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. ~Het sjokken is een vreemd bedrijf
je ligt naar op je luie lijf
je proeft wat gras en kauwt wat mos
en fantas~ert er dan op los,"
Juni 1937 werd de sjokgroep opgericht, Toen besloten enthousiaste sjokkers
in de jeugdherberg van Kortenhoef, om voortaan als werkgroep georganiseerd
opnames te naken" vegetaties plat te liggen, associaties .uit hun mouw te
schudden, coniferen te haten en mossen te pluizen. In de kampjes en op de
weekends graasden ze rivierduintjes af, struinden door trilvenen en huppel~
den over duin' en kwelder om dan weer diep in· de bronnetjesbossen te duiken.
In Kruipnieuws werden de dure kreten geslaakt en felle diskussies uitgevocQ~
ten, over klimaxen en successies en over kontinul teit ·en kensoort, Hier vin~
den we kronieken en zelfs dichtwerken, waar het sjokgroepjargon in groeit;
we lezen over het bakken van exquise eierpanneköeken a~s oude sjokgroeptra~
ditie, maar ook van de verh'eugende aktiviteit van de leden individueel, "de
kurk, waar de werkgroep op drijft~. Vaag en soms duidelijker lopen vele lij~
nen door de geschiedenis van de sjokgroep,
Er is een tijd geweest, dat er voor Nederland baanbrekend werk werd verricht
door de sjokgroepmensen. Ptiblikaties als, ,.dè Inleiding"' en ,.hèt Overzicht",
die tegenwoordig klassiek heten, verschenen en werden verbeterd; publika ties
in Kruipnieuws trokken de aandacht en velen die tegenwoordig tot de groten
.in de plantensociologie ge~ekend worden, begonnen in de sjokgroep naam te
krijgen,. Maar deze grote pioniers groei den tenslotte als_ ,.hoornlaag" boven de
werkgroep uit" Aanvankelijk lieten de hoge kruinen nof flink wat licht door,
en groeiden er in de beschutting heel wat nieuwe bekwame sjokkers op, Lange
tijd, van direkt na de oorlog tot een vi'jftal jaren geleden ontstond zo een
bijzonder vruchtbare wisselwerking tussen de sjokgroep en zijn 8 boomlaag9 ,
maar langZamerband groeide het woud dicht en traden voor de werkgroep bed_en~
ke~ijke klimaxverschijnseleri op, Veel sjokkers zagen door de bomen geen bos,
en door het bos geen licht meer~ En daar was niet veel kruid tegen gewassen,
De zelfwerkzaambeid, die ~kurkre, was geen drijvende kracht voor de werkgroep
mee~. Gelukkig begint. hier langZamerhand, vooral dankzijde gespecialiseerde
zomerkampen een kentering in te komen, Hierdoor kwam er weer vaart in het zelf
onderzoeken, het zelf modderen en je ogen_ uitwrijven, terwijl de werkgroep~
kampjes en weekends de deskundige voorlichting op p~il houden, Deze ontwik~
kelingis nog in volle gang en kan zeker tot een nieuwe bloeiperiode leiden.
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In de bond neemt de sjokgroep een bij~ndere plaats in, De kracht van deNJN
ligt juist in de natuurstudie; die vórmt volgens een oude vergelijking de
zandbank, waarop we ons. als zeehonden telkens kunnen terugtrekken~ Dankzij
deze zandbank 'is oe bond niet verzand in een te idealistisch( gestemde j eugd<o
bondssfeer, waaraan zoveel andere, uit dezelfde tijd stammende, vrije jeugdbonden zijn bezweken, Het zijn juist de werkgroepen aan de natuurstudie een·
vorm en richting geven in de bond, Deze richting is doelbewust niet hetsoor~
tenjagen, niet de verzamelwoede, dit blijkt bij de sjokgroep wel heel duidelijk, Het geluk van een sjokker is, dat hij niet doorloopt, als hij alle
soorten gezien heeft van een mooi vennetje, Dan begint het pas interessant
te worden! Ook opnames zijn op zichzelf geen doel,. al heeft het daar soms
wel eens op geleken 9 ze zijn voor de sjokker een middel om genuanceerd waar
te nemen en te noteren, Dan begint het mooie pas, het vergelijken, verbanden
zoeken, ~ontwikkelingen zien", het heerlijke fantaseren waaruit toch ze vaak
kernen van waarheid tevoorschijn komen, Dit is de karakteristieke werkwijze
die in de sjokgroep steeds uitgeleefd is, Het is niet verwonderlijkdat juist
door dit zoeken naar oorzaken, struktuur en samenhang, we via de plantenso~
ciologie op de bio~sociologie terecht kwamen en zo ligt de levendige belang~
stelling van de sjokker voor natuurbeschermingsproblemen voor de hand, Zo kan
de ware sj.okgroepgees t de bond behoeden vo,or te vaag idealisme aan de ene
kant en te eenzijdig specialisme aan de andere kant,
Deze werkgroep, ons aller sjokgroep, die staat tegenover, maar ook in de we~
tenschap, tegenover, maar ook in de bond, de sjokgroep die er is en die wij
graag zouden hebben, jubileert, En we vieren het!; met het Bodenseekampje,
~et de heideweekends én met deze extra dikke Kruipnieuws,
Het Sjok groepbes tuur

** **
SYNOECOLOGIE
In ZIJn stukje .Wat mogen we met een opname doen?ff stelt Rob Hengeveld, dat
het g~en zin heeft onderscheid te maken tussen synoecologie en autoecologie,
Hij stelt twee opvattingen van synoecologie tegenover elkaar en wel de door
hem als gangbare opvatting gesignaleerde en de zijn,
Naar de volgens Rob gangbare opvatting is synoecologie' "de oeco'logievan een
gemeenschap, die dan als een nieuw individu beschouwd wordt, "Én wel individu in holistische zin, volgens welke het geheel .meerff is dan de som van de
delen,~

Hiertegenover stelt Rob, dat een gemeenschap niets anders is dan een verza~
meling individuen, met ieder een eigen autoecologie en als enige konsekwen~
tie van het samenleven ~eventuele interrelaties'", De synoecologie kan dus,
volgens hem niets anders zijn dan een opsomming van autoecologiën en de bestudering van de interrelaties, welke laatsten niet principieel vallen bui~
ten het gebied der autoecologie van de afzonderlijke individuen, Aldus ver~
I.
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valt volgens Rob het principiele verschil tussen autoecologie en synoecologie. Om praktische redenen zou men het begrip synoecologie kunnen handhaven
voor de studie der interrelaties tussen de individuen.
Het leek me nuttig om het stukje van Rob op deze wijze kort samen te vatten,
om aldus zijn redenering stap voor stap te kunnen volgen, teneinde deze van
enkele kritische kanttekeningen te voorzien,
le, Ik ben niet voldoende op de hoogte van de synoecologische literatuur om
te oordelen over de uitspraak van Rob betreffende de gangb~re opvatting over
het begrip synoecologie. Ik krijg echter wel de indruk, dat zijn stukjevoor~
namelijk is ontstaan als reaktie op de ideeën van de heer Barkman, Het zou
m,L bijzonder plezierig zijn, als dezeaàn ditalles een wederwoord zou willen wijdép..
2e. In zijn bestrijding van de opvatting, als zou een gemeenschap een individu zijn, ziet Rob over het hoofd, dat er nog een andere opvatting over het
begrip individu bestaat, dan de door hem bestreden holistische. Dat is nl. de
opvatting van o.a. hemzelf: een individu is als totaliteit slechts in zoverre iets anders dan,de som der samenstellende delen, dat deze delen elkaar in
zeer sterke mate be'invloeden en aldus een organisch geheel vormen, d.;w.z, om
in de rekenkunde tè blijven: het produkt der samenstellende delen, Tot zover
is er een overeenkomst tussen individu en gemeenschap: ook de laatste vormt
door de vele interrelaties, sterke\, beïnvloedingen en onderlinge afhankelijkheden dikwijls zo'n organisch geheeL Maar er zijn meer kenmerken van het in<,
dividu: door voortdurende selektie zijn hele bepaalde korobinaties van en in~
terrelaties tussen cellen, weefsels, organen en orgaansystemen uit de zeer
velen overgebleven, Aldus ontstaat~ dankzij genetische kontinuïteit een ge~
heel van eigenschappen, die hun waarde in de strijd om het bestaan hebben bewezen, of, met andere woorden: een funktioneel geheel. Ook deze tendenzen
kunnen we in een gemeenschap terug vinden: immers ieder individu behoort tot
een soort, dat in de evolutie zich in een samenleving heeft ontwikkeld in
nauwe relatie met de, of althans vele, omringende soorten. Door langdurige ·
selektie zijn ook hier bepaalde gunstige korobinaties ontstaan en dikwijls
vergaande wederzijdse aanrnssingen. In plaats van de genetische kontinuïteit
is hier nodig een stel z6 samenvallende verbreidingsmechanismen, dat steeds
een voldoend grote kans van samentreffen wordt gerealiseerd,.
Een volgend kenmerk van een individu is de letterlijke betekenis van het woord
nL de ondeelbaarheid. 'Hieraan voldoet, zoals Rob zegt, een gemeenschap in
het algemeen niet, maar evenmin zoveel objekten, die we toch graag individuen
willen blijven noemen, zeker in het plantenrijk, waar individuen vaak willekeur~g kunnen worden gesplitst. Dat de hierbij gevormde wonden door een bepaald weefsel kunnen ~orden geheeld, is iets, wat merkwaardigerwijze. in bePaalde gevallen z'n ekwievalent vindt bij een gemeenschap door veranderingen
aan de nieuw ontstane rand.
Een vierde kenmerk ~n een individu is de ruimtelijke begrenzing, o.a. tegen
andere individuen. Ook hieraan· voldoet een gemeenschap meestal niet, Er zijn
vaak brede overgangszonen, waar grenzen slechts naar willekeur getrokkenkun=
nen worden. Maar ook.1n de klassieke kategorie van individuen is de grens
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tussen individuen van é~n soort niet altijd aan te geven: bijvoorbeeld planten, die zich vermeerderen door middel van wortelstokken; en zelfs de bepa1 ing van de grens tussen individuen van verschil' lende soorten kan op histologisch niveau moeilijkheden opleveren, bijvoorbeeld bij parasitisme,
Als vijfde kenmerk van een individu zou ik willen noemen de gemeenschappe~
lUke oorsprong en, daarmee gepaard gaande, het gemeenschappel ijk genoom der
samenstellende delen. Dit is een kenmerk waaraan alle individuen voldoen en
op grond waarvan we b,v, Lichenen geen individuen kunnen noemen, Een gemeen~
schap vertoont dit kenmerk geheel niet,
Zo zien we, dat we, op grond van dit soort beschouwingen, niet zonder meer
kunnen besluiten een gemeenschap al of niet een individu te noemen, Dit nog
afgezien van de vele gradaties van individualiteit, die we aan verschillende
gemeenschappen zouden moeten toekennen,
Deze gra~aties brengen ons op veel principiëler moeilijkheden bij bet hante~
ren van het begrip individu, Ze treden in beginsel op bij ieder nieuw onop~
losbare vraag, of we een é~ncellig organisme moeten vergelijken met een meer~
cellig organisme of allen maar met één cel van dat organisme, Dit probleem
wordt des te moeilijker, daar er vele overgangsstadia zijn van groepen één~
celligen via kolonies van ê~ncelligen tot meercellige organismen met steeds
meer individualiteit, Waar moeten we het bestudeerde objekt' een individu
noemen en waar een groep van individuen? We kunnen slechts per definitie,
dus per afspraak, een antwoord geven op deze vraag, Hetzelfde doet zich voor,
als kolonies van meercellige individuen gelèidelijk overgaan in individuen
van hoger niveau, zoals dat waarschijnlijk bij het ontstaan van de gesegmen~
teerde dieren het geval is, En nog eens komt dit probleem ter sprake als de~
ze hogere .individuen zich tot een staat gaan verenigen, welke weer vele ken~
merken van een individu gaat vertonen, De bereidheid een objekt al of niet
een individu te noemen is o,a, afhankelijk ~an de verhouding van ons inte~
gratie~niveau tot dat van het objekt,
Als Rob nu stelt, dat een gemeenschap geen individu is, dan heeft hij daar~
toe dus het volste recht; deze stelling zal voortkomen uit zijn definitie
van het begrip individu.
3e,Al deze moeilijkheden rondom het individubegrip blijken echter geen be~
letsel te zijn voor biologen, hun studie voort te zetten. Hoe dan ook, de
objekten bestaan en vertonen verschijnselen, die de moeite van het bestude~
ren waard zijn, geheel afgezien van de vraag, of we het individuen nQemen
of niet.
'
Zo zal het ook altijd zinvol zijn om. het objekt .gemeenschap• te bestuderen,
hoe dit op andere gemeensch~ppen of op abiotische faktoren r~ageert. Zo heb
.ik dus al laten blijken, dat ik het zinvol acht, na te gaan, hoe in de evolutie een bepaalde gemeenschap met bepaalde samenstelling en bepaalde inter~
relaties tussen de samenstellende soorten is ontstaan. Zo kunnert we· aan het
objekt gemeenschap veranderingen in de ~oop van de tijd konstateren, die we
kunnen beschrijven als successie, ontwikkeling of degeneratie, mits we deze
begrippen maar exact definiëreno We kunnen dit alles doen ongeacht of we aan
het objekt gemeenschap enige individualiteit toekennen,
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Het is echter de vraag of Rob het met mij eens is als ik zeg, dat een ge=
meenschap een objekt is, De neiging om iets een objekt te noemen is afhanke"'
lijk van:
ten eerste; onze grootte ten opzichte ervan;
ten tweede~ onze afstand daartoe en
ten derde; onze instelling,
Zo zal een hond wel, een-bos niet door iedereen als een objekt worden be=
schouwd, behalve als dat bos op grote afstand wordt gezien. Maar als we in
dat bos rondlopen, kunnen we met een analytische instelling dikwijls door de
bomen het bos niet meer zien.,
Naar mijn mening kunnen we een willekeurig stuk terrein nemen en de gehele
daarop voorkomende bevolking aan planten en dieren bestuderen in verband met
klimaat en bodemgesteldheid, We zien dan veranderingen optreden, die we kun=
nen beschrijven met termen als pioniff gemeenschap, successiestadia en cli?
max, mits we deze begrippen weer exakt definieren, Het objekt is dan dat ter=
rein met alles wat erop, eronder en erboven is en we bedrijven dan een geheel
aparte wetenschap, die we synoecologie noemen, De autoecologie is een geheel
andere wetenschap, met als objekt een individu of een aantal individuen van
één soort~
4e, Rob stelt dan uiteindelijk, dat, daar alle verschijnselen bestudeerddoor
de synoecologie, kunnen worden teruggebracht op eigenschappel van de afzon~
derlijke individuen, behorenrntot het gebied der autoecologie, het onder=
scheid tussen beide wetenschappen geen zin zou hebben, Het eerste kan ik onco
derschrijven, het tweede geenszins, We zijn beiden van mening, dat alle ver"
schijnselen, bes tudéerd in de biologie zijn· terug te voeren tot physicoche
mische processen, desalniettemin zien we beiden Biologie als een aparte we=
tenschap met bes taansrechL
Ik zou het zei fs nog anders willen stellen: vele bicfis ische en biochemische
as pekten van de levende stof zullen pas kunnen worden begrepen in verband met
de fylogenie van het organisme als geheel, een studie~objekt van de Biologie,
Zo zullen ook vele autoecologische aspekten yan een soort slechts kunnen
worden begrepen in verband met de evolutie van dat soort in direkt verband
met z'n abiotische en biotische milieu; een zekere synfylogenie dus, waarin
deze autoecologische kenmerken zijn ontstaan, Deze synfylogenie nu is studie=
objekt van de synoecologie,
G,J,de Bruijn

WAT MOGEN _WIJ MET EEN OPNAME DOEN?
Bmm Nabelis
Omdat het artikel van Rob Hengeveld in het vorige Kruipnieuwsnummer misschien
voor sommigen kan leiden tot een verkeerde interpretatie van de opnamen van
het hiernavolgende Nieuwkoopartikel, voel ik me genoodzaakt, ook al ben ik
het in principe met Rob eens, _eerst enkele opmerkingen over zijn artikel te
maken.
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Rob schrijft: .,wat ik aan een opname, die de situatie.in het veld moet voor~
stellen· kan zien, is, naast de invloeden, die er van klimaats~ en bodemfak~
toren uitgaan, alleen de invloed, die verschillende planten van al of niet
gelijke soort op elkaar uitoefenenm, Aan een opname is echter veel minderte
zien. In grote trekken kan men zich een voorstelling vormen van het milieu
aan de hand van een opname, ~r de details blijven verborgen, Bekijkt men
een opname van een stuk moeras, dan bestaat er geen twijfel of de bodem is
er nat, maar omtrent vele andere faktoren waaronder de.invloed van verschil~
lende planten op elkaar zegt deze niets, Wat Rob bedoelt.is dan ook niet een,
maar vele opnamen.
De opnamen in het volgende artikel willen dan ook niet meer dan een indruk
geven van de situatie:in het veld ter plaatse, De sjokweekenden en veelal
ook de k~mpjes zijn immers niet bedoeld om wetenschappelijk te werken, want
daar is de tijd te kort voor, Wat we proberen is inzicht in de vegetatie
(autoecologie der soorten plus interrelaties) en zijn ontwikkeling te ver~
krijgen, Opnamen maken we hoofdzakelijk op die plaatsen, waar~n we denken
dat de vegetatie er kenmerkend is voor een bepaald milieu, dus louter een
subjektieve arbeid, d.w.z. onwetenschappelijk, Publikatie van dergelijke op~
nam.en geeft een indruk van de verschillende milieus; Vergelijking van vele
opnamen kan echter alleen leiden tot het opmerken và'n mil ieuverscnillen', die
in het veld nauwelijks of niet zijn waa~ te nemen, Wat de oorzaak.is van de~
ze verschillen ,is een tw~ede, Hypothesen met betrekking hierop zouden expe~
ritnenteel onderzocht kunnen worden,
Waar het Rob echter in hoofdzaak om gaat is het ontkennen van de synoecolo~
gie als wetenschap, De opvatting van synoecologie als zijnde een aantal
~autoecologieën•· van de verschillende soorten plus de interrelaties lijkt
mij juist, maar maakt m,i, een onderscheiding tussen de b~grippen autoecologie en synoecologie nog niet zinloos, Een bos is niets meer dan een aan~
tal bomen met ondergroei maar wel iets anders.· De onderlinge be1n:vloeding
van de soorten mogen· we hier niet verwaarlozen, Hoewel het voorbeeld van het
mozaïek niet helemaal opgaat, gezien het feit, dat we in de plantensociologie niet met stenen, maar met levende organismen te maken hebben, kan het
het bovenstaande toch verdu'idelijken, Ik ben het met Rob eens, als hij zegt:
,.een mozaïek is niets meer dan een hoop stenen", Toch bestaat er wel degelijk een verschil: het is anders! In een mozaïek liggen b, v, meer steentjes
van eenzelfde kleur bij elkaar, dan wanneer ze willekeurig verspreid liggen.
Bestuderen we bijvoorbeeld een bosgezelschap, dan kunnen we, als we letten
op de karakteristieke soortensamenstelling, op de bedekkingsgraad en socia~
biliteit der soorten en dergelijke iets te wete11· proberen te komen omtrent
het mil ie u, dus ook de interrelaties der soorten,
.
Natuurlijk moet dit alles terug te voeren zijn op de autoecologie der afzon~
derlijke soorten en dit zou, zoals reeds is opgemerkt, experimenteel kunnen
worden nagegaan. Men kan dus, zo men wil, de synoecologie als hulpmiddel
zien voor de autoecologie, maar het is daarom niet minder waardevol, (Zozou
men ook de ethologie als een hulpmiddel voor de dierfysiologie kunnen beschouwen,)
In speciale gevallen, waarin het milieu nogal extreem is en we dus meestal
7

met een pioniergezelschap te maken hebben zijn de beïnvloedingen tussen de
planten onderling zeer gering of afwezig en zijn de overige milieufaktoren
bepalend. Hier zouden we kunnen spreken van een vorm van "..autoecologieen" en
niet van een synoecologisch systeem, Toch kan ook in dit geval een bestude=
ring van een groep planten (karakteristieke soortensamenstelling e,d,) ons
meer vertellen over het milieu, dan als we uitgaan iedere plant afzonderlijk
want elke soort heeft een bepaald oecologisch trajekt en geeft een zekere
aanwijzing voor het mi~ieu, maar het gezamenlijke trajekt van de soorten is
kleiner en geeft een betere indicator. Bovendien hoe zouden we een successie
kunnen bestuderen als we uitgaan van de ~autoecologieen~ van de soorten? En
als men zich een voorstelling wil maken van de aanpassing der soorten· aan en
het uitselekteren door het milieu ih de loop der tijden, dan kan men toch
niet uitgaan van de autoecologie? Voor mij heeft dus de onderscheiding syn~
oecologie~autoecologie zo geen principiële dan toch een praktische betekenis.

* * * *

NIEUWKOOP
Het volgende verslagje laat:wat zien van de resultaten van de uitingen, die
vörig jaar in Nieuwkoop werden gehouden, te weten, van 29 april tot 1 mei on~
der leiding van Piet en Cees Kuiper, van 20 tot 23 mei onder leiding van Sam
Segal en op 3 en 4 juni.
Natuurlijk was deze tijd te kort om een goed inzicht in de vegetatie te ver~
krijgen, te meer daar het voor vrijwel alle deelnemers een nog volkomenonbe~
_ kend terrein was, BovendJen ontb.raken ons de gegevens van de verschillende
percelen, zoals tijd van maaien (meestal eind augustus~begin september het
bladriet en eind november~begin december het dekriet), het trekken van veen~
mos, de invloed van bespuiting met herbiciden, harken van haarmos, branden
(bevorderd Moliniagroei) e.d. Ook de successie is door de grote menselijke
invloed moeilijk vast te stellen, De overgangen zijn meestal erg plotseling
(bij een gegraven sloot. kunnen we pH=sprongen verwachten van water naar land
van 8,5 ~ 3!!), Meer dan een globaal beeld va~ een bepaald vegetatietypewil~
len de opnamen dan ook niet geven, temeer daar de moslaag niet altijd goed
is onderzocht, Gegevens uit de aantekenboekjes van Rob casimir en ondergete~
kende konden hier en daar wat aanvullen, maar leverden ook weer verre van
volledige opnamen op. Bij het vergelijken van de opnamen moeten we dus heel
erg oppassen! •
Het verslagje wil dus geenszins pretenderen een volledig beeld te geven, maar
kan voor die N"J"N"-ers, die het gebied nader willen bestuderen misschieneen
bescheiden basis zijn,
1" Het open water

Van de ondergedoken fonteinkruiden vonden we Kamfonteinkruid (Potamogeton
pectinatus) het meest. Zowel in de plas als in de aangrenzende sloten zien we
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plukken van die karakteristieke, sterk vertakte stengeltjes met snalle, bij"
na draadvormige blaadjes. Verder treffen we op de bodem van de plas nietzel~·
den Najas marina (Groot Nimfkruid) en verschillende kranswiersoorten, o.a.
Tolypellopsis stelligera aan, Vooral. in de nazomer valt deze soort erg op,
omdat grote velden ervan aan de oppervlakte komen drijven, Soms vergezelt
Zannichellia palustris (Zoetwaterzannichellia) deze beide soorten op de wat
meer beschutte plaatsen (vergelijk: gezelschap van Najas marina en Nitellop"'
sis obtusa), Deze en ook de vorige soorten duiden er al op, dat het water
van Nieuwkoop zwak brak (oligohalien) is. Het zoutgehalte schijnt zelfssteeds
meer toe te nemen. Misschien dat daarom ook Stratiotes aloides (krabbescheer)
hier zo'n grote rol niet (meer?) speelt als bijvoorbeeld in de plassengebie-·
den van N.,W,Overijssel of Kortenhoef, waar het water zoeter is. De groeiplaatsen blijven vrijwel beperkt tot de van de plas geïsoleerde sloten en kleine,
achteraf gelegen hoekjes van de plas, die al of niet vervuild kunnen zijn,
Ook de wind is hierbij een-beperkende faktor,, Als we Stratiotes samen vinden
met Lemna trisulca (Puntkroos), Lemna minor (~lein Kroos) en Ceratophyllum
demersum (Gedoornd Hoornblad) dan hebhen we hoogstwaarschijnlijk met een ze~
kere vervuiling te maken, aangezien deze soorten (Iversen en Olsen 1943) een
grote voorkeur hebben voor water met een verhoogd fosfaatgehalte (eutroofmi~
lieu). Ook Fatamogeton pectinatus vormt hiervoor een mogelijke aanwijzing, In
een van de achteraf gelegen hoekjes van de Zuideinderplas kwam St~atiotesvoor
in zeer helder water, samen met Hydraebaris morsus-ranae (Kikkerbeet) (ver-·
gelijk: Hydrochareto~Stratiotetum~Van Langendenek 1935), Tevens vergezelden
Utricularia vulgaris (Gewoon Blaasjeskruid), Ceratophyllum demersum (Gedoornd
Hoornblad), Rhizoclamium hieroglypbium* (een groenwier), C1adophora fracta*
(een groenwier) en een Charasoort (een kranswier) voorgenoemden, In de vande
plas geïsoleerde slootjes kunnen we Krabbescheer massaal aantreffen, samen
met Hottonia palustris (Waterviolier), Hydraebaris morsus-ranae en dikwijls
ook Sagittaris sagit.tifolia (Pijlkruid) en Ranuncul us circinatus (Stijve Wa··
teran.onkel),
Op de wat meer tegen de wind beschûtte plaatsen van de plas zijn Nymphaea
alba (Waterlelie) en Nuphar luteum (Gele Plomp) aspektbepalend, terwijl nog
dichter bij de rietzoom en wel op plaatsen, die gunstig liggen voor aan te
spoelen materiaaL dus veelal in .inhallllt!en, Lenma trisulca,L minor en Azolla
filiculoides (Grote Kroosvaren) het wateroppervlak bedekken (wel eens aangeduid als Wolffieto-Lemnetum gibbae). Deze laatsten hebben een duidelijke
voorkeur voor nitraat~ en fosfaatrijke wateren KBottomley 1920, Garham 1945
e.a,), zodat ongetwijfeld de vervuiling van het water hier zij9 invloed doet
gelden. Utricularia vulgaris (Gewoon Blaasjeskruid) kan het in zwak oligo~
halien water nog goed uithouden, terwijl hij volgens Iversen en Olsen indif~
ferent is t.o.v. fosfaat. Inderdaad komt deze soort op bovengenoemde plaatsen soms veel voor, samen met grote hoeveelheden Eflap~ (Va ucheria e.a.).

2. De oeverzone
Tot de pioniers van het volgende gezelschaP behoort Scirpus lacustris (Mattenbies). op ondiepere plaatsen gevolgd door Phragmites Çommunis. (Rièt) en: .
Typha latifolia (Grote Lisdodde) op circa 1- 1% m diepte (vergelijk: Scirpe*Determinatie door de heer C.van den Hoek,, Rijksherbarium .. Leiden.
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to"'Phragmi te turn medio-europaeurn), Zeer plaatselijk. voornamelijk dicht bij
het Maarten Freeken Wij e, komt ook nog Galigaan (Cladium mariscus) voor, Ver=
der vinden we Iris pseudacorus (Gele Lis) vast wel tussen het riet, soms sa=
men met Acorus calamus (Kalmoes), De laatstgenoemde, die in de plassen van
het brakke Noord-Holland ontbreekt, kan hier het dus nog wel uithouden, An=
dere veel voorkomende oeverplanten zijn Epilobium hirsuturn (Harig Wilgen=
roosje), Rum ex Hydrolapathurn '(Waterzuring) en Solanurn dul camara (Bitter=
zoet),· Opvallend zijn in Nieuwkoop Euphorbia palustris (Moeraswolfsmelk) en
Soncnus palustris (Moerasmelkdistel), Deze laatste plant is ook weer kenmer=
kend voor zwak brak water, Misschien dat door het zoutgehalte van het water
tevens is te verklaren, dat het zóutwatermijdende waterdrieblad (Menyanthis
trifoliata) in de oeverzone nagenoeg ontbreekt, dit in tegenstelling tot de
plassen bij Kortenhoef. Toch is hij hier en daar wel in het water te vinden,
o, a, in de Mije,, In het eveneens oligohaliene Botshol ontbreekt hij echter
geheeL
Grote drijftillen ontbreken in het Nieuwkaapse plassengebied, hoewel we op
beschutte plaatsen dikwijls een aanloop hiertoe kunnen waarnemen, Tussen de
resten van vergane planten, die hier in het riet kunnen stranden, bevinden
zich dikwijls wortelstokken van de Waterscheerling (Circuta virosa), die la=
ter kunne1;1 uitlopen. Langs de met riet en lisdodde begroeide oever tekenen
zich de mooie witte schermen van deze plant omstreeks juli duidelijk af, Op
den duur kan zo'n plek tot een drijftil verlanden, Losgeslagen en terplaat~
se aangespoelde stukken veen kunnen een dergelijk proces versnellen.
In het zuidelijk gedeelte van de Zuideinderplas is op verscheidene plaatsen
de ontwikkeling hiervan aardig te volgen, Cicuta wordt hierbij vrijwel al~
tijd begeleid door Mentha aquatica (Watermunt). Rurnex hydrolapathurn, Myosoc
tis scorpioides (Moerasvergeetmeniet) en Lycopus europaeus (Wolfspoot), Ver~
der notèerden we~ Phragmites communis (Iris), Iris pseuacorus (Gele Lis),
Typha latifolia en T.,angustifolia (Lisdodden), Dryopteris thelypteris (Moe~
rasvaren) en de telmatophyten Eupatorium cannabinurn (Leverkruid) . Scutella=
ria galericulata (Glidkruid) en Solanum dulcamara, terwijl planten als Sene=
cio tubicaulis (Moerasandijvie), Nasturtium microphyllurn (Witte Waterkers)
en Bidens tripartites (Driedelig Tandzaad) waarschijnlijk meekomen met de
losgeslagen stukken veen, Op de grote brokken veen, die hier en daar boven
water uitsteken zijn het immers vooral deze soorten. die zelden ontbreken,
De ontkieming van de laatste twee soorten wordt waarschijnlijk bevorderd
door nitraattoevoer ten gevolge van stikstofbeme~ting van naburige weilan=
den (ten westen van de Zuide inderplas), Vervolgens. kunnen Carex paniculata
(Pluimzegge) en C,pseudocyperus (Cyperzegge) gaan overheersen, zoals we dat
bij een der inkarnmen van de Zuideinderplas (zie ~ op kaart) kunnen waarne·"
men, · (vgL: Cicuteto=Caricetum=Boer 1942), Tijdens dit zg, grote zeggensta=
dium kunnen op de hogere pollen elzen of wilgen ontkiemen, Inderdaad was op
bovengenoemde plaats al een behoorlijke elzenopslag aanwezig, Een overgang
naar een vochtig elzenbroek is hier dus niet ondenkbaar,
Zoals reeds opgemerkt is, komt een dergelijke vegetatie .zeer sporadisch voor,
Meestal .is er alleen een smalle gordel aanwezig tussen het open water enhet
veenmosrietland, een grensstrook, die we tDt het kleine zeggen-verbond kun=
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nen rekenen, Een dergelijk vegetatietype zouden we als volgt ontstaan kunnen
denken, Op het Mattenbies-Rietgezelschap volgt dikwijls een vegetatie, waarin grote zeggen, zoals Carex acuta (Scherpe zegge), C,paniculata ·(Pluimzegge)
en c7acutiformis (Moeraszegge) gaan overheersen (verg,: Caricetum acutiformopaniculatae-Vlieger en Van Zinderen Bakker 1942), Gedeelten van deze.begrQei~ ·
ing komen door ophoging boven het wateroppervlak te liggen en geven mossen
als Calliergonella cuspidata, Drepanocladus, Lophocolea, Calypogea· e.d, de
kans zich er te vestigen, Verder kunnen hier Eupatorium cannabinum, Cirsium
pal ustre, Epilobium pa lustre en Lychnis floscucul i voorkomen. Langzamerhand
vormen deze planten een isolerende laag boven het grondwater en gaan er veen~
mossen optreden. We vinden hier ook veelal bulten goudmos (Campylium polyga~
num) en hier en daar Bryum pseudotriquetrum en Fissidens adiantoides. In de
kruidlaag kunnen we hier o,a, Liparis loeselii en Harnrnarbya paludosa (Stur~
mia en Malaxis) vinden, Vooral de rietorchissen (Orchis praetermissa) trek~
ken hier erg de aandacht (verg,: Caricion-fuscae}. Alleen bij een afgeplagd
stukje terredn vonden we Utricularia minor (Klein Blaasjeskruid) en wel zeer
talrijk, In bovenstaand vegetatietype moet het in Nieuwkoop wel meer voorko~
men.
3, Bet veenmosrietland

Vooral het onderzoek in dit halve cultuurlandschap brengt problemen met zich
mee, omdat tijd van maaien, frekwentie en intensiteit van het veenmostrekken
afbranden (bevordert Moliniagroei), bespuiting met herbiciden en dergelijke
ingrepen de vegetatie natuurlijk sterk beïnvloeden, De begroeiing vertoont
dan ook grote verschillen, maar in zeer grote lijnen is er wel een ontwikke~
ling te volgen, In de jongste stadia zien we dikwijls Dryopteris thelypteris
(Moerasvaren) optreden (tabel I), nog profiterend van het eutrofe water,
waarvoor hij een zekere voorkeur schijnt te hebben (zie Kortenhoefboek blz.
53 ~ Caricetum lasiocarpae~R.J.de Wit), Boewel de opnamen in de tabel moei~
lijk met elkaar zijn te vergelijken, gezien de verschillende plaats en de te
geringe gegevens heeft het misschien toch zin enkele verschillen op te mer~
ken. Het aksent bij de opnames 1, 2 en 3 valt vooral op Phragmites en Dryopteris thelypteris, De vegetatietype zouden we aan kunnen duiden als Thelyp~
terideto~Phragrniteturn, Een ontstaanswijze hiervan uit begroeiingen van Typha
angustifolia (verg;: Kortenhoefboek blz,30-Meyer 1948) zou hier ook misschien
mogelijk kunnen zijn, In opname 1 en 2, waar het grondwater tot op het maai~
veld staat komen nog voor: Lernna minor (1 en 2) en L,trisulca (2) en even
buiten opname 1 ook Hydrocharis morsus~ranae; Marchantia polymorpha en Pallia
neesiana zijn hier over het algemeen talrijk, In opname 3, waar het grondwa~
ter wat dieper ligt en een zekere verzuring begint op te treden, vinden we al
flinke pollen Spagnum squarrosum, de mist zeerminnende soort van de veenmos~
sen, terwijl Calliergánella hier minder talrijk is dan in opname 2. Verder is
de bedekking van de moslaag groter en spelen Lotus uliginosus (Moerasrolkla~
ver) en Calystegia sepium (Haagwinde) een grotere· rol,
Vergelijken we de drie opnamen van ta:bel II, die samen een transsekt vormen
en die we uit elkaar ontstaan zouden kunnen denken, dan valt ons een afname

11

van het aantal soorten op (vochtaanduiders en soorten van de klassen Phrag~
mitetea en Scheuchzerio=Caricetea fuscae, maar ook van de klasse MolinietoArrhenatheretea). Bepaalde soorten, zoals Molinia, Juncus effusus, Succisa,
pratensis en Epilobium sp, treden in opname 3 op de voorgrond, Verder.is in
opname 2 en 3 een flink veenmosdek aanwezig, terwijl in opname 1 veel Pellia
Marchantia en Calliergonella~ voorkomt, Aan de Sphagnum fase zou dus een Cal=
liergonella fase vooraf kunnen gaan. Een verklaring voor de opname van het
soortenaantal is uit de weinige gegevens niet af te leiden, Misschien zullen
we het moeten zoeken in de bodemverzuring en de hogere ligging t,o,v. de
grondwaterspiegel, Opname 3 grenst· aan een legakker met veel Vaccinium vitis=
idaea (Rode Bos bes) en verder Molinia coerulea, Juncus e ffusus e, a, Ogen··
schijnlijk (!!) zag het er naar uit, dat in dit geval de opgenomen vegetatie
zich in de richting vaneen beginnend hoogveenstadiumzou kunnen ontwikkelen,
Misschien zou er na jarenlang maaien van begroeiingen als in opname 3 vanta~
bel I een vegetatie kunnen ontstaan met een sterke Filipenduletum=inslag,
Deze wijkt echter wel sterk af van voorgenoemden o,a, door zijn hogere lig·o
ging t.o.v. de grondwaterspiegel, Valeriana dioica (Kleine Valeriaan) en. Fi=
lipendula ulmaria (Moerasspiraea) zijn dan ook soorten van een relatief wat
drogere bodem, evenals Salix repens, Rhinanthus glaber en Lysimachia vulgans
(Kruipwilg, Grote Ratelaar en Wederik), die hier ook voorkomen, Tevens zien
we, dat er meer landplanten en minder moerasplanten dan in de vorige opnamen
aan de vegetatie deelnemen, Andere cultuurinvloeden dan maaien (dit zou de
nitraatrijkdom van de bodem weleens kunnen vergroten= W.Meyer 55)~ zouden
weliswaar ook een rol kunnen spelen, want er loopt een nogal stoffige weg
langs het gebied, Rhytidiadelphus sQuarrosus (langs wegranden en niette dro~
ge grazige plaatsen voorkomend = W,Margadant) komt b,v, plaatselijk vrij tal·,
rijk voor,. terwijl hier ook Holcus lanatus (Witbol), Lathyrus palustris (moe. rasla thyrus) en Valeriana officinal is (Valeriaan)::te vinden zijn., Hoe het ook
zij, de vegetatie vertoont zekere overeenkomst met het Valerianeto-~Filipen=
duletum (een subassociatie met Valeriana dioica vertoont een sterke Molinie=
tum=inslag = R.J.de Wit '55), maar ook doet het,. als we letten op het voor=
komen van carex panicea en Potentilla erecta tussen de Molinia, enigszinsaan
een blauwgrasland denken (verg,: Cirsieto-Molinietum caricetosum buxbaumii =
Segal en Westhoff 1959), Mogelijk vormt het hiertoe ook een overgang, Hier=
voor zou het voorkomen van carex buxbaumii een aanwijzing zijn, Carex buxb,
is nl. uitsluitend aan het stadium gebonden, waarin de vegetatie niet meerde
wisselende grondwaterstand volgt en dus nu eens droger, dan weer vochtiger
zal zijn, al naar gelang de grondwaterstand (Segalen Westhoff), Hij kan dus
niet in zeggevegetaties groeien, In te zuur blauwgrasland kan hij het echter
evenmin ui thoudt:m (P, Kuiper 1958).
Resumerend kan men zeggen, dat soorten van het voedselrijke laagveen, zoals
Succisa pratensis, Lysimachia vulgaris, Juncus subnodulosus (Blauwe Knoop,
Wederik, Padderus) en hier en daar ook Caltha palustris (Dotter) en Menyan~
this trifel ia ta (Wa terdrieblad) , overal, dus ook in het wat oudere veenmos=
rietland te vinden zijn, Plaatselijk domineert Juncus subnodulosus sterk,
zoals op het perceel met het eerste elzenbosje ten westen van Wije v.d.Vliet
0
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(een gevolg van afplagging?), Echter ook zij, die zich, althans schijnbaar,
weinig van een bodemverzuring aantrekken,, zoals Anthoxanthurn odoratum (Reuk=
gras), Agrostis stolonifera (Fioringras), Pencedanurn palustre (Meikeppe),
Ericpborum angustifolium (Veenpluis), Coruarurn palustre (Wateraardbei), Hydro=
cotile vulgaris (Waternavel) en zij, die in de loop van het verlandingspro=
ces opduiken. zoals Dryopteris cristata (Kamvaren), Dryopteris austriaca
spinulosa, Osmunda regalis (Koningsvaren), Drosera rotundifolia (Rondbl,Zon=
nedauw), Viola palustris (Moerasviooltje), Lonicera periclymenum (Kamperfoe=
lie), Juncus conglorueratus (Biezeknoppen) en Molinia coerulea zijn hier al=
gemeen, De moslaag bestaat hoofdzakelijk uit veenmos rvooraL Spbagnum pa~·
lustre en S,recurvum en S.fimbriatum), hier en daar afgewisseld met bulten
haarmos (Polytrichem commune), Waar pet rietland minder goed is onderhouden
kan een dichte begroeiing ontstaan van Rubus sp,, Filipendula ulmaria en ca:..
lystegia sepium, eventueel met Calamagrostis canescens (Pluinstruisriet),Ly=
simach ia vulgarus en Thalictrum flavum (Poel ruit), (verg,· Valerianeto-Fili~
penduletum),
4. Huogveenvo:r111ing

We hebben er reeds op gewezen, dat er langzamerhand een verzuring in het
veenmosrietland optreedt, Dit is deels een gevolg van het dikker worden van
het veenmospakket, dat de bovenlaag isoleert van het voedselrijke grondwater .
deels van de ionenuitwisseling van het veenmos. dat zoedende de pH sterk om=
laag brengt, (Baas Becking '34), In oude gedeelten van het veenmosrietland,
waar dit proces al een tijd z'n gang heeft kunnen gaan, zien wedan ook soor~
ten van voedselarm, zuur veen verschijnen, terwijl soorten van het voedsel=
rijke laagveen hier nagenoeg ontbreken. Dergelijke plaatsen trekken al gauw
de aandacht door grote plekken Erica tetralix (Dophei) en Vaccinium vitis=
idaea (Rode Bosbes), Soms vinden we hier Pyrola rotundifolia (Rondbl, Wintergroen) of zelfs Calluna vtilgaris (struikhei) en Empetrum nigrum (Kraaihei),
Het trekken· và.n veenrnos zal een dergelijke hoogveenvorruing natuurlijk afrem""
men. Zo krijgt struikhei alleen kans op met rust gelaten haarmosbulten, die
we hier veel tussen het veenmos aantre ffert, Opname 5 en 6 geven oo n beeld van een
dergelijk verzuurd stuk veen. een overgangsstadium naarhet echte hoogveen.
5~

Het blauwgrasland

Door langdurig maaien van het veenmosrietland, kan,. wanneer de vegetatie de
wisselende grondwaterstand niet meer volgt, een blauwgrasland 0ntstaan. In
tabel III zijn een aantal opnamen van verscllillende blauwgraslanden in de om=
geving van Nieuwkoop achter elkaar 1gezet, omde presentie van de verschillende soorten na· te gaan De keuze van· de opgenomen stukken is echter niet erg
objektief. vooral voor wat betrefthet voorkomen van Cirsium dissecturn (Spaan=
se Ruiter), Konklusies mogen dan ook niet getrokken worden: rueer dan een in~
druk wil de tabel niet geven. Bovendien is de moslaag slecht onderzocht,
vooral in de laatste 5 opnamen.
Het mooist ontwikkelde stuk·blauwgrasland is het 12 ha grote O,Ko en w.~reserc~
vaat langs de Mije (opn, 4, 5, 6 en 7), De harlekijnorchis (Orchis rnorio),
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die vroeger in de Zegveldse blauwgraslanden erg talrijk was, komt hier dan
ook nog voor. Toen we er in juni kwamen, was de vegetatie op een wat lager
gelegen gedeelte vrijwel verdroogd, Hier had het water zeer lang boven het
maaiveld gestaan, Op de grensstrook, dus wat hoger gelegen, stond Erica te~
tralie veel, hier en daa·r: met bul ten Leuèobryum glaucum ertussen, terwijl
Hypnum cupressiforme hier ook algemeen is, Op de wat minder droge plekken
krijgen de veenmossen weer de overhand, Verder treden plaatselijk opde voor~
grond: Juncus conglomeratus, Luzula multiflora (Veelbl, Veldbies), Anthoxan~
thum odoratum, Phragmites communis, Menyanthis trifoliata, Epüobium angus~
tifolium (Wilgenroosje), Lythrum saliearia (Kattestaart)., Salix repens (
(Kruipwilg), carex echinata (Sterzegge) en Holcus lanatus (beide laatsten
hoofdzakelijk in het gedeelte, dat het dichtst bij de weg ligt),
Opname 2 en 3 hebben betrekking op de landjes ten oosten van het bovengenpem~
reservaat, Hiervan ligt opname 3 in een wat vochtiger gedeelte (vroeger af~
geplagd? ~ Juncus articulatus!), Ook hier kwamen voor, Orchis majalis, Carex
demissa en Co echinata (BreedbLOrchis, Lage en Sterzegge), We zien, dat op~
name 1 veel meer sÓortèn bevat dan de volgende opnamen, Dit zal d~elseen ge~
volg kunnen zijn van de ligging, nl. een smalle grensstrook tussen het watervan de Mije en de weg, deels doordat het's zomers minder van uitdrogingheeft
te lijden,
Opname 8 en 9 zijn gemaakt op een niet al te mooi blauwgrasland, Ertreden
hier faciesvormingen op van Agrostis stolonifera en Molinia coerulea, Ook
Juncus conglomeratus en Eriophorum angustifolium komen plaatselijk erg veel
voor, Verder duiden ook Centaurea pratense (Knoopkruid) en Hypochoeris rad i"'
cata (Biggenkruid), beiden hier algemeen, al op een zekere ontwatering, Zeer
plaatselijk komt Cirsium dissectum nog veel voor. Opname 11 en 12 betreffen
weer een ander type terrein, Het veenmosdek is hier opvallend dicht met zeer
veel zonnedauwplantjes en vlozegge. Spaanse ruiter konden we hier echterniet
vinden; Tijdgebrek belemmerde het, dit evenals voorgenoemd terrein goed te
onderzoeken. Wellicht valt hier voor een aantal sjokkers nog genoeg te doen,
G, Het bos

Blijft het snijden van rdet~ en ruigtgewas achterwege, dan zal zich moeras~
bos gaan ontwikk:l len en wel elzenbroek uit het zeggestadium bij voldoende
toevoer van voedselrijk water (zie bij Oeverzone)en berkenbroek als dit niet
het geval is, dus bij verzuring, Op de te zure standplaatsen gedijt de berk
(Betula pubeseens) weliswaar ook niet best, maar zijn optimum ligt wel duide~
lijk lager dan dat van de els, De wilg (Salix cineria aurita) treffen we zowel
op neutrale, als op zure grond: aan, dus zowel in het voedselrijke veenmos~
rietland als in het blauwgrasland, Dichte struwelen van Salix cineria, Vrän~
gula alnus (Vuilboom) en Alnus glutinosa (Zwarte Els) (soms ook met berk) met
een ruige braamondergroei, zijn het meest algemeen in het plassengebied, Ook
komt plaatselijk, maar dan in het algemeen zeer talrijk Myrica (Gagel) voor,
Op sommige plaatsen, waar we de struik zouden verwachten stond hij echter
n.iet, Wat de oorzaak is van dit plaatselijk voorkomen, is zonder nader onder~
zoek niet uit te maken, Mijns inziens zouden twee faktoren hiervoor verant~
woordelijk kunnen zijn, nl, in de eerste plaats de tweehuizigbeid vande plant
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en in de tweede plaats de eisen, die hij stelt aan het milieu. De n]pe
vruchten (± 1, 5 gr) zijn ingesteld op verspreiding d.m, v, het water, (De wind
zal de vrucht vermoedelijk niet ver van de moederplant kunnen dragen), De
twee opgezwollen bracteolen ter weerszijden van de vrucht bevatten, evenals
het exocarp van de vrucht zelf, een aerenchymatisch weefsel, dat dus met lucht
gevuld is en een uitstekend drijforgaan vormt. MYrica heeft een voorkeurvoor
zure bodems, We vinden hem dan ook dikwijls samen met Betula pubescens, bijvoorbeeld op het verlengde van het perceel met bosje 1, Aangezien de oevers
bij Nieuwkoop veelal stijl zijn, zullen de zaden een geringe kans klrijgen om
via het water dergelijke plaatsen te bereiken. Mogelijk is van deze hypothese ook van toepassing op het Kortenhoefse plassengebied, waar Myrica in het
Hol zeer, maar elders weinig voorkomt.
Zoals reeds opgemerkt in de inleiding geeft bovenstaande slechts een globaal
beeld, Veel -valt er nog in dit plassengebied te onderzoeken. Vooral aan de
blauwgraslandjes die buiten het 0" K. en W, reservaat liggen en slechts voor een
gedeelte bekend zijn, zou veel meer aandacht besteed moeten worden, evenals
aan alle vegetaties die' neigen naar een hoogveen, vooral voor wat betreft de
mossen. Tot slot valt nog te vermelden (komen weinig voor) Hippuris vulgaris
(Lidsteng) op een plaats in het noordelijk gedeelte van het plassengebied en
de zeggen Carex vesicaria, -riparia en -hudsoniL
Bram Mabelis
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Tabel III •

Blauwgrasland (Cirsieto-Molinieturn)

opnamenummer
oppervlakte in m2
kruidlaag hoogte in cm
kruidlaag bedekking in %
moslaag bedekking in%
Cirsium dissecturn

i
3x3
60
75
60
2~1

verbandskensoorten Molinion
Succisa pratensis
x~l
Gentiana pneumonanthe
Thaiietrum flavum

4
2
3
5
3x3
3x3 3:X3 3x3
i Of{)) 1 O(iO) 20 iO
50
15
60 35
75
15 i.
1.
:X.l
ó 2~1 2?2
1?1
x~l

ordekensoorten !lldlinietalia
Juncus conglomera tus
Lytrum saliearia
Luzula multiflora
1?2
1P2
verhonds ~, · orde~ en klassekensoorten
SCheuchzerio caricatea fuscae.
Carex hostiana
1P2
Ca rex pul i ca ris
1~2
Eriophorum angustifolium
1?2
Viola pal us tris
xrl
1~2
xrl
Comarum palustre
xrl
Juncus subnodulosus
xf2
Carex nigra
xrl
gemeenschappelijke soorten
Molinietalia en Scheuchzerio car, f.
1P2
Carex demissa
1~1
Hydrocotyie vulgaris
Ranunculus flammula
Juncus articulatus
1~2
Agrostis canina
differente soorten Molinietalia
Carex panicea
2Jl2
Molinia· coerulea
2~2
1?1
Lysirnachia vulgaris
xPl
Galium palustre
1~1
Juncus effusus

3!l2

2~2

verbondso· en ~e~oorten Nardetal ia
Potentilla · erecta
1P1
2~2
Sieglingia decurnhens
Viola canina

<Z"

overigen
Centaurea pratensis
Agrostis stolonifera
Holcus lanatus
Phra grni tes communis
Anthocanthum odoraturn
Hypochoeris radicata
Erica tetralix
F'estuca rubra
Moslaag

x.1
x.l

7
8
4x4
3x3
15(20) 20~0)
70
90
25
5

1P2
xPl

1~2

9
4x4
30~0)

90
5

1~1

()

x.l
x.l
xrl

X.1
x.l

1.1

iO
11
1.2
3x4 3x3
3x3
20(50) 20(50) 20(50)
90
70
35
iOO
5
70
2.2
x.l

1.1

58 :: k

75
42

k

43

k

x.2

50

d

2!p2

x.2

33
25
66

k
k

1.1
1.1
1.1

1.1
2.1
2.1

42

1.?.

x.2
x.l

1.1
x.l

0

x.2

xP3

x.2
x.l

x.l
1P2

x.2

x.2

x.2

x.2

..
xP2
xP2

x.2
lh
x.1

x.2
x.l
x.l

xPl

1P

2T2
x.l
x.1

4.5

1.3

xP2

x.2

x.2

1~2

1~2

2~4

1~1

x.l

2~2

3.5
x.1

x.1

x.2
4.5

x.2
3.5

1?1

1.1
2!p1

x.

x.1

x.2·
2.2
x.l

91
100

1.1
1.1
x.l

2.2 - 1.1'... 1.1
,;x..l
2'!11

100
43

x.
2T

x,
2.

5. 5

1.2
5. 5

1.2
4.5

--

-...i

lil.

xP2
2~2

k

d

1P2 3.5
1?1
xP1

1P1

50

x.l

xPl
1!l2

2~2

58

x.

x.

L

1~2

1P2

x.

x.2

x.
x.2

k

d
d

50

x.

L

x.2
2?2
1.

Drosera rotundifolia
Sphagnum recurvurn
palustre
squarrosum
cf. tenell urn
firnbria turn
Aulacornniurn palustre
Polytrichurn commune
Dicranum scopa.riurn
Hypnurn cupressiforrne
Rhytidiadelphus squarrosus
Dicranum bonjeanii
Pseudoscleropodiurn pururn
Galliergonella cuspidata
Brachytheciurn rutabulurn
Clirnaciurn dendroides

xP2

6
3x3
30
50
30

x?2~3

1';2
2

1P2
3

3~5

4

5

6

2.

1P

3.

7

8

9

1.0

x.

1P2

1.1
2\11
60%

i2
2!,11
95%

60%

95%

x.

X~2

1.2
1~2
2~2

2~2
1?2
2:n2

x.2
xP2
3~4
2~
2~2

X~2

x.

x.
x.
x.

x.l
x.l

x.

x, 1

x.1

x.
x,

x,

x.
L ..

xP

.xP2

x.

!?'

x.·p
L

2~

1,

x.

x.
x.
x.

x.

xP2

OPMERKING: De met k en d aangeduide soorten worden in het .,Oyerzicht der Plantengemeenschappen" gerekend tot

respectievelijk kensoorten en differente soorten van het Cirsieto-Molinieturn .
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Tabel I,

Vegetaties met Dryopteris thelypteris

Opnamenummer
oppervlakte in m2
hoogte boven grondw~spiegel
hoogte kruidlaag in cm
bedekking: hogr kruidlaag
in %
lage kruidlaag
mos laag
open water

Phragmites communis
Dryopteris thelypteris
Typha angustifolia
Valeriana of!icinalis
Eupatorium cannabium
Men tha aqua ti ca
Galium palustre
Peucedanum palustre
Dactylorchis praetermissa
var, j unialis
Cardamina pratensis
Cirsium palustre
Epilobium hirsutum
Hydrocotyle vulgaris
Calamagrostis canecens
Agrostis canina
Lotus uliginosus
Calystegia sepium
· Comarum palustre
Lemna minor
Lemna trisulca
Marchantia polymorpha
Pellia neesiana
Lophocolea heterophylla
Lophocolea bidentat
Calliergonella cuspidata
Chilosyphus polyanthus
Plagiothecium cf.sylvaticum
Plagiothecium spec.
Sphagnum squarrosum
Fissidens adianthöides
Mnium affine f.rugicum
Cephalozia connivens
Calypogeia trichomanes
Aulacomnium palustre

1
8

2
8

3
8
3

80
40
30
20

60
20

120-150
15

75

60

Li
x.l
2.1
x.l

2. 1 1?1-2
2.1
2?1
1P1
x.l
1~1
x.1
xP1
x.1
1P1
x.l
x.l
1P1
xPl
1.2

x.l

x.l

2.1~2

2.2
1.1
2.1

x.l
x.l
x.l
x.l

2P
18

5~12 %

12~2s %

()

2.

Ll
1.1
2.
3.

2.

2.

xP2

3.
2.

1?2
x.2
1?2-3

x.

2.3
1P1-2
xP2
1P

x.

L

x.
x.

2m zeer talrijk; minder dan 25 %
2· zeer talrijk; weinig bed.
l!ä

Ll

x.1

2.

2?2-3

b

2~3

1?2-3

Bij tahe l I
Opname J., 1-5-6:1
langs doorvaart· van Schippersgat
naar Wijde v.d.Vliet. stafk. 31B
~117.17,-463.43.
300 m v.d.paal.
gemaaid jong rietland met verder:
Caltha palustris x.l; Carex pani~
culata x.2~ Sium erectum x.11;
Filipendula ulmaria x.l
moslaag: Mnium sp, x en andere.
Verder HydrochaTis morsus~ranae.
Opn~me

2. 30-4-61
aan de NW oever van het Wijde v.d.
Vliet (stafk.no.31B:ll6.58.-463.n)
zie opn, 1 van tabel II.
Verder: Iris pseudacoris x.l; Epi~
pactis pal ustris x.1; Lycopus eu~
ropaeus x.l; Lysimachia vulgaris
x.l; Myosotis scorpioides x, 1;
Nasturtium officinale x.l; Lathy~
rus palustris x.1; Anthoxanthum
odoratum x.2; Angelica sylvestris
x?L
moslaag: Sphagnum palustre x.
Riccardia cf.multifida e.a.

Opname 3. 22-5-61
terrein aansluitend bij natuurmon.
wDe Haeck~ (stafk.no.31B 117.28462.40) naast een legakkermet veel
Molinia coerulea. Verder: Valeriana dioica x~l; Epilobium Falustre
xPl; Dryopteris cristata x.l.
moslaag: Dicranum bonjeani xP3.
e.a.
Opmerking: Bij opn.3 en ook inenLkele volgende opnamen is soms ge".
bruik gemaakt van een onderverdeling van de 5-delige schaal van
Braun-Blanquet voor wat betreft
het abundantie-dominantiecijfer
(J.J;Barkman en S.Segal). Terverduidelijking:
x
weinig talrijk
xi
zeer sporadisch
xP
minder dan 1 %
xa
1-2 %
x~
2-4%
1
talrijk; minder dan 5 %
lP
minder dan 1 %
la
1/2 %
1P
2~s %

De onderverdeling van 3, 4 en 5 is nauwelijks nauwkeurig te schatten.

Tabel II
Opnamenummer
oppervlakte in m2
hoogte kruidlaag in cm
bedekking kruidlaag in%
bedekking mos laag in %

i
8
60
20
75

2
12
30
i0
95

3
8
40
i0
95

oW!rigen
Epilobium spec
Nasturtium officinale
Dryopteris cristata
totaal aantal soorten

Ll
(X)

x.1
25

18
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. B0-4-61
aan de NWoever van het Wijde v.d.Vliet
ordeo, verb.o en ass. ~kenooorten binnen de
stafk.no.31B 116.58-463.17 (zie opn.2
klasse Pbragmi teaea
tabel I)
Phragmites communis
2.1
2,1
1~1
Rumex hydrolapathum
x.2
x.1
Moslaag
1
3
2
Thypha angustifolia
x,l
x.1
Lemnia minor
1,
Phalaris arundinacea
x.2
Lemna trisulca
1.
Myosotis scorpioides
x.1
x.
Marchantia polym.
2.
Carex paniculata
x.2
x.2 Pellia neesiana
3.
verhondskensoorten binnen de klasse
Calliergonella cusp.
3.
L
Scheuchzerio~Caricetea fuscae
Chilocyphus polyanth.
2.
Comarum palustre
1.1
x.
R.iccardia cf.multiL
x.
Viola pal us tris
x. 1
X,l
Sphagnum ~quarrosum
x.
Juncus subnodulosus
(x) Mnium affïne
x.
2.
gemeenschappelijke kensoorten Scheuchzerio Lophocolea bictentata
2.
x.
2.
car. f~ en ~lolinietalia
2.
Polytrichum commune
1.
Agrostis canina
1.2
L1
x.1
Drosera rbtundifolia
Mentha aquatica
x.1
x.1
Hydrocotyle vulgare
Epipactis palustris
x.1
2.
Sphagpum palustre
x.
5,
ordeo, verb. en ass,kensoorten Molinietoo · Sphagnum recurvum
5.
Arrhena theretea
totaal aantal gevonden(/)
Cardamine pratensis
1,1
soorten
1L 9,
7.
Lotus uliginosus
x.1
r.1
Cirsium palustre
x.1
x.1
Opmerkingen:
Lathyrus paluster
x.1
x.l
1. De klasse Molinietalia is volgens
Filipendula ulmaria
x.1
VI ieger ( 1937) onder te brengen in de
Valeriana officinalis
x.l
x.1
klasse Scheuchzerio~Caricetea fuscae
Dactylorchis praetermissa x.l
volgens Lebrun ( 1949) in de klasse
var. j unial is
Mol inio-Juncetea,
Dactylorchis majalis
x.1
Anthoxanthum odoratum
x.2 1.1
x.1 2. De kensoorten der klassen, verbonden
Eupatorium cannabium
x.l
en orden zijn overgenomen uit het ar~
Angelica sylvestris
x.1
tikel van S.Segal en V.Westhoff A.B.N.
calystegia sepium
x.1
x.1
no.8 1959.
Epilobium hirsutum
0
Succisa pratensis
x.l
1.2
differente soorten Molinietalia
Peucedanum palustre
1, 2 L 1
Galium palustre
x,1
x.l
Lysimachia vulgaris
x.1
Molinia coerulea
x.l
1.2
Juncus effusus
2.2
vochtaanduiders (diff.soorten van &1!ZClo
schappen die hygropbieler zijn dan het
Molinion
Dryopteris tpelypteris
2,1
x.l
x.l
Iris pseudacoris
x.l
Lycopus europaeus
x,1
o
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'Tabel IV

(stafk,no,31B 462o37

~117o35o)

oppervlakte in m2
bedekking kruidlaad in %
bedekking moslaag in%
Carex buxbaumii (C. M, C. b,)

3x3
40
25~30

2.2

verhondskensoorten Molinion
Thaiietrum flavum

x.1

ordekensoorten Molinietalia
Cirsium palustre
Lychnis flos~cuculi
Rhinanthus glaber

x. 1
x.l

0
en klassekensoorten van
Scheuchzerio~Caricetea fuscae
m
verbonds~, orde~

Juncus subnodulosus
Epilobium palustre

2.1
x,1

gemeenschappelijker soorten
Molinietalia en ScheuchzeriocCar" fuscae
Galium uliginosum
Salix repens (juv.)
Valeriana dioica
Mentha aquatica

x. 1
x.1
2.1
x.l

differente soorten Molinietalia
(Arrhenatheretalia)
Molinia coerulea
Carex panicea
Lysimachia vulgaris
Sphagnum recurvum
Chilosyphus polyanthus

x.l
L 3

x.1

verhondskensoorten Calthion en
FilipendeleoPetasition
Lathyrus paluster
Filipendula ulmaria
Valeriana officinalis
Daxtylorchis praetermissa
vaL j unialis

x.l
1.1
x.l
x.l

gemeenschappelijke soorten
FiliPendulo··Petasition en Seneéion fluv,
Eupatorium cannabium

x.1

gemeenschappelijke Séorten
Molinietalia en Arrhenatheretalia
(zgn, klassekensoort M;Ao)
Holcus lanatus
Rhytidiadelphus squarrosus

x.1
x.l

·verbondsQ en ordékensoort Nardetalia
Potentilla erecta

x.l

verhondskensoorten Magnocaricion en
ordekensoorten Phragmitetalîa
Phragmites communis
Equisetum fluviatilis
i

I

2T2
x, 1

vochtigbeidsaanduiders s9orten van geQ
zeischappen die hygrophieler zijn dan
het Mol in ion

Dryopteris thelypteris

20

1.1

Opmerking:
Evenals bij tabel II en III zijn de ken~
soorten der klassen,. orden en verbonden
overgenomen uit het artikel van Segal en
Westhoff, Vanwege de overzichtelijkheid
zijn ook hier de klasse~, verbonds~ en
ordekensoorten van het Scheuchzerio~Cari~
cetea fuscae in een kolom opgenomen,

anderen
Betula pubeseens (juv)
Festuca rubra
Anthoxanthum odoratum
Salix cinerea
Ps.eudoscleropodium pururn
Lophocolea bictentata
Calliergonella cuspidata
Brachytecium rutabulum
Calupogeia trichomanis

x.l
x.l
x.l
x.l
L
1

21J:l
L

x.l

Tabel V Alnetum
opnamenummer
oppervlakte in m2
hoogte boomlaag in m
bedekking in % boomlaag
struik laag
kruidlaag
moslaag

1.
20

1.00

9

7-9

40
80
5/1.0

2

20
5
70

2.
1.
X,

1.

struiklaag
Alnus glutinnsa
Betula pubeseens
Frangula alnus
Lonicera periclymenum

1.

x.
1
1.

L
L

kruidlaag
Solànum dulcamara
Dryopteris austriaca
spinul os a
fil ix~temina
Cardamine flexuosa
Poa trivialis
Ranunculus repens
Sambucus nigra (k)
Rumex spec.
Galium aparine
Rubus spec.
Betula pubeseens
l-lolcus lanatus
Calamagrostis canescens
Phragmi tes communis
Galèopsis bifida
Carex paniculata
Alnus glutinosa
FrangUla alnus
Lonicera periclymenum
Epilobïum angustiL
palustre
Hydrocotyle vulgaris
Anthoxanthum odóratum

Tabel Vl Vaccinium vitis idaea opnamen
opnamenummer
oppervlakte in m2
hoogte kruidlaag in cm
bedekking kruidlaag in %
mos laag in %
vaccinium vitis idaea
Erica tetralix
Molinia coerulea
Phragmites communis
Juncus subnodulosus
Potentilla erecta
Eriophorum angUstifolia
Salix spec.
Osmunda regalis
Dryopteris cristata
lîiOI!Ilaag

Drosera rotundifolia
Sph~gnum recurvum
palustre
cL rubellum
Polytrichum stricturn
Lophozia spec .
Cephalozia connivens
Mnium spec.
Dicranym secpariurn
Aulaeomnium palustre
Pohlia nutans
Dierarturn bonjeani
Pellia epiphylla

moslaag

Mnium hornum
undulatum
Plagiothecium tuthei
Eurhynchium praelongurn
Sphagnum squarrosum
Lophocolea bidentata
Dicranum secpariurn
Chilosyphus polyanthus

1. bosje ten westen van het Wijde v.
d.Vl1et. stafk.31B 116.53-463,03, 30-4-61.
OJ?r:ame 2 ten zuidwesten van Maarten Freeken
WIJde,. stafk.31B: 115.75-462.87. 21~5-61
Opna~e

2

boomlaag

Alnus gl utinosa
Betula pubeseens
Frangula alnus
Lonicera pericylenum

Pellia epiphylla
Plagiothecium laetum
Hypnum cupressiforme

2.

x.
x.

L3

5
2x3
40
70
80

6
3x3
30
40
70

3, 2

x.l

L2
2.2

3. 2-3

L1

2.1
x.l

L1
L1
X.l
x, 1

x.1
x.l
()

()

()
()

L

x

4.
2.3

2.

L

2.

x.
x.

2.

x.
x..
x.

2.
x.
x.
x.

x.

x.

x.

x.

x.·

x.

Opname 5 1.-5-81.; ten zuidwesten van het
elzenbroek tussen het Wij de/v.d. Vliet en
het Maarten Freeken Wijde; gemaaid riet~
land. sta~. 31B 116.38~462.83.
Opname 6 1.~5"'61. 2 meter van de vo'rige
opname.

x.
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Aanvullende gegevens bij tabel III
Opn. 1 22-5-61 tussen de Meye en het pad, tegenover boerderij "Zon en Veld"', staf··
kaart no.,31 D.
Verder kwamen voor: Briza media xP2; Prunella vulgaris xPl; Lychnis
flos. cuculi xPl; Hierochloë odora ta xPl; Valeriana dioica xPl; Galium uiiginasurn xPl; Ranunculus acris x~l; Cardamine pratensis xPl;
Valeriana officinalis x~l; Filipendula ulmaria x~l; Caltha pulustris
x~l; Carex acuta (); Fissidens adianthoides xPl; Atrichum undulatum
x!'L
opn. 2 22~5~61 land ten o van het terrein van O.K.&W. stafkaart .31 D. Verder kwamen voor; Galera spec. x!'l: Cladonia spec. xP2; Drepanocladus cf.
intermedius xP2.
opn. 3 22-5~61 ten z.o. van de vorige opname. Polygonum amphibium x!l.
opn. 4 4-6-61 O.K. &W.-reservaat 25 m van de Slimme Wetering. 8 m van greppel.
Stafk •. 31 D. Verder Mentha aquatica x.l; Epilobium spec. x.l: Ce~
phalozia bicuspidata x.l.
lp m van de vorige opnamenaarde Meye toe. 6 m v.d.greppel stafk •. 31D
opn. 5
300 m v.d. Meye, 100 m v.d. paal. Stafk.31D.·
opn. 6
40 m ten z.o. v.d. paal
opn. 7
opn. 8 18-8-61 polder GrootenKlein Oud Aa (gem.Ruvriel) veerkade stafk.x~30 .. 800;
yx2.600.
zelfde grasland vlak bij sloot
opn. 9
verder Cirsium palustre x.l
opn.10
terrein van 60x30 m langs de Deumentse kade stafk. (gem.Vinkeveen)
opn.11
ong. 6 m van de vorige opname dichter bij de sloot. verder: Alnus
opn.12
giutinosa x.l.

Voorstellingswijze
van de successie

Phragmition eurosibiricum
(ass. Scirpeto~Phragm4tetum medio europaeum)
Magnocaricion elatae
(ass. Caricetum acutiformo-paniculatae)
I

l maaien
Calliergonella-fase

I
V
Sphagn~-fase

!

'f'
Caricion fuscae
(slecht on tw.)
1

~

Molt'nt'on coerulae
•
(ass. Cirsieto-Molinieturn caricetosum
buxbaumii)

maaien

~

!

ass.Cirsieto-molinietum

Sphagnum~\ase

i

1
1

I

I?

f

?

(ass,Alnetum glutinosae)<-·-ass.Saliceto1
Franguletum
subass.Saliceto/ ",
Franguletum
be,
tuletosurn
1

overgangsvorm
naar hoogveen
(EricetoSphagnetalia)

I·

~

+
Alnion glutinosae

Veenmosrietland - - - - - - - - .
maaien

I!
t

Calliergonella-fase

'1

verz:ri.ng
1

1

'

'

?

'~

~oorstroming

van
voedselrijk water
~

I
I
1
1
1

l

Quercion robofis
Alneto Vlmion
ses.siliflorae
?
1
(ass.Betuletum ~- ____ ..:. _____ --~ ___ _
pubescentis)
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------------DE VERLANDING IN DE GROTE WINTERSWIJKSE VENEN.
IN HET BIJZONDER IN HET MEDDOSE VEEN
Ru Rasch

t

.
I

In het op planten gespecialiseerde zomerkamp Woold I 1961, zijn ook de venen
in de omgeving van het Woold aan een onderzoek onderworpen,
In de omgeving van het Woold, dus rondom Winterswijk liggen twee venen. met
name het Wooldse Veen en het Meddose Veen met aanhangseL Dit laatste veen
vormt nl, met het Vragender en het Korenburger Veen een groot veen~ en broek~
bossenkompleks van,plüsminus 300 ha, Het is gelegenQngeveer 5 km ten noord~
westen van Winterswijk aan beide zijden van de spoorlijn van Winterswijknaar
Zutfen.
Het veen is een typisch komveen van de Pleistocene gronden in het oosten van
ons land, dus een veen, dat ontstaan is in een vochtige laagte in het omrin~
gende Diluviale landschap, De randen van het veen liggen ongeveer 30 m boven
N.A.P., terwijl de bodem langzaam afloopt naar het midden, dat ongeveer 26
meter boven de zeespiegel verheven is. De veenvorming heeft het eerst plaats~
gehad aan de randen, later in het diepere midden. Daarom zijn ook de randen
veel verder ontwikkeld. zodat deze grotendeels begroeid zijn met dichte ber~
kenbossen (eindstadium der verlanding), Meer in het centrum echter is nog
vrij veel levend hoogveen. dat, als men het door afgraving niet steeds ver~
jongde, vrij snel dicht zou groeien. Om dat in het Meddose en Vragender Veen
wel en in het Korenburger Veen geen turf meer gestoken wordt. zijn de twee
eerstgenoemde venen van een ander uiterlijk dan het laatste.
Er zijn nl. door het turfsteken een groot aantal evenwijdiglopende dijken
ontstaan van enkele meters breed van uitgespaard veen. Ze steken doorgaans
slechts enkele dm boven de veenoppervlakte uit en zijn bijna altijdmet ber~
ken begroeid. Zo nu en dan wordt ook weer turf gestoken in kuilen in deze
dijken, zodat dan slechts smalle richeltjes van enige dm breed en hoog over~
blijven. Tussen deze dijken zijn echter ongeveer 40 meter brede stroken ontstaan met levend hoogveen, waarin men de talloze stadia van de veenvorming
kan vinden, omdat ook hier in vele kleinere veenkuilen nog steeds turf gesto~
ken wordt. Het Korenburger Veen is anders van uiterlijk: Hier wordtgeen turf
gestoken en zijn meeruitgestrektere stukken van eenzelfde vegetatie ontstaan,.
zoals blauwgraslanden, moerasbossen, vochtige heiden, galigaan moerassen enz.
Het nauwkeurig onderzoek van ~e verlanding is hoofdzakelijk tot het Meddose
Veen beperkt gebleven, des te meer omdat we voor het Korenburgerveen geen ver~
gunning bezaten. Vanwege de uitgestrektheid en de moeilijke begaanbaarheid
kan van een betrouwbare floristische inventarisatie geen sprake zijn".
Al deze venen hebben nogal te kampen met voedselrijk water, dat binnendringt
uit de omgevende wëilanden. Dit voedselrijk water heeft grotere rietgroeiten
gevolge, die de oorspronkelijke begroeiing dr~igt te verstoren. Dit heeftook
veel plaats langs de randen langs de spoorlijn. In het midden der venen zijn
echter nog wel goede stukken voedselarm veen aan te treffen, waarin de ty~
pische oligotrophe veenvorming goed te onderzoeken is, In het Meddose Veen
heeft ook veel binnendr inging van water plaats via een klein weilandjedat in
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het veen gelegen .is, Van dit veenkompleks v:bndt de afwatering plaats langs
een beekje, de Scbaarsbeek, dat uitstroomt in de Slingebeek,.
Het Meddose Veen is op het ogenblik grotendeels in bezit van de gemeenteWin~
terswijk, een kleiner deel heeft Natuurmonumenten in bezit, die ook het Ko~
renburger Veen bezit, Het Vragender Veen.is partikulier bezit,
Behalve dit grote kompleks ligt er bij Winterswijk nog een tweede veen, het
Wooldse veen, Het ligt tegen de Duitse grens aan ongeveer ten zuiden van Win~
terswijk. Het grote Duitse gedeelte is ontgonnen, zodat slechts een kleine,
maar toch vrij goed Nederlands gedeelte va,n ongeveer 50 ha is overgebleven.
Natuurmonumenten bezit er eet11 klein gedeelte van, Evenals het Meddose en het
Vragender Veen bestaat het uit een kern van hoogveenlandschap met veendijken
en een rand van bossen.
De verlanding in het Meddose Veen
De verlanding in het Meddose Veen valt uiteen in twee verlandings series, één
voor de· echte voedselarme verlanding en é'én voor de verlanding op plaatsen
waar voedselrijk water.is binnengedrongen, dus voor de niet zo voedselarme
stukken, resp. de Sphagnum (veenmos)~ en de Ericpborum (veenpluis)~serie,De~
ze laatste verlandingsserie treedt vooral op langs de randen en langs de
spoorbaan, Deze splitsing in twee series geldt echter na uwe l ijks voor de
eindstadia,
Het beûnstadium is vrijwel al tijd een facies van Utricularia minor (klein
. blaasjeskruid), de Utricularia-fase,. Deze fase komt veel voor in de nog jon~
ge veenputten.met een diepte van 50-100 cm en hier kan men mooie facies van
het blaasjeskruid aantreffen vooral in de armere stukken, waar nog geen meno·
ging heeft plaatsgevonden met soorten van voedselrijkere planten, Op deze
laatstgenoemde plaatsen is Utricularia vaak gemengd met soorten als Phragmiç·
tes communis (riet) 9 Comar~ palustre (wateraardbei), Potamogaton natans
(drijvend fonteinkruid) en· dergelijke, In deze eerste fase is dus al eenzwak·"
ke scheiding tussen voedselarm en minder voedselarm, tussen oligotroof en me~
sotroof. In de volgende fasen is de scheiding echter veel sterker, zodat hier
de series afzonderlijk behandeld zullen worden,
De

Eriophorum~serie

De verschillende stadia van deze serie zijn vaak betrekkelijk lastig in een
bepaalde bevredigende volgorde te plaatsen, omdat bij toenemende voedselrijk<·
heid planten van de voedselrijke verlanding de vegetatie komen storen, zoals
Juncus effusus (pitrus), Typha latifolia (lisdodde), Phragmites communis (riet)
Comarum palustre (wateraardbei), Carex oigra (gewone zegge).
De Utricularia gaat in de sterkst verstoorde s~kken over in rietzomen en dergelijke veg!iltaties, terwijl in de niet al te voedselrijke. maar ook niet te
arme stukkeri, het volgende stadium een stadium van Eriophorum angustifolium
(veenpluis) is, waarnaar de serie genoemd is, Het grondwater staat er meest"·
al nog vrij hoog, maar typische waterplanten ontbreken, Wel komen naast Eriophorum angustifolium kleinere hoeveelheden voor van Carex rostrata (snavel~
zegge), Agrostis canina (kruipend struisgras), Menyanthes trifoliata (water~
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drieblad), terwijl de Sphagnumsoorten ontbreken. De verlanding gaat hierdoor
dan ook minder snel, Op sterk gestoorde stukken ontstaan veldjes van Juncus
effusus (pitrus), Typha latifolia (lisdodde), e.à.
Als de grond nog water verder opgehoogd is verschijnen spoedig de eerstepol~
len van Molinia coerulea (pijpestrootje), die hier als pioniers gelden voor
het Ericetum tetralicis (dopheidegezelschap),
De Eriophorum~fase kan het best tot het verbond Caricionfuscae gebrachtwor~
den door het voorkomen van soorten als Eriophorum angustifolium, Agrostis
canina (kruipend struisgras), Menyanthes trifoliata (waterdrieblad), Ranan~
culus flammula (egel boterbloem), Comarum palustre (wateraardbei), enz .. (alle
klasse~ of orde kensoorten, resp. Scheucbzerio~Caricetea fuscae en Carice~
tal ia flBcae).
Op het stadium met de Molinia~pollen, de Molinia~fase, volgt al gauw hetsta~
dium waarin-de veenmossen verschijnen, vooral Sphagnum cuspidatum. Hierop
volgt dan het Ericetum tetralicis.
De

Sphacnum~serie

De Sphagnum~ of veenmosserie is, zoals al eerder gezegd de serie, die geldt
voor de typische voedselarme verlanding in het Vragender en Meddose Veen. Ze
is dus veel interessanter omdat ze zich ontwikkelt met een minimum aan men~
selijke_invloed,
Bij deze serie wordt de Utricularia minor~fase gevolgd door een fase van
Sphanum cuspidatum fo,plumulosum. Deze fase behoort met de voorafgaande tot
het Littorellion, het verbond der voedselarme hei~ en veenplassen. Hiervan
komen enkele verbondskens oorten met name Juncus bul bosus fo, fl uitans ( drij "'
vende moerasrus) en Fatamogeton oblongus (duizendknoopfonteinkruid), Sphagnum cuspidatum vormt al spoedig grote ondergedoken tapijten, die op; de duur
overgaan in drijftillen, waarop zich de eerste hogere planten vestigen.
In het Wooldse Veen treedt dan eerst een stadium op met veel Drosera inter~
media (kleine zonnedauw) en Rhynchospora al ba (witte snavel bies), de Drosera
Rhynchospora-fase, Drosera intermedia komt in het Meddose veen veel minder
voor en is daar zeker niet karakteristiek voor een-bepaalde fase. De RbYn~
chospora wordt verderop behandeld. In het Meddose veen wordt de Sphagnum-fa~
se meestal gevolgd door een Eriophorum~fase, die belangrijk afwijkt van de
Eriophorum-fase van de Eriophorum~serie: Grondwater rond het maaiveld en een
moslaag met hoge bedekking, Vooral in deze Eriophorum-serie kan men vele varianten afsplitsen van oligotroof naar mesotroof, met als ene uiteinde de
Eriophorum~veldjes, metComaru, palustre, carex rostrata, eni. Het andere
uiterste is dan wel het volkomen ontbreken van Eriophorum angustifolium.
Hieruit volgt dan wel dat het optimum van Eriophorum niet in de al te voed~
selarme kontreien ligt, In de voedselarmste stukken, dus in het centrum van
het veen, wordt de Eriophorum-fase, die de overgang vormt tussen het Litto~
reilion en het Ericion sterk op de achtergrond gedrukt en wordt z'n taak
overgenomen door een initiaal~fase van het Ericetum tetraliefs met veel
Rhynchospora alba (witte snavelbies), Op de initiaal~fase van het Ericetum,
hetz1j die met Rhynchosporá alba, en wel de Sphagnum (veenmos~)rijke subas25

soçiatie, het Ericetum sphagnetosum. In deze vegetatie is Erica tetralix
(dopheide) dominant.
Soms wordt het Ericetum voorafgegaan door nog een andere initiaalfase, nL
die met veel Eriophorum vaginaturn (éénarig wollegras), Hier is ook de mos~
laag sterk ontwikkeld (veel Sphagnum cuspidatum). zodat deze fase tot de
Sphagnum-serie ger~~nd kan worden. Deze fase komt vooral voor op iets beschaduwde plekken, ·t. v~ in de veenkuilen in de veendijken, waar vlak omheen
berken staan.
Het is dus gebleken;" d8lfkpet Ericetum zowel uit de Sphagnum"' als uit de Eripphon tm~serie onts-tAatf~.'~ê scheiding tUssen beide series vervalt dus in de
latere ontwikkelingrii.St~~iä. Het Ericetum is het stadium dat voorafgaat aan
de bosopslag. In bi.J}la alle opnamen zijn dan ook kiemplantjes aanwezig van
Betula pubeseens (berk), minder regelmatig van Salix cinerea (grauwe wilg),
Salix aurita (geoordeWÜg) of nog andere soorten. Wat betreft de hogere
planten komen behalve Erica tetralix ook·de kensoorten·van het Ericetum, Jun~
cus squarrosus (trekrtiS) en Scirpus cespitasus (veentiies) voor, Hiervan komt
Juncus squarrosus hoofd~kelijk in de drogere delen voor en op stukken, die
niet thuishoren in de. verlanding, zoals vochtige laagten van het Call unetum
(struikhei-gezelsch!}.p) • op turfdij ken, enz. Verder. is er een rijke moslaag
aanwezig met vooraLSp@.gnum cuspiqatum en Sphagnum papillosum. Calluna vul- ·
garis (struikheide) komt regelrmtig voor.en bereikt op de hoogste stukkenpngeveer dezelfde bedekking als Erica tetralix,
Op deze fase volgt, wanneer er geen veen gestoken wordt, gewoonlijk al gauw
de bosopslag van het J;letuleto-Salicetum (berkenwilgenbroek), Er ontstaat dan
een dicht broekbos, met in de boom~aag als dqminant Betula pubeseens (berk),
gemengd met kleinere hqeveelheden Salix aurïta (geoorde wilg) en Salix cinerea (grauwe wilg). Qoorgaans is de moslaag sterk ontwikkeld, met diverse
Sphagnumsoorten, zodat deze associatie dan ook tot het verbond Sphagno-Alnion
(veenmosrijke broekbqssen) gerekend wordt. Dominant in de kruidlaag is Molinia coerulea (in opnilnen 86 en 92 resp. 4 en 3), Verder komen hier nog re~
lieten voor l.lit het Ericetum, zoals Erica, ,tetralix (dopheide), Galluna vul.,
garis (struikheide), Eriophorum angustifolium, enz •• echter allemaal veel
minder, Dit bostype wordt tegenwoordig (bij de nieuwe bosindeling, die o.a.
in ~Landschap en beplanting~ gebruikt wordt) tot het Verbond Alnion glutinosae (onderverbond Sphagno~Alnion) (verbond voor de broekbossen op veen). Het
in de verlanding op het Betuleto-Salicetum volgende bostype kan echter niet
meer tot het Alnion gerekend worden,
Het staat nog wel op veen, maar ten· eerste.is de Sphagnumlaag veel minder
ontwikkeld en t~n tweede komen er nogal wat soorten voor die ook in het
Querceto-Betuletum (eikenberkenbos) voorkomen, zoals Sorbus aucuparia, Fran~
gula alnus (resp •. lijsterbes en vuilboom}, Vaccinium myrtillus en Festuca
ovina (resp, bosbes en schapengras),
Dit gezelschap, waarin nog dè·be~k duidelijk domineert in de hoornlaag" wordt
dan ook tot de klasse Vaccinio~Piceetea (bossen der arme gronden) gerekend,
de klasse, waartoe ook het eikenberkenbos gerekend wordt, Door het onrbreken
van Sphagna en andere veenvormènde soorten en door de. lagere grondwaterstand.
gaat de tontwikkeling tot dit gezelschap en niet verder; het Betuletum pubes~·
centis is dus klimaksgezelschap,
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De berkenbosjes op de turfdijken ZlJn moeilijk tot een der laatste gezel~
schappen te rekenen omdat ze 1.mlkomen fra groentair zijn, Er komen zowel soor~
in voor uit het Betuletum pubescentis, zoals Vaccinium uliginosum (rijsbes;
in het Vragenderveen nog algemener) en uit het Betuleto~Salicetum, zoals
Osmunda regalis (koningsvaren), Zelfs soorten uit het Querceto-Betuletum
zijn vertegenwoordigd~ b.v, Quercus robur (eik), Frangula alnus (vuilboom),
Pteridium aquilinum (adelaarsvaren), Vaccinium myrtillus en Vitis~ddaea
(bosbes),
Den Helder, december 1960
Tabel I

Opnametabel EriodtorUîhoserie
Opnamenummer
Datum
Oppervlak te
Ondergedoken laag diepte in cm
bedekking in %
kruidlaag hoogte in cm
bedekking in %
mosraag bedekking in %

r'

79
2L7
3:!<2
50
45
40 .. 70

67

87

18_7
3x3
20

23~7

15
50·60

25
50-70
20

2x2
15

80
2L7
2x2

30
30~50

90

86A

2L7
2x3

60
40-60
40

89
'23_7
2x3

60
20c50

80

'18
2L'l
2x2

60~70

35-50
55

Utricularia minor
3.5
Potamogeton natans
2.3
Phragmites communis
L2
1 2
x.2
Comarum palustre
x.2
Carex ros tra ta
L2
1.2
L2
Agrostis canina
1 2
x.2
2.2
2 2
x 2
2.2
Erioforum angustifolium
2.2
L2
x.2
2.2
2.2
2.2
Molinia coerulea
2.2
x.2
Betlila pubeseens
x. I
X.l
1.1
x.l
Ll
Carex curta
1.2
Erioforum vaginaturn
1.2
Erica tetralix
3,3
1.2
3.3
2.2
Carex nigra
x.2
x.2
Andromeda polypholia
x.l
1.2
Calluna vulgaris
x.2
2.1
2.2
Sphagnum cuspidatum fo.plumulosum
1 2
Sphagnum cuspidatum
2.2
3.4
5.5
x.2
x.2
1.2
Drepanocladus revnlvens var.interm.
Polytrichum commune
x.l
L2
Sphagnum papillosurn
L3
3.3
x.2
Cephalozia connivens
Gymnocolea inflata
x.2
Mylia anomala
x.2
Aulacomnium palustre
1.2
Calypogeia trichomanes
Pohlia nutans
Opname 79; Utricularia~fase; opname 67: Eriophorum~fase zonder Sphagnum; opname 87en
80: Molinia~fase; opname 86A, 89 en 78: Ericetum tetralicis sphagnetosum
Opnamen gemaakt door: Ru Rasch: 67,69. Ru. Rasch, Rutger van Santen: 78~6. Ru Rasch,
Rutger van Santen, Carel Meyboom: 86A~92
1 x voorkomend in opn. 78: Juncus acutifloris x. 2; Potentil la erecta x.1; Salix aurita x., 1; Frangula alnus x.l; Hydrocotyle vulgaris x~ 1; Salix repens x. L
Bij de opgaven van de bedekking is te verwaarlozen bedekking aangegeven met -; bij
ontbreken van een groeilaag werd niets opgegeven. Indien bij de hoogte kruidlaag 2
cijfers zijn opgegeven, geeft het eerste de gem., het tweede de max.hoogte aan,
De dominanten zijn cursief gedrukt.
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Opnametabel

'label l i

Sphagnum~serte

Opnamenummer
Datum
Oppervlakte in cm2
Ondergedoken laag diepte in cm
bedekking in %
Kruidlaag bedekking in %
hoogte in cm
Moslaag bedekking in%

Utricularia minor
Comarum palustre
Carex rostrata
Eriophorum angustifolium
Juncus bulbosus fo.fluitans
Carex curta
Salix aurita
Eriophorum vaginaturn
Betula pubeseens
Erica tetralix
Molinia coerulea
Calluna ~ulgaris
Agrostis stolonifera
Rhynchospora alba
Scirpus caespitosus
Sphagnum cuspida turn fo. pl umulos.um
Sphagnum cuspidatum
Drepanocladus revolvens var.interm.
Polytricum commune
Aulacomnium palustre
S_phagnum spec.div"
svha~um papillosurn
Gymnocolea inflata
Cladonia impexa

81

85

21~7

21~7

50
70

3x2
25
100

40

40

4.5
L2

81A
82
21-7. 21-7
2x3
0

L2

88
23-7
2x4 · 2x2

90

84

23~7

21~7

2x2

2x2

70
20
60

80

Ll

15

20
30

20
40

60

80

95

10
50
90

x.l

x.2
L2

x.1

2"5

L2

L2

x:z
x.2

83

21~7

35
60

x. I
4,3
2,2

3.3
2.2

Ll

x.2
x.2

L2
x.2

.z
L2

5,5

4,5

5,5

5,5

5,5
X.2

x.2

x.l
x.2
L2

Opname
Opname
Opname
Opname

81-: Utricularia-fase
85: Sphagnum plumulasurn-fase
81A en 82: Eriophorum-fase met Sphagnum
8.3: Eriophorum vaginat~:.fase. Dit is niet de fase tussen de Eriophorum an~
gustifolium-fase en het Ericetum, maar tussen de Sphagnum plumulosum-fase en het Ericetum. ,.
Opname 88, . 90 en 84: Ericetum tetralicis sphagnetosum.

Nog een kleine mededeling: Willen diegenen die hun donatie of kontributie
voor 1962 nog niet voldeden, dit zo snel mogelijk doen op giro no. 476009
t.n.v. Admin. Sjokgroep te Leiden, 'Donaties f 3_,,---, Kontributies f 1,75,
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Opuuneta.bel Ertcetum-Vetuletum
'label III
86A
Opnamenummer
92
90
89
84
91
88
86
69
23~7 23-7 23~7 23-7 21-7 23-7 21-7 18-7 23-7
Datum
Oppervkakte in m2
2x3 2x3 2x2 2x3
lfjxtO ldXlo 10x10 10x10
40
Moslaag bedekking in%
60
90
80
60
80
55
45
70
60
10
20
Kruidlaag bedekking in %
80
35
80
60
20-50 40-60 50-60 20-50 35-40 40-60 50-100 50
Hoogte in cm
20
Boomlaag hoogte in m
5-6
9
4
6
20
25
50
Bedekking in %
55
Rhynchospora alba
x.2
Ll
1.2
Erica tetral ix
4.3 3,3 1.2 3,3 3,3
2.2 2,2
L2
Molinia caenulea
L2 x.2 2,2 3,2 4,2
L2
x,2
1, 2 2.2
x.2
Ll
Eriophorum angustifolium
3,2 3.2 4.2
X.lk x.lk Llk L1k 2.2
Betula pubeseens
1, 2 2,1 .3.3
x.2
Calluna vulgaris
.,.
x.2
L2
Andromeda polyfolia
j(.l
Agrostis s tolonifera
Eriophorum vaginaturn
x.2
x.2
Scirpus caespitosus
x.l
Salix auri ta
x.2
Salix cinerea
SL2
Vaccinium myrtillus
x.l
Serbus aucuparia
Festuca ovina
1. 2
x. lk x.l
Frangula alnus
x.lk
Quercus. robur
Sphagnum spec.niv.
4.5 3.4
4.3
x.2
x.2
Gymnocolea inflata
Sphagnum papillosurn
1.2 1.2
.3o4
x.2
Drepanocladus revolvens
x.2
Sphagnum cuspidatum
x.2
3.3 5.5 3 •. 3
x.2
Cephalozia connivens
Aulacomnium pal ustre
x.l
1.2
1.2 x.2
Polytrichum commune
x.2
L.3 x.2
x.2
Mylia anomala
Cladonia impexa
1.2
Pleurosium schrebere
L.3
L2
Eurhynchium praelongurn
1.2
Hypnum cupressiforme
1.2 x.2 1.2
x.2
Plagiothaecium laetum
Mnium hornum
L2
x.2
Te trapbis pe 11 ucida
L2
Cladonia spec.
L2
Lophocolea bidenta ta
x.2 x.2
Lophbcolea heterophylla
x.2 1.2
Aulacomnium androgynurn
x.2
x.2 x.2
Dicranella heteromalla
/
Docranum scoparium
x.2 2.3
Atrichum undulatum
x.2
Plagiothecium curvifolium
L2
Tortula cf.ruralis
x.2
Pohlia nutans
L2
Brachythecium rutabulum
x.2
Opname 90 .J-: 84; Ericetum tetralicis
Opname 92 - 86: Betuleto-Salicetum
Opname 69 ~ 91: Betuletum pubescentis
1· x kwamen voor~ in opname 86A: Otrex nigra x.2; Carex rostrata x.2.
De bomen zijn voor zover niet aangeduid volwassen exemplaren.

.

29

Dr,ILJ?akker

DE PLAN TENOECOLOGIE 9 EEN VERKENNING
VAN HAAR AARD EN PLAATS (Wol ters, Gron.}

Het is alweer ruim anderhalf jaar geleden dat Dr,D~Bakker met het uitspreken
van dete rede zijn ambt als hoogleraar in de Plantenoecologie te·Groningen
aanvaardde, Wie in kort bestek een algemene en veelzijdig crienterende in~
lei<tin~t wil hebben in deze nog zo jonge wetenschap, moet zeker niet nalaten
deze rècle te lezen. Het is bijzonder verhelderend dat hier de plantenoecolo~
gie in i een Zfler breed verband belicht wordt; als beschrijvende ~ maar ook
als .experirueptele~, als ~zuivere~, maar zeker ook als toegepaste wetenschap,
In verband met de diskussie in
' de laatste nummers van Kruipnieuws kunnen
we de omschrijving noemen, waarom ,.een causale verkla: fing voor het ontstaan
der schakeringen in de vegetatie ~ waarbij in het bijzonder aan de plantenD
gemE;Jem;;cbq.pnen wordt gedacht ~ "'. onmogelijk moet zijn voor de plantenfysio-,
logte. 'dié het natuurlijk milieu negeert en zeer moeilijk voor de plantenoeu
colàgie~ Lit immers "als gevolg van het feit, dat de. interakties der fakto~
ren, à îe de totaliteit der plantengemeenschappen bepalen, zeer gekompliceerd
en variabel zijn in ruimte en tijd, terwijl bovendien onze kennis omtrent de
eigense~appan der soorten nog gering is.~
Prof. Bakker -legt er de nad·11uk op, dat over de planten en hun milieu nog zo
weirJ,j,g:j:)ekericl is, dat het aanbeveling verdient zeker de eerste jaren de mees~
te aaneftaebt te besteden aan pioniervegetaties. Hier is immers de beïnvloeding
van deip~ant}en onderling nog gering en kan de rol van het milieu beter nage~
gaau worden. Le rede besluit met een krachtig pleidooi voor de bescherming
van ·läruiscba.pstypen en vegetaties, een levensvoorwaarde voor de plantenoecologie,
Waa:rom.j?roLBakker de plantenoecologie noemt als onderdeel van de plantengeo~
grafie) tenv.ijl uit zijn veelzijdige opvatting van de oecologie eerder het
omgekeerde Wijkt, is slechts een theoretische kanttekening, die de lijn van
hebbetoog niet raakt. Het geheel wordt o.a, geïllustreerd met voorbeelden
uitbet vro~gere werkterrein van de schrijver, de IJsselmeerpolders, Tenslot,,
te. is b€t vàrheugend, dat men dit professoraat nu ook. in Nederland dit vak,
het va~: van de sjokgroep. uni~ersitair als volwaardig.is erkend.
S, T.
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This issue of Kruipnieuws recalls to memory, also by its festive size, the formation
of the Sjokgroep, 25 years ago:
It contit~ns two reactions to the artiele of Rob Hengeveld in the last issue, a report
of sjo~~oupactivities last year at Nieuwkoop and a report of investigations in a
speciaÜ~ed summercamp of the N. J.N. near Winterswijk.

Nieuwkopp (by Bram Mabelis)
Last year a whitsuncamp and before and afterit a weekend were organized by thesjoc~
group in the area of lakes and swamps of Nieuwkoop, in the eastern part of the pro~·
vince of Zuid~Holland. It was a difficult object bereuse of great anthropogenous in~
fluences and because it was new to most of the people who took part in the manifest~
ations (the area is yet little investigated)" The results do not give more than a
general survey of the different vegetation types.
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The water of Nieuwkoop being oligohaline, Zannicbellia palustris, Najas marina and
Tolypellopsis stelligera occur and Stratiotes isn't common, it occurs mostly inlittle
isolated water areas. Wben these are eutrophe Stratiotes grows tagether with Lemna
species, Hydrocharis, Utricularia vulgaris and Hottonia pal. (Hydrocharetn~Stratio~
tetum~Van Langendonck).
On somewhat sheltered places the aspect of the plant growth is formed by Nuphar lut.
and Nymphaea alba and locally Lemna trisulca, L.minor and Azolla filic. cover the
surface (Wolffieto~Lemnetum gibbae). Scirpus lacustris, foliowed by Phragmites marks
the next stage in the transformation from water into land (Scirpeto~Phragmitetum me~
dio~europaeum), Cladium mariscus oçcurs, though little. They .are accompanied by Iris
pseudac., Acorus cal. (the latter is abse~t in the oligohaline areasin the province
of Noord Holland), Euphorbia pal., and Sohchus pal. Menyanthis trifol. occurs little
in this stage. Big "drijftillen" (floating vegetations) aren" t formed at Nieuwkoop,
but the initial stadia occur: Cicuta virosa, Mentba aquatica, Rumex hydrolap,, Myo~
sotis scorp., Lycopus europ., Iris pseudac., Typha latif., T.angustif., Dryopteris
thelypteris, Eupatorium cann,, Scutellaria gal. and Soanum dulc. are present in such
vegetations.
In the next stage Carex paniculata and C.pseudocyperus dominate (Cicuto~caricetum
pseudocyperus-Boer), It is possible that finally an Alnetum arises. Mostly the Scirpeto-Pltagm~um~ vegetation is foliowed by a Caricetum acutiformo~paniculatae vege~
tation. At places that arise above the water surface mosses occur: Calliergonella
cusp., Drepanocladus species, Lophocolea, Calypogeia etc. Gradually the soil grows
sour and Sphagnum species and Cariclion fuscae species occur. Hammarbya and Liparis
eau be found in the mosslayer. The next stage is the Sphagnum-Phragmites bog, very
influenced by human peopl.e who mow the reed and remave Sphagnum (it is used vy flo~
rists), use weed-killers to destray Rubus and Calystegia growth, burn etc. Soit
shows great differences.·In general a first stage with much Dryopteris thelypteris
was observed (see Table I); In the mosslayer Calliergonella dominate (see Table II),
Gradually Sphagnum species will domina te (Sphagnum phase).
Mowing during several years and a falling water surface may result in a vegetation, ,
which has a Valerianeto-Filipenduletum character. Here Carex buxbaumîi occur (Cirsieto-Molinietum caricetosum buxbaumii~Westhoff en Sj3gal). When the vegetation isrrt
rnawed each year a Valerianeto-Filipenduletum vegetation may arise.
In elder parts of the reedland Erica tetralix, Vaccinium vitis-idaea and sametimes
Pyrola rotundif., Calluna and Empetrum occur.
Table III shows a number of records of Cirsieto-Molinietum vegetations, It arisesby
mowing the reed when the vegetation is independent on the level of the soil water.
The Cicuceto-Caricetum paniculatae results in an Alnetum, when the supply of eutrophe water is sufficient and a Betuletum pubescentis when it is insufficient. Here
and there Myrica gale occurs much. Perhaps this local aceurenee is caused by itsfew
possibilities to disperse (the species is dicoenious, the fruits are adapted to disperse by water),
RU RASCH Vegetation of peat-moors near Winterswijk
Near Winterswijk, in the eastern pleistocene part of the Netherlands, some peatmoors
are situated. Especially the '"Meddo"3e veen' is discussed in this article. Here man
still frequently cut peat. The oligotrophe vegetation is influenced by eutrophe surroundingd. So two kinds of succession developed.
·
1. Eriophorum series, in somewhat mesotrophe environment (table I). Jhe first stages
with Utricnlaria minor and Eriophorum angustifolium dominating, belong to the Cari~
cion fuscae, Eutrophe influence is seen in occurring Phragmites communis, Comarumpalustre etc.
.
2. Sphagnum series in a typical oligotrophe environment (table IIL After the Utricu~
lar ia stage a Littorell ion form occurs, a stage wi th Sphagnum cuspidatum fo. pl umulosum, Juncus bul bosus, fo. fl ui tans and Potamogetin oblongus. A Eriophorum stage a lso oe~
curs bere. The optimum of Eriophorum angustifolium however is not in the oligotrophe
part.·
Both series develope into a Ericaturn tetral. In the case of the Sphagnum series, ini ti al
stages of Rhynch, al ba and, on shadowed places,Erioph, vag. are described."The Ericetumdevelopes intoa Betuleto-Salicetum,whichis seento dayas an associationof the SphagnoAlnion belongingto the Alnion glut, (Doing) ,As climax a Betuletum pubeseens ( class Vac~
cinio-Piceetea) occurs),
3~
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