansl. waarnaar deze gemeenschap is
genoemd. is wel aanwezig, maar niet dominant. Ook de
voornamste kensoorten ZlJn beperkt aanwezig, dit
door
verzuring van de bodem. Op de afgeplagde stukjes bleek een sterke
wisselwerking tussen milieu en de
voorkomende plantesoorten.Er zijn
invloeden van verzuring geconstateerd.en juist door de afplagging
heeft de verzouting o.i.v.een nabij gelegen primaire duinvallei
sterker zijn invloed doen gelden.
Door deze wisselwerking is er een
toename in de diversiteit van de
plantesoorten geconstateerd. Als
beperkende factor wordt aangegeven de blijvende overstuiving.
DE KOEGELWIECK NU
De beschreven ontwikkeling van de
afgeplagde stukken geeft eenbeeld
van hoe de gehele Koegelwieck in
grote lijnen kan zijn ontstaan.
sinds 1916. Natuurlijk zijn er de
plaatselijke verschillen.afhankelijk van de geldende bodem-. klimaat- en menselijke factoren.Waar
de ontwikkeling tot geleid heeft.
heeft iedereen tijdens het Zoka
kunnen zien. De Koegelwieck is nu
een flink stuk heide dat zich over de drie duinen rijen tot het
fietspaadje langs het bezoekerscentrum uitgestrekt.Met de 6 door
ons gemaakte opnames(zie tabel 1)
is nauwelijks gekeken naar mossen
en grassen omdat deze nogal wat
determinatieproblemen opleverden.
We hebben 6 karakteristieke stukjes van het gebied genomen voor
de opnames, en deze 6 stukjes zal
ik een korte beschrijving hieronder de revu laten passeren.De opnames zijn steeds op een oppervlakte van 2x2 meter gemaakt.
Opname 1:
Niet ver van het fietspad een op

opna11e1

3

lp
Schapezuring
Zandzegge
3
Gewoon Biggekruid
Schermhavikskruld
Zandblauwtje
Struikheide
Kraaiheide
Gewone Veldbies
Dophei
Kruipwilg
Cranberry
Tormentil
Zachte Berk
Klakjesgentiaan
Gewone Zegge
Veldrus
Pitrus
Waternavel
Egelboterbloem
Drienervige Zegge
Zomprus
Slanke Waterbies
Gewone Waterbies
Kattntaart

2

5

lp
la
+p
+p
+b

lp

2b
3
+p
3
+a
la

I

1

6

4

la
2b
+b

2b

3

3

+p
la
lrp

rp
+a
2b

2mb 2b
la 2a
+p 3
+p
lp
la
lb
la

i

+p

bedekking
-kaal
<14 <1X li: 5Y. 20X 40%
-DOM
1ox 13sx 50% 304 50% <1%
-totale vegetatie lOOi: lOOi: 95X 954 95% 60X
-kruid laag
90i: BOX 95i: 95i: 94% 55i:
-IIIO!Jl;ulg
15X 95% 50X
50% 10X
-gem. hoogte
25cm 25cm 15c:m 20cm 15cm 10cm
-max. hoogte·
60tllt 60cm 40cm 40cm 40cm 35cm

---

RumeK acetosallA
Carex arenaria
Hypachaeris radicata
Hierarcium umbellatum
Jasiane mantana
Calluna vulgaris
EftiPetrum ni grum
Luzula campestris
Erica tetralix
Sali x repens
Oxyc:ocus macrocarpas
Patentilla erec:ta
Betaula pendula
Gentiana pneumananthe
CareK nigra
Junc:us ac:utiflarus
Juncus effusus
~ydracatyle vulgaris
Ranunculus flammula
Carex trinarvis
Junc:us artic:ulatis
Eleacharis palustris uniglumis
Eleacharis palustris palustris
Lythrum saliearia

~
/_{)__; :;/".;./S

f~-c:(
11

f

-

\
~

·v~.,;

~---

gemiddelde hoogte gelegen gedeelte. Tussen de Dop- en
Lepeltjesheide
stonden
enkele
Klokjesgentianen.
Het
aanwezige gres hebben we gedetermineerd als Duinzwenkgras
(2-3) .
Opname 2:
Een wat hoger gelegen gedeelte op een zuidhelling van een
duintje (helling 5~). Veldbeemdgras en gras spec. maakten
hier de dienst uit. In de moslaag stond hier Ruw Haarmos
samen met nog wat andere mosjes. De wind heeft flink wat vat
op dit gedeelte.
Opname 3
Weer zeer veel gras spec. Verder Zandzegge; opname tegen de
westhelling van een duintje, wordt regeimatig ondergestoven.
In de moslaag is Rendiermos aangetroffen.
Opname 4
De oplettende lezer heeft het al uit de tabel gehaald: Dit
is de opname op het Ijsbaantje, een paar jaar geleden
afgeplagde uitloper van de Koegelwieck in het omringende
bos. Vrij vochtig, veel vochtminnende soorten, waaronder ook
een aantal orchideeen. Door de beschutting van het bos heeft
de wind hier weinig invloed.
Opname 5
·
Weer op gemiddelde hoogte voor de tweedde
duinenrij.
·overwegend Dopheide. Kraaiheide en Struikheide, de laatste
zo goed als afgestorven. In de moslaag fijn laddermos.
Opname 6
Langs een in een duinpannetje gelegen ven. De opname is
aflopend in het water genomen. De duinen eromheen geven een
redelijke beschutting.
We zien dat de Koegelwieck nu wordt gedomineerd door een
heidevegetatie. Struikheide. Dopheide en Cranberry werden in
de meeste opnames. al of niet naast elkaar, aangetroffen.
Opvallend is dat steeds Kruipwilg naast Cranberry
is
aangtroffen. maar ik erken de beperktheid van het aantal
opnames. Dat de wind nog steeds vrijspel heeft op de
Koegelwieck is te zien aan de vegetatie mn. op de zuid- en
westhellingen van de aanwezige duintjes. De opnames 2 en 3
(resp. zuid- en westhelling) laten mn. wat drogere soorten
zien. Dit zijnde opnames op de hogere gedeeltes. Opnames 5
en 1 zijn meer op gemiddelde hoogte genomen. Deze laten de
echte heidevegetatiesoorten zien. De opnames 6 en 4 zijn
genomen op lagere en beschuttere plaatsen; het is hier
vochtiger en we vinden dan ook de nattere soorten.
SAMENVATTING EN CONCLUSIES
Aan de hand van de vegetatie ontwikkeling op in de vijftiger
jaren afgeplagde delen van de Koegelwieck heb ik een
beschrijving proberen te geven van de ontstaansgeschiedenis
van de gehele Koegelwieck. Daarna heb ik met opnames gemaakt
op het skylge 3 zoka proberen aan te geven Hoe
de
Koegelwieck er nu uit ziet. We hebben gezien dat na
uitetuiving tot op het grondwater van de gehele vallei, er
zich geleidelijk een Schoenetum heeft gevormd, een zg.
Kleine Zeggen-gemeenschap.
Hieruit heeft
zich•
geleidelijk
een
heidegemeenschap
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31 jan '07 Al•ctorim fuac••c•n• (korstmos) op dennaatrook bij
IFuîgë"nEosJe, Kootwijkerzand. Mossenweekend DXI en
Sjocgroep
31 jan '87 Erote Wolfsklauw, afgeplukte tAk. Kootwijkerzand.
Mossenweekend DXI en Sjocgroep.
OB feb '87 Cladonia verticillata, goed ontwikkeld met 2-3(-4)
etages. Rozendaalse Zand. excursie afd. Arnhem.
28 feb '87 le bloeiende speenkruid op een krib bij Gorkum.
Leendert-Jan.Ook bloeiend verwildert Winterakoniet
Hygrohypnum luridum (schijnklauwtjesmos) op schuin
staande muur even buiten de stadswallen van Gorkum
.Leendert-Jan. Tortula intermedia (middelst muurtsterretje) op ltademuren van Gorkum. Leendart Jan.
Cinclidott15 fontinaloides (Gewoon Kribbenmos)
op
een krib even ten westen van Gorkum. Leendert-Jan.
28maart'87-Kleine Viltmutsmos (Pogonatum nanuml Bij zandafgraving op de Dikkenberg.
29maart'87-1e bloeiende voorjaarshelmbloem(Onderaan de Wagening<Je ber.a)
-Gesteelde Haarmuts (Orthotrichum aromaluus) :OP sluisje
(baksteen) bij de blauwe kamer (Grebbeberg)
-Rivierst.erretje (Tortula latifolia): algemeen op hoogwaterlijn op bazaltkeien onderaan de Grebbeberg.
-Tortula ruralis var. ruralie (Groot Muursterretje):samen
met Grijze Bischopsmuts (Racomitrum canescens),Cladonia
turcata en Kleine Steentijm(veg.)op grazige,stenige wat
kalkhoudende ondergrond, bij alleenstaand huisje in de
zandafgraving van de Grebbeberg(Rhenen).
-Gewoon Achterlichtmos (Grimmia apocarpa var. apocarpa)
enRivierachterlichtmos(Grimmia apocarpa var. riruralisl
samen voorkomend op zuidelijke aanlegplaats lekskesveer
Wageningen.
-Al deze waarnemingen zijn gedaan door:Leendert Jan van
der Ent. Chris van der Have.Rienk Geene en Tjalling
Spaans
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