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ASPERULETOSUM

beschreef dit gezelschap ip 1939 uit~oerig.
de drie yarianten, die hij voor N.w. Duitsland
be~!clrreE)f', komt alleen de typische variant ·in ons land
~~r,., ..""",.. De twee·· andere prefereren een kalkrijl{')e bodem rnet
wat dieper liggende grondtraterspiegel en staan nog
bij het eigehlijke Fagetum. Door de hoge eisen,
deze vegetatie aan mineralenrijkdom, en vooral ook
jkdom van de bodem stelt, is dit gezelschap bij ons
nogal zeldzame verschijning. In de Achterhoek vinden_
het alleen in de Linten bij Winterswijk. Erg fraai is
hier niet ontwikkeld; wat voor een deel te wijten is
het te sterke overheerseb van de beuk. Hoewel de beuk
een vrij belangrijke rol in dit-eiken-haagbeukenspeelt, is hij hier door bosbouwkundig ingrijpen wel'te
op de voorgrond gedrongen.
hier op de grond onderteerd strooisel van .uaer dan
en deze' storing in de voedsGlkringloop, vindt na.
k via de bodem ook zijn terugslag op de vegetatie.
is wel wat meer van dit g8zelschap te
dan in de Achterhoek. B:lhalve de voedselrijkdom van
iä ook de vochtigheid van groot belang.

!I

I 'I,

I

.

I :I
11

,,·

I

I

'I:

I

,,
.,'''

"'

- 2--

'

I
'

In Zuidlimburg is wel wat meer van dit gezelschap te vinden
vinden , dan in de Achterhoek. Behalve de voedselrijkdom
van de bodem- is ook d,e vochtigheid _van groot belang.
Weliswaar ver;i.angt; het gezê-lEjCllap n:i;et zotn ~pphtfge bodem·_
als ons mee st álgeinen.8 eiken..i :ha~gbeJJke;llbos liet .j
Q,uerceto- Carpineturn stachye11o~n1m::.- riuar: toch: wel -~eri bodemr
die onder de invloed van h'et grond1qatei;;- staat. ' -. _ ·
In Z,>Liinburg vinden het Q,o-C.,asperuletosum hierdoor op
. >1
de onderste delen van de helli:rigG:ti~ ·V~aar :h.et;--.kan · P~ót"ï~· . : ~
teren van al het water dat door de grond :r:Laar beneden
sijpelt; terw:i,jl, we in de dalen zelf het c "-Co stachyo·tosum vinden,· en· eventu·eel op de gronden, die zelfs in de
zomer nat ziJn, -het QoC~ i'-;Llipenduletosum aantreffen en in
het uiterste geval· ec:.ri Alnetum vegetatie. · ·
H::d; d.roevige,·is nu, dat op 'deze door het ·~QC~ ac:pe::u.lo·~'1·-·' sum geprefereerde gronden niet alleen prachtige bosplantou
zoals liev'"""'ITOUW8i1bedstro, bergereprijs, eenbes, Il.r:~x:rula
enz. kunnen groeien, maar ook allerlei meer economische
plantjes als veldbee:mgras, fgngels raaigras etc.
.
l'fet gevolg is dan- o0k,- él'àt voor een zeer groot gedeelte dez3
bossen zijn gekopt en in weiland omgezet. Van c1e rostanten
van dit bostype ·.is .E?en"bolangrijk de:.el no@; l;>e;z;i t van do
boeren. In de meoste gëvallen behe:-cen ze. dii;irij _ongelukkig~ als een soort hakhoutbed.rijf~ Hierom'-vinden we in .
:plGats van een 1m:ï.tenge)'Toon fraai ontwikkeld bos, oen hook
struikgewas, met ::!:.:n het · g1u:J.stigste geval nog enkele spaar··· · ·
telgen( nu, is de bqd,en liie;f:.,rijt\: genoeg, zodat do schade-~
lijke invloed o::; éls. poû.oni d,óor· deze roofbc::mw· nog· niet tB
zien is; temeer omdat er yr:ij o±igeregeÜl gekapt' \r.rordt)~ ·
Door het dichte bladerdak van d,it 'sti:>uikgeHilS is de 1icht•
intensiteit .op de grond veel kleiner dan het geval zou zijn
in een fatsoenlijk o:pgcgroeillt '\leis ..ötJ deze gronden!
Hü;rdoor is de kruidvcg_etatie niet' zo weëlder:ï,g en bedGkt
in ë!.e -meeste gevo.J,len ?Ö ;~BO %vàn de bodemoppe~giaktG.Het deed me daarom des te m.Ger :plezier; toen ik üi het
VOOrjaar Van I 52 deze Vegetatie buitengeWOOn llÖ'Ói OrltvJ:Î.k'~
keld vond in de oll',lgeving van Billerbeck- Coesfeld- Horstmar in Westfalen~<JUs in het gebied waar onze grillige
Achterhoekse beo~, de Berkel ontspringt~
·,_

r.
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Er groeit. hier een mooi, hoog opgaand eiken-beukenbbs.
waarbij de hoge .. boomlaag een hoogte van 28 tot 32 n 0 •
bereikt .. (Er waren zel:fs,enkele beuken van ~5mo).
Behalve e ikEm
beuken. komt ook de gewone e sd00.; _:
tot in de bovenste boOmlaag, op enkele plaatsen ·zel:fs ....
in vrij groot aantal( opname 10) o De wintereik kvram .op
een paar plaatsen ooktot dominantie in de boomlaagf
weliswaar niet in de' allerrij-kste gedeelten; maar het
blij:ft toch oen merkwaardig fèiit. De mqgelijkheid is
echter niet uitgesloten, dat ze er vroeger zijn
·aangeplant! De es speelt alleon een belangrijke rol in
de rijkste gedeol:!Jen ~ _waar hij dan mok echter'' als
prachtige.- Silanke bomen o:pgroeito
.
Do lage boomlaag was meèst 16 i;otlB m. hoog. Hierin
rrareh beuk: en haagbeukf plaatSelijh: de esdoorn,. ':\.inde
en zoete kers- van belang, maar deze ·ontbraken::ook:
plaatsol ijk -geheel,, waar -'le beuk: de overheersende. boom:.
was en te veel licht pegnam. De struiklaag '-Ws .·mee stal
nogal spaarzaam: en alleen op uat -lichter·e plakken .van.. belang. Een- wéelderige 'kruiden vegetatie bedekte echterin alle gevallen 'de bodem. In April uas hot oen
bloememrçelde van speenkruid, muskusl{ruid 1 anemonen,.c- -.
Primula's, etc, die ·-in 1\.IJ&i opnieuw nog even zou opleven.· _,.. ,. .-,
als lieve-vrouwelibedstro, longenkruid ..en gele deYvenetelt _ .:,
bloeiden. Daarna is de inooiste on kleurigste tïjd
voorbij, alleèn het groot springzaad_ en hot heksenkruid
zorgen ged1irende de zomer nog voor E'Bn bescheiden _bloem
bloemenpracht.En in de herfst wijzen de rode hessen ·vanaronskelk op de vergane glorie in het voorjaar•
_ ._
· Deze bossen vrerden als p.itkapbos behar-deld,_ d.T!oZe dat.;
hier geen kaalslagen 1-lerden gemaakt maar heel geleide..,,
lijk. .J.üer een kaprijpe boom ·;mrd ver':lijderd en zodoende
kràgen andere bpmen de gelegenheid om op .te groeien-. ; •· Dit voortre:ffeliJk beheer Juram ook de kruidetivege"tqtie
ten goed,e. De:oPnames l t/rn 18 zijn gemaakt in bossen
- _ in le_ omgev,;ng van Herstmar, Darfeld, Coesfelllt, erv. B.
Billerbeck. •Opname 19 ris in de LintmiL gemaakt en de
-overige drie in ZuidÏiml::>Urg: 20 en 22 in,het onder~'te
Bos bij Epen en 21 ten o. van Slenaken. Deze laatste
vier opnames heb ik er bij gedaan, om ze te vergelijken
met de opnames uit Westfalen.
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Iu de tabel kunné}n drie subvarianten -van éle typische ·.
vnr ian't -van het ct~-c. "On(lerschoidon '"Jorden, nl.
!n de opnames 1 t/m 18. Dozo indeling han@ gohool ,
samen met de' vochtigheid van de bodem
de diepte "Jaarap
de ondor·.7eerde kalksteen zit .. Het is daarom rrol goed eerst iets o·vor do bodem te vertellen. De bodem bestaat in dit
gebied uit een meest ietsje zandig geheel, die prachtig
verkrui.mÖld en oGn 6,5 -1,00 m. ftikke laag vormt op d.e .._
onver·.TeGrde kalkstèen. Dezè kalkstcon is een vorming uit
het Boven-Senoon., e:1 stamt dus uit. het Krijt. Hot is
dezolde laag~ die in zwid~imbU2~g afu~ de oppervlakte komt,
. mna:l:l eon andere als do l~4J,.klaag,-. äio bij Winters";"Jijk te vin
vindon is, dat is nl. de ~cholpkalk, .die in do Tri&s
gevormd is. nat dzo kalkstoen l;l.ier betreklrelijk_ dicht
onderde oppervlakte zit,_ heof't niet alloon tot gevolg, datz
do vegotat ie VUil dG kalk kan prof' i teren, zij het dan ):.lOl~en
dools indirect, maar tevens hec:t't de kalksto011laag een
grotere invloed op de ;mterhuishouding W11 deze gronden.
Hot grondrr.ater zit hier vri.j diop, en staat niet ·dirGct
ter beschikking van da :planten. Het reg:m;;:oter, dat ·in de g ·
g1~ond dringt, varzamelt ziéh op de k4lkloag~ kan hier niet
doorheen .dringen en er ontst.aat zodoen,ÇI.o :e!3n schijnGJ:,"OD.clwoterçiogol boven ·a.~ k~klaag. In dG :winten; i.s. :do Îron(l '"_: >:
. h!i:erdoor nogaJ,. vochtlg, 111 de Z!nner :worQ,t d1t wate~
.. • reservoir oohta.r. uitgeput ,en staat .or op do kallesteen geen' .· •
wator moer. Do grond boven de kalklaag is ecll.t~ .wel in
sjmat een voldoende hoeveelheid water vast te houden,
zodat ook midden in de zomer {le ·bodem nog f'ris ..is.
Dit be;;ijzen ons rtel de vele vocb,taanuijzers uit de
vochtige suba.ssoc~atiegroep van het Q..-c. als .
Athyrium. filix- femina(nijf'jesvaren) ~ Impatiens nolitangere(groot springzaad), Fóstuca gigantoa(rcuzenz.-ronk.gras), Veronica rnontana{fiérgereprij~r), enz, die in do
tabel al'lo·met eon ~ zijn aailgegoven. Op allO plaatsen·.
in dit bostype, 'i.'aar hot profiel is .bekèken, waren .o:p ·
20 à· 30 cm.. al-roo$:tvl$kJ.mn in de, bodem. aan to trof'fen.
Dit zegt op deze .diepte niet. zo erg vo;el,' over-· Çl.o, hoogte
van de grondr.raterspiogel ili de mntor.
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Boven de 20 cm. komen, ook als hot wat~·hoger heaft
gestaan, glijverschijnselen voor, Ibmdat hier het o2,,- gehol te alt.ijd ;;t:l'l volQ.oenp.e is en bovendien gaan het
. "hurnusgehalto en de rrortelgestellen de glijvorming tegen~
Het Q,.-c. asperuletosum herilmert oms' al ih sterke mate aan
het echte Fagetum, door het,veelvuldig voörkome~ van
Asperula odorata(lieve~~ou~nbedstro), Melica uniflora
(eenbloemig parelgras}, Saniaul.a europaea(heelkruid) e.a;.
die alle echte beukenbegeleiders zijn.· Vooral As-perUla en
Melica hebben nogal de neigi11g tot faciesvorming. Het
onderscheid tussen de assdlciaties van het Fog.::tum en die
gun het Q,uerceto-Carpinetum, is trouwens niet al tijd zo'n
eenvoudige zaak, vooral om·:.at de kensoorten van het Fagetum
bUiten het ·urs.ao.l van het Fagetum hun toevlucht zoeken in
het rijke Q,i•C• En ~anneor door de bosbouwkundige ma~trege~
len de beuk nog wordt bevoordeeld:, kan de vegetatie P,ie van ..
eon echt Fagoturn helpn~al erg benaderen.
Hier zitten rte echter nog zoV:Be onder de grens van het
Fagetum, dat meer ee.n gebergtevegetatie is, !lat de FraxinoCarpinion soorten, ondanks· het plaatselijk domineren van d§~
. beuk nog verre in de meerderheid zijn.
Op de laagste plaatsen, rraar de planten in de zomer het
langste vm1. het uater in de grond kunnen prof'iteren, vinden
ïTe de rijkste subvariant. Deze is vooral geken.r.J.erkt door het
·.v0orkomen van Arum macUlatum(aronskelk), Pulmonoria obscura
~.{.flievlekt lCmgonkruidL, P;r-imula elatior( slmllm sleutelbloem),
Sanicula ep.ropaea(hcelkrui.cih·:,..JJrtica(brandnetel) en ]'icaria
verna( speenkruid). Ze vormÊm. e~n enorm· ueelder.ige vegetat_ie
~,vrsarin voor de mossen haast geen plaats meer if!•.
..
... Soorten als C<J.rex silvatioa(boszegge)lf Cc..l!rex remota(wijdaar·zegge) , en PQc: nemoralis ( schnduiTgras) 1<urmen tegen deze ·
.. concurrentie niet zo goed op en zijn hier in de ;proef- :
ylakte slechts in een enkel zielig polletje oonwezig;
,;;\7ao.r de vegetatie echter vernield is doo.r het wegslepen ,
;van een boom, vinden :-;e ze d.irect in groot. aantal.
, boso.ne:moon en spaen....lcruid sluiten op deze rijke
hun levenscyclus erg vroeg af en zijn begin Mei al
r pqn belmlglUijk deel verdiTenen, terwijl we op armere
""'.~:·v.uc1e,, de bladeren van de aumonen nog ;rel tot eind J'Uli ,
. ··'·'·
vinden. 0) i::.-ts drog3ra gronden ontbreken soorten al~
vu~:l.n.t~..l..ll: geheel, :;el Villd.e:::J. we nog bergereprijs, gele do-
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Op de iets drogere gronden ontbrek:en. soorten 'als kconskelk ,
etc. geheel, wel vinden we nog· berger,pprijs, gele dovenetel.
eh muskuskruid. Ook Robe>rtskruid blijJ.c~ merk:Waard:ige genoeg
beperkt te z'ijn tot deze beide rijkste subvariartten.< .
. :;.
Ee typische subvariant, waarin dus~ de c!'iffe~e~tier.ende
~
soorten van de beide andere· ~ubvar.iante;n.:m:Ut'biöebili;,:• vinden.·
we op de nog iets meer boven' het _ .gron(lil'l;ii)-têr' g'e).egen: delen :.
van het bos~·W(ü··groeien hier ~o)?; lieve;;.;'vrbuwénbèdstro, ::
parelgras en he~gewikke, benevens veel Fagetaliaso·orten:;:~--· .. :::
het is dan oo~•nog ·een allesbehalve arme v:egetatie.
~- · ·
De bodem is echter niet meer geheel Verscholen- onder een··
dichte kruidenvegetatie, zoals bij de.sp'èenkruid-..e~,
AronsljBlk-rijke subvar~ant. Er was nog een Fagetumsoort,
die in debossen VOOI'kwam. Dit was Neottia nidlll.s-ayis.';J--_. . -(vogelnestorchis}, die speelhaal te vinden was op de plaatsen, waar nog veel onverteerp. beukenstrooisel lag, dus;.
··
op plaatsen waar de beuk -een te belang;t?ijke plaats in de
boomlaag voor zich opeist. Ook on het Fageturn groeit deze
soort niet op de plaatsen' met de weE}lderigste kruiqan..vegetatie, maar meer op de ste~lere hellingen, evenals de
andere orchideeen uit het Fagetum..
. .
,
.Als we de opnames uit Zuid....Liniourg-- en de Achterhoek vergelijken met die uit Westfalen, dan blijken: d~ze opnames wel·
in de tabel te iruimen passen. Opnamè 20·.en m. kunnen we
tot de rijke subvariant niet Aronskelk relcenen,, terwijll9•· .L
en 22 in· de .middelste subvariant thuishÇlll'e~ wàar Aronskelk,
Primula, enz. ontbreken, maar :wel bergereprijs en gelE? ;,
dovenetel aanwezig zijn. Jol zijn ze niet zo rijk .als deze
vegetaties, de kruidlaag heeft een geringere bed.èklün.g, .
meestal maar 60 of ?0 % en alle kruiden komeli·&r in kleinere hoeveelheid voor. Dit alles is aan de hakhoutcultuur
te Wijten. Alleau lieve-vromvenpedsti'O en gele·: do~netel
maken hierop een yitzondering, umar dit is te ve.rklarem
uit hun groter sch~duwverdragend vermogen. De mossen
d~arent egen, neman juist een belangrijke plaats fu, d,oordat
er nu· open stukken--zijn waar :;::e een, plaatsje kunnen vero..:.
veren. Een moeilijkheid rees er op bij h111t inpassen van
de &uidlimburgse opnames. Het hakhoe.t is· hier meest 8-10
meter hoog. :=;rt is r..ü. een :J.a(~gte, cU.s net invalt. tussen, de
hoogte van .de struiklaag van de andere bossen, die· n1,ee:;;t.
tot een meter of 4 ging en de lage boomlaag die 16-lB m.
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Dit is nu een hoogte die net invalt tussen· de hoogte van:
de struiklaag van de andere bossen, meest tot een meter of'
vier,@en de lage ~omlaag, die 16 tot 18 m. hoog was.
Ik hbo in de tabel de soorten uit deze ij.oge struiklaag ee:ri
plaats gogo~n in do kolom van do tweGde boomlaag;
bij het bekijken van de tabel moet er dus \rol op gelet
wordon dat biJ' opname 20, 21 en 22 de B2 maar 8-1om. hoog
is! Dat zo hie~ en daar een cijf'er voor. de sociabiliteit
van do struiken is gegeven, komt niet doordat ik inconsequent ben geweest, maar de 2 voor sociabilitiet wijst er
er op dat het hakhout is; of in ieder geval, dat er meer
starrmetjes uit het wortelgm;;tel komen. ·
Op de lichte plekken i~ het bos, die bv. ontstaan zijn·
door het kappen van een grote boom, vinden we een erg
weelderige vegetatie. Vooral gierstgras(Milium effusum),
i.! bosandoorn, brandnetel~ br'aam en framboos zorgen er voor,
dat het er "wild 71 uitziet. Het gierstgras is hier een .
plant die tot boven je schouder reikt, maar de andere :
' planten genieten ook ~el van de grote hoeveelheid: licht
en .vocht, die ze opeens krij_gen. Doordat de regen hier
.!ÏleteEln op de grond kan vallen, en dus niet voor een zeer
gro.ot deel in de boomkronen wrdampt(deze hoeve,'lheid is
zeer aanmerkelijk}, ,hebben we allereerst al een grotere
hoeveelheid water, die verbruikt kan warden. ~ovendien kan
na al het water aan 'de kruiden te:(). goede komen' en neren de
bomen .niet een zoor groot de:el van het 'Hater tot zich.
Dat deze plaatsen ook vochtiger zijn dan hun beboste omgeving, is o.a. te zien aan ·het veelvuldig optreden van
·
wijdaarzegge, brandnetel en bleke zegge. De esdoorn slaat
op deze plaatsen heel gemakkelijk op en oolc in grote getale
de eik en de os, die ·er dikïrijls niet zo vlug bij zijn, · ·
krijgen daardoor geen kans mee~, als de esdoorn e~nmaal is
op~oschoten, omdat ze niet in de schaduw ervan kunnen
·mpgroeien. Hi~.mo.:: is -;raarschijnlijk .ook dG dominantie van
ie esdoorn tez~en met de 'beuk te varklaren in opname ao.
:beuk kan n.-i. wel .in· de schaduu van de esdöorn ·
ien .en .li:an: dan dé eséi,ÖÖrn.later ook ~hhalen •.
. ogenrl k wordt· 'op zulke plaatsoli in 'de natuurlijke
J.V''ö"·.u·,~ t.-.~f1:rep'en; ··

:

·

·

-v••"·'""'-"'-e krijgen ook de .eá en de eik een plaatsje in de
opslag.
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Q,UERCETO- C.ARPil'JETUM ASPERULETOSUJI~ (Vervolg).
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 ] 2 13 14 .1.5 16 l? 18 ) g .20 21 22
Nunner opname
Different·ierend.e
soorten t.o .. Y.
~.c. nsperuletosum
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Vertlaring: de soorten ~.merkt met. x z;jn diff. ~oorten v.O... vochtige subassociatiegroep
.
o
Frnxino-Carpinion· soorten, die niet onder de
ondcreo.s.sociatie.:.. en vorbondskonsoorten konden
worden ~ep1aatst~
·
11
f ·· n Fagetea- eii ·· Q,uercetO:..Fagetea soorten die niet
meer onder de o.ndere o~de- en verbandskensoorten
kondon wordeh gep1aa tst'. :
a ·' diff. soorten vun het Q,.à. asporuletosum dio
·'
"
niet· onder do andere diff. soorten kondon warde~
geplan t:st.
·
·

.-;·,

.•·
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.fu..lngozien de beuk op deze groncl.en nogal. eGn·· rem1o.gele
houtsmmrt is, ~ordt er voor hem vonk een te belengrijke
-plao.ts ingeruiLld, wo.ardoor daze gronden, overigens,
tenminste nls hot binEen do r)e:rken biiJft, niet diräct
oon slechte invlosd op do bocieni- hoeft •.
Een andere lmestio is het, do.t rot nu mooilijk "\ïOrdt om
hij do nntuurlijkü verjonging do· c ik Zijn plo.o.ts te l<:\ten
behouden, dnnr do eik als 1ichtsoo:vt irrij go.muklmlijk door
de beuk k.'1n -;;rord.on VGrdrongen.- A..m de bosrnnden 11a.s G.o
bodem vo.û.k ged'egmdoerd doör d6 zon, ·die hier do bodoLl.
ko.n boschijnen.Do zon op zichzelf is nog niet het ergste,
~a.nt ook ap de open plokken komt ondnn.l{S de zon eon riJ1m
begroeiing. Aan ële bosri:mdon ~ordt het c.fgovallen lbof ...
ochter wrder hot bos illgowo.o.id en -vorteert ni'ét tor
plao. too, zodat dit do bodem niet ko.n b0schormen1 , tornijl
bovendien het nnn d.e 1wden onttrokken voodsal er niet in
terugkoert via. het nfgovo.llen blo.J!t. Deze gedegradeerde
bosrondo Il ï7GrEln vaornl te vindon op de :lo.o.ts en.' "\ï o.o.r· àe
beuk dominoorde en· zodoende geoo lo.ge:J.."B bqom.-of struildo.o.g
benden zich duldde .. Op à.e pla::ttsen, ima:r eik, os en esdoorn_
belwgri jkor in de bovenste boonllnc.g ':TO.ien, kon, door do
grote hoeveelheid licht' d:iB door wt blaë!Prdek drong,
een fo. tsoenlijke t;ltru ilüao.g ge oe ion. Hier had de wind niet
zo'n vo.t op het af'Q'fival.lEni. blad en kon do zon de bodem
niet zo beschijnen o.ls in de zon:or, dot~' alles btia::aus tot
gevol.g, do.t hier wel tot do ro.nd van he.t bós dEf mooü;i
vegeto. tie be:7G.o.rd bloef.
...
Ton Dt:1I'Jf+\ 11..
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Hot woek~nd • 18 en 19 April. i>'Ï Vó~d.en ~?cts een druk
bezocht tree-d. Meer dà.n twintig sjoclustig~n wáre";,
ac.ngetrokkea cloot het möaie weer en de roem die er van
de e:x:cursie$ë'bi~den uitging~ .srunengekoei:nen in de loop
van de Zn~ert.\ag. Ei- is. ~ei · nielllnnd teleurgesteld naar
. huis' gegnun~·tcná.ags werd. er 'één-excursie ·gehou,den. '
'.'{e gingen eé'liit naar de Bijenhot .- Dit bleek een mooi
. ontwikkeld &î:bn-haagbeuk:e:ó.boà te zijn.
be boomiiu:i:è. lilstond vooral uit zomereik met eon enkele
es en witte Q.beel(Popul'us albq) er tussen; hun bedekking was nie~ góot, 'ze stonden tai'iniijk ver uit elknu:r •
. Mot de. struilr!l~g •ms het echter gel:leel anders gesteld.
·-Een diChte Btntikli:lag vim, kornoelje, é~n- en weestijliga
meidoorn,. vëel· hazelaar, lijstorbijs oh andere struiken
· rras ao.nrrezig.. O'ok a·e kruidlang ,;-;tts goed ontwikkeld .rret
vele typif>QhÁ :S.H.,B~-planten; o~a. bol3o.I+e:inoon en gele
dbvenetel be4ell:fen·· de· .grond. We splftst"en in t;70e
groepen, d:l.Q ._Gliebei een opname··llli),_'lkt~m.
Opnome l.wa&(.cekenmerkt door· veel sohaafs:tro, zvmrte
_rqpunzel,- a~wgras on natuuriiJ1C gol0. dovenetel en
boso:riemóon. · (Jplame 2 heeft in de kruldlo.ng vreinig schaaf.. stro en· de z1RlT.I;e ;rapunzel ontbreekt~ Daarvoor in de
· p,lciats lnóint je 'Veelbloemige saloraonszegol voor en speenkruid, benov'-Ut de slanke sleutelbloem en do boskortsteel
· dme in op;n• 1 ontbreken. Do bodem béstond in beide
opnames uit, Ajl~ige lee.îngrond met een vrij goede vertering
:,van het blad-.,.tn het 'bo_s "!aren greppeltjes gegroven.
_Vervolgens gJ.nsen wr:3 riliur"Nijénbeek, e3n bos met zeer
mooie rechte~ êlken, .ffii:tar met· een qhderbeplnnting van
èc''tij:ri.spar.'i'o~ :TOnden we nog enkele overblijfselen van de
plantengràel~:-41e er vroêg;e~ gëweest moet ~ijn, in do vorm
·van keverorêliia en ·bergereprijs in dit sociologisch niet/
~ .z,o interess't:t.e bos. We gingi3n d.:."tn ook ueer spoedig terug
,op weg nnar 4è riVierduintjes van Bronsbergen, iets ten:
s~\lide11 von ~Phen, au~ dö Oostelijke kant van éle Usel •.

- 14 ..,. .:::

Ondanks dnt het vroeg in de tijd wns, konden ïlG toch al
veel plQllten reeds herkeliill.en. ·We vonden dnnr zo.chte haver,.
de bla.uwgroene vorm vnn kweek, die typisch is voor do
rivierduintjes, duinriet, terwijl er veel ·boere:àrrornikruid
stond~ Een leuke vondst wns voornl het kQ11dola.nrtje, die
in het i'luviutiele district nögàl zeldznum is; hiervoor
moest jo r.-el vroeg in het ljuur nnur -deze rivierduintjes
gno.n kijken, evonnl s voor het vröe·geLi.rtgotj'o en· 'de
heel been, allebel nog bloeiend, die VlG. OVOn lo.ter orl'tmoettenoVoor do weidegeelstor rmreil" m ochtor te loa.ti die wo.s
a.l uitgoblooid. Do ·.-rolfs.inelksoorten bloeiden nóg niet,
dwrvoor moot je lutor in hst jru:tr tïezon.
.
·
Enkele excursiedeelnemers oezoéhten kög het bos ·bij
Bronkhorst. Dit boà, mot een dichte struild.no.g, Tia.Ö.r
vooral voel' v'l.ier in voork:ram., \78rd nog vlug eve~l bekeken.
Veel aronskeJJcon naren er, ronur het bijzondere VQll; clit bOs·.
UUS i78l het mnssale VOOrkomen VUil:' de bosgoolster, die Oj:l
enkele plantsen nog bloeide,. .Ook rQ.punzel ontbrak niet,
evenals de stînkèncle 1:ïollote,. dié ·er;·Vêel stond • .'>·
.
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1.., lnge
Corylis mrollana
4d~
Q,uerçtus robur
x
sorbus nucuparia
x
Rede ro. helix
z
Populus nlba
prunus aviUJ.ïl
Crntnegus mo110gynu
-·
a
oxyo.cantha
Cornus sanguineus
Lonice:r.r· · or:""";.lineum x
Humul.us l:rpulus

, -·R:ruid.ïäûg·-7o%

H

L

2.2

Xol

x.l
x.l
x'.l
2~2

x.l

x.l
Xe~

,-.4

xQl
1~2

x.l

si;ruiklnag
11

'7D%,-"41U:-20fc.-2Dla

hozelanr
zo.mo1·e ik
lijsterbes
kl:- n•p
w:i·,te abeel
?.03-Ge kers
lstijlige raeJdoorn
11
2
"
kornoelje
kamperfoelie
hon

-k:ruiiG:~og

e:o%;·-:to-Cl5

crn."

Ane.mone nemoroso.
3·.3
2o 2
'·losanemoon
Lo.mitL.'n galeobdolon ' 2 ... 2
2 ... 1
!50le dovenetel
Deschampsia caespitc: lo2
2. 2
bochtige smele
Eguisetum hiemale
2'.3
x .. l
s<'lmnfstro
Phyteuma nigra
1. 2
:..
zwarte rapunzel
Pon nemoralis
1.2
x~2
schaduwgras
Steilaria holesten
1.1
x.l
grootbloemmuur
Polygonatum mul tifl., x.l
1:.1
veel hl. salomonszeg;el
RonUlj.culus ficnria
1'.,1
speenkruid
l'riinula elatm~r
x.. 2
slruhlto sleutelbloem.
Fe stuca gigo.n te
xe2
reuzenzwenkgrn s
Brachypodiurn silvaticnx.l
boskontstool
Stachys silvutico.
x.l
boso.ndoorn
Evonymus europaenrs
x.l
ko.rdinao.lsmuts
Cornus so.nguineo
·x.l
kornoelje
Crataegus monogYJ.lC.
Xo.l
.._
J. sto meidoorn
. Curdo.mine pratensis x~l
x~l
pinksterbloer.l
~lgelicn silvostrïs x.2
x.l
engelwortel
Aegopodium pddngr~
x.l
x.l
zevenblad
Hedero helix
x., 2
x o 2 __ .Is..JAjJ]op
OÏn opnanie J.~ci.er nog:.Sorbus nucu:pnrin(TI..ijst::e:;..J·r~·b_o_ä-,-)-,, Rubus
fructicosus(brnQm), ~~eopsis totrnhit(hffi1nephotol)~ Dnctylis
glomerntn(lcropno.r) ~ ].ll:}landl·iurü diurnum{koekoeksbloem) en Rosn
cnninn(hondsroos) allo x"l en in opnnme 2: Ger[!Ilium robertianum
skruid), Scrophulnritt nodosq(holmkruid) en Tarmmcum
spoc. (pno.rdebloem), clle x ..l

