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SCHIERMONNIKOOG ........ ja hoe
weinig weten we aaar eigenlijk nog
van 1
Vreemd toch, dat juist Schier zo weinig
onderzocht is. terwijl Vlieland, dat
zeker botanisch, maar waarschijnlijk
ook wel ornithologisch veel minder
belangrijk is. zo veel beter bekend is.
Vooral als tegenhanger van Terschel~
Zing, dat ons kalkarmste waddeneiland
is, is Schiermonnikoog als kalkrijkste
zo interessant. De duinen van Schier
zijn echter behalve rijk aan kalk, ook
buitengewoon rijk aan konijnen en koeien,
hoewel de laatste hun grootste activi~
teit wel ontplooien in de kwelders. Dat
ook deze factoren de vegetatie, hoewel
niet ten gunste beïnvloeden, spreekt
vanzelf. De kweldergemeenschappen
van de Dosterplaat zouden zonder dit
vee heel wat mooier ontwikkeld zijn.
Het was echter jui!it om de onbekend~
heid en de stille roem, die ondanks
dit van Schier uitstraalde, dat we hier
vorig jaar ons sjockampje hielden. Bn

de kennismaking, die voor de meesten
van ons de eerste was, wàs een ver~
rassing. Hoe hebben we deze dagen
niet gesmuld van Schiermonnikoogs _·
rijke flora en toch was het eigenlijk ,
niet meer dan een klein likje, dat we .,
hebben mogen proeven. Want dit .
kampje was niet meer dan een oriëntatie,.
hoe kan het ook anders in slechts vier .
excursiedagen, ook al hebben we deze :
dagen goed besteed en al hebben we .
heel wat van het eiland gezien.
verslag heeft dan ook niet de vnao::~•tm:·J!lll
volledig te zijn. De verder weggelege1ii;il
delen van de Dosterplaat hebben
b.v. wegens tijdgebrek ook niet
Maar wel hebben we gemerkt
Schier een dorado is met zijn
nium~vallei, zijn OT!Vergelijkelijke
plaat, zijn .......
Enfin, je zult zelf ontdekken hoe
rijk het wel was, als je Kees zijn
slag hebt gelezen,
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ALGEMEEN VERSLAG VAN 'HET SJOCKAMP
OP SCHIERMONNIKOOG
Van 23.-28 Augustus is het traditionele
Sjockamp weer gehouden en wel op
Schiermonnikoog en ook deze keer is
het een succes geweest. Hoe kan het
ook anders. Een. puik ploegje sjoccers,
dat steeds groter werd eri zijn maximum 16 op de laatste dag bereikte,
het weer dat van goed tot twijfelachtig
varieerde en de ·luisterrijke vegetatie
van het eiland werkten mee aan het
weislagen ·van het kamp. Gezamenlijk
zijn we elke dag op excursie geweest.
De 2-4ste Augustus tippelen we, vanaf
de Reddingweg naar de Oosterkwelder.
In de Banckspolder bleven we al -steken om een opname van een Vlozeggeveldje te maken (1) ; vervolgens bekeken we een afgeplagd terreintje bij de
Reddingweg (2). De tocht naar de
Gosterkwelder leverde ons nog drietal
opnamen : Knopbies
Sturmia (3),
Engels Gras -t- Zilte Zegge (-4) en een
Zeerus veld (5). Op 25 Augustus werden de terreinen ten Westen van de
Badweg verkend. Voor velen van ons
werd dit de eerste kennismaking met
het orchideetje Herminium. De eerste
opname werd gemaakt op een Noord-·
helling met veel duinruit (6). De beide
· ·andere opnamen, die dag gemaakt,
stammen uit de Muggenorchis vallei
bij de vuurtoren. De éne geeft een ve. · getatiemetHerminium (7)weer,deandere
· toont een Duinrietvegetatie met Muggenorchis en Moeraswespenorchis (8).
Op 26 Augustus trokken we naar de
vlakte ten noorden van het dorp om
Spaanse ruiters te zien. Daarbij bezoch. ;ten we meteen de IJsbaan, waar veel
Oeverkruid groeide. Verrassingen waren
deze dag : Preissia quadrata, een thal. leus levermos met parapluvormige .re-
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ceptacula, Herminiurn en Vleeskleurige
orchis. Wat het aantal opnamen betreft,
was deze dag met 6 beslist de productiefste~ Tot besluit gingen we op 27
Augustus nog eens naar de Oosterkwelder en het Kobbeduin. Voor we
echter zover waren, moest een vege. tatie van Parnassla en Tweekoppige
Rus er aan geloven (1-4). Het Kobbeduin bezorgde ons werk, omdat we
daar een vegetatie met Strandduizendguldenkruid, Slanke gentiaan en Zeevetmuur vonden (16). Vervolgéns werden de krachten beproefd op een zeerusveld (17). Fijn goudscherm en Groot
zeegras werden andere tröpheeën van ·
deze excursie.
De avonden werden gevuld met eten
klaarmaken en eten opeten. Bovendien
werd er over sociologie gediscussieerd.
Roelof hield een inleiding over het
sociologisch werk in Montpellier, waarna
Victor een overzicht gaf over de werkwijze van de sociologie in Nederland.
Op de 28ste Augustus trokken we weer
naar huis en badkamer, uitgeleide gedaan door een zware depressie. Was
het weer die dag beter geweest, dan
was het afscheid van Schier ons beslist zwaarder gevallen. Want we hebben er slechts een schijntje te zien gekregen van wat er te zien is .
Hoewel wij er ook -4 dagen geweest
zijn, heeft. ditverslag niet de pretentie,
een ., V egetationsskizze von Schiermonnikoog" te zijn.
Kees den Hartog .

Deelnemerslijst :
Victor en Maja Westhoff. Titi Kuipers,
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Ton Damman, Koos Delcourt, Piet

Kuiper, Hans van Hoeflaken, Eva ·Mon~
nikendam, Anneke Nieuwenhuis, Hans
Streefkerk, Nico Kok, Wim van Eek,
Roelof de Wit en Kees den Hartog.

SOCIOLOGISCHE WAARNEMINGEN OP SCHIERMONNIKOOG
door Kees den Hartog
V oor de overzichtelijkheid' is het ver~
slag in 4 gedeelten gesplitst :
l. De Oasterkwelder en zijn uitlopers.
2. De secundaire duinvalleièn.
3. De duinvlakte ten, Noorden van het
dorp.
4. Opmerkingen over de xeroserie.
1.

DE GOSTERKWELDER EN
ZIJN UITLOPERS.

De .Oosterkwelder is de grote zilte wei~
de, die ten Oosten van de Bancks~
polder ligt. Naar het Noord~Westen
loopt deze uit in eèn grote primaire
vallei ; die zowel aan de Noord- als
aan de Zuidzuide door brede duirirug~
gen is afgesloten. Naar het Westen
loopt deze vallei door tot voorbij de
Reddingweg.
Enige duintjes begroeid met duindoorns,
vlieren en wilgeroosjes liggen midden
in .de vlakte. Het gehele gebied wordt
doorsneden door enige kreken, die nàar
. het Westen steeds smaller worden.
Eén bereikt er zelfs de· Reddingweg.
Van zeer grote invloed op de vege~
tatie is het feit, dat de gehele vallei bij
stormvloeden geïnundeerd kan worden
tot aan de Reddingweg toe. Hierdoor
is het· mogelijk, dat we nog algemeen·
zoutplanten kunnen vinden in het ui~
terste . Westen van de valleL Door
deze -inundaties worden ook vele zout~
mijdende planten genoodzaakt, zich na
elke overstroming weer opnieuw te

vestigen. We zullen daarom in de val~
lei geen weelderige, uitgebalanceerde
plantengemeenschappen, rijk aan ken~
soorten vinden, maar vegetaties, die
door de dominantie van één. of enkele
soorten bepaald worden, 'en die bege~
leid worden door soorten met een rui~
me oecologische amplitudo.
Een tweede, zeer belangrijke factor indit gebied is de beweiding. Het konijn,
een schadelijk dier, dat voor de jacht
in stand wordt gehouden, is op Schier~
monnikoog heel algemeen. Daarnaast
worden er jaarlijks. een aantal van de
vaste wal geïmporteerde koeien de duinen
ingejaagd om er hun kostje op te schar~·
relen; dit jaar waren het er 400. Al deze
beesten vreten, vertrappen en bemesten
de vegetatie; de gevolgen hiervan blij~
ven niet uit. Verscheidene nitrophiele
soorten zijn er algemeen. Ook het voor..··
komen van weldeplanten is een duide~
lijk gevolg van deze invloed.
We zullen nu de gemeenschappen
dit gebied zodanig bespreken, dat
gradient zout- zoet het beste tot zijn
recht komt.
De wadvlakte bij
beslaat het gehele litoraal. dat is dè •
zone tussen de gemiddelde hoog~
laagwaterlijn·. Dat komt, omdat er
heerst, zodat de gordel van het
nellio~Salicornion (KwP·Irlf•rnJrasvet·bondl
geheel verdwenen is en het A r·mp·ri",ri
maritimae (Engels grasverbond)
aan de zee grenst. Het wad is
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tengevolge van het betrekkelijk lage
zoutgehalte arm aan soorten.
Het aspect wordt bepaald door de
groenalgen: Enteromorpha intestinalis
en Enteromorpha clathrata (darmwieren)
Chaetomorpha linum en Ulva lactuca
(zeesla). Daarnaast vinden we in klein
aantal de bruinwieren : Chorda filum
(veterwier), Fucus vesiculosus (blaas~
wier), Pylaiellá litoralis en Ectocarpus
spec (kwastwiertjes). Het enige rood~
wier, dat we er hebben gevonden, is
Porphyra umbilicalis (purperblad). Hèt
Zósteretum nano-stenophyllae, de ge~
meenschap van klein en smalbladig zee~
gras, is hier slechts spaarzaam ontwik~
keld. Zowel Zostera nana (klein zeegras)
als Zostera marina var. stenophylla
(smalbladig zeegras) zien we er maar
sporadisch. Op ongeveer 50 m. van
de kwelder vinden we een blauwalgen~.
gezelschap, waarin Microcoleus chtho~
noplastes domineert. Zijn begeleider
Anabaena torulosa ontbreekt hier.
We zijn nu aan de kwelder toe; met
met een steil randje rijst ze op langs
het wad. Een dergelijke rand is altijd
een gevolg van afslag. Waar aanwas
is, gaat het wad bijna vloeiend in de
kwelder over. De eerste kwelderge~
meenschap, die we hier zien, is het
Armerieto~Festucetum litorails (Engels~
grascgemeenschap)~ Het vormt een uit~
· gestrekte weide van lage grassen en
· kleine plantjes: Festuca rubra subvar.
litoralis (zilt zwenkgras), Agrostis stolo~
nifera subvar. salina (zilt floringras),
Juncus gerardi (ronde rtis), Glaux mari~
. tima (melkkruid); Armeria maritima
(Engels gras), Cochlearia anglica (Engels
lepelblad), Plantago maritima (zeeweeg~ .
bree) en Centauriurn pukhelium (fraai
··duizendguldenkruid). Temidden van de~
·ze groene grasvlakte staan nabij de zee
facies van Artemisia maritima (zeealtiem)

dié met hun zilvergrijze kleur een schit~
terend effect maken. In de bochten van
de kreken zien we hier en daar nog
kleine stukjes, die tot het Puccinellietum
maritimae typlcum (kwelderg·rasgemeen~
schap) behoren. Puccinellie maritima
(kweldergras) domineert in grote pollen.
Daarnaast zien we Salicornia europaea
(zeekraal), Suaeda maritima (Schorrenkruid), Spergularia marginata (gerande
schijnspurrie) en Obione pedunculata
(gesteelde obione). In de wierlaag,
hoofdzakelijk bestaande uit Rhizoclo~
nium implexum, Lyngbia confervoldes
en Vaucheria spec. leeft het naaktslakje
Alderia modesta, dat een betrouwbare
kensoort van het Puccinellietum is.
Ondertussen zijn we al een hee! eind
van het wad verwijderd geraakt. De
zeealsemfacies zijn verdwenen. Temid~ ·
den van de Armerieto~Festucetum~gras~
mat treedt nu overal Juncus maritimus
(zeerus) op, in grote groepen. Naar
het Westen toe bepalen deze vegeta~
ties van Juncus maritimus (zeerus) do~
mineert en enige zoutplanten begelei~
den hem. Als we echter opnamen gaan
maken. zien we al gauw, dat we met
verschillende gemeenschappen van Jun~
cus maritimus (zeerus) te maken hebben.
We spreken daarom niet van eert Jun~
cetum maritimi, of Jimcus maritimus~
associatie, maar van een Juncus marl~
timus-consociatie. Zo'n consodatie om~
vat de verschillende gemeepschappen,
waarin Juncus maritimus (zeerus) domineert. Deze gemeenschappen zelf, kun~
nen we weer sociaties noemen. We
hebben van de zeerus~vegetaties 2 op~
namen gemaakt : opname 17 op de
Oosterkwelder, opname 4 daarentegen
in de vallei.
De verschillen tussen beidé sociaties
zijn heel duidelijk (zie tabel I). Opname
·17 heeft naast 6 soorten uit het Ar~

3

merion {groepswaarde 7 3/ 4) 3 soorten
uit het Puccinellio~Salicornion (groeps~
waarde 2 1/ 2). verder 4 ordekensoorten,
5 nitrophielen en 1 glycophyt (zout~
mijder). Opname 4 heeft 4 soorten uit
het Armerion maritimae (groepswaarde
8 1/ 4), I nitrophiele soort en 3 glyco~
phyten ; soorten uit het Puccinellio~
Salicornion en ordekensoorten ontbreken. Dit laatste berust wel op toeval,
In alle andere opnamen, die ik van
zeerusvegetaties maakte, is de ordeken~
soort Festuca · rubra subvar. litoralis
{zilt zwenkgras) aanwezig.
De hoge groepswaarde der Armerion~
soorten leert, dat belde gemeenschappen
tot het Engels grasverbond behoren.
Het aantel nitrophielen is een maat
voor de beweidingsgraad, De grote
verschillen tussen de beide gemeen~
schappen zijn, dat het gezelschap van
opname 17 Pucdnellio~Salicornion~soor~
ten heeft, en het andere glycophyten.
Het eerste gezelschap, dat we Sodatie
van Juncus maritimus (zeerus) en Artemisia maritima {zeealsem} kunnen noe~
men, is een veel vroeger successie~
stadium dan de andere gemeenschap.
Deze sodatie komt behalve op Schier~
monnikoog ook veel op Texel voor ..
Een soort, die niet in de opname voor~
komt is Bupleurum tenuissimurn (fijn
goudscherm); deze werd ook in de
juist genoemde sodatie gevonden. Het
gezelschap van opname 4 lijkt enigzins
op de Sodatie van J uncus maritimus
(zeerus) en Oenanthe lachenalii (weide~
torkruid), door TüXEN van de Oost~
friese eilanden genoemd, en bij ons op
Texel voorkomend. Oenanthe lachenalii
ontbreekt echter. TüXEN beschreef dit
gezelschap als associatie. De door hem
opgegeven kensoorten, Juncus mariti.mus. Oenanthe lachenalii en Apium
graveolens (selde_:ie) zijn geen van drieën
4

karakteristiek, dus het gezelschap ver~
dient de rang van associatie niet.
In de tabel zien we, dat de bedekking
van de wierlaag in de b~ide sodaties
zeer verschilt. Zo werd in proefvlakte
17 slechts een ééncellige groenalg ge~
vonden, die niet te determineren was.
De andere proefvlakte daarentegen was
zeer rijk aan blauwwieren. Als domi~
nant fungeerde een Vaucheria~soort,
waarvan slechts steriele draden gevon~
den werden, begeleid door 6 blauw~
wieren : Lyngbia aestuarii, Lyngbia
semiplena, Microcoleus chthonoplastes,
Chroococcus turgidus, Entophysalis granulosa en Microcystis reinboldiL
Heel kenmerkend voor de Juncus ma~
ritimus~consociatie is zijn bodemprofiel.
De strooisellaag (Ao) is n.l. erg dik.
Hieronder vinden we een dikke humuslaag (A 1}. Een profiel (behorend bij
opname 4) gaf het volgende:
A 0 = 2 cm strooisel.
A 1 = 6 cm onverteerde humus.
Daaronder slibrijk zand met Gley~ver~ ,
schijnselen (reductie~ en oxydatievlekken) ·

Tabel I.

JUNCUS

Opnamenummer
Oppervlakte in m2
Kruidlaag in °/o
Wierlaag in "/o

Soorten van het Armerion:
Juncus maritimus
Agrostis stolonifera
subvar. salina
Glaux maritima
Armeria maritima
Cochlearia anglica
Carex distans
Juncus gerardi

MARITIMUS~CONSOCIATIE.

17

4

I2
100

9
IOO

5

80

5.4
1.2

5.5
2.2

1.1

1.2

+.2

+.2
+.I

+.2

Soorten van het
Puccinellio~Salicornion

Artemisia maritima
Spergularia marginata
Limonium vulgare

Ordekensoorten :
Aster tripoliurn

:
2.2
.+.1
+.1
1.1

Het Armerieto~Festucetum, dat met.de
Juncus maritimus-consociatie het:belang~
rijkste gedeelte van het vegetatiemo~
zaiek van de vallei vormt, verandert
ook van karakter, hoe meer we naar
het Westen gaan. De bode~ wordt
n.l. zandiger en hier en daar krijgen
we zelfs microrelief. Over het algemeen
ligt het Armerieto-Festucetum iets hoger
dan de Juncus-vegetaties. Een opname,
die we hier maakten, leert, dat we met
de variant van Carex distans (zilte
te doen hebben. De typische
variant, die op de Oosterkwelder voor
groen zorgt, is door ons niet opgenomen, zodat we de verschillen niet
. aan de hand van opnamen kunnen
invloed van de beweiding van het

Festuca rubra subvar.
litoralis
Plantago maritima
Triglochin maritima

Nitrophiele soorten :
Atriplex hastata
Polygonum aviculare
Plantago major.
Trifolium repens
Trifolium pratense
Glycophyten:
Centauriurn pulchéllum
Hydrocotyle vulgaris
Potentilla anserina
Solanum dulcamara
Overige soorten :
Triticurn littorale
Lotus corniculatus
Scirpus maritimus

3.4
1.2
+.I
+.2 +.I

+.1

+.I
+.2
+.2
+.I
+.Io
1.2
+.1
+.2
+.I

+.2

terrein is weer duidelijk, daar Trifolium
repens (witte klaver) met grote abundantie optreedt. Voorts valt ons Cen~
taurium vulgare (strandduizendgulden~
kruid) op. Op de zandheuveltjes in de
vallei zien we deze soort veelvuldiger
terug: samen met Sagina nodosa var.
moniliformis {krielparnassia) is zij daar
kenmerkend voor het Centaurieto-Sa~
ginetum. Meestal vormt deze associatie
hier vegetatievlekken te midden van
het Armerieto-Festucetum. Ook het
voorkomen van Sfhoenus nigricans
(knopbies) is interessant. Het zou er op
kunnen wijzen, dat het Armerieto~Fes~
tucetum in het Schoenetum nigricantis
(knopbiesgemeenschap) overgaat, een
successie, die nog nooit met zekerheid
is waargenomen.

Tabel 2. ARMERIETO-FESTUCETUM, VARIANT MET CAREX DISTAN!
Opnamenummer
Oppervlakte in m'
Kruidlaag in n/o
Moslaag in °/o
(materiaal verloren gegaan).

~

t

5
9
100
5

Kensoort:
Armeria maritima

2.2

Differentieërende soorten
van de variant :
Carex distans
Euphrasia odontites
Plantago coronopus

2.2

+.t
+.t

Soorten van het Armerion:
Agrostis stolonifera subvar saiina
Juncus gerardi.

3.2

Glycophyten:
Centauriurn pulchellum
Potentilla anserlna
Leontodon nudicaulis
Schoenus nigricans

+.1
1.1

+.1

+.1

Soorten van vochtige graslanden:
Trifolium repens
Cerastium caespitosum
Holcus lanatus

2.2
1.1

+.1

Overige soorten :
Lotus corniculatus
Centauriurn vulgare
Sagina procumhens

-j-.1

1.1

1.2

+.1

Ordekensoort:
Festuca rubra subvar litorails

2.2

Behalve gemeenschappen van het Armerion zien we op de lagere plekken in
de vallei ook uitgestrekte velden van
Scirpus maritimus (zeebies). Deze plant,
die hier niet zo hoog wordt, als hij in
brakke sloten pleegt te worden, groeit
ter plaatse niet zeer dicht. Waarschijnlijk is dat aan de drogere bodem te
wijten, . want hij wortelt hier niet in
het water. Als begeleiders van de sociatie
werden genoteerd de halophyten Aster
tripolium. (zeeaster), Triglochin maritima {strandzeegras), Suaeda maritima
·(schorrenkruid) en Salicornia europaea
ssp. ramosissima (zeekraal), de nitrophielen Chenopodium rubrum (rode ganzevoet) en Atriplex bastata (spiesbladmelde), en Carex otrubae (gevlewgelde
zegge), een soort van slecht geäereerde,
vaak brakke gronden. Uit deze soortenlijst krijgt men al een ruwe indruk va1.1
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de oecologie van dit gezelschap. Voor
opnamen ontbrak de tijd.

Ondertussen naderen we al de Reddingweg. In het vegetatiemozaïek schulven
zich hier weer nieuwe eenheden. Op:
de duintjes zien we een gezelschap van·;
Festuca rubra · (rood zwenkgras); daar;.';
onder volgt een gordel van Salix repensli
(kruipwilg), die de grens tussen
haloserie en xeroserie vormt en
de mesoserie _gerekend moet
Langs de randen van de vallei zien
nu veelvuldig twee gezelschappen,
resp. opvallen door dominantie
Calamagrostis epigeios {duinriet)
Schoenus nigricans (knopbies). In
vallei zelf zien we weer velden
Juncus maritimus (zeerus) Scirpus
timus (zeebies), afgewisseld door
lage grasmat, waarin Agrostis

5.

fera subvar salina (zilt fioringras) en Jun-.
cus gerardi (ronde rus) domineren. Deze
facies behoren tot het Armerieto-Festucetum en zijn ontstaan door sterke
beweiding.
_
In het Zuidelijk deel. van de vallei is
de beweiding niet zo sterk geweest en
de faciesvorming is er minder uitgesproken. Hier treffen we nog mooi
ontwikkelde vegetaties aan van Parnassia palustris en Juncus anceps (tweekoppige rus), een voorstadium van de
. knopbiesgemeenschap. Verder zien we
er de vochtige subassociatie van het
Centaurieto-Saginetum met Samolus va~
lerandi (waterpunge); Glaux maritima
(melkkruid), Radiola linoides (dwergvlas},
Centunculus minimus {dwergbloem), Carex flacca (zeegroene zegge), etc.
Van het Schoeneturil nigrlcantis werden
twee opnamen gemaakt : een beginstàdium ten Noorden van de eendenkooi, dat wel iets lijkt op het Stadium
- met Parnassla palustris en Juncus anceps
(opname 14), en een meer optimaal
stadium nabij de Reddingsweg (opname 3).
Helaas is ook hier de beweiding soms
weer een complicerend element. Opname 3 is hier vrij van; doch in op-name 14 wijzen althans de beide Trifolium-soorten op enige invloed van
. het vee.
. Deze beide Schoeneta zijn waarschijnlijk
ontstaan uit de Juncus maritimus-consociat-îe. In beide proefvlakken treffen
we n,l. halophyten aan, waaronder
Juncus maritimus (zee'rus). de talrijkste
IS'. In opname 14 is de groepswaarde
van de halophyten zelfs hoger, dan die
van de Schoenetumplanten (5'/,: 3'/,).
Daartentegen is de halophiele groep
._slechts klein ten opzichte van die der
· niet-halophielen. Aan het gezelschap
·
14 is tevens een Centaur•em-~agirtetlum voorafgegaan, waarvan

Centauriurn vulgare (strandduizendguldènkruid), Sagina nodosa var moniliformis (krielparnassia) en Centunculus
minimus (dwergbloem) getuigen. We
moeten ons deze successie als volgt
voorstellen: De bodem begint voor Juncos maritimus (zeerus) ongeschikt te worden, b.v. door ontzilting. De planten
gaan minder dicht groeien. Zoutverdragende glycophyten als Potentilla anserina (zilverschoon), Juncus anceps (tweekoppige rus) en Parnassla palustris dringen binnen, Er komt wat meer open
·grond, zodat ook een aantal éénjarigen
en rozet plantjes, die graag op net ontzilte, zandige grond groeien, zich er
thuis gevoelen: Sagina nodosa var.
moniliformis (kriefparnassia), Samolus
· valerandi (waterpunge) en Centauriurn
vulgare (strandduizendkruid). Juncus maritimus (zeerus) wordt steeds meer teruggedrongen; Schoenus nigricans (knopbies) vestigt zich en als zo'n plek niet
te sterk beïnvloed wordt door beweiding, en niet geïnundeerd wordt door
zeewater, zullen de orchideetjes Liparis
loeselii (sturmia), Dactylorchis incarnata
(vleeskleurige orchis, door ons niet gevonden in deze vallei) en Epipactis
palustris (moeraswespenorchis) verschijnen. We zijn dan in de optimale phase
van het Schaeneturn nigricantis. Door
degeneratie van deze associatie kan o.a .
de gemeenschap van Calamagrostis epigelos (duinriet) en Ophioglossum vulgaturn (addertong) tot stand komen. Dat
we in proefvlakte 14 zowel droogteals vochtminners vonden, wijst er op,
dat de grondwatepspiegel bedenkelijk
kan schommelen en dat overstuiving
plaats heeft. Dat Ononis spinosa (kattendoorn) hier als halophyt optreedt,
is een locaal verschijnsel. Op de Waddeneilanden vinden we deze soort n.l.
geregeld op min of meer zilte bodems.

Tabel 3.

SCHOENETUM NIGRICANTIS

Opnamenummer
Oppervlakte in m '.
Kruidlaag in °Jo
Moslaag in °/o

Soorten van het
Schaeneturn:
Schoenus nigricans
Parnassia palustris
Campylium polygamum
Liparis loeselii
Epipactis palustris
Pellia fahroniana
Fissiclens adiantoides

l
i

·!

Halophyten:
Juncus maritimus
Carex distans
Juncus gerardi
Plantago maritima
Ononis spinosa
Glaux maritima

14
10

95
20

2.2
1.2
+.2

2.2
1.2
2.2
+.I
+.I

3
I5
IOO
60

4.4
1.1

4.3
+.I
+.I
1.2
+.I

1.1
+.I

+.I
Soorten van het Centaurieto-Saginetum :
Centauriurn vulgare
+I-2
Centunculus minimus
I. I
Sagin_a nodosa var.
moniliformis +.I
Vochtminnende soorten :
Taraxacum sect. palustria
+.I +.I
Mentha aquatica
+.I 1.1
Linum catharticum
1.1
Juncus articulatus
+.2
Festuca arundinacea
+.I
Phragmites communis
+.Io
Galium palustre
+.I
Hydrocotyle vulgaris
I. I
Droogteminnende soorten :
Lotus corniculatus var.
cillatus 1.2
8

Polygala vulgaris var.
dunensis
Trifolium arvense
Hieracium umhellàtum

+.2
+.I

Soorten der vochtige
graslanden :
Anthoxanthum odoratum
+.2
Holcus lanatus
+.2
Trifolium repens
1.2
Prunella vulgaris
+.I
Cerastium· caespitosum
+.I
Trifolium pratense
+.I
Overige so9rten :
Potentilla anserina
2.2
Juncus anceps
1.2
·salix repens ssp. argentea
1.2
Agrostis stolonifera
3.2
{cline stolonifera-salina)
Festuca ruhra
3.3
Carex flacca
u
Sieglingia decunihens
1.2
Leontodon nudicaulis
+.I
Sagina procumhens
+.I
Calamagrostis epigeios
Cirsium arvense
Leontodon autumrialis
Mossen en levermossen:
Acrocladium cuspidatum
+2
Bryum spec.
+.2
Lophocolea bidentata
+2-3
Riccardia sinuata
+.2
Hypnum cupressiforme
+.2
Rhytidiadelphus squarroses 2.2
Riccardia pinguis

+.I

1.2
+.2
+.I ·+.2
.

"{

~.~

. -~

Op afgeplagde stukjes en paadjes in
het Schoenetum en ook wel in andere
gemeenschappen treffen we algemeen
een Nanocyperion~gezelschap aan: het
Cicendietum filiformis (Draadgentiaan~
gemeenschap) en wel de subassociatie
met Isolepis setacea ·{borstelbies). Het
gezelschap is niet volledig ontwikkeld.
Diverse kensoorten, o.a. Cicendia fili~
formis {draadgentiaan) zelf, ontbreken;
Cicendia is uitgesproken kalkmijdend
en is in het Waddendistrict dan ook
slechts bekend van . het kalkarmste ei~
land, n.l. Terschelling. De twee aan~
wezige kensoorten : Radiola linoides
(dwergvlas) en Centunculus minimus
(dwergbloem) zijn op Schiermonnikoog
evenwel volstrekt niet tot deze gemeen~
schap beperkt. Ook de differentieëren~
de soorten der subassociatie Zijn wei~
nig karakteristiek voor dit milieu, met
uitzondering van Isolepis setacea (hor~
stelbies). De combinatie van de ge~
noemde drie soorten op de gegeven
vindplaatsen is echter zo typerend, dat
ons gezelschap toch wel het beste als
een Cicendietum kan worden opgevat.
De differentieërende soortengroep van
bovengenoemde subassociatie bestaat
voornamelijk uit planten van de vochtige graslanden en betreding verdra~
gende gewassen. Buiten menselijke in~
vloed komt de subassociatie niet voor.·
De geografische variant met Eleocha~
aris pauciflora (armbloemige bies) is de
· vorm, waarin we deze subassociatie in
het Waddendistrict vinden. In de rest
.·van ons land vinden we een andere
: variant. Twee opnamen w~>.rden ge~
. maakt bij de Reddingweg .
. Opvallend is het voorkomen halophy~
ten in onze proefvlakten: Samolus va~
lerandi (waterpunge), Juncus gerardi
(ronde rus), Glaux maritima var. lep~
tophylla (zeeweegbree). Dat wijst er

op, dat deze plekken geïnundeerd zijn
geweest met zeewater.
Bij opname 2 hebben we een profiel
gestoken. Het toonde ons wat zandige
humus, afkomstig van de vroegere ve~
getatie, en daaronder grijsgekleurd zand.
Het grondwater bevond zich 45 cm _
diep; de PH hiervan was 6,3.
Het wierhuidje van Gloeocapsa mura~
lis, een blauwalg, sloot de bodem van
de lucht af, waardoor een duidelijk
waarneembare reducite was opgetreden
{ontwikkeling van zwafelwaterstof 1).
·Op het onderzochte terrein gaat het
· Cicendietum filiformis via het stadium
van Parnassla palustris en Juncus anceps
(tweekoppige rus) weer in het Scheeneturn over.
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Tabel 4.

CICENDIETUM FILIFORMIS.

Opnamenummer
Oppervlakte in m '.
Kruidlaag in °/o
Moslaag in °/o
Wierlaag in °/o

2

1.
30

21
I

35

<5
<I
90
1

Kensoorten :
Radiola linoides
Centunculus minimus

l.l
l.l

1.1
1.1

Diff. soorten van de
subassociatie :
Prunella vulgaris
Potentilla anserina
Linum catharticum
Euphrasia officinalis s.s.
· Isolepis setacea
Sagina procumhens

1.1

1.1

+.2 2.1
+.1 +.1
+.I +.I
+.1

+.I

Diff. soorten van de
variant:

I

I

I

Salix repens var.
microphylla
.Eieocharis pauciflora

+.1 +.1

+.2

Verhondskensoorten :
Carex serotina ssp.
pukheila
Juncus bufonius

2.2

2.2

+.2 +.1

Juncus gerardi
Glaux maritima
Plantago maritima var.
leptophylla

Overige soorten :
Juncus articulatus var.
litoralis
Mentha aquatica
Triglochin palustris
Leontodon nudicaulis
Agrostis stolonifera
Hydrocotyle vulgaris
Holcus lanatus
Sieglingia decurnhens
Carex panicea
Cirsiuri:t palustre
Phragmites communis
Calamagrostis epigeios
Polygala vulgaris var.
dunensis

1.2

L1

+.I 1.1
+.1 +.1

+.1 +.1
-t-.1

+.I
+.1

+.2

+.1
+.1

+.1o

+.1

Kryptogamen:
Campylium polygamum
Bryum spec ..
Riccardia pinguis
Gloeocapsa muralis
Nostoe spec.

+.I

+.1

+.2
5

+

Halophyten:
Samolus valerandi

+.1 ( )

Eén heel merkwaardige vegetatie is nu
nog niet genoemd. Het betreft de
smalle grazige zone, die we bij het
Kobbeduin vinden.
Naar beneden
wordt ze begrensd door vegetaties,
waarin Juncus maritimus (zeerus), Schoe~
nus nigricans (knopbies) en Scirpus ma~
ritimus (zeebies) domineren. Naar ho~
ven zien we daarentegen Ammophila
arenaria (helm) en Hippophae rham~

noides (duindoorn) als aspe,ctb,epalend~
soorten. In de smalle
we tot de mesoserie kunnen
valt direct het zeer talrijke
op van Centauriurn vulgare , •.,..,n,mnH<
zendguldenkruid).
echter, dat de grasmat uit /-u·rn•·n.:m·
soorten is 'samengesteld. Sagina
tima (zeevetmuur) groeit ·er vrij
We hebben hier met . een homc1ge·~

mengsel van twee associaties te doen.
Op deze standplaats wordt dus aan de
oecologische eisen van beide gemeen~
schappen voldaan. Het Saginetum maritimae (zeevetmuurgemeenschap) is n.l.
karakteristiek voor de vloedzone aan
de voet van duintjes op kwelders en
zilte achter.duinse strandvlakten, terwijl
het Centauriëto~Saginetum kenmerkend
voor randen ·van ontzilte en bijna ont~
zilte strandvlakten en primaire duin~
valleien. Het is opvallend, dat Genti~
ana amarella ssp. uliginosa (slanke gen~
tiaan) op dergelijke min of meer brak~
ke plaatsen nogal eens g·evonden wordt.
Tabel 5.

Wij vonden I exemplaar.· BRAUN
BLANQUET en DE LEEUW (1936)
geven van Ameland een opname van
een overeenkomstig vegetatietype. Al~
leen zien we bij hun meer Nanocype~
rlonsoorten, minder Armerion~planten,
meer gentlaantjes en geen Sagina mari~
tima (zeevetmuur). Dit laatste staat wel~
licht in verband met het feit, dat de
standplaats op Ameland minder zilt was;
het kan echter ook zijn, dat genoem~
de auteurs de in Augustus reeds afge~
starven Sagina maritima (zeevetmuur)
niet hebben herkend.

I

i:

MENGSEL VAN CENTAURIETO~SAGINETUM EN
SAGINETUM MARITIMAE.

Opnamenummer
Oppervlakte in m'.
Kruidlaag in °/ o
Moslaag in °/o

16
9
90
.70

Andere halophyten :
Festuca rubra subvar litorails
Artemisia maritima

Soorten der vochtige graslanden:

Soort van het :centaurieto~
Saginetum:
Centauriurn vulgare
Sagina nodosa var. moniliformis

Trifolium repens
Cerastium caespitosum

2.1
( )

\

Soorten van het .Saginetum
maritimae:
Sagina maritima
Plantago coronapus
Plantago maritima var.
leptophylla

1.1

1.2
1.1~2

van het Armerion :
stolonifera sub var.
salina

;I

3.5
+.Jo

·Overige soorten :
Leontodon nudicaulis
+·•
Potentilla anserina
+.I
Gentiana amarella ssp. uliginosa +.1
Centauriurn pulchellum
+·•
Linum catharticum
+.I
Sagina procumhens
1.1
Poa pratensis

+.I

Mossen:
3.5
1.1
2~3

1.1~2

1.2

2.2..:4
+.2

I!

(niet geschat)

Amblystenium juratzkjlnum
Brachythecium albicans
Ceratodon purpureus
Rhytidiadelphus squarrosus
Cladonia spec.

I

,!

+.2
11

·I

Behalve op het land, is ook in de kre~
ken de overgang van zout tot br~k
merkbaar. Aan het begin van de kreek
domineert hier en daar Zostera-marina
{groot zeegras); begeleid door groene
algen. Meer naar het Westen zien we
zo nu en dan Potamogeton pectinatus
f. zosteraceus (zeegras bladig kamfon~
teinkruid), ·een kentaxon van het Rup~
pion maritimae·. In het Westelijk deel
der vallei zien we daarentegen de al~
gemene vorm f. scoparius {bezemvor~
mig kamfonteinkruid), die een veel wij~
dere oecologische amplitudo heeft en
wellicht ordekensoort der PotemataliaisZijn optimum licht echter in het ~ligo~
hallene en zwak mesohaliene gebied, in
tegenstelling tot de f. zosteraceus en
de Zostera-soorten, die hun optimum
resp. in de mesohaliene en de polyha~
liene zone hebben.
De vondst van Zostera marina {groot
zeegras) in deze kwelderkreken is heel
merkwaardig. Vroeger kwam Zostera
in reusachtige hoeveelheden in de
Waddenzee voor. VAN GOOR {1919)
schatte de oppervlakte der- wierwaar~
den op 15.000 ha. Na 1932 is het Zeegras hier volledig uitgestorven, tengevolge van een epidemie. De geruchten
over herstel van Zostera marina had~
den steeds betrekking op de variëteit
stenophylla {smalbladig zeegras), die
veel resistenter tegen de ziekte is. Behalve op Schiermonnikoog is Zostera
marina {groot zeegras), dit jaar ook in
kreken door de kwelders van Terschelling gesignaleerd.
De samenstelling van het Zosteretum
marinae {zeegras-associatie) is eenvoudig.
Zostera marina {zeegras) is de enige
phanerogaam; als begeleiders fungeren
taldjke wieren, die op en tussen het
zeegras groeien. VAN GOOR {1923)
onderscheidt binnen de1e associatie twee
12

typen : een Zostera-roodalgengemeenschap en een Zostera~groenalgenge- meenschap. De laatste is vooral aan
het brakke water langs de kust gebon~
den. Het Zosteretum van Schiermonnikoog behoort tot dit brakwatèrgezel~
schap. De groepswaarde van de 5
groene algen bedraagt 63/ 4 ; er zijn 2
blauwwieren en 1 roodwier aanwezig.
Het voorkomen van Spirogyra spec
{spiraalwier) wijst op het betrekkelijk
lage zoutgehalte; dat geslacht heeft n.l.
geen mariene vertegenwoordigers.
Zowel Zostera marina als Vaucheria
spec. zijn dicht begroeid met diato~
meeën. Op de eerste werden 13 soorten
gevonden, op de tweede slechts 3.
V rijwel al deze diatomeeën werden
verder landinwaarts ook op Potamo~
geton pectinatus f. zosteraceus {zeegrasbladig kamfonteinkruid) gevonden. De
vondst van de pissebed Idatea chelipes
is veel belangrijker; deze soort is n.l. --geheel aan het Zosteretum madnae --·
gebonden.
De cijfering van de diatomeeën heeft
betrekking op de onderzochte monsters.
{r r = zeer- weinig, r = weinig,
=
matig).

Tabel 6.
Opnamenummer
Oppervlakte in m'
Diepte in m.
Bedekking in °Jo

ZOSTERETUM MARINAE

- 22
30
0,3~1

80

Kensoort:
Zostera marina
Groene wieren :
Vaucheria spec.
Spirogyra spec.
Enteromorpha intestinalis
Enteromorpha clathrata
Rhizoclonium implexurn

5.3
l.3
+.2

+.1

+.2

Blauwalgen :
Lyngbia aestuarii
Lyngbia majuscula

+.2
+.2

Roodalg:
Polysiphonia urceolata

+.2

2.

DE SECUNDAIRE
VALLEIEN.

DUIN~

Secundaire duinvalleien zijn de valleien, die door
ultstuiving zijn ontstaan. Mooie voorbeelden van
dergelijke valleien· vinden we In het westelijke
gedeelte van Schiermonnikoog; de grote vallei
en het Muggenorchisvalleitje, bij de vuurtoren
behoren tot dit type. Beide pannen worden omgeve!l door droog duin, dat behoorlijk stuift. Tal- rijke windkuilen zijn er te zien, waar het zand
tot het gróndwater is weggestoven en die dan
weer het begin kunnen vormen van een nieuwe
duinpan. Deze stuifduinen verplaatsen zich geregeld onder invloed van de wind. Het uitgekolkte zand wordt op andere plaatsen weer afgezet en bouwt er nieuwe duintoppen. Het Is
'dan ook niet te verwonderen, dat de meeste
-~oge duintoppen van het eiland (tot 19 m) in
. dit gebied worden gevonden.
· De begroeiing van de secundaire duinpannen
is ook geheel anders dan die der primaire duin·. valleien. De factor zout ontbreekt er. Hier zijn
,overstuiving, verzuring en diepte van het grond-

Diatomeeën op Zostera:
Achnanthes longipes
Auricula spec.
Bacillaria paradoxa
Cocconeis placentula var.
euglypta
Grammatophora oceanica var.
macilenta
Mastogloia pumila
Melosira dubia
Melosira nummuloides
Melosira moniliformis
Nitschia naviculai:is
Rhopalodia musculus
Synedra crystallina
Synedra tabulata
Diatomeeën op Vaucheria:
Achnanthes longipes
Grammatophora oceanica var.
macilenta
Melosira sulcata

+
+

rr
rr

rr
r
r
r
rr
rr

+
+
+
+
+
+

water de beslissende factoren. In de grote vallei
zijn weinig notities gemaakt. We vinden er uitgestrekte velden van Calamagrostis epigelos
(duinriet) met Ophioglossum vulgaturn (addertong), vegetaties van Salix repens (kruipwilg)
en een .. blauw-grasland-achtige" Molinion-vegetatie. Het terrein is er. zeer geäccidenteerd.
Ook de vegetatie van het- Muggenorchisvalleitje
bestaat grotendeels uit de gemeenschap van
Calamagrostls epigelos (duinriet) en Ophioglossum vulgaturn (addertong). Hier en daar staan
struiken van Hippophae rhamnoides (duindoorn)
Salix cinerea (grijze wilg) en Crataegus monogyna (éénstijlige meidoorn) op en zelfs Rosa
pomifera (bottelroos) en Viburnum opulus (Gelderse roos) zijn present. Hogere gedeelten in
het valleitje en de rand van· de vallel dragen
een begroeiing van SaliJC repens (kruipwilg) met
veel open plekken, waar zich een typisch, tot
de mesoserie behorend gezelschap heeft ontwikkeld.
Of er- in de Muggenorchisvallei vroeger een
Schaeneturn (knopbiesgemeenschap) voorkwam
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is mij niet behnd. Wel is het opvallend, dat
Epipactis palustris (moeraswespenorchis) en Gymnadenia conopsea (muggenorchis) hier beide veel
voorkomen in de gemeenschap van Calamagrostis epigeios (duinriet) en Ophioglossum vulgaturn
(addertong). Beide soorten komen n.l. ook veel
voor in het Schaeneturn nigricantis en Gymnadenia _wel speciaal in de terminale phase. Daar
het gezelschap van Calamagrostis epigeios (duinriet) en Ophioglossum vulgaturn (addertong) in
de successie vaak op het Schaeneturn volgt, is
het niet uitgesloten, dat zulks ook hier het geval is geweest. Dikwijls is dit gezelschap beschouwd als een subbassoclatie van het Schoenetum. De typische Schaeneturn-soorten houden
het er echter niet uit. Epipactis palustris (moeraswespenorchis) uitgezonderd.· Daarte'gen treden
er diverse soorten uit het Molinion coeruleae
(pijpestrootjes-verbond) in op. We hebben m:i.
met een locaal gezelschap .van dit verbond te
doen, kenmerkend voor de duinen; de gemeenschap is evenwel in het Waddendistrict optimaal ontwikkeld. Vermeldenswaard is dat Epipactis palustris (moeraswespenorchis) en Gymnadenla conopsea (muggenorchis) in het binnenland beide voorkomen in een zeldzaam type van
het blauwgrasland, Cirsieto-Molinietum orchidetosum.

We beschikken over 2 opnamen van het geze
schap van Calamagrostis epigeios (duinriet) e
Ophioglossum vulgaturn (addertong) ; de mee!
typische 'opname 20· werd gemaakt ten Noor
den van de Banckspolder in een klein valleitje
Deze opname bevat geen Schaeneturn-soorten
doch wel verschillende Molinion-soorten. OI
tweede opname (no. 8) stamt van de Muggen.
orchis-vallei en vertoont ons een initiaalstadium
De indeling in oecologische groepen laat w.ee•
interessante verschillen tussen beide opname~
zien. Opname 8 telt b.v. 5 xerophiele soorten
tegen één in opname 20 en slechts 5 hygrophiele soorten tegen wel 13 in opname 20. (In
de tabel de runrieken: ·J. vochtminnende soorten
· 2. Molinion-soorten, behalve Sieglingia decumbeas (tandjesgras'i en 3. Schoenetum-soorten),
Opname 8 moet dus een veel droger milieu
hebben dan opname 20. Bij de eerste opname
had sterke instuiving plaats, hetgeen In het profiel heel duidelijk was af te lezen. Misschien is
hier zelfs sprake van verdroging, tengevolge van
de· onlangs hier aangelegde duinwaterleiding.
Opname 8 is verder vrij sterk door beweiding
bernvloed; in het proefvlak vonden wij 2 nitrophiele soorten en 1 weideplanten.

I-

Tabel 7.

n
lt

GEMEENSCHAP VAN CALAMAGROSTIS EPIGEIOS
EN OPHIOGLOSSUM VULGATUM.

20

Opnamenummer
Opperylakte in m2
Kruidlaag in °/o
Moslaag 0 /o

30
100

Dominant:
Calamagrostis epigeios

5.5

5.5

( )

+.2

Molinion~soorten:

Ophioglossum vulgaturn
Cirsium palustre
Juncus conglomeratus
Sieglingia decurnhens
Carex panicea

+.1 +.I

+.2
+.2

+.1

Soorten uit de eindphase
van het Schaeneturn:
Epipactis palustris
Gymnadenia conopsea

2.2
1.1

Droogte minnende soorten:
Carex arenaria
Rubus caesius
Galium mollugo
Fesuca rubra ssp.
dumetorum
Hieracium umbellaturn

+.1 +.1
2.2

+.2
2.2

+.I

Vochtminnende soorten :
'Vicia cracca
Naast deze gemeenschap noemden we voor de
Muggenorchisvallei ook een tot de mesoserie
behorend gezelschap. Dit bestaat uit grazige
open plekken te midden van laag kruipwilggewas. Parnassh:Î palustris treedt er aspectbepalend op. Zowel xero- als hygrophiele soorten
treden er op. resp. JO en 9. De anthropogene
invloed en de begrazing door konijnen is aantoonbaar. Op dergelijke plaatsen zou men een
.. vochtige" subassociatie van het Festitceto-Galietum maritimi (Schapengras-Walstro-gemeenverwachten, maar dit ontbreekt. Wel. is. de bodem hier te kalkho1,1dend voor deze

Carex flacca
Potentilla angllca
Potentilia anserina
Phragmites communis
Galium palustre
Juncus anceps
Lychnis flos~cuculi
Cardamine pratensis
Mentha aquatica

+.I

+.I
1.2
1.1
1.1

+.1
+.1
+.1
+.I

Ruderale soorten·:
Cirsium- arvense
Sonchus arvensis

+.I
+.I

Overige soorten :
Poa pratensis
Salix repens
Viola canina
Hippophae rhamnoides
Taraxacum spec.
Euphrasia officinalis s.s.
Holcus lanatus
Luzula campestris
Cerastium caespitosum
Anthoxanthum ·odoratum
Agrostis stolonifera

+.1
1.2

+.I

+.2

+.1 +.2
+.1
+.1 +
+.2
+.1
+.I

+.1
+.1

1.2

Mossen:
Bràchythecium rutabulum
Bryum cf~ inclinatum

+
t

gemeenschap. Toch zien we enige soorten uit
dit gezelschap hier optreden: Polygala vulgaris
ssp. dunensis (duinvleugeltjesbloem) en Poa pratensis var humilus (beemdgras). De xerophielen
uit onze opname zien we ook dikwijls is ge·noemde associatie. Daar,entegen is het ontbreken
van de dominant Festuca ovina (schapengras) en
van de hoogfrequente ·begeleider Galium verurn
(echt walstro) er een voldoende aanwijzing voor,
dat. we hier niet met het Festuèeto Galieturn te
doen hebben. Herminiurn inonorchis zien we in
de Muggenorchisvallei in. een behoorlijk aantal
deze vegetatie opvrolijken. De vegetatie doèt

15

ons enigzings denken aan de ,;association à Carex
trinervis ·et Orepanocladus aduncus", door
OUVIGNEAUD (1947) beschreven voor de
Belgisehe duinvalleien: hierin wordt Herminiurn
manorchis als een ·der kensoorten genoemd.
Vermeldenswaard is tevens, dat we in de proef-

Tabel 8.

GEZELSCHAP VAN PARNASSlA PALUSTRIS
EN HERMINIUM MONORCHIS

Opnamenummer
Oppervlakte in· m'
Kruidlaag in °/ 0
Moslaag in °/o

Hygrophiele soorten:
Parnassia palustris
Herminiurn monorchis
Epipactis palustris
.Cirsium palustre
Linum catharticum
Potentilla anglica
Centauriurn vulgare
Carex trinervis
Carex flacca
Xerophiele soorten:
Polygala vulgaris var dunensis
Veronica officinalis
Lotus corniculatus
Poa pratensis var. humilus
Rubus caesius
Carex arenaria
Festuca rubra
Erigeron acer
Galium mollugo
Hieracium urnbeHaturn

7
6
90
5
2.2
+1~2

+.1
+.1

2.1
+.1

+.1

-j-.1

2.2

+.I

+I
2.2
2.2

+.1
2.2
+.1
2.2

+.1

+.I
t.l

Het Salix repens-struweel van de mesoserie bevat bijna alleen xerophiele soorten en indifferenten als Calamagrostis epigeios (duinriet). Toch
groeien ook hier Cirsium palustre (kale jonker)
en Linum cathartlcum (geelhartje) broederlijk
samen met Erigeron acer (scherpe fijnstraal).
Heel aardig was de fondst van Botrychium lunaria (maanvaren), zo zeldzaam laat in het
jaar.
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vlakte Potentilla anglica (kruipganzerik) en Potentilla erecta Itormentil) vonden, vergezeld van
hun bastaard, Potentilla suberecta.

Anthropogene invloeden :
Luzula campestris
Sonchus arvensis
Cerastium caespitosum
·
Holcus Ianatus
Plantago lanceolata

+.1
+.1
+.1
1.1
+.1

Overige soorten :
Salix repens
Calamagrostis epigeios
Potentilla erecta
X Potentilla suberecta
Sieglingia decurnhens
Agrostis tenuis
Taraxacum spec
. Viola canina
Euphrasia officinalis s.s.
Pyrola rotundifolia
Leontodon nudicaulis
Hippophae rhamnoides
Mossen:
TortuJa ruraliformis
Brachythecium rutabulum
Didymodon recurvirostris

De beschrijving van het Duinblauwgrasland,
mooi ontwikkeld in de grote vallei vo<>rk<)mt •
(opname 18), wordt gegeven in het
hoofdstuk.

.

3.

DE DUINVLAKTE TEN
NOORDEN VAN HET DORP.

Ten Noorden van het dorp ligt een tamelijk
vlak terrein, dat vrij sterk geaccidenteerd is. De·
menselijke invloed is er duidelijk waarneembaar.
Ov~ral zijn stukken afgeplagd, sommige eerder,
andere later, waardoor we een eigenaardig mozaïek krijgen van allerlei vlakken, die opvallen .
door de dominantie van één soort. Tevens is
er een ijsbaan, bijna geheel begroeid met riet.
Langs de oevers vinden we een Littorellion-vegetatie. Littorella uniflora \Oeverkruid) domineert er. In het water groeien de kranswieren
Chara connivens en Chara hispida, terwijl er
grote vuilblauwgroene vlokken van het blauwwier Tolypothrix lanata ronddrijven. De op het

eiland nu niet bepaald algemene Erica tetralix
(dophei) groeit ook bij de ijsbaan. Deze soort
werd· ook gesignaleerd, op één plaats in de
Banckspolder.
Hoewel de vlakte vrij vochtig is, zijn de overal voorkomende kleine bodemverheffingen, te
droog voor een normale duinvalleibegroeiing.
We vinden daarop de vegetatie, die we elders
In het W addendlstrict de valleien zien omzomen,
n.l. een· vochtige subassociatie van het Pestuceto-Galietum (Schapengras-Walstrogemeenschap )..
Ook aan de noordrand van de Banckspolder
vinden we deze vochtige subassociatie, maar
daa-rnaast ook de "droge" van het kalkarme
duin, waarvoor o.a. Agrost s tenuis (struisgras)
dlfferentieërend is. Eén opname werd van de
vochtige subassociatie gemaakt.

.,

!•
I

Op de vochtige plaatsen in het Noordelijk deel
van de Banckspolder vonden we een blauwgraslandachtig vegetatietype. Overeenkomstige vege·
taties werden ook in het vlak ten Noorden van
het dorp gezien. Doordat de vegetatie daar tengevolge van het afplaggen steeds verstoord
werd, vonden we er geen mooie associaten.
Slechts facies en ontwikkelingsstadia konden
opgenomen worden.
Het jongste stadium, dat we hebben bekeken,
was een begroeiing van Juncus anceps (tweekoppige rus) en Prelssia quadrata, (opname 9) een
thaileus levermos, vormde hier mooie ronde zoden,
begeleid door polletjes Bryum ventricbsum i knik·
mos). Drepanocladus lycopodioides (sikkelmos)
en Campylium polygamum '.goudmos).ln de kruidlaag was de dominantie van Juncus anceps
(tweekoppige rus) zeer karakteristiek. Daarnaast
was de vondst van Equisetum fluviatile (holpijp)
heel eigenaardig. Deze werd slechts in de plo·
nierstadia gevonden en wel met gereduceerde
vitaliteit. Het Is mogelijk, dat nog vochtminnender vegetaties aan het hier besproken type
voorafgegaan, waarin Equlsetum fluviatile (holpijp) dan meer optimaal ontwikkeld zou voorkomen. Misschien zijn dat wel de natte veldjes,
waar behalve Comarum palustre (wateraardbei)
zelfs kranswieren werden gevonden.
In opname 9 kwam ook al wat Cirslum dissecturn (Spaanse ruiter) voor, die in de volgende
stadia een belangrijke bedekkingsgraad heeft.
Enige van deze stadia, die opvielen door. hun
algemeenheid of door hun physiognömle; werden
.nog bekeken, n.l. een Juncus anceps-Cirslum dissectum-Acrocladium cuspidatum-stadium 'tweekÓppige rus-spaanse ruiter-puntmos-stadium, opname 11), een Carex trinervis-Cirsium dissectum-Acrocladium cuspidatum-stadium (drienerfzegge-Spaanse ruiter-puntmos-stadium ; opname
12) .en een .Schoenus nlgricans-Cirslum dissecturn
Campylium polygamum-stadium (knopbies-Spaanse ruiter-goudmos-stadium; opname 131. Wat
hun soortensamenstelling betreft, gelijken deze
drie stadia betrekkelijk veel ' op elkaar·. Hun
kruid- en moslaag zijn gesloten In tegenstelling
tot het Juncus anceps-Preissia quadrata-stadium
(tweekoppige rus-Prelssla-stadium; opname 9),
In opname 13 zien we ·duidelijk, hoe hier de
grens .tussen het Caricion davallianeae (knop·
biesverbond) en het Molinion coeruleae (pijpestrootjesverbond l vervaagt, daar we kensoorten
van beide verbonden in één vegetatietype vinden. Hetzelfde geldt voor opname I, die In de
Banckspolder werd gemaakt. Deze is misschien
nog duidelijker, omdat de soortenlijst hier veel
groter 'is.
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Een reeds ·verder ontwikkeld type (opname 1.5)
werd_ ook nog· opgenomen. Behalve Cirsium
dissecturn Spaanse ruiter), Calamagrostis epi·
geios ldulnriet) en Potentilla erecta <torment!)',
bevatte deze vegetatie veel Herminiurn monorchis.
Soorten, die In de duinvlakte werden gevonden,
·maar niet in de opnamen voorkomen, zijn Dac·
tylorchis lncarnata (vleeskleurige orchis} en 0phioglossum vulgaturn (addertong). Molinia coe·
rulea (pljpestrootje komt hier slechts sporadisch
voor.
Mooie associaten van dit blauwgraslandtype
-werden vooral gevonden op plaatsen, die met
rust gelaten worden. In de grote vallei ten
Westen van de badweg, werd zo'n gezelschap
opgenomen (opname 18 ·. Het ·wordt gekenmerkt
door talrijke Molinion-soorten: Cirsium dissec· ·
turn rSpaanse ruiter•, Dactylorchis majalis (han·
dekenskruid), Ophioglossum vulgaturn (addertong)
etc.
Ook In de Banckspolder werd iets dergelijks
waargenomen (opname !1. Hier groeide geen
Cirsium dissecturn tSpaanse ruiter), maar Carex
pulicaris (vlozeggel, Juncus conglomeratus (bie·
zenknoppen), Nardus stricta (borstelgras) en·
enige soorten van Schaeneturn: Si:boenus nlgric ·
cans (knopbies) en Parnassla palustris. Parnassla .
komt elders wel in het' blauwgrasland voor,
Toch zijn deze vegetaties geen echte blauwgraslanden. Ze worden n.l. niet jaarlijks gemaaid
en zijn op andere wijze ontstaan. Verder vin.,:
den we er enkele typische soorten voor het
kustdistrict, terwijl daarnaast soorten uit het
typische blauwgrasland als Carex hostiana (blonde zçgge) en Viola stagnina (melkviooltje) over
het gehele Waddendistrict ontbreken. We kun• '
nen hier dus spreken van een vicarU!rende
clatie, ten opzichte van het binnenlandse blauw~
grasland, het Cirsieto-Molinietum, d.w.z.
associatie, die het Cirsieto-Molinietum
fisch vervangt, dus in een bepaalde
voor in de plaats treedt, maar er In Horistis<:he
samenstelling tamelijk wel mee overeenkomt.
Het Waddendistrict kent vele van deze
ërende
b.v. het ~n~ol~trc>•.t,rlce-·.
)

dunense
Corynephoretum canescentis
het Caricetum canescentis-trinervls
van afgeknotte zegge en drlenerfzegge) voor
Caricetum canescentis-fuscae I Associatie van
geknotte zegge en sterzegge), etc. We

in ons geval dus van een Cirsieto-Molinietum
dunense, of duinblauwgrasland kunnen spreken.
De opnamen I en 18 geven hier mooie voor-

Tabel 10.

I

beelden van. Ook elders in het Waddendistrict
komen dergelijke vegetaties voor, n.l. op:
Terschelling, Texel en bij Callaatsoog.

I

CIRSIETO MOLINIETUM DUNENSE

Opname nummers
Oppervlakte in m 1
Kruidlaag in °/0
Bodemlaag in "/ 0

Soorten van het Molinion
coeruleae
Cirsium dissecturn
Sieglingia decurnhens
Carex panicea
Ophioglossum vulgaturn
Dactylorchis majalis
Carex pulicaris
Luzula multiflora
' Cirsium palustre
· : -Juncus conglomeratus
Soorten. van het Caricion
davallianeae :
Schoenus nigricans
Pedicularis palustris
Soorten uit beide verbonden :
Parnassia palustris
Epipactis palustris
Hygrophiele soorten :
Equisetum fluviatile
Hydrocotyle vulgaris
Juncus anceps
Mentha aquatica
· Ranunculus flammula

9
9
25
100

13
9
90
100

11
9
80
100

12
9
95
90

15
9
95
50

18
16
100

+.2

2.1~2

3.2

2.2

2.1~2

3.3
2.2
+.1
+.1
+.1

-

1.1
+.1
+.l

3.4
+.l

.I
I"

+J

+.2

+.3

·1.2~3

+.2
+L

+.l

2.2
1.1
+.1
+.1
1.1

+.1

+.t·

1.10
1.1

+.I

+.1

2.1

1.1

3.4
1.1
+.1
+.I

2.1
-j-.2
2.1
1.1
+.1
2.1
1.1

1.1~2

+.1

+.I

1.1
+.1

+.I

1.1

2.1
+.1
+.l

l

t.l

+.1
2.2
1.2
+.1
+.1

l.l

serotina ssp. pukheila
ycopus europaeus
araxacum palustre

.

1.2

1.2

lO

1
9
100
50

+ .1

-·

+.I
+.I
+.2
+.2 +.I
+.2·

-

+.I
19

lh'
~

I' I;

:

9
+.I

Echinodorus rariunculoides
Carex trioervis
Vicia cracca
Cardamine pratensis
Phragmites communis
Potentilla anglica
Eleocharis uniglumis
Herminium manorchis
Carex stolonifera
Pyrola rotundifolia
Briopborum angustifolium

t

"

I

r

I5

18

+.I
+.I
+.I
2.1-2

2.2
+.I

4.4

2.2

2.2
+.I

+.1

+.Jo

+.2

-/-.2
+.t·
I.l-2

+.I

1.1
+.I
+.I

Overige soorten :
Salix repens
Potentilla erecta
Calamagrostis epigeios
Agrostis tenuis
Agrostis canina
Juncus bufonius
' Leontodon autumnalis
Poa annua
Salix cinerea
Festuca rubra
Viola canina
Euphrasia officinalis s.s.
Poa pratensis

+.I

+.2

+.1
1.2
+.I

1.1

Soorten der vochtige graslanden :
Anthoxanthum odoratum
Prunella vulgaris
Holcus lanatus
Trifolium repens
Plantago lanceolata
Cynosurus cristatus
Trifolium pratense
Rumex acetosa
Cerastium caespitosum.
Ranuncules acer
Agrostis stolonifera

j

F

I2

+.I

Xerophiele soorten:
Carex arenaria
Lotus corniculatus
Hieracium pilosella

!

.
'
,:

11

-"-

!

·'

13

+.2
l.I

+.2
+.t

-I

-

1.1

3.1
1.1

I.I

2.2
1.1
1.1

1.2
+.1
1.1

-

+.2

2.2
3.2
3.2
+.2

3.2
+.2
+.2
2.2

+.1

+.t

+.1
+.1

L2
2.2
1.1

1.2

-hl
+.t

f•

:i

'

20

I.I
I. I
I.I

+.2
+.t
+.20 1.2
+.2 +.1

+.J

+.t

+ .1

-

l.I

+.t

-

1.1
+.I o
+.I
+.2

1.1

+.I

+.2

9

13

11

12

15

18

Leontoclon nuclieaulis
N arclus strieta
Betula pubeseens

Bodemlaag:
Preissia quaclrata
Bryum ventricosum
Drepanoclaclus lyeopoclioicles
Gloeoeapsa muralis
Nostoe sphaericum
Anabaena spee.
Pyronema eonfluens (zwam)
Campylium polygamum
Aeroclaclium euspiclatum
Rieearclia sinuata
Fissiclens acliantoicles
Pseuclosekropoclium pururn
Hyloeomium splenclens
Mnium affine
Dieranum seoparium
Rhytiaclelphus triquetrus
, Pellia epiphylla
Climacium clenclroicles
Ricearclia pinguis
Rhyticliaclelphus squarrosus
Aulaeomnium palustre
4.

1
1.1

+.2
+.IK
1.3

1.2
2.2
5

+
+
+.I
1.2
+.2
+.2

OPMERKINGEN OVER DE
XEROSERIE.

Aan de begroeiing van de droge duinen is niet
veel aandacht geschonken. Di\larom zal ik er
hier niet veel over zeggen en mlr beperken tot
' een tweetal van Schiermonnikoog afkomstige
opnamen .
. Oe eerste geeft een vegetatie van Thaiietrum
minus var. dunense ,duinrult) op een Noordhelweer. Thaiietrum minus (duinruit) komt op
·
·
vrij algemeen voor. Ten eerste
dwer~rstruikberJro.eii'JngE:n van Salix repen&
(rondbladig
helleborine twespenofllcinalis (asperge , Erlgeacer
fijnstraal), Po)ypodium vulgare
etc. Dit is een heterogene vegetatie,
het gehele Waddendistrict voorkomt, maar
niet afdoende beschreven is. Daarnaast komt

+
5.4

+.1

1.2
5.5

3.3
4.3

+.2

+.1
3.3
+.2
1.2
+.2

+.2
+.2

+.2
1.2
+.2
+.1

3.3

+.1
+.2
1.2
+.2
2.2

+.2
+.2
+.2
1.2
+.2

Thaiietrum ook voor op droge hellingen in
vegetaties, die we tot het Koelerion albescentl s
(fakkelgrasverbond) kunnen rekenen. Opname 6
geeft daarvan een beeld. Deze werd gemaakt In
het Westelijke uiteinde van de grote vallei ten
Westen aan het· dorp.
TüXEN (1937) heeft van de Oostfriese eilanden
provisorisch een Sqlix repens-Thalictrum minus
associatie beschreven. Hierin heeft hij waarschijnlijk beide bovengenoemde gemeenschappen
samengevat. Salix repens (kruipwilg) komt in
één van zijn 5 opnamen/ niet voor. Hij zegt
zelf, dat de vegetatie op .de Duitse eilanden
slechts fragmentair ontwikkeld Is. De bovengenoemde soorten ontbreken dan ook ,grotendeels
in zijn tabel. Het is mogelijk, dat het Koeleriongezelschap op de duur in een dwergstruikvegetatie overgaat. Voorlopig beschouwen we het
Koelerion-gezelschap als een Sodatie van ThaIietrum minus var dunense (duinruit) en Rubus
caesius (dauwbraam).
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Tabel 11.

SOCIATIE VAN THALICTRUM MINUS VAR. DUNENSE
EN RUBUS C:AESIUS

Opname nummer
Oppervlakte in m 2
Expositie
Inclinatie-variatie
Gemiddelde inclinatie
Kruidlaag in %
Moslaag in °/o

6

20
N.O.
20°-90°

35°

60
50

Koelerion-soorten:

!
i

I
j

2.2
Thaiietrum minus var. dunense
2.2
Rubus caesius
2.2-3
Galium mollugo
Galium verurn
-t-.1
Arenaria serpyllifolia
+1-2
Festuca rubra var. arenaria
+.2
·Trifolium arvense
+.1
Myosotis collina
+.1
Phleum arenarittm
+.1
Sedum acre
+.2
Poa pratensis var. humilus
T ortula ruraliformis
+.2

+.I

· Overige sootten :
Erigeron caoadensis
Erophila verna
Sonchus arvensis
Rosa canina
Taraxacum spec.
Leontodon nudicaulis
Polypodium vulgare
Anthoxanthum odoratum
Bromus mollis

I
I

+.1
+.lK
+.1
·+.1
+.1
+.I

+.2
+.2
+.1

In opname !9 wil ik de aandacht vragen voor
een gezelschap. dat in de duinen ten Oosten
van de Reddingweg veel voorkomt en dat reeds
op een behoorlijke afstand is waar te nemen,
-door zijn rose kleur, n.l. de Epilobium angustifolium-sociatie (Wilgenroosjesgemeenschap). Het
is een gezelschap, dat zich vestigt op de plaatsen,
. waar de duindoorns d9or vraat en/ of kalkgebrek te gronde zijn gegaan. Vooral op de niet
aan de volle wind blootgestelde hellingen komt
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Holcus lanatus
+.2
Carex arenaria
1.1
Viola tricolor
Viola canina
1.1
Senecio jacobaea
+.1
Hypoc;hoeris radkata
Plantago lanceolata
l.l-2
Lotus corniculatus
1.1
Euphrasia officinalis s.s.
+.2
Ammophila arenaria
1.2
1.2
Achillea millefolium
Festuca rubra ssp. dumetorum 1.2
Cerastium caespitosum
Hieracium umbellaturn
+.I
Luznla campestris
Rumex acetosella
( )
Hippophae rha:mnoides
'Ranunçulus acer
Vicia lathyroides
Cerastium semidecandrum
+.1

+.t
+.I

+.I
+.I
+.I
+.2
+.I

}

Mossen:
Campthothecium lutescens
Brachythecium rutabulum,
Rhitidiadelphus squarrosus
Hypnum cupressiforme var.
elatum
Hypnum cupressiforme var.
typicum
Bryum incHnaturn
Peltigera polydactyla
Cladonia spec.

3.3

+.2
+.2
2.2

+.2

+.2
t.2
+.2

het veel voor (Texel: Binnen-Geul, Binnen-Muy;_
Vlieland: Zwanewater). De volledige samen- • .
stelling van deze sodatie is nog niet behend; ·.
evenmin weten wij, welke gemeenschappen er
uit kunnen ontstaan.

Tabel 12.

.EPILOBIUM ANGUSTIFOLIUM-SOCIATIE

Opnamenuinmer
Oppervlakte in m2
Expositie
Inclinatie
Kruidlaag in °/0
·Moslaag in °/o
Epilobium angustifolium
Dryopteris austriaca
Dryopteris filix-mas
Polypodium vulgare
Urtica dioica
Veronica officinalis
Holcus lanatus
Carex arenaria
Ammophila arenaria
Festuca rubra

19
50

N.

JO.qso.

100
50

4.5
1.2

+.3
1.2

+.1

+.I
2.2

+.1

+.I

· Prunus cf padus
Taraxacum spec.
Galiijm mollugo
Asparagus officinalis
Salix repens
Hippophae rhamnoides
Calamagrostis epigeios
Rumex acetosella
Poa pratensis
Ceràstium caespitosum
Rumex acetosa
Anthoxanthum odoratum
Eurhynchium stokesii
Pseudoscleropodium pururn
Hypnum cupressiforme

+.IK
+.t
+:t

+.2

-t-.2
+2t
1.2

+.1
1.2

+.1

+.1
+.1
2.2

2.2
1.2

+.2
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Niedersachsen 1937.

V. WESTHOFF -

The Vegetation of Dunes and Saltmarshes ort the Dutch
Terschelling, Vlieland and Texel, 1947.

Landschap, Flora en Vegetatie van de Botshol 1949.
Diverse artikelen m KRUIPNIEUWS:
Piet Schroevers - Vocirne, 1948; Kees den Hartag - Botgat, 1
Roelof de Wit - Noordhelling en, 1949; Kees den Hartag
varen, 1950; Victor Westhalf - Maanvaren, 1951.
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In KRUIPNIEUWS verschenen de laatste jaren artikelen · over de meest uiteenlopende sociologische onderwerpen.
Nog in voorraad zijn 1
H. Tj. WATERBOLK en W. MEIJER C. den Hartog R. DE WIT -

Het Botgat (duinen)
Noordhellingen in de duinen

W. REIJNDERS -

jg. 11 no, 1 1949

f 0.40

jg. 11 no. 2 1949

f 0.40

Nieuwkoopse Paradepaardjes.

L. ZWILLENBERG W. VAN ECK -

Landschap en plantengroei van Havelte.
jg. 10 no, 1 1948 f0.60

Beknopt verslag van het Sjoc-kamp in de Hautes Fagnes
jg. 11 no. 4 1949 f0.40

Ons kampje in Mook

jg. 11 no. 4 1950

f0.40

C. DEN HARTOG - De sociologische plaats van de Maanvaren (Botrychium lunaria)
in de duinen.
W. VAN ECK -

Rivierdalbossen

i

12 no. 4 1950 f 0.40

.!

f 0,40

W. VAN ECK, Weekendverslagen .van Verbrande Pan, Biesbos, Nijkerkerveen en Lobith.
jg. 13 no. 3 1951

f 0,40

A. BAKKER, Bossen en Vegetatiekartering om Schlitz (Hessen, Duitsland).

Th. en W. REIJNDERS, Veenterreinen aan de Liede I.

•i, :

I
Jg.

R. DE WIT, De Draadzeggegemeenschap in N.W. Overijse!.
jg. 13 no. 1~2 1951

:Ir I. ZONNEVELD, Vloedbossen in Nederland (Biesbos).

;,1

jg. 1 . no. 4 1951

f 0,40

jg. 14 no. 1 1952 f 0,40

Dicky Giesen, Willem de Zwijgerlaan 28, Haarlem,
Betaling te voldoen per postwissel of door storting op onze girorekening no, 476009, ten name van de Penningm.-Adm. van de Plantensociologische Werkgroep N. J. N. te Haarlem,
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