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COLOFON

De Kruipnieuws-Wintergroen is een combie-uitgave van de
Plantensociologische werkgroep (sjoc-groep) van de NJN en de
Plantenwerkgroep (PWG) van de ACJN. Verschijnt minimaal 2X
per jaar.
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REDACTIONEELTJE
Daar ligt hij/zj dan weer, na hard zwoegen en zweten er
staan 4 stukjes in en hij is nog dikker dan de vorige keer.
jammer dat hiJ weer veel te laat bij iedereen in de bus ligt
maar ach ....
Ik weet verder ook niet veel meer te zeggen dan iedereen
veel leesplezier toe te wensen behalve natuurlijk degenen
die hun contributie/ donateursschap nog niet betaalt hebben.
snel doen want we werken ons niet voor niets het lazeres.
groetjes

Loes

&

Geertwi llem

Verant~oording

figuren

Door het chronisch plaatjestekort zag ik mij genootzaakt om
wat plaatjes uit KNNV uitgaves over te nemen.
blz. 3: Uit Natura Maart 1979
blz. 7: Uit W.M. Zeevissen van de Nederlandse kust. W.M. 143
Uit W.M. Europese Diptera. W.M. 148
blz.10: Uit W.M. 143
blz.12: Uit W.M. 143
blz.20: Uit W.M. De Nederlandse Cladonia's, W.M. 124
blz.23: Uit Natura nov. 1978
blz.24: Uit W.M. 143
blz.27: Uit W.M. 143
blz.28: Uit Natura jan 1979
blz.34: Idem allebei
blz.35: Uit W.M. 124
blz.37: Uit Natura feb. 1979
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DRENTSE HOOGVENEN
Inle:idi.n.g
Het hemelvaartskl.'lmP van de ~joe-groep, i.s.m. 02 {groni.ngen)
van de NJI'l heeft di jaar p lategevonden in drent.e. We bi vakkeerden in onze temtjes op het groepenkrunpeerten·ein van SBB
in boswachteltij Grollo. In deze boswachterij bevinden zich,
evenals in de nabij gelegen boawachterij Schoonlo,v~le
kleine tot middelgrote v~nnen. D~z~ venen hebhen een hoogveen karakter aangezien z~:~ V•O>or hun watervoorziening vrijwel
gehee 1 afhanke 1 ijk zijn van r~~~·:>n~·11ter. rechtstreeks uit de
lucht. Een aantal van dez-\ll V«'H·Hl :.t:l.Hà in het verleden in
exploitatie geweest.Naaat dit ttir!l'stek'!!Tl 7.:Un <!lr venen ontwaterd t.b.v. bosbouw. Vrij r~c'l.mte 1 :Uk i!> SBB ertoe overgegaan om een aantal van dEl~>e ontwate~·ings91reppols af te dichten. Hierdoor steeg in f.'en aant<~,l v,;,xHm de waterspiega 1 op
dusdanige wijze dat er weer aktiova hoogveenvorming op gang
is gekomen. Op het hemelvaartskrunP zijn we in een aantal
vennen gaan ]tijken hoe ze erbij lè!.g0n en wat hieraan ten
grondslag heeft gelegen.
Ont~~kkel~ngs
Gesch~edeni.s
Hoog~enen
t o t aan. h e d e n

Drentse

Hoogveen ontwikkeld zich onder zeer natte omstandigheden ten
gevolge van overvloedig aanwezig regenwater. Dat Hoogveenvorming met name in de provincie Drente heeft plaatsgevonden
heeft twee oorzaken. Ten eertste bevind zich in de Drentse
bodem, op een half tot enkele meters diepte, een dichte keileemlaag. Deze lteileemlaag in tamelijlt ondoordringbaar voor
water. zodat het regenwater (800-850 mm op jaarbasis) moeilijk in de bodem kan infilteren. Verder is na de laatste ijs
tijd, zo'n 12000 jaar geleden, de zeespiegel gaan rijzen
doordat grote ho"'voelheden landijs
ging smelten. i'HiiYrdoor drong het
zoute water steeda verdor door inde
Neder 1and.~a bodere, Oiudat :<:oet water
een relatief l<119•>:.r~ dir:htluJ:id heeft
dan zout \1ater en daarom drij i't bovenop zout water. is de !::n-ondwi:l.ter
spiegel gaan rijzen en kw<~men d·!\\
lage delen viin het drentfle landschap, zgn. "depressies", vr.ijw~l
doorlopend onder water tç stll'nn.
Wanneer een vegetatie zich in deze
zeer nat te mi 1 i euomstandigheden llevindt kan er nauwe 1 iJks <!.erobe ("'
onder invloed van zuurstof! urbraak
van afgestorven plantedelen plaatsvinden.Het gevolg van deze tm&erobc
(•zuurstofarmel omstandigheden. Is
Jap
dat rottende plantedelen zich gaan
ophopen,deze vormen de bestanddelen
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ophopen,deze vormen de bestanddelen van het veen. De Hoogvenen boswachterij Grollo en Schoonlo
bevinden zich op arme zandgrond.Bovendien bevat natuurlijk
regenwater weinig plantenvoedingsstoffen. Deze drie factoren
.verminderde afbraak van plantenresten door zuurstofarmoede
+ voedselarme zandgrond + voedselarm regenwater, heeft geleid tot het ontstaan van oligotrofe C•voedselarme) hoogvenen. De zuurgraad in deze oligotrofe venen is meestal hoog,
dus een relatief lage pH, omdat. vanwege de minerale armoede
er weinig buffering is voor verzuring van het milieu t.g.v.
anaerobe omstandigheden. Door dat plaatselijk, met name aan
randen van aktieve hoogvenen waar het relatief dunne veenpaket onvoldoende afscherming biedt voor het mineraalhoudende
grondwater. kan het veen een meer minerotroof karakter krijgen en ligt de PH.door versterkte bufferwerking, iets hoger.
De samenstelling van de vegetatie reageert hier sterk op.
anaf een paar eeuwen geleden begom de mens haar invloed uit
te oefenen op het drentse landschap. Eerst was er het
gemengde boerenbedrijf. Zij plagden de heide. (Kunstmest was
er in die tijd nog niet), af en lieten er schapen op grazen.
De natte delen van het landschap, de hoogvenen, bleven lange
tijd onaangetast totdat ze, vanaf eind vorige eeuw. op grote
schaal geexploiteerd. voor de turfwinning, werden. Eerst
groef men ontwateringsgreppels, zodat na een 5-tal jaren het
hoogveen genoeg ontwaterd was voor turfsteken.Niet alle venen in de boswacherij Grollo en Schoonlo zijn geexploiteerd
geweest. Echter toen men begin deze eeuw begon met de
aanplanting van bossen zijn de meeste overgebleven vennen
alsnog ontwaterd, omdat men bang was voor een te hoge grondwaterspiegel.Momenteel staan er nog restantjes afgetakeld
hoogveen (ontwaterd). midden in het bos.
Nu er geen schapen meer grazen en de heide niet .meer voor
bemestinga doeleinden wordt afgeplagt, vindt geen verschraling van de heide vegetatie meer Plaats. Hierdoor is de op
droge plekken voorkomende voedselarme. calluna (struik)heide
en meer vochtig staande Erica CDop-)heide verdrongen door
een Molinia (Pijpestrootje-) vegetatie en op droge zandgronden door een Bochtige Smele-grasvlakte. Deze Molinia-vegetatie, in heide veen, kanmerkt zich door een pollenvegetatie
van Pijpestrootje (Molinia coerulea). Eenarig Wollegras CEriophurum vaginatum- een typische heide veenplant) en in
noordelijke delen van Nederland in wisselende mate Kraaiheide <EmPetrum nigrum). Tussen deze pollen bevinden zich slenken zodat deze terreinen moeilijk
begaanbaar
worden.
De Luchtverontreinigingen met nitraten uit industrie en verkeer en met
ammoniumsulfaten vanuit de moderne veehouderij geven deze
Molinia-vegetatie een flinke stimulans.
Op de nattere delen is nog steeds sprake van hoogveenvorming
hetzij in beperkte mate. Maar ook hier worden mogelijke
effecten zichtbaar van eenzijdige verrijking van de vegetatie Cmet nitraten) van het
van het van oorsprong oligotrofe hoogveen. Tenslotte wordt
een verrijkende invloed toegekend aan de omliggende dennenbossen die in het voorjaar grote hoeveelheden. eiwitrijk
stuifmeel op de venen doen neerkomen.
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Vennenonderzoek

Van ieder bezocht veen is een algemene omschrijving gemaakt
betreffende ligging, hoeveelheden open water, relief. opvallende flora. fauna en vegetatietypen. Daarnaast zijn per ven
een tot enkele opnames van de vegetatie gemaakt. Op deze manier wilden we inzicht krijgen in de typen(een vegetatietype
is een groep planten die, gegeven bepaalde milieu omstandigheden, min of meer bij elkaar horen.Ik prefereer hier te
spreken ober een vegetatietype i.p.v. plantegemeenschap
omdat het een globaal aangeduide vegetatie omvat en niet
goed past binnen de omgrenzing van een plante gemeenschap
volgens Westhoff) aanwezige vegetatie. Daarom zijn zowel opnames in de natte alsmede in de droge delen gemaakt.De natte
delen kenmerkten zich door homogene stukken vegetatie met
aktieve hoogveenvorming.In de meer droge delen,molinia-heide
was veelal sprake van heterogeniteit in de samenstelling van
de vegetatie omdat naast de pollenvegetatie veelal ook sprake was van veenmosgroei in de slenkjes ertussen.Hier is derhalve gewerkt met grotere opnameeenheden. de opnames ZlJn
uitgewerkt volgens de verfijnde schaal van Barkman, Doing en
Segal (1964) . Bij elke opname is gekeken naar de grondwater
spiegel en is in de meeste gevallen een watermonster verzameld. Deze watermonsters zijn na afloop van het kamp meegenomen naar het biologisch onderzoeksstation in Wijster hier
heeft men van ieder watermonster de pH (-zuurgraad) en conductiviteit (Rmate van stroomgeleiding) bepaald. De conductiviteid geldt hier als maatstaf voor de voedselrijkdom. Des
te hoger de waarde des te rijker het milieu aan voedingsstoffen en of mineralen.
In totaal zijn een 6-tal vennen onderzocht, een 13-tal opnames gemaakt en een 10-tal watermonsters geanalyseerd.Heelaas
liet het miserabele weer niet toe om gedurende het hemelvaartskamp een groter aantal vennen te bezoeken.
Uit~erking

Onderzoek

De korte beschrijving van de onderzochte vennetjes staan
weergegeven in bijlage-1. Er bleek dat in de meeste bezochte
vennen allerlei stadia van hoogveengroei voor te komen,naast
droge stukken Molinia-heide daarom worden alle opnames verder beschouwd als een opname serie uit een aaneengesloten
vennengebied. Natuurlijk verschilt de situatie per ven, maar
de te onderscheiden vegetatietypen waren in de meeste bezochte vennen, welliswaar in verschillende mate van ontwikkeling en verspreiding aanwezig.
In tabel-1 vindt je een overzicht van de volledige opnameserie aangevuld met gegevens van het watermonsteronderzoek.
Naast hogere Planten hebben we gekeken naar het voorkomen
van lagere planten en paddestoelen. Echter door gebrekkige
kennis en ervaring van de excursieleiders met deze groepen,
zijn deze waarnemingen welliswaar aanvullend doch onvoledig.
We laten ze derhalve verder buiten beschouwing. Het is jammer dat we niet in staat waren om alle veenmossen in het
veld te kunnen onderscheiden, aangezien veenmossen zeer indicatief kunnen zijn voor het type (voedselrijkdom, pH, ver-
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landingastadium etc.) veen.
Nu is het de kunst van de vegetatiekundigen om deze 13 opnames te gaan rangschikken. De meest voor de handliggende factor op basis waarvan je de aangetroffen plantesoorten zou
willen gaan rangschikken is de mate van vochtminnendheid. Op
basis van eigen ervaring heb ik de plantesoorten verticaal
gerangschikt van nat naar droog.De vochtgetallen (zeigerwerte) van Ellenberg bevestigen min of meer deze rangschikking.
Dit staat weergegeven in tabel-2 nu kunnen ook de opnames
zelf gerangschikt worden. Bij deze horizontale rangschikking
plaats je de meest natte opnames links en de meer droge opnames rechts. het eindresultaat van beide rangschikkingen
staat weergegeven in tabel-3. Je hebt nu een geordende opname tabel waarbij de hoogste bedekkingspercentages min of
meer diagonaal staan weergegeven. Deze rangschikking van opnames en plantesoorten wil ik niet betempelen als de enige
en
ook
de
enige
juiste
rangschikking.
Merk verder
op
dat
opname
10.
5,
7
door
hun
heterogeniteitin samenstelling van vegetatie niet mooi rangschikbaar zijn.Daarnaast is voor elke plantesoort aangegeven
in welke plantengemeenschap ze als differentierende (-->> of
als kensoort voorkomt.Ruwweg zijn de plantensoorten,op basis
van hun
vochtminnendheid.
en
stand
plaats
en
4
soortsgroepen
in
te
delen.
Zie
hiervoor ook in tabel-3. Soortsgroep 1 omvat plantensoorten
die in ondiepe plasjes voorkomen. Naast Snavelzegge (Carex
rostrata en Zwarte Zegge (Carex nigra) . hebben we buiten de
opnnames om, in een tweetal vennetjes (996 en 636) ,ook Draadzegge
(Carex
lasiocarpa)
in
en
soms
lang
ondiepe
venplasjes
aangetroffen
In bepaalde venen waarvan
de
waterstand
is
opgehoogd komt massaal bloeiend veenpluis (Eriophorum angustifolium) en Eenjarig Wollegras (Eriophorum vaginatum) voor. In
een Tweetal opnames troffen we hierin ook Witte Snavelbies
(Rhynchospora alba)aan.Vreemd genoeg is dit normaliter juist
een plant van verlande hoogveenstadia.
Soortsgroep 2 omvat soorten die min of meer karakteristiek
zijn voor aktief, oligotroof. hoogveen. De rangvolgorde van
Veenpluis tot aan Struikheide (Calluna vulgaris)
geeft een
verlandingsveen van hoogveen weer. Ronde Zonnedauw CDrosera
rotundifolia), Veenbes (Vaccinium palustre) en lavendelheide
vinden in dit type vegetatie hun ecologisch optimum, d.w.z.
ze bereiken hier hun hoogst mogelijke dichtheden.
Soortsgroep 3 omvat de soortsgroep van Struikheide (Caluna
vulgaris) tot Kraaiheide (Empetrum nigrum) . Het zijn soorten
die hun ecologische optimum vinden in de meer droge (veen)heide, Hoewel Eenarig Wollegras ook zeer nat kan staan.
Soortsgroep 4 zou ik als restgroep willen bestempelen. Deze
soorten treden op bij de successie van de halfnatuurlijke
heideterreinen, door de mens in stand gehouden, naar bos.
Zompzegge (Carex curta) vormt hierop een uitzondering. Ze
staat met name aan de randen van veenplassen.
Akt~e~e

Hoog~een~orm~ng

Bij de uitwerking van de opnames zijn 4 soortsgroepen

plan-
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Bij de uitwerking van de opna~es ZlJn 4 soortsgroepen planten ingevoerd.Soor~sgroep 2 omvat plantesoorten die kenmerkend zijn voor vegetatie typen met aktieve hoogveenvorming
d.m.v. vee~mos.In de bezochte vennen zou ik twee typen hoogveenvorming willen onderscheiden.
-a Het dichtgroeien van diepe, met water gevulde, turfkuilen
en randen va~ diepe venplasJes.ontwikkelt zich. in opeenvolgende (ver·landings)sta<lia, een vegetatie dek dat op
het water drijft. D:it zijn de zgn. tril(hoog)venen.
-b Hoogveenvorming vanuit venplasjes de kant op doordat de
waterspieg~l
in gaan
stijgen,nadat
~ecentelijk
de
afvoergreppels zijn dichtpegooid. Je treft hier een nat
droog gradient aan die OPii:huift richt i de molinia-heide.
l1i3 typ-e a kun je per ven al;«n-lei ver landingastadia van
r.ot.~vveen
aan treffen.
Het
>;.~~ zveenvormin9sproces begint
;net losse plantjes waterveenIIIOB (Sphagnum
cuspidatum) •
'il·ijvent in het water (plantensociatie
28Aa7
volgens
Westhof}Bij toenemende dichtheid
aan
veenmosplantjes
vormt zich een veenmoskussen
snotolf(Q'Ciopte111rlat"""")
zich die lanzamerhand uit het
water omhoogwerkt.In dit stadium vestigt zich Veenpluis
als eerste hogere plant. In sommige poeltjes troffen we in
dit stadium van trilhoogveen ook Snavelzegge en Zwarte Zegge
aan. (Volges Westhof toebehorende aan de wat voedselrijkere concociatie 28Aa3.)Hierover later meer.In een volgend
verlandingsstadium vestigt zich vaak massaal de kruipende
Veenbes. Hierop volgt, soms even massaal.de Ronde Zonnedouw.
Dit tere vleesetende plantje profiteert van de voedselarme
(oligotrofe)omstandigheden in oligotroof hoogveen.Ze betrekt
zelf haar meeste voedingsstoffen aan de gevangen prooien en
ze behoeft hier niet of nauwelijks te concureren voor licht.
In dit Stadium verschijnen ook andere veenmossoorten,waarvan
Sphagnum megelani~um. een forse rode soort. wel de meest opvallende soo1t is. <Het Sphagnum megelanicum is evenals Lavendelheide • V~enbes, Eenarig
Wollegras.
Polytrichum
juniperurn var. stricturn en het buiten de opnames o.a. in ven
64s aangetroffen Sphagnum rubellum. Kentaxa voor de echte
Hoogveenmosorde(Sphagnetalia megelanici:29B)volgens Westhoff
l .In een verdar verlandingsstadium verschijnen tenslotte Lavendelheide en kleine Plantjes Dopheide (Erica~etralixl .Een
opvallend bladaaos van dit stadium is het lichtgroen van
kleur zijnde Veenknopjesmos of Rood Viltmos <Aucacomnium palustre) terwijl het Veenmoaklokje (Galerina paludoéal en
andere typisch hoogveensoorten
zich hier ook goed thuisvoelen
Tenslot te kan een niet mee1·
drijvende
trilveenvegetatie,
onder natuurlijke omstandigheden verder ontwikkelen naar
een oligotrofe Calluna-heide
en of iets meer mosot:r·ofe,
Neorynchocephalus spec:.

-avochtafhankelijke.Erica-heide.
Bij type b is sprake van verdringing van een droog vegetatietype door een nat vegetatie
type met veenmosgroei.Ook hier
is het frisgroene
Sphagnum
cuspidatum als eerste van de
partij.
Deze
veenmossoort
breidt zich t.g.v. de stijgende grondwaterspiegel sterk uit
.zelfs tussen de forse pollen
van
Pijpestrootje
(Molinia
coerulea) en Eenarig Wollegras
.Veenpluis is bij dit aktieve
hoogveen meestal massaal aanwezig. Echter kleine soorten
als Veenbes,Dopheide en lavendelheide komen in beduidend lagere dichtheden voor.De laatst
genoemde soort beperkt zich hierbij vrijwel tot de grenssituaties tussen de pollen en het aktieve hoogveen.Een verklaring voor de lagere bedekkingspercentages is de minder open
vegetatietype, waardoor de sterkere concurentie t.a.v. het
licht optreedt. Dit geldt met name voor de ronde zonnedouw
die hierin sporadisch voorkomt en ook de paddestoelen en
mosflora is er minder uitbundig.
H~idige

Ont~ikkeling

in

Venen

Gemakshalve maak ik hierbij onderscheid in een 4-tal vegetatietypen:
-1 Bewoners van open water. overeenkomstig soortsgroep 1.
-2 Tril(hoog)veenvegetatie. overeenkomstig type-a hoogveenvorming.
-3 Natte. aktieve.hoogveenzone's.overeenkomstig type-b hoogveenvorming.
-4 Droge molinia-heide. overeenkomstig soortsgroep 3. aangevuld met soorten uit soortsgroep 4.
Bij de inleiding en ontstaanswijze van de hoogvenen is reeds
aangehaald dat de grondwaterspiegel en de zure. oligotrofe
milieuomstandigheden bepalend zijn voor de aanwezige vegetatietype.
Het stijgende waterpijl in een aantal venen heeft tot gevolg dat vegetatietype-3 zich. vanuit de randzone van venplasjes, kan uitbereiden. Dit. verschijnsel valt in een aantal venen duidelijk waar te nemen. Toch zullen de persistente Pijpestrootje-en Wollegraspollen een heterogeniteit in de
samenstelling van de vegetatie veroorzaken en zal op korte
termijn geen homogeen stadium van hoogveenvorming bereikt
worden. Wanneer de grondwaterspiegel te snel stijgt dan ontstaat er een grote veenplas.Voor vogels des te aantrekkelijker als schuil-. broed-. en fourageergelegenheid. echter in
floristisch opzicht betekent het een verarming van de vegetatie. Hoogveenvorming zal zich hierin beperken tot plaatsen
tussen de hoge graspollen en of er langs de randen van de
plas trilhoogveenvorming zal gaan optreden is onzeker.Verder
initieerd het stijgen van de grondwaterspiegel "trilvee,vvor-
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ming" in ondergelopen depressies en oude turfstekers kuilen.
maar zet tevens fraaie verlandde hoogveentypen weer onder
water.
Het is een vaststaand feit dat luchtverontreinigingen in
Brabant en op de veluwe de meeste voedselarme vennen heeft
doen verzuren:In oligotroof hoogveen zijn momenteel pH-waarden van rond de 4.0 normaal.Veel dierlijke organismen kunnen
hierin niet meer leven en zich zeker niet meer voortplanten.
pH-waarden van vroeger zijn niet meer voorhanden. zodat je
geen uitspraak kunt doen of er een hetzij geringe verzuring
is opgetreden. Een feit is wel dat dankzij de mineralen en
voedingsstoffen armoede de bufferkapaciteit tegen verzuring
in deze venen zeer gering isOpvallend in de bezochte
vennen was het ontbreken van Klein Blaasjeskruid (urticularia minor) in de venplasjes. Of dit tengevolge is van de
lage PH of gebrek aan bepaalde voedingsstoffen en mineralen
weet ik niet.
Een geheel ander effect op de samenstelling in vegetatie
heeft de stikstofverrijking. In Tabel 2 staan de stikstofgetallen van Ellenberg vermeld. Bij hèt ontstaan van de
hoogvenen is al ter sprake gekomen dat in de natte. aktieve.
delen van het hoogveen de
vertering
van
organische
plantenresten vrijwel nihiel is. Hierdoor komt er van nature
wijnig stikstof en andere planten voedingsstoffen vrij in
het milieu. (Beter gezegt:ze kunnen niet worden omgezet door
microorganismen in de voor planten opneembare voedingsstoffen - stikstofkringloop geblokkeerd). In minerotiel (mineralenarml is daarom sprake van lage pH en laag stikstofg.etal.
De Ellenberggetallen. vermeld in tabel 2. weerspiegelen deze
relatie. Nu hebben we tevens vastgesteld dat vanuit de lucht
• d.m.v. luchtverontreinigingen. sterke nitrificatie plaatsvind. Voor de voedselarme heide is dit al min of meer funest
gebleken. In veen 64S was echter een schaapskudde present
zodat hier nog de meest fraai ontwikkelde heidevenen van
alle bezochtte venen aanwezig waren. In de natte delen
troffen we opvallend veel Snavelzegge aan. Deze plantensoort
heeft evenals het incidenteel aangetroffen Draadzegge !Beide
bovengenoemde soorten vormen 2 apparte. volgens Westhof onderscheidbare. associaties. te weten: consociatie Carex rostrata en Sphagnum 28(Aa4) en de zeer nauw verwantte consociatie van Carex lasiocarpa en Sphagnum 28(Aa3) waarbij Eriophorum angustifolium in de
kruidlaag
domineert]
een
duidelijk hoger stikstof getal,3 als de oorspronkelijke hoog
ve·enplanten. Nummer 3 van de zeggesoorten. Zwarte Zegge, is
qua milieuvoorkomen een zeer variabele soort~ De beide eerst
genoemde zeggesoorten horen thuis in meer voedselrijkere
milieus en doen je vermoeden dat ze hebben geprofiteerd van
de. eenzijdige. nitrificatie. Wellicht profiteert hét thans
voor hoogveen zo karakteristieke Veenpluis hier ook stevig
van ! ! !
Ook hiervor geldt dat we jammer genoeg geen referentie hebben met de samenstelling van de vegetatie van vroeger. maar
de verwachting dat bovengenoemde soorten zich in de nabije
toekomst zullen gaan uitbereiden ten koste van de oorspronkelijke hoogveen vegetatie. lijkt me niet geheel ongegrond.
Tot slot wil ik opmerkendat stikstofverrijking een eenzijdi-

-10ge manier van eutrofieren (voedselverijken) van het milieu
is. Andere voedingsstoffen. als b.v. Fosfor.blijven sporadisch voorhanden zodat slechts een beperkt aantal plantensoorten in staat zijn van deze nitrificatie te profiteren.
Samenvatti-ng

en

U i t 1eid.ins;r

Het uitgevoerde venenonderzoek in Boswachterij Grollo en
Scoonlo heeft een gegeneraliseerd beeld gegeven over de samenstelling en van de. mogelijke. ontwikkelingen in de afgetakelde hoogveenrestanten. Door de grondwaterspiegelstijging komt veenmosgroei weer in versterkte mate op gang. Echter de aanwezigheid van de molinia-heide vegetatie. met al
haar pollenruggen en slenkjes. biedt weinig ruimte voor de
terugkeer naar een mooi ontwikkeld stuk hoogveen. Overigens
is hoogveenvorming een zeer langzaam proces Cca lcm. veenpaket in 100 jaar).Door eenzijdige verrijking van de vegetatie
met nitraten en ammoniumsulfaten treedt hiernaast verandering in de samenstelling van de vegetatie op. De oorspronkelijke Ca luna-heide en de ol igotrofe hoogveenvegetatie moet
hierdoor terrein prijsgeven. De relatie tussen het voorkomen
van planten- en veenmossoorten en zuurgraad, stikstofrijkdom
en grondwaterspiegel zijn nog onvoldoende onderzocht.Derhalvan staan
bovengenoemde
veronderstellingen
t.a.v.
veranderingen in de vegetatie, nog op een wankele basis.
We missen met name referentiepunten met vroeger aangaande PH
conductiviteit en samenstelling van de vegetatie .De bij dit
onderzoek bepaalde parameters kunnen daarom de basis bieden
voor een vervolgonderzoek over. een aantal jaren. Wat er dan
nog over is van het oligotrofe type hoogveenvegetatie(Sphagnetalia magellanici) zal de tijd leren.
Dank~oord

Bij deze wil ik Peter Venema (02) en Staats Bos Beheer nog
hartelijk bedanken voor hun medewerking aan het _onderzoekje.
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Bi_jlage-:1.

Ven 116G: Een klein "bosven" met venPlasjes en venputten met
hierin zeer fraaie verlandende trilveenstadia. In
sommige venputten groei van veenmos, Veenpluis en
Snavelzegge samen. Aan Zuid-rand ven uitbundige
groei van Veenhaarmos. Het gehele van is omgeven
door een Pijpestrootje-vegetatie.
Opname-l:In trilveen, 1.5 X 2 m.
Opname-2:In ruggetje met Pijpestrootje, 1.7 X 3 :;;1,
Ven

28G: Een middelklein, ondergelopen. venplas met vanuit
de randen veenmosgroe-i een VBNIPluis. Vervolgens
een pijpestrootje-vegatGtie met daartussen. in de
slenken, veenmos, Veenpluis. Veenbes sn Dopheide.
Verder een droge P;.j peetrcL•tj <:.!Vegeti.i.t ie met hier
en daar. vooral in de randzone wm de venplas. wat
Kraaiheide.
Opname-3:Aan rand venp!aa in een ondergelopen zone,3X3m.
Opname-4:Aan rand ven in aan niet ondergelopen zone. 3X3

m.

Ven 119S: Een mooi. ondergelopen "bosven" met een kern van
Berken. trilveen en Pijpestrootje-Wollegrasvegetatie (bulten). Verder een natte zone, een venplasje
met Veenpluis. Zompzegge en Snavelzegge. Opvallend
was de aanwezigheid van Zomereiken in het water.
Langs de rand van het venplasje.
0pname-5:In de kern met Berkjes, trilveen en bulten, lOX
lOm. (heterogeen) .
Ven

61G: Een middelklein ven met langs de randen veenputten
waarin beginnende veenmosvorming. In centrale deel
fraaie. deels sterk verland trilveenstadia van
Dopheide-Veenmostype. Rest ven
bestaande
uit
pollenvegetatie van Wollegras en Pijpestrootje,
Welke laatste soort in het midden van het ven word
vervangen door Kraaiheide.
Opname-6:In verland trilveenstadium, 3 X 3 m.
0pname-7:In centrale deel pollenvegetatie. 10X3m. (heterogeen! .
0pname-8:In jong trilveenstadium in venplas.

Ven

76G: Een middelklein ven met een deels ondergelopen
Pijpestrootje-veqetatie. Aan de oostkant een vrlJ
diepe venplas met. daarin een uitbundi~ bloeiende
Veenpluisvegetatie. Aan de randen hiervan sterke
veenmosgroei met hier en daar ook Veenbes en Witte
Snavelbies. De, aan de randen van dit venplasje
ondergelopen,Pijpestrootje-vegetatie bevat op drogere delen hiernaast cok Dopheide, Wollegras, hier
en daar Kraaiheide en verder wat opslag van berk
en Vuilboom.

-12Opname-9 :in natte zone venPlasje, 3X3m.
Opname-lO:In Pijpestrootje-Wollegrasvetatie, met veenmosslenkjes,
5 X 3 m. (heterogeen) .
Ven

74S: Een middelgroot.zeer fraai ontwikkeld. heide-hoogveenven. in natte deel met venplasjes, met Snavelzegge, Zwarte Zegge, Zompzegge en beide Eriophorum
soorten. Vanuit de randen hiervan veenmosgroei(ook
Sphagnum rubellum). Hier en daar, in venputten.
zeer fraaie trilveenstadia.Op de drogere delen met
hier en daar Kraaiheide. In het westelijk deel is.
dankzij begrazing met schapen, een vrlJ redelijk
ontwikkelde Struikheide-vegetatie aanwezig. Verder
het vermelden waard is het voorkomen van de waterjuffer coennagrion lunulatum (mn), een typische
(tril)hoogveensoort.
Opname-ll:In middenstadium trilveen, 3 X 3 m.
0pname-12:In vrij Jong trilveenstadium zelfde trilveen,
3 X 3 m.

Opname-13:In aktieve hoogveenzone langs rand
3 X 3

m.

venplasje,

Sumrna.:ry

During a camp in Drenthe, the North-East part of Holland,several, exploited, remnants of what once had been extensive
bogs, bas been visited. 203 Years ago the forestycommision
decided to reclose the superficial drains so the groundwater
level started to rise again. New Sphagnum-formation (Mainly
S. cuspidatum + S. magellanicum) have been found in many
places. In the wet areas of these acid, poot-nutrient,bogs
we found three Carex species (C. nigra, C. rostrata, C. lasiocarpa} wich normaly belong to many nutriant rich vegetation. Eriophorum angustifolium was especially in the bogpools. very abundant (flowering) as well. We have supposed
this to th result of nitrification by airpollution. This nitrification bas been stimulating the displacement of Calluna
-heath by grasses like Deschampia flexuosa and molinia coerulea over
the
last
few
decennia.
Still
further
investigation have to be done to qualify this phenomenon.
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-15tabel 1: algehele opname sjocgroep (19871
G:boswachterij Grollo
S:Boswachterij Schoonlo

Perceel nr. ven
nr opname
grootte opname Imi
datum opname
leider opname
diepste grondwater (cm)
nr. grondwatermonster
pH
conductiviteit
(1/microohm)

116G
1
15•2
28-5
Chris
0
4
4.17
30

116G
2
17•3
28-5
Chris
-10
5
4.01
33

28G
3
3*3
28-5
Chris
0
6
4.33
25

28G
4
2•2
28-5
Chris
-20

119S
5
10•10
29-5
Chris
0
7
4.01
26

------------------------------------------------------------

vervolg

--------------------------------------------------------74S
74S
74S
76G
61G
61G
61G
76G

6
3•3
28-5
Leendert
-10
1
4.13
45

7
10•3
28-5
Leend.
-20

8
3•3
28-5
Leend.
0
2
3.88
38

ven:
bedekking tot.
d.o.m.
kaal

'''

11
3•3
29-5
leend.
-2
13
3.92
39

12
3*3
29-5
Leend.
0
14
4.04
31

13
3*3
29-5
Leend.
-2
15
3.83
42

9
3*3
28-5
Leend.
+2
3
3.98
48

10
5*3
28-5
Leend.
-15
?
4.01
33

116G

116G

28G

28G

ll9S

95
5

90
20

70
25
15

99
5

65
15
40

bedekking boomlaag 111
gemiddelde hoogte
cm
bedekking struiklaaglil
gemiddelde hoogte
cm
bedekking kruidlaag 111 70
60
99
20
gemiddelde hoogte
cm 8(-25) 25(-35) 10(-25) 20r{30)
bedekking moslaag
60
85
50
<5

20
250(-500)
60
(5-135
15

'
-------------------------------------------------------------

vervolg zie volgende blz.

-1674S

74S

61G

61G

61G

76G

76G

74S

10

25
5

5

5

25

5

5

5

25
10
(-20)
85

55
0-10
20-60
25

15
20
(-30)
95

15
25
(-40)
95

70
0-10
50-60
20

45
25
(-30)
80

35

20
(-40)
90

40
20
(-40)
70

-----------------------------------------------------------100
100
100
80
100
100
75
95

.
------------------------------------------------------------opn. nr.
soort:

1

2

3

4

~

Zachte berk

7

6

8

9

10 11 12 13

2b

Veenbes
Zachte berk
Veenopluie
RondeZonnedouw
Kraaiheide
Lavendelheide
Dopheide
PUpeetroetje
Eenarig Wollegras
Struikheide
Witte Snavelbies
Zompzegge
Snavelzegge
Zwarte Zegge
Smalle Stekelvaren
sporkehout

4a 2a 2m
+ rp
la
2b

Gewoon Haarmoe
Rood Viltmoe
Heideklauwtjeemoe
Calypogeira epec.

2b

Sphagnum spec.
8~
Sphagnum
cuspidatum(?)
Sphagnum
magall anicum

~0

2mla

----·----Paardehaar tailing(*)

lb

+P 2m la la +p +p 2b 2a 2a

+a

la lp 2b 2a lP 2a 2m 2b
la 2a
+a 2b
la +a
3a 2a
la
2b la
+a
lb 3a
2b
2b
la
la +a
+a
lp

3b

rp
2a 2a 3b +a
2b 2a la 3a
2a
2b
lb
rp
+p
2m

+p +P
+p
r

lp +p

----------------·-------------

60 <5

1~

4b 2b 5b 5b 2b 5a 5b 4b
2b
-- 2m
I
I

I

1

I

I

1o'o- I 2èx :
200ex 1
3ex
3ex
3ex :
3ex ?ex 5ex
1

:

Veenmosgrauwkop
Rimpelende melkzwam
Veenmosklokje
~exp

2a
+p +p

C*l- gevonden op oude Veenbesplant

2m

-17TABEL-21

VERTICALE RANGSCHIKKING

Opname nr.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
--------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
Snavelzegge
2a
Draadzegge
+p +p
+p +p
Zwarte Zegge
rp
Witte Snavelbies
Veenpluis
2b
la
la lP 2b 2a lp 2a 2m 2b
+p 2m la la +p +p 2b 2a 2a
Veenbes
4a 2a 2m
Ronde Zonnedouw
la 2a
2m la
Dopheide
2a 2a 3b +a 2b la
3a 2a
la
rp la +p
Lavendelheide
2m
+a
Struikheide
lb la +a
la
Pijpestrootje
2b 2a 2a 3a
+a
lb 3a
Eenarig Wollegras
2b
2a
2b
2b
Kraaiheide
lb
+a 2b
3b
+p
Zompzegge
Zachte Berk
+a rp
2b
rp
Sporkehout
+p
Smalle Stekelvaren
N.B. Draadzegge niet in opnames zelf aangetroffen.wel erbuiten.
TABEL-3

VERTICALE EN HORIZONTALE RANGSCHIKKING

Opname nr.
8 12 1 11 9 13 6 3 2 4 10 7 5
--------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
Snavelzegge
2a
1 Draadzegge
[ Zwarte Zegge
+p +p
+P
+p
Witte Snavelbies
lp rp
eenpluis
2b 2m 2b 2a 2a 2b la la
lp la
+p
Veenbes
la 2a 4a 2b +P 2a 2m 2m 2a
+p
la
t Ronde Zonnedouw
2a 2m la
la
Dopheide
2a
la 2b 2a 2a 3b 3a +p +a
Lavendelheide
la
2m
+a rP
truikheide
la la
+a +a lb
Pijpestrootje
lb
2a 2b 2a 3a 2b 3a
Eenarig Wollegras
2b
2b 2b 2a
Kraaiheide
+a
lb 3b
Zompzegge
+P
achte Berk
2b
rp
ft porkehout
malle Stekelvaren
+p

~

-------------------+--------------------------------~-------

Rood Viltmos

lp

+p

Groep 1: Bewoners venplasies+ Veenpluis,Eenarig wollegras.
Groep 2: Karakteristieke Planten in aktieve, oligotrofe,
hoogveenstadia.
Groep 3: Planten van droge veenheide.
Groep 4: Incidentele hoogveenplanten.
N.B. Draadzegge niet in opnames zelf aangetroffen.wel erbuiten.

TABEL-4)

LATIJNSE NAMEN

+ ELLENBERGGETALLENEllenberg: -18-

Nederlanse naam:

Latijnse naam:

F

N

Drl!l!dzegge
Zwarte Zegge
Witte Snavelbies
Veenpluis
Veenbes
Ronde Zonnedauw
Dopheide
Lavendelheide
Struikheide
Pij pestrootj e
Eenarig Wollegras
Kraaiheide
Zompzegge
Zachte Berk
Sporkehout
Smalle Stekelvaren

CZJrex llJsiocarpa
Carex nigr
Rhynchospora alba
Eriophorum anguatifolium
Vaccinium palustre
Drosera rotundifolia
Erica tetralixa
Andromeda polyfolia
Calluna vulgaris
Molinea caevulea
Eriophorum vaginaturn
EmPetrum nigrum
Carex curta
Betula pupescens
Frangula alnus
Dryopteris carthusiana

9

a--

3
2

9-

2
2

Haarmos
Rood viltmos
Heideklauwtjesmos
Paardehaartailing
Veenmosgrauwkop
Rimpelende Melkzwam
Veenmosklokje

Polytrichum commune
Aulacomnium palustre
Hypnum cupressiforme var. erecitorum
Marasmius androsasens
Tephrocybe palustris
Lactarius theiogalus
Galerina paludosa

-------------------+-------------------------+------+------Snavelzegge
10
Carex rostrata
3
9•
9
9
8

9
x
7
8-

1

...•

2
1
1
2

6

1
2

x
x
x

3
3
3

N.B. F: Ellenberg vochtgetal:-:indicator wisselende vochtigten.
heid
•:indicator regelmatige overspoeling
-:onbekend
N: Ellenbergs stikdtofgetal
TABEL-5
soort:

PLANTENGEMEENSCHAPPEN
Plantengemeenschap:

-------------------+---------------------------------------27+28

Snavelzegge
Drl!adzegge
Zwarte Zegge
Witte Snavelbies
Veenpluis
Veenbes
Ronde Zonnedauw
Dopheide
Lavendelheide
Struikheide
Pij pestrootj e
Eenarig Wollegras
Kraaiheide
Zompzegge
Zachte Berk
Sporkehout
Smalle Stekelvaren

27 (zwak)
27A I 27 Aa
28/ 28A/ 28Aa/ 29Aa1-->2.3
D28Aa5/ 29Ba-•>b
29B
27A-->B/ 27Aa4-->1.2/ 29(zwak)
29/ 29A/ 29Aa/ 29Ba-->b
29B
29-->28/ 30/ 30B/ 37Aal-->2
25Ac-->a.b/ D28Aab/ 29Ba-->b
29/ 29B
29-->28/ 37Aa1-->2/ (30Bbl
27A/ 27Aa/ 27Aa1

32/ 32A 32Aa
27Aa4-->1.2.3

-----------------+----------------------------------------Rood Viltmos

27A-->B/ 29(zwak)
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VEGETATIE ONDERZOEKJE IN
HET HOOGBOS

Inleiding

Op 12 april 1987 hebben we op het sjocpaka in Zuid
Limburg
een onderzoekje gedaan op een boshelling.We wilden kijken in
hoeverre de gradient (geleidelijke overgang} in voedselrijkdom. kalkgehalte en vochtgehalte van de bodem de vegatie beïnvloedde. De voedingsstoffen (incl. kalk} spoelen door de
regen van bovenaan de helling naar beneden uit, waardoor je
bovenaan een relatief voedselarm droog bos kan verwachten,
onderaan daarentegen een relatief voedselrijk en vochtig bos
Voor de gradienten op de helling zie fig. 1.
figuur 1:
schema van de helling, de letters slaan op de opnames{A.B,C)
top
colluvium

Zuidzijde
LÖss
Voet
droog
<--->nat
zuur
<--->basisch
(kalkarm)
(kalkrijk)
Voedselarm<--->voedselrijk
Bovenaan bestaat de helling uit Maasgrint met daarboven een
dunne laag ontkalkte loss. dit grind is er vroeger afgezet
door de rivier de Maas,later hebben zich weer in dit grindpaket weer allerlei beekjes en riviertjes ingesneden. waardoor het in de dalen verdwenen is,alleen op de toppen van de
heuvels is het maasgrind achtergebleven. Onder het Maasgrind
bevindt zich het krijt (in het Hoogbos waarschijnlijk het
Gulpens krijt), dit is afgezet in de tijd dat Zuid Limburg
een ondiepe zee was. Bovenop het krijt is later I' het grind
door de Maas afgezet. Op de toppen bleef slechts een dunne
losslaag achter, op de hellingen is de lösslaag ook erg dun
(verdween soms zelfs gehe.el.waardoor het krijt aan de opPervlakte kwam) .Aan de voet van de helling en in de dalen hoopte zich echter een dik losspaket op:Colluvium of Kleefaarde.
Dit kwam. doordat de wind de loss in de dalen het gemakkelijkst achterliet door de geringere windsnelheid en ook door
dat het lössmateriaal vanaf de hellogen naar beneden spoelde
en daar bleef liggen.
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De

LOcatie

~an

de

Opnames

Voor dit onderzoekje bezochten we het Hoogbos,gelegen op een
hoogte van 165 meter (bovenaan) tot 120 meter (onderaan) boven zeeniveau.Dit bos (ten Zuid-Oosten van het dorpje Mheer)
ligt voor ongeveer een derde deel op Nderlands en voor tweederde deel op Belgisch grondgebied en bestaat grotendeels
uit loofhout. Het Nederlandse deel is echter productienaaldbos en daarom maakten we onze drie opnames vlak over de Nederlandse grens in Belgie. De helling had een zuidelijke
expositie en tegenover de helling lag een akker (aan de andere kant van het dalletje).
Onderaan de helling bestond het bos voornamelijk uit aangeplante Populieren (Populus spec.)en uit Haagbeuken, de
kruidlaag werd gedomineerd door de geelbloeiende sterretjes
van het Speenkruid CRanunculus ficaria). Grote Brandnetel
<Urtica dioica) en Gevlekte Dovenetel (lamium maculatum)
Cstikstofminnende soorten) en door de geelgroene minidobbelsteentjes van het Muskuskruid(Adoxa moschatellinas). De moslaag was rijk ontwikkeld en telde 7 soorten. Hierin werd opname A(10 X 10 m.) gemaakt.(zie figuur 1) Halverwege de helling (opname B. eveneens 10 X 10 m.)werd de boomlaag bepaald
door Haagbeuk ~Carpinus betulus). Zomereik (Quercus robus)en
Ruwe Berk Betula pendula). de kruidlaag bestond massaal uit
bloeiende Bosanemonen (Anemona nemorosa) en Overblivend Bingelkruid CMercurialus perennis)naast wederom het muskuskruid
Bovenaan de hellng (Opname c. 10X 10 m.) werd de boomlaag
door dezelfde soorten als in opname B beheerst. in de kruidlaag ontbraken echter het Overblivend Bingelkruid en het
Muskuskruid, hiervoor in de plaats verschenen Adelaarsvaren
(Pteridium aquilinum) en Wilde Kamperfoelie (Lonicera periclymenum), twee kalkmijdende soorten.

De

Uit~erking

en

d.e

~an

Tabellen

de

Opnames

In dit stukje zal ik proberen met een aantal tabelletjes
verschillen tussen de drie opnames duidelijk te maken. De
opnames staan gerangschikt in
de opnametabel figuur 2.achter
de opnameletters staat het totaal aantal soorten dat in de
opnname is tussen haakjes. De
opnames ZlJn gemaakt volgens
de schaal van Braun- Blanquet.
zie figuur 3.Het eerste wat in
de opnametabel opvalt is dat
aan de voet van de helling(opname A)veel meer soorten voorkomen dan bovenaan. Blijkbaar
kunnen bij toenemende voedselrijkdom en vochtgehalte in dit
Cladonia portentosa
bos meer soorten leven. Ver-

de

-21schillen in vochtgehalte worden duidelijk geilustreerd
de hand van het aantal soorten mossen,
onderaan

aan
7,

figuur 2:
Opnametabel (schaal volgens Brauw-Blanquet zie figuur 3).

Opnamen:
A(22)-B ( 18)-c (9

soorten:
boom+stuiklaag:
Populier
Witte Acacia
Gewone Vlier
Haagbeuk
Zomereik
Ruwe Berk
Bergvlier
Braam
Kruid laag:
Gevlekte Dovenetel
Speenkruid
Gewoon Nagelkruid
Gevelkte Aronskelk
Vogelmuur
Scherpe Boterbloem
Schaduwgras
Muskuskruid
Grote Brandnetel
Hondsdraf
Overblijvend Bingelkruid
Gele Dovenetel
Ruige Veldbies
Bosanemoon
Veelbloemige Salomanszegel
Wilde Kamperfoelie
Adelaarsvaren
Moslaag:
Gewoon Starremos
Gewoon dikkopmos

l
t

Rimpelmos
Gerimpeld Starremos
Rondblad Starremos
Kleivedermos
Fijn Laddermos
Pluisjesmos

Populus spec.
Robinia pseudoaccacia
Sambusus nigra
Carpinus betulus
Quareus robur
Betula pendula
Samusus racemosa
Rubus spec.

5

Lamium maculatum
Ranunculus ficaria
Geum urbanum
Arum maculatum
Steilaria media
Ranunculus acris
Poa nomoralis
Adoxa moschatellina
Urtica dioica
glechoma hederacea
Mercurialis perennis

2
2
+
+
r
r
r
2
2

2
2

2

5

3

3

2

4

2

2

2
2

2

1

+

Lamium galeobdolon
Luzula Pilosa
Anemona nemorosa
Polygonatum multifolium
lonicera perydimenum
pteridium aquilinum
Mnium hornum
Brachythecium rutubulum
Atrichum undulatum
Plagiomnum uudulatum
Plagiomnum affine
Fisaidene taxifolius
Eurhynchium praelongurn
Dicranelle heteromalla
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:figuur 3
Schaal van Braun-Blanquet (uit inventarisatiehendleiding
NJN + ACJN)

r•
+•
1•
2•

zeer weinig (1-2) individuen in proefvlak aanwezig
weinig (3-20) individuen aanwezig in proefvlak
individuen talrijk (20-100). bedekking< 5~
aantel individuen willekeuig, bedekking 5-25%. Of:individuen zeer talrijk ()100). bedekking <5% (mossen!)
3• Aantal individuen willekeurig, bedekking 25-50%
4• idem. bedekking 50-75 ~
5• idem. bedekking 75-100 ~
halverwege de helling 4
en
boven
aan
de
helling
slechts 2! In figuur 4 heb heb ik in een grafiekje nog eens
uitgezet hoe de aantallen soorten binnen een vegetatielaag
verschillen voor de verschillendeopnames.
:figuur 4:

aantal
soorten

f

25
20
15
10
05

,,

'·I

'

00

~
.~
.

A

B

c

-.opnamen

totaal aantal soorten
aantal soorten boom- en struiklaag (vanwege overgangen tussen boom- en struiklaag worden deze lagen samengevoegd tot een boom- +struiklaag.
ilt • van de vier soorten bomen en struiken in opname A
waren er 2 aangeplant
~ • aantal soorten kruidlaag
~ • aantal soorten moslaag
Naarmate je hoger op de helling komt zie je het aantal
soorten in de kruidlaag en de moslaag evenredig afnemen. even als het totale aantal soorten. Het aantal soorten in de
boom- en struiklaag is halverwege de helling het hoogst. Je
zou kunnen veronderstellen dat de soortenrijkdom van de
kruid- en moslaag positief gecorreleerd is met toenemende
voedselrijkdom en vochtgehalte van de bodem. Voor de ~
en struiklaag geldt kennelijk een ander mechanisme. Het
vochtgehalte zou voor bomen minder belangrijk kunnen zijn
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Bruine Pelik~nen
door M. Kolvoort

figuur

omdat ze dieper kunnen wortelen
dan kruiden en mossen.Je zou je
kunnen voorstellen dat de bodem
halverwege de helling een dusdanige samenstelling heeft. dat
zowel bomen van voedselrijke,
zoals Haagbeuk en vlier,als wel
bomen van voedselarmere bodem .
zoals Ruwe Berk en Zomereik. er
kunnen groeien.
Op het sjocpaka zijn 's avonds
de drie opnamen uitgewerkt volgens J.J. Den Held '79 Beknopt
overzicht Nederlandse Plantengemeenschappen.Wanneer de opnames op zo'n mannier worden uitgewerkt dan is het mogelijk te
zeggen tot welke plantengemeenschap de opgenomen vegatie behoort. Voordat ik begin met het
bespreken van de gemeenschappen
wil ik nog &ven wijzen
op
figuur 5 a,b,c waarin een over-

5-~

Gewone vlier:
34/34Ab2-->1 38Aa11-->a1
Haagbeuk:
34Ab11-- >b1, b3 38Ab/38 Ab1
Zomereik:
37 + 38
Ruwe Berk:
37/37A
Bergvlier:
34B/ 34Ba 37!42-->1
Braam:
Gevlekte Dovenetel:
17Aab2 34Aa--> rest 34
Speenkruid:
38
Gewoon Nagelkruid:
17Ab-->a 38
Gevlekte Aronskelk:
38Aa
Gewone Vogelmuur:
12
Scherpe Boterbloem:
25B/25Ba
Schaduwgras:
34Ab11-- >bl. b3 38
Muskuskruid:
38A
Grote Brandnetel:
17/17Ab2 38Aa->b
Hondsdraf:
17Ab 38Aa-->b
Overblijvènd Bingelkruid: 38A
Gele Dovenetel:
38A
Ruige Veldbies:
37Aa2->l 38Ab->a
Bosanemoon:
38
Veelbloemige Salomoszegel:37Aa2->l 38A
Wilde Kamperfoelie:
27Aa4->1.2.3 34Ab1-->b1,b3 37/37A
Adelaarsvaren:
37/37A

-24figuur 5-b

Klasse 12:1 17:1
orde

25B:1

verbon
onderverbond
associatie

I

34:1

17Ab:1
25Ba: 1
17Ab->a:1

34Aa->rest 34
34Abi->bii.hiii:1
34Abii->hii.biii:2
34Abi->bi: 1
27Aa4->1. 2,3:1

17Ab2:2

vervolg figuur. moet er eigenlijk nog achter.

-----------------------------------------------------------37:3
38:4

klasse
orde

34B:1

verbond

34Ba:1

onderverhond

37A:2

38A:4
38Aa:1
38Aa->b:2

38Aaii->ai:1

associatie

I

i

,;

met

38Ah:1
38Ab->a:1
38Ab1:1

->:differentierende soort (sluit andere
schappen uit)

plantengemeen-

zonder->:Kensoort (kenmerkend voor plantengemeenschap)
(Zie beknopte handleiding Plantengemeenschappen)

scorpius)

-25figuur 5-c

-----------------------------------------------------------37:Eikenklasse
38:Eiken-Beukenklasse
(Quereta-Robon.Petraeae)
37A:Eikenorde
{Quercetalia Robori Petraeael
37Aa2:Beuken Eikenbos
(Fago-Quercetum)

(Querco-Fagetae)

38A:Beukenorde

37Aal:Eiken-Beukenbos
(Querco roboris Betulum)
38Aa:Elzen-Vogelkers
38Ab:Haagbeuken
verbond (Alno padion)
verbond
(Carpinion
Betuli)
38Abii:Iepenrijk Elzenbos
(Ulmion-Carpinifoliae)
38Aal:Vochtig Elzen-Essenbos
(Circaeo-alnion)

38Abl:Eiken-Haagbeukbos
(Stellario-Carpinetum)

In Klasse 37 zijn de bostypes van voedselarme
vertegenwoordigt, in klasse 38 de botypes van
droge tot vochtige grond.

droge grond
voedselrijke

zichtje van de belangrijkste bosgemeenschappen.
Opname A is een overgang tussen Zevenbladassiciatie (Agrypyro-Aegopodietuml en een niet te karakteriseren associatie
uit het Elzeb-Vogelkers verbond (38Aa:Alno padionl .De Zevenbladassiciatiekensoorten, Grote Brandnetel en Gevlekte Dovenetel, duidden op de grote voedselrijkdom van de bodem, zowel veroorzaakt door het snel verterende blad van de
Populieren, alsdoor de aanvoer van voedsel vanaf de tegenoverliggende akker via ondergrondse waterbewegingen.Ook is de
helling van nature al aan de voet voedselrijk, colluviale
afzettingen bevatten alle elders (hogerop) uitgespoelde mineralen. Het Elzen-Vogelkers verbond is een beekgebieden
verbond (er stroomde onderlangs een klein stroompje), dat
voorkomt op voedselrijke grond met VTlJ hoge wisselende
grondwaterstand. Hoewel er binnen de Eiken-Beuken klasse(38)
zowel een kensoort van het Eiken-Haagbeuken verbond aanwezig
was (de Haagbeuk) alswel een kensoort van het Elzen- Vogelkers verbond: de Gevlekte Aronskelk, waren er daarnaast nog
wel drie differentiele soorten voor het Elzen-Vogelkers verbond t.o.v. het Eiken Haagbeuken verbond, nml. Hondsdraf en
wederom de Grote Brandnetel.
Opname B. halverwege de helling, behoort tot de Eiken-Haagbeukenassociatie op gond van een kensoort. de Haagbeuk, en
een differentierende soort: er stond een mooie pol van de
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sierlijke Ruige Veldbies met welliswaar kleine maar ongeloof lijk mooie zesta 11 i ge kastanje bruine bloempjes. Ook
waren er nog drie differentierende soorten voor het ElzenVogelkers verbond aanwezig, maar omdat er geen enkele kensoort aanwezig was telde deze niet mee. In totaal waren er 5
kensoorten voor de Eiken Beukenklasse (38) aanwezig, waaronder overblijvend Bingelkruid, Muskuskruid en Bosanemoon.
Tenslotte nog opname c. bovenaan. Deze bevat zowel vier
kensoorten van de Eikenklasse (37). bos op voedselarme bodem
.als voer kensoorten van de Eiken Beukenklasse (38). Maar op
ordeniveau waren er drie kensoorten van de Eikenorde (37A):
Ruwe Berk, Kamperfoelie en Adelaarsvaren, alledrie zuurminnende soorten. Bovendien is de helling zover ontkalkt dat
deze soorten hier kunnen groeien. Van de Beuken-orde (38A}
waren er twee kensoorten aanwezig, zodat we deze opname kunnen omschrijven als een overgang tussen de Eiken-orde en de
Beuken-orde.
Tenslotte hebben we met behulp van het boekje Zeigewerten
van Ellenberg de indicatorwaarden voor allerlei milieuomstandigheden waaronder deze plantjes groeiden opgezocht. In
dit boekje staat voor elke Europese plant welke eisen die
stelt aan zijn milieu: de hoeveelheid licht, vochtigheid van
de bodem, de zuurgraad (pH) en het stikstofgehalte van de
bodem. Ellenberg heeft zo elke milieufactor voor een plantesoort een getal (indexwaarde) gegeven, meestal van 1 t/m 9,
waarbij 1 heel weinig is en 9 heel veel. voor elke plant in
onze opnames hebben we voor de net genoemde milieufactoren
de Ellenbergetallen opgezocht. voor de drie verschilende opnames. hebben we vervolgens per opname het aantal planten
met het zelfde indexgetal opgeteld. Je krijgt dan per opname
hat aantal soorten planten dat onder een bepaalde milieuconditie (optimaal wil groeien.Aan de zo gemaakte staafdiagrammen kunnen we zien welke ecologische eisen de planten
stellen aan hun standplaats. de planten zullenons indirect
iets vertellen over de aard van hun standplaats en de gradienten (waarover ik het in de inleiding had) kunnen vrij
duidelijk uit de staafdiagrammen gehaald worden.
LICHTGETAL
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-27X-5.33(8•1.96)-Verticale as:n is het aantal soorte per opname
met hetzelfde Ellenberggetal voor de factor licht
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opn.

- Horizontale as:
1.Diepschaduwplant
5.HalfschaduwPlant
7.Halflichtplant
X.Deze soorten waren
indifferent voor de
factor licht
X.Gemiddeld lichtgetal
(hierbij zijn de indifferentsoorten niet
meegenomen)
8.8preiding

Verder liggen de waarden tussen de gegeven waarden in zo is
bijvoorbeeld 3 (schaduwplant) gelegen tussen 1 en 5.
De spreiding van de licht-getalwaarden is te groot om een
significante uitspraak te kunnen doen. Wel is er een duidelijke tendens zichtbaar waarbij het bos bovenaan de helling
CX-5.33) lichter is als beneden CX•4.7). Bovenaan bevindt
zich de al eerder genoemde overgang van de Beukenorde (38)
naar de Eiken-orde. Laatst genoemde bosgemeenschap heeft
kennelijk een lichter bladerdak.
VOCHTGETAL
n't 5

X-5.75(8•0.71)

4

X•5.33(8-0.52)

6

r--

r-

opn A

.---

3

5

oPn

B

4
3

-

2

2

1

1

f--

0
1

2

3

4

5

6

7

x

0
1

2

3

4

f

I

I

Sardien (Sardina Pilchardus)
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vervolg VOCHTGETAL
n

7

opn (

6

X•5. 5 (S•O. 71);)

!.extreem droge bodem
5.intermediare middelvochtige
7.vrij vcchtige(maar niet
natte) bodem

5
4
3
2
1

0
1

3

2

x

7

4

Zoals we uit de grafiekjes uit de grafiekjes af kunnen lezen
is opname A met gemiddeld vochtgetal 5.75 het vochtigst. Opname B en C zijn duidelijk droger. Wat wel vreemd lijkt is
dat oPname C gemiddelt vochtiger uitkomt dan opname B. dit
komt waarschijnlijk omdat de humuslaag daar dikker was,waardoor de grond, ondanks een hogere ligging toch een iets
beter vochthoudend vermogen zou kunnen hebben waardoor daar
weer meer vochthoudende soorten zouden kunnen gaan groeien.
Dit blijft ecter heel erg speculatief omdat er uit opname C
slechts twee indexwaarden naar voren komen, egenlijk kan je
daar dan ook geen uitspraak over doen. nog even de diktes
van de Humuslagen: opname A:2 cm.
opname B:3/4 cm.
opname C:l cm.
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PH-GETAL
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In deze grafiekjes kan je heel mooi zien dat het aantal
kalkminnende soorten (getal 7) van onder naar boven afneemt.
bovenaan staat ook de op zure bodem wijzende Adelaarsvaren
(Ph-getal 3). dit klopt ook fraai met figuur 1. we zien een
mooie overgang van gemiddeld 6.4 onder via 6.0 halverwege
tot 5.0 bovenaan. Bovenaan bevindt zich bat maasgrint met
daarop de ontkalkte loss. Meer naar beneden is de bodem
kalkrijker wat resulteerd in een hoger pH-getal.
STIKSTOFGETAL
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-30Wanneer we naar het stikstofgehalte kijken
dan zien we ook de tendens dat het bos
beneden stikstofrijk (voedselrijk?) en bovenaan relatief stikstofarm is.Bovenaan is
de bodem uitgeloogd en het nitraat (de
vorm van stikstof die voor de plant van
Belang is) ia dan ook grotendeels verdwenen. Beneden vinden we een relatief hoog
stikstofgehalte, dit komt zowel door aanvoer van bovenaf als waarschijnlijk door
de tegenover onze heliing.Beneden groeiden
dan ook rijkelijk Brandnetels. De vreemde
soort met stikstofgetal 3 ia Schaduwgras,
•n wat vreemde plek voor dit plantje. Halverwege de hellimg zie je een combinatie
van zowel nitrofiele
(atikatofminnende
soorten als Vlier en Grote Brandnetel. als
planten die liever wat minder stikstof
willen zoals Ruige Veldbies en Veelbloemige Salomonszegel. Wanneer je naar
de
gemiddelde stikstofgetallen kijkt en hun
spreidingen dan zie je dat opname A en B
niet eens zo sterk verschillen Coverlap
met spreiding) als· je op grond van de
plantengroei zou verwachten. Wel ·neemt opname C een Duidelijk geisoleerde positie
in met een significant lagere waarde.

Ten
,I

•

'I
,I

AS~~

Slotte

Zoals je ziet kan je met een dagje hard
werken nog een behoorlijke gradientanalyse
uitvoeren,ook al was dat niet de oorspronkelijke opzet van de opnames. Het voordeel
was ook dat je in zo'n druipend boa (leve
de regen!) kleddernat werd, kortom natuurbeleving op en top. Tevens wil ik hierbij
Leendert-Jan bedanken voor hulp en plezier
bij het uitwerken van de opnames en de Ellenberggetallen.
Wilde Agri.oni•
··~
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MINIMUMAREAALBEPALINGEN
Inleidins;r

,,j

·•

Op het PAKA van 0123 en de PWG afgelopen April in de Wieden
was het doel van de PWG om de deelnemers te laten zien dat
het omgaan met planten op een relatie simele WlJZe en met
weinig soorten kennis heel leuk kan zijn. Gekozen is voor
een opzet van drie kleine zelstandige onderzoekjes. Alle
excursieleiders deden op een dag het zelfde onderzoekje en
werkte dit 's avonds ook voor zo ver mogelijk uit. Onderstaand verslag handelt over het onderzoek van Dinsdag 21
April. De minîmumareaalbepalingen.

v-:raagstel.lins;r
Het maken van een goede vegetatieopname
staat of valt met de grootte en de Keuze van het proefvlak. De keuze dient zo
te zijn dat ze in een homogeen milieu
valt. Met goed rondkijken en een beetje
ervaring is die keuze nog wel te maken.
En voor de grootte bestaan richtlijnen
die zijnop te zoeken. Toch hadden wij
op het PAKA nog een paar vragen:
1. Hebben vegetaties met een type met
een hoog aantal soorten ook een groter
minimumareaal?
2. Is er binnen een vegetatie verschil
tussen het areaal van de bloeiende en
niet bloeiende soorten?
3. Is de wijze waarop planten groeien
(zoden,etc) van invloed op je areaal.
Want is homogeen wel homogeen in de
natuur?
Omdat de Winter dit jaar tot ver in het
voorjaar doorliep, bloeiden er in het
begin van het kamp zeer weing planten.
Vraag 2 is "dus" niet goed uit de verf
gekomen. het is op zih ook wel een dubieuze zaak want een
minimumareaalbepaling is bestemd voor vegetaties --> bloeiende & niet bloeiende planten. Maar misschien dat er bij deze werkwijze een percentueel verschil in areaalgrootte aan
te geven is. Ook is vraag 3 niet betrokken in dit verslag
omdat ik niet wist hoe ik dit het best tot uitdrukking, zou
kunnen brengen.

We:rkw-i.:ïze
Er is begonnen met het uitzetten van een proefvlak, meestal
1 dm·2. Het aantal soorten werd genoteerd en de oppervlakte
verdubbeld, het aantal nieuwe soorten geteld, etc. Zolang er
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nog nieuwe soorten geteld werden wordt de oppervlakte steeds
verdubbeld. pas als er na twee verdubbelingen geen nieuwe
soorten bijkomen is het maken van de bapaling klaar. (zie
figuur 1). Bij het uitzetten van het aantal soorten tegen de
figuur-2

figuur-1
0

0

I

t.<J

I(J

"" 10 aantal soorten
8
6

l

4
2

0~~~----~--------~-------8
16
1
4
--> opp (dm.2)

areaalgrootte onstaat een grafiek als in figuur 2.( zie verder Kruipnieuws/Wintergroen 1-'87).
Ver~erking-

.I

'i

In totaal zijn er 15 minimumareaalbepalingen gemaakt in verschillende vegetatietypen. Dit is veel te weinig om een gefundeerde uitspraak te doen over met minimumareaal.De bewerkingen en conclusieskunnen dus slechts als indicatie worden
beschouwd.
De verdeling van de opnamen over de verschillende vegetatie
typen is als volgt:
bos:3
grasland:6
rietland:3
Kruidlaag van een bosje:2
mosbult:1
Om een gefundeerde uitspraak te kunnen doen ZlJn meerdere
opnamen in 1 vegetatietype benodigd. De opname in de mosbult
wordt bij de vererking dus buiten gesloten. Ook niet
meegenomen in de verwerking ZlJn de twee opnamen in de
kruidlaag van de bosjes. Dit omdat een kruidlaag slechts een
deel van een vegetatie is en niet een vegetatietype op zich.
Grae1and~egetatiee

Tabel 1
Zoals uit de tabel valt af te lezen is er een zeer grote
spreiding in zowel het aantal soorten en het minimumareaal.
Om nu de bepalingen met elkaar gelijk te stellen moeten de
opnamen zoveelmogelijk eenvormig zijn. Om dit te bewerkstel-

-33ligen ZlJn de mossen weggelaten in 2 opnames (nrs 2,3) omdat
deze in andere opnames niet is opgenomen. Dit veroorzaakt
wel een scheef beeld omdat mossen wel degelijk deel uitmaken
van de vegetatie. Maar omdat op deze manier de opnamen gelijkvormiger worden zijn ze onderling beter vergelijkbaar.
Ik ga er vanuit dat het weglaten van de moslaag een konstant
effect heeft, en zo bij het onderling vergelijken wegvalt.
Als de verschillende waarden uit tabel 1 met elkaar worden
vergeleken dan blijkt dat deze stelling vrij goed lijkt op
te gaan Dit was ook te verwachten omdat (bij overig gelijke
omstandigheden) op de plaats waar een plant staat een andere
plant niet kan staan. Bij een vegetatie met veel soorten is
dan te verwachten dat exemplaren van een soort relatief
verder van elkaar zullen staan dan in een vegetatie met
minder soorten. Dit mond dan uit in verschillen in het minimumareaal.
Rietland~egetaties

De gegevens van deze opnamen staan vermeld in tabel 2. Ook
hier blijkt heel duidelijk dat de grootte van het mlnlmumareaal afhankelijk is van het aantal soorten in de vegetatie.
Bos~egeta.ties

tabel-3
Bij het werken met bosvegetaties blijkt het aanhouden van
een decimeterschaal te klein. Vandaar dat hier begonnen werd
met een oppervlakte van 1 m·2. Het lijkt erop dat de
grootste spreiding in areaal wordt gevonden bij bosvegetaties. Het bos met de meeste soorten is een Elzen-Berken
broekbos. Het grote aandeel mossen in deze vegetatie valt op
Meer dan de helft van het aantal soorten (16 van de 30) is
een mos.Op het eerste gezicht geldt hier niet dat de grootte
van het minimumareaal afhankelijk is van het aantal soorten
in de vegetatie. Worden de mossen echter buiten gesloten dan
gaat deze relatie wel weer op.

c:onc:lu.sies
Als de gevonden minimumarealen worden
vergeleken met waarden uit de literatuur (1) dan blijkt dat de graslandvegetaties gemiddeld gezien binnen
deze richtlijnen vallen.
Gegeven waarde:4-10 m·2. gevonden 5.0
m·2.
Er
blijken
echter
grote
afwijkingen in oppervlak naar boven
en naar beneden bij de andere vegetatietypen. Daar het om een uitschieter
naar boven gaat (opn. 6), is het aanhouden van deze waarden,waar het weilanden in NW-ûveriJsel betreft, geoorloofd.
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Ook de areaalen van de rietlanden die
door ons gevonden zijn,zijn gemiddeld
aan de lage kant. Als richtlijn voor
moeras vegetaties geld 4-10 m·2. gemiddeld is door ons gevonden: 3.7 m"2
Hoewel er bij de bosvegetaties een
hele grote spreiding is valt ook dit
gemiddeld binnen de richtlijnen (resp
257 en 100-400 m"2). Het lijkt er op
dat NW-Overijsel op dit gebied geen uitzondering maakt.
Het lijkt heel eennemelijk om aan te nemen dat de grootte
van het minimumareaal bepaald wordt door het aantal soorten
van de vegetatie . Voor rietlanden en graslanden gaat dit
wel op.Voor bossen echter alleen na uitsluiten van de mossen
Omdat bossen in Nederland toch natuurlijker zijn dan de twee
andere vegetaties zijn er twee mogelijkheden. De stelling
gaat wel op maar het uitzonderlijk hoge aantal mossen in bosopname 3 gooit
roet in het eten. Of de stelling gaat
alleen op in die vegetaties waarop de
mens een relatief vrij grote invloed
heeft. De graslanden worden begraasd
en gemaaid, en in de rietlanden wordt
riet gesneden mischien dat deze handelingen een kunstmatige rangschikking
van de soorten bewerkstelligd. Om deze
relatie verder uit te splitsen zijn
veel meer gegevens nodig dan door ons
konden worden verzameld.

Ten

Slotte

.... wil ik iedereen die aan dit PAKA hebben meegewerkt heel
hartelijk bedanken. Met name Coen. Annet en Hellen en vooral
Jef, die een bijzonder groot deel van mijn taak als B.L. op
zich heeft genomen.

Tabel-1
opname

graslandvegetaties

soortenaantal

minimumareaal

10
5
11
24

8

1

2
3
3
4
6

opname
1

2
3

8
32
160
800
2000

15
32

Tabel-2

rietlandvegetaties

soortenaantal
7
10
16

(dm"2)

minimumareaal
16

32
64

~

~
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ta.bel-3
opname
1

2
3

soortenaantal
14
24
30

minimumareaal
16

500
256

Literatuur:
-Den Held,J.J. en Den Held. A.J. Beknopte handleiding voor
vegetatiekindig onderzoek. KNNV Hoogwoud, 1985.
-Spoormakers.Leo. Methodieken in de vegetatiekunde in Kruipnieuws/Wintergroen 1-'87
Ubo Paker
Kerklaan 101
9717 HC Groningen

Cladonia strepsilis
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STRUCTUUR ONDERZOEK OP
DE GREBBEBERG
Inleiding

Tijdens het uitmesten van m1Jn kamer vondt ik in een stoffige enveloppe de resten van een nagenoeg voltooid verslag
over een vegetatieonderzoekje bij de Grebbeberg dat in augustus 1984 door enkele leden waaronder ikzelf van wijlen ACJN afd. Veeoendal is uitgevoerd. Nadat ik d.it verslag weer
eens had bekeken. besloot ik dit verslag. hoewel het
enigzins verjaard is. met enige kleine WlJz1g1ngen in te
zenden naar de redaktie van de Kruipnieuws/Wintergroen.Omdat
het laat zien hoe je in een afdeling met planten bezig kan
zijn. (Wijzelf zijn er twee Middagen en een uitwerkavond mee
zoet geweest).

Opzet
We hebben een transeet gelegd vanaf het fietspad onderlangs
de Grebbeberg ter hoogte van de trap met de balustrade. tot
in de Grift. Langs dit Transeet hebben we direct achter elkaar opnamen van 2 maal 1 meter gemaakt met de schaal van
Braun-Blanquet (tabel 1). Het transeet met de opnamen kun je
op onderstaande tekening zien(figuur 1). Onderaan de helling
stonden een aantal koeien.
De bedoeling was om aan de hand van de zo verkregen vegetatiebeschrijving proberen de vegetatiepatronen te verklaren.
figuur-1

r

-11

lt2.-l'f
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-
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Resultaten:
KLUSTEREN:
De opnamen ZlJn verwerkt in tabel-2. De soorten die slechts
in een opname voorkwamen zijn niet in de
tabel verwerkt.
uitgezondart de soorten van opname 15. De soorten die vaak
samen voorkwamen zijn bij elkaar in een hokje geplaatst.Deze
soortengroepen oftewel klusters zijn zo neergezet dat de
klusters waarin opname 1 voorkwam. bovenaan werd gezet. die
waar opname 2 in voorkwam daaronder. enz. Op die mannier
krijg je een keurig overzicht van de veranderingen van de vegetatie langs het
transect .. Sommige klusters zijn met een
stippellijn omtrokken:dit houdt in dat of
een soort in die opnamen duidelijk meer
voorkwam dan in andere opnamen (zie Frans
Raaigras). of dat het niet duidelijk was
of de soorten inderdaad bij elkaar horen.
Op het oog dachten we dat we vijf verschillende vegetatietypen konden onderscheiden:1.Kruidrijke dijkvegetatie(opn 1
t/m 6)
2.Ruigte met veel kruldistels
(opn 7 t .m 11)
3.Een door koeien beweid en plat
getrapt weiland(opn 12 t/m 14)
4.0evervegetatie met veel Moeras
Zegge( opn 15)
Sphagnum squarrosum
5.Water met Gele Plomp(opn16,17)
Maar uit de tabel blijkt dat er toch veel meer overgangen
waren dan we hadden verwacht.
Uit de tabel blijkt ook dat sommige soorten zoals Akkerwinde en ook wel Frans Raaigras over een groot stuk voorkomen.
terwijl ander soorten zoals Grote Wilde Tijm en Moeraszegge
juist op mar een klein stukje te vinden zijn. Ook ZlJn er
soorten zoals Knoopkruid die over een flink stuk voorkomen,
maar slechts op een plekje massaal. De ene soort stelt kennelijk meer eisen aan zijn milieu dan de andere.
PLANTENGEMEENSCHAPPEN:
Planten die onder dezelfde omstadigheden kunnen leven. vindt
je vaak bij elkaar. Die plantesoorten noemt men tezamen een
plantengemeenschap.Aamgezien vrijwel allen Nederlandse plantengemeenschappen goed beschreven zijn kan je met bijv. "Beknopt overzicht van de Nederlandse Plantengemeenschappen"
een de hand van je opnames bepalen met wat voor plantengemeenschappen je ·te maken hebt. Een opname bestaat vaak uit
meer dan een plantengemeenschap. Deze plantengemeenschappen
zijn per opname uitgewerkt. De resultaten kun je zien in tabel-3.
Gaande van het fietspad naar de Grift verdwijnt het Meaobromion (21Aa) al snel. Dit wordt hoogstvermoedelijk veroorzaakt door een gebrek aan kalk in de overige opnamen (die

i

;\.,_
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verder van het kalkrijke (schelpen-) fietspad afliggen. maar
de bodem zou van nature ook al kalkrijk kunnen zijn) . Het
Meaobromion C21Aa) en het Arrhenatheretum eliatoris C25Ba1)
wijzen op een leemhoudende grond, een menging van klei en
Zand dus (mogelijk wordt het kleiaandeel groter tijdens de
afdaling door kleiafzetting van de Grift en van de Rijn} .Het
Arrhenatheretum elatioris(25Ba1)en het Trifolium medii(31Aa)
geven aan dat we te maken hebben met een voedselrijke bodem
die nauwelijks beweidt wordt. Deze plantengemeenschappen
verdwijnen doordat de helling minder stijl wordt, zodat de
koeien daar kunnen grazen. Hiervoor in de plaats komt het
Lolio-Cynozuretum (25Ba3) dat aangeeft dat de grond juist
wel beweidt wordt.Verder komt ook het Gallio-Alliarion(17Ab)
naar voren. Dit Gallio-Alliarion (17Abl komt "alleen" voor
op bemeste of vervuilde grond. Een verklaring voor het voorkomen van deze Plantengemeenschap zou kunnen zijn dat juist
op deze hoogte Conderaan de helling) veel materiaal tijdens
overstromingen door de Rijn wordt afgezet. Bovendien zal
zich veel organisch materiaal afkomstig van hogere delen van
d~ Grebbeberg ook tot hier worden uitgespoeld.
Ook het voorkomen van het Phragmitetea (19) en van een aantal "akkersoorten" als Heermoes. Akkerwinde, Perzikkruid,Herik en Varkensgras wijzen op mogelijke overstromingsinvloeden van de Rijn. De hier voorkomende soorten van het Phragmitetea (19) kunnen waarschijnlijk lange tijd zonder een
hoge waterstand (hun aanwezigheid zou echter ook verklaard
door lichte voedselrijke kwel). De akkersoorten zullen hier
kunnen voorkomen door een hoge beweeglijkheid in het milieu,
dus bevoorbeeld door overstromingen en "bemestingen".
Het voorkomen van Agropyro-Rumicion crispi (16Ab) kan waarschijnlijk worden verklaard door de sterke wisselingen in de
(grond)waterstand (die hier vooral worden veroorzaakt door
schommelingen in het waterpeil van de Rijn) en door de
intensieve beweiding en betreding van de koeien. die intensieve beweiding en betreding is waarschijnlijk ook de oorzaak van het verdwijnen van het Phragmitetea (19) ,het LolioCynozuretum (25Ba3) en later het Galio-Alliarion (17Ab).
Het Magnocaricion (19Ca) aan de oever en het Potameto-Nupharetum (5Ab2) in het water zelf wijzen op voedselrijk, zeer
zwak stromend water.
GRENZEN
In Tabel 3 staan een aantal verticale lijnen. De doorgetrokken lijnen wijzen op een plotselinge overgang van het ene
vegetatietype naar het andere (zg. limes convergena). De
doorgetrokken lijnen komen helemaal overeen met de indeling
die we al eerder op het oog gemaakt hadden. De stippellijnen
wijzen juist op een geleidelijke overgang (zg. limes divergens). De limes convergene tussen opname 6 en opname 7 zal
veroorzaakt zijn door de hoogte va de overstomiogen van de
Rijn en de verandering van de hellingshoek. De limes convergene tussen opname 11 en 12 wordt veroorzaakt door de koeien
De Verschillende limes divergens worden veroorzaakt door de
geleidelijke veranderingen in hoogte en de daarmee gepaard
gaande veranderingen in o.a. het gehalte aan voedingstoffen
en de bereikbaarheid van grondwater.
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Na.'W"oord
In het bovenstaande heb je kunnen lezen hoe we aan de hand
van vegetatie-opnamen de patronen van een vegetatie hebben
proberen te verklaren. Natuurlijk is het zo dat we een transeet hebben gelegd,waardoor je niet weet of het nu verkregen
beeld van de vegetatie en van de factoren die deze vegetatie
beïnvloeden over de helling van het fietspad tot aan de
Grift overal juist is op andere stukken buiten ons transeet
zouden hele andere soorten en vegetaties kunnen voorkomen.De
opnamen zouden nog verder kunnen worden uitgespit met de
cijfertjes van Ellenberg (in dit geval met de nadruk op het
stikstof- en het vochtgetal) . Hierbij kan meteen gekeken
worden of ook in deze resultaten "grote sprongen" zitten
tussen opname 6 en 7 en tussen opname 11 en 12 en kleine
veranderingen bij de limes divergens.
Onze hypothesen zouden verder onderbouwd
kunnen worden door metingen van het klei
gehalte. het kalkgehalte, het gehalte
een(overige)voedingstoffen en de(schomlingen in het) waterpeil, het ontbrak om
echter aan zowel tijd als kennis en apparatuur om deze metingen uit te voeren.
Maar ook zonder toetsing blijft het leuk
om te proberen vrschillen in de vegetatie te verklaren.
Met dank aan Frank Rood, Loes Krol, Ronald Eimers, Richard Verbeek, Eric Middelhoven en Frans Rippen.

Literatuur:
1. Heukels/van der Meijden: Flora van .Nederland:twintigste
druk.
2. J.J. den Held: Beknopt overzicht van de Nederlandse Plantengemeenschappen: KNNV w.m. nr 134
Jef Huisman
ChoPinlaan 46
9722 KH Groningen
(de tabellen staan op de volgende blz.)
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Tabel-1

De vereenvoudigdeschaal van Braun-Blanquet
aantal
<3
3-20
20-100
>100

r

+
1

2m
2a
2b

bedekking
<5%
<5%
<5%
<5%
5-12%
12.5-25%
25-50%
50-75%
75-100%

3
4
5

tabel 3a

Plantengemeenschappen
uitgewerkt Per opname(verticale lijnen
zie
tekst) .
1

2

3

4

5

6

7

8
9
---------------------------------------------------

21Aa 21Aa
31Aa 31Aa 31Aa 31Aa 31Aa 31Aa
25Ba 25Ba1 25Ba1 25Ba1 25Ba1 25Ba1
17A
17Ab 17Ab
19
25Ba
16Ab

17Ab
19
25Ba3
16Ab

17Ab
19
25Ba3
16Ab

--------------------------------------------------vervolg (moet er in principe nog achter!)
10
11
12
13
14
15
16
17

-----------------------------------------17Ab 17Ab
19Ca
16Ab 16Ab 16Ab 16Ab 16Ab

5Ab2 5Ab2
-----------------------------------------tabel-2

Soort~n

die slechts in 1 opnam~ voerkwamen !Uitga o~derd
15); Opna~e !:Schapezuring+; opn. 2:Eensti liga
meidoorn r; opn.3:speerdisrel, kropaar+;opn.4:Rod Klaver +;
opn.6 Kruisbladwalstro +,Kale jonker r; opn.7:hegg~wikke r;
opn.B:Beemdlangbloem r; opn.9:Tirnothee~ras r, S~alle Weegbre~
r; opn.lO :Hari·;r HilgEr,roosje r, !lelganze'JVoet +, opn.12:
Gewoon Biggekruid r; opn.14:Hadaliefje +.

cpna~e
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llpnHen getaakt langs een stransect van ltet fietspad tot in
· dt 6rift, aan de Iuidzijdt van de 6nbbtberg,
. I 2 3 4 5 6 1 B 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Crote Wilde Tijm

~~!f2,~i,~ ~el
1

~~cht Ditterkruid

~

tliiJ
rr:J]'

Pastinaak
r r
+ +
Smalbla<lig l~rulskrui
r +
Vr.·! d beerudg ras
litfi='ii26n2ir:=it9+=-tt3j
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Duizeudblad
I\ noophuid
\l;litel'lllt!de
Wilde Mar·joleln
\'r,gelwikkc
!"rans Raaigras
Braam
Kr·uldistel
Hondsdraf
,;ewoou Struisgras
Lie:sgras
_,\ldwrmunt
:\klierdistel
Wolfsvont
Perzikkr·u\d
Ruige Zegge
Hiddel'l.uring
\'arkensgras
Paardehloern
Zachte Ooievaarsbek
Vijfvingerkruid
Kleefkruid
llet·ik
Eugeb Raaigras
Kruipende Doterbloem
Wilt<' lilaver
Straatgra";
\'e!dzuring
Zilverschoon
Grote Weegbree
\1oeraszeggc

Rietgras
Fioriugras

Riet
\loeraswalstro
Krulzuring
Gole plomp

r

a ar
211 + 2a 211 r
+12112a2alr

COl
+

I

I

+

m::n
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+ I + r r
2a I +
+L +
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m:n
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Tabel 3b
Plantengemeenschappen! enige toelichting bij de gebruikte
cijfer-letter-combinaties
5Ab2
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Associatie van Gele Plomp en drijvend Fonteinkruid
(Potameto-Nupharetum)
In matig ·.voedselrijk tot voedselr\ji.:, schoon, tot matig
vervuild, zoet tot zwak brak, stilstaand of zeer zwak
stromend water, dieper dan 1 meter, boven verschillende
grondsoorten (vooral veen, verder klei, zand, enz)
Algemeen, vooral in Hafdistrikt.
Zilverschoon-verbond (A&ropyro-Rumicion crispi)
Op plaatsen met vrij sterke wisseling tussen droog en nat,
voedselarm en voedselrijk, of zoet en zout. Algemeen.

17Ab

Verbond van kleefkruid en look-zonder-look (Galio-Alliarion)
In min of meer vochtige, bemeste of vervuilde, licht
beschaduwde zomen van bossen en struwelen, grenzend aan
akkers, grasland, vegen aloten enz. Algemeen in bosrijke
streken.
Riet-klasse (Phr&gmitetea)
In en langs zoet tot matig brakke, voedselrijke, stilstaande
of stromende wateren• Vaak het gehele jaar met de voet
in het water staand, maar ook op korte tijd droogvallende
plaatsen en in de getijdenzone, Algemeen in Hafdistrikt en
in Rivierengebied, elders plaatselijk en vaak minder goed
ontwikkeld.

19Ca

Verbond der grote zegge ( Magpocaricion)
-In en langs min of meer voedselrijk water, Vrij algemeen
in Hafdistrict en rivierengebied, elders veel minder.

21Aa

Verbond der droge kalkgraslanden (Mesobromium)
Op matig droge, kalkhoudende tot kalkrijke leembodems;
ook vel op kalkrijke humeuse zandgrond. Zeldzaam in
RivLerengebied en krijtdistrikt.

25Ba1

Glanshaver-associatie (Arrhenatheretum elatioris)
Hooiland {zelden voor- of nabeweid) op zeer voedselrijke,
bemeste klei- en leemgrond. Vrij algemeen maar vaak onvolledig ontwikkeld. Steeds zeldzamer wordend; Hoofdzakelijk
in Rivierengebied, verder in Löss~, Krijt-, en Hafdistrict.

25Ba:S

Kamgrasweide ( Lolio-Cynosuretum)
Op veilanden en voor- en nabeveid hooiland, op allerlei
gronden;; tamelijk intensief beweid en bemest. Vrij algemeen.

}1Aa

Marjolein- Verbond (Trifolion medii)
Op matig droge, al dan niet kalkhoudende, voedselrijke
bodems~; Natuurlijke zomen langs voedselrijke loofbossen,
tevens op kapvlakten van boven genoemde bossen en langs
wegbermen en tanden van akkers. Op drogere- en minder
gestoorde (vervuilde, bemeste) plaatsen dan de zoomgemeenschappen uit de Bijvoetklasse (o.a. 17Ab). Zeldzaam
in Revierengebied, Krijt-, Subcentreuroop- en Duindistrikt.

