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Hondscongres in Deventer werd 'besloten, het Congr kampje te houL Voor het natu\lrbeschermingswerk was hier een i•nventarisatie
werd zeer urgent, toen het Sta,atsbosbeheer plotseling ·de opdracht
··
lse plassengebied in een vegetatieseizoen te inventawerkve:rd~~lJLn~ die daarna gemaakt werd tussen het Staatsbosbeheer en
-~~"w"~~
door de Contact-Commissie aan ons het gebied tussen de Zandhet Noordwestelijk randgebied van de Beulakerwijde toegawehad Natl!urmonumen~en in het afgelol?e~ jaar reeds uitge-·
aan~eK4JCJ1t;; botantsch was hter echter nog we1n1g van-bekend.
amelde zich e~n achttal mensen, waaronder.'?nze.kamplei4erMr.
D04ercterlJ van de fam. Wtnte.rs, gelegen op het oude dtlunale gebted' van
er echter vlak· bij de plassen, dus dat was geen bezwaar.
··
i vertrokken er twee excursies. Een excursie fietste naar het· in ·
Sei~~Dltea· .gelegen dorp De Belt, huurde daar een boot en roeide het er achter
van de Zandbe~ ~n. ITci'?r een paar voorbereidende c~~o-excurs~es va~ .
5~~ç 5u,..
. door· een excurste van v~ctor Westhoff en Jaap van DtJk,· had dtt gehted
verm~ardheid gekregen. Het mooist ontwikkeld waren er wel de Ro~de Zegmet het - ook uit de Vechtstreek hiervan bekende orchideetje Sturmia
leisoorten als Vleeskleurige OTçhis en Parnassia. Bovendien prijkte de
KeJnst>.(lr~ van de Ronde Zegge-gemeenschap Slank Wollegras er in volle pracht.
· . werden ~~er gemaakt. Na het be~ijken en opnemen van enkele jongere
adta·kwamen W1J tenslotte op een plaats tereèht, waar we tot ons groot
. ..
zelfs Veenbes vonden!
,~ . , ,
· ·alldere excursies haaldenhij de vogelwachter de b.oot op, die we er de vo~ige
" . Qnd
' hadden gebracht, en voorafgegaan door de cano 'Pro Natura' werden de botantsch
· ·
eel onbekende Beulaker Turf- en Rietlanden en het Hevenbroek bezocht. Alhoewel ook
· '~ ,l!r Ronde i~gge-Yeget~ties. voorkomen me~ Sturl!lia (e~ werd nog een OIJnam~ van gemaakt)
s;het terretn·toch eenvormt~r en botantsch mtndér 1nteressant dan de·Zandbelt.· ~t
· .. aspect van de terreinen rond de ~~!aker Wijde ~ordt ge~eel hel'~ald door de enor~
' rietvelden. In de eerste pláats ZtJn deze terretnen orn~thologtsch van belang •
. · '·- ·.
rdagavo,l).d, toen de e~cursies ter\}gkwameni bleken er nog·. een viertal mensen
te ZtJn, zodat de Jaarvergadertng tens ·otte door 12 SJOCcers werd meege-

\

\

:I

·~·~L~u ~

opening van de vergadering bracht Roelof de Wit verslag uit over de algegang va~ zaken in.de Sjocgto~p gedurende het werkg~oepsjaar 1948-1949. Gemel!lO~
reerd weJ,'d het enthouSlaste werk ~n het Voornekamp, Juh 1948, het werk van de s:JO.cc~rs in de Bi)~dskáiiJP.èn 1948 en het Nieu~kooJ.~weekend op 21-2? Mei 1949. Het ~stti_i!f
·had verder dJn hanHen. vol aan de organ1Satle van· het kamp 1n de Hautes Fagnes. \Dánk
z.:i.j·een .. flinke Bóridssnbsidie is de.kas van de Sjocgroep niet meer zo·:·berooid als'een.
jaar gelEiden. ,
.
.
In h~t re~actieyerslag werd eveneens nog gewezen op de grote financie-le ··moei- ·
•· Hjkhe~eri;;t'i\n ·19'48, waardoor een nummer· van· Kruipnieuws te weinig versoheen~.\le pen.·.,.
~ne.

·'

- i
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ningmeester-administrateur gaf in zijn verslag·· enkele cijfers ·over de stand van de
kas. Na een korte:.nahespreking ·van de uitingen werd het beleid van het hestuur ter
discussie gesteld, waarop blijkhaar niets aan te merken viel. ·We konden meteen overgaan tot het verkiezenvan hetnieuwe bestuur, dat zonder·tegencandidaten als volgt
verkozen werd: Róelof de Wit ·· Voorzitter; Kees Meyers ·-.Secretaris;· Nico Kok - redacteur; Wim van Eek, penning. ~administr.; Winy Drost en Hans· Heyhroek L. z. f. Bij de
rondvraag informeerde Kees naar de geruchten over een eventueel ballotagesysteem.
Roelof·antwoordde hierop, dat deze kwestie niet urgent is, daar de ledentoeloop tot
nu- toe een normale omvang heeft. Wel moet er natuurlijk op gewezen worden, dat men
·alleen lid van een werkgr~ep moet worden u~t w~rkelijke helan~stelling voor dat onderdeel van de natuurst;ud1e en met de here1dhe1d er ook zelf 1ets aan·te doen.· De
·taak·van·de Sjoègroep is in de ·eerste plaats leiding te geven aan·en coordinerend op
te·. treden· bij de zelfwerkzaamheid van de, in de plantelisociologie ge interesseerde
N:J.N.-ers
Na· ae ·vergadering hield Mr. ·Goz,ter aan de hand van aan de wand opgeprikte· staf.,
kaarten ·een korte lezing over de natuurbeschermingsproblemen in het grote N.W. ~er
ijsselse plassengebied. Het is natuurlijk aiet te vermijden dat een deel hiervan op~
geofferd wo~dt; de natuurhescherming.~raagt echter de reser!ering van el!kele van dewP
moo1ste geh1eden en een landschappellJk verantwoorde oploss1ng voor de 1n cultuur te
brengen ~ehieden. ·Ook onze inventarisatie draagt ertoe bij; dat de afdeli~g Natuurbe.schermlng van het Staatshosheheer-1.een 'wensplan' voor de nal{uurbescherm1ng kan opstellen, dat dan· samen met de eiseD.van de landlhouw, ·van·het vreemdelingenverkeer
enz. •door de'PlanologischeDiensten J;.ot een harmonisch geheel moet worden gebracht.
Zondag 10 ·Juli ging opnieuw e·en excursie de Zandhelt in, waar de Veenbes-Parnass~a groeiplaats-werd opgenome~ en een viertal andere opnamen, o.a. •in een Ronde
zegge-vegetat~e, ·werd gemaakt. 'lllit grootste deel van de congresdeelnemers vertrok
weer vanaf· het huis .van ·de vogelwachter en bekeek een aantal landjes ·in ·de Achterweiden en het H~venhroek, ·waarbij "nog twee opl)amen werden gemaakt.- ·Deze excursie
roeide de boot terug over de Beulaker-Wijde en liep van daar naar de boerderij.
De' laats~e avond- !erd. genoegelijk door~ebracht in het kookhok,. waar een stoere ·
Amsterdams-Fr~ese comh1nat1ehet.nog.aanwez1ge_gezelschap voorzag·van een ongehoord
aantal·exquise eierpannekoeken,•aldus een oude Sjocgroep-traditie in ere herstellend.
De·· resultaten van dit uitstekend. geslaagde congres-kampje zijn inderdaad. van
nut geweest·bij'de opstelling van het·natuurheschermingsplan door het Staatsbosbeheer.
Zèlf hadden we hovendien nog het plezierige gevo~l ·.van een ontdekkingsreis gemaakt te
hebhen in een nog'onhekend-gebied.-Dit 'pionieren' maak je il! ons dichtbevolkte en zo
zeer in cul'tuur &"ebrachte- landj~ n~èt elke dag mee: 'Laten we.:h0pen,. ~at di~ niet meteen de laatste SJocgroep-excurs1e 1n het moerasgeh1ed· van N.W.-OverlJssel 1s geweest.
Roelo:fde Wit
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'NIEUWKQOPSE PARADEPAARDJES
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',.:De- naani Nieuwkoop roept. bij vele sjokkers- heri~neringen op aan de floristisch
hijzonder rijke blauwgraslanden, waar we o.a. ·kunnen vinden Klein Glidkruid, Muggenorchis, Melkviooltje, Vlozegge, Blonde Zegge-en vele andere-typische planten. De. veelvuldige bezoeker zal· echter opgemer:kt·· hebben, dat de geliefde 'schraallanden' · de laatste jaren achteruit gaan om van holl-en niet te spr.ekeri. 'Dit vindt zijn oorzaak in polderpeil verlagingen, die drastisch zijn-te noemen. Vórig jaar bijvoorbeeld 15 cm ineens! Zulks is natuurlijk bepaald slecht. voor de gezondheidstoestand van onze tere,
vochtminnende terreinen, waarvan·de bescherming al geruime. tijd overwogen wórdti die
eghter get;n zin heeft als. ~et waterpeil niet onafhankelijk is vl?-1!- het pol~é~ei .
Hiervoor 1s een·afzonderllJk slotenstelsel met molens noodzakellJk, maar d1t is nogal
kosthaar .; Bovendien bestaat nog altijd 'de mogelijkheid dat waar op· aangrenzende· terreine~ kunstmest gestrooid wordt, d~t door overwaaien op de vegetatie van de blauwgtaslan,den.een. f~este invloed zal·hehben.
HUntoekomst zieter dus· niet erg rooskleurig uit. ·In dit verband is heteen
schr~le troost- te weten,·. dat 'NatuurliionUiilenten grote stulden blauwgrasland ·in Friesland heeft- aangekocht,· die heel goed-moeten zijn. ·Gelukkig heeft Nieuwkoop ook nog andere goede. ~i~gen te bieden; :oe Noorderplas en· de· veel minder hekende Zuiderpias zijn
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de belangstelling ove~waard en ~C?evállig_ ontdekten we ?it jaar tijdens het Pink.st~r
kamp nog: andere terre1nen van h1J zonder•:' grote hetekem.s. Zoals zo vaak gebeurt ui
een kamp hadden een aantal. mensen een p~ar sch~jnb~ar ondeterl!lineerbare zeggesprieten meegebracht van excurs1e. ·Na gedula1g en m1nut1eus determ1neren met hehulJ? :van
ver~çhillende floras kwa~_men tenslotte uit bij Buxhaums Zegge 1 .hetgeen ~Is n1et mogehJk werd beschouwd. ·B1J latere controle door de Heer Prell·nleek.het 1nderdaad
juist te zijn • . Toen ik er 's avonds van hoorde hen ik dadelijk naar de vindpl~ats
gegaan·en kon t11et nalaten er.een opname te ma.ken. ·Op versche1dene.~onder~en Vlerkante meters was de soort dom1nant. · Wanneer Je weet, dat het de VlJfde v1ndpla.ats
van West Eür'?pa ~s, dan hegr~jp je, . dat dit een, huitengewoon helangr~jke flori~ti
sche ontdekk1ng 1s ··g~weest!. Een. e1nd.1e verderop vonden we nog een kle1nere groe1p~aats,· ûm b-:grijpelijke redenen WQrdt de vindplaats van deze unieke soort niet preeles aangedu1d. ' . .
.
Door.tijdgehrek is dit jaar niet veel gekomen van een onderzoek van deze·terreinen, die een. zo geziene gast.huisvesting v~rlene~. Wat.we er op en~ge:excursi~s
van za~en deed ons er ~oe besln1ten, volgend.Jaar d1t.geb1ed na.uwkeur1g te gaan·lna"':ntarlseren.e>ns terre_ 1n hee~t aan d': raJ?-d een modde~1ge, sopj:llg.e· strook met Sc;hor~1oenmos en_ CyperzegEe,.waarln Sturm1a z1ch g~ed thu1svoelt. Op afgeplagde en 1n
verlande sloten komt hij hier echter ook voor in gezelschap van ROnde zegge (Càrex
diandra). ·Overigens' is het een.zeer veelzijdig terrein, dat_veel lijkt op de venen
in hetOosten van ons land door het voorkomen van Langhladige.Zónnedauw. (Drosera
anglica)v·oorheen nog niet in het Westen van het land gesignaleerd. · Hèt terrein wordt
een maal per jaar gemaaid en OJ? plaatsen, waar het riet een ~erlriinderde vitaliteit
vertoont, wordt door de rietsn1jders de bovenlaag afgeplagd. ·Op de kale stukken: is
de Kleine Zónnedauw (D~ose~a intermedia) zeer a;l~emeel?-, evenals de Rondhladige'Zonnedauw (Drosera rotund1foba). ·Daar Drosera.anghca h1er ook veel voorkomt, was _het
niet uitgesloten, dat de kruising tussen Drosera rotundifolia en Drosera anglica,
Drosera ohovata, ·hier voor zou komen, ·aie hier dan ook inderdaad gevonden-werd. ·Deze
zeldzame·kr~~sing is tot dusverre nog maar _op enkele plaatsen in Nederland aangetroffen. •Door Zl~n langgesteelde stompe;bladeren va~~ deze fo~se sçort· noga~ op.
.
Op somm1ge plaatsen komt Dophel voor JI!E)t P1JpestrootJe, Spaanse ru1ter, Klokjesgentiaan en enige·andere soorten; die aan·het·blauwgraslandherinneren. ·Nçg vele
andere aardige soo~ten als Welrie~ende Nacht'?rchi~, Care~ Boenninghausiana~Carex
remota x Carex pan1cnlata), Malax1s en de he1de R1etorch1ssen treffen-we.h1er aan,
maar het is geenszins ·de bedoeling een complete soortenlijst op te stellen. ·Daar alle
gegev~ns eigen~~jk van twee. sigh~seeingexcursies · a~komstig zijn,. ~s het nat~urlijk _
ook n1et mogellJk een goed overz1cht van de versch1llende begroe11ngen te geven. ·D1t
stukje is dan ook informatief bedoeld en niet als een doorwrocht verslag . ~
·
Andere terreinen in de buurt vertonen vaak een heel ·ander aspect. ·Zo is er een
metveel.Gagel· en ook met~ Malaxis en Sturmia, die .hier bij elkaa~ voorkomen.'Behalve Sturmia vinden we in de verlande sloten ook veel Groot Blaasjeskruid. •ongetwijfeld bieden deze terreintjes nog veel-verrassingen aan hoogveenmossen eri zeer·speci~"
ale. paddestoelen. · Het_ Fjkt ons het beste de opnam':n ve~~er voor zichzelf te laten·
spreken, daar ze de typ1sche accenten van· het terre1n vr1J goed weergeven.·
~
Willy ReynQ.e"II,B.·
OPNAMEN VAN DE TWEE CARE X BUXBAUMIA- GROE !PLAATSEN

Datum
Oppervalk te
Kruidlaag
Carex Buxhaumii
Valeriana officinalis
Phragmites communis
Lathyrus ·palustris
Dryol?teris austr~aca
Stic~1ssa ~r~tens1s

Gal1um ul1g1nosum
Molinia coerulea
Potentilla erecta
Comarum .pal usU~.

4/6/49
3·x 3m

- 60%

2 2
2 1

1 1

2 1
21
2 i
2 1
+ 2

+1

20/6/49

10mf
70%

3 2
+1
2 2
+
+
2
2
2

1
1

3
2
2

Buxbaums Zegge :
Grote Valeriaan
Riet
Moeraslathyrus
Stekelvaren
Blauwe Knool
Kleverig Wa stro
Pijpestrootje
Tormentil
Wateraardhei

.i
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Viola palustris
Holcus lanatus
Lotus uliginosus
Anthoxanthum odoratum
Valeriana dioica
· Luzula multiflor-a
Pencedanurn palustre
Cirsium palustre
Angelica silvestris
Coronaria Flos-cuculi
Eguisetum limosum
Hierochlos odorata
·Juncus effusus
Calamagrostis lanceolata
Rumex acetosa
Orchis majalis
Orchis praetermissa
Galium palustre
Hypericum perforaturn
Mentha aquatica
Càlystegia sepium
Eupatorium cannabinurn
Festuca rubra
Lycopus europaeus
Bëtula pubeseens k
Lythrum saliearia
Thrincia.. hirta
Rheinanthus major
Hydrocotyle vulgare
Sagina nodosa
Pedicularis palustris
My:tica gale ·
lris·pseudacorus
Typha angustifolia
Carex acutiformis
.Prunella vulgaris
· Ulmaria palustris
Thaiietrum flavum
Juncus subnodulosus
Lysimachia vulgaris
Epilobium palustre
Moslaag

2 2

1 2
l 1

+ 1

1 2

+·2

1 1

1 1

+2

1 2
+l
1 1
+1

+ 1
+ 1
+ 1

1 1
1 1
+ 1

+ 1

1 l

12

+ 1
+1

Reu~ras

Kle1ne Valeriaan
Veelbloemige Veldbies
Melkeppe
Kale Jonker
Engelwortel
Koekoeksbloem
Holpijp
Veenreukgras
Pitrus
Pluimstruisriet
Veldzuring
Breedhladi~e·orchis

+ 1

+ 1'

+1

+ 1

+ 1
+ 1
+ 1

+ 1
+ 2

1 2

+ 1
+ 1
+ 1

1 2
+ 1
1 2
+ 1

+
+
+
+
+

1
1
I

1
2
+ 1
+ 1
+11

+·I

+ I
+ 1

Gevlekte Rietorchis
Moeraswalstro
St, 'J anskruis
Watermunt
Haagwinde
Leverkruid
Rood Zwenkgras
Wolfspoot
Zachte Berk
Kattestaart
Thrincia
Grote Ratelaar
Waternavel
Knopige Vetmuur
Moeraskartelblad .
Gagel
Gele Lis
Kleine Lisdodde
Oeverzegge
Brunei
Moera:sspira:ea
Poelruit
Stompe Rus
Wederik
Moerasbasterdwederik

100%

100%

Rhytidiadelphus squarrosus
~ph~gnum. SJ?eC. ·
.
Bfachythèc1um alb1cans
Calypogeia·trichomanes
Mnium. hornum
Calliergonella cuspidata

Moerasviooltje
Zachte Withol
Moerasrolklaver

5 5

5 5

1 2
1 2
l 2
t 2

OPNAME DROSERA ANGLICA - DROSERA OBOVATA - VINDPLAATS
Datuni · 26/8/49
Kruid laag 60%

Opp.

Molinia coerulea
Gentiana pneumonanthe
Viola J?alustris
Agroshs canina
Phragffiites.communis

2 x

2 m.

3
2
2
2

2
1
1
1

1 1

Prunella vulgaris
Cirsium anglicum
Hydrocotyle vulgare
Anthoxanthum odoratum·
Juncus subnodulosus

1 1
11
1 1

I 2

+1

5
+ 1
+ 1
+ 1

Lotus subnodulosus
Pencedanurn palustre
Luzula campestris
El;IP ~tori urn cannab~num
Fih.pendula ulmana
Lythram·salicaria ·
Typha angustifolia
Lythrum saliearia
Ty.eha angustifolia
Enca Tetralix

+ 1

+ 1
+1
+ 1
+ 1
+ 1
+ 2

Moslaag lOÖ%
Sphagnum àcutifolium
Dicranum Bonjeani
Sphagnum squarrosum
Cal ypogeia. bicuspidata

e

.

5 5
+ 2

1 2
1 2

Galium palustre
Sagina nodosa
Potentilla erecta
Pedicularis palustris
Lathyrus palustris
( D:rosera rotul!difoliaDroserà a~gl1ca
Drosera obovata
Drosera intermedia

+
+
+
+
+

2
1
+
+

.....

Calypogeia trichomanes

C~llier~önella cusp~d~ta

R1ccard1a c. f
Pohlia nutans

mult1f1da

2
1

2
1

1

5
1

1
1

2 2
+ 2
+ 1
+ 2

AANVULLENDE OPMERKING BIJ HET ARTIKEL VAN
ROELOF DE WIT OVER NOORDHELLINGEN

IN

DUINEN

2

- Kruipnieuws iie jrgo
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Het blijkt dat de typische 'Noordhellingmossen'(Rhytidiadelphus triquetus, Hyloconiium spl~nden~, Ps~udoscleropodium purum, ·Di<;:ranum scopa~ium., Lophoc9lea bidentale e.a.) n1et u1tslu1tend voorkomen onder de E1kvaren-Kraa~he1-vegetat1es, maar
ook bijvoorbeeld onder kruipwilgstruweel in Noordwijkerhout, ·in de·A WD·etc. · We
vinden deze mossencombinatie dus zowel in het Waddendistrict als in het kalkrijkere
Duindistrict. · ·
Het ligt voor de hand naar ·oV'ereenkomstige milieufactoren te gaan zoeken. ·Roelof merkte op dat het voorkomen van deze moslaag :wellicht uitsluitend bepaald wordt
door het typische microklimaat, nl. een hoge luchtvochtigheid. Maar daarnaast wilde
ik nog wel even de aandacht vestigen op de overeenkomst in bodemsamenstelling, nl. ·
in alle gevallen vrij zure grond. ·In het kalkrijke Duindistrict zal het all~rboven
ste laagje zand, waaruit de mossen· hun voedsel trekken niet veel kalk meer bevatten.·
_Immers, deze oppervlakkige laag zal in verhouding meer uitgespoeld worden dan de
diepere, althans op de vochtige Noordhelling. ·Zo kan dus het verschil in: kalkrijkdom tussen Duin- en Waddendistrict wel in de dieper wortelende kruidlaag, maar niet
in de moslaag tot uitdrukking komen. ·Let in ,dit verband vooral ~ éns op de aanvullende gegevensvan de opnamen, die Roelof achter zijn tabel vermeldt. En dan in het
rahijzori~~r OJ;l d~ soo~ten die in de opname ':lit Noordwijk~~hout.nog !oorkc;>men,
\lP.
MlJns 1nz1ens liLdus de overeenkomst1ge mosbegroe11ng n1et u1tslu1tend het gevolg van het soortgelijke microklimaat, maar ook aan de overeenkomstige bodem. ·
Miek•. Hoffmarn
OPMERKING

BIJ DE NOORDHELLINGEN

II

De schrijver heeft de proefvlakten van• de• betreffende. vegetaties ·veel t.e groot
gekozen; ·Als criterium heeft hij waarschijnlijk de homogeniteit van de kruidlaag
~angevoerd; ~~t wil echter.·nog_ lang niet zeggen, dat de moslaag dan :ook hom<?~een.
1s, ·Vooral b1J een vegetat1e als deze, waar mossen de kenmerkende soorten Zl~n, 1s
een te grote proefvlakte beslist af te raden. ·Hierin komen namelijk plaatsehjke
verschillen in de moslaag niet tot uitdrukking, Tevens bemoeilijkt het de b-estudering van het gedrag van de mossen onderling, Er heerst namelijk steeds scherpe concurrentie tussen de mosfacies onderling, :Cladonia sylvatica groeit'bijvoorbeeld
over Dicranum scoparium he~n, waardoor de laatste afsterft, wat ik op TeKel schit-

6

terend heb waargenomen, Eurhynchium·~pe?ies; ·Mnium spec,, Rh?dobryum, Thuidiui!J, Rhytidtadelphus Ioreus en Frullan~a Tam~r~sc~·stellen aan· de gro~~plaats·vee! spec~aler~
e~sen aan de algemene Lophocolea-b~dentata, Hypnum, Pleuroz~um, Hylocom~um en Rhyt~-
diadelphus triquetrus. ·In een proefvlakte van 3 x 3 mof groter is dat niet te z~en, ·
Een opflervlakte van 1 m'l. of kleiner verschaft daarin veel meer inzicht. Ook het blad~
afval aer do~inante~ heeft grote invloed_ ·Vit dit oogpunt gezi~n is he~ m~rkwaardig
dat Eurhynch~um str1atum voorkeur voor Sal1x repens en Frullanra Tama~nsc1 voor Calluna vu ~ams heeftKees de Hartog

BEKNOPT VERSLAG VAN HET SJOC-KAMP IN DE HAUTES FAGNES
Na lange voorberei~ingen kon het.sjó?-kamp ~n de·Arden~~n tenslot~e doorga~~-; ·..A
Tot het welslagen· van d1t kamp heeft ~n met gennge mate b~Jgedragen·de gastVnJhe~'W'
van de Universiteit Luik, die ons het Station scientifique des Hautes Fagnes ter he~
schikking stelde, vrijwel tegen een spotprijs. Doordat liet station - het tweede gebouw van het eenzame gehucht Monte Rigi·vlak onder het hoogste punt van Belgie- vanaf de Hollandse grens per fiets of per 'auto- stop' te bereiken was, behoefde ook nie-mand een Belgisch· ~ervoermi~del te betalen. Niet alleen hebben wij. in Mont Rigi goed-koper. gele«;fd dan U?- welke J eu~dher_ berg_ ook, maar ook de accomodat1e was voor een
veldb~olog~sch stat~ort fantast~sch

Hóewel wij op excursie geen Belgische leiding gehad hebben, werden wij in het
station met goede raaden-kaartenmateriaal verzor~d en hadden wij"toegang tot de bibliotheek, waarin-de zowel figuurlijk als letterl~jk onbetaalbare Schwicker(ath):
Das·Hohe Vénn und seine Randgebiete_ Helaas· was de· assistent van het laboratorium
Monsieur P . Deuse, de meeste tijd afwezig weg-ens plotselinge ziekte van zijn vrouw_
'Zowel van Monsieur M',Laloux, ·duecteur van het natuurhistorisch museum te Botrange,
als van ProL J . Melon, professor in de mineralogie te Luik, hebben wij zeer veel steun_
gèhad. Het laboratorium verheugde zich o.m. in het bezit van drie microscopen en een
Dinoculair. Doordat we echter meestal laat thuiskwamen en je bij Butagas'-verlièhting
niet goed kon 'm"ic;roscoperen kwl;llll er van mossendètermiliaties 'niet veel terecht. ;Volgende zomer zal dit anders zijn: Het generatorhuisje was in aanbouw.
~ de eerste klllll{ldag, ·21-Au~stus 1949, hebben we eerst een klein gat in de ochtend geslapen na de n~et al te l~chte beklimming van de Hautes Ardennes met onze bagage. ·Na hèt ontbijt trok men in twee groepen de Fágne Walloneein. ·De ene groep voerde,
wellicht voor het eerst in de geschiedenis van de Sjoc-groep een draagbare .pHellige
CO~l1)arator van de U. S, · Army voor pH-metingen met zich mee, De Fagne Walloil!lle is het
grootste van de venen, maar -heeft door de onzali~e ontwatering ten behoeve van de
eveneens onzalige· SJ?arrenaanplant al veel van ziJn glorie ingeboet. ·Om een beter inzicht in de vegetat~es te_ geven·, zal ik eerst iets ·over ons gebied vertellen.
De Hiiutes Fagnes maken deel uit van het Plateau de la Baraque Michel, een Cam- A
brisch mas~ieL dat in g~ologis~~ vrij recent«; tijden opgeheven werd en m~~schien
'fllllli',
zelfs nu nog opgeheven wordt. •ZiJn top, het S~gnal de Botrange vormt op b~Jna 700 m
het hoogste punt van Belgie ·Aan zijn lhidrand heeft de Warche, een zijri V1er van de
Ambleve, een diep dal met steile wanden in~esneden. Het hele relief aan de rand van
het plateau, dat een o~;~geheven miocene sch~ervlakte is, is nog zeer jong of liever
s~erk verjongd .. ~or z~jn hoge ligging. in de we~ van de oceaandepressies ~s het gebied
uitermater~enr~Jk, Ook door de afkoelende werk~ng van de venen (evaporat~e). Het
voorkamp, dat bij drie meter zicht en stromende regen door fie nachtelijke Fagnes
schoof, heeft nog iets van het gewone Fagnes-weèr meegemaakt. Verder hebben we een,
volgens de Belgen, onbegrijpelijk ~oed weer gehad, De grote re~enrijkdom openbaart
zich in de ve~etatie in een geweld1ge mosrijkdom en een duidel~jke atlantische inslag_
(Erica Tetrahx, Narthecium ossifragum, Gaburn saxatile). Verder heeft de vegetatie
voor~l.in de randgebieden, een duidelijk.mont~n~ i1_1slag(Ulmus scebra, Po~y~ona~um
vert~cûlatum,_ Centaurea montana, Vacc~n~um V~t~s-~daea; Ranunculus aconlt~fol~us,
Aconitum Lycoctonum e.a.) De mosflora heeft. veelal zelfs een duidelijk subalpine l.nslag. Er is immers een behoorlijke sneeuwbedekking. tot laat in het voorjaar. Doordat
op de top van het plateau doorlaatbare leem op ondoorlaatba~e klei uit het Maestrich~ien(Krijt) ligt, ontspringen op de tóp veel bronnetjes_ De ondoorlaatbare_klei,
waarvan
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grote lenzen op het plateau gespaard zijn, vormt veelal ook de ondergrond van de venen.
Pas daaronder komt dan··het Revinien kwartsiet. De venen zijn dus gedeeltelijk hellingvenen, gedeeltelijk ombrogene.venen. Zij deden zich aanons voor ais een zacht hellen~
de groen gelE? !lakte~ gespikkeld met wiigenst:uikjes en plakken rijshe$. MoE?iiijk begaanbare Mohn1a-fac1es en· sparrenplantages w1nnen echter steeds meer terre1n. ·
. Hl;?ewel Vfij ons in aa~d~ge. soorten mochten ver heugel}, zoal~ Triental is. europaea,
Vacc1mum uhgmo~um E?n V1t1s 1daea, ·Andromeda, Na~thec~um, Euopho!llJ!I vag1natum, Oxy~
coccus, ·Sphagnum 1mbr1catum e.a. ·was er J?lantensoc1olog1sch toch we1n1g te beleven.
Het milieu was waarschijnlijk al te wein1g specifiek geworden om nog_typische nietdegenererende hoogveenvegetaties te herbergen. Het hele.veen was. zowel-door de ontwateringsgreppels als door de droge zomer vrij droog. In verlandende veenputten troffen wij echter nog. vegetaties aan,· die aanspraak konden rnakim op een plantensociologisch wat beter omschreven karakter.· Een-verlandende veen~ut heeft nu eenmaal over
een·groot.gebied vrijwel hetzelfde mîlieu.·Zo vonden wij b1jvoorbeeld 1n een veenput
bij een pH 3. 9
Sohagnum recurvum
5 5
Carex canescens
I 2
~ Carex rostrat•··
+ l
Eriophorum angustifolium
1 2
~t kan met een tamelijk goed geweten uitgemaakt worden voor een overgang van het atlantische Eriophoretum pol ystachii Br .BI. :1-915 naar het sth:ontinentale qr~cetum rostratae-sphagnetosum recurv1 ·Jonas 1935, be1den behorend tot het Parvocar1c1on.
Van de volgende opname, die wij eigenlijk alleen wegeris de Zévenster maakten,kan
voorlopig niet meer gezegdworden dan dat zij kenmerken van het Väginato.;Sphagnion
.europaeum Duvigneaud 1949 vertoont
Eagne Wallorine- Dichtgeveende veenput. Opp. 2 x 4 m2. Totale bedekking 100% . Kruidlaag 50%, 30 - 60 cm hoog. pH door tè grote turbiditeit van het water niet meetbaar
met een Hellige-comparator, · .
Juncus effusus (aspectbepalend) 1 2
Agrostis stolonifera
Carex Goodenoughii
Trientalis europaea
1 2
Erica tetralix
Carex echinata
1 3
Eriophorum angustifolium
Calluna vulgaris .
1 2
Oxycoccus quadripetalus
Eriophorum vaginaturn
+ 2
Molinia coerulea
Potentilla erecta
1 2
Moslaag 80%
Sphagnum recurvum
Polytrichum stricturn
+ 2
Naar wij·later merkten is Trientalis europaea helemaal geen kieskeurige soort en geenszins zeldzaam in de Hautes Fagnes. ·
.
Belangwekkender was een Scandinavisch aandoende dwergvegetatie op een plek, waar
de kwartsietische ondergrond als ·een eiland in het veen opdook. ·
Ten Oosten van Botrange. Opduiking van de ondergrond· in de Fagne WallorirJ.e :0pp i5 m2
Iets hellend-naarhet NO, Totale bedekking bijna 100%, KruidlaagS- lO.cm hoog beállfdens enkele pollen Molinia en Festuca_
~uidlaag 50 - 60%
c
Vaccinium Vitis-idaea
3 losse 5
Deschampsia flexuosa
+1
Galium saxatile
Festuca rubra
2 2
~
Molinia.coerulea
+ 2
Calluna vulgaris
Moslaag 80%
Polytrichum gracile
5 5

!

Het ge~tokE?I) I>rofieltje laat ik hier àchterwel!e, ·Ik zal dit in.dit heknopte verslag eveneens·b1J de andere opnamen doen, ·Alleen d1t zou ik ervan w1llen zeggen, dat
in dit gebied een mail-netje met een zware pikhouweel goede diensten zou kunnen bewijzen. ·Een pionierschop is voor deze stenige bodems echt niet afdoende. ·Een. veenproflel
bij een turfwinplaats gestoken wees er overigens op, ·dat dit veen ook vroeger wel
drogère tijden gekerid heeft. 'Er zat. eigenlijk zowat geen mosveen in. ·Eriophorum en
houtres~en hadden het grootste aandeeL •De pH metil_l&"en, die wij uitVoerden, zodra het
water· n1et· al te- troebel was, gaven· een pH .om en b1J :v1er te z1en. ·Pas de Fagne de
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Clefay gaf ons later een··indruk van een levend hoogveen, waarvoor wij dan toch eigenlijk naar deze venen gekomen wareno ··
· De volgende dag, 22 Augustus, zakten wij alleri tezameri naar het Warchedal aan de
~uidrand van he~ plateau a! om de hellingbosse~ te zie~. •Of het zo ~n~tig is al~ je
·allemaal samen· OJ? excurs1.e gaat vooral als Jé metz· n · :e-an en tw1.nt1.gen bent J.s
nog de vraag. ·Het l.S wel zo gezeliig, maar de efficiency, vooral in onbekend gebied,
lijdt er altijd zeer onder en het is beslist niet waar, dat de minder bedrevenener
meer door opsteken_' Het geYolgis meestal treuzelen bij onbelangrijke gedeelten en
lat~r tijdge~rek bij·· belangrij~e plekken, steeds wachten op achterblijvers en ~e~
sluJ.teloosheJ.d wat het al of n1.et maken van een opname betreft. Zo werd het en1.ge
Alnetum, .dat wij in dit kamp zagen niet opgenomen. Onderdaad was het vrij rommelig.
Van· helang~ijl<e soorten noem ik Brachypodium sil vaticum, Euphorbia am~aloides,
Lysimachia.nemo~um, ~mpatien~ Noli~tangere, Mercurial~s perennis, ·Aconitum Lycoctonum, Geran1.um sJ.lvatJ.cum·en 1.n de boomlaag Alnus glut1.nosa en Acer pseudoplatanus. ·
De enige opname van een Eiken Haagbeukenbos, die op die hete dag gemaakt werd zal ik
hier wegerts plaatsgebrek niet reproduceren. Ongelooflijk luisterrijk was de terugtocht door het dal van de Bayhon: Een schemerig oerwoud, waar je over· de omgeval~
~
len baarnstammen moest klauteren. 'Volkomen verbijsterend was·oók het gezicht van Goud~
veil zomaar tegen een rotswand aan·en dikke Sphagnumkussens in het sparrenbos_ ·Zo
vochtig en schaduwrijk is het daar. 'Verder vonden wij er Smalle en Rechte Beukvaren,
Naaldvaren, Geranium pyrenaicum als nieuwe soort voor het gebied en Centauriurn Montanuin. ·Al eerder op_ de dag waren wij gewend geraakt aan ·Pol ygonatum · verticillatum,
Amandelwolfsmelk, Gele Monnikskap, Cardamine Impatiens en andere voor Nederland
exquisite, maar hier gewone soorten. ·
De volgende dag splitsten wij ons in elk geval weer in twee groepen. De ene
ging 'Séhluchtwald' bekijken hij Robertville," de andere ging Sesleria coerulea zien
verder stroomafwaarts in· het Warchedal:bij Malmedy. •Wat de resultaten betreft was
dit·beslist de-beste dag. De Rohertville groep hekeek eerst de merkwaardige muurvegetaties van de ruïne Rheinhardstein maar liet de opname daarvan aan een latere excursie over .. Dan· werd het hellinghos aan de overkant van de ruine uitvoerig opgenomen. Dit hos, ·op een steile lei-puinhellinê',· die door sijpelend water nat gehouden
wordt, is in overeenstemming met de geolog1.e van het dal. nog vrij jong ·rn de hoomlaag_keren ~oornamelijk ~r ts;udoplatJ'I~Us en C~~ylusm?-_\l'e~l~_! stèeds weer teru~,.
\ Ovengeus Wl.sselt de samens"rè hng op gnTlïge -~-J%-e~'tan plaats:-t:ot IJlaaEs. S mwJ.\ ckera~hma~kt er dadelijk-- de ee~ o~ andere suJ)..;~ssoc~atie van. ·Ik geef ~t: de vo?r~eur
aan d1.t n~et te doen. Het bos·l.s l.n volle ontw1.kkel1.ng begrepen, waarbl.J het m1.l1eu
niet sprongsgewijs veranderd zoals bijv. ·bij een verlanding, maar ·continu. Hoger op,.
waar het iets droger is, en het- bodemprofiel duidelijk rijper bleek te zijn dan
heneden in de eerste opname, ging het hos al over in een armer Eiken~Berkenbos. Het
beginstadium geheel onderaan langs de Warche. bevatte kruiden als Gl'ö'öl- Springzaad en
Gele Monnikskap. Plantensociologisch kan men. er alleen dit van zeggen,-. dat er een
ontwikk~ling is van laag !!-aar· h~og of. van nat naar droogvan he~. Fraxino-Carpinion via
het Fadion naar .het QtiercJ.on~ · E1genhJk alleen om de soortenrl.Jkdom en de bonte
mengeling van 'kensoorten' ·te demonstreren volgt hier de opname van dit bos, tame~
lijk onderaan genomen_ ·Duidelijk blijkt het montane karakter e~ de grote vochtigheJ.d. ·
Hèl1inghos linkgr Warcheqever ong. '300 m stroomafwaarts van ruine Rheinhardstein.
Helling 40 - 45 , exp. ·(XII(). Water sijpelt over de hell~ng tussen de J?lanten door en
laat de ondergrond betrekkelijk droger. Opp .. 10 x 15 m .Ondergr. -Gedl.nnien-lei.
Boom- en struiklaag .. KroonsL 80%, bedekking. 70%
Acer ·Rseudoplatanus
4
Circaea.lutetiana
+ l
Sambucus racemosus~
1
Polystichum lobatum
+ l
Corylus Avellana
+
Mercurialis perennis
1 l
+ 1
Kruidlaag 70 _ 75%
Geum.urhanum
Stachys silvatica
+ l
lrnpatiens Noli tangere
2 1
R
Cam~anula Trachelium
Chrysosplenium oppositifolium
Larnl.urn galeodolon
1 3
+ 1
Cardamine · Irnpatiims
Asperüla odorata
+ 2
1 1
Aconitum Lycoctonum
+1
Euphorbia amygdaloides
+ 1
Acer pseudoplatanus
+ 1
Milium effusum
+ 2
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Senecio Fuchsii
Geranium Rohertianum
+ 1
Poa nemoralis
Ranunculus platanifolius
+ 1
Luzula luzuloides
Oxalis Acetoselia
2 2
cf. Polygonum Bistorta
Athyrium Filix-femina
Dryopteris Filix-mas
2 2
Filipendula Ulmaria
+ 1
PolyPodium vulgare
Rubus ideaeus
+ 1
Urt1ca dioica
Rbus spec,
buiten de proefvlakte: Dryopteris Phegopteris, Cytopteris Filix-fragilis,
~'os laag
10°'
... Q.
Plagiochila·asplenoides
Lejeunea cavifolia
+ 2
Cténidiuln inollüsc'iiln
Fissiclens adiantoides
+ 2
Rbytidiadelphus lcr_~us
Aplozia riparia
Mnium undulatum
Lophocolea bidentata
12
Eurhynchium striatum
Mnium punctatum
+ 2
+2
Bartramia ithYEhylla
Conocephalum conicum
+2
Pellia Fabbron1ana
Metzgeria conjugata
Dermatocarpon miniatum var, ·
Porotrichium alopecurum
+2
complicatum
Er werd een profiel gestoken,

-

+ 1
+ 2
+ 2
+1
3 3

+2

+1

+Q
+2
+2
+2
+2
+2
+ 1
+ I

De mijns inziens merkwaardigste vondst van het hele kamp, niet op floristisch
maar juist op vegetatiekundig gebied, volgde verder stroomafwaarts, ·Over een puinhelling van grote blokken arkose en schalie lagen daar dikke tongen van Sphagnum acutifoli'!-m, waar?p e~~ volkomen homogene begroeiing van yacc~nium en Calluna, ·Pf!-s t~uis
reahseerde 1k ffi1J ·echter, dat de grootste merkwaard1ghe1d van ·deze vegetat1e n1et
lag in het feit, dat hier een Sphagnumdek een helling van grote blokken koloniseerde,
maar dat naar alle waarschijnlijkheid hier tongen van Sphagnum van boven af over de
helling naar beneden schoven, zonder voorafgaand pionierstadium, Een soort sphagnum
lava dus. ·Het benodigde water wordt waarsch1jnlijk als door een vloeiblad van boven
aangevoerd, ·Anders zou het meteen tussen de blokken verdwijnen. Dit bedacht ik bij
het bekijken van de foto's. Hèt dogma, dat een vegetatie een puinhelling van beneden
af verovert, was bij mij zo diep in~ewoekerd, dat ik in plaats van boven te gaart kijken het bos aan de voetvan dehellmg opnam en boven de opname zett~: 'Waarschijnlijk
volgend stadium', ·Hèt is wel zeer.jammer, dat we het toen niet hegrepen hebhen en
niet naar de hovenrand van de helling gekeken hebben. ·Ik laat maar een vart 'de opnamen
volgen:
Plantengemeenschap van Sphagnum acutifolium en yaccin~a op puinhelling op de Zuidoever van de Warche even stroomopwaarts van de 1rtmond1ng van de Bayhon. ·20 mboven
Warche niveau. Exp. NW. Helling tot 30 . Grote blokken van arkose en schalie ~it het
Gedinnien. Gemiddeld 50 cm 9), Vegetatie zeer homogeen. Opp. proefvlak 6 x 6 m
Boomlaag 5%
+
+
Betula pubeseens
(~ Sórhus aucuparia
+
~tula pendula
Kruidlaag·geen
Dwergstruiklaag· 80%, 50 - 60 cm hoog
Vaccinium Myrtillus
3 '4
Vaccinium Vitis-idaea 10~15 cm 2?
Calluna vulgaris
3 4
Moslaag 90%
:Aplozia pumila
+ 2
55
~ha~um acutifolium
yt1diadelphus trique,trus
+2
1 2
Bàzzania trilobata
Hylocomium splendens
+2
Bazzartia tricrenata
+2
+ 2
Pleurozium Schreheri
+ 2
Plagiothecium laetum
Bar ilophozia attenuata
Lophozia bantriensis
+ 2
+2
In de moslagen van de andere opnamen werden o.a. nog aangetróffen: Georgia pellucida,
Cal ypogeia Neesiana, Porotrichium alopecurum, Lepidozia reptans, Pleurozium Schrehe.ri en Cladonia soorten.
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Heiaas .ben ik nog steeds niet in het bezit gekomen van de reeds genoemde_Venn~
mij kan.herinn~ren sprak Schwickera~h niet over dez~ vege-·
ta:t~e. Het zou m~J'ben~euwen ofu1t de l~teratuur meer over d~t soort vegetat~es bekend. is en of het nog elders gevonden wordt. ·In oris_gebied is het geen op zich zelf
staand feit, want langs de Bayhon heb ik op 22 Aug · hetzelfde gezien. De helling
was daar moeilijk bereikbaar' en we hadden tijdgebrek. ·In het volledige. verslag en
. misschien in een apart.artikel zal ik op deze vegetatie nog uitvoeriger ingaan.'
De' andere groep nam intussen onder acuut levensgevaar. een zeet> fr-aaie kalkvegetatie.op conglomeraat va~Maline1y vlak bij Ma~medy op. ·Naar beweerd werd was ·dit
het ste~lste ~unt van Belg~e. ·Enf~n, h~t was ste~l en beneden stroom~e de Warche ..
Glanspunten u~t de opname waren Sesler~a coerulea, een grasaan .,somm:~;genbekend u~t
Zwitserland. Verder Vincetoxium officinale, Origanum vulgare, Linum catharticum,
·Sanguisbrha minor. Ook werd gewaagd· van geweldige· blaasvarens ert · toligVare·n (Scolopendrium vulgare), waarvan dool'. een l'!~ere -excursie nog een groeiplaats ·bij Beverce
gevonden werd. :AI met al een lu~sterriJke dag.
De: volgende: dag begon met regen. Drie fantasten, waaronder mijn persoon hadden
zich voorgenomen om naar Remouchamps te liften ter verkenning voor een eventueel
bondskamp. De grote massa ging detbu~tangewéonlzeldzame atlantische Wahlenhergia
~
hederacea zien. ·Na lang zoeken lukte dit ook inderdaad in het dal van de Chaster. · W
in.~ezelfde opname stond Meum athamanticum, ·aan sommigen hekend uit Zwitserland.
Belangrijker. waren een aantal andere opnamen o.a. weer een mooi·stuk jonge Schluchtwald of ravijnhos, zo men wil. O.a. kwamen daarin voor Daphne mezereum, Chrysosplen~um oppositifolium, lmpatiens Noli-tangere, Blechnum, .Ranunculus platanifolius,
Stipa Calamagrostis en·Polygonum Bîstorta. ·Struiklaag: ·Ahoorn, Hazelaar en Lijsterhes.
Na enkele uren tevergeefs in de regen gestaan te hebben gaven de Remoucha~s
vaarders ·het op en vertrokkim bij inmiddels opgeklaarde hemel n'!~r de beroel!lde Fagne
de Cle~ay ~~ hèt·. eveneens· b~roemde Ruhr~usc;:h. Het _l:tuhrbusch ~chiJnt op sommige plekken, d1e WIJ gezten h~bben:tnderda~d prtmatr te zlJn, maar vtel.erg tegen: Zware.
beuken met een eentonige ondergroe~ van Blauwe Bosbes, en Bochtige Smele. Een buttengewone belevenis was echter een ontmoeting met een roedel jonge wilde zwijnen,
die wij van vrij dichtbij lange tijd ong_estoord door de. kijker konden gadeslaan. ·Bij
een poging'onzerzijds om nog dic~terbij t~_hersen kwamen-b~~de partijen echter onverhoeds tege1_1over elkaar te staan, waarhiJ de andere part~J op de vluch~ •. doeg:.
Ook de Fagne. de Clefay heeft men getracht. te ontwateren, maar dankZIJ de· biJkans vlakkei ligging.van·het terrein heeft dit althans in het midden nog geen uitwerki~g ~hil~-::Het·is dan ook nog de droom van de Holl'!ndse•veensociologei!-·.·De vegetatie Is htJna volkomen homogeen, behoudens grote geisoleerde plakken.RlJSbes en
enkele vliegsparren. 'Een.van de drie gemaakte opnamen kenschetst dus de gehele vegetatie, ·
Fägne ~e Clefay. ·Opp, ,5 x 5 m2 Kruit~ ert dwergstruiklaag tot 15- 20 cm hoog.·
Bèdekktng 80%. I
Calluna vulgaris
33
EmJ?etrum nigr'um
1 2
Erica Tetralix
Ertophorum vaginaturn
1 2
2 2
Oxycoccus quadripetalus
Andromeda volyfolia
I 1
I 2
Vaccinium itis-idaea
2 2
Moslaag 70%, mooie·bultvorming
5phagnum,recurvum
Polytrichum. stricturn
4 3
I 2
Sphagnum magellanicum
Pleurozium Schreheri
1 3
1 2
mon~gra~hie. Voo~~over.ik

e

Niet alleen hebben-we-hier nog een intacte levende hoogveenvegetatie (Sphagnetum
medii et ruhelli en Vàginato-Sphagnetum recurvi Weber 1902) maar ook Het zuidelijke
en geisoleerde voorkomen van Empetrum nigrum is zeer merkwaardig. Empetrum nigrum ~s
namelijk een zeldzame J>lan~, ~ier "!ûeaal beperkt. is ~ot Nederland en e~kele l3!:lgi:
sche v~ndplaatsen. ·De Kraa:rhetde zowel van Scandtnavte als van het alptne gebted 1s
namelijk Empetrum hermaphroditum: Op de terugWeg vonden wij nog veel Triental is. ·
Op de Vijfde dag, 25 Augustus,·vettrok een grote fietsexcursie Kaar de samenvloeiing van de Soor en de Helle vlak bij Eupen. ·Na uitgebreide mechanische en pneumatische mankementen kwamen we daar ook aan, ·maar watwe-niet vonden was·hetverwachte Querceto-Betuletum. ·Wel namen we op een· helling een ander nogal merkwaardig bos

J

11

op, namelijk een Eiken-Berkenbos '!let een ~~loten ta_{lijt.van Sphagnum.acutifolium
Weer een gevolg van de u1tzonderliJke vocnt1ghe1d van de streek. Uit de
moslaag.~wam naderhand ook-het leuke.subalpine mosje Blepharostoma trichophyllum te
voorsch1Jn. ·Ik dacht eerst met een w1er te maken te hebben. Verder hekeken we aan de
oèvers v~n~de Soor nog een_,,;' '~ek~egeleidend Eik~n-Berkenbos' met veel Polygonatum vert1c1llatum en Luzula maxima 1n de ondergroe1. De· terugtocht was een prestatie
op zichzelf. De ene helft zwoegde rechtstreeks naar boven, ·De andere helft nam de
omweg ove! de Barrage· de !a GilepP.e, geologisch en,Jandschappelijk ~eer de moeite
waard. Su1keroom ~; Mosqu1to stonaen ons aan het e1nde van elke grotè klim op te
wachten met een klontje.
Ondertussen verkende een kleine maa! taaie tippelexcursie de bovenloop van de
Heil~. Te oordelen naar de ~?est entho~s1aste verhalen van de laat terugkerende excurs1e was· het landschappel1Jk geweld1g, ·Het door ons tevergeefs gezochte Juneeturn
filiformis werd door deze excursie aangetroffen, -Verder werd_o.a. deze opname_ge~
maakt:
~ag~t~mwoud langs de Helle, 2echter o~ver met ca. 2~ m hoge Fag~s silvatica. Kroon~
~luit1ng ca. 70%. Opp. 200 m . Pract1sch geen.stru1klaag, Hell1ng 25- 30°
Fagus silvatica
5 (??? L,Z.)
Kruid laag:
Pteridium aquilinum
1 2
Cárex palle.scens
+ 2
Deschampsia flexuosa
3 2
Carex laevi~ata
+ 2
Váccinium Myrtillus
4 4
Calamagrostis·Halleriana
+ 2
Agrostis stolonifera
+ 2
Sorbus aucuparia
+ 1
Polygonatum verticillatum
+ 1
Buiten de proefvlakte Rubus .spec. ·en Oxalis Acetosella,
Moslaag;
Cladonia spec.
Dicranella heteromalla
Polytrichum commune
/
Plagothecium ·denticulatum ·
Levermos,·
Ondergrond: grote stenen (Revinien kwartsiet)
e~onder.

Voorts werd nog een mooiere vindplaats vanCarex laevigata gevonden en OJ?genomen. 's Avonds kregen we van de vrouwen een geweldig eten, waarna de mannen d1t niet
op zich wilden laten zitten en verklaarden morgen hét afscheidseten geheel elleèn
en veel beter te zullen klaarmaken.
Op de laatste excursiedag van het kamp, 26 Augustus, ging men elkaars·excursiegehieden bekijken. Een kleine groep vertrok naar de Fagne de Clefay. Een tweede
groep ging naar de ruine Rheinhardstein. De derde groep zakte af naar Malmedy, zowel
om Sesleria en Tongvaren te zien als om de-benodigde ingredienten voor het feestmaal
in·te·slaan.
·
. De belangrijkste resultaten van deze dag bleken eigenlijk eerst na het kamp
~j het determineren van de mossen,· Want zowel op een oude muur van de ruine als op
~n kalkrots Yá~ conglomeraat van Malmedy vlak bij·de electrische centr~le Beverce
werden d~e dag zee~ .mosrijke begroeiin~en opgenomen, resl'~ctievelijk gekenschetst
door.Sa~1frage dee1p1c:ns en ~oor Seslena coer~~ea, Da~rbl.j_k~amen na~erhand leuke
catc1ph1ele en suhalp1ne mosJes voor de dag, ·B1J de ru1ne Rhe1nhardste1n werd v~orts
een ravijnbos met Ulmus scabra opgenomen . Ulmus scabra kwam ook voor bij het 'Seslerietum' om het gemakshalve maar zo te noemen bij Beverce, De QPname,~, die hier gemaakt is geeft een beeld.van het Acereto-Fraxinetum (Gradmann) 1lx.l93t.
Acereto-Fraxinetum, montane subass Linker Warcheoever vlak bij de electrische Centrale ~verce . Ondergrond verbrokkeld conglomeraat van Malmedy '(kalk). Helling
20 - 30 , expos. ·NW. Boomst-niklaag 70%. Hoogte 4 - 5 m.
Corylus Avellana
Ulmus scabra
Fraxinus excelsior
Prunus avium
Cornus .sanguineus
Crataegus monogyna

4

+
+
+

2

+

difL soort
verb.kensoort
verb.kensoort

-

~
~-

r

12

j

Picea excelsior
. iburnum (\>ulus
X~er Pseudoplatanus

;l
I

'

Kruidlaag 20%
1 l
loè. ·kensoort
Actae_a spicata
+ 1 loc. ·kensoort
Acet Pseudoplatanus
+ 1 loc . kensoort
Pairstichum lohatum
Sco opendtium vu!g~re buiten het proefvlak loc. ·kensoort
Polygonatum vert1c1llatum
1 1 -diff. ·soort
+ 2 ordekensoort
Poa nenióralis
+ l
ordekensoort
Mercurialis ~erennis
l l ordekensoort
Lamium Galeobdolon
1 2 ordekensoort
Asperula odorata
+ l
er dekensoort
P~lygonatum multiflorum
M1hum e:ffusum
1'2 ordekensoort
+ l
diff, 'Soort
Ranunculus platanifolius
+ l
begeleider
Eoipac~is latifolia
Yragarla Vesca
+l
begeleider
+ 2 begeleider
Luzula maxima
+ 1
begeleider
Oryopteris Filix-mas
Lathyrus spec. + 2 begeleider
Cornus sanguineus __
1 1 begeleider
Melica uniflora
+ 2
ordekensoort
l 1 begeleider
Senecio Fuchsii
Hieracium murorum
1 1 begeleider
Luzula luzuloides
1 2 begeleider
Moslaag 60%
Rhytidiadelphus loreus
Plagiochila asplenoides
'Eûrh~chium striatum
Ctenldium molluscum
Loehocolea bidentata
Minurn stdillare

+2

+2

3 3
1 2
+ 2
+2

verb. ·kensoort

Ik heb mij hierbij aan -Tuxen gehouden, ·Mis~chien dat ik voor het volledige verslag al gebruik kan maken van·het 2ieme Apercu.
De ~bnd leverde een finale capitulatie van de vrouwen op. Het uitsluitend door
de maimen verzorgde afscheidseten was inderdaad veeel lekkerder en we konden tenslotte onmogelijk meer bergen. Het hele kamp door was·de stemming trouwens uitstekend,
Corvee hebben we nooit benoemd. Wat gedaan moest·wordert werd gedaan door degenen,die
zich daartoe geroepen voelden.· Ook de verstandhouding met onze Belgische gásthören
was uitstekend. Zij gaven hoog oe van orizè werkijver. Een klein nakamp bleef nóg e~
dag ac;:hter en zong ~nder ~et dweilen, vegE_!n «:n kl«?ppen.een_lied, dat.begón,met :·.IW
y ava1t un lahotato1re (hls), qu'on n'ava1t Ja- Ja- Jama1s enz. ·enz.; Hoewel 'd).t
een zacht protest ontlokte heeft de sjocgroep naar wij meenden op te merken, een' uitstekende indruk achtergelaten.
Het kamp was inderdaad een buitengewoott succes.
LUfZ ZWILI..F.NBERG

