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·:.Als je dit num:·,,er in handen krijgt, begint de natulir weer te
:-ontwaken. De voorjaarsplanten bloeien, de bomen botten uit
en het is de beste tijd van het jaar voor de mossen.
Hopelijk is de sjoccer in je ook wakker geworden.
Trek naar buiten met papier en potlood, vul phaenologie,<tormulieren in, en mo.nk opnames. Bedenk evenwel, dat
,~qualiteit gc.o.t boven gunntiteit, ook in de plantensociologie·
f:S:et bekiûken van de ontwikkeling der vegetatiesenhet landvastgelegd in enkele goede opnames, geeft zeker meer
vvrolctotJ:Hing dan het produceren van -.een grote hoeveelheid
~::ö·omunes. Een opname is geen doel, maar een middel om inzicht
.krijgen in do vegetatie. Ik raad je .acin, ook in Paas- en
erkampenen op Districtsweekonds te sjoccen; zodat
mn"P''"''H mensen ermee in contact komen en·er geestdriftig
or worden. Houd jo resultaten ook niet· voor jo, leuke
s die verrassonde ontdekkingen opleveren , laat
'"'"""·"'"Tl er ook konnis yan nemen. Ik kan jo copy bost voor
gebruiken. Stuur jo copy wol zo vlug mogoli~k,
jo hem klaar hobt! We houden dit jaar Hoer onlcelo
. okonds en eon knmpjo, waar je vocl.kunt loron, contacten
on enthousiast vandnan komt.
dit 15 e levensjaar dor sjocgroep eon goed jaar wordon
.laat Kruipnieuws oen goede afspiegeling van do sjocgroep
wezen!
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Hot UlmGtum suberosne JOVET. rrord,_ hoomü niet onder die nnom,·
door Weevers in: ..l940 voor hGt oorst in ons lnnd boschroven
in !1'0o· flora .van Go0roe en Overflnkkoo dyliomiseh boschourrc:l."
(N.K~.A. 1.940) ~- Aö.ngozi0n hot :ttldanr hot enigG .yoorkomondA
binnenduinbos is, ontbreekt bij Waovors olko afgronzi~
àndoro bósassaciutios on con· voldoende oGcologischo
kurnktoristiok. Nu die tijd is ann dit interessante vegetatietypo uoinig ur.mducht moor bostood, althuns in· do littorQ.tuur.
i
In hot overzicht dor plantongGmoenscha:ppen
Wosthoff c.s.
vindon 110 hot op d~ lnntste bln~zijde als Quorceto-Ccrpinotum ,
subnssocintio van Ulr:us sliborosu(Kl,lrkiop). Dozo indeling uoi'dt
thans ook docr Wosthoff niet moor juist goncht. Ook hot
Q.uorcoto..UlmÜtum , waar M:ützor in ·hot rapport over Nntuurr:uimton in Noordholland moo rrorkt, is niot identiek mot hot
.
Ulootum suborosno. Ffot bost ontrrikkold is dozo o.ssocintio lo.ngs ..
de binrwnduinrand ·on do groto -ri vioron, ovorbl op min of moor ·
kalkrijke· g-ronclen. Hij is to vindon ih snnllo stroken. ·UOl'l do
onderzijde van hoge, steile, zandige hellingen {bim1onsto duinrocks, sturmnllop· vnn do Velur10) on langs ·wogen,· on moot opgovo.t
vrordGn als oen·· rogonorntiGstndiur:l van hot Quorcoto- Co.rpinGtil.ri1
:\ . of van het Q.uorcetum ntlmtbicura, dut in d0 kuststrook hot Eikcnhnngbeukonbos vorvGngt. Do structuur doet sterk donkon nun.dio
van do nssoèintie· ven Grutnegus 0~1 Prunus spinoso.(.Meidoorht en
Sleedoorn);· hot Kurkiopcmstru'\ïoel is ·echter niet zo'n typis.che.
pioniervogoto.tio, cloch n10or gc"Qonc1on _o.nn torugïTijkonclo ro.nden ·.
van opgo.nnd bos on nndoro plaatsen, wno.r dit vrnogerhoGft
gestaan; hot dunkt zijn bostC\·:n nan hot vormogen van de Iep ,
om wortolopslng to vormen, >mcrvml hot optrodon uordt gostirnuloord door knppon, ;mrtolboschndiging door grnnfrrork on \7i:thr-·
schijnlijk ook door bodomophogJ.ng {zo.nd do. t van do gonoemclo
heli ingon nna:r benoden komt]. In hot zo ontstnnnd strurmol, do.t
?Oor dicht on donkor kan zijn, schijnen con unntal soorten, die
roods sporo.clisch in hot bos voorkomen, Gen optiilk'lUl milieu te
vindon.In verband mot do zoldznnr,moid dor kensoorten, do gGringo
opporvlo.kto dor nssocinton en de ligging op gestoorde plnutsori
vindon we zelden xaoer dan frngnienton van do nssociut io, zoals· no
die op papier kunnon zotten.
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.Als criterium of con vogoto.tie uls Ulmotum suboroso.c moot
wordqn -09ngosprokon, kan eigenlijk o.lloon hot overhoorsen
van do Iep in do- struïltlung ~!_ionen.:. of dit gowooo of Kurkicpon zijn, is niot doorslnggcvond.-con.boomluo.g vnnc'onig __
belang ontbi_'oakt gowoonlijk,- hooucl juist op do minst gosto::Jrél.e plnqtf!Ol1 do AboÓl con o:Pvnllol').dc rol kun spolcn,
nlthcms in liet ëluingobiod •.. Niot zoldcri ontbreekt bovend,ien
zelfs elke kruidengrooi!
- -- -- - ·
Als konsoort~n van hQt Ulnntum suberoso.~ klllli>on boschouwel
170l"c1on Ulmu~ ·: cn:i:>pinifblio.( Iep) on do var. subcroso.(Kurkiop)
Populus nlbo.(Abool), Viola. oclorntn(N.hnrts viooltje),
Corydo.lis solidn(Holmbloon), Morcholln esculenvn(Moriolje)
(hoogstrmnrschijniijk oen symbiont vim de· Iep; ë:X:];iëril11öiltG'Gl · -- · is dit ochter niet zo gomukkelijk a.::cn te tonen.) ,ornit:U.ognlum
·I.
nuto.ns(Knikkonél. Vogelmelk) en :Aristolochi'n Clomo.titos
(Pijpbloom). Het ·valt onniddellijk op dut c.l deze soorten
quo. trauiT en prosontie(ITqt dit lno.tsto betreft natuurlijk,
per ·definitie,- met uitzonc1e:r'ing· van Ulr.ms) geen franie
kensoorten zijn, on bovenelfen stuk ·voor stuk 17lin of r.1eor
zuiclèlijke -plnntoi:J., in Nedorînnd niet ·of. 'tw:î j:feluchtl-g inheems, dio op warme, ko.lk-:-en stikstOfrijko'sto.ndplo.ntsen
vnn hot Ulmetum oen voorpost:'hobbdri betrol{ken.
Gedeeltelijk geldt él.it ook voor de soorten die het Ulmotum
(ook do.t ln~gs do rivieren!} -mèt het Q.uercetUI:l o.tlnnticw:a
gemoen heeft, en die door hun.hogero presentie ·eèn'wn::trdovollo a.o.nvull:i.ng op. do kensoortenlij st geven; ·
'-::· ·.
. .Anthriscus silvestris(Fluitekruid), Ornithogo.lun unbcllntm::t
(Vogolnqlk) ; ··:veroriicO. hodornefolio.(KÜnop bindoroprijs) ,
Alliun·vineo.le(Krno.ilodk) en Go.ló.nthUs ·nivnlis(Snoou·,7klQkje}, ··
torwijl ook Jln:pntierl.s par·vifloro.(Kloin · SpbngznD.d) zijn , optimun in hot U1.r:1Gtun'nóeft, >iellicli't .;zelfs· oen· rogiOIJ.<'J.lo
Ir
kensoort is~· Oe do· ko.rnldoristitiko söortencombinntio ':volledig
i l
te Lk~eiJ., VOlgen hier do constunto bogolciclors(VOOrk::JLIDnd
in 60:..100 %van 14 duinrnndopnomos); wnurvnn. dö krtüd.:<n.
nitrophiéio soorten zijn: Urticn dioico(Grotc Brbnc1netol),
Glochonn hodot'O.ceo (Höndsclrnf) , Gniium Apo.rino {Kloofkruid} ,
Alliorin· officino.lis(Look iomdor I.ook}, ·Aegopodiru';l Podagraria
(Zovenbló.d), Molandrium· rubrum.(Dogk6okoeksbloem), en
Q.uorqus Robur (ZorJGroik).
··
-·"''•·' ·
I'
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Desgewenst kun non enkele dezer soortGn ols kensoorten ·opvatten .

. ·
~;;

Fru:zino-Curpinion vorhond.
Tenslotte is er dun nog een heel lange lijst van i1in(lor
constante en trouwe soorten, voornamelijk nitrophielo·, kQ.lkminnonde, vochtminnenc1o on schuduwverdrngonde . soorten.

~:_:, · n "hogere eenhodeh": hot Ulnetun ]lUst hot best in het ..·

i:i

Henk

Doing

l{ru~t.

HET UÜJJETUM SUBEROS.AE
LANGS DE IJSEL.·

Sinds 1950 heeft het ~~lkerbos onze speciale aanducht genoten.
In het afgelopen j o,nr hebben ''Vin van Eek on ondergetekende
een floristische boschrijving over dit merlcwunrdige terrein
g'e.sdhroven in Amoebu(Mnortnlllll.m3r 1952).
A.J. Boer schroef e~n nnrdig artikeltje in de Wundeloar(l933)
over hot ge.biod.
Do Gelderse Ijsel nqruct bij hot dorpje Zulk een grote lusbocht •.
In do bim1onbocht liggen twee evenwijdige tamelijk h,oge ·
rivierduinJjes, welke grotendeels met een tot 10 m. hoog
struweel bedekt zijn. Dit struweel lrum1en -:re verdelen' in een
hoge struildc:ug, bestmmdo uit Ulnus curpinifolia. var. suberosn
(Kurkiep}, .Frmcinus excelsior(Es), en Robiniu pseudo-acacia.
{Acacia.) , en een lage struiklong met Corylus Avella.no.
(Huzelna.r), Prunus spinosu(Sleed'oorn), Cra.taegus monogyriu en
oxycnntha{Meidoorns), Evonymus europneus(I01rdinnnlsmutè) enz.
Dunr tussen slingeren zich Humulus Lupulus{Hop). en ClerJütis
Vi tulbo. cf intearutu( Bosronk), deze laatste echter minder ....
talrijk. Do kruidlong lcont alloen in het voorjnnr tot zijn · ·
recht. ·Dit is dun ook zeer begrijpelijk. In de zomermaanden .
"kan het bladerdok zo dicht zijn, dut planten als Aegopodiun
Podugrurin(Zevenblud}, 1\ITolandriur:l diurm.irn(Dagk:oekoelc{:lbloem),
Stuchys silvnticu(Bosundoorn) zich ternauwernood kunnen hond~
haven, soms ontbroolct oen kruidlong bijna geheel.
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De bodem van hot bos bestnat uit humeus zand dat oen kruimelige structuur.hee~t. Do grote rijkdom aan Mollusca wijst op
een kalkrijke bodem. Belangrijk is ook te vermelden, dut de
vegetiltie steeds beïnvloedwordt door mens en dier. Geregeld
rmrèen stukken bos gekapt;· deze regeneren weliswunr snel, duur
men de stronken laat staan., Ook konijnen .en mollc:m beschadigen
het :plantendek. Wannéer we . de tabel bekijken, dienen wo ulle:ceerst rekening · te .houden met de data van de ga.nmnkte opnames ..
Alle opnamen hebben betrekking op. het Zalkerbos.
·
Vergelijkèn ·,1e de nevenstnnnde tubel met dio van weevers en
Doing Krni't dan kunnen -;,e de volgende kensoorten. voor het
Ulmetura suberosne noemen: .
.
Ulmus cur:pinii'olin suberosa (Kurkiep~ 9 ,a],s belangrijkste,
ViOln odorata (Maarts viooltje),
Corydalis solidn(Helmbloem), kensoort in het duingebied,
Al.liurn scorodo:prasum( Slangenlook) voor het ri.vierge pieq]., in
ieder geval voor het IjselgebiGde
Ook in andere bosjes langs de IJsel blijkt All:i,um aleraceurn
(Moeslook) karakteristiek te zijn .e;vonals Ornithógo.l.Ul!l
umbello.tum{Vogclrlolk), maar wanrschijnlij).c geen kEmsoorton~
Het Ulmotun :past hot hest in hot Frnxinö.~·Cnr:pinion verbond.
Er is ochter ook voel voor to zeggen or.1 hot Ulmetuni als
subnssocintie .te·besuhouwen van het Querceto-Cnrpinetum..
De kensoorten en differentiëJBende· soorten stmm in _ël.o tabel
mmgege:ven •. Hot illnotura suberosne of in .het Nederlands kort
gezogd, het Kurkie:penstruwÇ.)ol, ,is geenszins te vergelijken niet
h0t Quorcoto~Carpinetum ·ai' vormon daarvan, zónls de Eikenhang-,
beulcenbos.sen in Trrento bi'jv .0 ·Eon fragment vcin een stuk Eiken- '
haagbeukenbos oot Xurkiep bij }Iutt<;lm deod me echter Viel hierna;n
denlcen,.. In de boomlang ).{Jilrun. Querq~ Robur( Zomereik) voor;
·
de struiklang bevatte o.~n" Corylil? lwellnnn(Httzelanr) , en
Ulrnus sû.beroscr{Kurkie:p) J .èn de kroid~nng: Allium soorodo:pro.sum
(Slangenlmok), .Allium olernceum(Moeslook), Glec_hom hedera.cen
(Hondsdraf), Or~ithognlum umbellntum(Vogelmolk), Ficnrio. verno.
(Speenkruid), en Tmnrschijnlijk ook Violn odorntn(Mc,nrts viooltje) (Zie opname ll}.
De kurkiep ~lam non. de benodenko.nt vnn de helling vüor, deze
helling, e.en tien meter hoge stum{al, behoort bij het Veluwe~
gebied. . ;
'
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Opn...'l.Dle 12 en 13 zlJn a:fkomstig van enige Eikenhakbosjó·s·bj_j _
Fortmond, gelegen tussen Wijhe en Olsto Dap.r n1no.kt de IJsei c_·
evennls bij Zulk eon grote lusbocht met aan de binnenbocht -~ ·..
een glooicmd terrein. Dicht aan de IJsel vinden i7e da.nr ·de
associatie va.n Prunus spinosn en Orntaegus(Slee.;,: en Meid.,orn'),
oon echt pionier~gezelscgnp dus, dat o.vergno.t in o.rme Eikenhait
bosjes met weinig kruidengroei, nnnrlllil.te deze hoger liggen
en droger zijn.
·
Eon voorbeeld van deze overgangsbosjes naar het Ulmotum is
opname 12, waarin we plotseling .Anemone- ;nemorosn{ Bosanemoon)
zien optreden.
Aan de uiterste bim1onzijde is het Ulmetum het best ont>1ildmld
( Opllümo 13). Hier zien '110 dus hot Ulmetuin suborosne b.nh
de onderzijde vo.n eon hoge zandige helling· , procios
zoals wo die ook Mn de birmonduinrnnd vinden•
Do typische fluviatiel, Allium scorodoprns·~(Slnngonlook)
ontbrookt hier echtor,~nar wol komt Equisotlim hië~lo
(Schaaf stro) hier voor,. evona.ls bij Zo.lk. · ·
Ook nndero vochtminnende soorten vindea vro dnn terug.
Listorn ovo.tn(Kovororchis) komt zo·,-;el bij .Fortmond als bij
Hattem voor, lllüD.r niet bij Zo.lk.
Eenrnnal zien TIG hom terug in cl.e ta.bol vnn wooV.ors(N;.K.A- 1940).
Do rol wm Corydnlis solidq (Helmbloem), _als konsoó,rt'
_
van hot Ulxretum, is al thans in do renedenloop vn)l'll. J:iet IJ si3ldnl
onbekend, pradnt hij dnnr ontbreekt. _Elders li:mgs do:· grote
rivieren schijnt Helmbloem wel voor te komen;.
. __ _
Tenslot_te zo.l ik .het ten zeerste op prijs· stellen, w[\ll)1oer er
mensen zijn die dergelijke Kurlüepenstruwelen elders ltn~s
c1e grote .rivieren keilij.en, mij hun gegevens hiero.vor zouc1en
willen opsturen.
·
·
·.
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Ber van Adldereri.
Tabel. van de opnames
Tabel van de opnanos

11, 12 en 1.3 op blz• 7.
1 t/m 10
op blz. 8 e~ 9.

Bij 'de t'nbe·l vnn de opnames 1 t/m lÖ:
diff. t.o.v. Querceto-Onrpinetum
c
id.
1Uinetum. en Querc.
atlnnticum

u

1f

:f

vochtminnend
fluviatiel

,:.·

OPNAME;
___
...,.._.-'!M ______

11
-·

~~---

12: _,13
__ - - - - - - - .

~-:-:-~

kensoorten associatie

•••~··~·•~••••••••a•••

Ulnrus êarp:i,nifoiin suberosn x'.lVidln -0doritti:t' ,
x'.l
Alliura sc9rodopro.sum ,
x.l

.

kurkiep
Mciärtsvioo].tje
slnngerilöok ~-- :

'

konsOÓFteri_ Verbond'Gll orde
•o•~··~•••••o••••o••••••o•

Thmunchlus Ficnria
ListerËt ovatu
érc~táegus: mo:riogyilu ;
Stachys·silvatica
• áetim urbanJm .· . '

2.2 3o3' 2.3
:x:.1 (x.l) (x.. l)
(x.i) z.L -x~:l
Xvl: :L.l

x;1;"

Aegopo~imÄ.Podugrariq

1·.1''

-z;z:

Anemone nymorosa
Equi~e~um:4i~mqle

nemoralis
.Poa
,,

la
·"~'

1.1

·

Ji:.;l :
'·

·begÈüe~ders

sp~:t:j.o~o.

I

i

. . .
".
,, ....

Gleehomo ~ederncea
Ga;li"!lrrr Ap?-rine.
Rubus ;idaeus
Filipe~d~a U1maria
.Ulium olerncEiX.•n
A.."lth1'iÎ3cus silvestri::;
u:rtiêa:dl.oica.
IIumuJ.us- ·t~lp u1 us
Pclygonnhun officinale
Rosa. spec-.
-

!

_:X:~1.
.; f"

<

~.1

'
zomereik
:hàzslaa:r'
klimopereprij$
kampérf'öelie ~ ;._'.
sleedoorn
;_
'v-ogélmeik ;,:, - ~>
ribes
i,.
hondsd:rnf
k],eef:c:u.id

x.l

'f'ra:!lböo;:~

X al
:X:oJ.

mo.:::-:'1lccl~

.rr.oe:rn.Jr5:piren.
f·ll~ ·! iïel~:;t:'Ui_:i:·

..;,

b.L'nndnGi:el.. bo-b'
::!aic!ïlon~::ze{;el ·-

1

Je•. J.

I

!•

,.

Ornithpga~tim-umbellatum
Ripe.s )SPOCç

RUlnax sp&c.o

!

:i
I
'I

, . I'

fiu~rq_u~ Robu:ço .
Corl)llis Avellmi.n
Veroni~a hederifoliu
io~i~ern rericlynemum

:f'run;p.s:

'I
,_

'

r-rv o • r; o •., • o o o c.

'·i

x.l

.I;

:I·

'·

speenkruid
keverorchis
meidoorn
bosnndoorn
1ldgelkruid
zevenblad
;bosanemdort
schnnfstro
;sèhnduwgra§

-

zuring

---i·
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4:

6

7

8

9

10
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3
2
3
2
Fro.:x:inus e:X:ce1sior
2
1
1
3
Robinia psc. a.ca.ció.
x
3
- · 4
Corylis Awlla.na
2
2
x
Huroulus t.u:pu.lus
x
?
Querq_us Robur
x
Prunus Pa.dus
- . .:.
x
.Acer campestris
-· - · f Clematis vitnl.ba
~
1
v 1lJ.nus glut:i.liosa'
. - · i~~~. ~;~~ki~~~···:· ·~::·5%···
'5%"3·~%

;;f

3

n o • • o o o o r~

Cl Q 1 3

1'1> •

•

101 • • •·

C:ro.ta.egus roonogyn.o.
Evonyrous euroiJa.Cn.s
c Corylis .Avellana
u Pr.unu.s s:pinosa.
v Humu::j.us Lupulus
V\" Fraxinus excelsior
Co:rnus :m:gui~.l(;rl
11 Ul:;ms co.rpD . suberoso.
Il::.1.bus cnesius
P!''L1!2'-lS Pndus
Betu.la :pendula
Q;u,e,J.,q_us Robü.r
V:i_burnUJJ. Q:pulus . ..
,..,, ..,,o

'·=' . .: .·.~ ,.,.

4
3
x

3
4
-

:k

-

-

-

1
- . x
-· 2
.,..
x
~· ·~;%··

..·:· ...

4
2
1
x
x
·-

;%·

4
3
2. 4
3
2
x
x
-. ~;;t·~%"

kUrkiep
es
a.ca.cin
ha.zelo.a.r.
hop
zomereik
vogelkers
Spo.o.nse o.ok
bosro.nk
zwa.rte els

.................. ~. ·1~

o· • • • • o' • • • ;. • • • • • ·e·e'e' • t • • • • • •· • • • • •· • • • • • .. • • • • •· • ·• • • • •·•· • • • • •·•··•· • • •·• • • • •··

x· :x,
- {x)
x
1
-

x
-

-

-

-

-

1
..-

x
-

:k

-:
-

e c, .o ;. • o o t' .c e,11 e·:o o • • • • e • _. .• .• .• • • • •
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5
2'
x

2·
1
1
2
1
2
x
x
·~ ·
x

. -.
.;....
-

X·

.-

- · x · -' ·
1
x
x
.-<
3
x
x
.;.. · x
x
x
x
.-.
-

x
x

-

-

.;,

-

-

.

=•. •·•• •.•. • • •~• • ... • • • • •·.•-.. • • • • .o ·• •

-

x
x
x
x
-

rre idoorn
knrdina.alsrouts
hazelnar
sleedoorn
hop
·.es
. rode kornoelje
kurkiep
do.uwbro.am:
vogelkers·
ruwe berk
zomereik ·
. Gelderse roos

I

f:

• • • • •· •· • .• • • ·• • • • •·• •· • ' • • • • •

. 3P% 3.0% 50% 40% 50% 50% 30% 30~ 25% 4o%
·
·. · '
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·fu Allhun !Scoi·odoprns uro 2·. 2 2 .. 3 2.3 x·r.l ·~ · :..
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OECOLOGISCH$ PROBLEMEN
IN DE POLDERTJES OP VLIELl>ND
_-,

De ltleine ·stuifpolders äon dè Westkant van Vliel@d- zijn
zo talrijk en do situatie verandert· zo gerE;igeld, :dat ,inen er
zonder recente kaart .riiet.'goed wijs.uitoworà.t• i~;'
Ik zal dus· niet pro'beret>: de ligging vrui bepnaicfe ·terreinen ···
te beschrijven, maar verwijs naar de luchtfoto, die als
plaat VII, is ppgenomen in het boelc''Vlioland." van
v .. de Vries. Ook deze foto is; vool:·c;wlógs' è'n veroudorà.
m~ar 0en ~a~ zich,e~ toph_wp~ op orie~ter~n~ . .
vimuit het Bondski:unp in JL947 haiiden' we in' polder rJ:'
eon s~r~e, opnamen gemnokt en _dao:r.'oi,j ivrreJlldr yers?h~J.teP'
in vegetatie en bodem gèvondciuu Toen ik er oihd . .Tuli
Vfrleden janr. weer ging lfáJ/.W."J;Ki,~~~lc .. ~yz~ .Jlo;Lder, , ; . , 1
bijnageheel
-;-~lgestoven t0::Zijii~' ''
· ' 't:
N}l ,.is oyerstui ven hier iats.;he,_<;ll. ,g.(\;WQ,<'IÓ.f-3 :. ·:4l f-9717 , , ~ ..
, ,
vonden vm pas· op 00 erna dj.epte de~ strnndnfzettingi:m :rnët .
spJ.lG~pen, enz ~ 1ron Ç1.0: QJJ.d.ç -Yl.ieb. 0:!:~::..· .
.: ·' ,.~
. . 1
..,;1
.f
·i
.Alle,j dnn:r.·boven was scliolploos., fiJn~, opgestoven znnd;
dat, ]"atyr, pf)s, gel,ei,doJ_]j.k;. "l.U~L n';fgyz&t! ln he~ p:r·o_fie?l; ,
wo.ren aan uieper gelegen hurr.nslungjes de niveuu's.;vb.n
twee woege;re., vpgotf!t~es te -he.rlfennen~ :die d;113 , 1 ~ 1
nchtoree:n7olgcns everstoven no.ren'.,. Mo.ni nu i;3 ook de
bp~oeiing yan l9fl:7: door eep. dikk\3 lno.g. 7.tmd bedekt
!
en subfossiiü' geworden: op een hoÉJlde' nh is alles .
verdweneno Gelukkig. ':ms :polder .:CIL. die direct no.n ,
i
de No~rdzijde ,;o~ v~Üer n· g~~~1~t:: nbg1 good i!lb'ct',
zodo.t die m:1o.r onclerhnnden we1·d genomen ..
lü is ,de soorterJ.rijlçrlom'niet groot~ het is eon i.l,iterst
interës$nnt ter~·ein met een grote n,fwisseling vaill
vegetaties dio als óen i:nozuiek dooréen liggf:m~
Veldjes · Zee biest Scirpus mar i timus) , ··Riet (Plirngn:iit;ö s
comnunis) r- ruvi-e Bies(Schoenoploctus 't'nbernnemontoni},
Li.sdoruclé(T-yphti ungustifolin) met .grote verschillen: in
groei1.Tncht wissolen elknar nf (vaak om de po.nr meter}
met. een andere ondergroei .. DnnrnO.IlSG waren m~ v::J.G.en '
· met een bijrin ontbrekende hoge kruidlno.g, maar n:et ebn
dichte zode. vnn. öeverkrUid (Li tt.orella juneed o
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.-:uHet eerste wat je in zo'n geval doet,. is, dat je probeert uit
te zoeken, welke .C!eze oecologisèhe factoren zijn ·, die
deze ver$chillen in vegetaties bepalen. Om hot IlUlO:r meteen 'to •
zeggen, .die noging mislukte grandioos. Do verschillen in bodómhhoogte of woter~iept~ waren gering,9ovendieü leek de vegetatie
eer, zich weinig van nun te trekken. Mogelijk dat overstui ving
een :t>Ql speelde, ll1.'1nr van grote invloed kun dit niet wezen.
MMisschien kunnen hier enkele }ieden met scheppen, voel tijd en
spitsheid gewapend, opheldering brengen,. het is de moeite wnord!
Eenvoudig zul het niet zijn, daarvoor ~e twee volgen~o voorb.·
De _Littorellu weiden· zïjl). van een heel siinpelo samenstelling, bv.
Hoge-kruidlung: 'ong• 30 cm• hoog, 2%
Riet
:x:.2(o)
· Zeebies
l;,;2{o)
Lage kruidlang : ong. 50 'cm. hoog, 100%
Oeverkruid 5'•5
·
Wuterpunge 2-3. 2
Wu terno.vel :x: el ( o)
· _12_odemlnQB! lOO%
lügen
5.5
Het vreemde is nm echter, dut er in deze groene mat grillige
eilandjes voorkomen zonder enige plantengroei, d.w.z. ten dele
ligt het zand tu::in de dppervlnkte, ten dele is het afgedekt met een
een lnagje rosten vo:n Algen en Krnnswier(Churu spec).
Hoe deze plekken ontstaan is niet. zo maar te zien; vq],gens
de Vries(png• 46);zou hèt speciö.nl door de golfslag bij stomiweer komen, die de planten loswoelt en de vegetatie een stuk
oprolt.o Misschien spelen voedselzeekende vogels ook een rol, -en
ten slotte is het niet onmogelijk dut het ten dele een
concurrentie~kwestio is: dat hier in het voorjaar een dichte
Chnruvegetatie groeit, die het Oèverkruid het leven onmogelijk
mankt. Verrassend is het nu; nls je de bodem bekijkt.
·
Onder het Oeverkruid vind je eerst humusrijk zand eh dnaronder
tot op 30 n 40 cm. humusnrm; sterk doorworteld· zand, dat in
hoofznQk geelblond van kleur is, met roestkleurige glijvlakken.
Dut wil dus zeggen, dat het ijzer hier geoxydeerd is en als
Fe 203 in de' bodem voorkomt. Oni:ler de. vegetatieplekken is het
echter geheel anders: reeds op 0;5 cm. onder de oppervlakte is
het zand hier donkergrijs~blauwzwart van kleur, hetgeen op grotere
grotere diepte langzamerhand wat lichter wordt.
De bodem stinkt naar rotte eieren, wat wijst op H2S. Conclusie:
De bodem is hier gereduceerd, het ijzer komt nls FeS in de
bodem voor•
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Do grens is scherp en valt precies mot de v,ogotntiegrens supon.
Op 10 cm. kun jo· ci.o overgang van volkomèh geoxycloerd nnur ·
volkomen goreduceer'd vinden. (voor do bnctorion-flor'o. van ·
__ zulke bodems: zie v.wes.t]:wff: Tho vegetntion o;flllihe Dutch
islands of Terschèlling ,· Vlieland and T'oxel po.g.99) •.
De waarschijnlijke verklaring is Pel, dat het de vegetatie is,
die de grond onder zich geoxydeerd·houdt: als zoveel wnterplanten heeft Oeverkruid luchtkanalen in blnde·n en wortels,
die !!Bt" elknor in verbi:t).ding staan, en hot is bekend, dot dé
zuurstof uit de wortels in ·de omringende g~ond kan diffûn~eren.
Mogolijk holpon ook do vogels noe: tussen hot Oeverkruid. zp.g jo
overal gaten waar de ol.tiJd ttmiwezigo ·scholeksters mot hun
snavels in do gr,ond Boboord hacldon; op ·de lmle plekiron zag je
wel :Pootnfdrukken, maar geen bqorguten.
'
.
Een ander vree.r.]cl geval vms. in do zuÜI:westhoek te vinden~ wa'ar een
oen e.ven br'öde stroolc lnngs de rand wel ovo'rjnrig, doom :ciei;
stond vnn 1.50 m. en hoger, mno.r wanr de ·lévendq h.àlmen vn:c1 dit
jaar ontbraken op eoo paar sprietjes van :;:wg geën ·50 ct:J• na.,
Het :riet was dus plotseling sterlc achteruitgegaan of afgestorvenD
Onder het Riet uas ook prqctischngeen vegotutie, alleen een dikke
witte vlitl:at:ig van dood Krnnswier; slechts ..eentpnlir ..;groe.ne .. ~.: :... ~
l eilandjes· ·waren er,. wnnr wat ·Oeverlc:ruid groeide en geen
I<rnnswie:r' ..llflno.r hier stonden dan ook meteen een paar gezonde
:riethnJ,.men vnn meer dan oen meter hoog! Het leek er dus veel op
of hot Kranswier hot Riet. had doen afsterven~ net zo ·ver als het
zich ho.d kunnen uitbreiden. Jof.3t vermoedon da·é hot inderdaad het
vverk van Chara(Krans'wier) is geweest, wordt Iiog versterkt door
twoo wao.rnemingen: l., iets hogè'r dan d.e strook afgestorven Riet
(dus dichter bij ·de stuifdijk) groeide geen Chnm. ,. mar een bonte
vegetatie vru;t o~ao Ligrost is stolonifèra(Fioringràs) ~
Hier groó i do nog Riet, wel niet wol ig, mnn:r toch belangrijk mee:r
en gezonder dan in de lager liggende Charast~eok •
.. Het afsterven kan dus niet rtlloon liggen ao.n oen normulo successie
non de rand vm:~. eon plas, b.v. in verbnnd möt ·do· o'p 1Klielanc1
heersende droge voorzomer. Zio daarvoor hot schall1Ó. •

. v: the dunes o.nd sult rnnrshés of •• ,.
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dijk.

w

wnterstand
. Riet mot.
dood Riet..
hoog levend
op 29.7.'52
~\grostis
met Chnrn
Riet met mos
2e Ook op vele andere plootsen J.n de Kroon-poldel,'s en de kleinere
polders waren in uiteenlopende vegetnties(soms zelfs die met veel
Kruipwilg) "goten geslngen ", wnur resten vnn vmlige Chnrnvegetntie te vinden waren, muur wnur de andere planten, tot
Kruipwilg toe, verdwenen, gedood, of sterk verzwakt wqren.
Slechts in een enkel geval leelc het, of Riet en Chnrn elknnr
· verdrogen hadden, mnr. tolrijk waren de Cho.rnre.s:ten hier niet.
De rram:remingen dienen dus herhaald te worden op een tijdstip
dat Chara nog levenà is.
.
.Anngenomen, dut Chnrn de ë\nder ie, op wellee wijze· wwrkt hij
dan in? Loge ~lnnten als Oeverkruid kan hij natuurlijk overoverwoekeren en verdrukken, muur met.Riet.en ·Zeebies lukt dit
niet. Hier znl het wol van invloed zijn dut hij do ljlod.em
afsluit van de lucht: de bodem·wns weer blauwzwart gereduceerd
en onder de eilandjes van Oeverkruid enigszins geoxydèerd. ·
Maur het is de vro.ng of dit alles verklo.n~t: ook zonder Oeverkruid, mar met min of meer afsluitend mos groe;ide het Riet best.
Het is niet onmogelijk dut het Kranswier stoffen nfscheidt, die .
direct of indirect schadelijk zijn voor de hogore plo.nte:n~
·
Dorgelijke gevo.llen komen voor; in hot Schweizerische Zoitschrift
für -Forstwesen van April 1952 W<;Jrdt gemeld 1 hoe oen Korstmossen":.""
vegetatie de verjonging van Den, Bergden en Spar belemmerde,
ioor de vorming van mycorrhizo te beletten,

..

•

~
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Kortom, iR deze poldertjes is nog heel wat te beleven, en
het eind is er vun weg, als je de verschillende poldertjes
met elknar vergelijkt. Wat moet je er van denken, als
Waterpunge tussen het Oeverkruid van deze zijde van een
stuifdijk 2.2 en vruchtdrugend glroeit, en mm do Ulldere
•... '.
zijde 5.5 en bloeiend?
•• Huns Heybr~ek
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ti'jdens hErt ·congres 1952 te Alkmao.r
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Nu de opening en ingekomen stukken, die weinig nieuws
opleverden, ~~orden de ve:r:slö.gen'vo.n de voorzitter, re·do.ctour, ·
en pen:ri.'ingme(!steresse-o.d.niillistro:tice voorgelezen en
bèsprok;ën. Een stiJging van het ledento.i blijft· n,og steeds
wenselijk, vooral o'ok in. verband met de hoge kosten voor
Krui'pnieuws. We; zullen er nu toe mopten overgaan, oni
Kruipnieuws te stencillen, \10.t vé-ei· goedkoper :i.s dM ·
rotaprinten, wat we tot nu toe inet Kruipnieu\"rs deden..
Het b1ijkt ·ook nódig te zijn, de drukker terdege op zijn
vingers te kijken, getuige het aunta:J:foutenin de lao.tste
Kruipnicuws. No. deze bespreking vm1 Kruipnieuws en de
fino.ncieJ:e toesto.nd von de Sjocgröop, uerden de weekends
en het kamp,'je besproken;. ·Er werd behoeftè. gevoeld om nog\.
eens een keer no.o.r Nijkerkerveen-te gno.n; het kQilipje zo.l. nu ,.
dit jo:o.r voor de zpmerko.mpen in plo.o.ts ·van do.o.rna gehouden
~· .
worden .. Zie verder de uitingen.; .Als 1mscornm.issie '.7erden··
Ton 'coops 'en Kóèn 'Mintiaert benóemd.. :No.-· de verlciezing vnn
het· nieuwe bestuur(z:i:e hieronder);. uerd de. rondv.rnng gehouden~
Wim van Eek \7erd met .algemene stemmen tot ere1id gekozen. : ·
Ook de Sjocgroep-po.n lwrun wee:r::' boven uritl!r(een bestuursl:id
ho.d hem ondeP zijn beheer!).
Daarmee werd de vergadering gesloten.
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Het bestuur heeft de data zodunig opgesteld, dut ze zo goed
mogelijk verspreid liggen, en de excursieterreinen op zijn
mooist zijn als vre ze bezoeken.
Iedereen die enthousiust voor sjoc. is, is gelkom op weekends
en in het kampje. Houdt doze dato. vrij!
18-19 April

9-10

Mei

6-7 juni
· 27-:38 Juni
:c. 8-13 Jllli

Weekend te Vorden(bij zutren). Eiken-Haagbeukenbossen in het voorjaar.
Weekend in de Millingerwaurd(Kekerdom).
· Uiterwa:Lrden on rivierdui~en achter·Nijlnegen
Weekend ~ N'Î.jkerkerveen, o.a. blo.uwgruslonden.
Weekend in N.w. Overijse1. ·
Kompje in 11/fidden-Limbur~.

redacteur: Dè copy voor het volgende numrr~r
wilde ik graag zo guuw mogelijk ontvangen.
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