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IN HET MEKKA VAN DE PLANTENSOCIOLOGIE

·;i

Inleiding. ~Dit artikel is·ons toegezonden door twee-oudgedienden van onze •sociologengroep, ·die •.zich op het
ogenblik in het centrum bevinden, •van waaruit de· FransZwi ts.erse ·plantensociologie· stormenderhand Europa en ook
dé·N.J.N,.!i!l~ft veroverd. JWe·zijn hierdoor in de•gelukkige ·gelegenheid gesteld ooi in dit Kruipnieuwsnummer en
misschien ook in het volgende•enkel!l• impressies op te·
kunnen nemen van het werk o.vhet' 'Station' Internationale·
de-Gèobotanique Mediterraneetme•et Alplne',· •het i'nstituut van Dr. Braun-Blanquet te•Montpelliero 1
·.
Redactie •

'l
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;
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;j

Montpellier, •11 Maart 1951. 1
Een uitzondèrl(ik voorjaar is dtt. _iinplaats·van kristalheldere luchten,'
fel licht en flinke middagtemperatuur,-•hebben we vandaag·voor de-zoveelste keer regen. 1Met dit verschil, •dat het voor het eerst niet zo
bijtend koud is als· voordien. :
De·vegeta~ie·is.d~. ook zeer ten achtero :Er bloeit nog maar weinig en
we· zijn me:rendeel"s ··aatl:gewezen op_ vegetatieve ·herkerming van voor ons·
m.eest vollilagen vi'eetndë:s,ö!:itGen;:Dit is een kunst, •die·We·natuurlijk
à1ieen onder leid i lig van Dr ~,ralm-BlànQuet machtig kunnen worden. :In
deze kunst :i.s·hij meester. 'Hij kent elk kiemplantje, •sprietje•en-blaadje tot iil ondersoorten en var ie te i ten en voor ons examen· Hollandse· floristiek "zijn we Woensdag jammerlUk gezakt: Een pietepeuterig· :iong
plantje wordt ult;gertikp en da~ heb je•het.weer: 'Vó,ila Messieurs,•une"
p_lante hollandaise· et alsactenne ;, 1We ·turen en piekeren, •maar staan, '
evenals onze collega' s Uit .Straatsburg met de· mond vol tanden. !Enfin . ,
dan komt een soort,·, die· hier en daar· in Zuid-Limburg voorkomt of ook
wel eens, ·oh s·chánde, •een tamelijk algemeen geval, •dat we ·echter alleen
volwassen kennen. 'Ook de Australische graslandspecialist moet bet ontgelden mèt een 'iispece austraUenne'o(een adventief·ua Europa natuurlijk)~' 'Alor& Mel3&~urs', ·klaagt Dr Braun-Blanqueto • 'vous ·connaissez mal
votre flore'; 'ZQ nu_eh dan ddeti we een gelultkige-g):'eep en diV!tklinkt het·
p;rijzend; 'Absó!\llhent. 'Absolument '; •Zó hai.en we ·69 soorten uit een proefvlakte van het BráèhY1Jod1ètUin ranios, •met zijn onsèveer 1000 kiemplantjes
per vierkante meter.'
·
Hét iand~;~chap is luisterrijk, •al getuigt he~ overal va,.n mellSeli.jke ·invloed, of directer gezegd_:, mellSe~ijke domhe1d. -Voorzover niet ingenomen
d.oor wijngaarden en bloeièltde•aniahdelboinen, ·vertonen de·heuvels.·naast
testen van mooi oud Q!,lerçus.;.i~eli~IJos ·a.ilèid~feneh~.tiéstadia daarvan~ •dié·
samen de peroemde, .'!Ja. rigue "uitmak~n: S(;ekel
str.uwee.l ván·Quercus ·cocdi'era. •sterk. geurende •en soms.· stinkende •soor e» a.ls Thymus ·vulgáris ·
(Thijm). •Psorale.a. bituminosa _(een kleine vlinderbloem) en Ruta ·angustifolia (een broertje van de Wijnruit), •Cys tus~s trui ken; •die· wij ·spoedig
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in· hun volle luister hopen ·te· Zien, •prikkeldraadbosjes ·van Genist a Scor~
pius-(heel wat stekeliger dan de·Nederlandse·stekelbrem) en Jimiperus
oxycedrus.·(een·jl)neverbes). :Over het geheel planten; •die·door de·algemene ·onheilstichtl)rs·; •de ·schapel\.·en ·geiten, •niet gegeten worden, 1 We •Zijn
erg dankbaar voor einze ·Engelse legèr~beehkappen, ~
·Het laatste, stadium van degeneratie • is ·dl)· naakte' rots of· schulnEl · rotslag!ln,. •
die•door de·harde; •rodEl. t!lrra rossa (roodaarde) hElen steken .. :Een schoolvoorbeeld van bodemerosie door kap en ·overbeweiding gepaard met_ afbranden
om het stekelig struweel van Quercus cocelfera kwijt te' raken, 'Op deze
woestenij en wil alleen de karige· maar soortendj ke ·grasmat van het Brachy~
podie turn ra mos i aarden, ·maar vaak nog niet eens dat .. •Op enkele· door een
gunstig moedergesteente bevoorrechte· plekken herstelt zich het Quercus
ilex~bos ·onder aangeplante Pinus halepensis,. •maar over het algemelln is het
een hopeloze geschiedenis voor cultuur en herbebossing _•Maar niet voor de
plantensociologie·•
,
,
,
Het 'Station·rnternationale de Geobotanique Mediteraneenne et Aljline (S.I. ·
G.. M. A.. ) ligt in een Nóorde lij ke · bui tenwijk van Bontpellier in een prach ttg
oud park, <dat half·ve.rwilderd •half· onderhouden is,. 1We•moeten het nog
steeds ·eens· geheel verkennen .. :De· deur, •die we elke ochtend ontsluiten, is
ongeveer 150 jaar oud en onze huissleutel is een enorm geval,. 'om op een
fluwelen kussen aan te, bieden . •Eea kachel brandt in ·ons ·werkvertrek, •waar-·
van ·de wanden bedekt zijn_ met boelrenjrasten gevuld met :(lo:ra' s en publica
ties uit alle mogelijke en onmogelijke· landen. :In de Studeerkamer van Dr
Braun hiernaast bevindea zich nog meer boekenkasten< ·De·.muren van de hall
en het bijgebouw 'voorhet drogen van· p),~~:nten,, •zijn bèdekt met-vegetatiekaar-ten en geologische kaarten. •Een labaratori urn ine t voor een deel kostbare, ·
maar nu helaas niet altijd meer volledige-instrumenten, •getuigt van ijVe··
rig oecologisch onderzoek' ·verricht door nu allang beroemde figuren, ·Een
voll'edig herbarium staat ons allen tert: diel)ste.' :Een dan vooral de -verbijsterende kennis en e:rvaring van Dr Braun-Blanq:uet, ~
Schoonmaak en onderhoud van het station moet door onszelf gebeuren . :Dit
was vroeger zo. en is·nog steeds zo, '.Want wat vroeger gold, •geldt nunog in
veel sterltere mate:· Dit parl;iculier instituut is arm" •Zeer arm helaas. Al·!
leen de·Zwitserse regering bleef·haar contributie ·.van lOOO·Zwitserse-fran.ken jaarUJits doorbetalen, en verder zij ii er natinp::lijk nog inkomsten uit
de•publica.ties" •Dit jaar zal de N~der!andse·regering voor het,eerst een
bijdrage· lèvereiL :Maar f L 500 ~"'- is· niet veel als men ziet hoeveel er nodig zoU zijn om alleen al het laboratorium van ·net nodige te voorzien .. '
Sinds een tiental jaren heeft dit station bovendien betekenis voor de.• vegetatiekartering van Frankrijk en straks van Noord-Afrika. :In ons· werkvertrek
zitten ook twee Fransen,. die zich onder leiding va11 ·Dr Braun-Blanquet voorbereiden-voor hun werk in Algiers eR. 'l'unis .. •Verder besta·at er een belangrijk contact met de· aloude Univers;i.tei;t van Montpe 11 ier .. '
Zeer bevruchtend werjren de discUssles ·met'· anderen over piantensociologische
problemen" :Na het bezoek van de- Australier is er gisteren een Schot van de
Universiteit van Cambri.dge ·bij gekomen,. 1zodat de spr~~;akverwarring weer compleet is,· !Al deze mensen hebben miil of meer eigen opvattingen. en. vooral ook
eigen ervaringen en het contact met Dr Braun~Blanquet·en van de•werkers on~
derling is ·één ·van de· belan~ri.ikste··punten liie'l!~ 1

In)en volgend nummer van 1\lt.P,IPJIII.E.QW,S hopen wij · nqg Î,El ti\ meer over onze' erv.áringen ·te· v.e.reel:lreR; :L~ten.. ,1\'!3 ''!lo{Jen" •dà t he t• lvllddeUaud:se ·Zeeklimaat dan
in_tussen ·zijn·rep\ltàtie •eer aangedaan zal hebben. !
· '
Róelof·de ·Wit
Lutz Zwillenberg
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DE DRAADZEGGEGEMEENSCHAP IN NW OVERIJSBEk
A.
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:Inleidt~~

Het sjc·~bestuur, •dat in 1949 besloot het Congreskamp in NW Overijssel
te· houden,. ·had daarmede vooral de bedoeling hulp te· verlenen aan de·
inventaris;.ttie van het grote plassengebied van NW Qve rijssel ten behoeve.
van natuurbeschermingsinstantieso :Het Staatsbosbeheer had de opdracht
tot deze inventarisatie van de ProvoPlanologische ·Dienst van Overijssel
gekregen en \'lerd.. l:ii,j d~ uitvoering van • t werk in het vegetatieseizoen
194!l gesteund door
N!l~l.lurmonumenten, •de ·Çontact-Commissie, •het Amsterdamse IHologendisnuu~. CONGO en de ·NJN:-sJo<:groep. 'De· werkverdeling
wa:s·deze;•dat het:Staatsbos\lehèer ijet Noordelijk gedeelte·van het plassenge bl,ed .zou onderzoeken.· en de ànqere ~ organisatiès hët Zuidelijke ·deel, •
met hame•dus de•oeverlandeh van Beqlaker- en Belterw~jde·met de·nabijge~
legen m<ierasgebieden·als·de·Zandbel.t biJ St Jánsklooster en' t Kierse•
Wijde bij MeppeL '
·
·
·
Zo gebeurde het dan, •dat begin Juni 1949 Dr v.:WESTHOFF, <G,'A"aROUWER en
J;van DIJK voor Natuurmonumenten enige. dagen op excursie gingen in het
gebied ·dè deelnemers·aan het Havelte-'kamp van het Biologendispuut
CONGO tal van keren moeiz.á.am de Haagjesgracht afpuntarden naar het Kierse·Wijde; •waarna Mr H"P"GORTER en ondergetekende·een week lang kano' den
en kampeerden.tn het enorm uitgestrekte en eenzame moerasgebied·en tenslotte deisjoegroep vanuit Z'n hoog en droog gelegen kampplaats bij Vóllenhove ·de Westelijke moeras ge bieden introk. :
.
Deze·excursiès·waren stuk voor stuk uniek. :Slechts heel zelden is het
immers in ons 1and mogelijk werkelijke Ontdekkingsreizen te' houden ·in
gebieden, 'die - natuurbis torisch ge·sproken - nog witte ·vlekken op de·
kaart zijn. •Niet alleen, •dat dit hier in sterke mate•het geval was,nlllj.ar
bovendien stelden de eindeloze moerassen ons ook topografisch meer dan<~
eens ·voor een puzzle; •aangelilten de ·arientatie in manshoog riet nagenoeg
onmogelijk is·en ·bovendien ûe\_stafkaarten ten dele verouderd bleken,;
Het resultaat van. al dit gezwoèg was, ·dat het Staatsbosbeheer uoor het
ge he Ie ge bied van NW Overijssel een 'na tuurbeschermings-wensplan '·kon
opstellen, ·dat thans in het planologisch overleg kan worden gebruikt" •
Wanneer wij eens nagaan (voor een inte.rnationale excursie· kan dat van
belang Zijn), •Welke gebieden in Nederland, ·intern~tionaal gezien, <Uit
vegetatiekundig oogpunt uniek zijn, •dan moeten lle vooral noemen de halophiele vegetaties (Bosplaa.t), •enkele d·elen van het duingebied en de·
grote veengebieden .. ·:Met het Vechtplassengebied en het NW OVerijsselse.
plassenge~ied kome.n wiJ in internationaal gezelschap goed voor de •dag,,'
da.t- is bij de besJ?rek11).g van de inventarisatie-resultaten met buitenlands·e plan~Eirir:;ociol.ogen wel gebleken .. i
Tijdens de inv:enta+X.'ö!atie van NW Overijssel werd bijzondere •aandacht
besteed aan ee.ri van 'de meest. typische veenplantengezelschappen in ons
land,. •nol. de vegetaties met Draadzegge, •Ronde zegge,, •Slank wollegras
en Sturmia,, •die ·ook; in het Véchtplassengebied overal verspreid,; •maar
niet algemeen,. ·voorkomen.. '
Is ons veengebied_ op zichzelf al bijZonder rijk, dan spant de Draadzegge-gemeenschap. toch wel de· kroon door een rijke floristische· samenstellirit;L ·e·en interessante oecologie en een moe.ilijk te interpreteren plaatsing in het pla.nte n8óciolog1sche ·systeem, :
B, ;Verbreiding en samenstelling" •
HetCarigetrim lasfocarpae·we~d hi drie:gedeelten van)!et plaseengelliE)d zeer goed ontWikkeld aangetl'oft'en. ·en wel il! De ·Zandbelt, <in de.
aev~rl!triden van het B_eltet\fijde bij de •eebdenkooi, en ·in het Kiérse ·Wij~

ti~'iartdbelt

is geieîe.tl t.11sse)l de·Arenbergetgtil.cht.bH het dorp Belt- en
~hutsloot en het hoge -l!Lfid VMi Vol~en.ltovè .. 'Het u1tWiggèn van ·het veen
tegen dit diluviale gebied ·heeft waarschijnlijk een grote· irtvloed op de·
oecologie van het veen ge bied" •Zoals dit eveneens ·van Het ·Hol bij· Kor.;
tenhoef ·bekend is, •zien we ook hier in de ·meest We·stelijke •sloten kWel-

4 verschijnselen die zich manifesteren in een bruin neerslag op waterplan<
ten en een witgele troebeling 1n het water In het Kierse Wijde ·dat in
het Oosten grenst aan hoger gelegen zandgrond is dit verschijnsel nog
veel duidelijker waar te nemen :Er j_s wel eens geopperd -dat de verbreiding van Galigaan afhankelijk zou zijn van zandgrond op geringe diepte :
Inderdaad komt in de Zandbelt vrij veel Galigaan voor ·evenals in Het Hol
bij Kortenhoef· ·In het kwelgebied van het Kierse-Wijde werd deze interes-sante Cyperacee echter niet aangetroffen '
Als derde hoofdverbreidingsgebied van het Caricetum lasiocarpae in NW
Overijssel moeten dan nog worden genoemd de moeraslanden bij de eendenkooi
van Wanneperveen_ •met name langs de Kerkgracht eP! de Schutsloot _
In al deze· ge bieden troffen we het Car ice turn la.siocarpae ·aan als vrij uitgestrekte en zëer homogene zegge-vegetaties die uit de verte ·al opvallen
door een bron i groene kleur :Zoals ook de Knopbiesgemeenschap in de duin.
vallei op kleur kan worden gedetermineerd ·
Zo"n associaat van het Caricetum lasiocarpae is wel het mooiste, •wat het
plassengebied ons kan bieden. 'Sierlijke en tere zegge·-soorten,hls Ronde
zegge·en Draadzegge_. •rose-bloemtrossen van Rietorchissen en de meer bleke
van Vleeskleurige Orchis. ,grote witte Parnassiaoobloemen ·bescheiden-geel--·
groene Stunnia'·s ·met parmantig~forse orchideeenvruchtjes,. •en in de moslaag
een keur van de- mooiste mossell•die we· in Nederland hebben:· het forse Schar-e
pioenmo!3. •het bromiskleurige·Sterregoudmos'. ·Parapluitjesmos, •met z- n an~
theridiiln
en arche·gahiëndragers, cingenie us~gevorkte Riccardia·' s en nog
veel meer moois.: JHèt is al moeilijk, •om er too' te- komen·, <deze bijzondet
tere vegetaties· te· kwetsen door het maken van opnamen· ·nog moeilijker is
het,. •met behulp van een grote opnametabel het beeld van deze prachtige
plante n!Jemeenschap te voorschijn te toveren" ~Ui teraard wil ik me verder in
dit a.rtikel beperken tot de wetenschappelijke analyse van de vegetaties._,.
Het onder woorden brengen van de aesthetische waarde ·die ik echter toch
niet gehee 1 wilde voorbij gaan, czij verder aan anderen over ge la ten. :
Wat nu de·plaats·van deze gemeenschap in de successie betreft,. ·hierover is
van NW Overijssel minder bekend dan van·Het Hol bij Kortenhoef :In het
laatste ge bied troffen we op. een paar bevoorrechte plekjes S'en zeer gelei
delijke vegetatie~overgang aan, cdie we. door middel van transsecten konden
beschrijven ·In de op stapel staande uitgave van de Vechtplassen--commissie
voor Kortenhoef wordt daarover verslag uitgebracht :
In NW Overijssel hebben we tot nu toe niet dergelijke geleidel,U.ke overgangen aangetroffen .. ·Het Caricetum lasiocarpali! vormt er meestal een 'moe~
rasweide ', •die zich van de· ene· legakker tot de andere uitstrekt, :Alleen op
de terreinen ten Zuiden van de Aalscholverkooi van Wanneperveen serden
zeer duidelijk aan het Caricetum lasiocarpaa voorafgaande vegetatie~stadia
waargenomen. •Evenals· bij Kortenhoef; cis het· ooit hier de Snavel zegge, • die
in plm 15 cm diep water de Draadzegge voorafgaat, 'waarna Schorpioenmos op-treedt, •de bodem wordt wat opgehoogd en geleideltijk aan het optimale sta-dium van het Caricetum lasiocarpae met Rónde zegge,.•Slaak wollegras, cSturmia en de andere kensoorten en constante begeleiders bereikt wordt '
In de eindeloos- uitgestreft te· rietwildernissen ten NW van de Beulakkerwijde
komt het Caricetum lasiocarpae over veel kleinere-oppervlakten voor (RW
49050 en RW 49056). •De successie. zal in dit, •duidelijk weer eutrophe gebied, ·wel een andere zijn, •Waar het ontbreken van Draadzegge in deze· terreinen trouwens reeds op wijs.t .. ;Ook in twee -gedeelten van het Kortenhoef 6
se plassengebied, •n.l ·tn de 'Oostzijde·: en de 'Westzijde'; ·komt het Cari~
ce turn las iocarpae voor ih een vorm, di.e vrij sterk af wij kt van de associa~
ten in 'Het Hol', een die Zijll verklaring waarschijnlijk vindt in een ande~
re ontstaanswijze_ •n. L '!lit Magnocariccion- en Phragmition· vegetaties en
niet Uit Snavelzegge~ en initiale Draadzeggebegroeiinf·en :Het is du1de~1jk
dat deze markante successieverschillen hun oorzaak we zullen hebben i_n
bepaalde chemische·factoz:el:\ van het omringende water. Zeer globaal duiden
we dit ·aail door een verlanding via vegetatietJ ·met kleine zeggen "meso~
t.rooph' eil een viä M!J,göocariciön en l>hragmi tión- .eu trooph' te noemen
·(beter is mesottol(heht en eutrophent) ·Maar, .zoals V WESTHOFF reeds·in
het 'OVerzicht·- bij de. bespreking van het Çarice tum lasiocarpae zegt; deze
termen zijn niet meer· dan stoplappen ter aanduiding van nog onbekende ·ver~
schillen in oeeologische, gesteldheid,:
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CARICETUM LASIOCARPAE
IN N"W"OVERIJSSEL

Roelof· de Wit

(

Noo :t red a.c tie. · Deze bijlage kan worden verwijderd, ·
terwi,jl de tekst van het artikel
een gehe~l blij ft., ·Hij kan dns
voortdtirend·ter vergelijki&g ernaast
worden gehouden, ·

CARICETDM LASIOCARPAE- IN N.,\'LOVER!JSSEL

~:

Nummel.' opname ·
OnneTVlakte· in m2

-ll-;>;1,.1T1il;,;,

'R .. tl,.lrldna

~tr:;.n:;x

~~~1.-"

10
'ln.

~

91

RW
<IA.

6
.SU

95 100

in %

Associatie·· Kensoorten (Caricetwn la.siocarnae)
3-2
-~x-ea dbndra.
Carex lasiocarp a
Eriophorwn gracile .
Ve.rbonds-kensoorten ( Caricion canescentis-fuscde
x-1
x -~fella.rÁadg~!ustris
ag1na o sa
Yiol •· ps.lustris
Sphagnum teres .
1-2
Sphagnum contorturn
.
Orde·~kensoorten · (Caricetalia fuscae)
1-1
x· Lipa.ris Loesel.ii
Pe4icularis ps.lustris
~-2
Coniá.rwn palustre
~-2
1-2
x Camp,lium stellaturn
1-2
x Scorpidium scorpioides
1-3
x Fiss~dens adiantoides

~! ~~ ~~ ~l ~~

KW

20

RW
56
20

8U

90

90

80

llf)

60

90 100

60

95

16

15

15

16

10

80

100

110"

00 100

90

80

s_-2 3-2 3-2 3-2 3~2
x-1 x-1
1-2
2-2 x-1
x-1 x-1
x-1 x-1
x-19
x-1
x-1 2-2
x:.2
x-1
1-2
x-2
x-2
2~2

pH

3~2

15
10

KW
18
16

KW
12
10

3--2 2~2 3·-4
1-1 1-1
x-1 1-1 x-1
1··2
1-1 X-·1

x-1 -1 1-1 1-1 x-2 1-2 x-2 x~·2 1-'2 x-1
x-1 1-2 1-l
x-2 x-1 1-1 1-1 x-,;1 1-1
x-1
x-2 1-2 2-2 1-2 1:-1 x..,.2 1-1 1-1
1-2
1-2 x-2 1-2
X""2 2-2
5-5 5-5
.. 2-2 1-2
x-2
x-2
1-2 x..:2
..

Ronde zegge
Draadzegge
Slank wollegras
Zeegroene muur
Knopige vetmuur
Moerasviooltje
Veenmos
Veenmos
Sturrriia
Moeraskartelblad
Wateraardbei
Ster regoudmos
Schorpioenmos
Veenvedermos

Klas se..:·I{e ns oorten (Scheuchzerio-Caricetea fuscae
4-3 4-3 3-3 3.""2 3-3 1-2 x-2 3-3. 1-2 2-2 3-3 Waterdrieblad
~enya.ntnes tritolfata
1... 2 1_;2 x-1 X:-1 1-l x-l x-1 Wil.ternavel.
Hydtocotyle vulgaris
1-2 2-2
x-2 x-1 Egelboterbloem
x-1
Ranunculus flammula
Be!releid·ende soorten.
1-1
3-1
2-1
2-1
2-i
1-1 x-P Holpijp
~quisetum limosum
1-1 1-1
1-1
2-1
Mentha aquatica
x-1 x-1 x- i x-1 1-1 1-1. x-1 1-1 1-~ x-~ x-p Watermunt
Cirsium palustre
Kale jonker
x-1 x-1 x-1 x-1 x-1 ::t-1 x-1 x-1 x- x- xGalliergonella cuspidata
4-3 5-5
x-2 5-~ 4-4 4-3 ·5-4 5-4 2:-2 5..;3 Puntmos
Peucedanum.palustre
1-1 x-1
x-1 1-1 x-1 x-1 l1-1 x-1 x-2 x-1 Melkeppe
x· Bryum bimum
.
2-2 1-2 2,~2 1-~
2.-2 1-2
1-2 2-2 2-2. Knikmos
Cardami-ne pratensis
x-1 1-i x-1 it.,.l X··l X'-1 x-1 x-1 x-}> Pinksterbloem
1...;1 x-1 1-1
Lysimachia thyrsi!lora
ie-l
1-1 x-1 1-1 xMoeraswederik
LythTum Saliearia
1-1 x-1
x-1 x-i-. x-1 x-1 x-1 x-1 Kattestaart
Gali um pal us tre
x-2 x-p x-2 x-2
X-2
Moe raswalstro
1-1 x--1 1:..1
Lycopus europaeus
xx-1 x-1
x-1 x-1 x-1 1..,1 x-1 Wolfspoot
Cal tha pal ust ris
x-1
x-1 2-2 2-2 x-1 1-1 x-1 x-1 Dotterbloem
x Orchis incarnata
1-1 x-1
ll'-1 1-1
1-1 x-1 x-1 Vleeskleurige orchis
Marchantia polymorpha
x-2
X.-2 1-2 x-2 2-2 2-2 x-l ParaplUÜj esmos
x ··:@.ie-cardia pingnis
1.... 2 1-2
x-1 x-1
x-1
x-1
Vetmos
Coronaria Flos-cuculi
x-1
1-1 1-l x-1 2-1 x-p xKoekoeksbloem
Bupatorinm cannabinurn
x-1
x-1
x-1 x-1 x-1 x-2: xLeverkruid
Car~x c., f., stricta (reg)
2-2 x-2
X=·2 1~2 x-2 Stijve ze~fle
x-:2 x-1
Drosera rotundïfolia.
x-1 x-~
x-2
x-2
1-2 x-1 Rond bladige· zonnedauw
x Riccardia cf .. sinnata
x-2
x-1
x-2
x-2
1-2 x-2 Levermos-soort
Mnium a:Uine
1-2 x-1 x-2 1-2 x-1
X"'2
Starremos
Juncus articulatus
<t-2
1-1 x-1
x.-1 x-1 x-1 Waterrus
Holcus ianatus
\ x-2
i
x-1 1-2
1-2 x-2 x-2 Holpijp
. Salix c:!., E~inereL (j) ~/
1-2
x- i _X··1 x-1 Y-1 x-1
Grijze wilg
Alnus glutinosa (j)
i-:1
x-1 1-1 x-1 Zwarte els
x-1'-}
Utricularia minor
x-·2
x-2
Klein blusjeskruid
!..- x-1 -x-1 Handekens
Orchis praetermissa sspojunialis
.. " -_
x-1
1-1 x-1lx-1
kruid
Valeriana diaica
1- . 2 1-2
1-2
x..-..1 Kleine valeriaan
Rhinanthus glaber
1-1
x-1
1..,.1 Grote ratelaar
x- ~1
-~Agrostis canina
1-2
x-2
x-1
1-2 x-1 Kruipend struisguas
Carex, inflata
"1-2
x-1 x-1
x-1 x-1
Snavelze~ge
Saiix repe ns
x-1
1-2
x.,-1 1-:2 x-1 Kruipwilg
x Parnassia palustris
1-2
x-2
1-2 1-1
Parnassla
Anthoxanthum odoratum
x-1
x-2 x-1
x-1 Reukgras
Phragmites communis
-,.1
x-1 .
x-fl
x-1 Riet
Juncus subnodulosus
~--2
x-1
x.-1
x-2
Pa.dderus
Calamagrostis neglecta
x-2
1-2
1-1
1-1 Stijf struisriet
'
Dryopteris thelypteris
x-1
x-2
x-1
Moerasvaren
Galamagrost is c:tn.escens
x-2
1-2
1-2
Pluimstruisriet
Ranunculus Lingua
x-1
x-1
x-f
Grote boterbloem
Lotus uliginosus
x-2
x-2
x-1
Moerasrolklaver
Linum catharticum
x-1
x-p x-1 Geelhartje
Filipendula Tilmaria
x-of x- x-2 Moerasspiraea
Salix auri ta (j)
1-2 x-1 X··l Geoorde wilg
Myri ca Gále
~-2 ~-1
x-1 Gagll!l.
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N•.. B. De met x gemerkte soorten zijn kensoorten van het Caricion Davallianae, -of bereike~- in dat verband hun optimum
TOPOGRAFISCHE- EN ANDERE GEGEVENS BETREFFENDE DE IN DE TABEL VERWERKTE OPNAMEN
N, Bo ·De in de tabel gebruikte opname-nU!llllers RW 43, .. -RW 44 etc.moeten steeds gelezen worden als RW 49043, RW 49044
etc,, ·in de tabel zijn deze aanduidingen wegens plaatsgebrek bekort
RW 49043. ·5 Juli 1949, ·Opname H.P.GOR'l;f!JI. en R.J,de WIT, ·Terrein ten z.van verbilidingssloot Dirkswijde-Vossebelt;
"De Zand belt", ·gem. Ambt-Volienhove, ·Grondwater 0-5 cm diep..
.
RW 49044.. ·Opname R.P.GORTER en R,J;de WIT 5 Juli 1949. ·Veenlaadje direct ten W van RW 49043,:
RW 49046, ·Opname R.P.GORTER en R.J.de WIT 6 Juli 1949, ·Wanneperveen, terrein ten Z van de KooL ·Kad.perceel 2519,
eigendom "Natuurmonumenten", Trilveen, ·grondwater 0-5 c111 ·
·
RW 49047., ·Opname R.P.GORTER en R.J.de WIT.6 Juli 1949. ·Perceel naast dat van RW 49046. Trilveen, -grondwater 5-10 cm
diep,. ·
RW 49060 ·Opname H.. P. GORTER en R.J. de WIT. 8 Juli 1949, ·Moerasland ten NW van Beulakkerwij de, ·de z, g, Achterweiden,
ten NW van de Vaartslooto ·Jon ge re verlandingsstadia temidden van drogere rietvelden •. ·
RW 49051. ·Opname excursie sjo< groep 9 Juli 1949. ·Zand belt, ·tussen Mastenbroeker kolk en Venema. ten" ·Zeer graot trilveen, ·Grondwater 5..,~0 cm onder oppervlakte, RW 49052., :Opname excursie sjotgroep 9 Juli 1949, ·Zandbelt, ·zelfde terrein als RW 49051
RW 49056, ·Opname excursie sjocgroep 10 Juli 1949, ·Achterweiden, ge!llo Arnbt-Vollenhove, plm 300 m ten Z van Ettelands
kanaaL · Verlandingsstadi urn, ·grondwater tot 10 cm beneden maaiveld,
KW 15" -KW 18 en KW 12., ·Opnamen. excursie Amsterdamse Biologendispuut CONGO (À.l, v.. W" MEYER, ·eind Juni 1949., ·Kierse
Wijde bij Meppel, ·moeraslanden ten ·0, van de grote Plas. ·
·

NIET
Orchis praetermissa
Carex· acutiformis
Thrillci& hirta
Euphrasia·stricta
Trifolium pratense
Climacium dendroldes
· Fes tuca rubra
Cicuta virosa
Carex canescens
Myosotis caespitosa
Lathyrus palustre
!Hum erectum
Sphagnum p1nmulosum
Myosotis palnetris
Hypericum tetrapterum
Ranunculus repens
Riccardia multifida
Sphagnum s quarrosum
Rumex Hydrolapathum
Phi1onotis cf,marchica
Aulacomnium palnstre
Sqccisa pratensiS
· Valeria.na offitin·alis
Angeiica sUvestris

IN DE TABBL OPGEN~MEN

SOORTEN

RW 50: 1-1;
RW 50: x-1;
RW 61: x-1;
RW 51: x-1;
RW 61: x-1;
RW 51: x-2;
RW 52:x-:1;
RW 56: x-1;
KW 15: x-2;
KW 15: x-1·
RW n: x-1°
RW 5o:x-1
·RW· 50: x-2
RW. 51: x-1
RW 52:x-2
RW 5Z~x-1
RW. 52: 1..._2
RW 52:x-3
KW 15:x-1 0
KW 1s:. ·1-2
KW }S:x-2
KW. U: x-1

RW 66::1-1
RW 56: 1-1
RW ·62:J:-l .
·RW &aa-1
RW 52: x~ 1
RW 52:x-1
·KW 18!x-2
KW 18:x-1 0
KW 12: x-'1
KW ':x-1
Carex demissa
Juncns bulbosus
Trifoli urn repens
Taraxacum spec. ·
Luzula mnltiflora
Trifolium dubium
Spha~num a.cutifolium
Gall1ergon giganteurn
Poa palustris
·
Sagina procumhens
Blfttia·Lyelli
Muum a.ffine
KW·IS>.~-1~
Utr,ïç.ularia intermedia

KW

1~1C-1

RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
KW
KW
KW
KW
KW

47: x-1
47:x-2
51: x-1 0
51: x-1
52: x-1
52: x-1
52:x-2
56: x-1
15: 1-2
18: x-2
12: x-1
12: x-2
12:x-1
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c ·Bespreking tabel: ·systematische plaats·Caricetum lasiocarpae· ·
Bij de opstelling van de tabel is het systeem van de tweede druk (1946)
van het Overzicht der plantengemeenschappen in Nederland ·vrijwel vol-·
ledig aangehouden~ slechts voor het Verbond is een andere naam gebruikt •
maar de lijst van verhondskensoorten is weer geheel overgenomen :Dit be·
tekent echter niet dat deze indeling geheel voldoet :
Het Caricetum lasiocarpae is het eerst beschreven door WALO KOCH ·en wel
in 1926 in zijn dissertatie
'Die Vegetationseinheiten der linthebel>e · ·
Hij beschouwde Ca rex las iocarpa als de belangrijks te kensoort, •maar ver··
meldde tevens, ·dat de soort ooi{ in dynamogenetisch verwante associaties
doordringt. ·Dit is in ons land zeer duidelijk te zien~ Carex lasiocarpa
is een oecologisèh vrij. plastische plant, ·en als kensoort beslist van
minder belang dan Carex diandra en Eriophorum gracil,e :De laatste soort, •
het Slan~wollegras: •is ~n Nederland. nogal zeldzaam. maar wordt misschien
wel eens over het hoofd· gezien. ·Het verschil met Eriophorum ant;ustifolium,
het gewone Veenpluis. bestaat daarin, ·àat de aartjes ijler zijn en ruwe
aarsteeltjes·!lebbew ··dit laatste, ·uiterst critisch kenmer:k. is alleen met
een loupe goed te zien .. 1Eriophorum gracile kan, althans ·1n ons ·land. •worden beschouWd als het schoolvoorbeeld van een goede kensoort: We hé bben
hier stellig te·maken met trouwgraad 5, ·dus met een exclusieve·soort voor
het Caricetum lasiocarpae ·
Ook KOCH vermeldde in zijn tabel van 1926 deze kensoorten en er kan dan
ook geen twijfel aan bestaan, •dat Zijn vegetaties tot dezelfde·associa·
ties als de vegetaties van Carex diandra· in NW Overijssel behoordEin, •Om
redenen van prioriteit is het nu wel noodzakelijjt, ·ook in ons land te
spreken van Caricetum lasiocarpae, •alhoewel bij ons ·Carex diandra een ho~
gere trouwgraad heeft dan Carex lasioo•rpa · en in het optimale stàdium
van de gemeenschap meestal domineert. ·Zouden we ·de· gemeenschap in Neder"·
land voor het eerst beschrijven, •dan zouden we ha,ar zeker Carioet'um di~
andraedopen, '
KOCH introduceerde in zijn publicatie voor het .eerst de Vèrbondsnaam Ca~
ricion fuscae, rwaar hij de associatie bij onderbracht" :Blijkens zijn ta~
bellen verstond hij daaronder echter vegetaties, •die wij thans onder het
Caricion Davallianae zouden rangschikken. •Pas in 1936 heeft NORDltAGEN
het Caricion Davallianae van het Carion fuscae afge'Splitst; beter is
dan ook nu hét gebruiken van de door NORDRAGEN aan het Ve?bond gegeven
naam: Caricion canescentis-fasea~
Het zijn deze twee verbonden: Caricion canescentis~fustae (Vel:'bortd der
Kleine Zeggen) en Caricion Davallianae (K11opbies.overbond), •die het ons
moeilijk maken, •de ·sociologische plaats van de ·door ons ·opgenomert associaten van het Caricetum lasiocarpae te bepalen. >Een critische · beschoU···
wing van de tabel brengt immeL·s ·direct aan het licht, •dat deze vegeta~
ties ·veel elementen gemeen hebben met de associaties van de duinmoerassen, •die in ons ·land het Caricion Davallianae vormen .. ·Volgens de kensoortenlij~t van het 'Overzioht'·komt er zelfs een verhondskensoort
van dit laatste verbond in 7 van de 11 opnamen voor, rn,l,l)lrchis incar
na.ta. •Volgens andere auteur& Worden echter ook Par11assia palustris en
Scorpidium scorpioides als kensoort van dit verbond beschouwd,: Ieder, ·
die enige ervaring heeft in de Nederlandse veenplantengezeJ.schappen,
kan Uit de tabel direct afleiden, •dat het Caricetum lasiooarpae in NW
Overijssel een vrij groot aantal soorten bevat, •die kenmerkend Zijn voor
het Caricion Davallianae, ·dan wel in dit Verbond hun optimum bereiken . ·
In de tabel. zijn deze met.een x~ teken aartgageVeiL 'D.it zijn dUs: Orchis
incarnat'a, ;Lipar:ts Loeselii rParii~SSia palust>r:!.s. ·Sagina ncdosa (m. L:
ten onrechte ais kensoort van het Caric~ori C8$eseentis"'fascae beschou\1\i; de soort heeft :-eer bépaa1del1jlt haar öptiinum :j,-n ~9 initiale·
stadia van het Schoenetum n1gtiçantis metu.:n;enîie), en de mossen Scorpi·~
ditlm scorpio:l.des, Camp! hum stellaeum, rfl'iss1dens adiantoides, Bryum
bemum, ·Riccardi~pihguis en IUocardia sinuata. :
.
Wanneer ·we nu bovendien nÇ>g. constateren, .. dat de. ófficiéle kensoórten van·
het Carteion canescentis~fusc.J.> ":t de· tabel niet era. ;frequent en zeker
niet erg abundant optreden (met een kleine Uitlllondel:'iilg'in RW 49052 voor
Sagina nodosa, die als ken:soort dus ·echi.·H eerder tot het andere kamp

~c..

J

{··

~J

6 .

behoort) tdan is het duideliJk. ·dat we met dezelfde ·opnamen ook een tabel
hadden ~unnen samenstellen. • waarbij we· het Caricetum lasiocarpae • bij ·het
Caricion Davallianae •onderbrachten. Ook Dr Braun~Blanque t bleek. •na het
doorlezen van de•tabel ·deze•mening te zijn toegedaan.·
De·associatie•neemt dus·in deze vorm een tussenpositie·tussen de-beide
Verbonden in. 'Uit een oecologisch gezichtspunt is:dat bijzonder interessant, ·want men moet zich dan de vraag stellen, •we.lke •dl! •oeeologische factoren Zijn, •die •deze · veenvegetaties gemeen .hebben met de ·_vegetaties van
de- duinmoerassen, •zoals ·de· Knopbies gemeenschap .. :De plantensociologische
systematiek geeft hier de oecologen de richting aan, ·die ·.een eventueel
onderzoek zou moeten inslaan,:
In de- buitenlandse· literatuur is over het Caricetun lasiocarpae vrij veel
te vinden. ! In het bijzonder hebben de Belgische- plantensociologen zich de
laatste· jaren met deze, ·ook voor hen zeer- interessante- plantengemeenschap
beziggehouden. ;DUVIGNEAUD en VANDEN BERGHRN beschreven in 1945 een oligo" ·
trophe11te·en verarmde·vorm uit het Westelijk deel van de-Kempen, •terwijl
DUVIGNEAUD ·in 1_948 een publicatie heeft laten verschijnen over zeer rijk'
ontwikkelde·associaten van het Caricetum lasiocarpae langs·de Haute·Semois, 'in het Z1,1iden van Belgie,! In zijn zeer doorwrochte· en lezenswaardige publicatie ·wordt het •caricetum diandro-lasiocarpae ·'; •Zoals hij het
noemt, r bij ·het Caricion Davallianae ·ondergebracht .. '

p. :Slotbeschouwing. '
De vegetaties ·met Ronde zegge; 'die ·óns in NW Overijssel zo enthousiast
maakten, 'blijken dus· in plantensociologisch opzicht van groot belang
te zijn. •Floristisch behoren ze·tot de·beste plekken van het plassengebied .. •Soorten. als ·carex diandra, •Carex lasiocarpa, •Eriophorum gracile:'
Liparis·Loeselii, tOrchis·incaruate,,Parnassia palustre-en- last but not
least- èalamagrostis·negle.eta zijn stuk voor stuk floristische·paradepaardjes .. •Daarbij ·.sP,f~.nt d_e ·laatste ·soort, •eert z.~.~. -:'tje;•die alleen
in Kierse, Wijde massaa.l voorkomt, 'wel de- kroon. '
Door het bestuderen vah dez_e-ene·assbCiat!e·kunnen we dus·al enig.idee
krijgen van de·tinleke·WetenschaPllel:lJke'•betekenis van het NW Overijsselse plassengebied. ,"l';lö~aals~ hiermee·· )\_tinnen we :internationaal voor de ·dag
komen.: ·een gesprek met een Engelse bqtanicus ovel," dit gebied aan de hand
van de hier ·afgedrukte., tabel,. •he.eft me·daar ten overvloede·nog eens:van.
overtuigd, !
Het is ·dan ook te ·hopen, •dat het vele ·.inventarisatiewerk, •dat hier in
uitstekende •samenwerking van een aantat organisaties is ·verricht, ,zal re-·
sulteren in een blijvend behoud van de-meest typische delen van het plas~
sen ge bied. ~De- natuurbescherming streeft ook hier naar een synthese van de
belangentegenstellingen, •die·momenteel nog vaak aanleidi-ng geven tot
wrijving en zelfs wel eens·· tot strijd. i In een gebied als dat van NW Over~
ijssel moet echter een pa langrijke ·plaats worden ingeruimd voor de natuurbescherming, •Want hier zijn meer dan locale: nationale ·en zelfs internationale· belangen in geding,.:
Roelof de Wit
MONTPELLIER, •Maart 1951. :

'".f

[i

(
·

7.·'

NAAR AANLEID !ING. VAN HET· MAANVARENARTIKEL VAN'ICEES DEN HARTOG",

Gaarne·. zou ik hier enige· aanvullingen uit ei gen ervaring willen ge~
ven omtrent het voorkomen en de oecologie· van de· maanvaren in onze •duinen. •Wa.t betreft de verspreiding: in het duindistrict vond· ik hem ook
bij·Bakkum en tussen Katwijk en Noordwijk, :Kees verwachtte hem in de
Koegelwieck op Terschelling, · zullts op grond van de daar aanwezige ·vegetatie. •Ik vond hem hier inderdaad. maar niet in het vegetatietype waar
Kees hem verwachtte. ·Hij groeide·hier n.l. in een vrij vochtige duinvlak~
te vlak achter de zeereep,: r in een veld van duinrietgras (Calamagros tii\s
lanceGlata). rwaarin zeer veel addertong (Ophioglossum vulgatum) en kleine ·ratelaar (Rhinanthus minor). Ook elders vond il< de- maanvaren niet
steeds· in de ·door Kees genoemde begroeiingen" •Wel was ·dit het geval bij
Katwijk ·en biJBa)tkum, rWaar hij if!. kalk!_"qk, ropen en behoorlijk droog
duin 'stond· op zwak tU:o.o~ende N-hellih!\'en,. •iil_grasvegetaties, •behorende·
tot het Festuceto-Galietum maritinii ,jin· in muizenonrtjesvegetaties. •Sterk
afwijkend is een stand.Piaats in de ''Verbrande Pan' tussen Bergen en Eg~
mond, ·i{ees wees er al op .. dat de vinäplaats aan dé ·Eeuwige· Laan bij Bergen.
dlJS ·niet ver daar vandaan,. •afweek door de aanwezigheid van een aantal bos;.
olanten: 'Nog sterker is dit het geval met de vindplaats. rdie ik hier op
het oog heb, •n.:t..een droog eikenbosje op ee.n zeer zwak glooiende helling.·
l)e bodemvegetatie l.s een facies van dalkruid (Maianthemum bifolium). ·
Drartussen staan: bosaardbei XFragaria vescaL •kleine bevernel (Pimpinel~
la. saxifraga), •ruig viooltje (Viola hirta),, keverorchis (Listera ovata)., •
gewone wespenorchis (Epipactis latifolia) en duinroosje (Rosa pimpinellifolia) . .-Aan struiken noteerde ik kamperfoelie (Lonicera Periclymenum) ,. •
Gelderse roos (Viburnum Opulus), •meidoorn (Crataegus ·monogyna) en lijsterbes·(Sorbus Aucuparia,), •ZoalEi men ziet, •een vegetatie,, •dié·oolr zonder
de maanvaren merkwaardig en interessant genoeg is" •Vtoeger (1935~1940)
stond de· maanvaren hie:r vrij vee),, qnaar in de ·afgelopen zomer heb ilt na
veel zoeken niet meer .dan een pl.an tje ·in dit bosje kunnen vinden. r In dit
verhand zou ik graag de aandacht van de·lezers willen vestigen op deze·
duiribosjes·in de Verbrande-Pan, ·die·flor!stisch zeer merkwaardig zijn
en een grondig sociologisch onderiioek ten zeerste· waard, >Behalve droge
eikenbosjes ·als· hierbove.n beschreven vinden we •er ook vochtige· berkenbosjes met veel rondbladig wintergroen (Pyrola rotundifolia) en weinig
vogelnestjes, •Neottia Nidus·Avis (laten staan!). ·Het schijnt ook in dit
vegetatietype·te zijn, •dat de·zeer zeldzame koraalorchfs·(Corallinorhiza innata) tot voor kort gegroeid heeft (en misschien nog groeit?).,
Anderzijds ·zijll er ook bepaald drassige berkenbosjes met veel watermunt
(Mentha aquatica), rwaternavel (Hydrocotyle vulgaris) en addert(ing,'
Jan Bn.r!n'lan
DE MAANVAREN {BOTRYCHIUM LUNARIA) IN DE VEltDRANDE PAN
Het floristisch en plantensociologisch onderzoek van de· Vé,rb~tande •Pan, r.
waartoe-JAN BARKMAN in bovenstaand artikeltje aanspoort, •hebben MIEK
HOFFMANN en ondergetekende· in 1950 uitgevoerd; een verslag daarvan is
te ·Vinden in' 'De ·Levende Natuur'; .'Maart, •April en Mei 195L~Wij hebben
de •Maanvaren in de •Pan tamelijk veelvuldig (acht maal) aangetroffen en
wel in zeer. uiteenl<,JP~P.de typ~n. vap. begroeiing .. •Evenals ·BARKMAN hadden
wij op grond van oriZe .ervaring in het Duindis tnct de· Maanvaren ,in·
hoofdZ~ak verwacht ob grazigé Vegetatie,.!!>. (Fe~?tuceto-Gälietulli koelerie~
tosum) op Ndordhellingen, 'Eenmaal lläniett.. Wij de soort ·inderdaad hier
waar, rechter_. s~éèh#!; in. ee11 k1Èli{l e_ xefup~aà,r" :Fó.i'S ontwikkàlde • planten·
in groter aaptál (tgt ta· stuks·bijeert) vonä!lnWU eve~wel steeds·Ç)p
meer bèsChl/odi1iYde,: ·f!.~ of l)i\j't, yoè. ht,ige · gtoèl;plaats~b; :De' riJkste ·vind:i!l~!\tS, 't!)vej!S de NoordeHJJtst~ ifi,hêt g~b!ed,,w!).s een droog,, ·op.en bosc.
Jç van esp (r,opUit)S tremuia} qJ;l; een :;:andi&~;,Noo!"dliellfng, •no~ zonder
!\1.1ll)~s. (perma_ nent. quadtáat nl:\,
:Krn1d,.,. e4,·ll1981a,àg telden·er 42 resp .. :
!I osoorten (op 5xls . m). .-He,t· a.gP?ct. werd baila!Ud,. di:ior Dauwbraam (ltobus ·
caes!us)'; -als bosplanten waren ·o.a. !).anwezig Zomereik. (Quercus ·robur), r
Nagelkruid (Gèum urbanum), rMeidoorn (Crataegils monigyna}, •Dtièaerfmuur

•n .

r

~Mbehringià trinervia), ·Zuurbes <B_erberi~·vulgaris).en·Eglantier (Rosa
eglanterià); -·als zon- en baseminneJlde•soort!!n o.Q..l,lriediStel ccarlina ·
vulgaris), •Scherpe Fijnstraal (Etigeron acer), rStalkruid (Ononis ·re pens), '
Bitterkruid (Pictis hieracioides) en Fakkelgras (Koeleria albescens); ·
verder rioemen·we·nog Eik~aren (Polypodium vulgare) Asperge•(Asparagus·
officinalis), •Ruig'Viooltje (viola hirta). •B:reedbladige·Wespenorchis
·
(Epipactis latifolià). .-Kleine Bevernel (Pimpinella. saxifraga),. •Bosaardbei (Fragaria vesca). •Glad Walstro (Gàlium mollt~gQ.) en zeer veel Kamperfoei ie. (Lonicera periclymenum). :Dit bosje •vertoont _dus grote ove.reeJtkoms t
met de. door BARKMAN · hescbreven Dalkruid-facies·; •waar ook wij ·de· Maanvaren
aantroffen; ·inderdaad rekenen wij beide· bQssen tot hetzelfde -locale type~ •
n.l. \let 'rijke·droge eikenbos'·(een van de·acht bostypen, •die•we·1n de·
Verbrande •Pan onderscheiden). 1
- .
Bij deze.waarneming sluit Zich aan één vondst van ee{l exemplaar in dicht, •
maar nog laa.g struweel. op een Vrij stijle·Nr;~ordhelling (Dauwbraam, ·Kruipwilg, •Meidoorn, •Ztiurbes, •Kami?erfoelie; <HóndsJ;oos,. •'Bottelroos en Eglantier) en een ontdekking vart drie·exemplatènin dè·randZone van een dicht
bosje· met zuurbes, ·Asperge; •Rüig Viooltje··ert Xleine·Bevernel, •dat eveneens
tot het 'rijke droge eikenbos': moet worden gereke.nd. ~
VOlkomen verschillend hiervan was ·een. groeiplaats ·ob eert van de- vochtigste.
(en althans in de winter 195!l/' 51 geinurideerde) hUDJëUZe ·plekken van de Pan, •
in een vegetatie (permanent quadraat nr 16), • bes taande .. u;i.t horsten van Pijpestrootje · (Molinia coerulea) en slenken met Veel. addertong (Ophioglossum ·
vulgatum) en verder o.a.'fweeriji_ge ·Zegge • (-carex 'disticha), •Drienerfzegge.
(Carex trinervis).. · Kattestaart (Lytnrum ;;al!car.~a), ··Kl~verig walstro (Gàlium uliginosum), Duinriet (Cala;magrostis ·epige:tosL <Moerasviooltje· (Viola
palustris) en veel Waternavel (Hydrocotyle<vulg~:ris). :Talrijker kwam de
Maanvaren voor in een bos ·van het type· •arm nat berkenbos•; ·met ongeveer
dezelfde ondergroei als ·deze •Molin1a-vegetatie • te· zien gaf; .-vermoedelijk
een succeasie-stadium daarvan .. :Wij·zien hier dus·!!nige overeenkomst met de•
standplaats:in de Koegelwieck, •door BARKMAN beschreven, ··maar ons niet bekend .. :Zelf- ken ik de Maanvaren van 'rers'êhe:Uing slechts uit een matig
vochtige ·Kraaiheide-Kruipwilg-begroeiing aan d.è rand van een duinvallei bij
het dorp Oosterend: een o.a .. (!lOk door Otchis ·mório gekenmerkte 'variant met
Parmelia physodes' 'Jan het Callurteto-G'è:ni!!tetilm. literatis, •vallende in de
'me soserie -'; .'
·
Tenslotte-namen wij de·Maanvaren nog waar in een iets ·vochtiger duingrasland dan het hovengenoemde droge· Fe-stuceto-Gá.lietum, •een sub1\ssociatie, ·c!!ie ·
wij ·Festuceto-Galietun) molinietösum genoemd hebben en waarvoor o.m .. differentierend Zijn: Pijpestrootje: (Molinia coerulea), •Veldgentiaan (Gimtiana
camp es tds ssp .. 'baltica), •Ka ttes taart (Lythrum ·salicaria) en Vij fv ingerkruid (Poten~Ula reP,tansL-''Di-t begroeiipggtyve·komt het meest overeen. met
het door KE!j:S DEN HARTOG Çesch-reven gezelschap van zijn 'mesoserie '. •Wij
moeten er evenw!ll op ·wijzen, •dat .dit gezelscha{! in De ·PaJI veelvuldig voorkomt, ·doch dat wij e.r de Maanvaren sleehts eenmaal in hebben aangetroffen.:
Waarschijnlijk is de·Maanvaren-in de Verbrande·Part, •en ook elders in de
voor deze soort geschikte gebieden, •algemener dan men denkt .. •Het is buitengewoon moeilijk olli-de•önopvallende·plant, •die meestaldan nog sleehts in een
enkel exemplaar voorkomt, ite·irinden .. •vooral tussen. het· struikgewas :Men mag
wel z.eggen, •dat eigenlUk iedere :vondst toe'vallig is; •en dat de· soort gewoonlijk over ·ret;·hootd. gezieri zal word;eri .. :Daàr-k'omt nog·bij, •dat de vegetatieperiode zeer kort .iiv(zie artike1 KEESî)EiH.ARTOG). <Tenslott~o~•worllt het
Vinden van àe sooi•t natutiritjk bemoe'iLi.jkt doo'r 'haar voorkomen in zeetuiteenlopende vegetat:j.ety:pen. •Wal}.tloor merl niet P,rec:I,es weet, •Wàar men moet zoeken .. 1
Toch is de Maanvaren,:ondani(s hetontbreketi Vat) een d·l.lldelijke; •Sociologische voorkeur. zeker geen Ubiquist., ; Haar standplaatsen z.ij n beperkt, •maar
wij weten nog niet .. •welke·beslisseride'factor deze·ogens·chijnlijk zo verschillende stlllliiplaatsen nu eigljnl:j.Jit geme.eri hebl;len .. :tle minima_le·lichtsterkte: •die· ·
d,e soM.t verdraagt, ligt veel la~i_er dárt KE:Illiil Ol!!'liAitTOG meent:· zij groeit ook
in di.ctrt schailuwrij!{ bos (Zie ).IQVE.!,!!L/- .. · ;, ___ ,_ . . .·- . .
Vatten wij alle waarnemingij)l vil-ti ~:.Ofi;N.iiA~l«ilG, JA~ BAni~MAN en ons·samen,'
dan· kr.ijgen wij het voa~nd.e.·ov~rzich.h over de·:statidplaatsen van·deiMaanva=
ren:
.
'In het ·Waddendistdct~ droog. ·tot tamelijk vochtig· grazig terrein (verschillende •vormen van Gestuceto-Gálietum); ·vegetatie· van Duinria t en· Addertong;

ll"Elz.e.~s.ch.li.~ va,n !{rl!il?wl,:J,g:. en.·· Kr;i_&.ihei.de.; gezelsch&p v. an: -Eikv. aren en Kruiheide (Poly·podi to-Empetret.uml,': · ·
· · · ·
·
.·
'
In -!i t ·Duindistrict: :bosjes ~n bosranden van het "type" •droog rijk aan duineiken bos"
(sociologisch-syste!llll.tis'cb: te.-:rekenen tot de .Querce:to~Fe.geta en vel't1loedelijk nader
tot het Quercion pnliest:éil.t:i.sl; natte -berlçenbolijes0 •· instaande tussen Quercion pubescentis en Alnion glntinosae;- vee-etatie -van Pijyës·tró en Addertong; gra~ige vee-etatie
op kalkTi~ke N?Ord-li~llingen (Anthyllideto-Silenet111tl en successiest~dia daa~an tot
strnwee~ ·met lhkenvaren ·11n ~OIIdbtadig Wintergroen; droog. tot .tameliJk vocht tg grazig
terrein !Festl!i:ato-Gii.lietum koeleriUoslll!l en F.G.J!IOlinietosum), ~
Uit ~et iii:nlienlll.lld, ·irá&.:f de-~a~~ova:ren veel zeldzamer: is, •_ken· ik haar slechts van
bJ,aliWjrraslaii(i flf_~ge!liile's biJinenVeld, thans ontgonnen) en bla!IWflrasland-achtige ·VOChtige heide· op leem !Gorssel:!. ~
In de Flora Neerlalidic& 119411~.--PII.fl• 351 geeft Dr S.J. VAN OOOTR()(Jf op: -"V1'iJ •zeldzaan;
voor.nänielij.lc .toorkome'lid• in ·duhpaouen; buitau de -duinen. op graai ge plaatsen. en_ op
( ?clit~ie heidetrond;: vroeeer· in Znid•Li!nburg en daar ook in spleten van k&lkrot.sen".• ·
~ze Qliscbdjving. js wel zeer l'ai.i.- tv•t ·valt er al niet onder "grazille plaatsen"? 1, ,
maar kqmt wel net liet tiewènstaande -orereen. :
Wie -analyseert de btlsli.sáe!ide·s~nd.;láatSfactoren van de Ma:anvarea nader?

Victor Westhoff
Labaratori 1im voor ·Plantensystematiek
en -geogra!i~ - WAGENINGEN. ·

(Jj(

. MEDEDELINGEN, ·
Van- WIM. :Het voorgestelde weekend van 21-22 April hebben we verzet naar 28-30 April, ·
in dè vero!lderstel,line dat -iedereen vrij 'heeft de SOa. ·Hoewel eerst het plan was
een -pbael!olo1fie-wee1tend te houdep· in de ·duinen bij Katwijk, ·is -daarvan tenslotte atgezien;· we gltàn- "u net als· in 1950 na-ar ' t Woold. :We bivakkeren bij de -hr TE GRCNDE,
·boerderij LAM~ERS, -' t WOOLD. bij ·Winterswijk, ·waar je komt door- in Winterswijk de weg
naar ' t Woold te ·nemen, die te volgen plrii 6 km tot a&.n de. splitsing bij.· het gedenkteken, ·WI!-ar je de linker Weg neemt en na 500 m mchttOat de boerderij ·vindt. ·
Over h!lt. wee~end 19-20 .Mei ~n Bergen aán Z&e ·krijg j.e -DOi een aparte convo. :
liet_ sj?'·congtesj!! _k~mt -~n._de __ ~.ie_sf?os_ van 8-1_1 J-u,n_L :De, tradi-tionele -vergader.avond
word_t een wetenscliappeliJke maäl,U.J.d met vers·cbfl~end~ sociologische •gerechten, .
waarbij waarschijnlijk· onze erevoord tter als 'tafelpresident fungeert. ·!let zou prettig zijn, ·als iedereen die een verslagje heeft over eigèn. onderzoekjes of belangrijke vondsten bier een. paar minuten ·(max.l5 minuten.! praat. ·Geldt speelaal voor onderwerpen die om een of andere reden niet in KRUIPNIEUWS tereebt komen. ~Dit: is de gelegenheid dat we eens over elkaars werk kunnen praten wat via Lminder gemakkelijk
gaat. ·Lieden,--profiteert van dit weekend en d.raai nu alvast wat• in elkaar lzo-mogel i jk on!Jerwerpjes opgeven bij ·mij 1. ·Dit is een experimen-t, ·maar we hopen dat het
·toch een succes wordt. ·Nadere aankondigingen hiervoor volgen. ·
YAN ARIE. ·Het is verwonderlijk hoe iedere KRUIPNIEUWS weer vol ko~t. ·Dit betekent
ailenninst, ·dat we over stapels copy beschikken waaruit we--de fraaiste ·artikelell selecteren. ·Integendeel, -het· is erg dro.evig g~s,teld. ·Daaran doe· ik een beroep op· iedereen toch vooral te schrijven, zodat we een grotere kring van medewerkers hebben
in L en niet een paar mensen het gehalte van IC.l!epalen. ·Dit -laatste -voor&l· in verband met de critiek die we-l eens werd geleverd_op de "wetenschappelijkheid" 'Van de
laatste jaargang. ·We hebben nog nooit copy opzij •gelegd, -zorgen jullie eens :dat •t
zover komt (doordat we teveel hebben-I. ·
'
·
VAN IIANNIE. ·Faei- Dat· is besteDil voo'r diegenen die de laatste ppstkwit&ntie niet
·hebben betaald. :En dat was- nog wel over l:960._ ~Omdat we-.door 4e -enorme--kosten - stij~
ging va.n KRUIPNIEUWS.ia cbr,on-isçhe ,geldnood dtten" :·is· het· nodig dat.j nllie medewer:k;_c:n. om !ie kas ·te.-vulleD" :Dj!. coatribu~~e ·over l~U, is. nog steEKis t J,ISO, ·die ·je -wel
duect. wilt storten: .op no l71l!lll.l!, .-:t, ~.v~ fuil*l!<>.adnkv&n de -Plantensoc.werkfiroep .der
N.JN te Ilennekont, :Da-ar er nol[ steeds ~.iUtvrjljren dj_n vo~r ouliere jaar~rangen van KRUIPNLEIJWS, kunne!!--. diegenen die geen bE!l~llifl'te1:l,ing maet !ie bbell voor hun oude- nnmners,
die att.~jd kwijt ·tegen f 0, 26 per st,uJI:, _
Mijn- nieuwe adresds boveweg &1 - llennekan. ·
/
~AN NlCQJt·~ie nog~ geen biblil,l~he~~Hjllt>·hee;ft olit.vallf!eitt._ ·~n. er nog e_ en vraeen· bij·
_an~ie. _· ensen, :&Je bruik ~ie · HJs t na tocli0· ona~. pht:i,o_ t~eelt: IS u!liekt in haar. soort ·
en Je kunt er op, o_ns · geJned- a1'l~e in vJ,nde!l. Zört dat-·' :t nie'll ·111eer noditr· iS- da't• ill.
om de maand de boekenkist moet uitstoffen, -cmd11.t er náuwelijksdets uitgèba~ld
wordt. -Even een kaartJe aan Geuzenkade ·19. UI --Ám.'lterdazn,.w en· je krijgt de lectuurdie je tot socioloog maakt" ·

